
 
 

 

 «احکام قضایا» درس هفتم  درسنامه @                                  

 شود. می میدهنا«تقابل»بین قضایای محصوره ازنظر صدق وکذب وتغییرکمیت وکیفیت،حداقل جهاررابطه وجودداردکه

 ضادتتداخل تحت  -4تداخل   -3تناقض     -2تضاد   -1زیر است: اقسام تقابل در این درس شامل موارد

 کلی، به فیت قضیهییر کیبنابر این با تغکلیه و سالبه ی کلیه برقرار است.تنها میان قضیه های موجبه ی رابطه تضاد-1

 قضیه متضاد آن می رسیم. در قضایای جزئی رابطه تضاد بر قرار نمی شود. 

 فیتکی و کمیت تغییر با.ستا جزئیه موجبه و کلیه سالبه میان و جزئیه سالبه و کلیه موجبه های قضیه میان تناقض رابطه-2

 .  یافت دست قضیه آن( نقیض) «متناقض»به توان می قضیه یک 

 .است کافی نسبت تغییر شخصیه قضایای نقیض آوردن دست به برای: نکته♦

 ست.ابرقرار  به جزئیهموجبه جزئیه و میان سالبه کلیه و سال این رابطه میان قضیه ی موجبه کلیه وتداخل رابطۀ  -3

 آن دست یافت.« متداخل»با تغییر کمیت قضیه و ثابت نگه داشتن کیفیت آن می توان به 

 اند. متداخل نامیدهیه کلی قراردارند،این رابطه راذیل مصادیق قضدرکه مصادیق قضیه جزئی ازآنجاوجه تسمیه تداخل چیست؟@

 .درر می شودر قراباین رابطه تنها میان قضیه های موجبه جزئیه و سالبه جزئیه )برای مطالعه(حت تضادتداخل ت -4

 قضایای کلیه تداخل تحت تضاد ندارند.جزئی ها فقط کیف تغییر می کند. 

 ضادل تداخل تحت تتقاب 4رابطه - تقابل تداخل  3رابطه- تقابل تضاد 2رابطه - تقابل تناقض 1رابطه :مربع تقابل

 

 .می نامند قضیه در صورتی که موضوع و محمول قضیه حملی را جا به جا کنیم، قضیه به دست آمده را عکس آنعکس :
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 )حذف شده(عکس نقیض -2عکس مستوی      -1 :عکس بر دو نوع است

 له اصضیعکس مستوی قآن ثابت بماندکیف صدق واما ی موضوع و محمول یک قضیه عوض شودگاه جاعکس مستوی:هر

 ب  در مواردی  الفتوی    به دست خواهد آمد.  الف  ب               عکس مس 

 عکس مستوی قضایای محصوره

 عکس قضیه                    قضیه اصل                 

 موجبه جزئیه    بعضی آسیایی ها ایرانی هستند موجبه کلیه       هر ایرانی آسیایی است

 سالبه کلیه        هیچ ناطقی اسب نیست هیچ اسبی ناطق نیست   سالبه کلیه      

 موجبه جزئیه    بعضی شیرین ها میوه هستند موجبه جزئیه     بعضی میوه ها شیرین هستند

 عکس الزم الصدق ندارد  سالبه جزئیه      بعضی انسان ها باسواد نیستند

 ،می یابیم ست،دستامساوی آن قضیه صدق همانند وقضیه که ازنظری صادق به عکس آن رابطه فوق ازقضیه اکه درآنجااز

 برای کلی قانونی ندکها داده نشان(نیست ب الف بعضی)جزئیهۀسالبۀقضی بابررسی دانان منطقنامند«عکس مستوی»ۀرا قاعدآن

 .ردندا الصدق الزم عکس جزئیهۀسالب گویندکه اصطالحاًمی جهت بدین.وجودندارد قضیه این مستوی عکس

 تقابل: جدول های صدق وکذب@

 جدول تقابل تضاد:-1

 هرالف ب است            هیچ الف ب نیست    

                  +         ←        - 

 )نامشخص( ؟       ←            -               

               -            →       +  

  -      →           ؟                  
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 باشد، کاذب کلی قضیۀ اگر اما. یابیم می دست کلی دیگر قضیۀ کذب به کلی قضیۀ یک صدق از تضاد، رابطۀ در بنابراین@

 .کاذب یا است صادق آن متضاد قضیۀ که بگوییم صورت قطعی به توانیم نمی

 : تضادقضایای تقابل *

 موجبۀ کلی    ←سالبۀکلی               سالبۀکلی    ←جبه کلی  مو

 :متضاد قضایای برای مثال

 محال دو هر صدق(-)نیست آسیایی ایرانی هیچ← متضاد)+( است آسیایی ایرانی هر-1

 ممکن دو هر کذب(-)نیست جذاب کتابی هیچ←متضاد( -)است جذاب کتابی هر-2

 .دیگری صدق و یکی کذب)+(نیست گیاه انسانی چهی ←متضاد( -)است گیاه انسانی هر-3

 :تناقض تقابل جدول-2

 جدول تقابل تناقض از نظر صدق و کذب:

