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در این درس با رابطءه میان دو قضیه آشنا می شویم و این که چگونه می توانیم از دانستن صدق یا کذب یک قضیه به صدق یا کذب قضیءه دیگر 
پی ببریم. در همین راستا ابتدا با رابطءه تقابل میان قضایا آشنا می شویم و چهار رابطءه تقابل که عبارت اند از:  تناقض  تضاد  تداخل 
 تداخل تحت تضاد؛ را مورد بررسی قرار می دهیم و احکام آن ها را نیز می شناسیم در این درس با دو مغالطءه جدید نیز آشنا می شویم. 

 مغالطءه »استثنای قابل چشم پوشی«  مغالطءه »ایهام انعکاس«

تقابل رابطءه دو قضیه، زمانی که موضوع و محمولشان یکسان است.
تناق رابطءه دو قضیءه متقابل که سور و نسبتشان متفاوت است.

ا رابطءه دو قضیءه متقابل که سورشان کلی و نسبتشان متفاوت است. ت
تداخل رابطءه دو قضیءه متقابل که سورشان متفاوت و نسبتشان یکی است.

مغالطءهاستثنایقابلچشمپوشی زمانی که با وجود استثنایی در حکم کلی، بر کلی بودن حکم خود اصرار داریم.
کا زمانی که قواعد عکس مستوی را به درستی رعایت نکنیم، دچار مغالطءه ایهام انعکاس شده ایم. ا ا مغالطءهای

در درس گذشته با انواع یک قضیءه حملی آشنا شدیم:

ءه ق
حملی

ی ش
موجبه

سالبه

وره مح

موجبءه کلی

موجبءه  جزئی

سالبءه  کلی

سالبءه جزئی

شرطی

اما در این درس می خواهیم رابطءه دو قضیءه حملی را با هم بررسی کنیم؛ مثالً می گوییم اگر دو قضیه موضوع و محمولشان یکی باشد اما در سور و 
ا  میان آن ها برقرار است یا اگر هر دو کلی باشند و نسبتشان متفاوت باشد رابطه ای با نام ت نسبت با یکدیگر متفاوت باشند، رابطه ای به نام تناق

تلفی که میان دو قضیءه حملی می تواند برقرار باشد را در این درس خواهیم شناخت. میان آن ها برقرار خواهد بود و خالصه روابط م
اگر دو قضیه موضوع و محمولشان با هم یکی باشد، ولی در سور یا نسبت )رابطه( و یا هر دو با هم تفاوت داشته باشند رابطءه این دو قضیه را تقابل می گویند.

وره مح
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زمانی که میان دو قضیه رابطءه تقابل برقرار است، هر یک از آن دو قضیه را متقابل می گویند.

میان دو قضیءه متقابل براساس تفاوتی که در سور یا نسبت وجود 
قرار  مقابل  مرب  در  را  آن  که  می شود  برقرار  رابطه  چهار  دارد، 

می دهند و آن را »مرب تقابل« می نامند.

به دو قضیءه زیر توجه کنید و فکر کنید که چه روابطی میان این دو قضیه برقرار است
 هر الف ب است.   بعضی الف ب نیست.

سه نکته در رابطءه میان این دو قضیه می توان فهمید:  موضوع و محمول این دو قضیه با هم یکی است )همان طور که گفته شد به چنین قضایایی 
متقابل می گویند(.  سور اولی کلی است و سور دومی جزئی است )در سور تفاوت دارند(.  نسبت یکی موجبه و دیگری سالبه است )نسبت 
گی میان دو قضیه باشد. ) موضوع و محمول یکسان  سور متفاوت  نسبت متفاوت( رابطءه میان آن دو قضیه  تفاوت دارد(. هرگاه این سه وی

را تناق می نامند.
و به عبارتی اگر دو قضیءه متقابل؛ هم در سور )کمّیت( و هم در نسبت )کیفیت( با یکدیگر متفاوت باشند، رابطءه تناق میان آن ها برقرار است.

زمانی که رابطءه تناقض میان دو قضیه برقرار است، به هر یک از آن ها »متناقض« یا نقیض می گویند.

بنابراین با تغییر کمّیت و کیفیت یک قضیه می توان به متناقض )نقیض( آن قضیه دست یافت. مانند: 

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

براساس آن چه گفته شد رابطءه تناقض میان قضیه های موجبءه کلی و سالبءه جزئی و یا میان سالبءه کلی و موجبه جزئی برقرار است.

اگر رابطءه دو قضیه تناقض باشد و بدانیم یکی از این دو قضیه صادق است، قطعاً قضیءه دیگر کاذب خواهد بود و هم چنین اگر بدانیم یک طر کاذب 
است قطعاً قضیءه متناقض آن صادق خواهد بود. در واق محال است که دو قضیءه متناقض هر دو با هم صادق باشند یا هر دو با هم کاذب باشند و 

قطعاً یکی کاذب و دیگری صادق خواهد بود.
مثالً اگر بدانیم قضیءه »هیچ الف ب نیست«، صادق است قطعاً قضیءه متناقض آن یعنی »برخی الف ب است« کاذب خواهد بود.

ه  در رابطءه تناقض از صدق یک قضیه به کذب قضیءه دیگر پی می بریم و کذب یک قضیءه صدق قضیءه دیگر را نتی
می دهد. به عبارت دیگر اگر قضیه ای صادق )درست( باشد، نقیض آن کاذب )غلط( است و برعکس، اگر قضیه ای 

کاذب باشد نقیض آن صادق است. 

جدول تناق
تناقض بعضی الف ب است. هیچ الف ب نیست.  تناقض بعضی الف ب نیست.  هر الف ب است.

 )صادق(   )کاذب(   )کاذب(   )صادق(
 )کاذب(   )صادق(   )صادق(   )کاذب(

« در این جدول نشان کاذب و غلط بودن یک قضیه است. « در این جدول نشان صادق و درست بودن یک قضیه است و عالمت »  عالمت »
نمحالاست یعنی محال است که دو  ق بنابر آن چه گفته شد؛ احکام تناقض را در یک عبارت بدین صورت بیان می کنند: »اجتماعوارتفاع

قضیءه متناقض هر دو درست و یا هر دو غلط باشد.

»اجتماع« به معنی درست )صادق( بودن دو قضیه است و »ارتفاع« به معنی نادرست )کاذب( بودن دو قضیه است.
 برای در بهتر تناقض و احکامش به مثال های زیر دقت کنید:

تناقض بعضی سی ها میوه نیستند )کاذب(. هر سیبی میوه است )صادق(.
تناقض بعضی درخت ها آبی هستند )کاذب(. هیچ درختی آبی نیست )صادق(.

تناقض بعضی انسان ها نویسنده نیستند )صادق(. هر انسانی نویسنده است )کاذب(.
تناقض بعضی اس ها سری می دوند )صادق(. هیچ اسبی سری نمی دود )کاذب(.
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یه نیز اگر در نسبت )کیفیت( با یکدیگر تفاوت داشته باشند میان آن ها رابطءه تناقض برقرار است مانند: سعدی شاعر است  دو قضیءه ش
تناقض سعدی شاعر نیست )کاذب(. )صادق(

تناق

موضوع و محمول یکسان )تقابل(
سور )کمّیت(: متفاوت

نسبت )کیفیت(: متفاوت
اجتماع و ارتفاع نقیضین محال    و    

از صدق یکی به کذب دیگری و از کذب یکی به صدق دیگری پی می بریم    و    

عبارت »اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است.« پایه ای ترین و بدیهی ترین قضیه است که آن را »مادر قضایا« )اّم القضایا( می نامند.

گی هایی دربار رابطءه این دو قضیه وجود دارد. به دو قضیءه زیر توجه کنید و ببینید چه وی
  هر الف ب است.   هیچ الف ب نیست.

بیان شد به چنین  گی در ارتبا با این دو قضیه می توان بیان نمود:  موضوع و محمول این دو قضیه یکسان است )طبق آن چه قبالً  سه وی
قضایایی متقابل می گویند(.  سور هر دو کلی است )هر و هیچ هر دو سور کلی هستند(.  نسبت یکی موجبه و دیگری سالبه است )نسبت این 
گی میان دو قضیه باشد ) موضوع و محمول یکسان  سور هر دو کلی  نسبت متفاوت( رابطءه میان آن دو  دو تفاوت دارد(. هرگاه این سه وی

« می نامند. ا قضیه را »ت
اگر دو قضیءه متقابل، هر دو دارای سور کلی و نسبت متفاوت باشند رابطءه این دو قضیه را »تضاد« می گویند.

زمانی که رابطءه تضاد میان دو قضیه برقرار است به هر یک از آن ها »متضاد« و یا »ضد« می گویند.

بنابراین با تغییر کیفیت قضیءه کلی به قضیءه متضاد آن می رسیم.

بر این اساس رابطءه تضاد تنها میان قضیه های موجبءه کلی و سالبءه کلی برقرار است.
متضاد هیچ الف ب نیست. مانند هر الف ب است. 

هرگاه رابطءه دو قضیه تضاد باشد و بدانیم یکی از دو قضیه صادق است قطعاً قضیءه متضاد دیگر کاذب خواهد بود. اما اگر بدانیم یکی از دو قضیه 
ر قطعی دربار صدق و کذب قضیءه متضاد دیگر بدهیم؛ یعنی قضیءه دیگر ممکن است صادق باشد و هم چنین ممکن است  کاذب است نمی توانیم ن

کاذب باشد. در واق محال است دو قضیءه متضاد هر دو صادق باشند اما ممکن است هر دو کاذب باشند.
مثالً اگر قضیءه »هر الف ب است« صادق باشد قطعاً قضیءه متضاد آن یعنی »هیچ الف ب نیست« کاذب خواهد بود. اما اگر بدانیم قضیءه »هر الف ب 

است« کاذب است نمی توانیم بگوییم قضیءه متضاد یعنی »هیچ الف ب نیست« صادق خواهد بود یا کاذب.

در رابطءه تضاد از صدق یک قضیه به کذب قضیءه دیگر پی می بریم، اما از کذب یک قضیه به صورت قطعی به صدق یا کذب قضیءه دیگر پی 
نمی بریم. به عبارت دیگر در تضاد اگر یک قضیه درست )صادق( باشد. دیگری حتماً غلط )کاذب( است، ولی اگر یکی غلط باشد معلوم نیست 

دیگری لزوماً درست است یا غلط.

جدول تضاد 

تضاد هیچ الف ب نیست. هر الف ب است. 
 )صادق(   )کاذب(

 )کاذب(   )صدق یا کذب معلوم نیست.(
)کاذب(   )صادق(
)صدق یا کذب معلوم نیست(  )کاذب(

بنا بر آن چه گفته شد احکام تضاد در یک عبارت بدین  صورت گفته می شود:
، یعنی محال است دو قضیءه متضاد هر دو صحی باشند، اما ممکن است هر  اممکن  دمحالاستوارتفاع و »اجتماع

دو غلط و کاذب باشند. 
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اگر قضیه ای جزئی باشد، متضاد ندارد؛ زیرا تضاد میان دو قضیه کلی با نسبت متفاوت برقرار است؛ مثالً قضیءه »بعضی الف ب است« متضاد ندارد.

ا ت

موضوع و محمول یکسان )تقابل(
سور )کمّیت(: هر دو کلی
نسبت )کیفیت(: متفاوت

اجتماع محال و ارتفاع ممکن      
از صدق یکی به کذب دیگری می رسیم، اما از کذب یکی به صدق یا کذب دیگری نمی رسیم.

مد است ست  ن د دا  ت د  ضی  د است ب ت ب ءه  تضاد قض تناق و   
( هیچ  د نیست.  بعضی  د نیست.

( هیچ د  نیست  تضاد ندارد.
( بعضی  د نیست  هیچ  د نیست.

( هیچ  د نیست  تضاد ندارد.

متناقض هیچ  د نیست. بعضی  د است. نءه    
تضاد ندارد )زیرا قضیءه جزئی تضاد ندارد(. بعضی  د است.  

(: »هیچ د  نیست« متناقض  (: »بعضی  د نیست« متضاد آن قضیه نمی باشد؛ زیرا قضیءه جزئی اصالً متضاد ندارد./ گزینءه )  گزینءه )
(: »بعضی  د نیست« متناقض قضیءه اصلی نمی باشد؛ زیرا  »بعضی  د است« نمی باشد، زیرا در تناقض نباید جای موضوع و محمول عو شود./ گزینءه )

در تناقض باید هم سور تغییر کند و هم نسبت، »هیچ  د نیست« متضاد آن قضیه محسوب نمی شود، زیرا قضیءه جزئی متضاد ندارد.

گی هایی در رابطءه میان این دو قضیه می یابید  به دو قضیءه زیر توجه کنید. چه وی
 هر الف ب است.   بعضی الف ب است.

سه نکته میان این دو قضیه می توان فهمید:  موضوع و محمول این دو قضیه با هم یکی است.  سور یکی قضیءه کلی و سور دیگری جزئی است 
)سور متفاوت(.  نسبت دو قضیه یکی است. 

گی میان دو قضیه باشد. ) موضوع و محمول یکسان  سور متفاوت  نسبت یکسان( رابطءه میان آن دو قضیه را تداخل می نامند. هرگاه این سه وی
اگر دو قضیءه متقابل در نسبت )کیفیت( یکسان، ولی در سور )کمّیت( با یکدیگر متفاوت باشند رابطءه این دو قضیه را »تداخل می گویند.

زمانی که رابطءه »تداخل« میان دو قضیه برقرار باشد به هر یک از این دو قضیه »متداخل« می گویند. 
ابت نگه داشتن کیفیت می توان به متداخل آن رسید؛ مانند: بنابراین با تغییر کمّیت )سور( قضیه و 

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

براساس آن چه گفته شد رابطءه تداخل میان قضیه های موجبءه کلی و موجبءه جزئی و میان سالبءه کلی و سالبءه جزئی برقرار است.

اگر رابطءه دو قضیه تداخل باشد قطعاً یکی از دو قضیه کلی )سور هر یا هیچ( و دیگری جزئی )سور بعضی( خواهد بود. اگر بدانیم قضیه ای که سور 
کلی دارد صادق است قطعاً قضیءه متداخل آن که سور جزئی دارد نیز صادق خواهد بود؛ مثالً اگر بدانیم قضیءه »هر الف ب است« صادق است قطعاً 
قضیءه  متداخل آن یعنی »بعضی الف ب است« نیز صادق خواهد بود و اگر بدانیم قضیه ای که سور جزئی دارد کاذب است قطعاً قضیءه متداخل آن 
که سور کلی دارد نیز کاذب خواهد بود. مثالً اگر بدانیم »بعضی الف ب نیست« کاذب است قطعاً قضیءه »هیچ الف ب نیست« نیز کاذب خواهد بود.

در رابطءه تداخل از صدق قضیءه کلی به صدق قضیءه جزئی پی می بریم و از کذب قضیءه جزئی 
به کذب قضیءه کلی می رسیم.

به عبارت دیگر در تداخل اگر قضیءه جزئی غلط باشد، کلی آن هم حتماً غلط است و اگر قضیءه کلی 
ءه قطعی نمی توان گرفت. درست باشد جزئی آن نیز حتماً درست است؛ اما در موارد دیگر نتی
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جدول تداخل جدول تداخل 
تداخل بعضی الف ب است. هر الف ب است. 

 )صدق(   )صدق(
 )کذب(   )صدق یا کذب معلوم نیست.(

)کاذب(   )صادق(
 )صدق یا کذب معلوم نیست.(   )صدق(
 )کذب(   )کذب(

بنا بر آن چه گفته شد؛ احکام تداخل را به این صورت می توان گفت: »ازصدقکلیبهصدقجزئیوازکذبجزئیبهکذبکلیپیمیبریم.»
یعنی اگر قضیه ای که کلی است )سور هر یا هیچ دارد( صادق باشد قضیءه جزئی نیز قطعاً صادق خواهد بود و اگر قضیءه جزئی کاذب باشد قضیءه 

کلی نیز کاذب خواهد بود.

هنگامی که یک قضیءه جزئی مانند »بعضی دانش آموزان درس می خوانند« را بیان می کنیم به این معنا نیست که »فقط بعضی دانش آموزان 
درس می خوانند« و بقیءه دانش آموزان درس نمی خوانند. بنابراین معنای »بعضی« در زبان محاوره با منطق فرق دارد و »بعضی« در منطق 

می تواند شامل همه نیز بشود. 

