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 نمره سوال خواهد آمد. 1نمره و در پایان سال  4نخست  سال نیماز این درس در امتحان  چرتکه بنداز
 

گر مطالب زير را ياد بگيريد، هدف اصلی از طراحی اين درس را آموخته  نگران ساير مطالب باشيد:نبايد ايد و  ا
 و كلی جزيیتفاوت مفهوم  -
 های چهارگانه) ميان مصاديق دو مفهوم كلی (نسبت ۀرابط -
 
 

 

 
 

 

ک ساد =تصورمفهوم =   بدون حكم ۀمعنا = صورت ذهنی = ادرا
 مصداق= شیء خارجی

 

 
 

 آيند. هستند و ساير كلمات كلی به شمار می جزيیاند،  همراه شده ١تنها اسامی خاص يا كلماتی كه با صفات اشاره (اين و آن)
 و كلی پركاربرد: جزيیبرخی از مفاهيم 

 مولود كعبهالقاب و عناوين مانند: رهبر كبير انقالب،  
 خورشيد و ماه (قمر) مفاهيم كلی

 های سال اسامی هفته و ماه 
 

كن مانند: گلستان سعدی، ميدان آزادی و ... اسامی كتاب   ها و اشخاص و اما
 شمسی مانند: مريخ، مشتری و ... ۀسيارات منظوم 
 اين كتابخانه صد عدد است. های كتاب ها، مشخص مانند: اين كتاب ۀيک مجموع 
 امروز = اين روز 
 سه حرف دارد. » حسن«نقطه ندارد، » امام«كنيم. مانند:  هنگامی كه در مورد يک عبارت داخل گيومه صحبت می 

 تذکر:

ای مانند  در عبارات چند كلمه)؛ كتاب اين حسن (�لی) (البته جزيیكنيم. مانند: اين كتاب حسن ( اول را بررسی می ۀای تنها كلم كلمه در عبارات چند
ک بررسی هستند و لذا  ۀكشور ايران و شهر يزد كه به معنای كشوری به نام ايران و شهری به نام يزد است كلم  خواهند بود). جزيیدوم مال

                                                 
 ».همان«و » همين«. و يا ١

 مفاهيم جزئی
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  .................................................................................................. ديدار پوتين با پومپئو   
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................  

 نوع مغالطات زير را مشخص کنيد: .56
  ..................................................................................................................................   افتاد! آخه داشت می -نه برای چه؟  -شنيدی محمود را گرفتن؟  الف)
 چيست؟» نشست دراز« ب)

  .............................................................................................................................................................   »!دراز، نشست«وقتی يک فرد قدبلند ميشينه، ميگن  -
 پسرم دارم ميرم خريد به کبريت دست نزنی. پ)

  ................................................................................................................................................................................................   مامان من خودم فندک دارم!نه  -
 کردند، برای همين کارشان به طالق کشيد. پنج سال بود که آنها اختالف داشتند و دائم دعوا می ت)

  .........................................................................................................  کشه؟! يعنی ما هم که هفت سال اختالف داريم و من بزرگترم، کارمان به طالق می -
 جمله بساز.» ابريشم«با  ث)

  ........................................................................................................................................................................................................................ هوا ابريشم خوبه!  -
 يک جمله بگو که در آن هم کلی و هم جزيی به کار رفته باشد. دبير منطق: ج)
  ....................................................................................................................................   بعد از کلی دوندگی فقط توانستم جزيی از اموال سرقتی را پيدا کنم! -

 : آقازاده دانشگاهم ميرن؟پرسه در خواستگاری پدر عروس می چ)
  ...........................................................................................................................................................   ؟گويد: اگر مسافر گيرش بياد چرا که نه! مادر داماد می

 رفته بودم هيئت، مداح وسط مراسم با ناله داد زد: کی از وضع شام خبر داره؟ ح)
  ...................................................................................................................................................................   گفتم: حاجی من االن از آشپزخونه ميام، قيمه است!

ش مـنم دونم منظور کنه و ميگه: خدايا اين بال رو از سر ما کم کن! نمی خاطر کرونا اينقدر در خانه موندم، همسرم هر چند وقت يکبار به من نگاه می هب خ)
  ...............................................................................................................................................................................................................................   يا کرونا است!؟

  ...............................................................................................................................   ورزش صبحگاهی از ديد يک تنبل يعنی ورزش در صبح، اونهم گاهی! د)
 خلط شده است؟ ذهن، زبان و خارج ۀحيطزير ميان کدام دو  ۀدر مکالم .57

 توانم مشکالت را برطرف کنم؟ چگونه می
 شود شکالت! ميم اول آن را بردار می -
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................  
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 .خواهد آمدنمره سؤال  3از این درس در امتحان پایان سال  چرتکه بنداز

 

گر   :باشيدنگران ساير مطالب نبايد ايد و  از طراحی اين درس را آموخته بگيريد، هدف اصلیمطالب زير را ياد ا
 محصورات چهارگانه در اين مربع با يكديگر (تضاد، تقابل، تداخل، تداخل تحت تضاد)  ۀمربع تقابل و رابط -
 صدق و كذب قضايا در مربع تقابل -
 عكس مستوی و روابط آن -
 پوشی شماستثنای قابل چ ۀمغالط -
 ايهام انعكاس ۀمغالط -

 

 
 

 
كلنگ تشبيه كرد كه با صادق بودن يک طرف، ط تناقض را می ۀرابط  شود و بالعكس. رف ديگر كاذب میتوان به يک اال

  

 
گر در مجلسی يكی از آنها باشد، ديگری هرگز به آنجا نمی ۀتوان به رابط تضاد را می ۀرابط گر  دو نفر تشبيه كرد كه با يكديگر اختالف دارند و ا رود. اما ا

 يكی از آنها در مجلسی نباشد، دليل ندارد كه فرد ديگر حتما حضور داشته باشد.    