 بعضی الف ب نیست     هرالف ب است                

 بعضی الف ب است       )هیچ الف ب نیست(      

         +              ←                 - 

          -             ←                 + 

          -           →                   + 

            +        →                    -                                                                 

 .دهد می یجهنت را دیگری صدق قضیه، یک وکذب دارد پی در را دیگری کذب قضیه، یک صدق تناقض، رابطۀ در@

 قضایای تقابل تناقض: -

 ی جزئیهموجبه←ی کلیهسالبه                             ی جزئیهسالبه←موجبه کلیه

 ی کلیهموجبه←ی جزئیهسالبه                          ی کلیهسالبه←ی جزئیهموجبه
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 :ناقضبرای تقابل ت مثال   

 (-د)نیستنها آسیایی ایرانی عضیب←)+( تناقضاست ایرانی آسیایی هر-1

 )+(هستندها انسان حیوان بعضی←( تناقض-)نیستحیوانی انسان  هیچ-2

 ( -انسانی شاعر نیست) هیچ←)+(تناقضهستندها شاعر انسان بعضی -3

 هر انسانی ناطق است)+( ←( تناقض-ها ناطق نیستند)بعضی انسان-4

 ←نقیض «است حکیم سعدی»: مانند. است درنسبت کافی تغییر طفق شخصیه قضایای نقیض آوردن بدست برای: نکته

 .«نیست حکیم سعدی»

 جدول تقابل تداخل:-3

 هرالف ب است                    بعضی الف ب است

 )هیچ الف ب نیست(             )بعضی الف ب نیست(

        + ←              + 

 ؟)نامشخص( ← -

 +  →    ؟

_     →  _ 

 هرگاهو (.عکس رب نه و) است صادق نیز جزئی ۀقضی باشد، صادق کلی ۀقضی هرگاه:متداخل قضیۀ دو وکذب صدق رابطۀ

 (.برعکس ونه)است کاذب نیز کلیهۀقضی باشد، کاذب جزئیه ۀقضی 

 قضایای تقابل تداخل:-

 ی کلیهموجبه←ی جزئیهموجبه                      ی جزئیهموجبه ←ی کلیهموجبه

 ی کلیهسالبه←ی جزئیهسالبه                        ی جزئیهسالبه←یهی کلسالبه
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 برای تقابل تداخل: مثال

 )+(هستند زیان در ها انسان بعضی←تداخل)+( است زیان در انسانی هر-1

 (-)است کارگر  انسانی هر ←تداخل)+( هستند کارگر ها انسان بعضی-2

 (-)نیستند حیوان ها اسب بعضی ← تداخل( -)نیست حیوان اسبی هیچ-3

 (-)است سنگ انسانی هر←تداخل( -)هستند سنگ ها انسان بعضی-4

 )+(است ناطق انسانی هر←تداخل)+( هستند ناطق ها انسان بعضی -5

 )+(ندهست نویسنده ها انسان بعضی ←تداخل( -)است نویسنده انسانی هر-6

 دریک نگاه: جدول احکام قضایای حملی

 محصورات

 ↓چهارگانه

عکس 

 مستوی

تداخل تحت  تداخل تضاد تناقض عکس نقیض

 تضاد

 ندارد موجبه جزئیه سالبه کلیه سالبه جزئیه سالبه کلیه موجبه جزئیه موجبه کلیه

 سالبه جزئیه موجبه کلیه ندارد سالبه کلیه ندارد موجبه جزئیه موجبه جزئیه

 ندارد سالبه جزئیه موجبه کلیه موجبه جزئیه موجبه جزئیه سالبه کلیه سالبه کلیه

 موجبه جزئیه سالبه کلیه ندارد موجبه کلیه موجبه جزئیه ندارد سالبه جزئیه

 7*مغالطات مورد بحث در درس 

 مغالطه ایهام انعکاس -2مغالطه استثنای قابل چشم پوشی       -1
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 را  یکم کلحیافتن یک مثال نقض، آن ،هنگامی که ادعای کلی مطرح می شودمغالطه استثنای قابل چشم پوشی:-1

 دچار رار کنیم،ود اصهمچنان بر کلی بودن حکم خپیدا شدن استثنایی دریک حکم کلی،باطل می کند.درصورتی که باوجود 