تداخل

موضوع و محمول یکسان )تقابل(
سور )کمّیت(: متفاوت

نسبت )کیفیت(: یکسان
از صدق کلی به صدق جزئی پی می بریم
از کذب جزئی به کذب کلی پی می بریم

مغالطءه استثنای قابل چشم پوشی 
احکام کلی با یافتن یک مثال نقض باطل می شوند؛ مثالً اگر بگوییم »همءه دانش آموزان کوشا هستند« و سپس یک دانش آموز بیابیم که »کوشا« 
نباشد؛ در این جا حکم کلی ما باطل شده است. حال اگر با وجود پیدا شدن استثنایی در یک حکم کلی، هم چنان بر کلی بودن حکم خود اصرار کنیم، 

دچار مغالطءهاستثنایقابلچشمپوشی شده ایم. مثال زیر نمونه ای از همین مغالطه است.
 همءه دانش آموزان درس خوان هستند.  یکی از دانش آموزان درس نمی خواند.  او یک استثنا است و همءه دانش آموزان درس خوان هستند.

اگر دو قضیءه متقابل، هر دو جزئی باشند و در نسبت با یکدیگر متفاوت باشند با رابطءه داخل تحت تضاد روبه رو هستیم.
اگر رابطءه دو قضیه داخل تحت تضاد باشد؛ به هر یک از آن دو قضیه »متداخل تحت تضاد« می گویند.

بنابراین تداخل تحت تضاد میان سالبءه جزئی و موجبءه جزئی برقرار می شود.
در رابطءه تداخل تحت تضاد از کذب یک قضیه به صدق قضیءه دیگر پی می بریم، اما از صدق یک قضیه نمی توانیم به صدق یا کذب قضیءه دیگر 
برسیم. در یک عبارت می توان گفت »تداخل تحت تضاد« »ارتفاعمحالواجتماعممکناست«. یعنی محال است هر دو قضیءه متداخل تحت تضاد 

غلط باشند، اما ممکن است هر دوی آن ها درست باشند.
جدول داخل تحت تضاد 

داخل تحت تضاد بعضی الف ب نیست. بعضی الف ب است. 
  )صادق(   )صدق یا کذب معلوم نیست.(

  )کاذب(   )صادق(
 )صدق یا کذب معلوم نیست.(   )صادق(
  )صادق(   )کاذب(

دقت کنید تداخل تحت تضاد تنها میان دو قضیءه جزئی برقرار می شود و قضایای کلی 
دارای این رابطه نیستند.
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کاشرایطتقابل ا

اجتماع و ارتفاع محالکمّیت و کیفیت متفاوتتناق

ا اجتماع محال و ارتفاع ممکنهر دو کلی، کیفیت متفاوتت

از صدق کلی به صدق جزئی و از کذب جزئی به کذب کلی می رسیم.کیفیت یکسان و کمّیت متفاوتتداخل

ا ارتفاع محال، اجتماع ممکنهر دو جزئی، نسبت متفاوتتداخلتحتت

ضی ال  ب ضی ال  است و  ب ت  ای  ال   ا  قضا د  اد است د با  ءه  ال  است  م قض  ا بدا

کاشرایطتقابل ا

اجتماع و ارتفاع محالّکمّیت و کیفیت متفاوتکمیت و کیفیت متفاوتکمیت و کیفیت متفاوتتناق

ا اجتماع محال و ارتفاع ممکنهر دو کلی، کیفیت متفاوتت

از صدق کلی به صدق جزئی و از کذب جزئی به کذب کلی میرسیم.ّکیفیت یکسان و کمّیت متفاوتکیفیت یکسان و کمیت متفاوتکیفیت یکسان و کمیت متفاوتتداخل

ا ارتفاع محال، اجتماع ممکنهر دو جزئی، نسبت متفاوتتداخلتحتت

ال ضی ب و است ال ضی ب ت ال ای قضا ا د با د است اد است ال ءه قض م بدا ا
ت ت می توا  ت ب ت  

( معلوم نیست  صادق  کاذب ( کاذب  صادق  کاذب  ( کاذب  کاذب  صادق  ( صادق  کاذب  معلوم نیست. 

ال را بیابیم و سپس براساس آن صدق یا کذب را  ال باید ابتدا رابطءه میان قضیءه اصلی و قضایای مورد س برای پاس به این س  3 نءه   
تضاد هیچ الف ب نیست )کاذب(./ )در تداخل از صدق کلی به جزئی می رسیم.(  ی دهیم. )جم دو ضد محال است( هر الف ب است، )صادق(.  تش
تناقض بعضی الف ب نیست )کاذب(. تداخل بعضی الف ب است )صادق(./ )جم نقیضین محال است( هر الف ب است )صادق(. هر الف ب است )صادق(

ش باید به ترتی سه گام برداشت. برای حل تست های این ب
 ابتدا باید به موضوع و محمول توجه نمود، اگر موضوع و محمول دقیقاً یکسان بودند. با یکی از روابط تقابل مواجه هستیم.

 براساس بررسی کمّیت و کیفیت قضایای متقابل با یکی از آن ها یعنی تضاد، تناقض، تداخل و داخل تحت تضاد مواجه هستیم.
 براساس احکام مربو به هر یک از تناقض، تضاد، داخل و تداخل تحت تضاد؛ صدق یا کذب قضیءه خواسته شده را می یابید.

تاکنون روابطی که مورد بررسی قرار گرفت همگی روابط تقابل بودند؛ یعنی دو قضیه ای مورد بررسی قرار می گرفتند که موضوع و محمولشان دقیقاً 
یکسان بوده است.

اما اکنون می خواهیم با رابطءه دو قضیه ای آشنا شویم که موضوع و محمول آن ها با یکدیگر جابه جا شده است؛ یعنی اگر در قضیءه اول موضوع »الف« و 
محمول »ب« است در قضیءه دوم موضوع »ب« و محمول »الف« است؛ مانند »بعضی الف ب است« و »بعضی ب الف است«. رابطءه این قضایا دیگر تقابل 

« می گویند. ک محسوب نمی شود، زیرا جای موضوع و محمول عو شده است و رابطءه  قضایایی که جای موضوع و محمول عو می شود را »
ک آن قضیه می نامیم. و خود قضیه را قضیءه اصل می گوییم. در صورتی که موضوع و محمول قضیه جابه جا گردد، قضیءه به دست آمده را »

اصل: الف ب است.  عکس: ب الف است.

در قضایای متقابل هیچ گونه جابه جایی میان موضوع و محمول صورت نمی گیرد، بلکه دقیقاً موضوع و محمول یکسان هستند و تنها در رابطءه 
ک است که موضوع و محمول جابه جا می شوند.

ال باید گفت: عکس کردن یک قضیه یعنی  ال این است که اگر قضیءه اصل و ابتدایی ما صادق باشد آیا عکس آن نیز صادق خواهد بود در پاس این س حال س
جابه جا نمودن موضوع و محمول آن همیشه باع به دست آمدن یک قضیءه صادق دیگر نمی شود؛ بلکه قضیءه عکس گاهی درست و گاهی نادرست است.
آن چه در منطق به دنبال آن هستیم این است که اگر قضیءه اصلی، صادق باشد در چه شرایطی قضیءه عکس آن نیز صادق خواهد بود. منطق دانان با 

ءه زیر رسیدند، یعنی در موارد زیر اگر قضیءه اصل، صادق باشد قضیءه عکس نیز قطعاً صادق خواهد بود: ت عکس به نتی بررسی همءه حا
اصل

ب ال
توی م ک

بال
هر الف ب است.

بعضی الف ب است.
هیچ الف ب نیست.
بعضی الف ب نیست.

بعضی ب الف است.

بعضی ب الف است.
هیچ ب الف نیست.

دق ندارد.( زم ال )عکس 

دق« بودن بدین معناست که اگر قضیءه اصل درست باشد عکس مستوی هم حتماً درست باشد. زم ال «

ک  اوی با آن قضیءه اصلی است؛ به همین دلیل به این قضایا » ر صدق همانند و م زمانی که قضیه ای صادق است قضیءه عکس آن نیز از ن
توی« می گویند. م

اصل
ب ال

توی م ک
بال

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

بعضی ب الف است.

بعضی ب الف است.
هیچ ب الف نیست.

دق ندارد.( زمال )عکس
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گی مهم برای عکس مستوی وجود دارد که عبارت اند از: اگر به جدول عکس مستوی نگاه کنیم چند وی
ابت ماندن کیفیت )نسبت(  جابه جایی موضوع و محمول     

ابت ماندن صدق، )یعنی اگر قضیه اصل صادق است عکس هم صادق است.(  تغییر سور در موجبءه کلی و تبدیل آن به موجبءه جزئی.   
ابت ماندن سور در موجبءه جزئی و سالبءه کلی   

 سالبءه جزئی عکس مستوی ندارد در واق یعنی سالبءه 
دق ندارد و عکس مستوی  زم ال جزئی عکس مستوی 

آن گاهی صادق است و گاهی کاذب.
سالبءه  یا  کلی  موجبءه  عکس  قضایای  از  هیچ کدام   

جزئی نیستند.
 در رابطءه عکس تنها از صدق قضیءه اصلی می توان به 

صدق عکس مستوی پی برد.

ابت می ماند؛ یعنی اگر قضیءه اصل موجبه باشد قضیءه عکس نیز موجبه خواهد بود و اگر  دقت کنید کیف )نسبت( در رابطءه عکس مستوی 
قضیءه اصل سالبه باشد قضیءه عکس نیز سالبه خواهد بود.

اگر در رعایت شرایط عکس مستوی دچار اشتباه شویم دچار مغالطءه »ایهام انعکاس« شده ایم.
همان طور که در هشت مورد ذکر شد، عکس مستوی نمودن یک قضیه شرایطی دارد که باید رعایت شود و رعایت نشدن یکی از این موارد ما را 

دچار ایهام انعکاس می نماید.
بیشترین مواردی که دچار ایهام انعکاس می شویم عبارت اند از:

مغالطءه ایهام انعکاس »هر گردی گردو است.«  موجبءه کلی به اشتباه به صورت موجبءه کلی عکس شود، مانند: »هر گردویی گرد است.« 
 سالبءه جزئی که عکس مستوی ندارد به اشتباه برایش عکس مستوی آورده شود. 

مغالطءه ایهام انعکاس بعضی ب الف نیست. مانند: بعضی الف ب نیست. 
 در موجبءه جزئی و سالبءه کلی که سور نباید تغییر کند به اشتباه سور را تغییر دهیم.

اددانی فیزیک دان است. ر اقت مغالطءه ایهام انعکاس  اددان هستند.  مثالً: بعضی فیزیک دانان اقت
 در عکس مستوی که به طور کلی نباید کیفیت )نسبت( را تغییر دهیم، به اشتباه تغییر نسبت صورت گیرد.

ت. مغالطءه ایهام انعکاس بعضی ب الف  مثالً: بعضی الف ب است. 

)برگرفته از تمرین کتاب درسی( مد است  ن  دا  ت د  ای  ب ت توی قضا   م
تند ب  ا  وا ضی ا  ی و دوست است     ب ا   ا

دق ندارد. زم ال ( هر وطن دوستی ایرانی است.  عکس  دق ندارد.  بعضی گربه  ها حیوان نیستند.  زم ال ( عکس 
دق ندارد. زم ال ( بعضی وطن دوستان ایرانی هستند.  عکس  ( بعضی وطن دوستان ایرانی هستند.  بعضی گربه ها حیوان نیستند. 

نءه    

)برگرفته از فعالیت کتاب درسی( د  ن ا  ا ب ا  ا   ابطءه م ا  د و  ن ا مش  ءه دو  ا  قض د  ت  ءه  اد بود قض  د  
تند ن  ا  ی  ب ضی  / ب ی است ب ی  ن د    دا ی پ ا  مندا مال ا ضی  / ب د دا ا می پ مندا مال ا ءه   

( صادق )تضاد(  کاذب )عکس مستوی( ( صادق )تناقض  کاذب )تضاد(  
( صادق )تداخل(  صادق )عکس مستوی( ( کاذب )تناقض(  صادق )عکس مستوی( 

 3 نءه   

)برگرفته از فعالیت کتاب درسی( د   دا  دو ا د و    و  توی ا   ابل و  م ب ت واب م دا  ا   
( همءه روابط دوطرفه است. ( تناقض دوطرفه و بقیءه روابط یک طرفه است. 

( عکس مستوی دو طرفه و بقیءه روابط یک طرفه است. ( همءه روابط یک طرفه است.  

نءه    

تویاصل م ک

موجبءه جزئیموجبءه کلیهر الف ب است.  بعضی ب الف است.

موجبءه جزئیموجبءه جزئیبعضی الف ب است.  بعضی ب الف است.

سالبءه کلیسالبءه کلیهیچ الف ب نیست.  هیچ ب الف نیست.

دق ندارد. زم ال نداردسالبءه جزئیبعضی الف ب نیست.  عکس 
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وره حداقل چهار رابطءه زیر وجود دارد.  مرب تقابل نشان می دهد که میان قضایای مح
 تناقض: تفاوت در سور و نسبت، اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است.

 تضاد: سور هر دو کلی و نسبت متفاوت، اجتماع ضّدین محال و ارتفاعشان ممکن است.
 تداخل: سور متفاوت و نسبت یکسان، از صدق کلی به صدق جزئی و از کذب جزئی به 

کذب کلی پی  می بریم.
 تداخل تحت تضاد: سور هر دو جزئی و نسبت متفاوت، ارتفاع محال و اجتماع ممکن.

 در صورتی که موضوع و محمول قضیءه حملی را جابه جا کنیم، قضیءه به دست آمده را عکس آن قضیه می نامند.
ءه صادقی دست یافت: این موارد به صورت جدول زیر است:  در مواردی می توان قضیه را به نحوی عکس نمود که به نتی

اصل
ب ال

توی م ک
بال

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

بعضی ب الف است.

بعضی ب الف است.
هیچ ب الف نیست.

دق ندارد.( زم ال )عکس 

 در صورتی که شرایط عکس مستوی را به درستی رعایت نکنیم، دچار مغالطه ای با نام ایهام انعکاس می شویم.

د  الت دا ا است و ...............  ق ای ............... ب ا قضا ابل م ابطءه ت
( حملی  دو ( شرطی  چهار  ( شرطی  دو  (  حملی  چهار 

بو می شود  د م دا  ا موا ا دو قض ب  ابل م ابط ت ی  ا ق ب
( جابه جایی موضوع و محمول (  یکسانی موضوع و محمول  ( تفاوت سور و نسبت  (  یکسانی کیف و سور 

ناست  ...............  ا بد م ند ا  ا د می خوا مو ضی ا دا  ب م  و امی  د منط می  ن
(  فقط بعضی از دانش آموزان درس می خوانند.

( حتماً بعضی از دانش آموزان درس نمی خوانند.
وانند. ( ممکن است هیچ یک از دانش آموزان آن طور که باید درس ن

وانند. (  حتماً تعدادی از دانش آموزان درس می خوانند و ممکن است همءه آن ها نیز درس ب
ست است 3 اد ابل  ب ت م د  شد د مو د  دا  ا موا

(  در مرب تقابل روابطی میان صدق و کذب قضایا نیز برقرار است. (  یکی از روابطی که در مرب تقابل وجود دارد عکس مستوی است. 
وره حداقل چهار رابطه وجود دارد. ( مرب تقابل نشان می دهد میان قضایای مح ( در مرب تقابل موضوع و محمول تمام قضایای ذکرشده یکسان است. 

