ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

اﻫﺪاف ﮐ
ﯽقضیۀ حملی و قیاس اقترانی
بخشﻠ/ 5

اﻫﺪاف ﺟﺰﺋﯽ

آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻗﯿﺎس اﻗﺘﺮاﻧﯽ ﺣﻤﻠﯽ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﺷﮑﻞ ﻗﯿﺎس و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺷﮑﻞ اول و ﭼﻬﺎرم

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻗﯿﺎس اﻗﺘﺮاﻧﯽ ﺣﻤﻠﯽ

اﻫﻤﯿﺖ ﺣﺪ وﺳﻂ در ﻗﯿﺎس

ﺷﺮاﯾﻂ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﯿﺎس اﻗﺘﺮاﻧﯽ ﺣﻤﻠﯽ )روش ﺗﻌﯿﯿﻦ داﻣﻨﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ(

درس هشتم

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﻋﺪم ﺗﮑﺮار ﺣﺪ وﺳﻂ

قیاس اقترانی

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي

دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه

ﺗﻌﯿﯿﻦ داﻣﻨﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﻤﻮل در ﻗﻀﺎﯾﺎي ﻣﺤﺼﻮره و ﺷﺨﺼﯿﻪ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﯿﺎس

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ

 -1از ﮐﺪام ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ اي ﺑﺪﺳﺖ آورد؟ ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﯿﺪ؟

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ1399 - 1400 :

قضیه حملی تشکیل می شود آشنا می شوید.
در این درس با استدالل قیاسی که از دو
ٔ
استدالل های زیر را بررسی کنید و بگویید چرا این استدالل ها دارای نتیجه نیستند.

ﻣﺜﺎل1

هـر انسـانی حـیوان اسـت.
بعضی سنگها سفید نیستند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
∴
*
*


هر گیاهی نیازمند به آب است.
هـر حـیوانی جـانـدار است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
*
∴

ﻣﺜﺎل2

1



ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﻬﻢ



همان طور که مالحظه می شود)،نمیتوان از دو قضیهای که ارتباطی با یکدیگر ندارند،
1
نتیجه ای به دست آورد)(.برای 2آنکه رابطه ای میان دو قضیه برقرار باشد ،باید جزء مشترکی
میان آنها وجود داشته باشد .به عبارت دیگر الزم است موضوع یا محمول یکی َقرین
موضوع یا محمول دیگری باشد .به همین دلیل به این نوع از قیاس« ،قیاس اقترانی»
2
می گویند.
در قیاس اقترانی ،اجزای نتیجه در میان مقدمات پخش شده اند .مانند:
		

  

بعضی از حیوانات پرنده هستند.

  

همه پرندگان دارای بال هستند.
ٔ

ﻣﺜﺎل

∴بعضی از حیوانات دارای بال هستند2 .
(

 -2ﻗﯿﺎس اﻗﺘﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟
  

  

1ــ «∴ » نشان ٔه « نتیجه» در استدالل قیاسی است.

2ــ قیاس اقترانی به دو قسم اقترانی حملی و اقترانی شرطی تقسیم می شود .در این کتاب تنها قیاس اقترانی حملی مطرح
شده است.
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درس هشتم  /قیاس اقترانی

با بررسی قضایا می توان مشاهده کرد که در ارتباط میان دو قضیه در یک استدالل ،چهار
حالت زیر که در اصطالح آنها را چهار شکل قیاس اقترانی می نامند ،قابل تصوراند:1
(شکل اول)

(شکل دوم)

(مقدمه اول) ــــ الف ب ــــ
ٔ

ﻣﻮﺿﻮع

(شکل سوم)

ــــ الف ب ــــ

ﻣﺤﻤﻮل

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻤﻮل

ــــ ب الف ــــ

(مقدمه دوم) ــــ ب ج ــــ
ٔ
ـــــــــــــــــــــ

ــــ ج ب ــــ
ـــــــــــــــــــــ

ــــ ج ب ــــ
ــــ ب ج ــــ
ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺤﻤﻮل

∴ ــــ الف ج ــــ

(نتیجه)
 -1ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﺷﮑﻞ
ﻗﯿﺎس اﻗﺘﺮاﻧﯽ ﯾﮏ
ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﯿﺪ؟

شکل اول

2

هر حیوانی نیازمند اکسیژن است.

