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 استثناییدرس نهم : قضیه شرطی و قیاس 
 

 شود حلم نسبت دو میان انفصال یا اتصال به آن در که یضایایی   تعریف قضیه شرطی :

 متص  و منفص  اقسام قضیه شرطی :

 : یانشانه منفص  اگر و هرگاه                       نشانه قضیه شرطی متصل :

 می شود. حلم نسبت دو مالزمه و اتصال و پیوستگی به یضایا گونه این در تعریف قضیه شرطی متصل :

 ی(رط ) تالشجزء شرط )مقدم( : جمله بعد از )اگر( یا )درهورتی که(    جواب    اجزای قضیه شرطی :

 تمرین : 

 کنید: مشخص را زیر یضایاد تالی و مقدم

 برویم. مهمانی به امشب نمی توانیم باشیم، داشته امتحان فردا اگر

 تالی       مقدم                                       

 نشویم. برنده فردا بازد در که هورتی در کرد؛ الواهم الداحافظی والیبال با

       مقدم                                                تالی                       

 کنم. پیدا ویت اگر می نویسم؛ امشب را تمرین ها

 تالی                           مقدم                     

 حلم بتنس چند یا دو ناسازگارد( )یعنی ع ناد و انفصال به گسستگی،  تعریف قضیه شرطی منفصل :

 .است شده

 اقسام شرطی منفصل 

 هر دو همزمان نمی توانند هادق یا کاذب باشند.) انفصال تام و حقیقی( منفصل حقیقی :

 (جمع درهدق )غیریاب .هستند یاب  جمعدر کذب  نیستند اما  یاب  جمعدر هدق    : مانعه الجمعمنفصل 

  (بکذدرجمع  .)غیریاب  .هستند یاب  جمع هدقدر  نیستند اما  یاب  جمع کذبدر :  مانعه الرفعمنفصل 

 روش تشخیص ایسام شرطی منفص  در مثال

 حتما یلی از آنهاست حقیقیمنفص   کدام( هیچ نه و دو هر )نه ب یا الف

 احتمال دیگرد هست مانعه الجمعمنفص   کدام( هیچ شاید و دو هر )نه ب یا الف

 هردو با هم مملن است مانعه الرفعمنفص   دو( هر شاید و کدام هیچ )نه ب یا الف
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 گیریم: می درنظر را زیر سؤال دو یلدیگر، از منفص  شرطی یضایاد ایسام تشخیص براد

 باشند؟ هادق هم با منفص  یضیه  جزء دو دارد املان آیا 1

 باشند؟ کاذب هم با منفص  یضیه  جزء دو دارد املان آیا 2

 یضیه د،باش اول منفی سؤال جواب فقط اگر است. حقیقی یضیه باشد، منفی سؤال دو هر به جواب اگر

 است. ذبک در جمع غیریاب  یضیه باشد، . منفی دوم سؤال جواب فقط اگر و است هدق در جمع غیریاب 

 

 تمرین

 کنید: مشخص را زیر منفص  یضایاد ایسام

 . O باشد یا مثبت AB است   مملن او الونی گروه الف( یا

 . ) احتمال دیگرد هست( مانعه الجمع

 ز آنها است (حقیقی ) حتما یلی اشد.   الواهد رد یا شود می تصویب مجلس در سرانجام طرح این ب ( یا

 «یا پرویز است شلسته ناهر یا» را  گلدان این پس داشتند؛ حضور پرویز و ناهر فقط اتاق این ج( در

 چند فرض محتم  است براد پاسخ دادن به این سوال 

 .: حقیقی : اگر بگوییم حتما یلی از آنها آن گلدان را شلسته باشد  اولفرض 

 است( ) هردوباهم مملنباشند.شریک  شلستن گلدان در دو هر است مملن ؛فرض اول : مانعه الرفع

 یقی حقدائم.     معافیت کارت یا کنید ارائه را الود الدمت پایان کارت استخدام، براد د( یا

 چهارشنبه یا است شنبه سه فردا هک( یا

 . ) احتمال دیگرد هست(  مانعه الجمع: 
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 تعریف قیاس استثایی :

 مانند: باشد. شده ذکر استدالل مقدمات از یلی آن در نقیض یا نتیجه عین که است ییاسی

 اگر فردا هوا الاکی باشد، مدارس سوسنگرد تعطی  می شود.