 

 
 رسيم. می جزيیاز صدق كلی به صدق  تداخل ۀآن هم صادق است، پس در رابط جزيیوقتی قانونی كلی صادق است، مصاديق 

 رسيم. به كذب كلی می جزيیاز كذب  تداخل ۀافتد، پس در رابط شود، مطلب ذكر شده از كليت می وقتی يک مورد مثال نقض پيدا می
 
 

 صادق

 كاذب

 صادق

 كاذب

 کذب صدق

 کذب قضيۀ کليه صدق قضيۀ کليه

 کذب قضيۀ جزئيه

 کذب قضيۀ کليه

 صدق قضيۀ جزئيه

 صدق قضيۀ کليه



 

 

66 

 برای مغالطات زير يک مثال بزنيد: .163
 .........................................................................................................................................................................................   پوشی استثنای قابل چشم ۀمغالط الف)
 ..............................................................................................................................................................................................................   ايهام انعکاس ۀمغالط ب)

 الصدق ندارد. زئيه، عکس الزمج ۀسالب ۀبه کمک مثال نقض نشان دهيد که قضي الف) .164
 .......................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ای شده است؟ الصدق دارد، دچار چه مغالطه جزئيه عکس الزم ۀاگر با وجود مثال نقض فوق، فردی مدعی شود که آن مثال يک استثنا است و سالب ب)
 .......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 کند؟ مستوی، کميت تغيير میيک از روابط عکس  در کدام الف) .165
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  
 کند؟ ماند يا تغيير می در روابط عکس مستوی، کيفيت ثابت می ب)
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

گفت:  ١يکی از اهالی کِرت«شود:  روايت زير از پارادوکس دروغگو، در واقع به پارادوکس منتهی نمی ۀتناقض نشان دهيد که نحو ۀبه کمک قاعد .166
 .»اهالی کِرت دروغگو هستند ۀهم
 .......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 به موارد زير پاسخ دهيد:  .167
 .............................................................................................. صادق باشد، متداخِل عکس مستوی آن چيست؟» هيچ مسافری در راه نيست«اگر قضيه  الف)
 .............................................................................. کاذب باشد، عکس مستوِی متناقض آن چيست؟» دانان اقتصاددان نيستند بعضی فيزيک«اگر قضيه  ب)
 .................................................................................................................................................................. چيست؟» هر الف ب است« ۀمتناقِض متضاد قضي پ)
 .................................................................................................................................................... چيست؟» ها قرمز هستند بعضی گل« ۀمتضاِد متداخل قضي ت)

 در تمرين زير که ترکيبی از مربع تقابل و عکس مستوی است، جاهای خالی را پر کنيد: .168

 
 نوع مغالطات زير را مشخص کنيد: .169

و زرد و سـيال  ،عسـلیهـر « کنـد: کنند و خريدار اينگونـه اسـتدالل می کنند، مايعی زرد رنگ و شيرين توليد می کسانی که در توليد عسل تقلب می الف)
 .»عسل است سيال و شيرينی،هر زرد و «پس: » استشيرين 

 .......................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ».هر موجودی مادی است«پس » هر امر مادی موجود است«کنند:  گونه استدالل می دانند اين کسانی که موجودات عالم را محدود به عالم ماده می ب)
 .......................................................................................................................................................................................................................................................... 
 اند. اند و توجهی به مسائل اجتماعی روز نداشته مباحث انتزاعی و غيرکاربردی پرداختهفيلسوفان هميشه سرشان به کار خودشان گرم بوده و به  )پ
 سقراط، افالطون، هيوم و ... مثالً اند،  شناسم که به مسائل اجتماعی هم توجه داشته ولی من فيلسوفانی می -
 کنم! فالسفه صحبت می ۀآنها استثنا هستند، من در مورد هم -

 .......................................................................................................................................................................................................................................................... 
 .»هر خوشبختی ثروتمند است«پس » هر ثروتمندی خوشبخت است«ن زن به شوهر: ببي )ت

 .......................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ».دار نيستند بعضی خزندگان مهره«، پس: »داران خزنده نيستند بعضی مهره« ث)
 .......................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ».سازی تبريزی هستندتراکتورتيم فوتبال طرفداران  ۀهم«، پس: »ها طرفدار تيم فوتبال تراکتورسازی هستند تبريزی ۀهم« )ج

                                                 
 . كِرت نام يكی از جزاير يونان است.١

* 
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 .خواهد آمدنمره سؤال  5/3از این درس در امتحان پایان سال  بنداز چرتکه 
 

گر مطالب زير را ياد بگيريد، هدف اصلی از طراحی اين درس را آموخته  :باشيدنگران ساير مطالب نبايد ايد و  ا
 )الرفع، حقيقی ةالجمع، مانع ةشرطی منفصل (مانع ۀانواع قضي -
 رفع تالی) ۀوضع مقدم و قاعد ۀقياس استثنايی متصل و قواعد آن (قاعد -
 وضع تالی ۀمغالط -
 مقدمرفع  ۀمغالط -
 قياس استثنايی منفصل (قياس انفصالی حقيقی) -

 

 

 
 گويند. می شرطی ۀقضيشود،  يا انفصال ميان دو نسبت حكم میبه قضايايی كه در آن به اتصال يا 

 شرطی هستند. اصطالحات زير در مورد آنها معادل يكديگر هستند: ۀالف و ب نماد اجزاء قضي
 كاذب است þ²H  =þ²H= رفع  þ²H= نقيض þ²Hغير 
þ²H  وضع =þ²H  =þ²H صادق است 

 شود. تقسيم می منفصلو  متصل ۀبه دو دست شرطی ۀقضي

 
و  شـرطی ۀيـک مقدمـقياس استثنايی از  گويند. می قياس استثنايیآن در يكی از مقدمات استدالل ذكر شده باشد،  نقيضيا  عين نتيجهبه قياسی كه 

 شود. تشكيل می حملی ۀيک مقدم
 شود. تقسيم می اتصالی و انفصالیقياس  ۀتواند متصل يا منفصل باشد، قياس استثنايی به دو دست شرطی قياس استثنايی می ۀجا كه مقدم از آن

 
 های اتصالی معتبر قياس

 گرفتن عين تالی وضع مقدم و نتيجه )۱
 گرفتن نقيض مقدم رفع تالی و نتيجه )۲

 های اتصالی نامعتبر قياس
 رفع مقدم ۀمغالط ←رفع مقدم )۱
 وضع تالی ۀمغالط ←وضع تالی )۲

 

 .وضع مقدم يا تالی يعنی عين مقدم يا تالی ذكر شود 
 .رفع مقدم يا تالی يعنی نقيض مقدم يا تالی ذكر شود 

 
 

 الجمع + مانعةالرفع = مانعة توانند با هم صادق يا با هم كاذب باشند. هر دو جزء قضيه نمی منفصل حقيقی

 = غيرقابل جمع در صدق با هم صادق باشند. (ولی ممكن است با هم كاذب باشند.) توانند هر دو جزء قضيه نمی منفصل مانعةالجمع

 قابل جمع در كذب= غير توانند با هم كاذب باشند. (ولی ممكن است با هم صادق باشند.) هر دو جزء قضيه نمی منفصل مانعةالرفع

