
 
 

 

 قترانی(قیاس ا (درس هشتمدرسنامه @                                    

 د:دردرس پنجم گفته شد درقیاس اقترانی، اجزای نتیجه در میان مقدمات پخش شده اند. مانن     

 بعضی از حیوانات پرنده هستند.                                  

 همۀ پرندگان دارای بال هستند.                                 

 ی از حیوانات دارای بال هستند.بعض∴                                

 اکنون استدالل های زیر را بررسی کنید و بگویید چرا این استدالل ها دارای نتیجه نیستند؟

 است. هر انسانی حیوان است.                                           هر گیاهی نیازمند به آب

 هر  حیوانی  جاندار است.               بعضی سنگها سفید نیستند.                          

∴               *            *  ∴     *              * 

 ضیه برقرارمیان دوق ه ایای آنکه رابطبرچون نمی توان ازدوقضیه ای که ارتباطی بایکدیگرندارند،نتیجه ای به دست آورد.

 مولوضوع یامحمرین قَضوع یامحمول یکی الزم است موت دیگروجود داشته باشد.به عبارمشترکی میان آنهاباشد،بایدجزء 

 می گویند.،دیگری باشد.به همین دلیل به این نوع ازقیاس،قیاس اقترانی  

 قسم  دیگرشود. یل میه از دو قضیۀ حملی تشکیکی از انواع قیاس اقترانی، قیاس اقترانی حملی است ک) برای مطالعه*

 قیاس اقترانی شرطی است(

 است  :هر الف ب2مثال                              مشهدی خراسانی است.                                   :هر1مثال

 هر ب ج است                         هر خراسانی ایرانی است.         

 هر الف ج است                   هر مشهد ی ایرانی است.         

 ح آنها را چهاردر اصطال یر کهزشاهده کرد که در ارتباط میان دو قضیه در یک استدالل، چها رحالت با بررسی قضایا می توان م

 :،می نامند، قابل تصوراندآنچه باعث مقارنت و ارتباط میان دو قضیه می شودشکل قیاس اقترانی  

 می تواند درمقدمۀ اول محمول و در مقدمۀ دوم موضوع باشد)شکل اول(-1

 مقدمه محمول باشد )شکل دوم(، یا در هر دو-2
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  یا در هر دو مقدمه موضوع باشد )شکل سوم(  -3

 یا در مقدمۀ اول موضوع و درمقدمۀ دوم محمول باشد )شکل چهارم(-4

 است. هر انسانی نیازمند اکسیژن∴ ت.شکل اول: هر انسانی حیوان است، هر حیوانی نیازمند اکسیژن اس

 هیچ انسانی سنگ نیست. ∴شکل دوم: هر انسانی حیوان است. هیچ سنگی حیوان نیست

 بعضی جانداران آبزی هستند. ∴شکل سوم: هر حیوانی جاندار است. بعضی حیوان ها آبزی هستند

 ضی جانداران مهره دار هستند.بع ∴ شکل چهارم: هر حیوانی جاندار است. بعضی مهره داران حیوان هستند.

 شکل چهارم شکل سوم                  شکل اول                    شکل دوم    

 هر الف ب است هر ج الف است،         هر الف ب است               هر الف ب است                    

 هر  ج   الف است ج ب است هر           هیچ ب ج نیست              هیچ  ج  ب نیست    

 بعضی ب ج است.∴                                          بعضی الف ب است.∴         هیچ الف ج نیست ∴       هیچ الف ج نیست∴    

مۀ اول و ز مقداحذف کردن حد وسط، موضوع نتیجه می گویند.پس از  به جزء مشترک میان دو قضیه  حد وسطحد وسط:

 ن از مقدمۀ دوم به دست می آید.محمول آ

 شود.درهردومقدمه عینا تکرار-2در هردومقدمه به یک معنا باشد.    -1:شرایط حدوسط به صورت خالصه

 باطکدیگر ارتیبا  ضیهبرای نتیجه گیری از یک قیاس، تکرار حد وسط )به صورت لفظی و معنایی(است تا دو ق شرط اول

 وسط  حدم تکرارلطۀ عدکرار نشده است،نتیجه گیری شود،فرد دچار مغاآن تحدوسط دردرصورتی که از قیاسی که کنند.پیدا

 می شود. 

 انگور شیرین است؛ شیرین همسر خسرو است؛ پس: انگور همسر خسرو است. -1مثالها:  

 دیوار دارای موش است؛ موش دارای گوش است؛ پس: دیوار دارای گوش است. -2          

 ب است؛ آب مایع است؛ پس: یخ مایع است.یخ از آ- 3          

 است؛ اما ی موشدارا مورد نخست، اشتراک لفظ باعث عدم تکرار حد وسط شده است. در مورد دوم محمول قضیۀ اولدر
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 ضوعآب است موول ازحد وسط عیناً تکرار نشده است درمورد سوم نیزمحمول قضیۀا دوم موش  است؛بنابراینموضوع قضیۀ

 یجهل برای نترط اوشبدین جهت در اینجا نیز حد وسط به صورت یکسان تکرار نشده است.دانستیم که دوم آب است؛قضیۀ 

 تکرارشده آنهاسط دروه حد ید.باوجود آنکتکرار حد وسط است. اکنون به دو قیاس زیر توجه کنگیری صحیح از دو قضیۀحملی،-