 عتراضازمشتریان ایکی پس چرادیروزراضی اند.کیفیت غذای ماهمه افراداز:مثالشده ایم.«لطه استثنای قابل چشم پوشیمغا

 او یک استثناست.کرد؟  

 نکنیم، رعایت رستید به را مستوی عکس ۀقاعد قضیه، اجزای کردن جا به جا در که صورتی درانعکاس: ایهام مغالطه-2

 عکس جزئی سالبه برای یا کنیم عکس یکل موجبه به را کلی موجبه اگر مثال عنوان به.شویم می«انعکاس ایهام مغالطه»دچار 

 .شود یم زیادی استفاده درتبلیغات مغالطه ازاین .ایم شده مغالطه این بگیریم،دچار درنظر الصدق الزم

 انعکاس ایهام مغالطه←هستند ایرانی ها آسیایی همه←هستند آسیایی ها ایرانی همه: مانند

   وفعالیت ها وحل تمرینات 7درس  نمونه سواالت                 

 * جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید:
 )کذب(. یابیم می دست دیگر کلی قضیۀ..... به کلی قضیۀ یک صدق تضاد،از رابطۀ در-1
 فتهیا دست کلی انونق خواهدبود،به.......نیز آن قضیه،عکس اصل بودن صادق درصورت که مواردی بابررسی دانان منطق-2

 )صادق(.اند

 الطۀ ایهام انعکاس در........ استفادۀ زیادی می شود.)تبلیغات(مغ -3
 )نسبت(.است کافی............در ،تغییر قضیۀشخصیه نقیض آوردن بدست برای-4
 )جزیی(.است.........،موجبۀ کلی قضیۀسالبۀ نقیض -5
 )جزیی(.است........کلی،موجبۀ موجبه مستوی عکس-6
 )کلی(.باشد می........،موجبۀ کلی هقضیۀسالب ،متضاد قضایا احکام در-7
 قض()متنا.هستند یکدیگر مقابل وکذب،نقطۀ صدق نظر از........... قضیۀ دو قضایا احکام براساس -8
 )متناقض( .ستا.............. متفاوتند، نسبت در سوروهم در هم که ای قضیه ،دو قضایا احکام به باتوجه -9

 )صدق/کذب(.است.........حتما دیگری شدبا........ قضیه یک تضاداگر در -10
 کذب(/)صدق .یابیم می دست دیگر کلی قضیۀ......... به کلی قضیۀ یک........ از تضاد، رابطۀ در -11
 یا است صادق آن ضادمت قضیۀ که بگوییم قطعی صورت به توانیم نمی باشد، کاذب....... قضیۀ اگر تضاد تقابل در -12

 )کلی(.کاذب
 کس مستوی اصل قضیه درست باشد عکس مستوی آن..............است.)درست(اگر در ع -13

 *تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد:
و به دومربع ن روابط ده ایهستند که بر کمیّت وکیفیّت دارای روابطی بایکدیگرصدق وکذب وتغییچهار قضیۀ محصوره ازنظر-14

 عکس می گویند.غ

  56 



 
 

 

 د.ص،صدق دیگری رانتیجه می دهدیگری رادرپی داردوکذب یک قضیه،کذب اقض،صدق یک قضیهدررابطۀتن-15
 رعکس. ص نه ب صادق است ولیاخل  هرگاه قضیۀ کلی  صادق باشد،قضیۀجزئی نیزمتدبراساس رابطۀصدق دردوقضیۀ-16

 ب. غت یا کاذدق اسآن صا متضادنیم به صورت قطعی بگوییم که قضیۀمی تواۀ تضاداگرقضیۀ کلی کاذب باشد،رابطدر-17 
 باتغییر کمیّت وکیفیّت یک قضیه می توان به تضاد آن قضیه دست یافت. غ-18
 رابطۀ تداخل فقط میان قضیۀ موجبه کلی وسالبۀ جزئی برقرار است. غ-19
 غه برعکس(ت.)ونبراساس رابطۀ  کذب دوقضیۀ متداخل هرگاه قضیۀ جزئیه کاذب باشد، قضیۀ کلیه نیز  صادق اس-20
 نامند. ص ه  میدر صورتی که که موضوع ومحمول قضیۀ حملی راجابجاکنیم، قضیۀ به دست آمده را عکس آن قضی -21
 .غیافت درعکس در مواردی نمی توان جای موضوع ومحمول یک قضیه را تغییر دادوبه نتیجۀ صادقی دست -22
 ص .باشد اوتمتف هم با آنها کیفیت و کمّیت که هستند متناقض وقتی قضیه دو -23
 ص .شود می "جزئی موجبه"،"کلی موجبه" مستوی عکس -24
 غ.است درست آن متناقض باشد،قضیه درست قضیه یک هرگاه -25
 غ.باشد می "است ب ا لف بعضی""است ب هرا لف" قضیه نقیض -26
 غ".نیست ب بعضی ا لف":شود ، می" است ب ا لف بعضی"قضیۀ "مستوی عکس" -27
 ص .ندارد وتضاد مستوی عکس "جزئی سالبۀ"و ندارد ضادجزئی،ت موجبه" -28
 ص.باشد می جزیی ،موجبه کلی قضیۀسالبه قضایا،نقیض احکام میان از -29
 تضاد در دو قضیه ای است که سور هر دو کلی ، ولی از نظر نسبت با یکدیگرتفاوت دارند.ص -30
 ص .وبرعکس است غلط آن باشد،نقیض درست ای قضیه اگر -31
 ص .شود می عوض ومحمول موضوع جای عکس بحث رد -32
 ص سالبۀ کلی به دست می آید. رابطۀ تضاد فقط با دوقضیه، موجبۀ کلی  -33