ند  و ای ............... می  د قضا او دا م ت ا ............... با  ا است اما د ............... و  ا  ول   و و مح ی  مو ا ب قضا
ادیق موضوع  محمول  متضاد ( دایر م (  سور  نسبت  عکس  

( کمّیت  کیفیت  متقابل. ( نسبت  رابطه  متقابل  
او است  ا مت ت  الت  ا د ...............  ا است  د ا م ق الت ب ا ...............  ا   ا باشند م ول  و و مح ا دو قض ا لحا مو

( چهار  سه ( چهار  یک  ( سه  سه  (  چهار  دو 
م 6 ت و  وب  ت با ............... و ...............  او باشند ب ت ت مت ا د  ا و تن او باشند و ا د سو  ت مت ابل د سو و  ا دو قض مت

( تداخل  قطعاً تضاد ( تضاد  قطعاً تداخل تحت تضاد  ً تضاد  ( تناقض  احتما (  تناقض  تداخل 
د  ی دا دا است و چ  اد باشد متناق   ا قض  ال  است 

( بعضی الف ب است.  صادق ( بعضی الف ب نیست.  کاذب  ( هیچ الف ب نیست.  صادق  (  بعضی ب الف نیست.  کاذب 
م  ابل پی می ب د   ب ...............  م ت ............... و سو ............... و ا  ابطءه تناق  د 

ابت می ماند  صدق ( تغییر نمی کند   ابت می ماند  کذب  (  تغییر می کند  
ابت نمی ماند  تغییر می کند  صدق  ) ( تفاوت می کند  تغییر می کند  کذب 

اصل
ب ال

توی م ک
بال

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

بعضی ب الف است.

بعضی ب الف است.
هیچ ب الف نیست.

دق ندارد.( زمال )عکس
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ند  ابطءه ............... می باشند  د  ............... تغ می  ای  ا دا ابل تن واب مت ا  ای ش د م قضا
( تضاد  رابطه ( تداخل  نسبت  ( تضاد  سور  (  تناقض  کیفیت 

ند 6 ی  ت تغ  ا  ا قضا واب م دا  ا  د 
( عکس مستوی و تقابل ( تداخل و عکس مستوی  ( تداخل و تداخل تحت تضاد  (  تضاد و تناقض 

د جدول  6 ا است و د مو ق ابط ای ب د چ  ی خوبی داشت ا د ندا  ش ءه دا د و  داشت ا ی خوبی  د ندا  ش خی دا ب ءه  ا قض م
مد است ح  ا  دا  ا   ا

( تناقض  اجتماع و ارتفاع محال (  تضاد  اجتماع محال و ارتفاع ممکن 
( تناقض  اجتماع ممکن و ارتفاع محال  (  تقابل  اجتماع و ارتفاع محال  

د 6 اب دا ی ب نا ا م ن  دا  ا  ا م است با  ا   ت د محال و ا ا  اجت ا 
(  دو قضیه ای که رابطءه تضاد دارند، احتمال دارد هر دو صادق باشند؛ ولی محال است هر دو کاذب باشند.

( دو قضیءه متضاد، قطعاً یکی صادق و دیگری کاذب است.
( دو متقابل متضاد، اگر یکی صادق باشد حتماً دیگری کاذب است؛ اما اگر دیگری کاذب باشد دیگری ممکن است صادق یا کاذب باشد.

ً کاذب است. ( دو ضد، اگر یکی کاذب باشد، دیگری صادق است و اگر یکی صادق باشد دیگری احتما
ت 63 ح  تناق  ابطءه  با  ا د ن  دا  ا 

( میان قضیه »بعضی الف ب نیست.« و »هر ب الف است.« رابطءه تناقض برقرار است. (  تناقض یکی از انواع تقابل است.  
( نقیضین در سور و نسبت و صدق و کذب با یکدیگر متفاوت اند. ( اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است. 

ت 6 ح  تضاد  ابطءه  با  ا  د ا دا  ا 
(  یکی از انواع تقابل است.

( موضوع، محمول و سور یکسان است، اما نسبت متفاوت است.
( بین قضایای »بعضی الف ب است.« و »بعضی الف ب نیست.« تضاد برقرار است.

( اجتماع دو ضد محال ولی ارتفاع آن ها ممکن است.
مد است 6 ءه  ال  است  ت تضاد تناق و تداخل قض ن ب ت دا  د 

( هیچ ب الف نیست  بعضی الف ب نیست  بعضی الف ب است. (  هیچ الف ب نیست  بعضی الف ب است  بعضی الف ب نیست. 

( هیچ الف ب نیست  بعضی الف ب نیست  بعضی الف ب است. ( هر الف ب نیست  هیچ ب الف نیست  بعضی الف ب نیست. 
د 66 ءه ............... می توا پی ب ءه ............... ب  قض د و ا  قض ءه ............... می توا پی ب د قض ءه ............... ب  د قض ابطءه تداخل ا  د 

( جزئی  کلی  کلی  جزئی ( کلی  سالبه  جزئی  موجبه  ( سالبه  موجبه  موجبه  سالبه  (  کلی  جزئی  جزئی  کلی 
د 6 ی ب   د پی ب و قط د   ب  واب می توا ا  دا  ا  د 

( تداخل و عکس مستوی ( تناقض و تضاد  ( تداخل و تناقض  (  تضاد و عکس مستوی 
ت 6 ت چ می توا  ت ب ت ای  ال  است  ال   ا  قضا د  د  اد باشد د مو ت  ضی ال   ب ءه  ا قض

( کاذب  صادق ی  صادق  ( غیرقابل تش ی  ( کاذب  غیرقابل تش (  صادق  کاذب 
ست است 6 اد ا  ا قضا با ا ا د دا 

(  »اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است« مادر همءه قضایا است.
( از صدق یک قضیه می توان به کذب قضیءه متضاد آن پی برد.

( در رابطءه تداخل هرگاه قضیءه کلی صادق باشد، قضیءه جزئی نیز صادق است و برعکس.
( جم دو ضد محال و رف آن دو ممکن است.

ی   ءه ابتدا دا است و ا قض ت  و  ش ی دا ا و است  ا ش ی دا ا ای  ا تند با قضا و  ش ا دا ا  ضی ا ب ءه  ابطءه قض
ت ا  ا دو قض چ می توا  د  د  واب د مو اسا ا  اد باشد ب

( تناقض  تضاد  کاذب  صادق (  تضاد  تداخل  صادق  کاذب  
ی ( تناقض  تداخل  کاذب  غیرقابل تش ی  (  تناقض  تداخل تحت تضاد  کاذب  غیرقابل تش

مد است  ت  ضی   د  ب ت متناق متضاد و متداخل  ن ب ت دا  د 
(  بعضی غیر  د است  هیچ غیر  د نیست  بعضی غیر  د است. (  بعضی  د است  تضاد ندارد  هیچ غیر  د نیست. 

( هر غیر  د است  تضاد ندارد  هیچ غیر  د نیست. (  هر د غیر  است  هر غیر  د است  هیچ غیر  د نیست. 
ح است  ابطءه تداخل  با  ای  د ن  دا  ا 

( در رابطءه تداخل از صدق هر کدام از طرفین به کذب دیگری می توان رسید.  (  یکی از دو قضیءه متداخل قطعاً جزئی است. 
(  »نسبت« در دو قضیءه متداخل ممکن است متفاوت باشد. (  در رابطءه تداخل از کذب یک طر به صدق طر دیگر می توان رسید. 
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دا مغالط می شود 3 اد  و با ا ت ا  د  اد ت و  ی چ م  حو ابطال  
(  آوردن مثال نقض  استثنای قابل چشم پوشی (  استفاده از جدول احکام قضایا  اشتباه در احکام قضایا 

(  آوردن عکس آن حکم کلی  ایهام انعکاس ( نشان دادن استثنایی بودن این حکم  استثنای قابل چشم پوشی 
استثنای قابل چشم پوشی است  ای مغالطءه  ت ت ب دا ت ب

( نادیده گرفتن یک حکم کلی (  اصرار بر یک حکم کلی با وجود مثال نقض 
( کلی پنداشتن یک قضیءه جزئی (  چشم پوشی از استثنا در احکام قضایا 

ح است  ا  ا قضا واب م با  ا د دا 
(  از کذب هیچ قضیه ای به کذب قضیه ای دیگر پی نمی بریم.

(  در تضاد می توانیم به قضایایی صادق برسیم.
( اگر از صدق یک قضیه به کذب قضیءه دیگر برسیم قطعاً رابطءه میان آن ها تناقض است.

(  اگر از صدق یک قضیه به صدق قضیءه متقابل برسیم قطعاً رابطءه میان آن ها تداخل است.
د 6 دا ت متضاد  ضی ال   ب ءه  ل قض ب چ دل

(   زیرا در تضاد جای موضوع و محمول عو نمی شود. (  زیرا سالبه است.  
( زیرا تضاد یکی از انواع تقابل است. ادیق موضوع همه را در بر نمی گیرد.  (  زیرا دامنءه م

نند د ا جا چ مغالط ای  داد است  ی  ای د ت  ا ب مو م   ا دا  و سی ب ت د ای مو مو ب با وجود ت دو دا 
(  استثنای قابل چشم پوشی (  ایهام انعکاس  

( رف مقدم (  تعمیم شتاب زده  
ت   توی  ا  م دا  ا ش

ابت می ماند. ( صدق  ابت می ماند.   (  کیفیت 

( سور تغییر نمی کند. ( موضوع و محمول جابه جا می شوند.  
ت  توی چ ءه  م وج ت

(  در عکس مستوی جای موضوع و محمول عو می شود. (  قضیءه اصل و عکس هر دو صادق هستند. 
ابت می ماند. (  کیفیت در اصل و عکس  (  سور قضیءه اصل و عکس با یکدیگر مساوی و برابر است. 

ل می شود  ن ت دا  ت ا با ب پا د  ابل ب ت جدول م
ل(  هر ب الف است.  هیچ ب الف نیست.  بعضی ب الف نیست. تویا  م

 ال  است
ضی ال  است ب

...............
ت ضی ال   ب

...............
ضی  ال است ب
ت   ال 

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

( هر ب الف است.  هیچ الف ب نیست.  عکس مستوی ندارد. 
( بعضی ب الف نیست.  بعضی الف ب نیست.  بعضی ب الف است.

( بعضی ب الف است.  هیچ الف ب نیست.  عکس مستوی ندارد.

)کانون فرهنگی آموزش ـ 1397)  ح است  د   ن د مو دا  د  ن اد باشد ت  ءه   ا قض
ت ا  ای خ ختی دا  د

( بعضی درخت ها دارای خزان هستند: کاذب ( بعضی درخت ها دارای خزان نیستند: کاذب 
( هر درختی دارای خزان است: صادق ( بعضی درخت ها دارای خزان هستند: صادق 

)کانون فرهنگی آموزش ـ 1397)  ست است  اد تضاد  ابطءه  با  ا د دا 
( از صدق یک قضیه به صورت قطعی به کذب قضیءه متضاد می رسیم. ( رابطءه تضاد میان قضایای موجبءه کلی و سالبءه کلی برقرار است. 

( از کذب قضیءه کلی به صورت قطعی به صدق قضیءه متضاد نمی رسیم. ( با تغییر در کمّیت قضیءه کلی، رابطه »تضاد« به دست می آید. 
)کانون فرهنگی آموزش ـ 1397) 3 تاد است  ا ا ا ات ا ا ن مغالطءه ا دا  د 

( هیچ مسلمانی کافر نیست؛ هیچ کافری مسلمان نیست. م گذاران  پشت اند.  م گذار است؛ بعضی ت ( هر  پشتی ت
( بعضی درختان سرو نیستند؛ بعضی سروها درخت نیستند. ( بعضی پرندگان مهاجر هستند، بعضی مهاجران پرنده هستند. 

)کانون فرهنگی آموزش ـ 1397)  تند می باشد  ا م دا  و ضی جا ب ءه  ا و تناق قض ا ا ت مغالطءه ا ن ب ت دا 
( بعضی جانوران مهره دار هستند.  هر جانوری مهره دار است.

( هیچ جانوری مهره دار نیست.  بعضی جانوران مهره دار هستند.
( بعضی مهره داران جانور نیستند.  هر جانوری مهره دار است.

( بعضی مهره داران جانور نیستند.  هیچ جانوری مهره دار نیست.
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)کانون فرهنگی آموزش ـ 1397)  ت  ح  استثنای قابل چشم پوشی  با  ن د دا 
( هنگامی که ادعایی کلی مطر می شود، یافتن یک مثال نقض آن حکم کلی را باطل می کند، عدم رعایت این نکته  ما را دچار مغالطءه استثنای قابل 

چشم پوشی می کند.
( اگر برای یک قضیءه موجبءه کلی یک قضیءه عکس به صورت موجبءه کلی، بنویسیم دچار مغالطءه استثنای قابل چشم پوشی شده ایم.

( در صورت پیدا شدن استثنایی در یک حکم کلی، هم چنان بر کلی بودن حکم اصرار کنیم، دچار مغالطءه استثنای قابل چشم پوشی شده ایم.
( پذیر ابطال حکم کلی در صورت مواجهه با یک مورد نقض حکم کلی، مان وقوع مغالطءه استثنای قابل چشم پوشی می شود.

و می شود 6 توی ...............  د و سو د  م دا توی  ...............  م
( سالبءه کلی  موجبءه جزئی (  سالبءه جزئی  موجبءه کلی  
( سالبءه جزئی  سالبءه کلی ( موجبءه جزئی  موجبءه کلی  

دا است  ضی ال  است  ب ءه    قض
( هیچ الف ب نیست. (  هر الف ب است.  

( بعضی ب الف نیست. ( هیچ ب الف نیست.  
د  ی دا اد باشد متناق متضاد  چ  ت  ءه     د  ا قض

( کاذب (  صادق  
( به احتمال زیاد کاذب ی   ( غیرقابل تش

د باشد  ی چ می توا ءه ا ضی    است باشد قض ب ا  قض ای 
( »هر غیر  ب است.« (  »بعضی ب غیر  نیست.«  

( »هر ب غیر  است.« یا »بعضی ب غیر  است.« ( »بعضی ب غیر  است.«  
د بود  امش خوا ای   دا  ا قضا ا   د  اد است  د  ش ا ت و ش ءه دا ءه  م قض ا بدا

و هستند. ( بعضی تالشگران دانش ویان تالشگر هستند.   (  بعضی دانش
ویی تالشگر نیست. ( هیچ دانش و هستند.   ( همءه تالشگران دانش

د  م چ قض ای ب  دست می  ن دد   م و م ا م س   ا ا ابتدا   ضی ال   است  ب ءه  ا قض
( بعضی غیر  الف است. (  هیچ الف غیر  نیست.   
( هیچ غیر  الف نیست. ( بعضی الف غیر  نیست.   

ی باشد  ا  ا ا ای ا د  ا مثال  دا  ا موا
( موجبءه کلی عکس نمودن موجبءه کلی (  عکس نمودن سالبءه جزئیه  

( موجبءه جزئی عکس نمودن موجبءه جزئی ( سالبءه کلی عکس نمودن موجبءه کلی 
م 3 ا می شو ا ا ا طی دچا  ا د چ ش

وره ( عکس نمودن قضایای مح (  عدم رعایت شرایط عکس صحی  
( تغییر سور برای عکس  مستوی نمودن ابت ماندن کیفیت در عکس مستوی   )

ا ...............  م   ن م  تند  خت  ا د ضی س ب ستی  تند ب د ختا س  ضی د ب د  ا ا 
( دچار مغالطءه استثنای قابل چشم پوشی شده ایم. (  دچار مغالطءه تعمیم شتاب زده شده ایم. 

( دچار هیچ مغالطه ای نشده ایم. ( دچار مغالطءه ایهام انعکاس شده ایم.  
د  ی دا ت و چ  ح باشد    چ ی است  ب ی  ن ءه   ا قض

( سالبءه جزئی  صادق (  سالبءه کلی  کاذب  
ی ( موجبءه جزئی  غیرقابل تش ی   ( موجبءه کلی  غیرقابل تش

ت 6 توی  قض ای  ا  م ا ا چ و دا  ا مح
( سالبءه کلی و موجبءه جزئی (  سالبءه جزئی   
( موجبءه کلی و سالبءه جزئی ( موجبءه کلی  

ءه   دا است و ا قض م  قض  ا بنو د و س متداخ  ا ابتدا   ی  ءه ا ت می باشد ا قض  قض ای    د 
ت مد چ ی ب  دست  ا ءه  م قض اد باشد   شد 

ی ( هیچ غیر د  نیست.  غیرقابل تش
( بعضی غیر  د است.  صادق

( هر غیر د  است.  کاذب
( هر  غیر د است.  صادق



دا   ت د  تند ب ت ا خو خ  ا  ضی ا ب ت و  وا  ختی  تند و  د وا  ا  ضی اس  ب ای  توی قضا  م
مد است ن 

(   عکس مستوی ندارد.  بعضی حیوانات درخت نیستند.  هیچ خو خطی انسان نیست.
( هر حیوانی اس نیست.  بعضی درختان حیوان نیستند.  عکس مستوی ندارد.

