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 درس ششم : قضیه حملی
نهی................)در منطق کاربرد ندارد(  به من دروغ مگو –آرزویی  –پرسشی  -جمالت    *انشایی          امری-1  

*خبری           قابلیت صادق بودن و کاذب بودن را دارند  گل زیبا است        

2-به جمالت با معنایی که درباره چیزی خبر می دهند و می توانیم درباره درستی یا نادرستی آن سخن گفت قضیه گویند

مثال   تعریف قضیه

 هر الف ب است

 نفی یا ثبوت به آن در که ای قضیه به

شود حکم چیزی برای چیزی حملی 

باشد، جزئی مفهومی قضیه، موضوع اگر ارسطو فیلسوف بزرگی است شخصیه 

باشد، کلی قضیه، موضوع اگر هر مثلثی سه ضلع دارد محصوره 

*موجبه کلی هر / همه.....+موضوع +محمول +نسبت هر انسانی متفکر است

*موجبه جزیی بعضی /برخی + موضوع +محمول +نسبت بعضی روزها هوا بارانی است

*سالبه کلی هیچ + موضوع +محمول +نسبت هیچ مثلثی دایره نیست

+نسبتبعضی /برخی + موضوع +محمول  بعضی روزها هوا بارانی نیست *سالبه جزیی 

شود  حکم نسبت دو میان انفصال یا اتصال به آن در که ای قضیه به: شرطی قضیۀ*  

فردا یا جمعه است یا شنبه -اگر تالش کنی موفق می شوی   

(           دایره مصادیق / کمیّت-بعضی + –ساختار قضیه       *سور ) هر+ هیچ -3  

* موضوع)نهاد(  

* محمول)مسند(  

( / موچبه و سالبه / کِیف-*نسبت و رابطه )هست+ نیست

قضایا احکام درس هفتم:  
احکام قضایا          تغییر در صدق و کذب و کمیت و کیفیت یک قضیه-1  

هیچ الف ب نیست                  2            هر الف ب استمربع تقابل       *تناقض                        -2  

* تضاد   

313* تداخل   

* داخل تحت تضاد 

4

بعضی الف ب است                            بعضی الف ب نیست  
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*تناقض : هر غزلی شعر است            بعضی غزلها شعر نیستند           )کلی           جزیی  وسالبه          موجبه ( 
   کاذب             صادق                    

 هیچ بارکجی به مقصد نمی رسد         بعضی بار کجها به مقصد می رسد
کاذب                        صادق                      

.دهد می نتیجه را دیگری صدق قضیه، یک کذب و دارد پی در را دیگری کذب قضیه، یک صدق تناقض، رابطه در  

 *تضاد: هیچ معلمی شاعر نیست                  هر معلمی شاعر است
کاذب                                 کاذب                                 

  هر دانش آموزی با سواد است           هیچ دانش آموزی با سواد نیست
کاذب                               صادق                   

*تداخل : هر فلزی رسانا است             بعضی فلزات رسانا هستند
صادق                           صادق                   

  هیچ دایره ای مثلث نیست          بعضی دایره ها مثلث نیستند
صادق            صادق                    

عکس مستوی -3  

اصل قضیه عکس مستوی مثال

موجبه کلیه موجبه جزیی هر دانشجویی دیپلم دارد             بعضی دیپلمه ها دانشجو هستند

موجبه جزیی موجبه جزیی بعضی کاغذها سفیدند                بعضی سفیدها کاغذند

سالبه کلی سالبه کلی هیچ دایره ای مربع نیست            هیچ مربعی دایره نیست

- - -بعضی کتابها مفید نیستند                   سالبه جزیی عکس الزم الصدق ندارد 

 *در عکس مستوی موضوع و محمول با هم جابجا می شوند و نسبت ها هم تغییر نمی یابند.