 پاسخ دهيد:برای تشخيص اقسام قضايای شرطی منفصل از يكديگر به هر دو سؤال زير 
 منفصل با هم صادق باشند؟ ۀ) آيا امكان دارد دو جزء قضي۱(
 منفصل با هم كاذب باشند؟ ۀ) آيا امكان دارد دو جزء قضي۲(
 گر جواب هر دو سؤال منفی باشد  حقيقی است. ۀقضي ⇐ا
 گر فقط جواب سؤال اول منفی باشد  مانعةالجمع است. ۀقضي ⇐ا
 گر فقط جواب سؤال دوم منفی باشد  مانعةالرفع است. ۀقضي ⇐ا
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 کار رفته در تصاوير زير از چه نوعی است؟ توضيح دهيد هب» يا« .210

خاصـی  ۀتوانند در محـدود های با پالک فرد در روزهای فرد می های با پالک زوج در روزهای زوج و ماشين در برخی از شهرهای شلوغ کشور، ماشين 
 از چه نوعی است؟» زوج يا فرد«کار رفته در عبارت  به» يا«رو، برای روزهای شنبه تا پنج شنبه،  وآمد کنند. در تابلوی روبه از شهر رفت

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

 

 کيلومتر کارکرد ١٥٠٠٠٠ ياسال  ٥ ضمانت 
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  
 .....................................................................................................................  

توانيد در صورت تمايل يا روغن آفتابگردان بخريد و يا روغن سـرخ  است. بر اساس اين کاالبرگ شما میرو صادر شده  هدر فروشگاه اتکا، کاالبرگ روب 
 است؟در اين کاالبرگ از چه نوعی » يا«کردنی ويژه، نوع 

 .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
 .............................................................................................................................  
 را در قضايای زير مشخص کنيد:» يا«نوع  .211

 ن موافقت کردند.تخفيف مجازات تعدادی از محکوما» يا«به مناسبت عيدفطر، رهبر انقالب با عفو  الف)
 .........................................................................................................................................................................................................................................................  

  .......................................................................................................................................   معاوضه موجود است.» يا«متری فقط جهت فروش  ٨٠ای  خانه ب)
  .............................................................................................................................................................. آمريکا نيست. » يا«شرايط بازار نفت به نفع ايران  )پ
  ....................................................................  سيگنال ضعيف است.» يا«تلفن وجود ندارد  ۀشود که شبک اين عالمت زمانی روی گوشی شما ظاهر می )ت
چـه خـوش  حال از دهان دوست شـنيدن )ث

 
 

 شـنيد از دهـان دوسـت که آناز دهان » يا«
 

 ...........................................................................  
 ام من و گم گشـته اسـت راه يا خواب بوده )ج 

 
 کـه مـرا گشـته رهنمـای يا خـواب بـوده آن

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

 نوع قضايای منفصل زير را مشخص کنيد: .212 
  ....................................................................................................................................................... گردد يا خورشيد.  شب، يا زمين می برای ايجاد روز و الف)
  .............................................................................................................................................................................................نيست.  خون است يا ۀيا اين لک ب)

  ..................................................................................................................................................................... يا آن شیء انسان است يا غيرحيوان است.  )پ *
  .....................................................................................................................................................................   انسان است.يا غيراست حيوان  شیء يا آن )ت *

 نوع قضايای شرطی زير را مشخص کنيد: .213
 ١.»تکون خلقت من شیء أو من غيرشیء إّن األشياء ال تخلوا إّما أن«قال الصادق (ع):  الف)

 ......................................................................................................................................................................................................................................................  
 گــر بگــويم کــه مــرا بــا تــو ســر و کــاری نيســت ب)

 
 در و ديوار گواهی بدهد کاری هست (سعدی)

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

                                                 
 ».اند اند يا از هيچ چيز پديد آمده اشياء يا از چيزی پديد آمده«امام صادق (ع) فرمودند: . ١

1

2

3
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  ب)

 

 پيروان اديان

 مسلمانان
 بودايی

  شيعه

 سنی
 شافعی
 حنفی

  
   يهودی

 مسيحی
  كاتوليک

  پروتستان
مفهوم آب و ليوان مفاهيمی كلی هستند به همين دليل مصاديق و انواع  .52

 شود. ذكر می ها مختلفی برای آن
 

ک لفظ را در مورد اصطالحات منطقی مورد بررسی قرار  .53 اين تمرين اشترا
 .دهد می

 در اين مصرع به معنای سطح فهم و شعور است.» مفهوم« الف)
در اين بيت به معنـای اصـطالح منطقـی آنهـا بـه كـار » تصديق«و » تصور« ب)

 به معنای معلوم و قابل فهم است.» مفهوم«اند.  رفته
 در اين عبارت به معنای منطقی آن به كار رفته است.» تباين« پ)
 در اين عبارت به معنای منطقی آن به كار رفته است.» تساوی« ت)
 در اين بيت به معنای به طور كامل است.» كلی« ث)
تباين (در درس نخست، دانش بشری بـه تصـور و تصـديق تقسـيم  الف) .54

كی با هم ندارند)  .شد و اين دو وجه اشترا
 تساوی (در كتاب درسی دبيرستان، مفهوم و تصور به يک معنا هستند). ب)
تباين (در درس نخست، علم منطق به دو بخش مستقل تعريف و اسـتدالل  پ)

 تقسيم شد).
ـای منطقـی)؛  < عموم و خصوص مطلق (مغالطۀ ابهام در مرجع ضمير ت) مغالطـه ه

 مغالطۀ ابهام در مرجع ضمير يكی از انواع مغالطات و زيرمجموعۀ آنها است.
 تباين (مفهوم مربوط به حوزۀ ذهن است و مصداق مربوط به حوزۀ جهان خارج). ث)
ــوير ( .55 ــۀ ١تص ــظ در كلم ک لف ــترا ــۀ اش ــام  )۱ »:آزادی«) مغالط آزادی ن

های  ادی بـه معنـای نداشـتن محـدوديتآز )۲ استاديوم ورزشی تهـران اسـت؛
 اجتماعی و سياسی

ک لفظ در كلمۀ ۲تصوير (  )۲ سرمايه نام يک بانـک اسـت؛ )۱ »:سرمايه«) اشترا
 سرمايه به معنای پشتوانۀ مالی

بـه  )۱ »:شـويی پول«) مغالطۀ توسل به معنای ظاهری كلمات در عبارت ۳تصوير (
به داللـت التزامـی: تبـديل  )۲ ويی!؛داللت مطابقی: شستن پول در ماشين لباسش

 سود حاصل از فساد اقتصادی و معامالت نامشروع به ظاهری مشروع و موجه.
ک لفظ در كلمۀ ۴تصوير ( مجـاز نيسـتی قليـان  )۱ »:مجازبودن«) مغالطۀ اشترا