( بعضی حیوانات اس نیستند.  هیچ حیوانی درخت نیست.  عکس مستوی ندارد.

( بعضی حیوان ها اس هستند.  هیچ حیوانی درخت نیست.  عکس مستوی ندارد.
)سراسری 84)  د  ا دا ت ...............  دو قض  ج  دو  م باشد و دو قض  ج و   دو  م باشد ب ت

( متضاد  متناقض ( متناقض  متضاد  ( متضاد  متقابل  (  متقابل  متناقض 
ت دو قض و د  3 الت  دا می شود  د ...............  الت پ او باشد ...............  ا مت ت   ا  ی و سو  ول قض  و و مح وقتی مو

)سراسری 91) د  او دا ا ت الت سو    ...............
( چهار  سه  دو ( چهار  دو  دو  ( چهار  سه  یک  (  دو  یک  یک 

دود ا می شود و  3 ا م و دا قض ا مح توی  ا  م اد باشد با ا م ش  ت است   ی م ت شود د منط   ا  
)سراسری 89) دا است  ت  ی ب ت ءه  ی و موج ءه  توی سال  م

( موجبءه جزئی  سالبءه کلی  موجبءه کلی (  موجبءه جزئی  سالبءه جزئی  موجبءه کلی 
( سالبءه جزئی  سالبءه کلی  موجبءه جزئی ( سالبءه جزئی  سالبءه جزئی  موجبءه جزئی 

)سراسری 93 با تغییر( 3 ست ...............  اد ی  ا ست باشد و  ی د ا توی  ا  م و ی ا مح ا د 
دق ندارد. زم ال وره عکس  ( به این معنی است که آن مح ر کرد.  (  باید از موارد نادرست آن صر ن

ر گرفته می شود. ( درستی عکس براساس محتوا در ن ( عکس مستوی آن سالبءه جزئی خواهد بود. 
3 ت و بال و  3 ت  ا  ی  ی  د د  ت  بال و بتوا ا  ت  ا  ی  ا  د ی ا   د  دو قض  بتوا ا 

)خارج از کشور 91) د  م دا تی با  ت چ  ت  بال ب ت ت  ا  ی  د ج ی  د  بتوا ا 
( تداخل تحت تضاد  تناقض  تداخل (  تضاد  تناقض  تداخل  

( تداخل تحت تضاد  تضاد  تداخل ( تضاد  تناقض  تداخل تحت تضاد  
ت و  3 ضی   ال است    ال  ب ای  ا  قضا د  د  اد است د مو ءه  ال   است  م  قض ا بدا

)سراسری 94) م ...............  و ت می  ضی ال   است ب ت ب
ی نیست. ( صادق است  کاذب است  قابل تش ی نیست  صادق است.  ی نیست  قابل تش (  قابل تش

( صادق است  کاذب است  صادق است. ی نیست.  ی نیست  کاذب است  قابل تش ( قابل تش
ضی ال  3 ب ت و  ضی  ال است  ال   ب ای  ا  قضا د  با  م د ا است می توا ءه  ال  است  م قض ا بدا

)خارج از کشور 92) م ...............  و ت می   است ب ت
ی نیست.  صادق. ( صادق  قابل تش ی نیست.  ی نیست.  کاذب  قابل تش (  قابل تش

( صادق  کاذب  صادق. ی نیست.  کاذب  صادق.  ( قابل تش
3 )سراسری 96) 6 د  دا قض ب  دست می  م  ا ا ب د و س      ا   ءه  ال  است  ا قض

( بعضی غیر الف ب است. ( بعضی غیر ب الف است.  ( هیچ ب الف نیست.  (  بعضی ب الف نیست. 
ی است 3 ول  دو  و و مح مو د باشد  ن می توا دا  ت  ءه  ال   د با قض دا توی  ابطءه قض ای   م

( عکس مستوی ( تداخل  ( تناقض  (  تضاد 
ی چ بود است 3 ءه ا د قض و ال ب ی است  ءه  موج مد  ءه  ب دست  م قض ا ود و س متضاد می  ا ابتدا   قض ای 

( موجبءه جزئی ( سالبءه جزئی  ( سالبءه کلی  ( موجبءه کلی 
د بود 3 قابل تش خوا بشا  د و  ن  دا  شد د  ای  اد است قضا ت  ضی ال   ب ءه  م قض ا بدا

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

ءه د باشد 3 توی  قض د  م ی توا ای   دا  ا قضا
( بعضی غیر  د است. ( بعضی الف ب است.  

( هر  د است. ( هیچ ب الف نیست.  
د 3 دا ای  وجود  ا قضا واب م دا  ا 

ضی  ال  است ت   ال  است  ب ضی ال  است    ال است    ال    ب
( تداخل ( عکس مستوی   ( تناقض  ( تضاد  



آشنایی با دیدگاه پن متفکر در زمینءه فلسفءه اخالق، یعنی افالطون، ارسطو، کانت، فیلسوفان طبیعت گرا و فیلسوفان مسلمان. در این درس 
به معیار فعل اخالقی و ارتبا عمل اخالقی با سعادت انسان بیشتر توجه شده است.

 
گی آن قدر مهم است که برخی متفکران انسان را براساس  یکی از وجوه تمایز انسان از سایر موجودات این است که با خوب و بد اخالقی بیگانه نیست. این وی
ام می دهد. ، اعمالی را ان گی تعریف کرده  و گفته اند: انسان موجودی اخالقی است که حسن و قب اعمال را در می کند و براساس این در همین وی

ام می شود.  فعل اخالقی: آن که  کارهای انسان به طور کلی به دو دسته قابل تقسیم است:  فعل طبیعی: آن  که برای رف نیازهای طبیعی ان
مورد تحسین و سرزنش واق می شود.

بررسی تفاوت این دو دسته افعال، توجه فالسفه را در مورد عمل اخالقی به خود جل کرده است.
قی ل اخ ا  ا د م ا  د خی د ب

 فعل اخالقی با سعادت حقیقی آدمی رابطه دارد.

 فعل اخالقی
 در جهت سعادت حقیقی: فضیلت

 برخال سعادت: رذیلت
: انسان را در برابر خطرها به ایستادگی و عکس العمل دعوت   سه قو اصلی انسان:  شهوت: انسان را به سوی امیالش فرا می خواند.  غض

ی می دهد و سعادت را شناسایی می کند. می کند.  عقل: خوب را از بد تش
. ام گیرد نه شهوت و غض « می گوید: وقتی به فرمان و راهنمایی قو عقل ان  اگر از افالطون بپرسیم »در چه صورتی یک عمل در جهت سعادت است
 اگر عقل بر شهوت و غض حاکم باشد و آن ها را راهنمایی کند:  شهوت پا از گلیم خود درازتر نمی کند و »خویشتنداری« پیشه می کند.

اعت« می شود.  عقل به صفت »حکمت« می رسد. ف به »ش  غض مت
اعت  حکمت   اعت و حکمت، برقراری »عدالت« میان قوای عقل، شهوت و غض است. )خویشتنداری  ش ءه این خویشتنداری، ش نتی

عدالت میان قوای سه گانه(
ا با گذر زمان تغییر نمی پذیرد این است: آراسته بودن به چهار  ا تی( که او میان  همءه انسان ها مشتر است و  در پایان: معیار سعادت ) نیکب

اعت«، »عدالت«. فضیلت »حکمت«، »خویشتنداری«، »ش
 

 دربار معیار فعل اخالقی شبیه استاد افالطون می اندیشد.
 اگر عقل بر قوای دیگر حاکم شود:  به اعتدال در میان قوا دست می یابیم.  سعادتمند می شویم.



: عقل  رشد کند  قو شهوت و غض مایل به افرا و تفریط هستند و عقل می تواند مان این افرا و تفریط شود، البته به یک شر
 به درجات مناسبی از معرفت دست یابد تا خود دچار افرا و تفریط نباشد.

 اگر قوای انسان در اعتدال باشند، سعادتمند می شود. اعتدالی که عقل تمام انسان ها آن را در می کند و درست می داند.

 قوا 

 عقل 

: جربزه   افرا

 تفریط: سفاهت 
 اعتدال: حکمت

 غض 
: تهّور   افرا

 تفریط : ترس 
اعت  اعتدال: ش

 شهوت 
: شره   افرا

 تفریط: خمودی 
 اعتدال: خویشتنداری

واهد بیاموزد، به دنبال طر شبهات و گیر انداختن دیگران است.  کسی که جربزه دارد، بیش از این که ب

 
 معیار فعل اخالقی را باید در »وجدان اخالقی« جست و جو کرد.

 هر کس در خود حقیقتی به نام وجدان اخالقی دارد که او را به عمل خیر دعوت می کند.

 معیار خیر اخالقی یا عمل اخالقی و فضیلتمندانه
 صرفاً برای اطاعت از وجدان باشد.

یل سعادت(. ی در میان نباشد)حتی تح  هیچ گونه هد و منفعت ش
یل دیگر  « را به د ا « را فقط بدان جهت که وجدان بدان دعوت می کند رعایت کند، فضیلت شمرده می شود اما اگر »ان ا مثالً اگر انسان »ان

ون تحسین  دیگران، رونق کس و کار و حتی برای رسیدن به سعادت رعایت کند در دیدگاه کانت فضیلت به حساب نمی آید. هم
 قاعد اخالق: »بر طبق قاعده  ای عمل کنید که بتوانید اراده کنید آن قاعده، قانونی عمومی شود.«

ی سرمان  وجدان درونمان  جملءه مشهور: دو چیز مرا به شگفتی می آورد:  آسمان با
 

 چون به بعد روحانی انسان باور ندارند، ریشه های فعل اخالقی را در رفتار طبیعی انسان می جویند.
براساس مناف خود به کارها  نام هایی هستند که خودمان  بد،  بنابراین خوب و  ام می دهد؛  ان برای مناف طبیعی خود  را  انسان هر کاری   
می دهیم. لذا اموری که اخالقی می خوانیم، ارز حقیقی ندارند، اما چون برای زندگی اجتماعی ضروری اند و منفعت افراد در رعایت آن ها است، 

باید آن ها را مراعات کرد.
 چون انسان به صورت اجتماعی زندگی می کند، ناگزیر است منفعت دیگران را رعایت کند تا مناف خود محفو بماند. او از وقتی که دریافته 
نف او در گرو نف دیگران است قواعد اخالقی  ا را ابداع کرده است. اولین قاعد اخالقی: »آن چه برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند تا 

بتوانی با دیگران زندگی کنی«.
 هابز: اگر کسی می خواهد در برابر دیگران آزادی زیادی داشته باشد، باید به دیگران هم حق بدهد که در برابر او به همان میزان آزاد باشند.

 
 دیدگاهی مشابه افالطون و ارسطو دارند. 

ی می دهد، »عقل عملی« می نامند.  قل را منب شناخت فضیلت ها و رذیلت ها می دانند و آن را از جهتی که خوب و بد اعمال را تش  
 عقل، فضایل اخالقی را باع رشد و کمال رو می داند و می گوید رذایل اخالقی به رو صدمه زده و آن را از کمال باز می دارد.

 تمام انسان ها فضیلت  اخالقی را دوست دارند و آن را زیبا و خوب می دانند و از رذایل اخالقی گریزان اند. به همین دلیل، همه به دنبال کس 
فضایل هستند و با کس آن ها احساس نشا و لذت کرده و به رضایت درونی دست می یابند.

یل فضایل چندان آسان نیست، هر چند به آن ها تمایل داریم، زیرا انسان تمایالت طبیعی هم دارد که گاهی با فعل اخالقی در تضاد قرار   تح
می گیرند. در این شرایط، اگر تمایالت انسان قوی باشند، مان از رسیدن او به فضایل می شوند.

زم است و آن خدا است.   توانایی شناخت فضائل و رذایل و عالقه به آن ها برای تر رذیلت و کس فضیلت کافی نیست. پشتوانءه دیگری هم 
تار است. ازاتی که خدا تعیین می کند، میل به فضایل را تقویت می کند، ولی باع تحّقق قطعی آن  نمی شود، چون در هر صورت انسان م پادا و م

: جربزه  افرا

 تفریط: سفاهت 
 اعتدال: حکمت

 غض 
: تهور  : تهّو افرا ّ افرا

 تفریط : ترس 
اعت  اعتدال: ش

 شهوت 
ه ره ره  : ش : شر افرا ر افرا

 تفریط: خمودی 
 اعتدال: خویشتنداری



قی لاخ ارف م

 افالطون  در جهت سعادت بودن یا نبودن
ه رسیدن به اعتدال  ارسطو  حاکم شدن عقل بر قوای دیگر و در نتی

 کانت  وجدان اخالقی
 فیلسوفان طبیعت گرا  رفتار طبیعی انسان؛ مناف طبیعی و زندگی اجتماعی

 فالسفءه مسلمان  عقل عملی

 رساله هایی که دیدگاه اخالقی افالطون را نشان می دهند: »جمهوری«، »قوانین«، »پروتاگوراس«، »گرگیاس«
 کتاب های اخالقی ارسطو: »اخالق نیکوماخوس« )اولین کتاب مستقل در اخالق(

شی از فلسفءه اخالق او را در بر دارند   دو کتاب مهم فلسفءه اخالق کانت: »نقد عقل عملی« و »بنیاد مابعدالطبیعءه اخالق« دو کتاب دیگر که ب
ریءه فضیلت« ریءه حقوق« و »عناصر مابعدالطبیعی ن »عناصر مابعدالطبیعی ن

 فیلسوفان مسلمان در ذیل مبح »عقل عملی«، برخی مسائل مربو به فلسفءه اخالق را طر و تبیین کرده اند. کتاب های مستقل در حوز اخالق: 
«، هر دو از فارابی. « و »التنبیه علی سبیل السعاد »آرا اهل المدین الفاضل

ت  ست  ا و اخ د ابطءه ا د  ن د مو دا 
( تمام انسان ها خوب و بد اعمال را در می کنند. ( انسان موجودی اخالقی است.  

ام می دهد. ( فقط انسان است که براساس در اخالقی اعمالی ان ( انسان ها تنها در اخالقی را می آموزند. 
ی ...............   ی ............... است و د د   م می شو ا ب دو دست ت ا  ال ا ا

( در راستای مناف طبیعی  در راستای نیازهای معنوی ( طبیعی  نفسانی  
( جسمانی  روحانی ( در راستای رف نیازهای طبیعی  قابل تحسین و سرزنش 

ت 3 ست  قی د ی و اخ ل  د  ن د مو دا 
( بررسی تفاوت این دو دسته افعال توجه بسیاری از فیلسوفان را جل کرده است.

( فعل طبیعی میان انسان ها و حیوانات مشتر است.
( فعل طبیعی هیچ گاه از ارز اخالقی برخوردار نیست.

( فعل اخالقی ممکن است بد باشد.
ت  ست  ل د د  ن د مو دا  و  ا  ا

ی می دهد. ( خوب را از بد تش ( در برابر دشواری ها به ایستادگی دعوت می کند. 
( یکی از قوای اصلی انسان است. ( سعادت را می شناسد.  

