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 درس هشتم : قیاس اقترانی
  .شود یم حملی تشلی  یضیه  دو از که است حملی ایترانی ییاس ایترانی، ییاس انواع از یلی

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

 .است آب به نیازمند گیاهی هر است                  حیوان انسانی هر

 است. جاندار  حیوانی  هر   نیستند          سفید سنگها بعضی

 

 آورد دست به اد ندارند، نتیجه یلدیگر با ارتباطی که اد یضیه دو از توان نمی.  

 وجود هاآن مشترکی میان جزء باید باشد، بریرار یضیه دو میان اد رابطه آنله براد 

 باشد. داشته

 مینه باشد.به دیگرد محمول یا موضوع یَرین ، یلی محمول یا موضوع است الزم 

 گویند. می«  ایترانی ییاس » ییاس  از نوع این به دلی 

 مانند.اند شده پخش مقدمات میان در نتیجه اجزاد ایترانی، ییاس در: 

 .هستند پرنده حیوانات از بعضی                        

 .هستند بال داراد پرندگان همه                        

 هستند بال داراد حیوانات از بعضی   ∴                    

 

 دالل،است یک در یضیه دو میان ارتباط در که کرد مشاهده توان می یضایا بررسی با

 ورند.تص یاب  نامند، می ایترانی ییاس شل  چهار را آنها اهطالح در که چهارحالت
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 برای تشخیص شکل چندم بنده راه حل ساده

 
 کردن حذف از گویند.پس می« حد وسط » یضیه  دو میان مشترک جزء به                       

 آید. می دست به دوم مقدمه  از آن محمول و اول مقدمه از نتیجه ،موضوعسطحدو

 تمرین 

 :کنید مشخص را زیر هاد ییاس شل 

 .است ب الف بعضی   است     الف ب است      هر ب الف بعضی    است     الف ب هر  

 .نیست ج ب نیست    هیچ ب ج نیست        هیچ ب   ج   هیچ     نیست      ج ب هیچ

∴   نیست ج الف بعضی  ∴ نیست ج الف بعضی∴ ∴     نیست ج الف بعضی   تنیس ج الف بعضی 

 اولل  ش        چهارم       شل                       دومشل              سومجواب: شل  
 

 نید؟ک بیان ها را استدالل این اشکال خود دوستان کمک با توانید می آیا .کنید توجه زیر های مثال به

 .است السرو همسر انگور :پس است؛ السرو همسر شیرین است؛ شیرین انگور -1

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

 .است مایع یخ :پس است؛ مایع آب است؛ آب از یخ -3
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 وسط   حد تلرار حملی، یضیه  دو از هحی  گیرد نتیجه براد اول شرط                                    

 .کنند پیدا ارتباط یلدیگر با یضیه دو معنایی( است تا و لفظی هورت )به

 ود،ش گیرد نتیجه است، نشده آن تلرار در وسط حد که ییاسی از که هورتی در 

 می شود.« وسط حد تلرار عدم» مغالطه    دچار فرد

 است. شده وسط حد تلرار عدم باعثشیرین در کلمه «لفظ اشتراک» 1 در مثال

« وش م» دوم  یضیه  موضوع اما است؛ «موش داراد»اول ،  یضیه  )محمول 2 در مثال 

 است. نشده تلرار عیناً وسط حداست بنابراین 

              است « آب » است و موضوع یضیه دوم «  از آب »  اول  یضیه محمول 3در مثال 

 است.تلرارنشده  یلسان هورت به وسط حد نیز اینجا در جهت بدین

 

 باشد :توضیح ساده : حد وسط باید دو شرط داشته 

ک لفظ شترامغالطه ا ،. اگر حد وسط داراد بیش از یک معنا بودبه یک معنا باشندحدوسط 

 هورت گرفته و حد وسط نداریم(

 (  است.«   داراد» و« از» ه هاد آن وجود حرف اضافه معموال نشان. )عین هم باشدحدوسط 

 

 کنید : بیان را زیر های استدالل در وسط حد تکرار عدم علت

 ستند.ه یادداشت دفترچه ها شااله پس: دارد؛ برگ یادداشت دفترچه دارند. برگ ها شاالهالف( 

 گه کاغذوم برتفاوت وجود دارد . در جمله اول برگ درالت و در جمله د هبین معنی برگ در دو مقدم

 منظور بوده است.