 فردا هوا الاکی است.

 مدارس سوسنگرد تعطی  می شود. 

 حملی یگردد و شرطی یلی که شود می تشلی  مقدمه دو از ییاس در مثال باال مشاهده می کنیم که این

 است.

 ییاس   اد این بر حالت ( 4)چهار باشد، شرطی یضیه  چهار از یلی تواند می آن شرطی مقدمه  آنجا که از

 است: تصور یاب 

 قیاس استثنایی اتصالی 

 قیاس استثنایی انفصالی حقیقی 

  مانعه الجمعقیاس استثنایی انفصالی 

  مانعه الرفعقیاس استثنایی انفصالی 

 

 توضیح قیاس استثنایی اتصالی
 

  دو حالت نامعتبراست و دو حالت آن معتبر حالت دارد که چهار این ییاس. 

  :وضع مقدم و رفع تالی حاالت معتبر 

  : قدم(مه رفع وضع تالی و رفع مقدم  ) معروف است به مغالطه وضع تالی و مغالطحاالت نامعتبر 

 

  وضع مقدم       معتبرمی شود   گذاشتیم)الودش ( بخش اول جمله اول را عینا اگر =    

  نامعتبر است.= رفع مقدم را بنویسیم بخش اول جمله اول فع  مخالف اگر  

  معتبر= رفع تالی  می شود بخش دوم جمله اول را  منفی کنیماگر 

  تالی               وضعمعتبر= الودش بگذاریم می شود نابخش دوم جمله اول را اگر                               
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 .قسمت اول جمله اول) جمله شرطی( را عینا )خودش( می گذاریمتوضیح قاعده اول که معتبر است )وضع مقدم( : 

 

 ، مدارس سوسنگرد تعطی  می شود.فردا هوا الاکی باشداگر   

 .فردا هوا الاکی است

 نتیجه:  مدارس سوسنگرد تعطی  می شود.

 

  می نویسیم. قسمت دوم جمله اول متضاد فعل توضیح قاعده دوم که معتبر است) رفع تالی( : 
 (می کنیم.و اگر منفی بود  ، مثبت  منفی یعنی اگر فع  مثبت بود ،)

 

 .مدارس سوسنگرد تعطی  می شوداگر   فردا هوا الاکی باشد، 

 مدارس سوسنگرد تعطی  نمی شود.                                  

 نتیجه:  فردا هوا الاکی نیست.                                   

 

 .بنویسیمرا قسمت اول جمله اول متضاد فعل  (  صورت می گیرد که رفع مقدمزمانی مغالطه ) 

 ، مدارس سوسنگرد تعطی  می شود.فردا هوا الاکی باشداگر   

 .فردا هوا الاکی نیست      

 نتیجه:  مدارس سوسنگرد تعطی  نمی شود.  

 بگذاریم.قسمت دوم جمله اول را خودش   (  صورت می گیرد کهوضع تالیزمانی مغالطه ) 

 

 مدارس سوسنگرد تعطی  می شود.اگر   فردا هوا الاکی باشد، 

 مدارس سوسنگرد تعطی  می شود. 

 نتیجه:  فردا هوا الاکی است.