 ها را نامعتبر می نامند. است، اما نتیجۀ آنها صحیح نیستند. این گونه قیاس 

 قیاس نتیجۀ قانون@

 محمولو اول ازمقدمۀ هنتیج موضوع.شود حذف می استدالل داردودرنتیجۀ استدالل دومقدمۀ میان ارتباطی نقش تنها حدوسط

 تداللاس ازمقدمات اگریکی هکندک می پیروی کلی قانون این از اقترانی درقیاس نتیجه کیفیت.آید می دست به مقدمۀدوم از آن

 .است نامعتبر قیاس آن باشد، نکرده پیروی قانون این از قیاس نتیجۀ اگر بود خواهد سالبه نیز نتیجه باشد، سالبه

 استدالل هردو اما ؛است شده قیاس رعایت نتیجۀ قانون و است شده تکرار یکسان صورت به وسط زیر،حد های دراستدالل@

 :هستند نامعتبر

   (1) (2) 

 همۀ انسان ها حیوان اند.   پا هستم.من دارای چهار 

 بعضی حیوان ها خرگوش اند. همه گربه ها دارای چهار پا هستند. 

 پس بعضی انسان ها خرگوش اند.                 پس من یک گربه هستم.                

 شرایط بیان از پیش اما کنیم بررسی را اعتبارقیاس شرط سه ابتدا الزم است  هستند: نامعتبر فوق های استدالل چرا

 .کنیم توجه اه استدالل در رفته کار به قضایای محمول و موضوع مصادیق دامنۀ به تا است الزم قیاس، اعتبار

 دامنۀ مصادیق موضوع و محمول

ی دهد که شان مقضایای جزئی نضوع، مورد نظر گوینده هستند وسورمصادیق موور قضایای کلی مشخص می کندکه همۀس

 مصادیق موضوع، مورد نظر گوینده هستند.برخی از 

 محمول ادیقصمدرقضایای موجبه برخی ازمصادیق محمول ودرقضایای سالبه همۀ:محمول قضایادربارۀموضوع وقاعدۀ

 متالعمصادیق وای همۀعالمت مثبت + برگذاشتن بایک قیاس اند.ساده اساس تعیین اعتباردونکتۀ اینگوینده اندموردنظر

 ی کنیم:به صورت زیر مشخص مقضایای محصوره را محمولمصادیق موضوع وۀدامنازمصادیق،برای برخی  -منفی 

                                                           69 



 
 

 

 است -ب                   الف+هر/هیچ       

 نیست     ب+   -الفبعضی          

    

 

 است. -ب  ف+هر ال                          

 .است -ب -بعضی الف                        

 ب+ نیست. هیچ الف+                        

 .ب+ نیست -بعضی الف                       

 مثال های واقعی:

 است. -هر پرنده ای+ جاندار                          

 هستند. -قرمز -بعضی گل ها                          

 هیچ مربعی+ دایره+ نیست.                        

 ماهی+ نیستند. -بعضی جانوران                       

 ی موضوعه برادر قضایای شخصیه نیز همۀ مصادیق موضوع )که یک فرد مشخص است( مورد نظراند؛لذا هموار تذکر:

 ر نیست.افشین+ تاج    ژن+ انسان است.بی شخصیه از عالمت مثبت )+( استفاده می کنیم. مانند: قضایای 

وجبه، مر قضایای دیعنی محمول قضایای شخصیه )از نظر دامنۀ مصادیق(، از قانون محمول قضایای محصورهتبعیت می کنند )

 است. افشین تاجر+ نیست. -منفی و در قضایای سالبه، مثبت هستند(، مانند:  بیژن  انسان

 خالصه(* شرایط معتبر بودن قیاس )به طور 

 آن صادق باشد:  دربارۀبرای آنکه قیاسی معتبر باشد،باید سه شرط زیر

 .هردومقدمه سالبه نباشند)حداقل یکی ازمقدمات موجبه باشد( 1

ثبت ی عالمت مدارا مقدماترت دیگر: حد وسط حداقل در یکی از)به عبامقدمه عالمت منفی نداشته باشدهردودروسط حد.2

 باشد.(
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وع ند)اگرموضه باشمات نیزعالمت مثبت داشتمقدکه در نتیجه عالمت مثبت داشتند،در . هرکدام از موضوع یا محمول3

 نیازی به بررسی آنها نیست.( یامحمول درنتیجه عالمت منفی داشته باشند،

ا برآورده رر سه شرط هی که فوق را نداشته باشد، نامعتبر خواهد بود و درصورت نکته :در صورتی که قیاسی یکی از شرط های

 کند، آن را معتبر می نامند

 برسی تفصیلی شرایط اعتبار قیاس:

ررسی می اشند(را بلبه ب. بررسی شرط نخست :برای بررسی اعتبار قیاس اقترانی، نخست شرط اول) هر دو مقدمه نباید سا1

 یر توجه کنید:کنیم. به مثال های ز

 یچ اسبی بالدار نیست.ه               هیچ الف ب نیست.                                                                      

 نیست.یچ بالدار ی سم دار ه               هیچ ب ج     نیست.                                                                    

 هیچ اسبی سم دار نیست. ∴               هر دو مقدمه سالبه هستند.                                                             

 قیاس نامعتبر است()                       )قیاس نامعتبر است (                                                                  

 ر ب الف است.ه                    هر الف ب است.                                                                        