ی   شتندا ل خو دا  ب   د و  ا تش می د ل بد  دا   د  ا می خوا ال  ا ب سوی ام ا  دا قو ا و  ا ا د اسا د ب
د شءه خود می سا ا پ

( غض  عقل  عقل ( شهوت  عقل  شهوت  
( غض  شهوت  عقل ( شهوت  شهوت  غض  

د 6 ا می  اد ق ت س ی د ج و چ  مطاب با  ا
( عملی که شهوت و غض را به یک اندازه راضی کند. ( عملی که نه از روی افرا باشد و نه تفریط 

( عملی که جامعه آن را بپذیرد. ام گیرد.  ( عملی که به فرمان عقل ان
د  ی دا ت چ و دالت ب ت ت و  ت  ا و ش ا  ا

ءه کنترل قوای نفسانی ( غض کنترل شده  عقل هدایت شده، نتی ( در تقابل با شهوت  در تقابل با غض  در تقابل با شهوت و غض 
( صفت اخالقی  صفت اخالقی  معیار سعادت ( در تقابل با غض  در تقابل با عقل معیوب  در تقابل با غض 

ت ..............   ل شد ب  نت و  ت ............... و ش ل شد ب  نت ض  سد  ت ............... می  ت ب  ا و  ل پ و  ا  ا
اعت  خویشتنداری ( حکمت  ش اعت  خویشتنداری   ( عدالت  ش
اعت   عدالت  خویشتنداری ( ش اعت   ( خویشتنداری  عدالت  ش
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و ............... است  د ا اد  ا س م
( برقراری عدالت میان قوای سه گانه ( میان اکثر انسان ها مشتر  

( زندگی براساس حکمت ( آراستگی به فضیلت خویشتنداری و حکمت 
اشت  و ا  دا  و ب  قی ا ای اخ ا  د د

( ابن سینا ( ارسطو  
( کانت ( فارابی  

د  و ب دست می  سطو ب چ  د ا اد  س
( دست یافتن به اعتدال میان قوای سه گانه ( حاکمیت عقل بر شهوت و غض  

( پیروی از وجدان اخالقی  ( جلوگیری از افرا و تفریط شهوت و غض 
ند تا با ............... س ............... شود  شد  د  سطو با د ا ل 

( رها شدن از افرا و تفریط، اعتدال قوا ی خوب و بد، فعل اخالقی   ( تش
( کنترل خود، بلو اخالقی ( کمک به دیگر قوا، تقویت  آن ها  

د بود 3 ا و ت د قوا خوا ی ا ا و تی قاد ب ج و ل د چ  د و ب  او  دا ا  ی  دا و سطو  د ا تدال قوا  ا
م منطقی ( تمام انسان ها آن را در می کنند، دستیابی به ن

ر تمام انسان ها درست است، رسیدن به فضیلت اخالقی ( از ن
( تمام انسان ها به آن دست می یابند، رسیدن به رشد و بلو

( معیار سعادت تمام انسان ها است، رسیدن به فضیلت حکمت
تند  التی د قوا  ند چ  شا د ت  سطو ب ت د ا و  ب و ت ج

( افرا در عقل، افرا در غض ، افرا در عقل   ( افرا در غض
( تفریط در شهوت، افرا در غض ، افرا در شهوت   ( افرا در غض

ند  شا می د ا  ی  ت چ چ سطو ب ت ودی د اخ ا ش و خ
( افرا در شهوت، افرا در عقل ، افرا در شهوت   ( افرا در غض

( افرا در شهوت، تفریط در شهوت ، تفریط در شهوت   ( تفریط در غض
امد 6 ت چ می  ا ب ت ل  ا د  ض و ا ا د  و ا ا د ش ل ا سطو ت د  ا

( سفاهت، تهور، شره، جربزه ( بالهت، جربزه، تهور، حکمت  
( بالهت، تهور، جربزه، شره ( سفاهت، شره، تهور، جربزه  

د  ا دا ی  دا و قی  ت وجدا اخ ا ا  
( در همگان وجود ندارد. ( مبنای معیار اخالق است.  

ر می گذارد. ( به صورت ناخودآگاه بر ما ا ( برخی خود را از آن محروم می کنند. 
ت است  ا قی  د اخ ا قا ستی ب ن ب د دا 

( برای چیزی عمل کنید که بتوانید اراده کنید قانونی عمومی شود.
واهید یک قانون فراگیر باشد. ( مطابق قاعده  ای عمل کنید که بتوانید ب

( به قاعده  ای عمل کنید که همگان آن را درست بدانند
( قاعده  ای را به کار بندید که قانونی عمومی باشد.

ا است  ا  قی منا ا ل اخ شءه  د   ا دا ا ت  ا  د ا ا ا د ا  شت  و ب دا 
( ارسطو ( افالطون  
( کانت ( فیلسوفان مسلمان  

ند  ی دا ا ...............  قی  ل اخ شءه  ا  ا ت 
( رفتار طبیعی ( مناف طبیعی  
( سعادت طلبی ( زندگی اجتماعی  

ت  ا  ا ت  د  ا ن ا  دا 
( خوب و بد کارها براساس مناف طبیعی ما تعیین می شود.

( اموری که اخالقی می نامیم ارز حقیقی ندارند.
زم نیست امور اخالقی را رعایت کنیم.  )

( خوب و بد نام هایی هستند که ما به افعالمان می دهیم.



ل باشد  م قا ا  ای د ا ب د ا   ادی داشت باشد با ادی  د  ا است   می خوا و سا دا  ا  د ا ج با د
( هابز ( کانت  

( کانت و هابز ( طبیعت گرایان  
ت 3 ا  س م قی  ا اخ د ن د دا 

ی می دهد »عقل عملی« است. ( عقلی که خوب و بد را تش ( وجدان، منب شناخت فضایل است. 
( رذایل اخالقی به رو صدمه می زنند. ( افالطون و ارسطو دیدگاه درستی در مورد اخالق داشته اند. 

ا ...............  ا م و ا  
( فقط افراد باایمان از رذایل اخالقی گریزان اند. ( فضایل اخالقی نزد انسان های باوجدان خوب و زیبا است. 

( قل منب شناخت فضیلت ها و رذیلت ها است. ( انسان ها با کس فضیلت به لذت دست می یابند. 
ا ...............   ی ...............  ا ا  ای    ا ب ق ب   ل و  ضا ی شناخت  ا توا

یل فضیلت وجود ندارد. ( است  بدون این شناخت امکان تح
( است  قدرت شناخت عقالنی قوای دیگر را کنترل می کند.

یر شناخت فضایل قرار گیرد. ( نیست  تمایالت انسان قوی تر از آن است که تحت ت
( نیست  انسان تمایالت طبیعی هم دارد که گاهی با فعل اخالقی در تضاد هستند.

ا شد است 6 امل ب و  ن ب  دا  ا د  ا م و د   خدا د اخ 
یل آن ها، طوری که با کمک او تحقق فضیلت آسان تر خواهد شد. ( کمک به شناخت فضایل و اقدام به تح

، طوری که با کمک او تحقق فضیلت قطعی خواهد بود. ( کمک به کس فضایل با تعیین پادا
واهد بود. ( تقویت میل به کس فضایل، طوری که با کمک او تحقق فضیلت قطعی ن

) ( و ) ( گزینه های )
 ) )بیشتر بدانی داخت است   تا ب اخ  دا  و د  ا

( گرگیاس ( پروتاگوراس  
( جمهوری وس   ت ( ت

 ) )بیشتر بدانی و است   دا  قی مت ب  ل اخ ت تا م ت 
( ارسطو ( افالطون  
( کانت ( ابن سینا  

 ) )بیشتر بدانی د است   و تا ...............  ا د  ءه اخ خود  ی ا  ا ءه اخ ............... است و ب  ت د  ا تا   
ریءه فضیلت ( بنیاد مابعدالطبیعءه اخالق  عناصر مابعدالطبیعی ن

( نقد عقل عملی  بنیاد مابعدالطبیعءه اخالق
ریءه فضیلت  بنیاد مابعدالطبیعءه اخالق ( عناصر مابعدالطبیعی ن

( بنیاد مابعدالطبیعءه اخالق  نقد عقل عملی
 ) )بیشتر بدانی د   ا داد ا د بح ق ی مو ا د چ مو ءه اخ  ل  ا ا م ا م و

( ذیل مبح رستگاری اخروی ( ذیل مبح اختیار  
( ذیل مبح عقل عملی ( ذیل مبح معنویت  

دا است  ت  اب ب ت ت و  ا سطو  و ا قی ا  ا ل اخ ا  م
( جست وجوی سعادت  رعایت حد اعتدال، اطاعت از وجدان  حف مناف افراد
( رعایت حد اعتدال  جست و جوی سعادت، اطاعت از وجدان  حف مناف افراد
( جست وجوی سعادت  رعایت حد اعتدال، حف مناف افراد  اطاعت از وجدان
( رعایت حد اعتدال  جست و جوی سعادت، حف مناف افراد  اطاعت از وجدان



ست است-  د دا  د ن د مو دا 
( وا »دانش« در این جا به هیچ وجه به معنای »دانش« در دانش ریاضی، فیزیک و غیره نیست.

( موضوع دانش فلسفه ارتباطی با موضوع دیگر دانش ها ندارد.
( دانش فلسفه از روشی بهره می برد که هیچ یک از دیگر دانش ها از آن استفاده نمی کنند.
( دانش فلسفه نیز یکی از دانش ها است، هر چند موضوع آن با دیگر دانش ها تفاوت دارد.

ت- 3 ست  ءه اولی د ءه مضا و  د  ن د مو دا 
( فلسفءه مضا مبانی علوم را بررسی می کند و فلسفءه اولی قوانین تمام موجودات را.

. ، مسائل بنیادی است و موضوع فلسفءه اولی، احکام وجود خا ( موضوع فلسفءه مضا
( فلسفءه مضا و فلسفءه اولی رو یکسانی دارند.

( فلسفءه مضا تنءه درخت دانش است و فلسفءه اولی ریشءه درخت فلسفه.
ت-  ح  تو  ا د و  من د پا ن د مو دا 

( مباح معرفت شناسی از زمان این دو فیلسو آغاز شد نه از اوایل دوران مدرن
( پارمنیدس حرکت را واقعی نمی دانست، اما هراکلیتوس به واسطءه معتبر دانستن در حسی، آن را واقعی می دانست.

( اهمیت پارمنیدس از دیدگاه سقرا و افالطون در این بود که توانسته است تمایز بودن و شدن را دریابد.
، اسطوره ای بود. ( اندیشءه رای یونانیان پیش از این دو فیلسو

تند-  و  ت و  د  ب چ 
( حقیقت و واقعیت دو سن متفاوت دارند و احساس حیرت فلسفی نشانءه قطعی فیلسو است.

له است. ( حقیقت فلسفی، فقط با تفکر عقلی به دست می آید و معنای حیرت توجه به اهمیت یک مس
لءه اساسی داشته باشد. یی جز در یک مس ( حقیقت نمی تواند با واقعیت منطبق نباشد و امکان ندارد حیرت فلسفی، منش

( تحمل حقیقت برای کسی که در بند عادات است ناممکن است، هر چند برخی از معانی حیرت برای غیرفیلسو هم ر می دهد.
شا داد - 6 ی ا  د ءه  و د  ا چ د   ا خود د مو د ا د س

( با مبارزه با اندیشءه خرافی و اسطوره ای سوفسطائیان و دفاع از حقیقت و فضیلت
( با توجه به رسالتی که از جان خداوند احساس می کرد با تهیدستان همنشینی کرده و آن ها را راهنمایی می کرد.

ار داشته باشیم که دانا شویم. کید بر جهالت ما، نشان داد که تنها خدا دانا است و ما نباید انت ( با ت
( با تن دادن به مر شرافتمندانه و تبرئه کردن خود از اتهامات، چون مر را بهتر از آلوده شدن به بدی می دانست.

ا   ............... است-  ا ............... و  ا بدی  شءه ت ا  د و ب  س د دا تی با  ل ساد و م چ  ج
( عام و خا مطلق  جهل  دانش ( عام و خا مطلق  جهل مرک  جهل ساده 

( تباین  جهل  دانش ( تباین  جهل مرک  جهل ساده   
ت-  ست  بی د شناخت ت ش مط و  د  ن د مو دا 

ربی، خود نوعی از دانستن است. ( شک مطلق یعنی شک در اصل دانستن؛ اما شناخت ت
بات کند. ربی می تواند اصول خود را ا ( نه شک مطلق واقعاً می تواند قائل داشته باشد، نه شناخت ت

دیق بطالن شک مطلق است. ربی به معنای ت دیق کرد، اما شناخت ت ( شک مطلق یعنی نمی توان چیزی را ت
ربی گاهی اشتباه می کند. ( شک مطلق وجود اشتباهات را مانعی برای امکان شناخت به حساب می آورد و شناخت ت

ل  ا -  ای تح سی داشت و ب بی دست ند شناخت ...............  شناخت ............... است ............... ب شناخت ت ست ما بی د شناخت ت
د ............... ب می ب

ل  باواسطه  دانشمندان  در حسی و عقلی ( عقلی مبتنی بر استد ( عقلی مبتنی بر درون نگری  بی واسطه  همءه انسان ها  در حسی 
( وحیانی برای ما  باواسطه  همءه انسان ها  در حسی و عقلی ( وحیانی برای پیامبران  بی واسطه  دانشمندان  در حسی 

ست می باشد-  اد ی  ی و  ا د  ت با ا ن د دا 
( در حسی می تواند به در عقلی یاری برساند. داق مشترکی با یکدیگر ندارند.  ( در حسی و عقلی هیچ م

( هر یک از این دو، تنها برخی از موجودات را در می کنند. ( در همءه امور در عقلی مقدم بر در حسی است. 
د است-  ام ا ...............  ا د  دو قو  سطو ا د و ا ا دا و ...............  د ا و  ض و ش ی قو  ل  نت

( عدالت و خویشتن داری  جربزه و شره ( عدالت و خویشتن داری  تهور و شره 
اعت و حکمت  جربزه و شره ( ش اعت و خویشتن داری  تهور و شره  ( ش



د وجود داشت باشد-  و مغالط می توا دا  ند ا  باشد شادما می شود و  ا ب ا     د 
( مغالطءه بار ارز کلمات ( مغالطءه ابهام در عبارت   ( مغالطءه اشترا لف  ( مغالطءه نگارشی کلمات 

مد است- 3 ستی  شد ب د م  ا ا م ابطءه م ن  دا  د 
و مطلق ( حضرت موسی  و پیامبر   عموم و خ و مطلق  ( ترمز و ماشین  عموم و خ

و من وجه ( کالس و مدرسه  عموم و خ و مطلق   ( حیوان و جسم  عموم و خ
ت-  ا  جام است اما ما  دا  ا ت

: شکلی چهارضلعی که اضالع آن دو به دو موازی هستند. ( مرب : سه پاره خط که یکدیگر را در سه نقطه قط می کنند.  ( مثل
: شکلی که هر یک از زوایای آن  درجه دارند. ( مثل ( دایره: منحنی که تمام نقا آن از مرکز به یک فاصله است.  

ح است-  ت  ای  ب ت با   ا قضا دا تو د
د ما من می شو ا د ا  اد است  دبی است قض ای  او پ م د  دا جی  و وجود خا د د  ا  دا ی چ ما

وره وره  مح ( موجبءه جزئی  سالبءه کلی  مح وره   موجبءه جزئی  موجبءه کلی  یه  مح ( ش
وره یءه موجبه  مح وره  ش یه  مح ( ش وره  موجبءه جزئی  موجبءه کلی   یه  مح ( ش

ی می توا داد- 6 ت چ  ای  ب ت ا  قضا د  با  ا است د ت  ضی ال    ب ءه  م قض ا بدا
ضی   ال است ب  ال   است    ال است 

( صادق  صادق  صادق ی   ( صادق  کاذب  غیر قابل تش
ی  صادق ( صادق  غیرقابل تش ی   ی  غیرقابل تش ( کاذب  غیرقابل تش

دا است-  ت  ا  ش ای  ءه    متضاد قض
( هر حشره ای عقاب است. ( برخی حشره ها عقاب نیستند.   ( برخی حشره ها عقاب هستند.  ( هیچ عقابی حشره نیست. 

د-  ا ت ب ل دو م ی ش ا ا اقت د  ق ای  می توا ن  دا  ا  ت باشد با  ضی    ب ی  ا ا اقت دمءه اول  ق ا م
( بعضی الف ب نیست. ( هر الف ب است.   ( بعضی  الف است.  ( هیچ الف ب نیست. 

دا -  دا  م   دو و    و م ب ی بتوا ءه من با  قض ل است و ا د و من دا  نا است  اب ا  د  ب چشم دا ءه  قض
و است

م ( مانع الرف  مانع ال ( غیرقابل جم در کذب  حقیقی   ( حقیقی  مانع الرف  م  حقیقی  ( مانع ال
دا است- 3 ءه دو   ود و م ی  د  ا با ی چند م  ت  ا ای د ب

( چهار مرحله  حیرت له   ( سه مرحله  برخورد با مس
له ( پن مرحله  برخورد با مس ال های اساسی  ( چهار مرحله  طر س

ح است- 3 دالط  ماب الط و  ا ماو با  ت د ا ب ت دا 
شی از موضوع مابعدالطبیعه  عالم هستی ( ب شی از هستی   رد است  ب ( عالم م

( علم به هستی  مرتبه ای از هستی ( مرتبه ای از عالم هستی  متافیزیک  
د- 3 ا می د حی ا ح ا اول تو  و با  ن د دا 

( همءه مسائلی که برای آن ها مطر بوده است، امروزه برای ما هم مطر است.
( تالس آتش را بنیان همه چیز می دانست و به گمان او زمین بر روی آتش تشکیل شده است.