قليون داره مجاز ميشـه، يعنـی قـانون، اجـازۀ  )۲ بكشی يعنی برايت ضرر دارد؛
 دهد. كشيدن قليان را می

(همـۀ » هـا كلّيـۀ تحريم« )۱ »:كليه«) مغالطۀ شيوۀ نگارشی كلمات در كلمۀ ۵تصوير (
 (يكی از اجزای بدن كه وظيفۀ آن تصفيۀ خون است).» كليه ندارند« )۲ ها)؛ تحريم

ک لفظ در كلمۀ ۶تصوير ( » در بستنی را بايد بست« )۱ »:بستنی«) مغالطۀ اشترا
يعنـی درب » در بستنی را بايد ليسيد« )۲ ا بايد ببنديد؛يعنی درب قابل بستن ر

 ظرف بستنی را بايد ليس زد.
كيد به معنای ظاهری كلمات در عبارت ۷تصوير (  »:هيچ كالهی سرم نميـره«) تأ

بـه  )۲ جز كاله ايمنی؛ گذارم، به به داللت مطابقی: هيچ كالهی را بر سرم نمی )۱
 كنم. خورم و از كاله ايمنی استفاده می داللت التزامی: گول نمی

بـه  )۱ »:يـک قاشـق«) مغالطۀ توسل به معنای ظاهری كلمـات در عبـارت ۸تصوير (
 به داللت التزامی: به ميزان كم. )۲ خواهی؛ داللت مطابقی: به اندازۀ هر قاشقی كه می

ک لفـظ در كلمـ۹تصوير ( نـام يـک  )۲ سـايش و راحتـی؛آ )۱ »:رفـاه« ۀ) اشترا
 ای. فروشگاه زنجيره

 »:خيلـی بارتـه«توسط به معنای ظاهری كلمات در عبـارت  ) مغالطۀ۱۰تصوير (
به داللت التزامی: خيلی علـم  )۲ به داللت مطابقی: خيلی بار بر دوش داری؛ )۱

 و اطالعات داری.
 »:همـدرد« در كلمـۀ استفاده از عالئم سجاوندی) شيوۀ نگارشی كلمات در ۱۱تصوير (

 ای برای من هستی! توهم، درد تازه )۲ تو همدرد مشكالت من هستی؛ )۱
بــرو تــو «) مغالطــۀ توســل بــه معنــای ظــاهری كلمــات در عبــارت ۱۲تصــوير (

بـه  )۲ت مطابقی: بـرو داخـل دستشـويی بشـين؛ به دالل )۱»:دستشويی بشين
 ت التزامی: برو در دستشويی كارت را بكن. دالل

ک لفظ در كلمـۀ ۱۳( تصوير نـوعی  )۲؛ از سـبزيجاتنـوعی  )۱»: باميـه«) اشترا
 شيرينی.
ک لفظ در كلمۀ ۱۴تصوير ( جمهـور  نـام رئيس )۲چكمـه؛  )۱»: پـوتين«) اشترا

پمپئـو نـام وزيـر  )۱»: پمپئـو«روسيه. همچنين شيوۀ نگارش كلمـات در كلمـۀ 
 پمپ اُو (تلفظی از پمپ آب). )۲خارجۀ آمريكا؛ 

ک لفظمغالطۀ  الف) .56 دسـتگير  )۲ داشـتن؛ نگه )۱ »:گرفتن«در كلمۀ  اشترا
 كردن.

» دراُز نشسـت« )۱ »:دراز نشسـت«كلمات در عبـارت  ینگارش ۀشيو ۀمغالط ب)
 (فرد دراز قد، نشست).» دراز، نشست« )۲ (دراز و نشست نوعی نرمش است)؛

 )۱ »:زدن به كبريـت دسـت«مغالطۀ توسل به معنای ظاهری كلمات در عبارت  پ)
 به داللت التزامی: آتش بازی نكردن. )۲ به داللت مطابقی: كبريت را برنداشتن؛

ک لفـظ در عبـارت  ت) اخـتالف فكـری و  )۱ »:اخـتالف داشـتن«مغالطۀ اشترا
 اختالف سنی داشتن. )۲ خانوادگی داشتن؛

(نوعی نـخ كـه » ابريشم« )۱ »:ابريشم« نگارشی كلمات در كلمۀ مغالطۀ شيوۀ ث)
(هـوا، » اش هـم ابـری«مخفـف  )۲ از پيلۀ كرمی به همين نام به دست می آيد)؛

 ).ابری آن هم خوب است
ک لفظ در كلمات  )ج به معنای  جزيیكلی و  )۱ »:جزيی«و » كلی«مغالطۀ اشترا

 يعنی بخشی. جزيیكلی يعنی خيلی و  )۲ دو اصطالح منطقی؛
بـه  )۱ »:رفتن دانشـگاه«مغالطۀ توسل به معنای ظـاهری كلمـات در عبـارت  چ)

 به داللت التزامی: دانشجوبودن. )۲ رفتن؛ داللت مطابقی: به طرف دانشگاه
ک لفظ در كلمۀ  ح) ای از سـوريه اسـت  شام نام منطقـه )۱ »:شام«مغالطۀ اشترا

 خوريم. ها می نای غذايی كه شبشام به مع )۲ شود؛ كه شامل دمشق می
 اين بال: من.  )۲بال: كرونا؛   اين )۱»: اين«ابهام در مرجع ضمير  خ)
صـبحگاهی: هنگـام  )۱»: صـبحگاهی«مغالطۀ شيوۀ نگارش كلمات در كلمـۀ  د)

 اوقات در صبح. گاهی: گاهی صبح )۲صبح؛ 

و فـرد سؤال كرده است » مشكالت«فرد در مورد نحوۀ رفع كردن مصاديق  .57
پاسخ داده است. لذا ميان لفظ و مصـداق خلـط » مشكالت«ديگر در مورد لفظ 

 شده است.
 