 حالت معتبر 2             حالت معتبر                                                  2       بطور کلی : 

 نفی مقدم ) مغالطه رفع مقدم(                            یاعده وضع مقدم :  اثبات مقدم        اثبات تالی

 اثبات تالی  ) مغالطه وضع تالی(                               یاعده رفع تالی :  نفی تالی               نفی مقدم
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 توضیح اقسام قیاس استثنایی انفصالی

  استثنایی دارد که همه آنها معتبر است. ییاس چهار حقیقی :  منفصل قضیه 

 آید. می دست به دیگر بخش اثباتبخش، هر نفی از و دیگر بخش نفی ، بخش هر اثبات از ییاس این در

 اثبات یکی ازطرفین                  نفی طرف دیگر     

 باشد. نتیجه منفی ) نیست (           فعل و   مثبت ) است(فعل مقدمه دوم ، 

 

 فرد ست یا ا زوج یا  عدد : این  2حالت                    فرداست یا  زوجیا  عدد: این  1حالت 

 است د عدد فراین                                      است  عدد زوجاین                  

 یستن زوج نیست                                           پس  فرد پس                   

 

 نفی یکی از طرفین                 اثبات طرف دیگر   

 (            باشد. است)  مثبت(  و فعل نتیجه نیست)  منفیفعل مقدمه دوم ، 

 

  فردست یا ا زوج یا  عدد : این  4حالت                    فرداست یا  زوج یا  عدد: این 3حالت 

 نیست د عدد فراین           نیست                               عدد زوج   این            

 است زوج س است                                                     پ فرد پس               

 

 جمله اول ازسپس  حقیقی است ) یعنی حتما یلی از آنها است(،روش ساده : اول باید تشخیص دهید که یضیه منفص  

 معتبر است. حالت 4و هر  با فع  منفیبار دیگر از جمله اول دو جمله و  سازیدمی  مثبت  فع ، دوجمله با 

 

 بهقضیه حملی یا موجبه است یا سال                   قضیه حملی یا موجبه است یا سالبه

 است سالبهقضیه حملی                                        قضیه حملی موجبه است

 موجبه نیستپس سالبه نیست                                                    پس 

 

 بهقضیه حملی یا موجبه است یا سالبه                   قضیه حملی یا موجبه است یا سال

 نیستست                                       قضیه حملی سالبه موجبه نیقضیه حملی 

 استپس موجبه                                                     استپس سالبه 
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 آزاد و خارج از بحث درسی و امتحانیطالعه جهت م

  تا نامعتبر 2تا معتبر    2چهار قیاس : :    مانعه الجمع منفصل قضیه 
 ( سپس ازود دارداحتمال دیگرد وجاست ) یعنی  مانعه الجمعروش ساده : اول باید تشخیص دهید که یضیه منفص  ،

 .حالت معتبر است 2هر  که  جمله اول ، دوجمله با فع  مثبت  می سازید 

 قیاس های معتبر:   حالت اول:    اثبات یکی از طرفین                       نفی طرف دیگر 

 ا نیسیلی است ین جالمیا فامی  من جاللی است یا نیسی                                         یا فامی  

         امی  من نیسی است                                            ف                                                        استفامی  من جاللی      

 س جاللی نیستپ    پس نیسی نیست                                                                   

            ملهجدو ول،با فع  مثبت از جمله ارد پس مانعه الجمع است پس وجود دا در این مثال ، فامی  دیگرد

 نتیجه نامشخص است اما اگر با فع  منفی نوشتید  تا معتبر شود  می نویسید

 حالت دوم :             نفی یلی از طرفین                       نامشخص                                

 ا نیسیلی است ین جالماست یا نیسی                                         یا فامی   یا فامی  من جاللی

            امی  من نیسی نیست                                         ف فامی  من جاللی نیست                                                            

 امشخصن                                                                      نامشخص                

  تا نامعتبر 2تا معتبر    2چهار قیاس : :    مانعه الرفع منفصل قضیه 
              رالالف    ب سپس (ستهردوباهم مملن ااست ) یعنی  الرفعمانعه روش ساده : اول باید تشخیص دهید که یضیه منفص  ،

اما اگر براد  تبر استحالت مع 2هر  که  می سازید   منفیاز جمله اول ، دوجمله با فع  مانعه الجمع عم  می کنیم .