ته با ابهام بود قائل بود که نمی توان دو بار در یک رودخانه شنا نمود. نانش آمی ( هراکلیتوس که س
( ارسطو برای پارمنیدس ارز زیادی قائل بود؛ زیرا او از پایه گذاران ریاضیات و فلسفه بود. 

ت- 33 ح  و  ا ا ل  ث با ت ا د دا  
( این تمثیل در کتاب جمهوری افالطون ذکر شده است.

( یکی از ابعاد تمثیل غار نمایش گرفتاری انسان در غار عادت ها و تع ها است.
ه می تواند حقایق را مشاهده نماید. ( اگر در میان غارنشینان ش تنومندی از غار بیرون آید در لح

( رهایی از غار و رسیدن به روشنایی باید به تدری صورت گیرد.
ت- 3 بی  ی شناخت ت ا د  ا م دا  ا موا

( پدیده ها خود به خود پدید نمی آیند. ه و خا دارد.   ( هر پدیده علتی وی
ربه باشد. ( شناخت های ما باید بر اساس ت ( طبیعت همواره یکسان عمل می کند.  
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ا است- 3 ح است و مطاب    ا  ت  ات ا پ ا و  طا سو د  من پا ای  ت ب دا تو ب ت
( قائل به حرکت و منکر ادرا حسی  منکر وجود واقعیت  واقعیت را نسبی می دانند.

( منکر حرکت و ادرا حسی  یکسان نبودن حقیقت  هد کشف واقعیت نیست.
ربه نمی توان واقعیت را شناخت. ( منکر وجود واقعیت  نسبی گرا بودند  از طریق ت

( ادرا حسی و عقلی را ارزشمند می دانست  منکر واق گرایی  هد کشف واقعیت است.
نا است- 36 د ب چ م ت دا ا ت بی  ا  ا م  و ا وقتی می  د ی م ت  د م

رفیتی نامحدود دارد و هیچ گاه از انسان جدا نمی شود. ( انسان بالفعل 
رفیتی بی نهایت دارد که در آینده بالفعل می شود. ( انسان بالقوه 

ی که برای انسان ر می دهد به فعلیت می  رسد. ( استعداد انسانی بر اساس حواد
ت نیست بلکه باید با اختیار استعداد بالقوه را بالفعل نماید. ( این استعداد به معنای رسیدن حتمی وی به کما



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمولشان   و  موضوع  که  ملی  قضایای  به  نءه  
ار حالت دارند. یکسان است متقابل می گویند که چ

در   تفاوت  و  محمول  موضوع،  یکسان  بودن   3 نءه 
اد رابطءه تقابل می شود. کمّیت یا کیفیت یا هر دو باع ای

دانش آموزان   از  »بعضی  می گوییم  که  هنگامی  نءه  
درس می خوانند« به این معنا نیست که »فقط بعضی از دانش آموزان درس 

می خوانند« و بقیه درس نمی خوانند.

و  3 موضوع  که  است  قضایایی  میان  تقابل  مرب  نءه  
محمولشان یکی باشد؛ اما در عکس مستوی جای موضوع و محمول عو می شود.

به قضایایی که موضوع و محمول آن ها یکسان   نءه  
است؛ اما در کمیت یا کیفیت با هم متفاوت هستند قضایای متقابل می گویند.

کمّیت  سور  کم/ کیفیت  رابطه  نسبت نسبت

آن ها   سه تای  در  که  دارد  حالت  ار  چ تقابل  نءه  
نسبت متفاوت است )تضاد، تناقض و داخل تحت تضاد(

متقابل  6 قضایای  در  نسبت  هم  و  سور  هم  اگر  نءه  
متفاوت باشد با رابطءه تناق روبه رو هستیم و اگر سور یکسان باشد )کلی 

ا روبه رو هستیم. باشد( و نسبت متفاوت باشد با رابطءه ت

متناقض بعضی الف ب   هر الف ب است. )صادق(   3 نءه 
نیست. )کاذب(

در تناقض کیفیت و کمّیت تغییر می کند و از    3 نءه 
صدق یک طر به کذب طر دیگر می رسیم.

یه با تغییر کیفیت، متناقض می شوند.   قضایای ش نءه  
یه سور ندارند که تغییر کند.( )دقت کنید که قضایای ش

ابت می ماند و تنها  6 در رابطءه تداخل »نسبت«   3 نءه 
ابت می ماند. سور تغییر می کند. در عکس مستوی نیز »نسبت« 

در رابطءه تناقض، اجتماع و ارتفاع محال است؛  6 نءه  
یعنی ممکن نیست متناقضین هم زمان صادق یا کاذب باشند.

»اجتماع محال و ارتفاع ممکن« بدین معناست  6  3 نءه 
که هر دو با هم نمی توانند صادق باشند؛ اما ممکن است هر دو کاذب باشند.

جای  63 یعنی  است؛  تقابل  انواع  از  یکی  تناقض  نءه  
موضوع و محمول نباید عو شود در حالی که در مثال ذکرشده جای 

موضوع و محمول عو شده است.

با نسبت  6 رابطءه تضاد تنها میان دو قضیءه کلی   3 نءه 
متفاوت برقرار است و میان دو قضیءه جزئی نمی توان رابطءه تضاد برقرار کرد.

متضاد هیچ الف ب نیست. 6 هر الف ب است. نءه  
متناقض بعضی الف ب نیست. هر الف ب است.
متداخل بعضی الف ب است. هر الف ب است.

 دقت کنید در روابط تقابل جای موضوع و محمول نباید عو شود.

در رابطءه تداخل از صدق قضیءه کلی به صدق  66 نءه  
قضیءه جزئی می رسیم و از کذب قضیءه جزئی به کذب قضیءه کلی می رسیم.

در رابطءه تضاد و تناقض به  صورت قطعی می توان  6  3 نءه 
از صدق یک طر به کذب طر مقابل رسید.

نءه   نءه    

 3 نءه   3 نءه   

نءه   نءه    

نءه  3 نءه    

نءه   نءه    

نءه   نءه    

نءه  6 نءه    

 3 نءه  نءه    

 3 نءه   3 نءه   

نءه   نءه    

6 3 نءه   3 نءه   

نءه  6 نءه    

6 3 نءه   3 نءه   

نءه  63 نءه    

6 3 نءه   3 نءه   

نءه  6 نءه    
متناقض

نءه  66 نءه    

6 3 نءه  نءه    
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تناقض هر الف  هر الف - 6 بعضی الف ب نیست. )صادق(   « نءه 
ب است. )کاذب(

) ی بعضی الف ب نیست )صادق( تداخل هیچ الف ب نیست. )غیرقابل تش
ه ای نمی رسیم. در قضایای متداخل از صدق جزئی به نتی

در رابطءه تداخل از صدق کلی به صدق جزئی - 6  «3 نءه 
 « ک »بر بنابراین  می رسیم  کلی  کذب  به  جزئی  کذب  از  و  می رسیم 
کلی  صدق  به  لزوماً  جزئی  صدق  زیرا  است؛  آمده  اشتباه  گزینءه   در 

نمی رسیم.

تناقض -  و نیستند. )صادق(  بعضی انسان ها دانش  « نءه 
و است. )کاذب( هر انسانی دانش

و  انسانی دانش تداخل هیچ  نیستند. )صادق(  و  انسان ها دانش بعضی 
) ی نیست. )غیرقابل تش

متناقض هر غیر  د است.-  بعضی غیر  د نیست.  « نءه 
متضاد متضاد ندارد؛ زیرا جزئی است. بعضی غیر  د نیست.

متداخل هیچ غیر  د نیست. بعضی غیر  د نیست.

در رابطءه تداخل سور دو قضیه متفاوت است و -   « نءه 
نسبت یکسان؛ بنابراین سور یکی جزئی است و سور دیگری کلی.

هنگامی که ادعایی کلی مطر شود، یافتن یک - 3  « نءه 
مثال نقض آن حکم کلی را باطل می کند در صورتی که با وجود پیداشدن 
استثنایی در یک حکم کلی، هم چنان بر کلی بودن حکم خود اصرار کنیم، 

دچار مغالطءه »استثنای قابل چشم پوشی« شده ایم.

مثال -  یافتن  وجود  با  کلی  حکم  یک  بر  اصرار   « نءه 
نقض و استثنا را مغالطءه »استثنای قابل چشم پوشی« می گویند.

 - « نءه 
به  تداخل  در  جزئی  قضیءه  کذب  از   :) ( گزینءه   
(: در تضاد تنها از قضیءه صادق به  کذب قضیءه کلی می رسیم./ گزینءه )
(: اگر از صدق یک قضیه به کذب قضیءه دیگر  کاذب می رسیم./ گزینءه )

برسیم رابطءه آن ها تناقض یا تضاد می باشد.

با نسبت - 6 ءهکلی  وق میان  تنها  روابط تضاد   «3 نءه 
ادیق موضوع باید همه را  متفاوت برقرار است؛ بنابراین در تضاد دامنءه م

در بر بگیرد.

در -  استثنایی  پیداشدن  وجود  با  که  صورتی  در   « نءه 
یک حکم کلی، هم چنان بر کلی بودن حکم خود اصرار کنیم، دچار »مغالطءه 

استثنای قابل چشم پوشی« شده ایم.

 - « نءه 

توی م ک شرایط
جای موضوع و محمول عو می شود.

ابت می ماند. صدق 
ابت می ماند. کیفیت 

ابت بماند و عکس مستوی موجبءه  زم نیست سور  در عکس مستوی 
کلی، موجبءه جزئی است.

در عکس مستوی از آن جا که از قضیه ای صادق -   « نءه 
ر صدق همانند و مساوی آن قضیه است دست  به عکس آن قضیه که از ن

می یابیم، آن را قاعد »عکس مستوی« می گوییم.

66-« نءه نءه 

6-«3 نءه 

 -« نءه  نءه -   -

 -« نءه  نءه -   -

 -« نءه  نءه -   -

3 -« نءه  نءه -   -

 -« نءه  نءه -   -

 -« نءه  نءه -   -

6 -«3 نءه   -3 نءه   -

 -« نءه  نءه -   -

 -« نءه  نءه -   -

ابت می کیفیت 
ابت بماند و عکس مستوی  زم نیست سور  در عکس مستوی 

 -« نءه  نءه -   -

 - « نءه 
تویاصل م ک

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

بعضی ب الف است.

بعضی ب الف است.
هیچ ب الف نیست.
عکس مستوی ندارد.

)صادق(-  نیست  خزان  دارای  درختی  هیچ   « نءه 
تناقض بعضی درخت ها دارای خزان هستند. )کاذب(

در تضاد سور هر دو قضیه کلی است؛ بنابراین -   «3 نءه 
تغییری در کمّیت وجود ندارد.

هرگاه شرایط صّحت عکس مستوی به درستی - 3  « نءه 
برای   ) ( گزینءه  در  می شویم.  انعکاس  ایهام  مغالطءه  دچار  نشود  رعایت 
سالبءه  زیرا  می باشد؛  اشتباه  که  است  آمده  مستوی  عکس  جزئی  سالبءه 

جزئی عکس مستوی ندارد.

اگر موجبءه کلی را به موجبءه کلی عکس کنیم -   «3 نءه 
ر بگیریم، دچار »مغالطءه  دق در ن زم ال و یا برای سالبءه جزئی عکس 
ایهام انعکاس« می شویم. در قضیءه »بعضی جانوران مهره دار نیستند« برای 
ر گرفته ایم، پس دچار مغالطءه ایهام  دق در ن زم ال سالبءه جزئی، عکس 
انعکاس شده ایم. تناقض قضیءه »بعضی جانوران مهر ه دار نیستند« )سالبءه 

جزئی( می شود »هر جانوری مهره دار است« )موجبءه کلی(

عبارت -  چشم پوشی«  قابل  »استثنای  مغالطءه   « نءه 
است از این که: هنگامی که ادعایی کلی مطر می شود یافتن یک مثال 
نقض آن حکم کلی را باطل می کند و در صورتی که با وجود پیدا شدن 
اصرار کنیم،  بودن حکم  بر کلی  استثنایی در یک حکم کلی، هم چنان 
دچار مغالطءه »استثنای قابل چشم پوشی« شده ایم. اگر موجبءه کلی را به 
موجبءه کلی عکس کنیم دچار مغالطءه ایهام انعکاس شده ایم و نه مغالطءه 

استثنای قابل چشم پوشی.

دق ندارد و - 6 زم ال ءهجزئی عکس مستوی  سال  « نءه 
عکس مستوی موجبءه کلی، موجبءه جزئی است.

 - «3 نءه 
 وقتی گفته می شود »نقیض عکس« را به  دست آورید؛ یعنی ابتدا 
قضیه را عکس مستوی نمایید و سپس قضیءه عکس شده را متناقض نمایید.
تناقض هیچ ب  عکس مستوی بعضی ب الف است. بعضی الف ب است.

الف نیست.

 - « نءه 
 »متناقض متضاد« یعنی ابتدا قضیه را متضاد نموده و سپس قضیءه 

متضادشده را متناقض نمایید.
تضاد هر غیر  غیر د است. )کاذب(  هیچ غیر  غیر د نیست. )صادق( 

متناقض بعضی غیر  غیر د نیست )صادق(

موجبءه -  و  کلی  موجبءه  قضیءه  مستوی  عکس   « نءه 
جزئی به  صورت موجبءه جزئی می باشد.

عکس مستوی بغضی غیر  ب است. هر ب غیر  است.
عکس مستوی بعضی غیر  ب است. بعضی ب غیر  است.

 - -«« نءه نءه  نءه -  نءه - -   -

 -« نءه  نءه -   -

 -«3 نءه   -3 نءه   -

3 -« نءه  نءه -   -

 -«3 نءه   -3 نءه   -

 -« نءه  نءه -   -

6 -« نءه  نءه -   -

 -«3 نءه   -3 نءه   -

 -« نءه  نءه -   -

 -« نءه  نءه -   -



 - «3 نءه 
ال نیست؛  ( عکس مستوی قضیءه صورت س عبارت ذکرشده در گزینءه )

زیرا عکس مستوی قضیءه موجبءه کلی، موجبءه جزئی است.
)صادق(  تالشگرند.  ویان  دانش همءه   :) ( گزینءه  )صادق(   تالشگرند.  ویان  دانش همءه   :) ( گزینءه   
ویان  (: همءه دانش ویان تالشگرند. )صادق(/ گزینءه ) تداخل بعضی دانش

و هستند./ گزینءه  تالشگرند. )صادق( عکس مستوی بعضی تالشگران دانش
ویی تالشگر نیست.  تضاد هیچ دانش ویان تالشگرند.  (: همءه دانش )

بعضی -  عکس مستوی  الف غیر  است.  بعضی   « نءه 
عکس مستوی هیچ  نقیض هیچ غیر  الف نیست.  غیر  الف است. 

الف غیر  نیست.

عکس مستوی موجبءه جزئی، موجبءه جزئی می باشد.-   « نءه 
(: ایهام انعکاس است؛ زیرا سالبءه جزئی   گزینه )
زیرا عکس موجبءه کلی،  است؛  انعکاس  ایهام   :) ( ندارد./ گزینءه  عکس 
زیرا عکس سالبءه  انعکاس است؛  ایهام   :) ( موجبءه جزئی است./ گزینءه 

کلی، سالبءه کلی است.

در صورتی که در جابه جا  کردن اجزای قضیه، - 3  « نءه 
ایهام  »مغالطءه  دچار  نکنیم،  رعایت  درستی  به   را  مستوی  عکس  قاعد 

انعکاس« می شویم.

اگر سالبءه جزئی را عکس مستوی نماییم دچار -   «3 نءه 
مغالطءه ایهام انعکاس شده ایم.

عکس مستوی -  آبزی است. )صادق(  هر نهنگی   « نءه 
تناقض هیچ آبزی نهن نیست.  بعضی آبزیان نهن هستند. )صادق( 
و  نمایید  مستوی  عکس  را  قضیه  ابتدا  یعنی  عکس«،  »نقیض  )کاذب( 

سپس قضیءه عکس شده را نقیض کنید.

