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 مقدمه
و در عين حال يكي از جديدترين ) قبل از ميالد 4قرن (هاي فكري و عملي  ترين شاخه منطق از قديمي

 .هاست رشته
منطق    .ها متاثر است طول عمر فلسفه و رياضيات بيشتر از منطق است اما از آن

         
 رياضي

                
استدالل: موضوع                                                                                        

تحليلي عقلي                                                           : روش

بررسي اعتبار استدالل وسازگاري منطقي باورها: هدافا                         

  

 .آوريم تا براي مخاطبان روشن كنيم موضوع از چه قرار است هايي مي هايمان دليل در محاورهما 
 

 هاي ديگر قانع كردن مخاطب چيست؟ فرق يك استدالل با گونه

 :تفاوت

      argumentاستدالل
     exposition  توضيح

     explanation  تبيين

                
اسقرايي
تمثيلي
قياسي

  argumentاستدالل    
 

o 16هاي صحفه  مثال 
دهند كه هر چند  چنين نشان مي ها هم اين مثال. دهنده استدالل هستند فقط دو گروه از مجموعه خبرهاي زير تشكيل

 .كنند، اما همواره چنين نقشي ندارند معموال از وجود يك استدالل حكايت مي» زيرا«و » بنابراين«هاي  كلمه
در اين جا براي ذكر » زيرا«. نامه است نه يك استدالل اين يك زندگي. (ام ا اين گونه تربيت شدهمن به خدا ايمان دارم، زير .1

 .)به كار رفته است و نه نشان دادن يك مقدمه –براي ارايه يك تبيين  –علت باور گوينده 
اين يك . (معنا خواهد بود اگر خدايي وجود نداشته باشد، زندگي بي. من به خداوند ايمان دارم زيرا زندگي داراي معناست .2

 .)گوينده در حال اقامه دليلي بر اين باور است كه خداوند وجود دارد. استدالل است
 :هاي درسي چنين خواهيم داشت ار دادن اين استدالل در قالب كتاببا قر
 .زندگي داراي معناست. الف
 .اگر خدا وجود نداشته باشد، زندگي بي معنا خواهد بود. ب
 .خداوند وجود دارد 

 .)دهد كه قرار است در پي آن يك مقدمه بيايد كامال نشان مي» زيرا«توجه داشته باشيد كه در اين مورد كلمه (
اين مطلب . (بنابراين هنگامي كه از باال رفتن از درخت منصرف شد، دوستش حسين تعجب نكرد. ترسيد عباس از ارتفاع مي .3

در اين جا براي » بنابراين«كلمه . كند كه چرا حسين از كار دوستش عباس تعجب نكرده است يك استدالل نيست بلكه تبيين مي
 .)تبيين به كار رفته و نه براي نشان دادن يك نتيجه

هاي ازدواج  توانيم در جشن ازدواج دانشجويي شركت كنيم و از هزينه اگر قبل از فرارسيدن سال جديد ازدواج كنيم مي .4
آن چه ذكر شد، يك استدالل . (مان را جلو بيندازيم و تا فروردين صبر نكنيم كنم الزم باشد ازدواج فكر ميبنابراين . بكاهيم

 :صورت اين استدالل چنين است.) در اين جا براي نشان دادن يك نتيجه به كار رفته است» بنابراين«است و كلمه 
 .هاي ازدواج بكاهيم ر جشن ازدواج دانشجويي شركت كنيم و از هزينهتوانيم د اگر قبل از فرارسيدن سال جديد ازدواج كنيم مي. الف
 .مان را جلو بيندازيم و تا فروردين صبر نكنيم ما بايد ازدواج. ب 

 
 17-20صص  .)تيدمن(1-1تمرين: 
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ها و نتايج قطعات داراي استدالل را مشخص و  مقدمه. كنيد كدام يك دربرگيرنده استدالل است و كدام نيستمعين 
 .ها را بازنويسي كنيد شود آن تر شدن مساله مي اگر بازنويسي كردن باعث روشن. پاسخ خود را تبيين كنيد

در . شود دوست ندارم اي را نيز كه از تلويزيون پخش مي من فوتبال حرفه. من فوتبال بازي كردن را دوست ندارم. 1
 .واقع اصال هيچ ورزشي را دوست ندارم، همين و بس

در هر حال اگر تيم ملي به ايرلند ببازد عالقة من به فوتبال كم خواهد . خوبي براي عالقه به فوتبال دارم من دليل. 3
ها در فرودگاه خواهند  هاي گل به استقبال آن طرفداران تيم ملي با دسته! شود اگر تيم ملي برنده شود، چه مي. شد
 .رفت

گناه در  چطور است كه درباره كشتار مردم بي. نمايي شده است مساله انفجارها در نيويورك بيش از اندازه بزرگ. 5
گناه در  هاي بي در هر حال انسان. شود تر چيزي شنيده مي جنگ تحميلي ايران و عراق و مسافران هواپيماي ايرباس، كم

شدگان  هتر از كشت ها بسيار بيش جنگ تحميلي و سقوط هواپيماي ايرباس، جان خود را از دست دادند و تعداد آن
 .حوادث نيويورك بود

تواند  تنبيه هنگامي كه سريع و در موارد جزيي باشد، شايد بتواند از رفتارهاي ناپسند جلوگيري كند، اما نمي. 7
هاي ايجابي براي ساختن و تقويت كردن  لذا استفاده از روش. جايگزين رفتارهاي پسنديده را بياموزاند و تقويت كند

هايي كه بايد از  العمل عكس -هاي غيرقابل قبول العمل تواند به جاي عكس فرد مي. حياتي است رفتارهاي مناسب، امري
 )شناسي والتر و هريت ميچل، اصول روان. (از رفتارهاي مناسب استفاده كند -ها جلوگيري شود آن
مردي خوب، باهوش . فتممرگ برادرم نمونة ديگري بود كه در خالل آن ناكافي بودن خرافة پيشرفت در زندگي را يا. 9

تر اين كه، چرا در حال مردن   او بدون اين كه بداند چرا زندگي كرده، و كم. و جدي كه هنگم بيمارشدن، هنوز جوان بود
اي  در خالل مرگ آهسته و دردناك او هيچ نظريه. است، بيش از يك سال زجر كشيد و با مرگي زجرآور از دنيا رفت

 )لئو تولستوي، اعترافات. (، نه به من و نه به او، پاسخ دهدها توانست به اين پرسش نمي
عصاي موسوي و ) ع(اي دارد و حضرت موسي  پرسيد كه آيا بر صدق مدعاي خود نشانه) ع(فرعون از حضرت موسي . 11

در واقع . عصاي موسوي و يد بيضا را نشان دادند) ع(در واقع حضرت موسي حضرت موسي . يد بيضا را نشان دادند
شود كه  ها امور فرامادي هستند معلوم مي درصدد بيان اين حقيقت به فوعون بود كه چون اين نشانه) ع(حضرت موسي 

 .ام من از جانب خداوند فرستاده شده
 

.چه عواملي فرد را به اين باور سوق داده است     مقام كشف
شناسي روان

شناسي جامعه
علت باور 

دليل باور                                              م داوريامق     : منطق             
  

  .و نتيجه است) الاقل يك مقدمه( هر استدالل متشكل از مقدمه 
 

اولين گام در منطق آن است كه بتوانيم مدعا ودليل را از هم تمايز كرده و سپس دليل يك مدعا را 
 . بندي منطقي را نمادين كنيم رتصو) در منطق جديد(بندي كنيم و در نهايت  صورت
 .توان سقم مدعا را نتيجه گرفت و نه بالعكس از ضعف دليل نمي: نكته

 صحت مدعا سقم مدعا              قوت دليل   ضعف دليل 
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 :هاي دال بر كلمه

                               

              because  زيرا 
since  چون، از آن جا كه
         for  براي، به سبب
در تاييد اين مساله          

…                              .

 : مقدمه 

                           

              therefore  بنابراين 
                     hence پس، لذا

       consequently  در نتيجه
                         so  بدين سان

                               از اين رو
…        .                                 

: نتيجه   

                         

 

هاي يكساني را به  دوقلوهاي همسان اغلب در آزمون بهرة هوش امتيازهاي دارند، درعين حال چنين دوقلوهاي ژن): 1(مثال 
 .حتماًً محيط نقشي را در تعيين بهرة هوشي نقش دارداز اين رو . برند ارث مي

 .حتماً محيط در تعيين بهرة هوشي امتيازهاي متفاوتي دارد): مطلوب(مدعا : بندي منطقي صورت
 .دوقلوهاي همسان اغلب در آزمون بهرة هوشي امتيازهاي متفاوتي دارند

 .برند هاي يكساني را به ارث مي دوقلوهاي همسان ژن
__________________________________ 

 .محيط در تعيين بهرة هوشي نقش دارد 
 

 .كند شود كه سقط جنين نادرست است چون سقط جنين حيات يك انسان را سلب مي چون كشتن انسان خطاست نتيجه مي): 2(مثال
 .سلب حيات آدمي نادرست است

 .سقط جنين سلب حيات يك انسان است
____________________________ 

 .سقط جنين نادرست است 
 

 ..پس صحفه كالچش بايد عوض شود گيرد سرعت هم نمي مخصوصاً كند و ماشين صداي بدي مي): 3(مثال
 

ها تغيير كند يا به جاي  حل و قطعي نيست مگر آن كه زاغه نشيني راه در واقع براي پايان دادان به زندگي زاغه): 4(مثال
 ..اند انباشت ها را با خانواده هايي كه به جاي بهتر نقل مكان كرده توان خانه يبعد از آن م. زاغه خانه ساخته شود

 
 ،آن شرايطدر عوض نشود  ها حاكم است تغيير نكند و هايي كه شرايط زندگي زاغه نشيني بر آن گاه اگر سكونت

نشيني در اين تواند بود كه  حل قطعي زاغه پس راه .گردد كنند به سهولت باز مي گاه بهتري نقل مكان مي اي كه به سكونت خانواده
 .ها حاكم است تغيير كند يا عوض شود هاي كه شرايط اين گونه زندگي بر آن گاه سكونت

 آيد يكي هم به لهجه خودت بخندد؟ خوشت مي به عقيده من بايد اين كار را ول كني،): 5(مثال
 

 .نيست پس شما بايد از جك ساختن براي لهجة مردم دست بر داريدنشستن و براي لهجه مردم جك ساختن كار خوشايندي 
 

 تمرين: 
 :بندي كنيد هاي زير را بصورت منطقي صورت جمله
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 .دهند به كمك احتياج مبرم هست،با توجه با اين كه روزانه صد نفر جان خود را از دست مي .1
مادام كه .شود مقامات رسمي حمل بر تسليم ميها در درون اتحاديه به عنوان گروه اقليت كنند با  وقتي كمونيست .2