 :کنید انتخاب را *گزینۀصحیح
 بود؟ خواهد هچگون وکذب صدق نظر از  ترتیب به آن ومتناقض متضاد باشد صادق نیست ب الف هیچ  قضیه اگر -34
 کاذب – صادق(4         کاذب – صادق(3           کاذب – کاذب(2           صادق – کاذب(1

 عکس یک قضیه اصل، باشد تناقض قضیۀ اصل کدام است؟« بعضی ب الف است» اگر قضیۀ  - 35

 ب است. (هر الف4( بعضی ب الف نیست.        3( هیچ الف ب نیست.     2( هیچ ب الف نیست.        1

 ؟کندنمیکدام یک از محصورات چهارگانه کمیّت قضیه تغییر « عکس مستوی» در  -36

  ۀ کلی و موجبۀ جزئی            ( موجب4  سالبۀ جزئی و موجبۀ کلی(3  سالبۀ کلی و سالبۀ جزئی(2  موجبۀ جزئی و سالبۀ کلی(1

 رابطۀ صدق و کذب بین اصل و عکس مستوی چگونه است؟  -37 

 صدق عکس ( صدق اصل 2کذب عکس                  ( صدق اصل 1

 صدق عکس ( کذب اصل 4معلوم نیست                   ( صدق اصل 3

 کدام است؟« است o360جمع زوایای هر مثلثی »تقابل تضاد -38

 ارند.( ند2   هستند.            o360( جمع بعضی زوایای مثلث 1

 نیست. o360( جمع زوایای هیچ مثلثی 4  هست.            o360( جمع بعضی زوایای مثلث 3 
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 ..... باشد.وماًزدیگری ل نیست که ...است واگریک قضیه...باشد،معلومدیگری حتماًدرتقابل تضاداگریک قضیه....باشد ترتیببه-39

 درست -غلط -درست -( غلط2درست                   -غلط -غلط -( درست1

 درست -غلط -درست -( درست4غلط                -درست -درست -( درست3

 شود؟غلط و کاذب باشد، تقابل تضاد آن چگونه می« هر الف ب است» اگر فرض کنیم قضیۀ -40

 درست -( بعضی الف ب است2بینی کرد                  پیش تواننمی -( بعضی الف ب نیست1

 غلط -( هیچ الف ب نیست4بینی کرد                     توان پیشنمی -( هیچ الف ب نیست3

 (4)گزینه-40(1)گزینه-39(4)گزینه-38(2))گزینه-37( 1)گزینه-36( 2)گزینه-35( 2)گزینه-34جواب تست ها:@

 راست با کدام یک از مطالب سمت چپ ارتباط دارد؟هریک از مطالب سمت  -41

 کلی کاذب جزئی کاذب -(متداخل)الف(                                                     الف1   

 جزئی کاذب کلی صادق-ب        (تناقض)د(2  

 کلی کاذبکلی صادق -ج                   (تضاد)ج(                                        3  

 کذب قضیۀ دیگرصدق قضیه-(عکس مستوی)و(                                               د4  

 ۀدیگر صدق قضی  صدق قضیه -و                                                                       

 اقسام تقابل راباذکر مثالی نام ببرید؟تناقض/تضاد/تداخل/داخل تحت تضاد-43

 مربع تقابل را باتوجه به چهار رابطۀ قضایای محصوره رسم کنید؟-44

 نیست ب لفا هیچ                       2است                      ب الف هر

 3  1             3   

 نیست ب الف عضیب                          4است                  ب الف بعضی
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 *پاسخ کوتاه بدهید:

 کمیت غییرت و کذب و صدق نظر از محصوره قضیۀ منظور از مربع تقابل در احکام قضایا چیست؟ مثالی ذکر کنید.چهار-42