شکل دوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻣﺤﻤﻮل

ــــ ب الف ــــ

∴ ــــ الف ج ــــ

هر انسانی حیوان است.

∴ هر انسانی نیازمند اکسیژن است.

3

ﻣﻮﺿﻮع

∴ ــــ الف ج ــــ ∴ ــــ الف ج ــــ

هر انسانی حیوان است.

1

(شکل چهارم)

هیچ سنگی حیوان نیست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

∴ هیچ انسانی سنگ نیست.

هر حیوانی جاندار است.

4

بعضی حیوان ها آبزی هستند.

هر حیوانی جاندار است.

بعضی مهره داران حیوان هستند.

شکل سوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شکل چهارم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

∴ بعضی جانداران آبزی هستند.

∴ بعضی جانداران مهره دار هستند.



3 2
 -2ﺣﺪ وﺳﻂ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟ 2
گویند ).پس از حذف کردن حد وسط،
می
وسط»
«حد
قضیه
دو
میان
مشترک
جزء
)به
(
مقدمه دوم به دست میآید3 (.
مقدمه اول و محمول آن از
موضوع نتیجه از
ٔ
ٔ
 -3در ﻗﯿﺎس اﻗﺘﺮاﻧﯽ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﻤﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ؟

شکل قیاس های زیر را مشخص کنید:

هیچ ب ج نیست.

هیچ ج ب نیست.

هیچ ج ب نیست.

هیچ ب ج نیست.

ﺷﮑﻞ ﺳﻮم
ـــــــــــــــــــــــــ

ﺷﮑﻞ دوم

   

هر ب الف است.

بعضی الف ب است.

هر ب الف است.

بعضی الف ب است.

ـــــــــــــــــــــــــــ

ﺷﮑﻞ اول
ﺷﮑﻞ ﭼﻬﺎرم
ـــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ

∴ بعضی الف ج نیست ∴ .بعضی الف ج نیست ∴ .بعضی الف ج نیست ∴ .بعضی الف ج نیست.
مقدمه دوم موضوع باشد (شکل
مقدمه اول محمول و در
1ــ آنچه باعث مقارنت و ارتباط میان دو قضیه می شود ،می تواند در
ٔ
ٔ

مقدمه اول موضوع و در
اول) یا در هر دو مقدمه محمول باشد (شکل دوم) یا در هر دو مقدمه موضوع باشد (شکل سوم) یا در
ٔ
مقدمه دوم محمول باشد (شکل چهارم).
ٔ
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 -1ﺷﺮط اول ﺑﺮاي ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي از ﯾﮏ ﻗﯿﺎس ﭼﯿﺴﺖ؟
 -2ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮد دﭼﺎر ﻣﻐﺎﻟﻄﻪ ﻋﺪم ﺗﮑﺮار ﺣﺪ وﺳﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
بخش  / 5قضیۀ حملی و قیاس اقترانی