 .دهند احتمال اعتصاب منتفي نيست ها اقليت با نفوذي را در كشورهاي دموكراتيك تشكيل مي كمونيست
شود زيرا اين آشيانه ها معموالً در انتهاي سرشاخه هاي پايين ساخته  آشيانة چرخ ريسك ها به طور واضح ديده مي .3

 .شود مي
ر بيماري نقرس به جهت تشديد فعاليت تصفيه اوره نيست،چون تاثير پرهيز غذايي در قضيه بيشتر تاثير داروها ب .4

 .است
توانستيم رابطه  درغير اينصورت نمي.دهند هاي برقي جو فوقاني تشكيل مي بخشي از ميدان مغناطيسي زمين را جريان .5

 .د، تعليل كنيمرس ميان تفاوت عنصرهاي مغناطيسي وپرتوي را كه از خورشيد به ما مي

 
 هاي استقرايي تا سر تمرين استدالل 159-164صص. هاي منطق كاربردي خندان تمرين 

توان نتيجه  هاي زير مي تعيين كنيد آيا از هر يك از قياس) قياس استثنايي(ها  با توجه به الگوهاي معتبر در منطق گزاره .1
 .ستدالل نتيجه درست را ذكر كنيدمعتبر به دست آورد؟ اگر نه، چرا؟ و اگر آري با بيان نوع ا

 .كسي در را باز نكرد. كرد اگر كسي در خانه بود در را باز مي .1.1
 .اين شيء پاك است. اين شيء يا پاك است يا نجس .1.2
 .اين شيء پاك نيست. اين شيء يا پاك است يا نجس .1.3
 .او به وعده خود وفا كرده است.  كند داري باشد به وعده خود وفا مي اگر او فرد دين .1.4
اگر نيازمند توسعه سياسي باشيم نيازمند . ما يا نيازمند توسعه سياسي هستيم يا توسعه اقتصادي .1.5

 .مشاركت مردم هستيم و اگر نيازمند توسعه اقتصادي باشيم نيازمند مشاركت مردم هستيم
 .جهان تباه نشده است. شد اگر دو خدا وجود داشت جهان تباه مي .1.6
اگر قيمت نفت افزايش . يابد را كاهش دهند قيمت نفت افزايش مياگر كشورهاي عضو اپك توليد خود  .1.7

 .تواند يك يخچال بخرد اگر نرخ تورم كم شود آقاي خليلي مي. شود يابد نرخ تورم كم مي
اما داروهايت را مرتب مصرف . يابي اگر تمام داروهايت را به طور مرتب مصرف كني به زودي بهبود مي .1.8

 .كني نمي
 نماند چهره جان را صفايي خواهد قبايياگر هر روز تن  .1.9

 .خواهد هر روز تن قبايي مي 
 .كاميون مقصر بوده است. در اين تصادف يا اتوبوس مقصر بود يا كاميون .1.10
اگر رشته او پزشكي باشد طبيب خواهد شد و اگر . رشته دانشگاهي او يا پزشكي است يا دندانپزشكي .1.11

 .را به طور تجربي خواهد آمدخت رشته او دندانپزشكي نباشد رشته دندانپزشكي
 .به چتر احتياجي نيست. اگر هوا باراني نيست به چتر احتياجي نداري .1.12
اگر همه ما برويم موجب زحمت او . رود رويم يا هيچ كدام از ما نمي يا همه ما ده نفر به عيادت او مي .1.13

 .شويم شويم و اگر هيچ كدام از ما نرود موجب ناراحتي او مي مي
تو در درس زبان . شوي زبان انگليسي نمره خوبي نياوري در آزمون سراسري پذيرفته نمي اگر در درس .1.14

 . آوري انگليسي نمره خوبي مي

 كس نخواهد با تو كردن بدسري گر تو از كردار بد باشي بري .1.15

 .تو از كردار بد بري هستي
توان نتيجه معتبري به دست آورد؟ اگر  ميهاي زير  با توجه به قواعد قياس اقتراني تعيين كنيد آيا از هر يك از قياس .2

 .نه، چرا؟ و اگر آري نتيجه درست را ذكر كنيد
 .بعضي گدايان پولدارند و هيچ پولداري مستحق صدقه نيست .2.1
 .بادامي است هر ژاپني آسيايي است و هر ژاپني چشم .2.2
 .ها مقدس هستند زاده ها مقدس هستند و همه امام برخي از كتاب .2.3
 .نيست و هيچ پدري مجرد نيستهيچ نوزادي پدر  .2.4
 .خوارند اند و برخي حيوانات گياه ها حيوان همه گربه .2.5
 .يي سم شكافته ندارد شكافته دارد و هيچ پرنده  يي سم هر نشخواركننده .2.6
 .شان شكسته است گيران گوش گيرند و برخي از كشتي هاي من كشتي بعضي پسرخاله .2.7
 .اند و هيچ عايقي جيوه نيست بعضي فلزات جيوه .2.8
 يزل ناچار باشد اليزال هر چه باشد لم يزل دولت او هست چون تقدير ايزد لم .2.9
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 .شود و هيچ آهني روان نيست هرشيء رواني تبخير مي .2.10
 .گذار است هيچ مرغي كبوتر نيست و هر كبوتري تخم .2.11
 .ها بيكارند هر كارمندي ديپلمه است و بعضي ديپلمه .2.12
 .ر نيستسركه از انگور است و انگور براي سرماخوردگي مض .2.13
 .همه دانشجويان از سربازي معاف هستند و بعضي دختران دانشجو نيستند .2.14
 .بادامي است پوست نيست و هر ژاپني چشم هيچ ژاپني سياه .2.15

 .به كار رفته در هر مورد را شناسايي و ارزيابي كنيد) هاي (گانه، استدالل  هاي شش با استفاه از گام .3
اگر : راهنمايي[. ؛ بنابراين زيركي شرط الزم پولدار بودن نيستمسعود پولدار است؛ اما آدم زيركي نيست .3.1

 ]...گاه آنزيركي شرط الزم پولدار بودن بود، 
 آيا ديروز به كالس زبان انگليسي رفتي؟: دانشجوي اول .3.2

 !پرسيدي اگر رفته بودي نمي! تو چطور؟ راستي. نه: دانشجوي دوم
گويد باور  اگر او به اين مطلبي كه مي. گناهكار نيستاو معتقد است كه فرقي ميان انسان متقي و انسان  .3.3

داشته باشد فردي است كه وجدان اخالقي ندارد و اگر به اين مطلب باور نداشته باشد فرد دروغگويي 
 .پس او يا دروغگو است يا وجدان اخالقي ندارد و در هر دو حالت فرد قابل اعتمادي نيست. است

 فرودگاه مهرآباد؟: مسافر .3.4

 رويد؟ به استقبال كسي مي. بفرماييد: تاكسي  راننده
 اما شما از كجا فهميديد؟. بله -

اوال شما قصد پرواز به جايي را نداريد؛ زيرا در غير اين صورت ساك و چمدان . ساده است -
رويد و از  لذا بايد گفت شما يا كارمند فرودگاه هستيد يا به استقبال كسي مي. داشتيد كه نداريد مي

خوب روشن است كه . شود كارمند آنجا نيستيد شناسيد، معلوم مي هاي فرودگاه را نمي كسيآنجا كه تا
 .رويد شما به استقبال كسي مي

اگر من چاي را هم زده باشم، قاشق من خيس خواهد بود و از طرفي اگر : پرت استدالل يك فرد حواس .3.5
 .ت؛ پس چاي من شيرين نيستقاشق من خيس نيس. چاي را هم نزده باشم چاي من شيرين نخواهد بود

زيرا همه احاديث معتبر . اين طور نيست كه همه احاديث موجود در كتب روايي احاديث معتبري باشند .3.6
مطابق با قران كريم هستند در صورتي كه برخي از احاديث موجود در كتب روايي اطبق با تعاليم قران 

 . كريم نيست

 ].درست است Pض ، يعني نقيPاين طور نيست كه : راهنمايي[ 
اما انسان داراي . تعيين شده باشد يك ماشين است هر موجودي كه داراي عملكرد ابزاري و از پيش .3.7

 .پس انسان ماشين نيست. تعيين شده نيست عملكرد ابزاري و از پيش
او چون هيچ يك از مقاالت . تواند مقاله او باشد از آن جا كه مقاله مندرج در اينمجله يك ترجمه است نمي .3.8

 .ترجمه نيست
 تمكين بود پاي چوبين سخت بي پاي استدالليان چوبين بود .3.9

اگر در دنيا عدالتي باشد، نيازي به آخرت نيست و از سوي ديگر اگر در دنيا : دليل هيوم بر رد آخرت .3.10
عدالتي نباشد، دليلي ندارد كه فكر كنيم خدا عادل است و اگر دليل نداشته باشيم كه خدا عادل است، 

پس نيازي به آخرت نيست؛ يا دليل . وجود ندارد كه فكر كنيم خدا آخرتي را تدارك ديده استدليل 
 .وجود ندارد كه فكر كنيم خا آخرتي را تدارك ديده است

هاي اين خيابان براي  برخي آپارتمان. شود يا هيچ كدام فروش مي هاي اين خيابان پيش يا همه آپارتمان .3.11
فروش  آپارتماني كه براي استفاده شخصي ساخته شده باشد پيش استفاده شخصي ساخته شده و هيچ

 .شوند فروش نمي هاي اين خيابان پيش پس هي يك از آپارتمان. شود نمي
 ترم را چطور تصحيح كند؟ هاي امتحاني پايان كني استاد برگه فكر مي: دانشجوي اول .3.12

 .ترم خوب مثل ميان: دانشجوي دوم
 .داده باشندها هم خوب جواب  البته اگر بچه -
 .البته اگر استاد هم خوب سوال طرح كرده باشد -

از طرفي اگر فرزندي عاق شود رابطه او و والدين خوب . شود اگر فرزندي والدين خود را برنجاند عاق مي .3.13
توان عيوبي را هم در والدين  دانيم كه اگر رابطه فرزند و والدين خوب نباشد مي چنين مي هم. نبوده است

بنابراين . است كه اگر بتوان عيوبي را در والدين يافت آنها هم مستوجب عقوبت هستند يافت و روشن
 .اگر فرزندي والدين خود را برنجاند آنها هم مستوجب عقوبت هستند

 كجا به كوي حقيقت گذر تواني كرد  روي بيرون تو كز سراي طبيعت نمي .3.14
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ها موز را دوست دارند و من همموز  ميمون من از برنامه كودك شنيدم كه: استدالل يك كودك چهار ساله .3.15
 .پس من يك ميمون هستم. دوست دارم