 عمرب در را هاکنند،آن مشخص را ایاقض این میان دوی به دو رابطۀ بتوانند بهتر برایآنکه هستند یکدیگر با روابطی دارای وکیفیت،

                               :ارندد وجود زیر چهاررابطۀ اقلحد محصوره قضایای میان میدهدکه نشان متقابل مربع.نامندمی«تقابل مربع»را وآندهندرارمیزیر ق

 نیست ب الف هیچ                       2است                      ب الف هر

 3  1             3   

 نیست ب الف بعضی                        4                است  ب الف بعضی



 
 

 

 ؟رابطۀ تقابل  تناقض چگونه بدست می آید؟مثالی طراحی کنید.-45

 یک کیفیتو باتغییرکمیت.استجزئیه برقرار وموجبه کلیه سالبه ومیان جزئیه وسالبه کلیه های موجبه قضیه میان تناقض رابطه

 آموزان دانش اند./همه هنکرد دریافت شیر آموزان دانش از برخی یافت.مثال دست قضیه نقیض(آن )متناقض به قضیه میتوان 

 .اند کرده دریافت شیر

 کلیه سالبهو کلیه ههای موجب قضیه تضادتنهامیان رابطۀتقابل تضاد چگونه بدست می آید؟مثالی طراحی کنید.رابطه-46

 یک است/هیچ شده ر،عملیمدی های وعده همه مثال.رسیم می قضیه متضادآن کلی،به قضیه باتغییرکیفیت بنابراین.برقراراست

 .است نشده عملی مدیر، ه های وعد از 

 یانم و جزئیه هموجب و کلیه ۀموجبۀقضی میان رابطه رابطۀ تقابل تداخل چگونه بدست می آید؟ مثالی طراحی کنید.این-47

 امتداخلر رابطه ردارند،اینقرا کلی  قضیه مصادیق درذیل جزئیۀقضی مصادیق ازآنجاکه.است برقرار جزئیه وسالبه کلیه سالبه

  هادی تفلزا همهمثال:.افتی دست قضیه به متداخل آن توان می آن داشتن کیفیت نگه ثابت و کمیت قضیه باتغییر.اند نامیده

 ()صادق ستنده لکتریسیتها هادی ازفلزات {بعضی.و ،برنج،آهن،روی قلع ومینیوم،جیوه؛فوالدآل هستند)صادق(}مس الکتریسیته

 فوالد{ قلع } برنج

 یک د،یافتنشو می طرحم کلی ادعایی که چیست؟مثالی طراحی کنید. هنگامی  استثنای قابل چشم پوشیمغالطۀ منظوراز -48

 کلی بودن بر همچنان ی،کل حکم یک در استثنایی شدن پیدا وجود با که صورتی در. کند باطل می را کلی حکم آن نقض مثال

 دیروز چرا پس.اند راضی ما یغذا ازکیفیت افراد مثال:همه.ایم پوشی شده چشم قابل دچارمغالطه استثنایکنیم، اصرار خود حکم

 !استثناست یک کرد؟او اعتراض مشتریان از یکی 

 چیست؟ نوع مغالطه ای که دررابطۀ تداخل بوجود می آید،-49

   پوشی چشم قابل استثنای مغالطۀ

 ارد؟دمغالطۀ ایهام انعکاس  "همۀ بوته ها گیاه نیستند "."همۀ بوته ها گیاه هستند "چرا قضیۀ– 50

 چون عکس مستوی موجبۀ کلی ،موجبۀ جزیی می شودنه سالبۀ کلی.

 ر نیست.هیچ مسلمان کافقضیۀ هیچ کافری مسلمان نیست عکس مستوی است . اصل قضیه را بنویسید.     -51
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 نوع مغالطات زیر در موارد زیر مشخص کنید: -52

 فالسفه همیشه سرشان به کار خودشان گرم بوده ودر عالم خیاالت وتوهمات وامرانتزاعی خود به سر می برده اندوهیچ -1

  ؟ی.. چه می گویراسل و......طون، هیوم،توجهی به مسائل اجتماعی نداشته اند. پس در مورد فالسفه ای ، مانند سقراط، افال 

   (پوشی چشم قابل استثنای مغالطۀ)اینها استثنا هستند که می توان از آنها صرف نظر کرد.  -

 (انعکاس مغالطۀ ایهام)عکس مستوی هر مثلث سه ضلعی است می شود هر سه ضلعی مثلث است.  -2

 اما-م.ب بوده ایش حساکه ما همواره درباز پرداخت وام خودخو ممکن است مقداری پول به پسرمن قرض بدهید.می دانید-3

 تثنایاس مغالطۀ)ارد.خوب ای یک استثناست ودر خوش حسابی ما نقش ند-پسر شما هنوز قرض قبلی خود را پس نداده است!

