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یی آشنایی با قضیه شرطی و قیاس استثنا:هدف اصلی درس 



قضیه شرطی

قضیه شرطی
متصل

منفصل





.این نوع قضایا به اتصال و پیوستگی دو نسبت حکم می شوددر:متصلشرطیقضیه•

خشک رودیگردددجلهسالیبهنباردکوهستانبهباراناگر•

(تالی)قسمت جواب شرط-2( مقدم)قسمت شرط-1:شرطیقضیهاجزا•



بیاید و سپس مقدمتالیمقدم معموال در ابتدای جمله می آید ولی گاهی ممکن است اول -1:نکته

.  از کلماتی مشابه استفاده می شود( آنگاه–اگر )گاهی در مکالمات روزمره به جای-2



زگاری دو ای است که در آن به انفصال و جدایی و گسستگی و ناساقضیه:منفصلقضیه شرطی •
.می باشد(یا–یا )عالمت آن مهمترین.باشدنسبت حکم شده 

فصلمناقسام قضیه شرطی 

منفصل
حقیقی

الجمعمانعه

الرفعمانعه



ر دو این گونه قضایا دو بخش قضیه ،همزمان نمی توانند هر دو صادق باشند و یا هدر:حقیقیمنفصل•
.کاذب باشند

.فردیااستزوجیاعددمثال•

عددی نمی تواند هم زوج باشد و هم فرد و عددی نمی تواند نه زوج باشد و نه فرد•

.استهم حتما کاذبدیگرطرفواستصادقطرفدواینازیکیتنهابنابراین•

.گویندمیحقیقی منفصلآنبهاستتاموحقیقیقضیهنوعایندرانفصالچون•

االکلنگمانند•



واند هر دو جزء قضیه به گونه ای باشند که هر دو با هم نمی توانند صادق باشند ولی می تدو:الجمعمانعةمنفصل•

اند یکی هم اگرچه می تو.)قابل جمع در صدق نیستند ولی می توانند قابل جمع در کذب باشندیعنی.باشدکاذب 

(صادق باشد و دیگری کاذب

.استحرف-فعل–اسم:شاملکهکلمهمثال•

.لمه اسم است یا فعلکیا •

باشدحرفبلکهاسمنهوباشدفعلنهتواندمیولیفعلهمباشداسمهمتواندنمیکلمهیعنی•

.اشندنبهردومانند دو نفری که با هم اختالف دارند که هر دو با هم نمی توانند در یک جایی باشند و لی می تواند 



ء با ای باشند که صادق بودن آن دو جزبگونهاگر دو جزء قضیه (:الخلومانعة)الرفعمانعةمنفصل•
.هم امکان دارد ولی دو جزء قضیه نمی توانند همزمان با هم ،هر دو کاذب باشند

اینجا امکان اینکه هم  از طریق شماره پرونده و هم از طریق شماره ملی می توان وارد شد ولی •
از یکی از این دو راه هم امکاناگرچه.نیستاینکه از هیچ کدام از این دو راه نباشد ،امکانپذیر 

.پذیر هست

آن کهکنندمییک مکان نگهبانیازکهاستسربازیدومانندالرفعمانعقضیه•

.باشدسربازبدونتواندمکان نمی•



هر دیگر،بهیکاز منفصلهقضایایبرای تشخیص :از یکدیگر منفصلهقضایایراه تشخیص •
.دو سوال زیر پاسخ دهید

با هم صادق باشند؟منفصلقضیهجزءدوداردامکانآیا-1•
باشند؟کاذبهمبامنفصلجزءقضیهدوداردامکانآیا-2•
اگر جواب هر دو سوال منفی باشد                    قضیه حقیقی است•
.استالجمعمانعةباشد  ،                 قضیه منفیاولجواب سوالاگرفقط•
.استالرفعمانعهباشد                  قضیه منفیدومسوالجوابفقطاگر•



حملیقضایایشرطیقضایای

رابطه  تناقضحقیقیمنفصل

تضادالجمعمانعهمنفصل

رابطه تداخل تحت تضادالرفعمانعهمنفصل





قیاس 
اقترانی

استثنایی











ه حتمی تنها دو حالت معتبر است و نتیج،اتصالیاز چهار حالت قابل فرض برای قیاس استثنایی•
.می نامند« تالیرفع »و « وضع مقدم»:دو حالت معتبر را این.دارد



قاعده وضع مقدم



تالیقاعده رفع 



ده رفع مقدم شمغالطهنماید،دچارکسی از قیاس رفع مقدم نتیجه گیری اگر:مقدمرفع مغالطه•

.استشدهتالیوضع مغالطهنماید،دچار،نتیجه گیری تالیکسی از وضع اگر:تالیوضعمغالطه•





اییقیاس استثن

اتصالی
وضع مقدم

تالیرفع 

انفصالی

حقیقی

الجمعمانعة

الرفعمانعة



قیقی حمنفصلقضیه شرطی بصورتقیاسی که از یک مقدمه 
ده است تشکیل شحملییک قضیه و مقدمه ای دیگر که 

تالیمی تواند هر یک از مقدم یا حملیمقدمه آن که.است
.باشدحقیقیمنفصلقضیه شرطی 

مقدم می توانندمنفصلیک از دو جزء قضیه شرطی هر:نکته)
.(باشندتالیو یا 



نایی حقیقی می توان چهار قیاس استثمنفصلبا قضیه 
معتبرندانفصالی تشکیل داد که همه 

میگرفتههنتیجدیگرجزءجزء، اثباتیکنفیازودیگرجزءجزء،نفیهراثباتازقیاسایندر
.شود

این عدد یا زوج است یا فرد  
این عدد زوج است

عدد فرد نیست این:پس

این عدد یا زوج است یا فرد  
این عدد فرد است

عدد زوج نیستاین:پس

این عدد یا زوج است یا فرد  
این عدد زوج نیست

عدد فرد استاین:پس

این عدد یا زوج است یا فرد  
این عدد فرد نیست

عدد زوج استاین:پس