به مثال های زیر توجه کنید .آیا میتوانید با کمک دوستان خود اشکال این استداللها
را بیان کنید؟  -3اﺷﮑﺎل ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎي زﯾﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟
 1انگور شیرین است؛ شیرین همسر خسرو است؛ پس :انگور همسر خسرو است.
 2دیوار دارای موش است؛ موش دارای گوش است؛ پس :دیوار دارای گوش است.
 3یخ از آب است؛ آب مایع است؛ پس :یخ مایع است.
) 1شرط اول برای نتیجه گیری از یک قیاس ،تکرار حد وسط (به صورت لفظی و معنایی)
1
است تا دو قضیه با یکدیگر ارتباط پیدا کنند)(.در2صورتی که از قیاسی که حد وسط در آن
تکرار نشده است ،نتیجه گیری شود ،فرد دچار مغالطه «عدم تکرار حد وسط» می شود2 .
(
ٔ
) 3در مورد نخست ،اشتراک لفظ باعث عدم تکرار حد وسط شده است .در مورد دوم
قضیه دوم «موش» است؛ بنابراین
قضیه اول «دارای موش» است؛ اما موضوع
محمول
ٔ
ٔ
قضیه اول «از آب» است و
حد وسط عیناً تکرار نشده است .در مورد سوم نیز محمول
ٔ
قضیه دوم «آب» است؛ بدین جهت در اینجا نیز حد وسط به صورت یکسان تکرار
موضوع ٔ
نشده است3(.
علت عدم تکرار حد وسط در استدالل های زیر را بیان کنید:
دفترچه یادداشت هستند.
دفترچه یادداشت برگ دارد؛ پس :شاخه ها
شاخه ها برگ دارند.
ٔ
ٔ
................................................................اﺷﺘﺮاك ﻟﻔﻆ اﺳﺖ
ﺑﺮگ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ٔ اول ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي»ﺑﺮگ درﺧﺖ« و در ﻣﻘﺪﻣﻪ ٔ دوم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي»ﺑﺮﮔﻪ ﮐﺎﻏﺬ« اﺳﺖ ﺣﺪ وﺳﻂ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ و
سعدی انسان است .انسان پنج حرف دارد؛ پس سعدی پنج حرف دارد.
اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺪﻣﻪ ي اول ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي »ﻣﺼﺪاق ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺴﺎن« و در ﻣﻘﺪﻣﻪ ي دوم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي»ﻟﻔﻆ اﻧﺴﺎن« اﺳﺖ .ﺣﺪ وﺳﻂ ﻋﯿﻨﺎ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
................................................................
 -4ﻧﻘﺶ ﺣﺪ وﺳﻂ در اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
قانون نتیجۀ قیاس  -5ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻗﯿﺎس اﻗﺘﺮاﻧﯽ از ﮐﺪام ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺮوي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟



نتیجه استدالل حذف
)4حد وسط تنها نقش ارتباطی میان دو
مقدمه استدالل دارد و در ٔ
ٔ
4
مقدمه دوم به دست میآید.
مقدمه اول و محمول آن از
می شود (.موضوع نتیجه از
ٔ
ٔ
5
 ) 6کیفیت نتیجه در قیاس اقترانی از این قانون کلی پیروی می کند که «اگر یکی از مقدمات
استدالل سالبه باشد ،نتیجه نیز سالبه خواهد بود»5(.1
مشاهده مقدمات قیاس می توانیم تشخیص دهیم که نتیجه سالبه است یا موجبه.
بنابراین با
ٔ
نتیجه قیاس از این قانون پیروی نکرده باشد ،آن قیاس نامعتبر است6 .
اگر ٔ

}
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1ــ در صورتی که هر دو مقدمه موجبه باشند ،نتیجه حتم ًا موجبه خواهد بود.

 -6ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﻗﯿﺎس ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؟
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{

درس هشتم  /قیاس اقترانی

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

هر ب الف است
  

   

       

ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه ،ﻫﺮ دو ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻮﺟﺒﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺎﻟﺒﻪ اﺳﺖ

هر ب ج است
ـــــــــــــــــــــــ
∴ هر الف ج است

هیچ ب ج نیست
ـــــــــــــــــــــــــــ
∴ بعضی الف ج است
                 

هر ج ب است
ـــــــــــــــــــــــــ
∴ بعضی الف ج نیست

هر ج ب است
ـــــــــــــــــــــــــ
∴ بعضی الف ج است

هیچ الف ب نیست

بعضی ب الف نیست

ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه ،ﭼﻮن ﻫﺮ دو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ي اول ﻗﺎﻧﻮن رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﺪه ،ﻫﺮ دو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﺎﻟﺒﻪ
ﺳﺎﻟﺒﻪ وﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺟﺒﻪ اﺳﺖ
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺟﺒﻪ اﺳﺖ
ﻣﻮﺟﺒﻪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺒﻪ اﺳﺖ

