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 بسمه تعالی منطق دهم                            قیاس اقترانی:  8درس
در حین مطالعه . 3  .مرور شود باهشتم کتبعد از مطالعه این مجموعه، درس  ل وقب. 2 نکات درس به صورت خالصه و با زبان ساده ارائه شده است.تمام . 1با سالم، چند نکته: 

 احمد قاسمی                                                                                                                                                                      . به مثال ها و تمرین های کتاب توجه و عمل شود

.: حرکت ذهن از یک حکم جزئی به حکم جزئی دیگرتمثیلی .1                                                                                          :مقدمه     

.: حرکت ذهن از چند حکم جزئی به یک حکم کلی. تعمیمی2    )حمایت نسبی مقدمات از نتیجه(.استقرایی1                           

.مختلفبررسی احتماالت  با ،رسیدن ذهن به بهترین تبیین :استنتاج بهترین تبیین.3                                                                                            اقسام     

          اقترانی. 1                                                                                                   استدالل 

(.........آنگاه..............)اگر. اتصالی1     . استثنائی2  قیاسی)مقدمات ضرورتاً نتیجه را در پی دارند( .2                           

(..............یا................)یا.انفصالی2                                                                                                                                            

چیست؟قیاس اقترانی   

را به هم مرتبط هر دو که  دارند یجزء مشترکیه . این دو قض2      تشکیل شده است. نها مقدمه خواهیم گفت()که به آاز دو قضیه حملی.1

.در پی دارد )قضیه حملی(ای نتیجه (، ضرورتاًاول و دوم مهمقد ک:رقضیه حملی دارای جزء مشتدو اقترانی) قیاس. 3      .سازد می  

: پس نتیجه قیاس جزء قیاس نیست!()نکته  

  :قیاس اقترانینتیجه باره نکته درچند 

نتیجه از مقدمه موضوع  این صورت کهبه  .می شودگرفته  قیاس اقترانی هردو مقدمهاز اجزای  (آن موضوع و محمول)نتیجهاجزای .1

.گرفته می شوداول و محمول آن از مقدمه دوم   

. آید نمینتیجه  درجزء مشترک .2  

  .می شودمشخص  س خواهد آمد،بر اساس قوانینی که در ادامه در ،کمیّت و کیفیّت نتیجه.3

:قیاس اقترانیمقدمات  مشترک جزءمهم درباره  نکتهچند   

. است قیاس اقترانی مقدمهحلقه واسطه و پل ارتباطی میان دو  ،می نامند« حدوسط»آن را منطقدانانکه  مشترکجزء . 1   

2. حدوسط باید در هر دو مقدمه، هم به لحاظ نوشتاری و هم به لحاظ معنایی، یکسان و قرین هم باشد.) به همین دلیل این نوع قیاس را 

 اقترانی می نامند(

می دهد.رخ  «رار حدوسطعدم تک»مغالطه  یکسان نبود معنایینوشتاری یا به لحاظ . اگر در قیاس اقترانی، حدوسط 3  

2.این جزء مشترک)حد وسط( در هر یک از این دو مقدمه می تواند موضوع یا محمول باشد، بنابراین حدوسط به چهار شکل و حالت 

:قرار بگیرد مقدمه قیاس اقترانی ودر دمختلف   
 

 مثال برای چهار شکل قیاس اقترانی

حمولم-م: موضوعچهارشکل  موضوع-سوم: موضوعشکل    محمول-دوم: محمولشکل    موضوع-اول: محمولشکل      

قدمه م برخی انسانها ورزشکارند. هیچ چوبی رسانا نیست. هر انسانی فناپذیر است. همه سنگ ها بی جان هستند.

 اول

قدمه م هیچ ورزشکاری ضعیف نیست. هر فلز رسانا است. بعضی انسان ها شاعرند. هیچ انسانی سنگ نیست.