 .دارد حرف پنج سعدد پس دارد؛ حرف پنج انسان .است انسان ب( سعدد

نسان لفظ ا منظور از انسان ، مصداق الارجی انسان است  اما در مقدمه دوم منظوردر مقدمه اول 

 است.
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 قانون نتیجه قیاس

 شود ف میحذ استدالل نتیجه در و دارد استدالل مقدمه دو میان ارتباطی نقش تنها وسط حد 

  آید می دست به دوم مقدمه از آن محمول و مقدمه اول از نتیجه موضوع. 

 قدمات م از یلی که اگر کند می پیرود کلی یانون این از ایترانی ییاس در نتیجه کیفیت

 بود.   الواهد سالبه نیز نتیجه باشد، سالبه استدالل

 موجبه ای است سالبه نتیجه که دهیم تشخیص توانیم می ییاس مقدمات مشاهده با بنابراین. 

 است نامعتبر ییاس آن باشد، نلرده پیرود یانون این از ییاس نتیجه اگر. 

  

 بطور ساده :  

شیم ک) حدوسط همان کلمه تلرارد که رود آن الط می حذف حدوسط در نتیجه گام اول :  

 با توجه به یاعده الانه ( 

نارد کلمه ک ) کلمه اد که بایی مانده است بعد از الط زدناز مقدمه اول موضوع گام دوم :  

دن ز الط زاه اد که بایی مانده است بعد ) کلممقدمه دوم محمول آن  در جمله اول ( و از 

 کلمه کنارد آن از جمله دوم ( را در نتیجه یرار می دهیم .

 می کنیم .انتخاب باشد آن را ( نیست مانند )جمله فع  منفی اگر در گام سوم : 

 

 .است نشده رعایت قیاس  نتیجه قانون زیر های استدالل از یک کدام در کنید مشخص

 نیست الف ب عضیب                        نیست ب الف هیچ       است                الف ب هر

 نیست ج ب یچه    است                           ج ب هر        است                  ب ج هر

   

∴ است                        ج الف هر  ∴     است     ج الف بعضی ∴  است ج لفا بعضی 

 سوم : نامعتبر ل  ش                          شل  چهارم                        شل  اول ،نامعتبر است 

     ن رعایت نشده استیانو                      یانون رعایت نشده است     رعایت شده است            
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 دامنه مصادیق موضوع و محمول                              

 
مورد نظر (-)محمول  مصادیو از برالی،موجبه دریضایاد( و +)محمول ،همه مصادیوسالبه دریضیه

 است. 

 است. (-)شام  برالی از مصادیو موضوعجزئی (و سور  +)شام  همه مصادیو موضوع کلی سور 

 (مور نظر هستند.  +)موضوع  مصادیو همه  نیز شخصیه یضایاد در

اعتبار  سیبرر در آنله براد لذا اند. ییاس یک اعتبار تعیین اساس ساده نلته  دو این

همه  ادبر  +  مثبت عالمت گذاشتن با باشیم، داشته الاطر به را نلته دو این ییاس،

ول محم و موضوع مصادیو دامنه مصادیو، از برالی براد  -  منفی عالمت و مصادیو

 می کنیم . مشخص زیر هورت به را محصوره یضایاد

 
 کنید: مشخص منفی و مثبت عالمت با را زیر قضایای محمول و موضوع مصادیق دامنه

 

 .است هدید آسیب لرزه زمین اثر در ارگ بم .نیست الوار  گوشت اد  نشخوارکننده هیچ

  

 .نیستند دوکوهانه شترها بعضی .اند سمی گیاهان بعضی

 

 .نیست بزرگ لتیان سد .است  الاهی شرایط نیازمند گیاهی هر

+ + + - 

- - + - 

- + + + 



 

 حیدر جاللی( ارسال نمایید.   headerjalaly@yahoo.comگونه سوال ، انتقاد یا پیشنهاد خود را می توانید به ایمیل بنده )هر   63صفحه

   
 63 

 شرایط معتبر بودن قیاس
 :  باشد هادق آن درباره  زیر شرط سه باید باشد، معتبر ییاسی آنله براد

   .نباشند سالبه مقدمه دو هر  1 .

 س ین ییامانند ا  منفی ) نیست ( باشد فاید این شرط است ما هرگاه دیدیم هر دو فع  جمله  

 ..پس بعضی ب ج نیستنیست بعضی الف ج   نیستهیچ الف ب 

  

 . باشد نداشته منفی عالمت مقدمه دو هر در وسط حد  2 .