 4هاي درس پاسخ تمرین

 تعريف مفهومی الف) .58
تعريف مفهومی + تعريف از طريق ذكر مصاديق (در ميان تعريـف مفهـومی،  ب)

 اند). مصاديق نيز ذكر شده
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 ند از:ا جاهای خالی به ترتيب عبارت .153
 تناقض؛ كاذب؛ تداخل؛ كاذب الف)
 دانيم دانيم، عكس مستوی؛ نمی دانيم؛ تناقض؛ نمی تداخل؛ نمی ب)
 دانيم عكس مستوی؛ صادق؛ تناقض؛ كاذب؛ تداخل؛ نمی )پ

 عكس مستوی؛ صادق؛ تناقض؛ كاذب؛ تداخل تحت تضاد؛ صادق )ت *

 دانيم تناقض؛ صادق؛ عكس مستوی؛ صادق؛ تداخل تحت تضاد؛ نمی )ث *

 عكس مستوی (در صورت صدق قضيۀ نخست، قضيۀ دوم صادق است)  الف) .154
 تضاد (در صورت صدق قضيۀ نخست، قضيۀ دوم كاذب است) ب)
 عكس مستوی + تداخل (در صورت صدق قضيۀ نخست، قضيۀ دوم صادق است) پ)
 تناقض + تداخل (در صورت صدق قضيۀ نخست، قضيۀ دوم كاذب است) ت)

 .تداخل؛ تضاد و تداخل تحت تضاد؛ تناقض .155
 

جزئيه است. همچنين عكـس  ۀجزئيه، موجب ۀموجب ۀعكس مستوی قضي .156
 كليه است. ۀكليه نيز سالب ۀمستوی سالب

 
 

 ».جمهور محقق نشد های رئيس بعضی از وعده«نقيض:  .157
 ».جمهور محقق نشد های رئيس هيچ يک از وعده«متضاد: 
گر قضي  ۀصادق باشد، هـر دو قضـي» جمهور محقق شد های رئيس وعده ۀهم« ۀا

 نقيض و متضاد آن كاذب خواهند بود.
گر قضيۀ  نقـيض آن  كاذب باشد، قطعـاً » شدجمهور محقق  های رئيس همۀ وعده«اما ا

جمهور محقق نشد) صادق است؛ اما مشـخص نيسـت كـه  های رئيس (بعضی از وعده
 جمهور محقق نشد) صادق است يا نه. های رئيس متضاد آن (هيچ يک از وعده

تـوان بـا روابـط تـداخل و تنـاقض بـه دو روش  تضـاد را می رابطـۀ الف) .158
 بازسازی كرد:

 گيريم. و سپس تناقض می گيريم می، تداخل هكليموجبۀ  ۀابتدا از قضي راه اول:
 گيريم. و سپس تداخل می گيريم میتناقض  هكليموجبۀ  ۀابتدا از قضي راه دوم:

 هر الف ب است                 هيچ الف ب نيست
 

 تناقض                  تداخل             
 

 بعضی الف ب است
 

 هيچ الف ب نيست             هر الف ب است   
 

 تناقض                          تداخل         
 

 بعضی الف ب نيست                                  
 بازسازی كرد: و تناقض ضادتوان با روابط ت را می داخلترابطۀ  ب)

 گيريم. و سپس تناقض می گيريم می ضاد، تهكليموجبۀ  ۀابتدا از قضي
 تضاد                         

 هيچ الف ب نيست               هر الف ب است       
 

 تناقض                                              
 

 استبعضی الف ب 
 

جزئيـه بـه صـدق  ۀاز صـدق قضـيبه اشتباه در صورتی در حكم تداخل  .159
 .ايم شدهتعميم شتابزده دچار مغالطۀ كليه برسيم، به نوعی  ۀقضي

 

(و نـه  باشـد می» جوان بـوده» «هر پيری جوان بوده است« ۀمحمول قضي .160
انـد پيـر  بعضی از كسانی كه جـوان بوده«. لذا عكس مستوی اين قضيه »)جوان«

 ».اند ها پير بوده بعضی جوان« ۀباشد و نه قضي می» هستند
 

كليه عكس الزم الصدق ندارد، به اين معنـا نيسـت كـه  ۀسالب ۀقضي اينكه .161
در هيچ موردی عكس مستوی صادق ندارد. بلكه به اين معنا است كه همـواره و 

بنابراين در مثـال ذكـر  ها، عكس مستوی آن لزوما صادق نيستند. مثال ۀدر هم
 شده، عكس مستوی وجود دارد و صادق هم هست. 

 

 توان؛ بله می .162
گر قضي  صادق باشد، عكس مستوی آن صادق است.اصلی  ۀا

گر قضيۀ اصلی كاذب باشد، عكس مستوی آن ممكن است صادق يا كاذب باشد.  ا
ـالتی رخ می دهـد كـه قضـيۀ  لذا مطابق دياگرام زير، كاذب بودن قضيۀ عكس، تنها در ح

 توان از كذب عكس به كذب اصل دست يافت. اصل كاذب است. بدين ترتيب می
 

 
 
 
  
 
 

 
 

ايم.  تحـت كنتـرل داريـم و ثابـت نگـه داشـته مـا نـرخ ارز را كـامالً  الف) .163
ی قابـل ينوساناتی كه االن در بازار وجود دارند، استثنا هسـتند! (مغالطـۀ اسـتثنا

 پوشی) چشم
بعضی مادرهـا زن نيسـتند! (مغالطـۀ ايهـام  ⇐ها مادر نيستند  بعضی زن ب)

 انعكاس) 

قضـيۀ صـادقی » ها كشـاورز نيسـتند بعضـی انسـان«به عنوان مثال  الف) .164
كـاذب اسـت. » بعضـی كشـاورزان انسـان نيسـتند«است، اما عكس مستوی آن 

س الزم الصدق (عكسی كه لزوما هميشه صـادق باشـد) بنابراين سالبۀ جزئيه عك
 ندارد.

 پوشی شده است. استثنای قابل چشم ۀدچار مغالط ب)

 در عكس مستوی موجبۀ كليه  الف) .165
 ماند.  كيفيت ثابت می ،در تمامی روابط عكس مستوی ب)

چون خود فرد از اهالی كرت است، فردی دروغگو است، بنابراين نقيض  * .166
راسـت » اهالی كـرت دروغگـو هسـتند ۀهم«است، يعنی نقيض سخن او راست 

از آنجا كـه ». برخی از اهالی كرت دروغگو نيستند« ۀاست كه عبارت است از قضي
برخـی از اهـالی كـرت كـه دروغگـو «معلوم نيست كه خود گوينده جـزء همـين 

 كند. باشد، لذا پارادوكس ادامه پيدا نمی» نيستند
 

باشـد و  می» ای مسـافر نيسـت مانده در راه هيچ«عكس مستوی آن:  الف) .167
 باشد.  می» ها مسافر نيستند مانده بعضی در راه«متداخِل عكسی مستوی آن: 

باشـد و عكـس مسـتوِی  می» دان است دانی اقتصاد هر فيزيک«متناقض آن:  ب)
 باشد. می» دان هستند ها فيزيک دان بعضی اقتصاد«متناقض آن: 

 صدق اصل

 كذب اصل

 صدق عكس

 كذب عكس

 صدق عكس

⇐

⇐
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بعضی الف «باشد و متناقِض متضاد آن:  می» يستهيچ الف ب ن«متضاد آن: پ) 
 باشد.  می» ب است