  ( پوشی چشم قابل

 (نعکاسا امغالطۀ ایهم)عکس مستوی بعضی لباس سفیدنیستند می توانیم بگوییم بعضی سفید هالباس نیستند. -4

 مثال بزنید.ی تقابل متداخل به این نام چیست؟وجه نامگذار-53

 هادی اتفلز همۀمثال:.اند دهنامی متداخل را رابطه این دارند، قرار کلی قضیۀ مصادیق ذیل در قضیۀجزئی مصادیق که ازآنجا 

 .اند الکتریسیته هادی فلزات نیز از اند/ بعضی الکتریسیته 

 اصطالح از مثال نقض  چیست؟مثال بزنید.  منظوراز-54

 ینا به.کنیم نقض ی راو کلی دهیم تاحکم نشان وی به مدادرنگی یک است هستند کافی سیاه مدادها که همۀ بگوید کسی اگر

 .گویند نقض می مثال کار آوردن 

 نمونه یا مثالی طراحی کنید که در آن مثال نقض آمده باشد؟ -55

 ینا به.کنیم نقض ی راو کلی دهیم تاحکم نشان وی به مدادرنگی یک است هستند کافی سیاه مدادها که همۀ بگوید کسی اگر

 .گویند نقض می مثال کار آوردن 

 منظور از قاعدۀ عکس قضیه چیست؟مثال بزنید. -56

 ند.نام می قضیه راعکس آن آمده دست قضیۀبه کنیم، جا راجابه حملی قضیۀ ومحمول موضوع که درصورتی

 الف ب              ب مثال: الف    

                                                                60    

   



 
 

 

 عکس مستوی چیست؟مثال بزنید.منظورازقاعدۀ-57

 مستوی اعده عکسبیابیم،آنراق است،دست قضیه آن مساوی همانند و ازنظرصدق که قضیه آن عکس به صادق ای اگرقضیه

 انسان جسم است./بعضی جسم انسان است.مثال:هر.دان نامیده 

 به. ی شودم زیادی ادۀاستف غاتتبلی در مغالطه این مغالطۀ ایهام انعکاس در چه موردی کاربرد زیاد دارد؟ مثال بزنید.از -58

 فرادا از بعضی:دمی کنن لقاا گونه این خانگی، لوازم از یکی کنار در خوشبخت و ای شاد خانواده دادن نشان با مثال عنوان 

 !دبو خواهد خوشبخت خانگی این لوازم داشتن با هرکس: پس هستند؛ خانگی لوازم این دارای خوشبخت 

 را مستوی عکس قاعدۀ یه،قض اجزای کردن جا به جا در که صورتی مغالطۀ ایهام انعکاس راباذکر مثالی توضیح دهید؟در -59

 برای یا نیمک کلیه عکس موجبۀ هب را کلیه موجبۀ اگر مثال عنوان به.شویم کاسمیانع ایهام رعایت نکنیم،دچارمغالطۀ درستی به 

 .ایم شده مغالطه این دچار بگیریم، درنظر الصدق الزم عکس جزئیه سالبۀ 

 به هر یک از موارد زیر پاسخ مناسب دهید.  -61

  ..................  .................       ب( تضاد موجبۀ کلی  الف( عکس )مستوی( سالبۀ کلی  

 ..............  ....................                       د( عکس )مستوی( سالبۀ جزئی  ض سالبۀ جزئی ج( نقی
 .....................ر(تداخل موجبۀ کلی                             .................ذ(تداخل سالبۀ جزئی

 جزئی موجبۀ-ر سالبۀ کلی-ذعکس )مستوی(ندارد.-موجبۀ کلی د-سالبۀ کلی ج-ب سالبۀ کلی-الفجواب:@
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 صدق وکذب روابط زیر را مشخص کنید:-60

 اذببعضی ج د نیست).....(          هرج د  است.)صادق(                ک -1

 کاذب هیچ انسان جسم نیست)........(   هر انسان جسم است)صادق( -2

 نامعلوم  هیج میم دال نیست ).......( بعضی میم دال نیست )صادق( -3

 نامعلوم   هیچ ک ب نیست)کاذب( هر ک ب است)...........( -4

 بکاذ       بعضی انسان سنگ است)...........(  هیچ انسانی سنگ نیست)صادق(-5

 )+(بعضی اسب سفید است).............(           نامعلوم هر اسبی سفید است)   کاذب   (-6



 
 

 

 ای برقرار است؟بین هر یک از قضایای زیر چه رابطه -62
 سالبۀ کلی موجبۀ جزئی         ب( موجبۀ کلی............... الف(موجبۀ جزئی..............          