 ر ب ج است.ه                               هیچ ب ج نیست.                                                             

 م.هر دو مقدمه سالبه نیستند؛ در نتیجه شرط دوم را بررسی می کنی                           

ه باشد( فی نداشتعالمت من :اگر هر دو مقدمه سالبه نبودند، به سراغ شرط دوم)حد وسط در هر دو مقدمه دوم شرط بررسی .2

ل های زیر م. به مثاکنی ی مشخص میمی رویم. بدین منظور دامنۀ مصادیق حد وسط را تعیین و آنها را باعالمت مثبت و منف

 توجه کنید:

 ست.ا -ی حیوانارنده پاست .                                           هر  -هر الف ب                        

 هستند. آبزی -ناتحیوا ج نیست.                                            بعضی -بعضی ب                      

 دگان آبزی هستند.بعضی پرن ∴حد وسط در هر دو مقدمه منفی است.                                             

 )  قیاس نامعتبر است(                        )قیاس نامعتبر است(             

 *************** 
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 الف است. هیچ ب+ الف نیست.                                                                   هر ب+         

 ست.ب+ نی است.                                                                  هیچ ج -بعضی ج ب            

 ی نیست؛ درنتیجه شرط سوم را بررسی می کنیم.حد وسط در هر دو مقدمه منف      

 بررسی شرط سوم 3

 وضوع یامی کنیم و شرط سوم )اگر م در این مرحله، دامنۀ مصادیق تمامی اجزای قیاس را با عالمت مثبت و منفی مشخص

 :محمول در نتیجه دارای عالمت مثبت بودند، درمقدمات نیز عالمت مثبت داشته باشند( را بررسی می کنیم 

 الف+ نیست.                                      هیچ سنگی انسان نیست. -بعضی ب   

 اند. -است.                                              بعضی سنگ ها قیمتی -هر ب+ ج    

 بعضی انسان ها قیمتی+ نیستند. ∴ج+ نیست.                                   -بعضی الف ∴  

 )قیاس نامعتبر است(                                           ) قیاس نامعتبر است(   

 ب+ نیست. -است.                                                 بعضی الف -هر ب+ الف  

 است. -ج -ب+ نیست.                                             بعضی ب -بعضی ج  

 ج+ نیست. -بعضی الف ∴لف ج+ نیست.                                        بعضی ا ∴

 ) قیاس نامعتبر است (                                            )قیاس نامعتبر است( 

 *************** 

 نیست. -ب -بعضی الف    هیچ الف+ ب+ نیست.                                                   

 است.   -است.                                                             هر ب+ ج -هر ج+ ب

 است. -ج -بعضی الف ∴       هیچ الف+ ج+ نیست.                                             ∴

 ) قیاس معتبر است(       ) قیاس معتبر است(                                                   

 کاری نداریمیا محمولی که در نتیجه منفی اند،تذکر:هنگام بررسی اعتبار یک قیاس، به موضوع 

 دالل حذف یجه استطی میان دومقدمۀ استدالل دارد و درنتتنها نقش ارتبا وسط حدتعیین نتیجۀ قیاس)برای مطالعه(

 قترانی ازاقیاس  ز مقدمۀ دوم به دست می آید. کیفیت نتیجه درشود.موضوع نتیجه از مقدمۀ اول و محمول آن امی 
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 مشاهدۀابراین باود.بنبت استدالل سالبه باشد،نتیجه نیزسالبه خواهد مقدمااین قانون کلی پیروی می کندکه اگریکی از

 . جود نداردوکلی  انیم تشخیص دهیم که نتیجه سالبه است یا موجبه.دربارۀ کمیت نتیجه، قانونمقدمات قیاس می تو

 لذا با دو نتیجۀ احتمالی کلی و جزئی مواجه خواهیم بود. به مثال های زیر توجه کنید:

 است. بالف  هر الف ب است.                            هیچ ب الف نیست.                         بعضی

 است. جهیچ ج ب نیست.                             بعضی ب ج است.                         هر ب 

 ست.اهر الف ج ∴هیچ الف ج نیست.                     ∴هیچ الف ج نیست.                       ∴

 ست.بعضی الف ج ا∴      بعضی الف ج نیست.           ∴بعضی الف ج نیست.                     ∴

 ت استدالل بهکه مقدما بینیمبپس از تعیین نتیجه های احتمالی یک قیاس، اعتبار یا عدم اعتبار قیاس را تعیین می کنیم تا 

  .همراه کدام یک از این دو نتیجه، قیاس معتبری تشکیل می دهند 

 *نتیجه های احتمالی قیاس های زیر را بنویسید:

 بعضی ب الف است.          هیچ الف ب نیست.        بعضی ب الف است     هر الف ب است.   

 بعضی ب ج نیست.        هر ج ب است.               هیچ ج ب نیست.           هر ب ج است.