هيچ گلـی «باشد و متضاِد متداخل آن:  می» هر گلی قرمز است«متداخل آن:  ت)
 باشد.  می» قرمز نيست

هـر ب  )۲بعضـی الـف ب اسـت؛  )۱ند از: ا ترتيب عبارت جاهای خالی به .168
بعضـی الـف ب  )۵هيچ الـف ب نيسـت؛  )۴بعضی ب الف است؛  )۳الف است؛ 

 بعضی ب الف نيست. )۷هيچ ب الف نيست؛  )۶نيست؛ 
 

 مغالطۀ ايهام انعكاس (عكس مستوی موجبۀ كليه، موجبۀ جزئيه است) الف) .169
 جزئيه است) ۀكليه، موجب ۀايهام انعكاس (عكس مستوی موجب ۀمغالط ب)
 پوشی استثنای قابل چشم ۀمغالط )پ
 جزئيه است) ۀكليه، موجب ۀيهام انعكاس (عكس مستوی موجبا ۀمغالط )ت

 الصدق ندارد) مغالطۀ ايهام انعكاس (سالبۀ جزئيه عكس الزم ث)
 جزئيه است) ۀكليه، موجب ۀايهام انعكاس (عكس مستوی موجب ۀمغالط )ج

 باطل شد. الف) .170
ک لفظ را در مورد اصطالحات منطقی اين درس مـورد  بررسـی اين تمرين اشترا

 دهد. قرار می
تواند به معنای اصـطالح  به معنای متفاوت و مخالف يكديگر است (البته می ب)

 زنی با هم قابل جمع نيستند). هايی كه می منطقی آن نيز باشد. يعنی حرف
تواند به معنای اصطالح منطقی  است. (البته می» مخالف يكديگر«به معنای  )پ

 ا هم قابل جمع نيستند).آن نيز باشد. يعنی دو بانگ كه ب
 به معنای اصطالح منطقی آن است. يعنی با هم قابل جمع نيستند. )ت
 مورد اول به معنای تصوير است. مورد دوم به معنای معكوس است. )ث

كليه (هر الف ب است) صادق باشـد، ممكـن  ۀموجب ۀدر صورتی كه قضي .171
 <عموم و خصوص مطلق (الـف «يا » تساوی« ۀهای چهارگان است يكی از نسبت

 صادق باشند:» ب)
گر رابط )۱  ابق شكل، قضايای زير صادق هستند:برقرار باشد، مط» تساوی« ۀا

 
 هر ب الف است

 بعضی ب الف است

گر رابط )۲ برقرار باشد، مطـابق شـكل، » ب) <عموم و خصوص مطلق (الف « ۀا
 قضايای زير صادق هستند:

 بعضی ب الف است
 بعضی ب الف نيست

 
» الف اسـتب بعضی « ۀ، قضي۲و  ۱كنيم در هر دو حالت  چنان كه مالحظه می

 توان گفت: صادق است. بنابراين می
گر موجب صادق باشد، ميان موضوع و محمـول قضـيه، » هر الف ب است« ۀكلي ۀا

در هـر دو كـه عمـوم و خصـوص مطلـق،  ۀتساوی برقرار است و يا رابط ۀابطيا ر
صـادق خواهـد بـود، بنـابراين عكـس » بعضی ب الف است« ۀصورت حتما قضي

 باشد. می» بعضی ب الف است« ۀ، قضي»هر الف ب است«مستوی 
 

172.  
 تساوی

 
 حداقل قضايا شده چهار قضيۀ بيان

 ) هر الف ب است۱(

 است ) بعضی الف ب۲(
) است. لذا ۱(اين قضيه، متداخل قضيۀ (

 توان آن را حذف كرد) می
 ) هر ب الف است۳(
 ) بعضی ب الف است۴(

) است. لذا ۳(اين قضيه، متداخل قضيۀ (
 توان آن را حذف كرد) می

 ) هر الف ب است۱(

 
 

 
 ) هر ب الف است۳(

 

 ب) <عموم و خصوص مطلق (الف 

 
 حداقل قضايا شده چهار قضيۀ بيان

 ) هر الف ب است۱(
 ) بعضی الف ب است۲(

) است. لذا ۱(اين قضيه، متداخل قضيۀ (
 توان آن را حذف كرد) می

 ) بعضی ب الف است۳(
) است، ۲(اين قضيه، عكس مستوی قضيۀ (

 توان آن را حذف كرد) لذا می
 ) بعضی ب الف نيست۴(

 ) هر الف ب است۱(
 
 
 
 
 
 

 ) بعضی ب الف نيست۴(

 
 وجه منعموم و خصوص 

 
 حداقل قضايا شده چهار قضيۀ بيان

 ) بعضی الف ب است۱(
 ) بعضی الف ب نيست۲(
 ) بعضی ب الف است۳(

) ۱(اين قضيه، عكس مستوی قضيۀ (
 توان آن را حذف كرد) است، لذا می

 ) بعضی ب الف نيست۴(

 ) بعضی الف ب است۱(
 ) بعضی الف ب نيست۲(

 
 
 

 ) بعضی ب الف نيست۴(
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ک لفظ در كلمۀ  چ) كسی كه از شـما شـناخت خـوبی  )۱»: معرِّف«مغالطۀ اشترا
ای كـه در آزمايشـگاه شـيمی،  مـاّده )۲تواند به ديگران معرفـی كنـد؛  دارد و می

 كند. اسيد و باز را مشخص می
بـه داللـت  )۱»: در بست«معنای ظاهری كلمات در عبارت  توسل به ۀمغالط )ح

 داللت التزامی: اختصاصی.به  )۲مطابقی: در بسته؛ 
مشـكل قضـايی: مشـكل  )۱»: قضايی«مغالطۀ شيوۀ نگارشی كلمات در كلمۀ  خ)

   مشكل غذايی: مشكل گوارشی. )۲حقوقی؛ 
ک لفظ در كلمۀ  د)  وعی پلـو كـه بـانـاسـتمبولی:  )۱»: استمبولی«مغالطۀ اشترا

 ای در بّنايی استمبولی: وسيله )۲شود؛  زمينی استمبولی پخته می سيب

 )4پاسخ خود را بیازمایید (

202.  

 
ای  هر چهره

با لبخند 
 زيباست.

بعضی 
ها با  هچهر

لبخند زيبا 
 هستند.

ای با  هيچ چهره
لبخند زيبا 

 نيست.

بعضی 
ها با  چهره

لبخند زيبا 
 نيستند.

ای با  هر چهره
 لبخند زيباست.

تداخل /  
 تناقض / كاذب تضاد/ كاذب صادق

ها  بعضی چهره
با لبخند زيبا 

 هستند.