 ، باشد )است ( هر دو فع  ما مثبت )حدوسط(کلمه مشترکهردوببینیم همزمان کنار  اگردر شل  دوم 

 لف است.ا.پس بعضی   ج ب است بعضی الف ب است  هر ج  این ییاس   مانند فاید این شرط است

  الی ( ی یا براگر همزمان کنار هردوکلمه مشترک)حدوسط( هر دو سور ما جزئیه ) بعض،وم شل  سدر

 ج است .  بعضی  بالف است    بعضی بباشد باز فاید این شرط است مانند         

 

 مت مثبتعال نیز مقدمات در داشتند، مثبت عالمت نتیجه در که محمول یا موضوع از هرکدام . 3

 . باشند داشته

 

 هر که ورتیهدر  و بود الواهد نامعتبر باشد، نداشته را فوق هاد شرط از یلی ییاسی که هورتی در

 نامند. می معتبر را آن کند، برآورده را شرط سه

 نجاای( باشد، در بعضی یا برخی ( یا هر دو سور جمله ) نیست) هر دو فعل جمله هر گاه 

دن شرایط معتبر بوقیاس نامتعبر است اما موارد دیگری هم وجود دارد و بهتر است طبق 

  قیاس عمل کنیم.

 

 تذکر:

 .نداریم کارد اند، منفی نتیجه در که محمولی یا موضوع به ییاس، یک اعتبار بررسی (هنگام1 

 .کنیم می رسینیز بر را ییاسنتیجه  مذکور،یانون شرط سه بر عالوه ییاس، یک اعتبار بررسی در (2
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        کنید مشخص اعتبار، عدم صورت در کنید. مشخص را زیر های قیاس اعتبار عدم یا اعتبار

.است  نداشته را که    کدام شرط

 
 فعالیت تکمیلی  

 کنید: بیان را زیر هاد ییاس بودن نامعتبر دلی  -1

 است. جان بی انسان پس است؛ بی جان  الاک است. الاک از الف(انسان

 است« الاک»درمقدمه دوم  موضوع و« الاک از» اول  همقدم در محمول . نشده تلرار عینا مقدمه دردو حدوسط

 ها سیگارد زا بعضی پس نیستند؛ الور شیرینی ها سیگارد نیستند.بعضی الغر الورها شیرینی از یک ب(هیچ

 .است نامعتبر ییاس باشد، سالبه ییاس همقدم دو هر که هنگامی ییاس، اعتبار اول شرط اساس بر      .الغرند

 کند. می زندگی بیشه در رستم پس می کند؛ زندگی بیشه در شیر .است شیر رستم ج(

دمه دوم به درمق و« شجاع» اول به معنی  همقدم است. شیردر نیامده به یک معنا مقدمه دو در وسط حد

 است« حیوان»معنی 

 اند. برف کاغذها از برالی پس: فاند؛ بر سفیدها از برالی سفیدند. کاغذها از د (برالی

 است. منفی مقدمه دو هر در )سفید( وسط حد ندارد. را ییاس اعتبار دوم شرط
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 نیست. ماهیگیر اد زبده کارگر هیچ پس: نیست؛ ماهیگیر نانوایی هیچ نیست. نانوا اد زبده کارگر هیچ ه(

 است. نامعتبر ییاس باشد، سالبه ییاس همقدم دو هر که هنگامی ییاس، اعتبار اول شرط اساس بر

 به اول ییاس شل  م،داری نگه ثابت را نتیجه و کنیم عوض را اول شل  ییاس مقدمات جاد اگر آیا-2

 چرا؟  شود؟ می تبدی  چهارم شل 

در  است، حمولم نتیجه در آنچه و رود می کار به اول ه مقدم در است. موضوع هنتیج در آنچه زیرا الیر؛

نتیجه،  داشتن هنگ ثابت و اول شل  ییاس مقدمات کردن جا به جا با بنابراین رود؛ می کار به دوم همقدم

 کردن مقدمات، اج به جا بر عالوه چهارم، به اول شل  شدن تبدی  براد داشت. الواهیم را اول شل  همچنان

 کرد. عوض نتیجه در را محمول و موضوع جاد باید

 کنید: ذکر را آن ی دل بودن، نامعتبر هورت در و کنید بررسی را زیر ییاسهاد اعتبار -3

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

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

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

 عتبر استم     معتبر است.     نامعتبر فاید شرط دوم      نامعتبر فاید شرط سوم     
 م منفی()منفی بودن حدوسط در دومقدمه(   )ج در نتیجه مثبت و در مقدمه دو                       

 

 .است لفا ب بعضی     است.  الف ب بعضی        نیست. ب الف بعضی      نیست.   الف ب بعضی

 .است ب ج عضیب    نیست.        ج ب هیچ      است.           ج ب هر      است.            ب ج هر