نتیجه قیاس
در استدالل های زیر ،حد وسط به صورت یکسان تکرار شده است و قانون
ٔ
رعایت شده است؛ اما هر دو استدالل نامعتبر هستند:

من دارای چهار پا هستم.
همه گربه ها دارای چهار پا هستند.
پس من یک گربه هستم.

هیچ خرگوشی گیاه نیست.
هیچ گیاهی حیوان نیست.
پس هیچ خرگوشی حیوان نیست.

برای آنکه بدانیم چرا استدالل های فوق نامعتبر هستند الزم است تا سه شرط دیگر اعتبار
دامنه مصادیق
قیاس را نیز بررسی کنیم اما پیش از بیان شرایط اعتبار قیاس ،الزم است تا به ٔ
موضوع و محمول قضایای به کار رفته در استدالل ها توجه کنیم.
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دامنۀ مصادیق موضوع و محمول



1 1
همه مصادیق
در بخش قضایا دانستیم که)سور قضایای کلی مشخص میکند که ٔ
موضوع ،مورد نظر گوینده هستند و سور قضایای جزئی نشان میدهد که برخی از
مصادیق موضوع ،مورد نظر گوینده 1
قاعده زیر را
درباره محمول قضایا
هستند (.اکنون
ٔ
ٔ
در نظر میگیریم:
همه مصادیق محمول و در قضایای موجبه برخی از مصادیق محمول
) 2در قضایای سالبه ٔ
مورد نظر گوینده اند.2
2
نکته ساده اساس تعیین اعتبار یک قیاس اند (.لذا برای آنکه در بررسی اعتبار
این دو ٔ
3
همه
قیاس ،این دو نکته را به خاطر داشته باشیم ،با گذاشتن عالمت مثبت ( )+برای ٔ
دامنه مصادیق موضوع و محمول
مصادیق و عالمت منفی ( )-برای برخی از مصادیقٔ ،
قضایای محصوره را به صورت زیر مشخص میکنیم:




)



هر/هیچ  الف
ــ
بعضی  الف
.

بــ  است
ب  +نیست

+

هر الف
ــ
بعضی الف
+
هیچ الف
ــ
بعضی الف

 -3داﻣﻨﻪ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﻤﻮل ﻗﻀﺎﯾﺎي
ﻣﺤﺼﻮره ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﯿﺪ

+

به مثال های زیر توجه کنید:

بــ است.
بــ است.
ب +نیست.
ب +نیست.

			
			
			
			

هر پرنده ای +جاندارــ است.
بعضی گل هاــ قرمزــ هستند.
هیچ مربعی +دایره +نیست.
بعضی جانورانــ ماهی +نیستند( .

3

1ــ درس ششم.

2ــ اثبات این مطلب ،خارج از سطح این کتاب است.
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1
همه مصادیق موضوع (که یک فرد مشخص است) مورد نظراند؛
نیز
شخصیه
قضایای
تذکر):در
ٔ
لذا همواره برای موضوع قضایای شخصیه از عالمت مثبت ( )+استفاده میکنیم .مانند:
سقراط +انسان است.
1
ابنسینا +تاجر نیست(.
2
دامنه مصادیق) ،از قانون محمول قضایای محصوره
)محمول قضایای شخصیه (از نظر ٔ
تبعیت میکنند (یعنی در قضایای موجبه ،منفی و در قضایای سالبه ،مثبت هستند) ،مانند:
سقراط انسانــ است.
ابنسینا تاجر +نیست2 .
(






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

+
 -بعضی گیاهان سمی اند.
+
هر گیاهی نیازمند شرایط خاصی است.
-

  

هیچ نشخوارکننده ای گوشت خوار نیست.