 هر چه آغاز ندارد نپذيرد انجام ماجراي من مو معشوق مرا پايان نيست .3.16

 .اند آب قابل احتراق است زيرا آب از اكسيژن و هيدروژن است و اكسيژن و هيدروژن قابل احتراق .3.17
داري داراي فكر  اقتصادي هستند لذا روشن است كه يهچ زن خانهدانيد كه همه تاجران داراي فكر  مي .3.18

 .داري تاجر نيست اقتصادي نيست چون هيچ زن خانه
كند و  هاي گروهي شركت نمي ها و فعاليت يقين داشته باشيد كه او دچار عقده حقارت است چون در بحث .3.19

كه اگر كسي دچا عقده حقارت  شناسي اثبات شده است البته چنان كه مستحضريد اين مسالهدر علم روان
 .كند هاي گروهي شركت نمي ها و فعاليت باشد در بحث

اند ولي البته همه فالسفه نوعي ديدگه انتقادي  در طول تاريخ تمدن اسالمي برخي از فقها فيلسوف نبوده .3.20
 .اند بنابراين بعضي از فقها داراي ديدگاه انتقادي نسبت به فقه بوده. اند نسبت به فقه داشته

چون هر . بودند كه زمين كروي شكل است  عجيب است كه دانشمندان قديمي به اين مطلب پي نبرده .3.21
افتد داراي سايه منحني  اي داراي سايه منحني است و زمين نيز هنگامي كه سايه آن بر روي ماه مي كره
 .است

باشند اما  بيني مي هاي فيزيكي قابل پيش زيرا پديده. هاي مغزي نيستند هاي نفساني پديده پديده .3.22
 .بيني نيستند هاي نفساني قابل پيش پديده

گويد تنها اموري وجود دارند كه ادراك شوند يعني اگر اموري مانند  جورج باركلي فيلسوفي است كه مي( .3.23
 :)استدالل او چنين است. ادراك نشوند وجود ندارند... درخت، خانه و 

كنند و فقط تصورات ادراك نشوند، وجود نوارد؛ بنابراين  يها آن را ادراك م يك خانه چيزي است كه انسان
 .اي ادراك نشود، وجود ندارد اگر خانه

شوند، اما اگر آقاي جاللي دعوت نشود، همسر او هم دعوت  اگر چه در اين مراسم افراد زيادي دعوت مي .3.24
البته من خبر دارم . شوند شود و اگر همسر او دعوت نشود، يقينا كودكان خردسال آنها هم دعوت نمي نمي

 . مراسم خيلي شلوغي خواهيم داشت. اند كه آقاي جاللي دعوت شده پس حتما كودكان آنها هم دعوت شده

اما دروغ انسان را از رحمت الهي . كند هيچ چيزي جز گناهان كبيره انسان را از رحمت الهي محروم نمي .3.25
 .پس دروغ يك گناه كبيره است. كند مرحوم مي

ها جوان  دانيد بعضي از آن تجربه هستند؛ چون همان طور كه مي ه بعضي از اعضاي تيم ملي بيمتاسفان .3.26
 .اند تجربه هستند و جوانان بي

آموزان مدرسه از سگ بترسند، آوردن سگ بهمدرسه مجاز نخواهد بود، اما از  متاسفانه بعضي از دانش .3.27
 .ن سگ به مدرسه اشكال نداردشناسيم كه از سگ بترسد؛ پس آورد آموزان كسي را نمي دانش

توان گفت كه اگر درست  حال مي. االن روز است و االن روز نيست: استدالل فردي هنگام طلوع خورشيد .3.28
قبول . چنين درست خواهد بود كه يا االن روز است يا ماست سياه است باشد كه االن روز است، هم

پس . اما گفتيم االن روز نيست. اه استكرديم كه االن روز است؛ پس يا االن روز است يا ماست سي
 .ماست سياه است

آور است كه بشنود اگر در يك استدالل قياسي، دو مقدمه متناقض وجود  براي دانشجويان منطق تعجب[
توان گرفت و چنان قياسي از نظر رعايت قواعد صوري  اي مي داشته باشد، از آن استدالل قياسي هر نتيجه

 .كند استدالل زير حقيقت را اثبات مي. مانند استدالل مذكور در تمرين فوق! منطق معتبر همخواهد بود
ها درست  هر استداللي كه داراي مقدمات متناقض باشد، داراي مقدماتي است كه ممكن نيست همه آن .3.29

ها درست باشد، استداللي است كه  هر استداللي كه داراي مقدماتي باشد كه ممكن نيست همه آن. باشد
اما هر استداللي كه ممكن نيست تماما . ت داراي مقدمات تماما درست و نتيجه نادرست باشدممكن نيس

پس هر استداللي كه داراي مقدمات متناقض . درست و نتيجه نادرست باشد يك استدالل معتبر است
 .باشد معتبر است

اطالعات درست و  خالصه. شود آوري و پرونده قطوري تشكيل مي از جريان يك قتل اطالعات زيادي جمع .3.30
 :قابل اعتماد پرونده به قرار زير است
اگر قاتل وحيد باشد، ابزار قتل . ابزار قتل يا كارد است يا اسلحه. قاتل يا مجيد است يا وحيد يا سعيد

اگر . انگيزه قتل يا انتقام بوده يا حسادت. اگر قاتل سعيد هم باشد ابزار قتل اسلحه است. اسلحه است
اگر انگيزه قتل حسادت بوده قتل در . قام بوده قتل در سالن پذيرايي رخ داده استانگيزه قتل انت

اگر در . اگر قتل در سالن پذيرايي رخ داده باشد ابزار قتل كارد بوده است. زيرزمين واقع شده است
 .زيرزمين هم رخ داده باشد ابزار قتل كارد بوده است
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ردي نيز اطالع كافي داشت، پرونده فوق را مطالعه نمود و يك افسر كارآگاه پليس كه از دانش منطق كارب
 ».البته قاتل مجيد است«: گفت

 

 
 هاي يك استدالل جمله

 

 
  .سعدي سراينده بوستان است :ساده

.اند سقراط و افالطون فيلسوف :مركب
 )اين جا رئيس كيست؟( مقام اخبار انشاء در خبري و 

                                              deontic  Logic   بايايي(منطق تكليف(  :غيرخبري  امري   
.)            كند اي را بيان نمي كم بطور مستقيم عقيده خبري دست هاي غير جمله(

  

 
 به بعد 96منطق كاربردي، ص ) قضيه(باور/ تفاوت جمله

 
 قضاياي منحرفه

 ...)به بعد، منطق جديد دكتر موحد ص 96كاربردي صمنطق (
بسياري از .هاي زبان طبيعي، نخست بايد آنها را به قضاياي منطقي تبديل كنيم براي نمادين كردن جمله

قضايايي منحرفه فاصله دارند، منطقي  با قالببه اين قضايا كه . هاي زبان طبيعي قالب منطقي ندارند جمله
 .گويند مي

 
 :حمليه .1

: سور دركنار محمول .1.1
.بعضي حيوان انسان است انسان بعضي از حيوان است

 .هر حيواني انسان نيستانسان همه حيوان نيست 

: قضية مهمل .1.2
......بعضي از مردم اين شهر ......مردم اين شهر

كلي/ درحكم جزئيدر منطق قديم  .همة كودكان بازيگوشندكودكان بازيگوشند 

                                                          درحكم كليدر منطق جديد
 

: سورغيرمتعارف .1.3
                 .ها در تعميرگاه هستند بعضي اتومبيلچند اتومبيل درتعميرگاه است

 .اند همه انسانها فاني/ هيچ انساني جاويد نيست حتي يك انسان هم جاويد نيست

 .)  بعضي الف،ب نيست نيست كه هر الف، ب است چنينيعني (هر الف، ب نيست : سلب كليت .1.4

 .ها آموزنده نيستند بعضي كتاب چنين نيست كه هر كتابي آموزنده باشد هر كتابي آموزنده نيست
به ) هميشه، هروقت، همواره، هرگز، هرجا، هيچ وقت(قيود زمان و مكان كلي : مكان/ قيد زمان .1.5

 . صورت سور كلي براي موضوع زمان و مكان
 .هيچ وقت، وقتي نيست كه من دروغ بگويمگويم من هرگز دروغ نمي

اشخاص يا اشياء كلي ترجمه دارند به » چيزي كه«، »كسي كه«جمالتي كه موصول : موصول .1.6
 .شوند مي
 .شود هركس بكوشد موفق مي شود  كه بكوشد موفق مي كسي

 .توانند به صورت كلي بيان شوند مي: قضية شخصي .1.7
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 .همه كساني كه همان سعيد هستند به خانه رفتندسعيد به خانه رفت
 .هيچ چيزي كه همين قلم است روي ميز نيستاين قلم روي ميز نيست 

   .اي شيرين است ميوهانگور انگور شيرين است:  حد بدون اسم .1.8
 .ها از حيواناتي كه شنا بلندند هستند همة اردكها شناگرند همة اردكها شنا بلدند همة اردك: فعل غير رابط .1.9

 .كند اگر اين آدمه آن كار را مي// من اين حرف را نزدمبه خدا اگر من اين حرف را زده باشيم : ظاهر شرطي .1.10
 .الف، ب است و غيرالف، ب نيست فقط الف، ب است : فقط .1.11

 .هرفلز مايعي جيوه استفقط جيوه فلز مايع است
 

 :شرطيه .2
 ):به صورت حمليه(بدون ادات اتصال و انفصال   .1.1

خورشيد طلوع نكرده است يا روز است
.       هرگاه خورشيد طلوع كند روز است

.يا خورشيد طلوع نكرده است يا روزاست
 

 .شود وقتي باران بباريد زمين تر مي شود  باران كه بباريد زمين تر مي

مگر اين كه  .1.2

 
شود محقق نمي اگر ب محقق شود، الف

 شود اگر ب محقق نشود، الف محقق مي
 الف مگر اين كه ب

                
روم  اگر باران ببارد كوه نمي
روم  اگر باران نياييد كوه مي روم مگر باران ببارد فردا به كوه مي  

                              
الف يا از ب يا از ج
اگر الف يا ب يا ج

 الف مگر ب يا ج 

                                شود مگر از بخل يا حرام              ثروت جمع نمي

  

اي تخم گذار است  به جز خفاش هر پرنده: استثنا .1.3
        اي خفاش نباشد تخم گذار است              اگر پرنده
اي تخم گذار است مگر آن پرنده خفاش باشد هر پرنده
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 وظيفه و غايت منطق و دغدغة منطقدان
 . در معتبر و نامعتبر بودن است، نه صحت و سقم استدالل) قياسي و استقرايي(هاي استداللي  عموماً تمايز صورت

: استدالل
)بايد نتيجه صادق باشد. (شود تضمين ميصدق نتيجه ها صادق باشد  گر مقدمها   valid ) منتج(معتبر