∴   نیست   ج الف بعضی∴    ∴ نیست       ج الف بعضی   .است ج الف بعضی نیست    ج الف بعضی 

         امعتبر فاید شرط دوم    ن    معتبر است            نامعتبر فاید شرط سوم         نامعتبر فاید شرط دوم     

 دمه(   در دومق حدوسط )منفی بودن حدوسط در دومقدمه(   )ج در نتیجه مثبت و در مقدمه دوم منفی(      )منفی بودن
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 سواالت تشریحی
 یاس ایترانی حملی را تعریف کنید و براد آن یک نمونه مثال بنویسید. ی -1

 .داراد دو مقدمه حملی است مانند هر الف ب است  هر ب ج است پس هر الف ج است

  الزم است ؟ آنها را بنویسید. شرط چد باشد، معتبر ییاسی آنله براد -2

 .    نباشند سالبه مقدمه دو سه شرط . شرط اول ، هر

 .   باشد نداشته منفی عالمت مقدمه دو هر در وسط حد شرط دوم،

  باشند اشتهد عالمت مثبت مقدمات درداشتند، مثبت عالمت نتیجهدر که محمول یا موضوع از شرط سوم هرکدام  

 «حد وسط » گویند؟  یضیه چه می دو میان مشترک جزء به -3

 حد وسط  فظی که در هر دو مقدمه دیده می شود اما درنتیجه حذف می شود،چه نام دارد؟ ل-4

 می شود؟« طوس حد تلرار عدم» مغالطه   دچار فرد در چه هورتی  -5

 شود.  گیرد نتیجه است، نشده آن تلرار در وسط حد که ییاسی از که هورتی در

 کاربردد بنویسید.اد هر کدام از موارد زیر یک مثال بر  -6

 الف( ییاس ایترانی که حد وسط در آن عینا تلرار نشده است.       

 جواب: سرکه از انگور است. انگور براد سرماالوردگی مضر است 

 در آن رعایت نشده است. «  نباشند سالبه مقدمه دو هر» شللی که شرط اول ب( 

 نیست. ج ب  بعضی نیست.  الف ب هیچجواب: 

 یپلم دارد.جواب: بعضی از انسانها دانشجو هستند.  هر دانشجویی د( ییاس ایترانی شل  اول:     ج

 . جواب:هر فرشته اد مجرد  است. هیچ مادد مجرد نیست( ییاس ایترانی شل  دوم :        د

 .دالتران باهوش هستند.هیچ دالترد پسر نیست جواب: بعضی از : (ییاس ایترانی شل  سوم و

 دک هستند.ها کو جواب:همه کودکان بازیگوش هستند. همه دبستانی( ییاس ایترانی شل  چهارم :    هک

 زیر  رایط اعتبار ییاس ایترانی در منطو ، تعیین کنید آیا از هریک از ییاس هادشبا توجه به  -7

 بنویسید.می توان نتیجه معتبرد به دست آورد؟ اگر نه چرا؟ و اگر آرد ، نتیجه درست را 

 تند.یه نیسپس بعضی گدایان مستحو هدهیچ پولدارد مستحو هدیه نیست.  الف( بعضی گدایان پولدارند.

 معتبر. بعضی گدایان مستحو هدیه نیستند. 

 ند.ده هستپس برالی کتابها امامزاب( برالی از کتابها مقدس هستند. همه امامزاده ها مقدس هستند. 

 رد(منفی دا متوسط در هردو مقدمه عال ) حدحد منبسط نیست. نامعتبر. حدوسط در هر دو مقدمه
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 گر ییاس ایترانی زیر شل  چهارم باشد مقدمه دوم را چگونه کام  می کنید؟  ا -8

 .الف است جواب : هر ج             پس هر ب  ج است   ................    هر الف ب است   

 هاد ذی  شل  چندم است؟  عیین کنید هر یک از ییاست -9

 شل  سوم           پس هیچ الف ج نیستج نیست.  هیچ ب -الف( هر ب الف است.  

 شل  اول     پس بعضی الف ج نیستب ج نیست  هیچ -ب( بعضی الف ب است.   