شرایط معتبر بودن قیاس

+

-

ارگ بم در اثر زمین لرزه آسیب دیده است.

 ++ +
سد لتیان بزرگ نیست.

بعضی شترها دوکوهانه نیستند.

 -3ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮدن ﻗﯿﺎس را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟

درباره
نتیجه قیاس ،سه شرط زیر
) 3برای آنکه قیاسی معتبر باشد ،باید عالوه بر رعایت قانون ٔ
ٔ
آن صادق باشد:1
 .1حداقل یکی از مقدمات موجبه باشد.2
 .2حد وسط حداقل در یکی از مقدمات دارای عالمت مثبت باشد.3
 .3هرکدام از موضوع یا محمول که در نتیجه عالمت مثبت داشتند ،در مقدمات نیز عالمت
مثبت داشته باشند3 (.4
در صورتی که قیاسی یکی از شرط های فوق را نداشته باشد ،نامعتبر خواهد بود و در
صورتی که هر سه شرط را برآورده کند ،آن را معتبر می نامند.
1ــ در بررسی اعتبار یک قیاس ،نیازی به دانستن شکل آن قیاس نیست.
2ــ به عبارت دیگر :هر دو مقدمه سالبه نباشند.

3ــ به عبارت دیگر :حد وسط در هر دو مقدمه عالمت منفی نداشته باشد.

4ــ اگر موضوع یا محمول در نتیجه عالمت منفی داشته باشند ،آنها را بررسی نمی کنیم.
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نحوه بررسی سه شرط ذکر شده را به صورت گام به گام توضیح می دهیم:
در اینجا ٔ
1ـ بررسی شرط نخست

 -1ﺷﺮط ﻧﺨﺴﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﯿﺎس اﻗﺘﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

		

 ) 1برای بررسی اعتبار قیاس اقترانی ،نخست شرط اول (هر دو مقدمه نباید سالبه باشند)
را بررسی می کنیم .به مثال های زیر توجه کنید:
هیچ اسبی بالدار نیست.
هیچ الف ب نیست.
هیچ بالداری سمدار نیست.
هیچ ب ج نیست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
∴ هیچ اسبی سمدار نیست1 (.
هر دو مقدمه سالبه هستند.
			

  



		



(قیاس نامعتبر است)

(قیاس نامعتبر است)

هر ب الف است.

هر الف ب است.
    

هر ب ج است.
هیچ ب ج نیست.
ــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــ
هر دو مقدمه سالبه نیستند؛ در نتیجه شرط دوم را بررسی میکنیم.


2ـ بررسی شرط دوم

 -2ﺷﺮط دوم اﻋﺘﺒﺎر ﻗﯿﺎس اﻗﺘﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟

			



 ) 2اگر هر دو مقدمه سالبه نبودند ،به سراغ شرط دوم (حد وسط در هر دو مقدمه عالمت
دامنه مصادیق حد وسط را تعیین و آنها را با
منفی نداشته باشد) می رویم .بدین منظور ٔ
عالمت مثبت و منفی مشخص می کنیم .به مثال های زیر توجه کنید:
هر الف بــ است .
هر پرندهای حیوانــ است.
بعضی بــ ج نیست.
بعضی حیواناتــ آبزی هستند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
			

حد وسط در هر دو مقدمه منفی است.
(قیاس نامعتبر است)

هیچ ب +الف نیست.

∴ بعضی پرندگان آبزی هستند.

(قیاس نامعتبر است) (

2

هر ب +الف است.