∴      ........................∴              ........................∴ ............. ...........         ∴ ....................... .∴    

∴      ........................∴              ........................∴ ............. ...........         ∴ ....................... .∴    

 وحل تمرینات وفعالیت ها درس هشتم )قیاس اقترانی(نمونه سواالت @

 صحیح و کدام غلط می باشد:*تعیین کنید کدام عبارت 

 غدر قیاس استثنایی ، اجزای نتیجه در میان مقدمات پخش شده باشد.      -1
 غ در قیاس اقترانی در صورتی که هر دو مقدمه سالبه باشند، قیاس حتماً عقیم خواهد بود. -2
 غ است."شکل چهارم"در قیاس اقترانی اگر حدّوسط در مقدمه ی دوم،محمول باشد، -3
 ص . رطیش ی مقدمه ویک حملی ی مقدمه یک شودیااز می تشکیل شرطی ی دومقدمه شرطی،یااز اقترانی قیاس -4
روب منتج م از    ضچ کدادر قیاس اقترانی از دو قضیه ی سلبی هرگز نتیجه ی درستی به دست نمی آید،لذا نتیجه ی هی -5

           غسالبه نمی باشد. 
 غ، قیاس اقترانی شرطی است که از دو قضیۀ حملی تشکیل می شود. یکی از انواع قیاس اقترانی -6
بودند، در  مت مثبترای عالشرط سوم برای بررسی اعتبار قیاس اقترانی این است که اگر موضوع یا محمول در نتیجه دا --7 

 ص مقدمات نیز عالمت مثبت داشته باشند.
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 ص آید. پس از حذف کردن حد وسط، محمول نتیجه از مقدمه دوم وموضوع نتیجه از مقدمه اول به دست می-8
   غ هنگام بررسی اعتبار یک قیاس ،به موضوع یا محمولی که در نتیجه مثبت اند، کاری نداریم.  -9

 غود. شمی "ساساته احتوسل  ب"یری شود،دچار مغالطۀدرصورتی که ازقیاسی که حد وسط درآن تکرار نشده است،نتیجه گ-10
 ص قیاس اقترانی به دوقسم حملی وشرطی تقسیم می شود.-11
 غ شرط اول برای بررسی اعتبار قیاس اقترانی این است که هر دومقدمه نباید کلی باشد. -12

 ص هر کدام از دومقدمه ی قیاس ممکن است یکی از محصورات چهارگانه باشد. -13

 ص نامند. امعتبر میرا ن اگر در قیاسی حد وسط تکرار  شده باشد،امّا نتیجۀ آنها صحیح نیستند. این گونه قیاس ها -14
 

 ص نیم.می ک (استفاده-درقضایای شخصیه برای تعیین همۀمصادیق موضوع،برای موضوع قضایای شخصیه ازعالمت مثبت)-15

 
 غ باشد. داشتهناست که حدوسط در هر دومقدمه  عالمت مثبت  شرط دوم برای بررسی اعتبار قیاس اقترانی این-16

 غ اگر در بررسی اعتبار قیاس، هردومقدمه سالبه باشد، قیاس معتبر است. -17

 ص در سورِ کلی، همۀمصادیق موضوع با عالمت )+( مشخص می شود. -18

 ص فی نداشته باشد.یکی از شرایط اعتبار قیاس این است که حد وسط در هر دو مقدمه عالمت من -19

 * جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید:
 )حدّوسط(.مندنا می..................  شود، می تکرار مقدمه دو هر در که را لفظی اقترانی قیاس در.  20 
 موضوع( –)محمول .است......... دوم ی مقدمه ودر...... اول ی مقدمه در وسط ،حد اقترانی قیاس اول شکل در. 21 
 محمول( –)موضوع  .است..........دوم ی مقدمه ودر...... اول ی مقدمه در ،حدوسط اقترانی قیاس چهارم شکل در.22 

 وم(س.)شکل واقع شود،.......قیاس اقترانی را تشکیل می دهد"موضوع".هرگاه حدوسط در هر دومقدمه 23
 )مقدمه دوم(.یمنام می.......................شد،با آن در نتیجه محمول راکه ای ،مقدمه اقترانی قیاس در.24
 مقدمه اول() .دارد نام..........باشد آمده آن در نتیجه موضوع که ای یاقضیه ،مقدمه اقترانی قیاس در.25

 رطش سه هر که صورتی ودر بود خواهد........ باشد، نداشته قیاس بودن معتبر گانۀ سه  شرایط از یکی قیاسی که  درصورتی .26

 معتبر( -)نامعتبر .نامند می........  را آن کند، برآورده را

 )محمول(.نندک می تبعیّت محصوره قضایای......  قانون ،از( مصادیق دامنۀ نظر از)شخصیه قضایای محمول .27

   وجبه(م –لبه )سا.اند ندهگوی نظر مورد محمول مصادیق از برخی.....  قضایای ودر محمول مصادیق همۀ.....  قضایای در.28

 )نتیجه(.  است شده پخش قیاس ی دومقدمه در......... اجزای اقترانی قیاس در. 29
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 د.گوین یم........یاس،ق نوع این به دلیل همین به.باشد دیگری یامحمول موضوع قَرین یکی یامحمول موضوع است الزم.30

  )اقترانی(

 محمول( –وع نتیجه )موض.آید می بدست دوم مقدمۀ از آن......... و اول مقدمۀ از....... ، حدوسط حذف از پس .31 

. ندکن پیدا ارتباط کدیگری با دوقضیه تا است( ومعنایی لفظی صورت به.... ) ، قیاس یک از گیری نتیجه برای اول .شرط32 