.                        باشدنممكن است همه مقدمه ها صادق اما نتيجه صادق    invalid ) عقيم(نامعتبر
  1

                                                                                                                 
   sound  صحيح 
unsound  سقم

   2
 

: دو شرط كشف مجهول: در منطق ارسطويي
انتخاب معلومات صحيح                 
تنظيم و صورت بندي مناسب و درست

     

تواند صدق و كذب  سقم يك استدالل كاري ندارد چون جز در يك مورد منطق نمي منطق با صحت وعموماً 
اگر استدالل .) اند صادق يا كاذبيا هايي هستند كه منطقاً  و آن در مورد مقدمه(ها را مشخص كند  مقدمه

 :معتبر و سقم بود، استدالل بدي است اما باز معتبر است
 .رويد س بر درخت مياگر پرتقال يك ميوه باشد پ

 .رويد چنين نيست كه پرتقال بر درخت مي
___________________________ 

 .باشدچنين نيست كه پرتقال ميوه  
 

 تعريف منطق
 بر اساسِ 

 ): تيدمن(اعتبار استدالل  -
شود يا خير؟  ها زاده مي پرسش از اين مسئله است كه آيا نتيجه از مقدمه: پرسش از اعتبار

 )دارداعتبار (
 .شود ها زاده مي علت اين كه نتيجه از مقدمه به كه معتبر است در دو حالت كه 
 هاي يك استدالل صادق و نتيجه كاذب باشد؟  آيا ممكن است همة مقدمه: اعتبار پرسش از عدم

 .است هاي سازگار و ناسازگار هدف منطق تعيين مجموعه): هاجز( سازگاري -
به (گويد كدام كاذب است  منطق نمي. هايش كاذب اما سازگار باشد لهممكن است همة جم 

 )اند هايي كه منطقاً كاذب استثناي جمله

 اند؟ بله  آيا اين دو مالزم 
يعني صورت يك مجموعه : نتيجه كاذب باشد ها صادق و بودن يعني محال است تمامي مقدمه معتبر* 

كند  معتبر يعني تضمين مي :توانند صادق باشند اين مجموعه ميكند كه تمامي  تضمين مي هاي ناسازگار جمله
 .ها صادق بود نتيجه حتماً صادق است اگر مقدمه

  )و بالعكس(هر روالي كه بتوان سازگاري را باآن سنجيد براي سنجش اعتبار هم قابل استفاده است * 
هاي خبري  و كذب هم صفت جملهها همان طور كه صدق  عدم اعتبار صفت استدالل است نه جمله/ اعتبار* 

  .ها است نه استدالل
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 )و اعتبار(برنامة سنجش سازگاري 
 :در دو مرحله

 .را در ابتداي نتيجه قرار دهيد» چنين نيست كه«عبارت  .1

2.      
)             ها(مقدمه . 1
نتيجه+چنين نيست كه. 2

   

استدالل اصلي معتبرها ناسازگار  ها و نقيض نتيجه تركيب مجموع مقدمه 1+2
استدالل                ها سازگار  ها و نقيض نتيجه تركيب مجموع مقدمه 1+2

 

 
 )موحد، ص: (تعريف منطق
 :                                                                                                                            به صدق

.هستند صادقهاي  هاي آن جمله دانش بررسي آن گونه ساختاري صوري زباني كه تمام نمونه
                                                                                                 امروز يا چهارشنبه است يا نيست

                                                                                   :                                        به استنتاج

.ندمعتبرهاي  ها استنتاج هاي آن دانش بررسي آن دسته از ساختارهاي صوري زباني كه تمام نمونه

  

 
o تيدمن) 33-28ص(هاي استدالل  نمونه 

 :استدالل معتبر
 :ها صادق و نتيجه صادق مقدمه )1

 .عباس جديدي قهرمان كشتي در رده سنگين وزن خواهد شدآن گاه  اگر عباس جديدي در مسابقه كشتي برنده شود. 1    
 .شود عباس جديدي در مسابقه كشتي برنده مي. 2    
 .شود عباس جديدي قهرمان كشتي در رده سنگين وزن مي. 3 

هاي صادق دارد اما  استداللي كه مقدمه. دهد نمي چنين حالتي در استدالل معتبر رخ: (ها صادق و نتيجه كاذب مقدمه )2
 .)اش كاذب است حتما غير معتبر است نتيجه

 ها كاذب و نتيجه صادق مقدمه )3
 .ي خاورميانه واقع است در منطقه وايران كشوري آسيايي است . 1      

 .ايران كشوري آسيايي است. 2   
 ها كاذب و نتيجه كاذب مقدمه )4

 .سياره مريخ از جنس شيركاكائو است وماه از جنس پنير است . 1      
 .ماه از جنس پنير است. 2   

 :معتبرغيراستدالل 
كافي است . ها و نتيجه بسيار آسان است هاي غيرمعتبر با دشاتن هر نوع تركيبي از صدق و كذب مقدمه ساختن استدالل

 :مثل مورد زير. ندارند را بيان كنيمديگر  خبرهايي صادق يا كاذب را كه هيچ ارتباطي با يك
 ها صادق و نتيجه صادق مقدمه )5

 آفريقا يك قاره است. 1    

 .گلستان نوشته سعدي است. 2    
 .طعمي است ريحان سبزي خوش. 3 
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كه از اين حقيقت  -اي مهم نهفته است اما در پس اين استدالل نكته. خورد معلوم است كه هيچ كس با اين استدالل فريب نمي
 .ها يا نتيجه استخراج كنيد يي، هر چه كه باشد، درباره صدق يا كذب مقدمه توانيد هيچ نتيجه يك استدالل غيرمعتبر است نمي

در زير . هاي معتبر باشند ايم كه شبيه استدالل اي آورده مانده را به گونه هاي باقي تر شود استدالل براي اين كه مساله جالب
 .آيد ها و نتيجه صادق ذكر شده كه حداقل شبيه استدالل معتبر به نظر مي با مقدمه استدالل غيرمعتبر ديگري

 .شما خواب نيستيدآن گاه  شما در حال خواندن اين كتاب هستيد اگر. 1    
 .شما خواب نيستيد. 2    
 شما در حال خواندن اين كتاب هستيد. 3 

 ها صادق و نتيجه كاذب مقدمه )6
 .انسان به انجام گناه تمايل خواهد داشتآن گاه  گناهكار باشدانسان ذاتا  اگر. 1    
 .انسان به انجام گناه تمايل دارد. 2    
 انسان ذاتا گناهكار است. 3 

 ها كاذب و نتيجه صادق مقدمه )7
 .گذار است آهو تخمآن گاه  آهو پستاندار باشد اگر. 1    
 .گذار است آهو تخم. 2    
 آهو پستاندار است. 3 

 ها كاذب و نتيجه كاذب مقدمه )8
 .غزالي نويسنده گلستان استيا  الفالسفه است سعدي نويسنده تفاهتيا . 1    
 .غزالي نويسنده گلستان است. 2    
 الفالسفه است سعدي نويسنده تفاهت. 3 

هاي  توان استدالل مي ها، همه صادق و يا همه كاذب هستند، اما هاي همه اين مثال توجه داشته باشيد در حالي كه مقدمه
هاي كاذب داشته باشند؛ در زير دو مثال  هاي صادق و مقدمه معتبر و غيرمعتبر ديگري را نيز ساخت كه مخلوطي از مقدمه

 :ذكر شده است
 معتبر )9

 )صادق( .ايران در خاورميانه است يا عراق در خاورميانه است يا. 1    
 )كاذب(. عراق در خاورميانه استچنين نيست كه . 2    
 )صادق( ايران در خاورميانه است. 3 

 غيرمعتبر )10
 )صادق( .هوا انسان را خفه خواهد كرد آن گاه هوا مايع باشد اگر. 1    
 )كاذب( كند هوا انسان را خفه مي. 2    
 )صادق( هوا مايع باشد. 3 

هاي آن  است، استداللي است كه معتبر باشد و همه مقدمهتنها تركيب غيرممكن از صدق و كذب كه ساختن آن محال 
 .اش كاذب باشد صادق و نتيجه
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. الف

) استدالل معتبر و صحيح(نتيجة صداق +  1 

 )نامعتبر(محالة كاذبنتيج+  2             
صادق 

   

.ايران در آسيا و در آفريقا ست
          .ايران در آسيا است 

نتيجة صداق  +  3  

  
.خورشيد سرد و خشك است

         .خورشيد سرد است
نتيجة كاذب  +  4  

كاذب 

  

      .يا امروز آفتابي است يا آفتابي نيست
.)كاذب(چنين نيست كه امروز آفتابي باشد 

_________________________________

.                        امروز آفتابي نيست

كاذب و صداق  9  

 ها   مقدمه -معتبر

 

           

                       

.هفده يا فرد است يا زوج
.        هفده عدد اول است

___________________

.   هفده عدد فرد است

  

        .آفريقا يك قاره است
.گلستان نوشته سعدي است

____________________

        .ريحان خوش بوست

نتيجة صداق +  5  

        و مثال وضع تالي 

.اگر انسان ذاتاً گناهكار باشد آن گاه به انجام گناه تمايل دارند
                                           .انسان به انجام گناه تمايل دارد
_____________________                                           

                                                  .انسان ذاتاً گناهكار است 

 ة كاذبنتيج+  6  

صادق 

                        

                      

.اگر آهو پستاندار باشد آن گاه تخم گذار است
                                   .گذار است آهو تخم

                            ___________________

.آهو پستاندار است                                  

نتيجة صداق  +  7  

  

 .يا سعدي نويسنده مثنوي است يا غزالي نويسندة گلستان است
                                                    .غزالي نويسنده گلستان است
___________________                                                       

                                                  .سعدي نويسندة مثنوي است 

نتيجة كاذب  +  8  

كاذب 

.حافظ يا تهراني است يا تبريزي
             .حافظ تبريزي نيست

______________________    
               .حافظ تهراني است

   

 .كند انسان را خفه مي گاه آناگر هوا مايع باشد 
                              .كند هوا انسان را خفه مي

_________________                             
                                           .هوا مايع است

نتيجة كاذب +  10  

                                                         

.حافظ يا تهراني است يا تبريزي
            .حافظ تبريزي نيست

__________________  
           .حافظ شيرازي است

 صادقة نتيج+  11 

 
تركيب

صادق و كاذب
 

 
نامعتبر . ب

ها مقدمه
)نامرتبط(
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  تيدمن( 32-31صص . 2-1تمرين( 
 :داراي صورت زير باشداستداللي را مثال بزنيد كه . 1

 .-------يا  -----يا . الف
 .-------چنين نيست كه . ب
 .-----. پ 
 .اش آشكارا كاذب باشيد استداللي را با صورت زير مثال بزنيد كه نتيجه. 3