بعضی ج بــ است.
هیچ ج ب +نیست.
ـــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــ
حد وسط در هر دو مقدمه منفی نیست؛ درنتیجه شرط سوم را بررسی می کنیم.
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3

3ـ بررسی شرط سوم



دامنه مصادیق تمامی اجزای قیاس را با عالمت مثبت و منفی مشخص
)در این مرحلهٔ ،
میکنیم و شرط سوم (اگر موضوع یا محمول در نتیجه دارای عالمت مثبت بودند ،در
مقدمات نیز عالمت مثبت داشته باشند) را بررسی می کنیم:

   

هیچ الف +ب +نیست.
هر ج +بــ است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
∴ هیچ الف +ج +نیست.
(قیاس معتبر است)



(قیاس نامعتبر است)



		

هر ب +الفــ است.
بعضی جــ ب +نیست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
∴ بعضی الفــ ج +نیست.

بعضی الفــ ب +نیست.
بعضی بــ جــ است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
∴ بعضی الفــ ج +نیست.
(قیاس نامعتبر است) ( 3

(قیاس نامعتبر است)



بعضی بــ الف +نیست.
هر ب +جــ است.
ـــــــــــــــــــــــــــ
∴ بعضی الفــ ج +نیست.

هیچ شیری پلنگ نیست.
بعضی شیرها گربهسان -اند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
∴ بعضی پلنگها گربهسان +نیستند.
(قیاس نامعتبر است)

بعضی الفــ بــ است.
هر ب +جــ است.
ــــــــــــــــــــــــــــ
∴ بعضی الفــ جــ است.
(قیاس معتبر است)

تذکر:

ﻧﮑﺎت
ﻣﻬﻢ

1ــ هنگام بررسی اعتبار یک قیاس ،به موضوع یا محمولی که در نتیجه منفی اند ،کاری
نداریم.
نتیجه قیاس را نیز
2ــ در بررسی اعتبار یک قیاس ،عالوه بر سه شرط ذکر شده ،قانون
ٔ
بررسی می کنیم.
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اعتبار یا عدم اعتبار قیاس های زیر را مشخص کنید .در صورت عدم اعتبار ،مشخص کنید که کدام
شرط را نداشته است.
هر الف ب است.
هر ج ب است.
ـــــــــــــــــــــــــ

هر الف ب است.
بعضی ج ب است.
ـــــــــــــــــــــــــ
∴ بعضی الف ج است.

∴ هر الف ج است.

نامعتبر
معتبر
نامعتبر
معتبر
علت:ﺣﺪ وﺳﻂ در ﻫﺮدو ﻣﻨ
............ﻔﯽ اﺳﺖ علت............ :

ﺣﺪ وﺳﻂ در ﻫﺮدو ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ

بعضی الف ب است.
هر ج ب است.
ـــــــــــــــــــــــــ

بعضی الف ب است.
بعضی ج ب است.
ـــــــــــــــــــــــــ
∴ بعضی الف ج است.

∴ بعضی الف ج است.
نامعتبر
معتبر
علت............ :

ﺣﺪ وﺳﻂ در ﻫﺮدو ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ

هیچ الف ب نیست.
هر ج ب است.
ـــــــــــــــــــــــــ
∴ هیچ الف ج نیست.

نامعتبر
معتبر
علت............ :

ﺣﺪ وﺳﻂ در ﻫﺮدو ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ

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

نامعتبر
معتبر
علت :ﻣﻌﺘﺒﺮ
............

معتبر

بعضی الف ب نیست.
هر ج ب است.
ـــــــــــــــــــــــــ

بعضی الف ب نیست.
بعضی ج ب است.
ـــــــــــــــــــــــــ
∴ بعضی الف ج نیست.

∴ بعضی الف ج نیست.
نامعتبر
معتبر
علت :ﻣﻌﺘﺒﺮ
............

نامعتبر

هر الف ب است.
هیچ ج ب نیست.
ـــــــــــــــــــــــــ
∴ هیچ الف ج نیست.

هر الف ب است.
بعضی ج ب نیست.
ـــــــــــــــــــــــــ
∴ بعضی الف ج نیست.

نامعتبر
معتبر
علت :ﻣﻌﺘﺒﺮ
............