ال نگفته کدام قضیه عکس - 6 دقت کنید صورت س  « نءه 
عکس  چهارگانه  ورات  مح از  کدام یک  است  گفته  بلکه  ندارد  مستوی 
ءه مستوی هیچ قضیه ای نیست که براساس جدول عکس مستوی پاس موج
واهند بود. ءهجزئی است؛ زیرا این دو عکس هیچ قضیه ای ن کلی و سال

اگر عکس قضیه ای »هیچ  غیر د نیست.« باشد -   «3 نءه 
قضیءه اصلی »هیچ غیر د  نیست.« می باشد. اگر قضیءه عکس شده صادق 

باشد قضیءه اصلی نیز صادق بوده است.
تناقض بعضی غیر د  است. )کاذب(  هیچ غیر د  نیست. )صادق( 

تداخل هر غیر د  است. )کاذب(

عکس مستوی -  هستند. حیوان  اس ها  بعضی   « نءه 
بعضی حیوان ها اس هستند.

عکس مستوی هیچ حیوانی درخت نیست. هیچ درختی حیوان نیست.
عکس مستوی عکس مستوی ندارد. بعضی انسان ها خو خط نیستند.

 - « نءه 
تضاد  اجتماع محال و ارتفاع ممکن./ تناقض  اجتماع و ارتفاع محال است.

حالت - 3 سه  در  که  دارد  حالت  ار  چ تقابل   « نءه 
و حالت  )تناقض، تضاد و تداخل تحت تضاد( نسبت متفاوت است و در 

سور متفاوت است. )تداخل، تناقض(

دق ندارد.- 3 زم ال سالبءه جزئی عکس مستوی   « نءه 
عکس مستوی موجبءه کلی  موجبءه جزئی/ عکس مستوی سالبءه کلی 

 سالبءه کلی

-«3 نءه 

-« نءه 

-« نءه 

3-« نءه 

-«3 نءه 

-« نءه 

6-« نءه 

-«3 نءه 

-« نءه 

-« نءه 

3 -« نءه  نءه -   -

3 -« نءه  نءه -   -

وقتی عکس مستوی گاهی درست باشد و گاهی - 3  « نءه 
نادرست؛ یعنی این قضیه عکس مستوی که همیشه صادق باشد ندارد؛ 

دق ندارد. زم ال بنابراین عکس مستوی 

3 3 - « نءه 
تضاد  از صدق به کذب می رسیم )اجتماع محال و ارتفاع ممکن(

صدق  به  هم  کذب  از  یعنی  برعکس  و  کذب  به  صدق  از  تناقض  
می رسیم )اجتماع و ارتفاع نقیضین محال است.(

تداخل  از صدق کلی به صدق جزئی و از کذب جزئی به کذب کلی 
می رسیم. )و نه برعکس(

عکس مستوی- 3 )صادق(  است.  ب  غیر  الف  هر   « نءه 
بعضی غیر ب الف است. )صادق(

تناقض هیچ غیر ب الف نیست. )کاذب( بعضی غیر ب الف است )صادق( 
تداخل بعضی الف غیر ب است. )صادق( هر الف غیر ب است. )صادق( 

تداخل هیچ الف - 3 بعضی الف ب نیست. )کاذب(   « نءه 
عکس مستوی  تناقض بعضی الف ب است. )صادق(  ب نیست. )کاذب( 

بعضی ب الف است. )صادق(

3 عکس مستوی بعضی ب الف - 6 هر الف ب است.   « نءه 
نقیض هیچ ب الف نیست. است. 

قضیه ای که عکس مستوی ندارد سالبءه جزئی - 3  «3 نءه 
تداخل هیچ  است. مانند »بعضی الف ب نیست« بعضی الف ب نیست. 

الف ب نیست.

باشد، خود - 3 کلی  موجبءه  قضیه ای  متضاد  وقتی   « نءه 
آن قضیه سالبءه کلی است و اگر نقیض قضیه ای سالبءه کلی باشد، خود آن 

قضیه موجبءه جزئی بوده است.
در واق سیر تغییرات بدین صورت است:

تضاد موجبءه کلی تناقض سالبءه کلی  موجبءه جزئی 
ی ا

سالبءه جزئی عکس - 3 نیست   الف ب  بعضی   « نءه 
) ی مستوی ندارد  بعضی ب الف نیست )غیر قابل تش

) ی تداخل  هیچ الف ب نیست )غیر قابل تش بعضی الف ب نیست )صادق(  

قضیه ای - 3 هیچ  دق  زم ال مستوی  عکس   « نءه 
د  »هر   دلیل  همین  به  بود.  واهد  ن »سالبءه جزئی«  یا  کلی«  »موجبءه  

است« نمی تواند عکس مستوی هیچ قضیه ای باشد.

3 - « نءه 
عکس مستوی بعضی الف ب است. هر ب الف است. 

تناقض بعضی غیر الف ب است. هیچ غیر الف ب نیست. 
تداخل بعضی الف ب است. هر الف ب است. 

 

 

 

3 -« نءه  نءه -   -

3 3 -« نءه  نءه -   -

3 -« نءه  نءه -   -

3 -« نءه  نءه -   -
تناقض

3 6 -« نءه  نءه -   -

3 -«3 نءه   -3 نءه   -

3 -« نءه  نءه -   -

3 -« نءه  نءه -   -

3 -« نءه  نءه -   -

3 -« نءه  نءه -   -
عکس مستوی



 

 

 

 

 

  

می توان در اخالقی را با آموز تقویت کرد،    3 نءه 
ات انسان است. یعنی هر انسانی چنین  اما داشتن چنین درکی از مش

درکی دارد، حتی اگر در این مورد آموز ندیده باشد.

( براساس   ( درست است. گزینءه ) فقط گزینءه )  3 نءه 
ر  ن برخی دیگر)مثل  براساس  و  است  اخالقی درست  ریه های  ن برخی 

فیلسوفان طبیعت گرا یا حتی ارسطو( درست نیست.

( نیز درست  3 ( درست است. گزینءه ) گزینءه )  3 نءه 
است، چون رف نیازهای طبیعی مبنای مشتر افعال ما و حیوانات است. 
( درست است، چون فعل اخالقی، آن فعلی است که بتواند خوب  گزینءه )
افالطون،  دیدگاه  براساس  چون  است،  نادرست   ) ( گزینءه  باشد.  بد  یا 
ارسطو و فیلسوفان مسلمان، افعال طبیعی اگر تحت هدایت عقل باشند، 

ارز اخالقی دارند.

این گزینه بیانگر یکی از کارهای قو غض است.  نءه  

شهوت قوه ای است که انسان را به سوی امیالش   نءه  
فرامی خواند و اگر توسط عقل کنترل شود خویشتنداری پیشه می کند.

اصی ارسطو از عدالت است. 6 (، تفسیر اخت گزینءه )  3 نءه 

اعت را صفت شهوت دانسته،   (، ش در گزینءه ) نءه  
( عدالت را معیار  (، عدالت را صفت قو غض و در گزینءه ) در گزینءه )
افالطون  ر  ن از  سعادت  معیار  نادرست اند.  سه  هر  که  دانسته  سعادت 

برخورداری از هر چهار صفت اخالقی است.

کنترل قو عقل به حکمت، کنترل قو غض به   نءه  
اعت و کنترل قو شهوت به خویشتنداری می رسد. ش

( درست نیست چون معیار سعادت میان   گزینءه ) نءه  
( درست نیست چون معیار  تما انسان ها مشتر است نه اکثر آن ها. گزینءه )
سعادت رسیدن به فضایل چهارگانه است و دو مورد از آن ها کافی نیست.

افالطون   اخالقی  دیدگاه  به  ارسطو  دیدگاه  نءه   
پس  پذیرفتند؛  یر  ت ارسطو  از  هم  مسلمان  فیلسوفان  و  بود  نزدیک 
ابن سینا و فارابی که از فیلسوفان مسلمان هستند به صورت باواسطه از 

ر پذیرفته اند. افالطون ا

 3 نءه   3 نءه   

 3 نءه   3 نءه   

3 3 نءه   3 نءه   

نءه   نءه    

نءه   نءه    

6 3 نءه   3 نءه   

نءه   نءه    

نءه   نءه    

نءه   نءه    

نءه   نءه    

قو عقل هم در معر افرا و تفریط است و به   نءه  
( فقط به دو قو شهوت و غض  ( و ) اعتدال احتیا دارد. گزینه های )

توجه نشان داده اند.

کنترل   به  قادر  شرطی  به  عقل  ارسطو  ر  ن از  نءه  
دیگر قوا خواهد بود که رشد کرده و به درجاتی از معرفت دست یابد.

ش اول دیگر گزینه ها درست هستند. پاس  3 ب  3 نءه 
ال نیز رسیدن به رشد و درجاتی از معرفت است. ش دوم س ب

جربزه افرا در عقل و تهور افرا در غض است.  نءه  

در   تفریط  خمودی  و  شهوت  در  افرا  شره  نءه  
شهوت است.

تفریط در عقل سفاهت، افرا در شهوت شره،  6  3 نءه 
افرا در غض تهور و افرا در عقل، جربزه است.

وجدان   با  عمل  مطابقت  اخالق،  معیار  وقتی  نءه  
اخالقی باشد، پس وجدان اخالقی مبنای معیار اخالق است.

کنید   عمل  قاعده ای  طبق  »بر  می گوید:  کانت  نءه  
که بتوانید اراده کنید که قاعد مزبور قانون کلی و عمومی شود.«

چون   بزرگی  مناف  حتی  است  معتقد  کانت  نءه  
سعادت هم معیار فعل اخالقی نیست؛ اما دیگر فیلسوفان سعادت را به 

عنوان منفعتی می شناسند که تضادی با اخالقی بودن عمل ندارد.

رفتار   را  اخالقی  فعل  ریشءه  طبیعت گرایان  نءه  
طبیعی، مناف طبیعی و زندگی اجتماعی می دانند. 

حف   برای  اخالق  مراعات  طبیعت گرایان  نزد   3 نءه 
زندگی اجتماعی ضرورت دارد.

این جمله از هابز است، اما می تواند مورد قبول کانت   نءه  
هم باشد، چون با قاعده ای که او برای فعل اخالقی بیان می کند هماهن است.

ر فیلسوفان مسلمان، منب شناخت فضایل  3 از ن نءه  
اخالقی، عقل عملی است.

( نادرست اند چون خوب بودن   ( و ) 3  گزینه های ) نءه 
فضایل و گریز از رذایل نه فقط برای افراد باوجدان و با ایمان، بلکه برای 
زیرا فالسفءه  است؛  نادرست  نیز   ) ( و گزینءه  است  انسان ها صادق  تمام 
عقل. نه  می دانند  رذیلت ها  و  فضیلت ها  منب شناخت  را  عقل  مسلمان 

چون   است،  نادرست   ) ( و   ) ( گزینه های  نءه  
شناخت فضایل تنها یکی از شرو کس فضیلت است و نه شر کافی.

( نادرست است، چون شناخت عقالنی به تنهایی نفس را برای  گزینءه )
دست کشیدن از فواید مادی قان نمی کند.

( مطابق  ( با هیچ جای کتاب درسی مطابق نیست و گزینءه ) گزینءه )
است با صفحءه  کتاب درسی.

( نادرست است چون بنابر متن کتاب  6 3  گزینءه ) نءه 
نه  می کند  کمک  فضایل  به  عمل  برای  تشویق  به  پادا  وض  با  خدا 
معنای  به  است چون کمک خداوند  نادرست   ) ( گزینءه  آن ها.  شناخت 

قطعی بودن کس فضایل نیست وگرنه اختیار انسان نقض می شود.

او در جمهوری، قوانین، پروتاگوراس، گرگیاس    3 نءه 
به دیدگاه های اخالقی ا پرداخت.

نءه   نءه    

نءه   نءه    

3 3 نءه   3 نءه   

نءه   نءه    

نءه   نءه    

6 3 نءه   3 نءه   

نءه   نءه    

نءه   نءه    

نءه   نءه    

نءه   نءه    

 3 نءه   3 نءه   

نءه   نءه    

نءه  3 نءه    

 3 نءه   3 نءه   

نءه   نءه    

6 3 نءه   3 نءه   

 3 نءه   3 نءه   
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ستین کتاب -  ر ارسطو، ن اخالق نیکوماخوس ا  « نءه 
مستقل اخالقی است.

عقل -  نقد  کانت:  اخالق  فلسفءه  مهم  کتاب های   « نءه 
عملی، بنیاد مابعدالطبیعءه اخالق

ریءه حقوق و فضیلت. : عناصر مابعد الطبیعی، ن کتاب های کم اهمیت تر

به -  مبح عقل عملی  فیلسوفان مسلمان ذیل   « نءه 
مسائل فلسفءه اخالق می پردازند.

در -  که  است  آن  اخالقی  فعل  افالطون  ر  ن از   « نءه 
ر ارسطو آن  که رعایت اعتدال کرده باشد،  راستای سعادت بشر باشد، از ن
ر هابز آن  ام گرفته باشد و از ن ر کانت آن که به اطاعت از وجدان ان از ن

که در راستای حف مناف افراد باشد. 

اگر به درخت علم یا دانش توجه داشته باشید، -   « نءه 
مش است که فلسفه، ریشءه این درخت است و علوم شاخه های آن، 
لذا اگر در برخی تعابیر »دانش فلسفه« را به کار می برند، نباید به این معنا 

باشد که فلسفه نیز یکی از شاخه های درخت علم است.

(: نادرست است، چرا که موضوع فلسفءه   گزینءه )

عملی، بنیاد مابعدالطبیعءه اخالق

ریءه حقوق و فضیلت. : عناصر مابعدالطبیعی، ن کتابهای کماهمیتتر

به  مبح عقل عملی  فیلسوفان مسلمان ذیل 
مسائل فلسفءه اخالق میپردازند.

در  که  است  آن  اخالقی  فعل  افالطون  ر  ن از 
ر ارسطو آن که رعایت اعتدال کرده باشد،  ر ارسطو آنراستای سعادت بشر باشد، از ن آنراستای سعادت بشر باشد، از ن
ر هابز آن  ام گرفته باشد و از ن ر کانت آن که به اطاعت از وجدان ان از ن

که در راستای حف مناف افراد باشد. 

اگر به درخت علم یا دانش توجه داشته باشید، 
مش است که فلسفه، ریشءه این درخت است و علوم شاخههای آن، 
میلذا اگر در برخی تعابیر »دانش فلسفه« را به کار میلذا اگر در برخی تعابیر »دانش فلسفه« را به کار میبرند، نباید به این معنا 

باشد که فلسفه نیز یکی از شاخههای درخت علم است.

(: نادرست است، چرا که موضوع فلسفءه   گزینءه )
ش مشتر موضوع تمام دانش ها را تشکیل  اولی، خود وجود است و ب
تغذیه می کند./  را  علم  تمام شاخه های  ریشه،  ون  می دهد. وجود، هم
عقلی  فلسفه،  ون  هم ریاضی  دانش  رو  است،  نادرست   :) ( گزینءه 
دانش ها  از  یکی  فلسفه  است، چون  نادرست   :) ( گزینءه  است./  محض 
محسوب نمی شود؛ هر چند گاهی وا »دانش« به معنایی عام بر آن هم 
اطالق شود. در صورتی فلسفه یکی از دانش ها به حساب می آید که وا 

»دانش« به معنای خا بر آن اطالق شده باشد.

است، - 3 درست   :) ( گزینءه    « نءه 
ربی هم  ت علوم  به  علوم می پردازد،  تمام  مبانی  به  فلسفءه مضا  چون 
ریاضیات  محض،  عقلی  و  ربی  غیرت علم  تنها  )توجه:  پرداخت.  خواهد 
میان  موضوع  این  و  می پردازد  وجود  خود  به  چون  اولی  فلسفءه  است(. 
تمام موجودات مشتر است، به احکام و قوانین تمام موجودات خواهد 
(: از این جهت نادرست است که موضوع فلسفءه اولی  پرداخت./ گزینءه )
(: درست  ./ گزینءه ) احکام وجود یا وجود مشتر است نه وجود خا
از   ، اولی و چه فلسفءه مضا است، زیرا فلسفه به طور کلی، چه فلسفءه 
(: درست است، چون فلسفءه  رو عقلی محض بهره می برد./ گزینءه )
مضا شاخءه درخت فلسفه و تنءه درخت دانش است؛ فلسفءه اولی نیز در 

هر دو درخت فلسفه و دانش، در جایگاه ریشه قرار می گیرد.