 )تکرا حدّوسط(

  حملی( –)شرطی .شود می تقسیم..........و....... دوقسم به اقترانی قیاس.33

 :کنید انتخاب را صحیح ی *گزینه

 (1)گزینۀ کدام عبارت نادرست است؟ -34
 ( شرط اول برای نتیجه گیری صحیح از دو قضیۀ حملی ، تکرار حد وسط است.1
 ر گوینده هستند.(سور قضایای کلی مشخص می کند که همۀ مصادیق موضوع ، مورد نظ2
 (سور قضایای جزئی نشان می دهد که برخی ازمصادیق موضوع ، مورد نظر گوینده هستند.3
 ند.اینده (در قضایای سالبه همۀ مصادیقِ موضوع ودر قضایای موجبه برخی از مصادیق محمول مورد نظر گو4

 (1:) گزینۀ در تعیین وبررسی اعتبار قیاس گذاشتنِ -35
 ی همۀ مصادیق وعالمت منفی برای برخی از  مصادیق است.(عالمت مثبت برا1
 (عالمت منفی برای همۀ مصادیق وعالمت مثبت برای برخی از مصادیق است.2
 (عالمت مثبت برای برخی از مصادیق وعالمت منفی برای همۀ مصادیق است.3
  (عالمت منفی برای برخی از مصادیق وعالمت مثبت برای همۀ مصادیق است.4

 (1) گزینۀ : به ترتیبقضایای شخصیه برای موضوع ومحمول  از نظر دامنۀ مصادیق  در -36
 (از عالمت مثبت واز قانون محمول قضایای محصوره استفاده می کنیم.1
 (از عالمت منفی واز قانون موضوع قضایای محصوره استفاده می کنیم.2
 کنیم. (از عالمت منفی واز قانون محمول قضایای محصوره استفاده می3
 (از عالمت مثبت واز قانون موضوع قضایای محصوره استفاده می کنیم.4

م ههای ستون چپ مناسبت دارد، آنها را در کنار های ستون راست با یکی از گزینه*هر یک از گزینه

 بنویسید:
 المت منفیع.1                                                         (   4)جزء مشترک دوقضیه  -37
 . عالمت مثبت2    (3)شرط اول برای نتیجه گیری از قیاس -38
 . عدم سالبه بودنِ هر دومقدمه3                                                        (5)از شرایط معتبربودن قیاس -39
 . حدوسط4     (2)نشانگر اعتبار قیاس برای همۀ مصادیق -40
 . تکرار حدوسط 5     (1)یاس برای برخی از مصادیقنشانگر اعتبار ق -41

 مقدمۀدوم.سالبه بودن 6     
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 *پاسخ کوتاه بدهید:

 پارگراف دوم 74ص منظور از حدّوسط چیست؟ با ذکر مثال آنرا نشان دهید؟ -42

 کل چندم می باشد؟قیاس اقترانی ذیل، ش-43
 هر ج الف است هر ب الف است         بعضی الف ب است       هر ب الف است

 هر ب ج است هیچ ب ج نیست        هیچ ب ج نیست            هیچ ج الف نیست             
 شکل چهارم  شکل دوم              شکل اول شکل سوم 

 ومسپارگراف 72ص انی به این نام چیست؟ دریک سطر بنویسید. وجه تسمیه  ونام گذاری قیاس اقتر -44

 1شمارۀ 78صشرط اول برای نتیجه گیری از یک قیاس چیست؟مثال بزنید. -45

 پاراگراف دوم74صمغالطۀ عدم تکرار حد وسط را باذکر  مثال تعریف کنید؟ -46

 ید:باتوجه به مبحث اَشکال چهارگانه ی قیاس ،به سوال های زیر پاسخ ده-47
 (77)یکی از شرایط سه گانه صیکی از شرایط معتبر بودن قیاس  اقترانی را بنویسید. -الف
  )حدّوسط(لفظی که در هر دومقدمه دیده می شوداما در نتیجه حذف می شود،چه نام دارد؟  -ب

 باشد، مقدمه ی دوم را چگونه کامل می کنید؟ "شکل چهارم"اگر قیاس اقترانی زیر  -ج
 الف( –)ج "ست.              هر.............. .............است.هر الف ب ا"
 در مثال زیر شکل قیاس را بیابید و علت آن را بنویسید. -د

 دارای وزن است، هوا دارای وزن است جسمیاست، هر  جسمهوا 
 )شکل اول چون حدّوسط در مقدمه اول محمول ودر مقدمه دوم موضوع(

 :کنید مشخص زیر ردموا در زیر مغالطات نوع-84

 .) قیاس نامعتبر(است -کتاب -است. پس بعضی انسان -کتاب -است.بعضی جسم -جسم+ هرانسان-1

 )مغالطۀ عدم تکرار حدّوسط(پس دوست من پرنده است. .است پرنده مینااست، من دوست مینا -2

الطۀ عدم تکرار )مغ .است سال ماه نهمین من صمیمی دوست:پس. است ماه سال نهمین است،آذر آذر من صمیمی دوست-3

 حدّوسط(

 وسط(کرار حدّ)مغالطۀ عدم ت از آالت موسیقی است. پس هوا یکی از آالت موسیقی است. تاراست.  تارهوا  --4

 .) قیاس نامعتبر( نیست.+ج  -نیست. پس بعضی الف +ج -ب بعضی است، -ب +الف هر-5

 سط()مغالطۀ عدم تکرار حدّو از جمادات است.از جمادات است.پس انسان  خاکاست.  از خاکانسان  -6