 .-------آن گاه -----اگر . الف
 .-------چنين نيست كه . ب
 .-----. پ 
هاي آن آشكارا صادق و نتيجه  ذكر شده در تمرين اول ساخت كه همه مقدمهآيا ممكن است استداللي را با صورت . 5

 .آن كاذب باشد؟ اگر پاسخ مثبت است چنين استداللي را بسازيد
 . ها غيرمعتبر است؟ پاسخ خود را تبيين كنيد ها معتبر و كدام دسته از استدالل كدام دسته از استدالل. 7
 

نتيجه صادق است اما اگر كاذب ) در صورت اعتبار استدالل(ادق بود ها ص اگر مقدمه): 10ص (دكتر موحد * 
 .بود نتيجه ممكن است صادق يا كاذب باشد

 .اگر حسن در تهران باشد يا اصفهان نباشد در تهران است: توان استدالل را به صورت جملة شرطي هم نوشت مي* 
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  consistencyسازگاري 
كند و از آن قاعدة طاليي  سازگاري به معناي موسع را مطرح ميهري گنسلر در طرح اخالق صوري خود 

 1.كند اخالق را استنتاج مي
  اقسام سازگاري

    

توان به   و ب منطقاً سازگارند نمي اگر الف. 1
هر دو باور داشت                 

توان به نمي اگر الف منطقاً مستلزم ب است. 2
الف باور داشت و به ب باور نداشت        

logicality / بودن منطقيدر باورها

            

+هدفي داشته باشيم 
معتقدم براي رسيدن به آن هدف

+اي را فراهم كنم  بايد وسيله 
آن وسيله را فراهم نكنم،
.دچار ناسازگاري هستم

 Ends ‐means وسيله  –هدف 

).                      با وجدان بودن(زم و ميل ميان باور و ع –باور و عمل ميان 

در اراده

                          Impartiality طرفي بي: در ارزش داوري در باب اعمال مشابه

)ربط از هر لحاظ يا از لحاظ يا از لحاظ مورد نظر و ذي(دربارة اعمال مشابه 
. ها ارزشمندي مشابه كنيم رف نظر از افراد دخيل در آنص                         

.                             انجام دهم xاشكالي ندارد وزن كار را در قبال   ‐ 

       ‐  اين كار را درقبال من انجام دهد xدر موقعيتي دقيقاً مشابه، خطاست كه 

  

 

GR )طرفي  بي+ با وجدان بودن )= قاعدة طاليي 

دزديد دوچرخة نيما را ميشما 
  با وجدان   

اشكالي ندارد دوچرخة او را بدزديد يدمعتقد 
طرف بي

اشكالي ندارد در  يدمعتقد 

موقعيتي مشابه دوچرخة شما دزديده شود 
  با وجدان   

 . راضي هستيد كه در همان موقعيت دوچرخة شما دزديده شود  
 

 (LR)الفظي، قاعدة طاليي  روايت تحت 
 .انجام بده x در قبال تو انجام شود همين كار را در قبال x واهي كارخ اگر مي

  

                                                            
 .1391اخالق صوري، هري گنسلر، ترجمة مهدي اخوان، انتشارات علمي فرهنگي،  1.
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 در باب منطقي بودن   ييها پرسش
 گويد همة باورهايمان را اثبات كنيم؟ آيا منطقي بودن به ما مي 
 آيا منطقي بودن مستلزم اجتناب از احساسات و عواطف است؟ 
 آيا الزام سازگاري موارد استثنا هم دارد؟ 
  سازگاري ضامن صدق باورهاست؟آيا 

 
 :هايي از ناسازگاري مثال
 مثال ناسازگاري آشكار .1

 .سعدي يكي از بزرگترين شعراي ايران است .1

 .سعدي يكي از بزرگترين شعراي ايران نيست .2
 مثال ناسازگاري ناآشنا .2

 .مسي يكي از بهترين بازيكنان خط حمله در فوتبال جهان است .1
  .درآن شركت داشته، به ندرت گلي را وارد دروازة حريف كرده استهاي فوتبال كه مسي  در بازي .2

هاي فوتبال به ندرت گلي را وارد دروازة حريف كرده باشد، از بهترين بازيكنان خط حمله در  هر كه در بازي .3
  .فوتبال جهان نيست

  ناسازگاري كامالً پنهان .3
 .كنند نمي كند كه خودشان را اصالح اين سلماني فقط كساني را اصالح مي .1
 .گويم دروغ است هر آن چه من مي .2

بينند متاثر  هاي خشونت بار تلويزيون كار درستي نيست، زيرا رفتار مردم ازآنچه برپردة تلويزيون مي سانسور كردن برنامه .4
زيرا اين . هاي خوب راه رسم زندگي ملي ما بپردازد فكر خوبي است هاي بيشتري كه به نمايش جنبه نيست، البته تهيه برنامه

 .گيرند بر سر عقل آورد اي از مردم را كه هميشه به اوضاع كشور خرده مي ها عده برنامه

 

 :تفاوت ناسازگاري منطقي با
 : سفاهت -

پس از دو تصادف . ام در خالل پنج سال اخير و در حين رانندگي اتومبيلم، سه تصادف بزرگ و چندين تصادف كوچك كرده
 .ام تشخيص داد اما من اصوالً رانندة محتاطي هستم فقط بد آوردهبزرگ دادگاه مرا خطاكار 

 ):كذب(ناسازگاري با واقعيات  -
اند كاري  پندارند زمين را دور زده مردم مي.هاي كوچك مسطح است ها و ساير پستي بلندي ها اقيانوس زمين گذشته از كوه

اند اما چند هزار كيلومتر دورتر در نقطة ديگر كه درست  كردهاي آغاز  اند اين است كه سفر خود را از نقطه ها كرده كه آن
 .اند ماند سفر خود را به پايان داده به نقطة آغاز سفر مي

 
 تمرين : 
فرق عقيده . (دانيد كه انسان به طور طبيعي دوپا دارد كوشش كنيد خود را قانع كنيد كه به طور طبيعي پنج پا دارد مي .1

 )داشتن و تخيل كردن چيزي
 .م يك از مجموعه عقايد زير سازگار استكدا .2
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ام اما اگر حاال بنشينم و دو دقيقه از وقتم را صرف نقاشي كنم اثري  ام هيچ گاه نقاشي نكرده در زندگي) الف
 .الملك برابري كند آفرينم كه با آثار كمال  مي
 .شوم اما به نحوي اين اتفاق افتاد دانستم هرگز آبستن نمي مي) ب
مشكل كمبود مسكن نيست شايعة كمبود مسكن را مردمي كه در اين شهر جايي براي زندگي ندارند در تهران ) ج

 .اند پراكنده
سال . ترين اعضاي آن باشگاه شد هوشنگ دو سال پيش به باشگاه دوستان پيوست و يكي از وظيفه شناس) د

 .گذشته پول روزهاي تعطيل را كه اعضاي باشگاه نپرداخته بود پرداخت
 ردم از هجران رويت                           بس كه ديدم روي تو م) ه

 هاي زير سازگارند؟ كداميك از مجموعه جمله .3
 .ها كافي است هاي آن مزد كارگران براي تامين همة احتياج.كند مزد كارگران تكافوي خرج آنها را نمي) الف
 .حسن و حسين هر سه دختران معاويه اند) ب
هاي رايج  كردي از گويش.كردي آهنگين است. كردي شبيه لري است. دانند ا به ندرت كردي ميه فارسي زبان) ج

 .هاست ميان فارسي زبان
 . لباس من لنگه ندارد. لباس تو مثل مال من است. ها با هم فرق دارد لباس شما) د
پريچهر سالمندتر . تر است جوان رخساره از بهرام. تر است مهناز از رخساره جوان. تر است مرجان از مهناز باهوش) ه

 .از بهرام است

 

 :ناسازگاري در قلمروهاي

                          
با دوستانم قرار گذاشتم برايX در همان حال

.  خورد و به من نياز دارد حالِ مادرم به هم مي           
من اين كار را بايد بكنم
من اين كار را نبايد بكنم

ياخالقتعارض    
Moral conflict

 ←اخالق

      

خداوند عالم مطلق،قادر مطلق و خير خواه مطلق است                             -
شر وجود دارد                                                                            -

             )هرچند بتواند و بخواهد آن را برطرف كند(خدا به شر آگاه نيست  -
) هرچند بداند و بخواهد آن را برطرف كند(تواند شر را برطرف كند  خدا نمي -
)هرچند بداند و بتواند آن را برطرف كند(خواهند شر را برطرف كند  خدا نمي -

  

است) فعال ماشياء(خدا قادر مطلق -
خدا مهربان است                     -
درد و رنج بشر تقدير خداست    -

 ←الهيات مسيحي ا

                                                                                                            

 x را دوست دارم من  -
y متنفر است        از   x-

آيد خوشم مي  y - من از
  ←عواطف و احساسات

                                                  اي صنم خود دليل اختيار است // اين كه گويي اين كنم يا آن كنم ):جبر و اختيار(گيري  بحران تصميم
 

 :ربط و نسب بحث سازگاري با بحث برهان خُلف و مثال نقض
 :استدالل به شرطي يقيقاً معتبر است كه مثال نقضش ناسازگار باشد :مثال نقض

 
 :استدالل

شهري  اگر سينا در شميران  به دنيا آمده باشد پس جنوب
 . نيست

 . آورد سينا يا بچة جنوب شهر است يا ادا درمي
 آورد  سينا ادا درنمي

 .آمده استپس در شميران به دنيا 
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 : مثال نقض

اگر سينا در شميران به دنيا آمده باشد پس جنوب شهري 
 .نيست

 .آورد سينا يا بچة جنوب شهر است يا ادا در مي
 .آورد سينا ادا در نمي

 .راست نيست كه سينا در شميران به دنيا آمده است

است براي اين كه نشان داده شود اين فرض تالي ) نتيجه(شود كه نقض مدعا  غاز ميآبا فرضي : برهان خلف
كند بلكه تنها تصور و  باورخواهيم اين فرض را  جا از كسي نمي در اين :نكته[. در پي دارد) مثل تناقض(فاسد 

 ]تخيل كند
 .شود اليات نميهزار تومان كمتر باشد مشمول پرداخت م 500ار  اش فرد مجردي كه درآمد ماهانه

 من مجردم   
 .تومان است هزار 500در آمد ماهيانه ام 

 .شود ماليات شامل من نمي
 

 .شود راست نيست كه ماليات شامل من نمي
تومان است يا مجرد  هزار 500درآمد ماهيانه ام بيش از 

 .نيستم
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 ها سازي در منطق جمله نمادين: فصل دوم