 مانعه الرفع دو جمله با فع  مثبت نوشتید نتیجع نامشخص است.

     :طرف دیگر اثباتیکی از طرفین                        نفیقیاس های معتبر:   حالت اول 

 .است مشاهده یاب   کارنامه ملی شماره  یا پرونده شماره  طریو از یا

 است. ندیده را کارنامه پرونده شماره  طریو از

 است. دیده را کارنامه ملی شماره  طریو از

 .است مشاهده یاب   کارنامه ملی شماره  یا پرونده شماره  طریو از یا

 است. ندیده را کارنامه ملی شماره  طریو از

 است دیده را کارنامه پرونده شماره  طریو از

 فی معتبرنانعه الرفع : م    مانعه الجمع : اثبات معتبر    حقیقی : هم اثبات  و هم نفی معتبر است. الالهه : 
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  فعالیت تکمیلی :  

 متص واب: شرطی ج       بیخ     از درالت او غالمان برآورند   سیبی     الورد ملک رعیت باغ ز اگر الف(

 واب: حقیقیج      .           شود می روشن دور راه از کنترل کلید با یا اهلی کلید با یا تلویزیون ب(

 واب: مانعه الجمعج                                                  18 نمره  یا گیرم می 17 نمره  یا احتماالً من ج(

 حقیقی واب: ج                 هدا.                                         بی یا دارند هدا یا انگلیسی حروف د(

  واب: مانعه الجمعج             مداد.          یا بخرد الودکار یا توانی می فقط آن با .نیست کافی پول این ه(

 جواب: مانعه الرفعانگور.  شیره یا شود می استفاده الرما شیره از یا ها شیرینی کردن شیرین براد ما کارگاه در و(

 شرطی متص : واب ج      بُدد                    یلسان الود بوجه  و احمد بُدد انسان آدمی هورت به گر ز(

 کنید: مشخص را نهاآ اعتبار عدم یا اعتبار هستند.سپس استثنایی ییاس از یسم کدام زیر هاد استدالل از هریک کنید مشخص -2

 داشت. واهمال عمرد طوالنی پس: کشم، نمی سیگار که حال .شد الواهد کوتاه عمرم بلشم، سیگار اگر الف(

 نامعتبر مقدم؛ رفع اتصالی؛ استثنایی ییاس

 .است پلیس مخفی او پس: دارد. اسلحه او دارد. اسلحه آنگاه مخفی باشد، پلیس کسی اگر ب(

 نامعتبر تالی؛ وضع اتصالی؛ استثنایی ییاس

 نیست. بسته جاده پس: می آیند. مسافران نمی آیند. مسافران باشد، بسته جاده اگر ج(

 معتبر تالی؛ رفع اتصالی؛ استثنایی ییاس

 .آیند می مسافران پس: نیست. بسته جاده نمی آیند. مسافران باشد، بسته جاده اگر د(

 نامعتبر مقدم؛ رفع اتصالی؛ استثنایی ییاس

 .است بسته جاده پس: آیند. نمی مسافران آیند. نمی مسافران باشد، بسته جاده اگر ه(

 نامعتبر تالی؛ وضع اتصالی؛ استثنایی ییاس

 .نیدک ذکر را نتیجه آنها، بودن معتبر هورت در و کنید تعیین را زیر هاد استدالل نوع -3

  ........ پس: است. موجبه یضیه این سالبه. یا است موجبه یضیه یا این الف(

 نیست. سالبه نتیجه: معتبر؛ حقیقی؛ انفصالی استثنایی ییاس

 چنین االبار .کند می اعالم را مطلب این االبار باشند، تعطی  هوا آلودگی علت به مدارس امروز ب( اگر