 عتبر(س نام.) قیا اند. -مهندس -اند.پس بعضی سنگ ها -مهندس -نیست. بعضی انسان ها +سنگ -بعضی انسانی-7
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 مغالطۀ عدم تکرار حدّوسط() مایع است پس حیوان مایع است. شیرحیوان است. شیر -8

 (دم تکرار حدّوسط)مغالطۀ ع .است گرانبها سنگی من دوست: پس. است گرانبها سنگی فیروزه است، من دوست فیروزه-9

 وسط(الطۀ عدم تکرار حدّ)مغ .است درنده حیوانی خوراکی مایعی: پس. است درنده حیوانی شیر است، خوراکی مایعی شیر -10

 تبر(اس نامع.) قیهستند.  -عاقل-هستند. پس بعضی میوه ها -عاقل -است. بعضی جسم ها -جسم -هر میوه ای -11

 .) قیاس نامعتبر( نیست. +م -است. پس بعضی ج -م -نیست.بعضی د +د -بعضی ج-12

 علت عدم تکرار حدوسط در استدالل های زیر رابیان کنید:-49

 احتراق اند،پس آب قابل احتراق است.  قابل اکسیژن وهیدروژناست، از اکسیژن  وهیدروژنآب  -1

 )حد وسط در هر دو مقدمه عینا تکرار نشده است.(

 نقطه ندارد، لذا عشق نقطه ندارد. «کلمه»است و کلمه«عشق»-2

 )حد وسط در هر دو مقدمه به يک معنا نیست.(

 دامنۀ مصادیق موضوع ومحمول قضایای زیر را با عالمت مثبت ومنفی مشخص کنید:-05

     ست.  ا -بلندترین  قله ایران +نیست.                                * دماوند+سنگ  +انسانی *هیچ

   ست.  ا -دانش آموز دهم انسانی +نیستند.                          *علی +منطقی–*بعضی کتاب ها   

  هستند. -پرجمیت–ا است.                                * بعضی شهره-دیبلمه  +*هر دانشجویی

 *پاسخ کامل دهید:

 چرا استدالل های زیر دارای نتیجه نیستند؟علت رابیان کنید:-51

                                                         هر شهری دارای جمعیّت است                                                               هرکتابی جسم است.

 بعضی روستا سرسبز نیست.                                                 هر انسانی دارای روح است.

 چون در هر دو قیاس ، دومقدمه هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند وحدّوسط ندارد.

 پاراگراف اول 73ص شکال چهارگانۀ قیاس اقترانی باذکر مثالی برای هریک نشان دهید.اَ-52
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  پاراگراف اول74ص مغالطۀ عدم تکرار حد وسط را باذکر دومورد مثال مناسب توضیح دهید. -53

 آخرپاراگراف 74ص  راباذکرمثالی بررسی کنید؟قیاس نتیجۀ قانون-54

  76ص عیین اعتبار یک قیاس را بررسی کنید.با طرح مثالی دامنۀ مصادیق موضوع ومحمول برای ت -55

 اف اول  پاراگر77 صید.بررسی کن -در قضایای شخصیه با تعیین عالمت +/با طرح مثالی دامنۀمصادیق موضوع ومحمول را-56

 پاراگراف آخر 78ص شرایط معتبر بودن قیاس راباذکر مثالی توضیح دهید.  -57

د که ا مشخص کنید. در صورت عدم اعتبار ، اوال مشخص کنیاعتبار یا عدم اعتبار قیاس های زیر ر-58

 کدام شرط را نداشته است ثانیا دلیل آن چیست؟

 )معتبر(   .نیست +ج -ب بعضی پس. نیست +ج -الف بعضی. است -ب +الف هر( 1

 )معتبر( .نیست تمثیل استدالل  بعضی پس.نیست تمثیل قیاسی هیچ. است استدالل قیاسی هر(2

 است. -ج -الف بعضی پس. است -ج -ب بعضی. است -ب -الف بعضی(3

 دارد( –)نامعتبر، زیرا حدّوسط در هر دومقدمه عالمت 

 .هستند  -هامامزاد  -ها کتاب برخی پس. هستند  -مقدس +هاامامزاده همه. هستند  -مقدس  -ها کتاب برخی(4

 دارد( –)نامعتبر، زیرا حدّوسط در هر دومقدمه عالمت 

 .نیستند +جامد -ها سنگ بعضی پس.نیستند +جامد- سبزها بعضی ند،-سبز -اه سنگ بعضی(5

 دارد( –)نامعتبر، زیرا حدّوسط در هر دومقدمه عالمت  

 )معتبر( .است -جسم -روح دارای بعضی پس.است -انسان -جسم بعضی.است -روح دارای +انسانی هر(6

 .نیست +خواندنی -مفید بعضی پس .است -خواندنی +کتابی هر. نیستند +مفید -ها کتاب بعضی(7

 است(  –)نامعتبر زیرا  عالمت محمول در نتیجه +ولی در مقدمۀ دوم 

 )معتبر(.نیست +دفرزن دارایِ مردِ +نوزادی هیچ پس.است -پدر +فرزند دارایِ مردِ هر.نیست +پدر +نوزادی هیچ(8

 .نیست +پا چهار دارای -کبوتر عضیب پس.نیست +پا چهار دارای -حیوان بعضی.است -حیوان  +کبوتری هر( 9