 :دومفصل 

 سازي در  نمادين
 ها منطق جمله
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 :سازي در منطق روند صوري
زبان طبيعي

natural language
)بندي طبيعي صورت(زبان صوري   

formalizing
زبان نمادين  

symbolizing
  

 
 ها جمله

)لزوماً كوتاه هم نيستند(تري قابل  تجربه نيستند  اي كوچك هايي كه به جزء جمله جمله): ساده(اتميك 
)              لزوماً بلند نيستند(اند  تر قابل تجزيه اي كوچك جمله هايي كه به جزء جمله):مركب(ملكولي

                       اند سعدي و حافظ شيرازي// يا علي به سفر رفته يا بيمار است

  

 
 ها متغييرها و ثابت

 منطق

 

                                                                    
pq
~p
~q

ترين عبارت كه با آن سر و كار داريم كوچك←ها جمله

است  Y ،X هر
است  Z ،Y هر

است  Z ،X هر
  تر از جمله نياز داريم ها به كوچك هاي آن هايي كه براي يافتن نمونه استنتاج←ها محمول

 

 

 

                                                         p, q, x, y, )       دار جانگه(متغير     …
Place holder variable 

،~،                    ...  ، : پيوندد به جمله مي: ادات
، ، ،جزئي از ساختار جمله، هر، بعضي،:  سور

 
 
 
 

 

ثابت منطقي    
هاي در همة عبارت  

اند استنتاجي ثابت
Logical constant 
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 تابع ارزش
 مفهوم تابع 

                   
                   

)يتبي نها(جي

                         

ماشين حساب تابع 
 ارزشی

F   

T F ON 

   

   
.  OFF
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 ادات غيرارزشي

ادات 
.است) ورودي(ها، تابعي از ارزش جملة اصلي  ارزش جملة مركب و منتج از عمل آن ←ارزشي 

.             جملة اصلي نيستارزش تابعي از  ،ها ارزش جملة مركب يا منتج از آن ←غيرارزشي 
 

 »قبل از«: نمونه ادات غير ارزشي
 صادق. جرج بوش رييس جمهور باشد قبل از آن كهبيل كلينتون رييس جمهور آمريكا بود  -
 كاذب .باشدابراهام لينكن رئيس جمهور  قبل از آن كهبيل كلينتون رئيس جمهور آمريكا بود  -

           اند دهنده هر دو صادق هاي تشكيل جمله        . 
 .، عملگر تابع ارزشي نيست»زيرا«، »كامالً معلوم است كه«: مثال
 هاي صادق كامالً معلوم است و برخي كامالً معلوم نيست برخي جمله. 

 

+كامالً معلوم است كه 

 كاذب  مترجم اين كتاب با هوش است

صادق 
 صادق  امروز هوا آفتابي است            

 كاذب 

 

 
  )·يا  عالمت ( :conjunctionتركيب عطفي جدول ارزش 

AB B A

T T T 

F F T 

F T F 

F F F 

 
 .علي و بهزاد به مسافرت رفتند

(A) كاذب / صادق: علي به مسافرت رفت
(B) كاذب / صادق: بهزاد به مسافرت رفت
  

 ) ايهام دارد( )جدا/ به همراه(؟   
 

 :توجه كنيمنيز بايد  هاي زبان طبيعي  تابي كجبه * 

ترسد مي وسفيد سياه گربة از مينا 
                             سفيد              و سياه تركيب

ترسد مي سفيد گربة از و ترسد مي سياه گربة از
 

مينا و سينا نامزد هستند  
سينا و صدرا برادر هستند 
سينا و صدرا دوست هستند

ديگر هم دوست/ برادر/نامزد 
 جدا    

 

 :افتد بلكه ارزش جمله مركب مبهم است تابي فقط موجب اين نيست كه بخشي از اطالعات از قلم مي اين كج
 صادق باشد سينا نامزد است ممكن است مينا نامزد است و
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 كاذب باشد        مينا و سينا نامزد هم هستند كاذب باشند
 ) سازي دقت كرد پس بايد در نمادين: (توجه

/ اما/ هذا مع/ از سوي ديگر/ با اين حال/ با اين وجود/ و: شوند نمادين مي مجموعة كلمات زبان طبيعي كه با 
 ... .و/ رغم اين حقيقت علي/ اگر چه

 
o  تيدمن 50ص (مثال( 

اي شجاعانه جنگيدند و  عده= Bبا اين فرض كه . (نشان داده شوند B^Lتوانند به صورت تركيب عطفي  همه جمالت زير مي
L =ت دادندشان را از دس اي جان عده(. 

 .شان را از دست دادند اي جان عدهو اي شجاعانه جنگيدند  عده .1
 .شان را از دست دادند اي جان عده و هماي شجاعانه جنگيدند  عده هم .2
 .شان را از دست دادند اي جان عدهاما اي شجاعانه جنگيدند  عده .3
 .دادندشان را از دست  اي جان عده رغم اين كه علياي شجاعانه جنگيدند  عده .4
 .شان را از دست دادند اي جان اي شجاعانه جنگيدند، عده عدهاگر چه  .5
 .شان را از دست دادند اي جان اي شجاعانه جنگيدند، عده عدهدر حالي كه  .6
 .شان را از دست دادند اي جان عدهچنين  هماي شجاعانه جنگيدند؛  عده .7
  50ص ). تيدمن( 1-2تمرين 

تواند به صورت صحيح با استفاده از نقطه نمادين  هاي مركب تابع ارزشي است كه مي هاي زير جمله كدام يك از جمله
 .شود؟ پاسخ را تبيين كنيد

 .حسين به يك سو رفت و عباس، به سوي ديگر رفت. 1
 . كالسي بودند فاطمه و مريم، هم. 3
 .درس و زندگي: براي هر دانشجويي، دو چيز مهم است. 5
 .سوفان بزرگي بودندسينا و سهروردي، فيل ابن. 7
 .اگر چه فريدون به همسرش عالقه داشت، او را طالق داد. 9

 .هايي صادق دارد هر استدالل درست معتبر است و نيز، مقدمه. 11

 
  Negation  : /:جدول ارزش نقض

 .نادرست است... اين ادعا كه/ چنين نيست/ اين گونه نيست
 .آوريم و بالعكس اگر با اين عملكرد جملة صادقي را نقض كنيم جملة كاذبي را به دست مي 

مهدي رحمتي دروازه بان تيم ملي و تيم استقالل است
                     .مهدي رحمتي دروازه بان تيم ملي و تيم استقالل نيست

.باشدچنين نيست كه مهدي رحمتي دروازه بان تيم ملي و تيم استقالل 
   

 جدول ارزش 
p p 

F T 

T F 

 .كاذب باشد نقيض آن صادق است  Pاگر. صادق باشد نقيض آن كاذب است  Pاگر
o  تيدمن  56ص (مثال ( 

تمام اين تعبيرها، به نحوي صحيح به صورت . شود، ذكر شده است در برخي از تعبيرهايي كه براي بيان نقض استفاده مي
Gشوند  نمادين مي)G =فرنگي از سبزيجات است گوجه(. 

 .فرنگي از سبزيجات نيست گوجه .1
 .فرنگي از سبزيجات باشد اين گونه نيست كه گوجه .2
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 .فرنگي از سبزيجات باشد چنين نيست كه گوجه .3
 .فرنگي از سبزيجات است، نادرست است اين ادعا كه گوجه .4

 

 
 : آكوالد/ كروشه/ پرانتز

شود، كه در  كه دامنة آن كل ادامة جمله را شامل ميادات اصلي يك جمله، يك ادات تابع ارزشي است 
در ترجمه هم بايد . بسياري موارد در صورت عدم استفاده از آنها دامنة  ادات منطقي و عملكرد ها مبهم است

 .ها توجه كرد به آن
 شود ادات اصلي يك جمله، يك ادات تابع ارزشي است كه دامنة آن كل ادامة جمله را شامل مي. 

36 ×2=؟: رياضيدر 


 

=A علي به مسافرت رفت. 
=B بهروز به مسافرت رفت. 

~.   علي به مسافرت نرفت اما بهروز رفت     
~)  نه علي به مسافرت رفت و نه بهروز. (علي به مسافرت نرفت و بهروز نيز به مسافرت نرفت   ~     

~.  چنين نيست كه هم علي و هم بهروز به مسافرت رفته باشند   
  اگر علي به مسافرت رفته باشد و بهروز به مسافرت نرفته باشد جملة~   ~ ~كاذب و      صادق است. 

 
~مثالً . تر بسازيم هاي كوتاه اي از جمله هاي پيچيده توانيم جمله با استفاده از پرانتز مي AB  CD 

ABC اي درست ساخت نيست، چون معلوم نيست كدام يك دو ادات  جمله ،  ادات اصلي 
 

 :دو قرارداد
 A   B  C         A   B  C   . هاي غيرضروري را حذف كنيم پرانتز .1
 .براي جلوگيري از اشتباه بينايي به ترتيب از پرانتز كروشه و آكوالد استفاده كنيم .2

 
o   تيدمن 59ص (مثال ( 

 جمله ادات اصلي دهنده هاي تشكيل جمله يا جمله

B, CB C 

A B CA B C  
(A B), (D R)(A B) (D R) 
[(A B) ( B C)]اولين[(A B) ( B C)] 
(A B), ( B C) (A B) ( B C) 

 
   تيدمن 60ص (  2-2تمرين ( 

 .كند، بيابيد ها عمل مي دهنده را كه ادات اصلي بر آن در هر يك از جمالت زير ادات اصلي و جمله يا جمالت تشكيل
1 .(AB)  C 

3 .[(AvB)  C] 

5 .(AB) C 

7 .[(AB)(C  D)] 

9 .{[(A  B)C)]  D}L 



 
 ، يا /هاي فصلي جدول ارزش تركيب

.هاي فصل كاذب است حداقل يكي از مولفه. هاي فصل صادق است حداقل يكي از مولفه): حقيقيه(معناي عرفي، انحصاري 
                      )روز اما خالي از يكي نيست دو نه هر(شنبه  علي يا در روز چهارشنبه امتحان دادر يا در روز سه

.                              كم يكي از طرفين فصل صادق است دست. شود مشخص مي» و يا«با ): مانعه الجمع(اري غير انحص
                                           .) ممكن است ببريمهم هر دو را (بريم يا پيروزي را  يا تيم استقالل را مي

                                                                                                         :                           مانعه الجمع
                              )  ممكن است خالي از هر دو باشد ولي قابل جمع نيست(شنبه  امروز يا چهار شنبه يا پنچ

  