 دوم

.ستندنی انسانها  بی جان برخی .ندشاعرها ذیرپفنابعضی   .نیستفلز  بیوچهیچ   .ستندنی یفانسان ها ضعبرخی    نتیجه 
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:«رار حدوسطعدم تک»مغالطه  برای مثال  

ه به معنای یکسانی بکار نرفته است()حدوسط در هر  دو مقدم    .در باز است؛ باز پرنده است؛ پس در پرنده است.1  

 2. دیوار دارای موش است؛ موش دارای گوش است؛ پس دیوار دارای گوش است.   )دو مقدمه حد وسط)جزء مشترک( ندارند(
 

م(نیک گذاری می هنشان + )با عالمت.مورد نظر هستند یا محمول همه مصادیق موضوع.1    محمول چیست؟ یا مصادیق موضوعدامنه   
یا           می کند که در یک قضیه حملیمشخص   

                                                                     2.  همه مصادیق موضوع یا محمول مورد نظر نیستند.)با عالمت - نشانه گذاری می کنیم(
 

محمول:در  موضوع:در   یک قضیه حملی:در  بنابراین   

+قضیه سالبه باشد کیفیت  + ه باشد یا سور آن کلی باشدشخصیّقضیه   + مورد نظر هستندهمه مصادیق یا    

- به باشدموجقضیه کیفیت  - قضیه جزئی باشدور س  - ستندنیمورد نظر همه مصادیق یا    

نیست. +دارجان +سنگینیستند.       هیچ  +کوشا  -انسان هابعضی     است.    -ناطق  +انسانیهر    .     است -وففیلس  +مالصدرا مثال:  
 

این شرایط ذکر می شود.()قوانین مربوط به تعیین کمیّت و کیفیت نتیجه قیاس در ضمن قترانیا معتبر بودن قیاسشرایط   

ی یکسان باشد.یمقدمه به لحاظ نوشتاری و معنا ط در هر دووسحد.1  

نباشد.  -. حد وسط در هر دو مقدمه منفی 2  

.هر دو مقدمه سالبه نباشند.3  

موجبه ضرورتاً د، نتیجه هم اما اگر هر دو مقدمه موجبه باش ،خواهد بود د نتیجه هم سالبهسالبه باشیکی از دو مقدمه .)قانون نتیجه( اگر 4

.خواهد بود  

.مثبت + باشند که در مقدمات هم مثبت باشند دموضوع و محمول نتیجه زمانی می توانن)قانون نتیجه( .5  

(.مقدمات نیست ی به بررسی)پس اگر موضوع و محمول نتیجه منفی باشند، نیاز  

 

. مثال:، قیاس معتبر نخواهد بودلحاظ نشده باشداز شرایط را  اگر یکی، می شودبه ترتیب بررسی قیاس اقترانی، شرایط اعتبار  سنجشبرای   
 

ذیر نیست.پموجود مادی فناناهیچ  اسبها اهلی نیستند. برخی  ایرانی آسیای است.ر ه  .هستند حیوانانسان ها همه   1مقدمه   

موجود مادی نیست.صاحب فکری هیچ  .ندواراسب ها علفخ مهه  ها مسیحی اندیآسیایی رخب  سفید ها انسان نیستند.عضی ب  2مقدمه   

.ذیرها صاحب فکر هستندپفناناهمه  .نداهلی ها علفخواررخی بپ  ها مسیحی اندایرانی برخیس،پ  .نیستندسفید  ها حیوانبعضی   تیجهن   

 چون ،باید سالبه باشدنتیجه  هر دو مقدمه سالبه است.

.قدمه اول سالبه استم  

حدوسط در هر دو  مقدمه  چون:

.منفی است  

مثبت اما  )سفید(نتیجهمحمول 

 در مقدمه منفی است.

نامعتبر  دلیل

:بودن  
 

. از حق کامل نمی شودقال معصوم )ع(: عقل جز با پیروی   

Email:ghasemi.ahmad62@yahoo.com 
Weblog address: www. phgorgan.blogfa.com 

ما در سروش و تلگرام:  آدرس  phgorgan@ تهیه کننده: احمد قاسمی 

https://what.sapp.ir/philogic