 دارد( –)نامعتبر، زیرا حدّوسط در هر دومقدمه عالمت 
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 نیست. +م -ش بعضی پس. است -س -م بعضی. نیست +ش +س هیچ(10

 است(  –وم )نامعتبر زیرا  عالمت محمول در نتیجه +ولی در مقدمۀ د

 نیست. +د +نیست.پس هیچ ک +د +نیست. هیچ ث+ث  +(هیچ ک11
 )نامعتبرزیرا هر دومقدمه سالبه است(

 نیست.  +س -است. پس بعضی ف -س -نیست. بعضی ر +ر -(بعضی ف12
 است(  –)نامعتبر زیرا  عالمت محمول در نتیجه +ولی در مقدمۀ دوم      

 .نیست +حیوان +مرغی هیچ پس. نیست +حیوان +مرغی خمت هیچ. نیست +مرغ تخم +مرغی (هیچ13
 )نامعتبرزیرا هر دومقدمه سالبه است(

 . نیست +ق -ک بعضی.است -ق +ص هر. نیست+ ک -ص بعضی(14
               است(  –)نامعتبر زیرا  عالمت محمول در نتیجه +ولی در مقدمۀ دوم      

 .نیستند +عایق -بعضی فلزات  پس نیستند +جیوه -اه عایق بعضی. نیستند +جیوه -فلزات بعضی( 15

 است –)نامعتبرزیرا هر دومقدمه سالبه است ونیز عالمت محمول در نتیجه +ولی در مقدمۀ دوم 

 شرایط اعتبار قیاس های زیر را مشخص کنیدوعلت آن را بنویسید:  -60  
  معتبر   نیست.+ الف -بعضی ب معتبر است. -الف +هرب

  نامعتبر* است. -ج  +هر ب        نامعتبر              *      نیست   + ب -بعضی ج
 نیست. +ج -بعضی الف                                         نیست +ج -بعضی الف

 زیرا  عالمت محمول در نتیجه + علت: زیرا  عالمت محمول در نتیجه + علت: 
 است –ر مقدمۀ دوم ولی د             است –ولی در مقدمۀ دوم 

 درس هشتم: قیاس اقترانیجواب تمرینات @

 اول شکل چهارم؛ شکل دوم؛ شکل سوم؛ شکل73 ص تمرین

 قیاس اعتبار شده است،نه السؤ قیاس شکل دربارۀ تنها اینجا رباشندد هانامعتبر قیاسزا برخی است ممکن تمرین این درتوجه:

 در است. انسان » کاغذ برگۀ « معنای به  دوم مقدمۀ در »درخت برگ«معنای  به اول مقدمۀ در برگ: 74 ص تمرین

 خارجی مصداق میان اوتبه تف(است. "انسان لفظ "معنای  دوم به مقدمۀ ودر  »انسان خارجی مصداق«معنای  به اول مقدمۀ

 شد.( اشاره کتاب دوم بخش در لفظ و

 شدهن رعایت دبعدیمور دودوم رعایت شده است ودر دمورودر است شدهن رعایت قیاس نتیجه قانون درمورداول:75تمرین 

 .است
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 .نیست+ خوار گوشت+ ای کننده نشخوار *هیچ            :77 ص تمرین 

 .است -هدید آسیب لرزه زمین اثر در+ بم *ارگ                                   

 اند - سمی -گیاهان *بعضی                                   

 .نیستند+ کوهانه دو -شترها *بعضی                                   

 .است -خاصی شرایط نیازمند+ گیاهی *هر                                   

   .نیست +بزرگ+ لتیان *سد                                   

 یا اعتبار تعیین ایبر کنید، می مالحظه که چنان اند؛ شده بررسی دوم شکل حاالت تمامی تمرین این در: 80 ص تمرین

 .نیست قیاس شکل تعیین به نیازی ها، استدالل این عدم اعتبار
1 

 است  -ب الف هر

 )است منفی مقدمه دو هر وسط در حد .(ندارد را دوم شرطعلت:                                        است  -ب ج هر

 است ج الف هر

 نامعتبر *      معتبر  

2 
 است  -ب الف بعضی

 )است منفی مقدمه دو هر وسط در حد .(ندارد را دوم شرطعلت:                                         است  -ب ج هر

 است ج الف بعضی

 نامعتبر *          معتبر
           3 

 نیست  +ب +الف هیچ

 علت: ندارداست                                          -ب +ج هر

 نیست  +ج +الف هیچ

 *معتبر         نامعتبر

           4 
 نیست+ ب -الف بعضی

 علت: ندارد            است -ب+ ج هر

 نیست+ ج -الف بعضی

 معتبر            نامعتبر * 

           5 
 است  -ب الف ره

 )است منفی مقدمه دو هر وسط در حد .(ندارد را دوم شرطعلت:                            است  -ب ج بعضی

 است ج الف بعضی

 معتبر             * نامعتبر

 80 



 
 

 

 

6 
 است  -ب الف بعضی

 )است منفی دو هر وسط در حد .(دندار را دوم شرطعلت:است                                            -ب ج بعضی

 .است ج الف بعضی

  معتبر            * نامعتبر

 7 
  نیست  +ب +الف هیچ

 (– مقدمات در و + درنتیجه )ج ندارد را سوم شرط  علت:                     است  -ب -ج بعضی