 معتبر تالی؛ رفع اتصالی؛ استثنایی ییاس .....:پس .است نلرده اعالم را مطلبی

پس ....   .است گرفته کام  را نمره مستمرش ولی نبود فعال کالس زهرا در .دهیم تحوی  تحقیو یا و باشیم فعال کالس در مستمر نمره گرفتن براد باید ج( یا٭

                                                                                                                                                                        تحقیو تحوی  داده است  -معتبر  –مانعه الرفع 

 .نیست کنارد اتاق در شهرام ه:نتیج معتبر؛ ؛مانعه الجمع   کنارد است. پس  اتاق در بهرام .شهرام یا است بهرام یا است کنارد اتاق در که کسی تنها ( ه ٭
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 سواالت تشریحی

 اهطالحات زیر را تعریف کنید. -1

 الف( یضیه شرطی      ب( یضیه شرطی متص            ج( یضیه شرطی منفص 

 شود حلم نسبت دو میان انفصال یا اتصال به آن در که یضایایی الف( به

 شده است. حلم نسبت دو مالزمه  و اتصال و پیوستگی به یضایا گونه این ب( در

 شده است.  حلم نسبت عناد دویا چند  و انفصال و گسستگی به یضایا گونه این ج( در

 منفص         شرطی   - متص  شرطی ایسام یضیه شرطی را نام ببرید.    -2

 شرط وابج و شرط جزء ،دو از اجزاد یضیه شرطی متص  از چند جزء تشلی  می شود؟ نام ببرید.     -3

 ، تالی جواب ،بخش شرط، مقدم در جمالت شرطی متص  به بخش شرط و جواب شرط یضیه چه می گویند؟   -4

عتبر است  و نوع چند حالت داراد نتیجه یطعی و م ییاس استثنایی اتصالی، در فرض یاب  حالت چهار از  -5

 و رفع تالی وضع مقدمیطعی و معتبرند که عبارتند از  نتیجه  داراد حالت دو تنهاآنها چیست؟     

 .الی استت اثبات و مقدم مقصود  نفیچیست ؟  « رفع تالی » و « وضع مقدم» مقصود از مغالطه  -6

 ایسام یضیه منفص  را نام برده و هریک را تعریف کنید. -7 

 منفص  حقیقی : هر دو همزمان نمی توانند هادق یا کاذب باشند.) انفصال تام و حقیقی(

 هستند. یاب  جمعدر کذب  نیستند اما یاب  جمع در هدق :  الجمعمانعه منفص  

 هستند. یاب  جمع هدقدر  نیستند اما یاب  جمع  کذبدر :  مانعه الرفعمنفص  

ست  یطعی و معتبر ا ییاس استثنایی  منفص  حقیقی ، چند حالت داراد نتیجه در فرض یاب  حالت چهار از -8

 یضیه، از بخش هر اثبات از ییاس این اند. در یطعی نتیجه معتبر و داراد حالت چهار هر و نوع آنها چیست؟

 .آید می دست به دیگر بخش بخش،اثبات هر نفی از و دیگر بخش نفی

  ده  است ؟عیین کنید در هریک از یضایاد زیر کدام یسم از ایسام یضایاد شرطی  منفص  بلار برده شت -9

 انعه الرفعم           الف(ملافات عم  یا در دنیاست یا در آالرت                                         

 انعه الجمعم       ب(در مسابقه فردا یا تیم استقالل برنده می شود یا تیم فوالدالوزستان              

 انعه الرفعم                                   می گیرد یا یبول می شود.                18( احمد یا نمره ج

                     انعه الجمعم                                      %60میزنم یا  %50کنلور درس فلسفه و منطو یا د( در 

 قیقیح                    و( هر تصدیقی یا موجبه است یا سالبه                                             

 قیقی ح                                                           یلطرفه       ( عشو یا دوطرفه است یا هک 
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   هستند یاستثنای ییاس از یسم کدام زیر هاد استدالل از تعیین کنید در هریک از یضایاد زیر هریک -10

 ؟ :کنید مشخص را آنها اعتبار عدم یا اعتبار سپس

 عتبرم -ع تالی رف             الف( اگر زهرا  در الانه بود در را باز می کرد.زهرا در را باز نلرد. 