 لیسالبۀ ک .............. سالبۀ کلی             د( سالبۀکلی .......... ج( موجبۀ جزئی

 ..سالبۀ جزئیر(موجبۀ کلی ....................... موجبۀ جزئی          ز(سالبۀ کلی ............

 )تداخل(-)عکس مستوی وتداخل( ز-ر )عکس مستوی(-د )تناقض( -)تضاد(  ج-ب  )عکس مستوی(-الف@

 :ذیل را کامل کنید جدول -63

 تضاد/ کاذب-4تناقض/کاذب -3عکس مستوی /صادق-2هیچ گردویی گردنیست/کاذب -1جواب:@

 تناقض/ کاذب-7بعضی کبوتر پرنده نیست / کاذب -6تناقض/کاذب -5

 ؟ آورید بدست را سالبۀکلی و جزئی موجبۀ قضایای( مستوی) عکس مثال ذکر با-64
 جزئی)بعضی کتاب خواندنی است/بعضی خواندنی کتاب است( موجبه  موجبه جزئی

 سالبۀ کلی)هیچ انسان سنگ نیست/هیچ سنگ انسان نیست( سالبۀ کلی
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 ص/ک                            رابطه قضیه دوم ی اولقضیه

 هر گردویی گرد است  + -1
هاخوردنی .بعضی میوه2

 هستند+
 
بعضی پرنده هاسخنگو -3

 هستند+

                   هر ایرانی آسیایی است. +    -4

 هیچ انسانی پرنده نیست+-5

  هر کبوتری پرنده است+ -6 

بعضی گیاهان گوشتخوار -7

 هست+

      ....................... 
 است بعضی خوردنی میوه

 
 هیچ پرنده سخنگو نیست.

 هیچ ایرانی آسیایی نیست 

 بعضی انسان هاپرنده هستند.

.............................. 

 هیچ گیاهی گوشتخوار نیست.

 .......تضاد                   ...        
                 .................  ........... 
 

.....................                .......... 
 
      ............................    ........... 

    ..............................     ........... 
 

 ......تنا قض                    ........
 

.................           ...... ............. 



 
 

 

 )توجه: موارد خواسته شده را با توجه به اصل قضیه بیان کنید( جدول زیر را کامل کنید:-65

عکس مستوی  اصل قضیه ردیف
 قضیه

 تضاد قضیه نقیض قضیه

هیچ موجودی  ........................... 1
بی نیاز از خدا 

 نیست

بعضی بی نیاز از خدا 
 موجود هستند

................. 

 .................. ...................... ......................... هر ا لف ب است 2

پرنده  بعضی پرستوها ....................... هر پرستویی پرنده است 3
 نیستند

................. 

4 ....................... ..........................
... 

 سواری نابینا استهرموتور .........................

5 ......................... .........................  ....................... بعضی ج د نیست 

.......................... تندبعضی جوان ها فعال نیس 6
... 

........................ ....................... 

7 

   8 

 هر مربعی شکل است

سخنگو بعضی پرنده ها

 هستند

..........................

................. 

 

 

.....مربع شکل نیست  

  
……………… 

 

 .... مربع شکل نیست.
.......................... 

 

 هیچ بی نیاز از خدا موجود نیست/هر بی نیاز از خدا موجود است-1جواب:@
 بعضی ب الف است/بعضی الف ب نیست/هیچ الف ب نیست-2          
 بعضی پرنده پرستو است/هیچ پرستو پرنده نیست-3          
 ا است.سوار نابین هیچ موتور سوار نابینا نیست/هیچ نابینا موتورسوار نیست/بعضی موتور-4          
 هر ج د است/ بعضی د ج است/هیچ ج د نیست-5          
 عکس مستوی ندارد/هر جوان فعال است/تضاد ندارد چون جزئی است.-6          
 بعضی شکل مربع است/بعضی/هیچ-7          
 بعضی سخنگو پرنده هست/هیچ پرنده سخنگو نیست/ تضاد ندارد چون جزئی است-8          
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     جدول زیر راکامل کنید:-66

 جواب ها:@

ومن مردم آزار است/ مهیچ مردم آزار مومن نیست/ بعضی -2بعضی زیبا گل است/بعضی گل زیبا نیست/بعضی گل زیبا است-1

ضی گوشتخوارپرنده بع-4هیچ عاقل کافر نیست/بعضی کافر عاقل است/بعضی کافر عاقل نیست-3بعضی مومن مردم آزارنیست

یرین نیست/هر میوه شبعضی شیرین ها میوه هستند/هیچ میوه -5تخوار نیست/هر پرنده گوشتخواراست.است/هیچ پرنده گوش

 هیچ تنها انسان نیست/ بعضی انسان تنها است/بعضی انسان تنها نیست-6شیرین است
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 تداخل تناقض عکس مستوی اصل قضیه

 هر گلی زیبا است -  1
 
 هیچ مومنی مردم آزار نیست.-2
 
 هیچ کافری عاقل نیست. -3

       
بعضی پرنده ها گوشتخوار - 4

 هستند.
 