نامعتبر
معتبر
علت............ :

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

بعضی الف ب است.
بعضی ج ب نیست.
ـــــــــــــــــــــــــ
∴ بعضی الف ج نیست.

نامعتبر
معتبر
علت :ﻣﻌﺘﺒﺮ
............

نامعتبر
معتبر
علت............ :

هیچ الف ب نیست.
هیچ ج ب نیست.
ـــــــــــــــــــــــــ
∴ هیچ الف ج نیست.

هیچ الف ب نیست.
بعضی ج ب نیست.
ـــــــــــــــــــــــــ
∴ بعضی الف ج نیست.

معتبر

نامعتبر

ج در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﺳ
............ﻪ
............ﺖ اﻣﺎ در علت :ﻫﺮ دو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﺎﻟﺒ
علت :ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ

معتبر

نامعتبر

بعضی الف ب نیست.
هیچ ج ب نیست.
ـــــــــــــــــــــــــ
∴ بعضی الف ج نیست.
معتبر

نامعتبر

............ﻪ
............ﺳﺖ و در علت :ﻫﺮ دو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﺎﻟﺒ
علت :ج در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ا
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ

ج در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ وﻟﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ

ج در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ وﻟﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ

نامعتبر
معتبر
علت............ :

ﻫﺮ دو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﺎﻟﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و »ج« ﻫﻢ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ
اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ

بعضی الف ب نیست.
بعضی ج ب نیست.
ـــــــــــــــــــــــــ
∴ بعضی الف ج نیست.
نامعتبر
معتبر
علت............ :

ﻫﺮ دو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﺎﻟﺒﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و »ج« ﻫﻢ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ
اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ
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درس هشتم  /قیاس اقترانی

٭ تاریخچۀ نحوۀ تعیین نتایج معتبر قیاس
ارسطو در کتاب خویش با وجود معرفی قیاسهای معترب ،هیچ قانونی برای یافنت
قیاسهایی که دارای نتیجۀ صحیحاند (قیاسهای منتج) معرفی نکرد.
1
منطقدانان مسلامن توانستند برای قیاسهای منتج
قواعدی کلی به دست آورند که این قوانین برای شکلهای
مختلف قیاس متفاوتاند .به عنوان مثال دربارۀ شکل اول
گفتهاند که اگر مقدم ٔه اول قیاس ،موجبه و مقدم ٔه دوم
کلی باشد ،قیاس منتج خواهد بود.
در این کتاب ،روش جدیدتر و سادهتر استفاده از دامن ٔه
مصادیق موضوع و محمول معرفی شده است که در مورد
چهار شکل قیاس ،قانون یکسانی ارائه میکند.

٭ قانون کمیّت نتیجه
اگر موضوع نتیجه در مقدمات دارای عالمت مثبت باشد ،برای نتیجه سور کلی قرار میدهیم.
اگر موضوع نتیجه در مقدمات دارای عالمت منفی باشد ،برای نتیجه سور جزئی قرار میدهیم.
هر +
الف ب است.
هیچ ج ب نیست.

ـ
هیچ ب +
الف نیست .بعضی الف ب است.
بعضی ب ج است .بعضی ب ج است.

∴هیچ الف ج نیست∴ .هیچ الف ج نیست.

∴بعضی الف ج است.

1ــ هنگامی که نتیج ٔه یک قیاس ذکر نشده باشد از «منتج یا عقیم بودن» آن قیاس سخن می گویند و هنگامی که نتیج ٔه یک قیاس