 برمعت -حقیقی  انفصالی            ب( این شی یا پاک است یا نجس . این شی پاک است.                

 تبرنامعالی توضع .احمد به وعده الود وفا کرده استارد است به وعده الود وفا می کرد.ج(اگر احمد فرد دیند

 عتبر   م -الی ترفع             د( اگر دو الدا وجود داشت جهان تباه می شود . جهان تباه نشده است.  

تب ه طور مررا ب ر مرتب مصرف کنی به زودد بهبود می یابی اما داروهایتو( اگر تمام داروهایت را به طو

 معتبر  نا -مقدم  رفع                                      می یابی نبه زودد بهبود پس مصرف نمی کنی 

 فلسفه و ر درس( اگر در درس فلسفه و منطو نمره الوبی بیاورد در کنلور سراسرد پذیرفته می شود . دهک

 معتبر -وضع مقدم         کنلور سراسرد پذیرفته می شود پس در منطو نمره الوبی می آورد.

 ر یک مثال کاربردد بنویسید.براد هر کدام از موارد زی -11

 الف(وضع مقدم :  

 .ن می شودیز گرااگر ییمت دالر افزایش یابد ، همه چیز گران می شود. ییمت دالر افزایش یافت پس ییمت همه چ

 ب( رفع تالی :   

 ن نیستی.اشو ماگر تو عاشو من شود ، تو را الوشبخت الواهم کرد . تو را الوشبخت نخواهم  کرد. پس تو ع

 ج( مغالطه وضع تالی  :

خاب ن را انتنگیااه فرهاگر در کنلور رتبه الوبی بیاورم، دانشگاه فرهنگیان را انتخاب الواهم کرد. دانشگ

 الوبی می آورم.الواهم کرد پس در کنلور رتبه 

 د( مغالطه رفع مقدم  :

 ذارمگپس نام او را علی نمی هاحب پسرد شوم نام او را علی می گذارم. هاحب پسرد نشدم .اگر 
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 جاهای خالی را با استفاده از کلمات مناسب  کامل کنید.

 یلات -مقدم .. می گویند.در جمالت شرطی متص  به بخش شرط ............. و جواب شرط یضیه........... -1

ه یجه یطعی و معتبر است  ک............. حالت داراد نت ییاس استثنایی اتصالی، در فرض یاب  حالت چهار از -2

 رفع  –وضع  –هار چعبارتند از ............. مقدم و ............. تالی .       

 یقیحق   باشند. در یضیه منفص  ............. هر دو یضیه، همزمان نمی توانند هادق یا کاذب -3

 تامبه یضیه منفص  حقیقی ، انفصال ............. و حقیقی نیز گفته می شود.     -4

 قیقیحیضیه شرطی منفص ............. است.    « سور یا کلی است یا جزئی» یضیه  -5

 

 تعیین کنید کدام عبارت صحیح و کدام غلط می باشد؟

 

 ستدرییاس استثنایی  منفص  حقیقی چهار حالت داراد نتیجه یطعی و معتبراست.  در -1

اشند. بادق یا کاذب در یضیه منفص  منفص  غیریاب  جمع در کذب هر دو یضیه، همزمان نمی توانند ه -2

 نادرست

 هر نفی از و دیگر شبخ نفی یضیه، از بخش هر اثبات غیریاب  جمع در هدق، ازدر یضیه منفص  منفص   -3

 نادرست .آید می دست به دیگر بخش بخش،اثبات

 نادرستتالی ، همان رفع تالی و وضع مقدم است.   اثبات و مقدم نفی ازمقصود  -4

 درستیضیه شرطی منفص  حقیقی است . « این رود یا کارون است یا کراله » -5

 

 

 

 

 

 

 