 : هايي كه با وجود دارد دقت كرد بايد در استدالل» يا«به خاطر تنوع معاني 
 )شود الخلو گرفته مي كدام معنا را دارد، نباشد، مانعه» يا«اي بر اين كه  در منطق جديد اگر قرينه(

p qq p 

T T T 

T F T 

T T F 

F F F 

 . كم بياوريم دست/ الخلو را همراه الاقل راه جلوگيري از اشتباه آن است كه ياي مانعه
 

  ...نه... نه/  ...هم... چنين نيست كه هم
 الجمع مانعه نفي= ... هم... هم كه نيست چنين

 تركيب يك بودن الجمع مانعه نفي= ... نه... نه
 .ادات منطقي هستند توجه به دامنة هر ادات ضروري استهايي كه داراي بيش از يك  در نمادين كردن جمله

 :كند شود و بسته به نوع ادعا، معناي منفصله تغيير مي قضيه منفصله غالبا در مقابل يك ادعا بيان مي
 :؛ اگر كسي ادعاي اجتماع دو امر را بكند و مثال بگويد»ـــــ، هم ـــــ هم«ادعاي  )الف

 .شنبه يكعيد فطر هم شنبه است و هم ) 1(
 :گويد كسي كه با اين ادعا مخالف است، در پاسخ مي

 .شنبه عيد فطر يا شنبه است يا يك) 2(
مخالف است و مفادش اين است ) ادعاي قضيه الف(شنبه  با اجتماع عيد فطر در دو روز شنبه و يك) 2(قضيه 

به اين گونه منفصله كه در . ها، موجب عدم تحقق آن در روز ديگر است كه تحقق عيد فطر در هر كدام از آن
الجمع گفته  گيرد منفصله مانعه قرار مي) شنبه عيد فطر هم شنبه است و هم يك(مقابل ادعاي اجتماع دو امر 

) 1(مخالف قضيه ) 2(چنان كه قضيه  هم. مانع جمع است) 2(ادعاي جمع است و قضيه ) 1(قضيه . شود مي
پس سلب . باشد مي) 1(همان قضيه ) 2(بيان ديگر، سلب قضيه  به. است) 2(نيز مخالف قضيه ) 1(است، قضيه 
 .شود مگر به اعتبار الجمع، همان ادعاي جمع است و خود يك منفصله محسوب نمي منفصله مانعه

 :فقط منع جمع است يعني) 2(ناگفته نماند كه مفاد قضيه 
 شنبه نيست؛ و اگر عيد فطر شنبه باشد، ديگر يك) 3(
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 .شنبه باشد، ديگر شنبه نيست يكاگر عيد فطر ) 4(
 ).4(و ) 3(معادل است با دو متصله ) 2(الجمع  پس منفصله مانعه

 :؛ اگر كسي ادعاي ارتفاع دو امر را بكند و مثال بگويد»ـــــ نهـــــ،  نه«ادعاي  )ب
 .در فالن طالق نه زن مقصر است نه مرد) 5(

 :گويد كسي كه با اين ادعا مخالف است در پاسخ مي
 .در طالق يا زن مقصر است يا مرد) 6(

 مخالف است و مفادش اين است كه ) 5ادعاي قضيه (با رفع تقصير از زن و مرد ) 6(قضيه 
 اگر زن مقصر نباشد مرد مقصر است؛ و ) 7(
 .اگر مرد مقصر نباشد زن مقصر است) 8(

گيرد منفصله  قرار مي) نه مردنه زن مقصر است (به اين گونه منفصله كه در مقابل ادعاي ارتفاع دو امر 
 .شود الخلو گفته مي مانعه

ديگر هستند؛ پس سلب  نقيض هم 6و  5هاي  قضيه. مانع خلو است) 6(ادعاي خلو است و قضيه ) 5(قضيه 
 .الخلو، همان ادعاي خلو است و خود يك منفصله نيست مگر به اعتبار منفصله مانعه

 .معادل است) 8(و ) 7(دو متصله  الخلو با ضمنا معلوم شد كه منفصله مانعه
آيد و منفصله  الخلو به دست مي الجمع و مانعه نوع سوم منفصله در واقع از تركيب دو نوع منفصله مانعه )ج

يكي ادعاي اجتماع و ديگري ادعاي ارتفاع، به عنوان : شود و گويا در مقابل دو ادعا قرار دارد حقيقيه خوانده مي
 :مثال

 .وج است يا فردفالن عدد يا ز) 9(
 :اين است كه) 9(مفاد قضيه 

اگر فالن عدد زوج باشد فرد نيست) 10(
اگر فالن عدد فرد باشد زوج نيست) 11(

 الجمع مانعه 

اگر فالن عدد زوج نباشد فرد است) 12(
اگر فالن عدد فرد نباشد زوج است) 13(

 الخلو مانعه 

 ).اليجتمعان و اليرتفعان(قض است ناگفته پيداست كه منفصله حقيقه بيانگر مفاد اصل تنا
شود  دقت كنيم، معلوم مي) الخلو الجمع، مانعه مانعه(دانان قديم  نگفته ديگر اين كه اگر در وجه نامگذاري منطق

قرار دارد و براي فهم معناي منفصله، ابتدا بايد آن ادعا معلوم شود ) جمع، خلو(كه منفصله در مقابل يك ادعا 
 :به عنوان مثال. ها عاجز خواهيم بود برخي از منفصله و اال از تشخيص نوع

 .يا حسن در خانه است يا حسين) 14(
 در مقابل قضيه) 14(اگر قضيه 

 هم حسن در خانه است و هم حسين؛) 15(
 ولي اگر در مقابل قضيه. الجمع است بيان شده باشد، مانعه

 نه حسن در خانه است و نه حسين؛) 16(
 .الخلو است مانعهبيان شده بشد؛ 
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ضمنان با اين بيان، الزم . بنابراين دانستن ادعاي قبل از منفصله، براي فهم معناي منفصله ضروري است
در تنگنا قرار بگيريم و يك مثال هميشگي ) الخلو مثل مانعه(ها  نخواهد بود كه براي يافتن مثال برخي منفصله

 .را تكرار نماييم ]85ص . 8[» .شود حسن يا در آب است يا غرق نمي«
 :شود ميها از دو راه معلوم  چنان كه گذشت، معناي منفصله باالخره هم

الجمع  اگر ادعاي جمع دو امر باشد، منفصله مانعه: نخست، ادعايي كه منفصله در مقابل آن ادعا بيان شده است
الجمع و  دو منفصله مانعهالخلو است؛ و از همراهي  است و اگر ادعاي نفي دو امر شده باشد، منفصله مانعه

 .شود الخلو، منفصله حقيقه ساخته مي مانعه
 :دوم، تبديل كردن منفصله به متصله كه از سه حال خارج نيست

  الجمع مانعه(وضع يك مولفه مستلزم رفع مولفه ديگر است( 
 .اگر حسن در خانه باشد حسين در خانه نيست :يا حسن در خانه است يا حسين

 .خانه باشد حسن در خانه نيستاگر حسين در    
 خلوال مانعه(يك مولفه مستلزم رفع مولفه ديگر است  رفع( 

 .اگر حسن در خانه نباشد حسين در خانه است :يا حسن در خانه است يا حسين
 .اگر حسين در خانه نباشد حسن در خانه است   

  حقيقه(مولفه ديگر است ) يا وضع(يك مولفه مستلزم رفع  )يا رفع(وضع( 
 .اگر عدد فرد باشد زوج نيست .اگر عدد زوج باشد فرد نيست :عدد يا زوج است يا فرد

 .اگر عدد فرد نباشد زوج است .اگر عدد زوج نباشد فرد است  
 

 :در دو جملة
     ~ بارد باران نخواهد باريد اما برف مي .1

 .ها كاذب است ؛ حداقل يكي از اين     ~     ~د و هم برف چنين نيست كه هم باران ببار .2
آمده اما » باران خواهد باريد«تفاوت اساسي دو جمله ناشي از دامنة ادات نقض است در جملة اول نقض فقط برجملة اتميك 

 .آمده است» بارد و هم برف هم باران مي«در جملة دوم نقض بر سر تركيب عطفي 
 بارد و نه برف  فردا نه باران مي .3

خواهد  گويد نمي شود اما اين گونه نيست كسي كه اين جمله را مي ود اين جمله به صورت فصلي نمادين ميشايد گمان ش
 . هيچ يك صدق نيستند   Aو B  ، بلكه ادعا اين است كهBكاذب است يا  R  بگويد يا 

 .هم صادق نباشدB صادق نباشد و  Rصادق باشد الزم است كه »  Bو نه Rنه«براي اين كه جملة 
 

 :مثال
 نيز  Yاكثريت مطلق اراء را كسب نكرده و   Y «Xاكثريت اراء را آورد نه Xدر انتخابات نه «
    ~   ~   ~    

  تبديل اين جمله به ~   ~    صحيح نيست، زيرا اين جمله صادق است حتي اگر يكي از دو مولفه فاصل آن
اكثريت مطلق آراء را به دست   Yاكثريت مطلق آراء را به دست آورده بود و  X يعني اگر. باشد صادق مي

 .نياورده باشد اين انفصالي درست است
 
o مثال: 

 ما نه زان محتشمانيم كه ساغر گيرند
 و نه زان مفلسكان كه بز الغر گيرند

 785 ٔشماره غزل /غزليات /شمس ديوان
o  تيدمن 67ص (مثال( 
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 ــــچنين نيست كه هم ـــ هم 
 .چنين نبود كه بوش، هم جنگ را سريعا به پايان برد هم سرنگوني صدام را تضمين كند .1

(BT)  B يا T 

 ــــنه ـــ نه 
 . هاي او نه صدام حسين نبوغي نظامي را به نمايش گذاشت و نه ژنرال .2

(CG) يا S G 

  تيدمن 68و  67صص ( 4-2تمرين( 

 .هاي زير را نمادين كنيد شده جملههاي داده  نوشت با استفاده از كوته
 .)خواند حسين درس مي= D. كند حسين بازي مي=  B. (چنين نيست كه حسين هم بازي كند و هم درس بخواند .1
 .خواند كند اما درس مي هر چند حسين بازي نمي. 3
 .)ذايش استعباس مراقب غ= M .كند عباس ورزش مي= V. (كند يا مراقب غذايش است يا عباس ورزش نمي. 5
حسين = T. رسد حسين يا به موقع مي= B. (آورد رسد يا اين كه تمام وسايل الزم را به همراه نمي حسين يا به موقع نمي.7

 .)آورد تمام وسايل الزم را به همراه مي
ل من داراي موك= D. (شايد موكل من داراي انگيزه بوده باشد، اما او نه ابزار جرم را داشته است و نه مجال آن را. 9

 )موكل من مجال ارتكاب جرم را داشته استM. = موكل من ابزار ارتكاب جرم را داشته است= A. انگيزه بوده است
فرامرز نمره نهايي =N. (رغم اين كه نه مطالعه داشت و نه حضوري فعال در كالس فرامرز نمره نهايي عالي گرفت، علي. 11