تداخل / 
 تناقض / كاذب  دانيم نمی

تداخل تحت 
تضاد / 

 دانيم نمی

ای با  هيچ چهره
لبخند زيبا 

 نيست.
 تداخل / صادق  تناقض / كاذب تضاد/ كاذب

ها  بعضی چهره
با لبخند زيبا 

 نيستند.

تناقض / 
 كاذب

تداخل تحت 
تضاد / 

 دانيم نمی

تداخل / 
  دانيم نمی

203.  
 کيفيت قضيه کميت قضيه 

 كند تغيير می ثابت است تضاد
 كند تغييرمی كند تغييرمی تناقض
 ثابت است كند تغيير می تداخل

 عکس مستوی
 ثابت است كند تغييرمی موجبۀ کليه
 ثابت است ثابت است موجبۀ جزئيه
 ثابت است ثابت است سالبۀ کليه

 شكل اول ب) سومشكل  الف) .204
 شكل دوم ت) شكل چهارم پ)

 )-سعدی (+)؛ انسان ( الف) .205
 )-)؛ در دمای طبيعی مايع (-فلزات ( ب)
 )-گياه (+)؛ نيازمند به آب ( پ)
 )؛ هموار (+)-ها ( راه ت)

 های زير را مشخص كنيد و علت آن را توضيح دهيد. اعتبار يا عدم اعتبار قياس .206
نامعتبر (ج در نتيجه مثبت و در مقدمات منفی است. شـرط سـوم اعتبـار  الف)

 قياس را ندارد).
 معتبر است. ب)
 معتبر است. پ)
 دمه سالبه هستند. شرط اول اعتبار قياس را ندارد).نامعتبر (هر دو مق ت)
 نامعتبر (حد وسط در هر دو مقدمه منفی است. شرط دوم اعتبار قياس را ندارد). ث)

ک لفـظ در كلمـ الف) .207  »: منبـع« ۀعدم تكرار حـد وسـط بـه دليـل اشـترا
 مخزن )۲؛ استناد و مرجع كتاب )۱

 كنيم:  عدم تكرار حد وسط؛ ابتدا فعل جمالت را به يكی از افعال ربطی تبديل می ب)
 ديوار دارای موش است؛ موش دارای گوش است؛ پس: ديوار دارای گوش است.

اسـت و » دارای مـوش«نخسـت  ۀكنيم كه محمـول در قضـي سپس مشاهده می
 است؛ لذا عدم تكرار حد وسط است.» موش«دوم  ۀموضوع در قضي

 حد وسط (چهارپا) در هر دو مقدمه منفی است (شرط دوم اعتبار قياس را ندارد).  پ)
 هر دو مقدمه سالبه هستند (شرط اول اعتبار قياس را ندارد.) ت)
جزئيـه عكـس  ۀجزئيه عكس مستوی گرفتـه اسـت (سـالب ۀبه غلط از سالب )ث

 مستوی الزم الصدق ندارد).
اسـت و موضـوع در » از شـير«اول  ۀدمـعدم تكرار حد وسط؛ محمول در مق )ج

 است.» شير«دوم  ۀمقدم

گويـد ممكـن  دارد. در واقـع می ما را از مغالطۀ ايهام انعكاس برحـذر مـی .208
 است پدر شما ريش داشته باشد اّما هركس ريش داشت پدر شما نيست.

 

قانون نتيجـۀ قيـاس در آن رعايـت  )١اين قياس دارای سه اشكال است:  .209
ج در نتيجه مثبت و  )٣حد وسط در هر دو مقدمه منفی است؛  )٢نشده است؛ 

 در مقدمات منفی است. 
 

 9درسهاي پاسخ تمرین

الجمع است. يعنی مجاز نيست كـه هـم ماشـين بـا  ة) يای مانع١تصوير ( .210
ک فرد تردد كنند. اما ممكن است هيچ ک زوج و هم با پال  كدام تردد نكنند. پال

ال از خريد خودرو گذشته باشـد س ۵است. يعنی چه  الرفع ةيای مانع )۲تصوير (
كيلومتر حركت كرده باشيد، ما ماشين شـما را ضـمانت  ۱۵۰۰۰۰و چه كمتر از 

 ۵كنيم. البته ممكن است هر دو اتفاق با هم افتـاده باشـد، يعنـی در ظـرف  می
(لذا رفع هر دو حالـت ممكـن نيسـت اّمـا  كيلومتر رفته باشيد. ۱۵۰۰۰۰سال، 

 .پذير است) ها امكان جمع آن
گردان و هـم  توانيد هم روغن آفتاب يعنی نمی الجمع است. ة) يای مانع۳صوير (ت
 كدام را نخريد. غن سرخ كردنی ويژه بخريد. اما ممكن است هيچور

يف مجازات همـراه باشـد، لـذا تواند با تخف الرفع است (عفو میةمانع الف) .211
 الجمع نيست).ةمانع
تـوان هـم  نه معاوضه كرد، ولـی نمی شود نه خانه را خريد و الجمع (میةمانع ب)

 خريد و هم معاوضه كرد).
 الجمع نيست).ةن شرايط به ضرر هر دو است، مانعالرفع است (چوةمانع )پ
شود همزمان هم شبكه وجـود نداشـته باشـد و هـم سـيگنال  حقيقی (نمی )ت

 عالمت ظاهر نشود.) ،شود. با وجود يكی از اين دو حالت ضعيف باشد و نيز نمی
الرفع است (چون ممكن است هم از دهان دوست و هم از دهان كسـی  ةمانع )ث

 ).نيست الجمعةكه از دوست شنيده است، بشنويم لذا مانع
شود كه هر دو خـواب بـوده باشـند، زيـرا فـردی او را در  حقيقی است (نمی )ج

 شود كه هر دو حالت هم نباشد). اعر، نمیبيداری راهنمايی كرده است؛ از نظر ش

شود كه بـرای ايجـاد روز و شـب در منظومـۀ  منفصل حقيقی (نمی )الف .212
شود كه هر دو با هم بچرخند، فقط  شمسی، نه زمين بگردد و نه خورشيد و نمی

 يكی از آنها بچرخد كافی است).
منفصل حقيقی (همواره بين يک چيز و نقيض آن چيـز، منفصـل حقيقـی  ب)

 برقرار است).
و » انسـان«شـود كـه دو ناحيـۀ  مشـاهده می الجمع (در شكلةمنفصل مانع )پ
 الجمع هستند)ةبا هم تباين دارند و لذا مانع» غيرحيوان«
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و » حيـوان«شود كـه دو ناحيـۀ  الرفع (در شكل مشاهده میةمنفصل مانع )ت *
كـدام  ماند كه هيچ دهند و جايی باقی نمی كل مجموعه را پوشش می» غيرانسان«