 *در صورتی که در جا به جا کردن اجزای قضیه، قاعده عکس به درستی رعایت نشود دچار مغالطه ایهام انعکاس می شویم.

 مثال: هر مربعی شکل است         هر شکلی مربع است

 تمرین

قضیه استکدام گزینه ، -1  

 الف(گل زیبا           ب( بعضی الف ب نیست             ج(ای کاش قیمت انفاس بدانندی خلق       د(عشق

نوع قضیه را مشخص کنید؟  حافظ شاعر بزرگی است-2  

 الف(شخصیه                  ب(شرطی                   ج(موجبه کلی                         د(موجبه جزیی

زینه بی ارتباط کدام است؟گ-3  

سور                ب(دایره مصادیق               ج(نسبت              د(کَمّالف(  

ارتباط بین این دو قضیه     هر شاعری هنرمند است         بعضی هنرمندان شاعرند-4  

د(عکس مستوی      الف(تناقض               ب(تضاد                  ج(تداخل                    
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عکس قضایای صادق.................است. -5  

 الف(صادق             ب(کاذب            ج(گاهی صادق             د(گاهی کاذب

تناقض این قضیه کدام است؟  بعضی روزها بارانی است-6  

ا بارنی نیست     د(هر روز بارانی استالف(هر روز بارانی نیست      ب(هیچ روزی بارانی نیست            ج(بعضی روزه  

در کدام گزینه مغالطه ایهام انعکاس دیده می شود؟ -7  

 الف( هر الف ب است                بعضی ب الف است                ب(هیچ الف ب نیست         هیج ب الف نیست

د(بعضی الف ب نیست        بعضی ب الف نیستج(بعضی الف ب است               بعضی ب الف است                  

.باشند.......  زمان هم شاید اما نیستند؛......  زمان هم متضاد قضیه دو -8  

صادق -کاذب              د(کاذب –صادق               ج(کاذب  –کاذب               ب(صادق  –الف(صادق   

.دهد می نتیجه را دیگری صدق قضیه، یک کذب و دارد پی در را دیگری کذب قضیه، یک صدق ،...............رابطه در-9  

 الف(متضاد                     ب(متداخل                        ج(متناقض                     د(عکس

        .یابیم می دست دیگر....................  قضیه کذب به .............. قضیه یک صدق از تضاد، رابطه در -11

جزیی –کلی                د(کلی  –جزیی                   ج(جزیی  –کلی                    ب(جزیی –الف(کلی   

 درس هشتم: قیاس اقترانی    
قیاس اقترانی-1  

هستند بال دارای پرندگان همه        هستند پرنده حیوانات از بعضی*از دو مقدمه و یک نتیجه حملی تشکیل شده            

هستند بال دارای حیوانات از بعضی         

 *از مقدمات بی ربط نمی توان نتیجه گرفت

 است الزم دیگر عبارت به. باشد داشته وجود آنها میان مشترکی جزء باید باشد، برقرار قضیه دو میان ای رابطه آنکه برای*

موضوع یا محمول دیگری باشد. به این دلیل به این نوع قیاس قیاس اقترانی گویند قَرین یکی محمول یا موضوع

اند شده پخش مقدمات میان در نتیجه اجزای اقترانی، قیاس در*  

 *به جزء مشترک میان قضایا حد وسط گویند که هنگام نتیجه گیری حذف می شود

نتیجه از مقدمه اول و محمول نتیجه از مقدمه دوم بدست می آید.*موضوع   

به یک معنی تکرار شودشرایط حدوسط جهت نتیجه گیری   * -2  

است خسرو همسر انگور: پس است؛ خسرو همسر شیرین است؛ شیرین انگور -       

کامل و عیناً تکرار شود *  

است مایع یخ: پس است؛ مایع آب است؛ آب از یخ-         

اگر از قیاسی که حد وسط در آن تکرار نشده باشد نتیجه گیری شود فرد دچار مغالطه عدم تکرار حدوسط می شود *