ال را براساس آگاهی از نکات درس سوم -  این س  «3 نءه 
و هشتم کتاب می توان پاس داد. در درس هشتم خواندیم که مباح 
معرفت شناسی از زمان این دو فیلسو آغاز شد و مبنای پذیر یا نفی 
وجود واقعی حرکت قرار گرفت و با آغاز دوران مدرن، دوباره و به صورت 
گسترده تر به آن توجه شد. درس سوم نیز می گفت اندیشءه رای یونانیان پیش 
شی از گزینه ها که نادرست  از فالسفءه اولیه اسطوره ای بوده است. تنها ب

( دقیقاً مثل  ( و ) رتان برسد. گزینه های ) ی به ن  شاید این تست ابتدا کمی ع
الف آن ها را هم نمی توان از کتاب برداشت کرد. حتی  متن کتاب نیستند، اما مفهومی م
( به صورت  می توان مضمونی مشابه این دو گزینه را نیز در متن کتاب یافت؛ اما گزینءه )
قطعی غلط است. طراحی چنین تست هایی در کنکورهای قبلی در درس فلسفه بی سابقه 
نبوده است. یعنی یک یا چند گزینه صراحتاً با توجه به متن کتاب غلط نیستند )اگرچه 
اما یک گزینه قطعاً غلط است و  در متن کتاب نیامده(،  صحی بودن آن ها هم مستقیماً 

ر تست، همین گزینه است. پاس موردن

-« نءه 

-« نءه 

 -« نءه  نءه -   -

 -« نءه  نءه -   -

 -« نءه  نءه -   -

3 -« نءه  نءه -   -

 -«3 نءه   -3 نءه   -

شی است که در گزینءه سوم، اهمیت پارمنیدس در تمایز نهادن  است، آن ب
میان بودن و شدن را به سقرا نسبت می دهد، در حالی که این دیدگاهی 
است که افالطون و ارسطو و برخی فیلسوفان بعد از آن ها بیان کرده اند.

است، -  درست   :) ( گزینءه    « نءه 
چون حقیقت از سن باور و شناخت است، اما واقعیت از سن امر واق 
موجود. حیرت فلسفی نیز برای فیلسو یک نشانءه قطعی است، اما اگر 
حیرت به طور کلی آمده بود، دیگر یک نشانءه قطعی محسوب نمی شد./ 
(: صحی است، زیرا حقیقت فلسفی را باید به کمک فلسفه به  گزینءه )
دست آورد و فلسفه نیز یک تفکر عقلی است. معنای حیرت فلسفی نیز 
له است که می تواند با غافل نبودن از اهمیت یک  در اهمیت یک مس
(: به این دلیل صحی است  له و توجه به آن یکی باشد./ گزینءه ) مس
که حقیقت وقتی حقیقت است که با واقعیت منطبق باشد، حیرت فلسفی 
باشد./  گرفته  تعلق  اساسی  به مسائل  که  ندارد جز درکی  یی  منش  نیز 
(: نادرست است، چرا که تحمل حقیقت برای کسی که در بند  گزینءه )
گزینه  این  دوم  ش  البته ب ناممکن.  نه  است  بسیار دشوار  است  عادات 
صحی است، چون برخی از معانی »حیرت« اصالً فلسفی نبوده، و برای 

کسانی که اهل تفکر فلسفی نیستند هم ر می دهد.

است، - 6 نادرست   :) ( گزینءه    « نءه 
مبارزه  فعالیت سوفسطائیان  از  ناشی  بی فضیلتی  و  با شکاکیت  او  چون 
کرد نه با اندیشءه خرافی یا اسطوره ای. اندیشه های اسطوره ای متعلق به 
(: نادرست نیست،  دوران قبل از فیلسوفان پیش سقراطی است./ گزینءه )
(، نمی تواند پاس مناس  اما کامل هم نیست و در مقایسه با گزینءه )
ال باشد. این گزینه کامل نیست چون سقرا براساس رسالتی که  این س
روتمندان همنشینی می کرد  احساس می کرد هم با تهیدستان و هم با 
که  است  نادرست  این جهت  از   :) ( گزینءه  کند./  راهنمایی  را  آن ها  تا 
کید می کرد که ما جاهلیم و تنها خدا دانا است،  این نکته ت بر  سقرا 
موض  بیانگر  دانایی  از  س  ی داشت،  دانایی  ار  انت نباید  نمی گفت  اما 
(: به طور کامل صحی است، او  ./ گزینءه ) سوفسطائیان است نه سقرا
مر را بر آلوده شدن به بدی ها ترجی داد و بعد از دفاع شرافتمندانه از 

خود، مر را پذیرفت.

اهر هر دو -  و مرک هر چند در  جهل ساده    «3 نءه 
، یکی از آن ها دانایی است. اگر به تعریف دقیق  »جهل« هستند، اما در واق
جهل ساده دقت شود به این صورت خواهد بود: »می دانم که نمی دانم«، 
همان  نمی دانم«،  که  »نمی دانم  و  نمی دانم«  که  »می دانم  نسبت  اکنون 
تمام  ریشءه   ، سقرا ر  ن به  تباین.  یعنی  است،  نادانی  و  دانایی  نسبت 
جهل  واقعی،  جهالت  تنها  که  می دانیم  چون  اما  است،  جهالت  بدی ها 
( است. مرک است و تنها دانش واقعی، جهل ساده، پاس دقیق گزینءه )

است، -  صحی   :) ( گزینءه    « نءه 
ربی، خود  چون شک مطلق یعنی شک در اصل دانستن، اما شناخت ت
(: صحی است، زیرا شک مطلق  نوعی شناخت و دانستن است./ گزینءه )
مستلزم تناقض است و تحقق تناقض هرگز به صورت واقعی ممکن نیست. 
ربی نیز بر  پس هیچ  کس نمی تواند واقعاً آن را پذیرفته باشد. شناخت ت
ابت می کنند،  اصول عقلی استوار است که اعتبار آن را در محدود خاصی 
(: درستی این گزینه  ابت کند./ گزینءه ) ولی خود نمی تواند اعتبار را 
و  شناخت  امکان  عدم  معنای  به  دقیقاً  مطلق،  شک  که  است  آن رو  از 

 -« نءه  نءه -   -

6 -« نءه  نءه -   -

 - «3 نءه   -3 نءه   -

 -« نءه  نءه -   -



دیق برخی  ربی چون به معنای ت دیق یک واقعیت است، و شناخت ت ت
واقعیات و امور است و به معنای اعالم بطالن شک مطلق است./ گزینءه 
(: نادرستی این گزینه از این جهت است که اگر قرار باشد وجود اشتباه  )
را بپذیریم و آن را مانعی برای شناخت به حساب بیاوریم، ابتدا باید بتوانیم 
ی بدهیم و این به معنای پذیرفتن  اشتباه و حقیقت را از یکدیگر تش
امکان شناخت است؛ بنابراین شک مطلق به وجود اشتباه به عنوان مان 
( صحی می باشد  امکان شناخت تمسک نمی کند. قسمت دوم گزینءه )
می شود. ر  من اشتباه  به  گاهی  و  نبوده  یقینی  ربی،  ت شناخت  چون 

است -  واسطه  با  شناخت  یک  ربی  ت شناخت   « نءه 
در  یکی  ربی  ت ابزارهای شناخت  است.  انسان ها  تمام  و در دسترس 
به یک   ) ( و   ) ( اکنون گزینه های  و دیگری در عقلی.  حسی است 
ربی را به  ( چون شناخت ت شناخت باواسطه اشاره دارند، اما گزینءه )

دانشمندان محدود کرده است، نادرست می باشد.

برخی از امور تنها با ادرا حسی قابل در است.-   «3 نءه 

را -  کنترل شده  شهوت  و  غض  قوای  افالطون   «3 نءه 
اعت و خویشتن داری می خواند. ارسطو افرا در این دو قوه را تهور و  ش

شره می خواند. جربزه، افرا در قو عقل است.

طبق این عبارت معلوم نیست حسن خوشحال -   «3 نءه   
می شود یا کسی که حسن را می بیند، بنابراین با مغالطءه ابهام در عبارت 

مواجه هستیم.

و - 3 ترمز   :) ( گزینءه   

دیق برخی  ربی چون به معنای ت دیق یک واقعیت است، و شناخت ت ت
واقعیات و امور است و به معنای اعالم بطالن شک مطلق است./ گزینءه 
(: نادرستی این گزینه از این جهت است که اگر قرار باشد وجود اشتباه  )
را بپذیریم و آن را مانعی برای شناخت به حساب بیاوریم، ابتدا باید بتوانیم 
ی بدهیم و این به معنای پذیرفتن  اشتباه و حقیقت را از یکدیگر تش
امکان شناخت است؛ بنابراین شک مطلق به وجود اشتباه به عنوان مان 
( صحی میباشد  امکان شناخت تمسک نمیکند. قسمت دوم گزینءه )
میشود. ر  من اشتباه  به  گاهی  و  نبوده  یقینی  ربی،  ت شناخت  چون 

است  واسطه  با  شناخت  یک  ربی  ت شناخت 
یکی در  ربی  ت ابزارهای شناخت  است.  انسانها  تمام  و در دسترس 
به یک   ) ( و   ) ( اکنون گزینههای  و دیگری در عقلی.  حسی است 
ربی را به  ( چون شناخت ت شناخت باواسطه اشاره دارند، اما گزینءه )

دانشمندان محدود کرده است، نادرست میباشد.

است.برخی از امور تنها با ادرا حسی قابل در است.برخی از امور تنها با ادرا حسی قابل در است.

را  کنترلشده  شهوت  و  غض  قوای  افالطون 
میداری میداری میخواند. ارسطو افرا در این دو قوه را تهور و  اعت و خویشتن اعت و خویشتنش خویشتنش

شره میخواند. جربزه، افرا در قو عقل است.

طبق این عبارت معلوم نیست حسن خوشحال 
یمیمیشود یا کسی که حسن را میبیند، بنابراین با مغالطءه ابهام در عبارت 

مواجه هستیم.

و  ترمز   :) ( گزینءه    «3 نءه   
ماشین  تباین دارند؛ زیرا هیچ ترمزی ماشین نیست و هیچ ماشینی 
(: حضرت موسی  و پیامبر   هیچ یک از  ترمز نیست./ گزینءه )
نس ارب را ندارند؛ زیرا نسبت ارب میان دو مفهوم کلی برقرار می شود، اما 
(: کالس و مدرسه   حضرت موسی  یک مفهوم جزئی است./ گزینءه )
تباین دارند؛ زیرا هیچ کالسی مدرسه نیست و هیچ مدرسه ای کالس نیست.

آن چه در تعریف مرب آمده است همءه مرب ها -   « نءه   
ون لوزی و  را در بر می گیرد )جام است(، اما غیر از مرب اشکالی هم

مستطیل را نیز در بر می گیرد.

(: این تعریف محیط مثل است نه خود   گزینءه )
(: این تعریف محیط دایره  ، بنابراین تعریف بی ربط است./ گزینءه ) مثل
(: این تعریف  است نه خود دایره، بنابراین تعریف بی ربط است./ گزینءه )
ضالع است و همءه انواع مثل را در بر نمی گیرد؛ بنابراین  مثل متساوی ا

جام نیست.

اول -  قضیءه   :) ( گزینءه    « نءه   
یه است./ گزینءه  یه است نه موجبءه جزئی  قضیءه سوم نیز ش ش
یه  یه است نه موجبءه جزئی و قضیءه سوم نیز ش (: قضیءه اول ش )
بلکه  نیست  جزئی  موجبءه  سوم  قضیءه   :) ( گزینءه  وره/  مح نه  است 

یه است. ش

نقیض »هر - 6 »بعضی الف غیر  نیست« )کاذب(  « نءه   
عکس مستوی  الف غیر  است.« )صادق(/ هر الف غیر  است. )صادق(
بعضی غیر  الف است. )صادق(/ دقت کنید که در موجبءه کلی زمانی که 
دق بماند باید تبدیل  زم ال عکس مستوی صورت می گیرد برای این که 
به موجبءه جزئی شود نه موجبءه کلی/ هر الف غیر  است. )صادق(  

 ) ی هر غیر  الف است )غیرقابل تش

-« نءه 

 -«3 نءه   -3 نءه   -

 -«3 نءه   -3 نءه   -

 -«3 نءه   

3 -«3 نءه   

 -« نءه   

 -« نءه   

6 -« نءه   

هر -  متضاد  نیست.  عقاب  حشره ای  هیچ   «3 نءه   
تناقض برخی حشره ها عقاب نیستند. حشره ای عقاب است. 

(: در این صورت هر -  3»  گزینءه ) نءه   
(: به دلیل جایگاه  دو مقدمه سالبه خواهد بود و معتبر نیست./ گزینءه )
(: در  حد وسط قیاس شکل سوم صورت می گیرد نه شکل دوم./ گزینءه )

این صورت هر دو مقدمه سالبه است و قیاس معتبر نیست.

ن یا چشم دارد یا نابینا است.-  بی  «3 نءه   

لو( غیرقابل جم در کذب )مانع ال ¬
± ¬ +
+ ¬ -

ì
í
î

 

ل بتوان گفت )نه هر دو و نه هیچ  کدام(  اگر دربار طرفین یک قضیءه منف
ل حقیقی خواهد بود. این قضیه منف

3 - « نءه   
ال های اساسی  له  حیرت  طر س برخورد با مس

) )) )) )
تفکر در اندوخته ها  دریافت فلسفی

) )

الطبیعه فرق - 3 متافیزیک یا مابعدالطبیعه با ماورا  «3 نءه   
دارد، مابعدالطبیعه، همان هستی شناسی یعنی علم به وجود و احوال آن 
الطبیعه، مرتبه ای از  است و یک دانش به شمار می رود، ولی مراد از ماورا

عالم هستی است که ماورای طبیعت و جهان مادی است.

از - 3 بسیاری   :) ( گزینءه    «3 نءه   
مسائلی که برای فالسفءه اولیه مطر بوده امروز نیز مطر است نه همءه 
(: تالس آب را بنیان همه چیز می دانست نه آتش/ آن مسائل/ گزینءه )

(: فیثاغورس از پایه گذاران ریاضیات و فلسفه بود. گزینءه )

اگر در میان غارنشینان ش تنومندی از غار - 33  «3 نءه   
رن  چنان  دهد  قرار  نور  معر  در  کامل  طور  به  را  خود  و  آید  بیرون 
یمی به او دست می دهد که نمی تواند هیچ یک از حقایق را مشاهده  ع

نماید زیرا چشمان او باید به تدری به روشنایی خو بگیرد.

ربی بر اساس چند قاعد مهم عقلی - 3 شناخت ت  « نءه   
شکل می گیرد که برخی از آن ها عبارت اند از:   هر پدیده ای نیازمند 
ه دارد.  علت است و خود به خود پدید نمی آید.  هر پدیده ای علتی وی

 طبیعت همواره یکسان عمل می کند.

معتبر - 3 را  حسی  شناخت  »پارمنیدس«   « نءه   
»سوفسطائیان«  بود.  حرکت  وجود  منکر  دلیل  همین  به  و  نمی دانست 
ال بردند و حقیقت را امری یکسان  اصل امکان شناخت واقعیت را زیر س

نمی دانستند؛ زیرا نسبت به هر کس می تواند متفاوت باشد.
را شناخت  واقعیت  نمی توان  ربه  ت از طریق  معتقدند  »پراگماتیست ها« 
و می گویند هد آن ها کشف واقعیت نیست، بلکه ما نیازمند باورهایی 

هستیم که سودمند باشد.

رفیت و - 36 از دیدگاه مکت صدرایی اگرچه انسان   « نءه   
ت  استعداد بی نهایت دارد، اما این استعداد به معنای رسیدن حتمی وی به کما
رفیت را به فعلیت می رساند. نیست بلکه انسان به اختیار و اراد خود این 

 -«3 نءه   3 نءه   

 -«3 نءه   

 -«3 نءه   

3 -« نءه   

3 -«3 نءه   

3 -«3 نءه   

33 -«3 نءه   

3 -« نءه   

3 -« نءه   

36 -« نءه   