 لرفع است)اةاز آن دو نباشد، لذا مانع

 
 شرطی منفصل حقيقی ۀقضي الف) .213

 شرطی متصل ۀقضي ب)
 منفصل حقيقی ۀقضي )پ
خواند و هم راه را بلـد  (ممكن است هم نامه را نمی الرفعةمنفصل مانع ۀقضي )ت

 الجمع نيست).ةنيست. لذا مانع
  شرطی منفصل حقيقی قضيۀ )ث
گر به خدمت مـا نيـايی گويد يكی را انتخاب كن:  حقيقی (میمنفصل  ۀقضي )ج ا

گر به خدمت ما بيايی با تو نمی با تو می  جنگم). جنگم و ا
 شرطی متصل ۀقضي )چ
 يعنی غرق شود).» بشكند«(در اينجا  شرطی منفصل حقيقی ۀقضي )ح
(البته ممكن است حالت ديگری باشـد مـثالً در ماشـين  الرفعةمنفصل مانع )خ

الرفع نشـان ةست ايـن دو حالـت را مانعـخواسته ا خراب باشد، اّما طراح طنز می
 دار شود.) دهد تا مطلب خنده

 شرطی متصل ۀقضي )د
 منفصل حقيقی ۀقضي )ذ
 شرطی متصل ۀقضي )ر

گـر از لولـۀ مسـی اسـتفاده شـود، ديگـر  الف) .214 قضيۀ منفصـل حقيقـی (ا
كه دستگاه درست  توان همزمان از لولۀ آلومينيومی استفاده كرد، اما برای آن نمی

 كدام از آنها استفاده نكرد، پس قضيۀ حقيقی است). توان از هيچ كار كند، نمی
شـود هـم خـدا را داشـته  گويد، نمی الجمع (اين ضرب المثل میةقضيۀ منفصل مانع ب)

 الجمع بودن اين دو است).ةا؛ لذا تأكيد ضرب المثل بر مانعباشی و هم خرما ر
گويـد حالـت ميـان زنگـی  قضيۀ منفصـل حقيقـی (ايـن ضـرب المثـل می )پ

گر زنگی هسـتی،  بودن) و رومی (سفيدپوست پوست (سياه بودن) صحيح نيست. ا
گر رومی هستی، زنگی نيستی؛ لذا منفصل حقيقی است).  رومی نيستی و ا

تواند هم قائم الزايه باشد و هـم متسـاوی  الجمع (يک مثلث نمیةقضيۀ مانع )ت
توانند با هم برابر باشند. امـا ممكـن  نمی يهالزاو قائماالضالع، زيرا سه ضلع مثلث 

 كدام از اين دو نباشد). است يک مثلث هيچ
قضيۀ منفصل حقيقی (حاالت خود را ميان دو حالت بودن و نبودن انتخاب  )ث

 كرده است و لذا حقيقی است).
شود شیء گرم، نه نور داشته باشد و نـه گرمـا،  الرفع (نمیةقضيۀ منفصل مانع )ج

 ممكن است هر دو را داشته باشد).اما 

الجمع فرض كرده است كه اين موضـوع  ةمعلم انشاء آنها را مانع معموالً  * .215
الجمـع نباشـند. در حقيقـت ممكـن  ةتوانند مانع را برای انشاء داده است. اما می

است فردی هم علم داشته باشد و هم ثروت و يا نه علم داشته باشد و نه ثروت. 
ن قضيه، از حيطۀ سه قضيۀ شرطی منفصـل معرفـی شـده در لذا در حقيقت اي

 كدام از آنها نيست. كتاب خارج است و جزء هيچ
 

216.  

 تمامی حاالت قياس استثنايی متصل

J ½I«ºA þ²H o¬H

þ²H

J∴
 

J ½I«ºA þ²H o¬H

J

(oLT÷¶Iº) ∴
 

J ½I«ºA þ²H o¬H

 þ²H oÃü

(oLT÷¶Iº) ∴
 

J ½I«ºA þ²H o¬H

J oÃü

þ²H oÃü∴
 

 

 استثنايی منفصل حقيقیتمامی حاالت قياس 

J IÄ þ²H

þ²H

J oÃü  ∴
  

J IÄ þ²H

J

þ²H oÃü ∴
 

J IÄ þ²H

þ²H oÃü
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J IÄ þ²H

J oÃü
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 الجمعةتمامی حاالت قياس استثنايی منفصل مانع ٭

J IÄ þ²H

þ²H

J oÃü∴
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J
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J IÄ þ²H

þ²H oÃü
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 الرفعةتمامی حاالت قياس استثنايی منفصل مانع ٭

J IÄ þ²H

þ²H

(oLT÷¶Iº)∴
  

J IÄ þ²H

J
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رفع تالی. نتيجه: در عالم خدايی غيـر از  ۀقياس معتبری است. قاعد الف) .217
 اهللا وجود ندارد.

قياس معتبری است. قاعدۀ وضع مقدم. نتيجه: فكّذبت و هو من الصـادقين.  ب)
 گويد). گويد و آن مرد راست می (پس آن زن دروغ می

 قياس معتبری است. قاعدۀ رفع تالی. نتيجه: قرآن از جانب غيراهللا نيست. )پ

 وضع مقدم ۀقياس معتبری است. قاعد الف) .218
 قياس نامعتبری است. مغالطۀ رفع مقدم ب)
 قياس نامعتبری است. مغالطۀ وضع تالی )پ

 قياس استثنايی متصل؛ قاعدۀ رفع تالی؛ نتيجه: امروز جمعه نيست. الف) .219
 قياس استثنايی متصل؛ مغالطۀ رفع مقدم؛ نتيجه ندارد. ب)
 غالطۀ وضع تالی؛ نتيجه ندارد.قياس استثنايی متصل، م )پ
 قياس استثنايی متصل، قاعدۀ وضع مقدم؛ نتيجه: امروز تعطيل است. )ت

 قياس استثنايی متصل؛ نامعتبر (مغالطۀ رفع مقدم) الف) .220
 الجمع؛ معتبرةقياس استثنايی منفصل مانع ب)
 )رفع مقدم ۀمغالطنامعتبر (قياس استثنايی متصل؛  )پ
 ؛ معتبرحقيقیقياس استثنايی منفصل  )ت
 )وضع تالی ۀمغالطقياس استثنايی متصل؛ نامعتبر ( )ث
 قياس استثنايی منفصل حقيقی معتبر )ج
 )وضع تالی ۀمغالطقياس استثنايی متصل؛ نامعتبر ( )چ
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