 نیست  +ج -الف بعضی

 معتبر           *نامعتبر  

 8 
 نیست+ ب -الف بعضی

 (.است– مقدمات در و+  درنتیجه ج) ندارد را سوم شرط  علت:  است -ب -ج بعضی

 نیست+ ج -الف بعضی

 معتبر        * نامعتبر  

9 
 است  -ب +الف هر

 نیست  +ب +ج هیچ

 علت: ندارد          نیست  +ج +الف هیچ

 معتبر           نامعتبر*  

10 
 است -ب -الف بعضی

 علت: ندارد          نیست +ب +ج هیچ

 نیست +ج -الف بعضی

 *معتبر           نامعتبر

11 
 نیست ب الف هیچ

 )هستند سالبه دومقدمه هر (ندارد را اول چون شرط  علت:                                                   نیست ب ج هیچ

 نیست ج الف هیچ

 معتبر         *نامعتبر
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12 

 (هستند سالبه دومقدمه هر) ندارد را اول چون شرط علت:                                      ستنی ب الف بعضی

 نیست ب ج هیچ

 .نیست ج الف بعضی

 معتبر             *نامعتبر

13 

 است  -ب +الف هر

 )است– مقدمات در و + درنتیجه ج (ندارد. را سوم شرطعلت:                                  نیست  +ب  -ج بعضی

 نیست  +ج -الف بعضی

 *نامعتبر    معتبر  

           14 

 است  -ب -الف بعضی

 است(– مقدمات در و + درنتیجه )ج ندارد را سوم شرط                                  نیست  +ب -ج بعضی

 نیست  +ج -الف بعضی

 معتبر          * نامعتبر

15 

 نیست ب الف هیچ

 )هستند سالبه دومقدمه هر (ندارد را اول شرط                                            نیست ب ج ضیبع

 .نیست ج الف بعضی

 معتبر             * نامعتبر

 

16 

 نیست ب الف بعضی

 (.هستند سالبه دومقدمه هر) ندارد را اول شرط علت:    نیست ب ج بعضی

 .نیست ج الف بعضی

 *نامعتبر        معتبر     

 1 سؤال 82*فعالیت تکمیلی ص

 تاس«  خاک»  دوم دمۀدر مق موضوع است و « ازخاک»اول مقدمۀ در محمول. است نشده تکرار عینا دردومقدمه وسط حد(الف

 .تاس نامعتبر قیاس باشد، سالبه قیاس مقدمۀ دو هر که هنگامی قیاس، اعتبار اول شرط اساس بر( ب

  ست.ا وحشی زحیواناتا معنای یکی به درمقدمۀدومو است«شجاع»معنای بهشیر اول مقدمۀدر.است نشده تکرار عینا حدوسط(ج

  .است منفی مقدمه دو هر در( سفید) وسط حد. ندارد را قیاس اعتبار دوم شرط( د

 .تاس نامعتبر قیاس باشد، سالبه قیاس مقدمۀ دو هر که هنگامی قیاس، اعتبار اول شرط اساس بر( ه
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 به دوم درمقدمۀ است، مولمح نتیجه در آنچه و رود می کار به اول مقدمۀ در است، موضوع نتیجۀ در آنچه زیرا خیر؛2 سؤال

. اشتد خواهیم را اول شکل ن،همچنانتیجه داشتن نگه ثابت و اول شکل قیاس مقدمات کردن جا به جا با بنابراین رود؛ می کار

 .کرد عوض نتیجه در را محمول و موضوع جای باید مقدمات، کردن جا به جا بر عالوه چهارم، به اول شکل شدن تبدیل برای

 3 سؤال

           * 

 است  -الف -ب بعضی

 نیست  +ب +ج هیچ

 علت: ندارد         نیست  +ج -الف بعضی

 نامعتبر*معتبر                

* 

 نیست+ الف -ب بعضی

 (.منفی است مقدمه دو هر در حدوسط) ندارد را دوم شرط علت :است                                             -ب+ ج هر

 نیست+ ج -الف بعضی

  معتبر        * نامعتبر  

 * 

 است -ب -الف بعضی

 (.منفی است مقدمه دو هر در حدوسط) ندارد را دوم شرطعلت:      است  -ج -ب بعضی

 نیست  -ج -الف بعضی

 معتبر            * نامعتبر

 * 

 نیست+ ب -الف بعضی

 )است– مقدمات در و + درنتیجه ج (ندارد. را سوم شرطعلت:     است -ج+ ب هر 

 نیست+ ج -الف بعضی

 معتبر           * نامعتبر  

            * 

 نیست+ الف+ ب هیچ

 )است– مقدمات در و + درنتیجه ج (ندارد. را سوم شرطعلت: است -ج+ ب هر

 .نیست+ ج+ الف هیچ

 معتبر             *نامعتبر
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 * 

 است -الف -ب بعضی

 علت: ندارد نیست+ ج+ ب هیچ

 .نیست+ ج -الف بعضی

 معتبر         نامعتبر*

                * 

 است -الف+ ب هر

 : نداردعلت نیست+ ج -ب بعضی

 .نیست+ ج -الف بعضی

 نامعتبر      *معتبر

 * 

 است -الف -ب بعضی

 (.منفی است مقدمه دو هر در حدوسط) ندارد را دوم شرطعلت: است                                            -ب -ج بعضی

 .است -ج -الف بعضی

 معتبر             *نامعتبر
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