 باشد؟  یاس ایترانی ذی ، شل  چندم میی -10

 مشل  دوپس: هیچ الف ج نیست.           « هر الف ب است.  هیچ ج ب نیست. »        

   چندم ییاس ایترانی است؟ معتبر است یا نامعتبر ؟  ییاس زیر شل -11

      پس بعضی شل  ها سه ضلعی استهر مثلثی سه ضلعی است  .بعضی شل  ها مثلث هستند

 معتبر  –جواب: شل  اول  

 س چیست؟  شل  چندم ییاس ایترانی است ؟ دلی  معتبر نبودن این ییا ییاس زیر -12

 پس هر ایرانی تهرانی است هر تهرانی آسیایی است. –هر ایرانی  آسیایی است 

شد در با نداشته منفی عالمت مقدمه دو درهر وسط باید رط دوم اعتبار این بود که حدش  -شل  دوم

 .مقدمه عالمت منفی داردحالیله دراین ییاس، حدوسط در هر دو 

 

      چیست؟    هورت عدم اعتباردلی  آن،درر است یا نامعتبرمعتبدرییاس زیر تعیین کنید.شل  چندم است، -13

 د.نیستن پس بعضی انسانها غیرناطو هیچ غیرناطقی شاعر نیست. . بعضی انسانها شاعر نیستند 

  نباشند بهسال مقدمه دو هر در وسط باید رط اول اعتبار این بود که حدش -نامعتبر  وم جواب : شل  د

 

 ست و چرا معتبر نیست؟    ااستدالل زیر شل  چندم   -14 

 مفیدها الواندنی نیستند. بعضیرکتابی الواندنی است.پس ه -بعضی کتابها مفید نیستند 

 مقدمات در داشتند، مثبت عالمت نتیجه در که محمول یا موضوع از هرکدام .زیرا -جواب: شل  سوم

 باشند .                  داشته باید عالمت مثبت نیز
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 جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب  کامل کنید.
 موضوع، محمول آید می دست به دوم مقدمه  از و....آن اول مقدمه  از وسط،....نتیجه حد کردن حذف از پس-1

 شخصیه(مور نظر هستند.   +موضوع ) مصادیو همه  ...........  یضایاد در-2

 منفید. باش ........داشته عالمت مقدمه دو هر در وسط حد نباید  باشد، معتبر ییاسی آنله براد -3

 سالبه.......نباشند.  مقدمه دو هر باید باشد، معتبر ییاسی آنله براد-4

 باشد؟ تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام غلط می
 نامند، می ایترانی اسیی شل چهار را آنها اهطالح در که چهارحالت استدالل یک در یضیه دو میان ارتباط در -1 

 درستتصورند.  یاب 

            ییاس از نوع این به دلی  همین به باشد. دیگرد محمول یا موضوع یَرین ، یلی محمول یا موضوع است الزم -2

 درستگویند.  می«  ایترانی ییاس » 

 نادرستید. آ می دست به اول مقدمه  از آن محمول و دوم مقدمه از نتیجه وسط،موضوع حد کردن حذف از پس-3

نایی( است مع و لفظی هورت وسط  )به حد عدم تلرار حملی، یضیه  دو از هحی  گیرد نتیجه براد اول شرط-4

 نادرستکنند.   پیدا ارتباط یلدیگر با یضیه دو تا

 تلرار عدم»  مغالطه دچار فرد شود، گیرد نتیجه است، شده آن تلرار در وسط حد که ییاسی از که هورتی در-5

 نادرستمی شود.« وسط حد

 باعث«لفظ اشتراک»است(  السرو همسر پس انگور است؛ السرو همسر شیرین است؛ ) شیرین در مثال انگور-6

 نادرستاست.   شده وسط حد تلرار

اول ،  ه یضی ( محمول.است گوش داراد پس دیوار است؛ گوش داراد موش است؛ موش داراد در مثال )دیوار-7

 درست.  است نشده تلرار عیناً وسط است بنابراین حد« موش » دوم  یضیه  موضوع اما است؛« موش داراد»

ت. (مورد نظر اس-محمول ) مصادیو از برالی موجبه،  یضایاد در ( و +محمول) همه مصادیو سالبه،  یضایاد در-8

 درست

 نادرستو سور جزئی شام  برالی از مصادیو موضوع)+( است.  ( -ور کلی شام  همه مصادیو موضوع )س -9

 درست(مور نظر هستند.   +موضوع ) مصادیو همه  نیز شخصیه یضایاد در -10

 .درست .  نباشند سالبه مقدمه دو هر باید باشد، معتبر ییاسی آنله براد -11

 ادرستن. باشد داشته منفی عالمت مقدمه دو هر در وسط حد باید  باشد، معتبر ییاسی آنله براد-12

 مقدمات در داشتند، مثبت عالمت نتیجه در که محمول یا موضوع از باید هرکدام باشد، معتبر ییاسی آنله براد -13

 درست.   باشند داشته عالمت مثبت نیز