ذکر شده باشد از «معتبر یا نامعتبر بودن» آن سخن می گویند .در سطح این کتاب ،همواره قیاس های اقترانی به همراه نتیج ٔه آنها به
دانش آموزان ارائه می شوند و سپس اعتبار یا عدم اعتبار آنها بررسی می شوند.
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اﻟﻒ -ﺣﺪ وﺳﻂ در دو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﯿﻨﺎ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﻮل در ﻣﻘﺪﻣﻪ اول »از ﺧﺎك« اﺳﺖ و در ﻣﻘﺪﻣﻪ دوم»ﺧﺎك« اﺳﺖ
ب -ﻫﺮ دو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻗﯿﺎس ﺳﺎﻟﺒﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺪن ﻗﯿﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ
ج -ﺣﺪ وﺳﻂ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﺷﺘﺮاك ﻟﻔﻆ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺪﻣﻪ ي اول ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﺠﺎع اﺳﺖ و در ﻣﻘﺪﻣﻪ ي دوم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﯾﮑﯽ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ اﺳﺖ
بخش  / 5قضیۀ حملی و قیاس اقترانی
د -ﺣﺪ وﺳﻂ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﻫﺮ دو ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ
ه -ﻫﺮ دو ﻣﻘﺪﻣﻪ ي ﻗﯿﺎس ،ﺳﻠﺒﯽ اﺳﺖ و ﻗﯿﺎس ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ


 .1دلیل نامعتبر بودن قیاسهای زیر را بیان کنید :ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ




الف) انسان از خاک است .خاک بیجان است؛ پس :انسان بیجان است.
ب) هیچ یک از شیرینی خورها الغر نیستند .بعضی سیگاری ها شیرینی خور نیستند؛
پس :بعضی از سیگاریها الغرند.
ج) رستم شیر است .شیر در بیشه زندگی میکند؛ پس :رستم در بیشه زندگی میکند.
د) برخی کاغذها سفیدند .برخی سفیدها برفاند؛ پس :برخی کاغذها برفاند.
هـ) هیچ کارگر زبده ای نانوا نیست .هیچ نانوایی ماهیگیر نیست؛ پس :هیچ کارگر
زبده ای ماهیگیر نیست.
 .2آیا اگر جای مقدمات قیاس شکل اول را عوض کنیم و نتیجه را ثابت نگه داریم،
قیاس شکل اول به شکل چهارم تبدیل میشود؟ چرا؟ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ
 .3اعتبار قیاسهای زیر را بررسی کنید و در صورت نامعتبر بودن ،دلیل آن را ذکر کنید:














بعضی ب الف است.

بعضی الف ب است .هیچ ب الف نیست.

هر ب الف است.

  

بعضی ب ج نیست.
هر ب ج است.
بعضی ب ج است.
هیچ ج ب نیست.
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
∴ بعضی الف ج نیست ∴ .بعضی الف ج است ∴ .هیچ الف ج نیست ∴ .بعضی الف ج نیست.
ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ

بعضی ب الف نیست.

ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ :ﺣﺪ وﺳﻂ در ﻫﺮ دو
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ

بعضی الف ب نیست.

ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.ج در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ
اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ

بعضی ب الف است.

ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ

بعضی ب الف است.

  

بعضی ج ب است.
هیچ ب ج نیست.
هر ب ج است.
هر ج ب است.
ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
∴ بعضی الف ج نیست ∴ .بعضی الف ج نیست ∴ .بعضی الف ج نیست ∴ .بعضی الف ج است.

ﺣﺪ وﺳﻂ در ﻫﺮ دو ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ
ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ

ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.ج در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ
اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ

ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ

ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ :ﺣﺪ وﺳﻂ در ﻫﺮ دو
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ

 -2ﺧﯿﺮ ،زﯾﺮا آﻧﭽﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ،در ﻣﻘﺪﻣﻪ اول ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود و آﻧﭽﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﻤﻮل اﺳﺖ ،در ﻣﻘﺪﻣﻪ ي دوم ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺮود .ﻟﺬا

ﺑﺎ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮدن ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻗﯿﺎس ﺷﮑﻞ اول و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﮑﻞ اول را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺷﮑﻞ اول ﺑﻪ
ﭼﻬﺎرم ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮدن ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎي ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺤﻤﻮل را در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻮض ﮐﻨﯿﻢ
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