 بعضی میوه ها شیرین هستند -5
 
 هیچ انسانی تنها نیست-6

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 )احکام قضایا( 7حل تمرینات درس               

  63تمرین ص

 (    صادق(             )کاذب)کاذب(                )    هرالف ب است    )صادق(          

 )صادق(            )کاذب(      (صادق) (کاذببعضی الف ب نیست )    

*** 

 (    صادق(             )کاذبهیچ الف ب است    )صادق(           )کاذب(                )         

 )صادق(            )کاذب(      (صادق) (کاذببعضی الف ب است )    

  64تمرین ص

 هیچ الف ب نیست                                هرالف ب است             

 )کاذب(            )صادق(                  

 )مشخص نیست(                 )کاذب(                                          

 )صادق(                 )کاذب( 

 )کاذب(           )مشخص نیست(            

ثالي )هنگامي كه مي گوييم صدق و كذب در م« مشخص نيست » به اين معنا است كه ممكن است در مثالي صادق باشد و 

 كاذب و نمي توان دربارة آن حكمي كلي صادر كرد(.

 66 ص تمرین

 نیست(                 )کاذب( )کاذب (               )مشخص      است            )صادق(             ب الف هر

  

 کاذب()                          نیست(           )صادق( است       )صادق(            )مشخص ب الف بعضی

 *** 

 )کاذب(                 نیست( نیست           )صادق(                  )کاذب (               )مشخص ب الف هیچ

  

 کاذب()                          نیست(           )صادق( نیست      )صادق(            )مشخص ب الف بعضی

 باشد دقصا مثالی در است ممكن که است معنا اين به "نیست مشخص"و کذب  صدق گويیم می که هنگامینکته :

 کرد. صادر کلی حكمی نآ دربارة توان نمی و کاذب مثالی در و

 65 



 
 

 

 )برای مطالعه(67 ص *تمرین

 بعضی الف ب نیست                                بعضی الف ب است

     )مشخص نیست(        )صادق(                  

                 )صادق(          )کاذب(                                          

 )صادق(                 )مشخص نیست( 

 )کاذب(                                       )صادق(             

 باشد دقصا مثالی در است ممكن که است معنا اين به "نیست مشخص"کذب  و صدق گويیم می که :هنگامینکته 

 کرد. صادر کلی حكمی آن دربارة توان نمی و کاذب مثالی در و

 .هستند رانیاي دوستان وطن از نیست                                *بعضی مسلمان افريک *هیچ69 ص تمرین

 .هستند نگس ها آهكی ندارد               *بعضی الصدق الزم عكس جزئیه *سالبة                        

 :69*فعالیت تکمیلی ص 

 .ندک می تغییر آنها جاي مستوي عكس در اما است، ثابت محمول و موضوع جاي تقابل، مربع در 1سوال

 ٢ سؤال

 ضاد ت) کاذب (-تناقض                               ج) کاذب (-تناقض            ب) کاذب (-الف

 تضاد تحت تداخل) نیست مشخص (-مستوي                      *و عكس) صادق (-تداخل               ه) صادق (-د

 70ص 3 سؤال

 :اول ستون بودن صادق فرض در -الف

 نیست ب الف نیست         بعضی ب الف است    هیچ ب الف است     بعضی ب الف هر////////////                   

 کاذب / تناقض                       کاذب / تضاد                   صادق /تداخل           ////////////////      است ب الف هر 

 نامعلوم / تضاد تحت داخل*             کاذب   / تناقض                   ////////////////       نامعلوم / تداخل   است ب الف بعضی

 صادق / تداخل                           ////////////                    کاذب / تناقض       کاذب / تضاد     نیست ب الف هیچ

   ////////////                   نامعلوم / تداخل      نامعلوم / تضاد تحت داخل*     کاذب / تناقض  نیست ب الف بعضی

 :اول ستون کاذب بودن فرض در -ب

 نیست ب الف نیست         بعضی ب الف است    هیچ ب الف است     بعضی ب الف هر////////////                   

 صادق / ناقضت                       نامعلوم / تضاد                  نامعلوم /تداخل            ////////////////     است ب الف هر 

 صادق / تضاد تحت داخل*             صادق  / تناقض                   ////////////////          تداخل/ کاذب   است ب الف بعضی

 نامعلوم / تداخل                   ////////////                   صادق / تناقض       منامعلو / تضاد     نیست ب الف هیچ

   ////////////                  کاذب / تداخل     صادق / تضاد تحت داخل*     صادق / تناقض  نیست ب الف بعضی
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