 .)داشت فرامرز حضوري فعال در كالس =F. فرامرز مطالعه داشت = M. عالي گرفت
سهام مجالي براي يك = S. (آورند گذاري بدون مخاطره فراهم نمي نه سهام و نه اوراق قرضه، مجالي براي يك سرمايه. 13

گذاري بدون مخاطره فراهم  اوراق قرضه، مجالي براي يك سرمايه= O. آورند گذاري بدون مخاطره فراهم مي سرمايه
 )آورند مي
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 هاي تابع ارزشي شرطي
 تالي    مقدم   

 .اگر سعيد متولد تهران باشد آن گاه متولد ايران است

 
 صورت زبان طبيعي جمالت شرطي 

 .دهد اگر علي برود خبر مي -
 .دهد با فرض اين كه علي برود خبر مي -
 .دهد اگر برود علي خبر مي -
 .دهد مشروط بر اين كه برود علي خبر مي -
 .آن معنا ست كه خبر داده استرفتن علي به  -
 .دهد در صورتي كه برود علي خبر مي -

 

تالي -دو نوع ارتباط مقدم
منطقي logical  .اگر برف و باران بيايد باران آمده است : 

. اگر برف بيايد هوا سرد بوده است:  factual  ناظر به واقع
 

 

 )معناشناختي جملة شرطي(اند؟  آيا همة جمالت شرطي تابع ارزشي
 صدق و كذب جملة شرطي با صدق و كذب مقدم وتالي چه نسبتي دارد؟

يعني معناي . توان تعيين كرد ، تنها حالت كذب شرطي را با اطمينان ميrelevant logicخارج از منطق ربط (
يعني . تواند مقدم صادق و تالي كاذب باشد و شرطي صادق باشد هاي شرطي آن است كه نمي مشترك جمله
هاي شرطي آن است كه تركيب مقدم و نقيض تالي محال است، اما در مورد صدق  لي جملهمعناي حداق

هاي ديگر مقدم و  دانان به حالت شرطي بايد با توجه به ارتباط مقدم و تالي در زبان طبيعي نظر داد، ولي منطق
 .هاي شرطي چنين است پس جدول ارزش جمله. دهند تالي ارزش صدق نسبت مي

p q(pq) 
   

p q )pq( pq q q p سطر

T T F F T T I 

F F T T F T II 

T T F F T F III 

T T F T F F IV 

 

 مشكل جمالت شرطي در مورد تابع ارزش
 .كرد كرد آن گاه حسين نيز در جلسه شركت مي اگر عباس در جلسه شركت مي

 معتقد باشد جمله صادق استجواد
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 )يعني عباس شركت كرده باشد و حسين نيامده باشد(معتقد باشد جمله كاذب است  علي
 اگر نه عباس آمده باشد نه حسين : IVسطر 

                     
.كرد حسين شركت مي» كرد اگر عباس شركت مي«: صادق چون جمله روي شرط حكم كرده

چون عباس نيامده صادق نيست                                                              : كاذب
  

. اگر ياسر عمل جرحي كند اما دو هفته بعد بر اثر تصادف بميرد در اين صورت هم مقدم و هم تالي صادق است: Iسطر 
 .سبب جملة مقدم نيست تصادف ؟؟؟؟؟؟ ياسر موجب صادق شدن تالي نشده چون صدق تالي به

 
 ):شرطي منفصله(قياس تعاند 

 

pqR

 =تر از دو طرف  بيش
Fبرهان س  استقصا = و ترديد ر و تقسيم دوران 

     
pq
p

q
    

pq
p
q

: حقيقيه

 نامعتبر   
pq

p
q

          
pq
p

q
: الخلو مانعه

 نامعتبر 

 

ج

pq
p

q

      

 

ج

pq
p
q

: الجمع مانعه

 

 
  تيدمن 64و  65صص ( 3-2تمرين( 

نمادهاي اختصاري مورد استفاده . (ها تا حد ممكن نشان داده شود، نمادين كنيد زير را بدان منظور كه ساختار آن هاي جمله
 .)را معين كنيد

 .يا كسر بودجه كاهش پيدا خواهد كرد يا ميزان ماليات بر درآمد افزايش خواهد يافت. 1
 .بارد يا اين كه باران زيادي نميامسال يا باران زيادي خواهد باريد . 3
 .در سينما انقالب، يا فيلم موج مرده بر روي پرده است يا فيلم باران. 5
 .بندي پزشكان مخالف خواهد بود با طرح سطح) جناح اكثريت يا جناح اقليت(حد اقل، يكي از دو جناح مجلس . 7
 .ي ربيعيانشود يا آقا يا آقاي سعادت در مسابقات سراسري قرآن اول مي. 9

 .كند كند يا آن را گرفتار مشكالت جديدي مي بندي پزشكان، يا به وضعيت بهداشتي كشور كمك مي طرح سطح. 11

 
 دوشرطي تابع ارزشي

p. فقط در جمله داراي ارزش يكسان باشد: ارزشي معناي هم q 
pqq p 

T T T 

F F T 

F T F 

T T F 

 بر خالف شرطيرود  تر به كار مي دوشرطي در فارسي كم
 مرتضا سير است اگر و فقط اگر غذا خورده باشد -

 مرتضا سير است فقط در صورتي كه غذا خورده باشد -
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 مگر اين كه/ فقط اگر
 )شرط كافي. (شويد اگر به درس توجه كنيد قبول مي .1
 )شرط الزم. (شويد فقط اگر به درس قبول كنيد قبول مي .2

گويد  يعني جملة دوم نمي. صادق بماندشايد ملة اول حتما كاذب است اما دومي اگر در كالس توجه كنيد اما قبول نشويد ج
يعني طرف ايجابي آن به شرايط ديگري و علل ديگري هم (شويد  گويد اگر توجه نكيد قبول نمي شويد بلكه مي اگر توجه كنيد قبول مي

 )نياز دارد
p  q به همين جهت بهترين ترجمه  p   فقط اگرq 

 .يشو مردود مي نخوانياگر شوي مگر اين كه درس بخواني درس مردود ميدر اين 

 تر شهودي        راه كم      
                                                                       S F

خواني شوي يا درس مي يا در اين درس مردود مي  FS
 

  باران نباردكنم فقط اگر  فردا با شما بازي مي* 
 GBكنند   ها بازي مي گويد نه تنها اگر فردا بازيي كنند باران نخواهد باريد بلكه اگر باران نبار آن شايد مي

 

 ها اي و تصويري ديگر در فهم شرطي گونه
 اگر باران ببارد ابر در آسمان است   

 ستتنها اگر ابر در آسمان باشد باران باريده ا 

 باران باريدن بدون ابر نيست 
 

p→q 
p  بدونq اگر . (نيستp  باشدq حتما هست(. 

 )qبدون  p(چنين نيست كه  

 
)pبدونq( pبدونq p qq p 

T F T T T 

F T F F T 

T F T T F 

F F T F F 
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 ها هاي جمله محاسبة ارزش: فصل سوم

 :سومفصل 

 ها محاسبة ارزش جمله
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 :اي را كه در برگيرندة يكي از ادات تابع ارزشي است تعيين كنيم توانيم ارزش هر جملة مركب يا ساده مي
 ترجمه جمله طبيعي به زبان منطقي .1

با دو روش (رويم  و پيش مي) نويسيم ميكه به ما داده شود زير همان نماد (ارزش هر جملة اتميك  .2
 )ايي و خطي حلقه

 .دهيم قرار مي) اگر در جمله مركب هست(ابتدا نقض هر نماد را  .3

 .كنيم گذاري مي تر ارزش تر به بزرگ به ترتيب از دامنة ادات كوچك .4

): كنيم با يك فلش مشخص مي(دهيم  شود زير ادات اصلي قرار مي آخرين ارزشي را كه تعيين مي .5
 .ارزش جماه، ارزش ادات اصلي است

 
 .چنين نيست كه يا علي يا باقر خواهند دويد يا باقر نخواهند دويد

 :با فرض اين كه علي و باقر هر دو خواهند دويد
 ~ A  B  ~ B

  T  T    T  

  T  T  

    T    

  F       

     

          
 ~ A  B  ~ B

ارزش جمله F  T T T  T F T   

 الصدق ممكن/ گو دروغ/ گو راست
: ها جمله

AA . وجود ندارد كه آن جمله در آن تعبير صادق باشد) هيچ سطري از جدول(در جدول ارزش آن هيچ تعبيري : گو راست
AA . وجود ندارد كه آن جمله در آن تعبير كاذب باشد) هيچ سطري از جدول(در جدول ارزش آن هيچ تعبيري : گو دروغ
                                  A B B . اند برخي تعبيرها صادق و برخي كاذب. گو گو است نه راست اي كه نه دروغ جمله: الصدق ممكن

 

 
 چگونگي ساخت جدول ارزش

جملة  4اگر  n  2 هاي اتميك تعداد جمله= هاي اتميك  تعيين تعداد سطرهاي مورد نياز بر اساس تعداد جمله .1
 .سطر نياز داريم 16ريم اتميك دا

گيرد و به  به صورت يك در ميان قرار مي T ،Fدر زير جملة اتميك آخرين ستون سمت راست جدول  .2
حتما از سمت راست به چپ ... (همين ترتيب در ستون بعدي دو در ميان و بعدي چهار در ميان و 

 )گذاري شود ارزش

 .كنيم هاي مركب را با توجه به سطرها تعيين مي ارزش جمله .3

 
 گو و معتبر رابطة راست

هاي استدالل و تالي آن را  گو وجود دارد كه مقدم آن را عطف مقدمه اي راست متناظر هر استدالل معتبر جمله
 ....؟؟؟؟نتيجة استدالل 

هاي  توان بدون نياز به تجربه يا آزمايش تجربي تعيين كرد اما جمله گو را مي ارزش هر جملة راست* 
 .اند اين گونهالصدق  ممكن
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: ها جمله
هم ارزشي(

)و هم شرطي

 

A B يا   اند ارزش هم در مقام واقع A B  .دهنده آن است هاي تشكيل ارزش جمله وابسته به ارزش بخش: تابع ارزشي←الصدق ممكن

AB A يا   اند ارزش منطقا هم AB BA  .دهنده آن بستگي ندارد ارزش جمله به ارزش اجزاي تشكيل: منطقي←گو راست
 

 
 :ارزشي منطقي دوجمله با جدول ارزش تعيين هم

 .اگر و فقط اگر در هيچ يك از سطرهاي جدول ارزش خود، ارزش متفاوت نداشته باشند
AB ABB A
T T T T 
F F F T 
T T T F 
T T F F 

 
استلزام
دو جمله

صورت دو به

 

.                                      اگر در واقع اين گونه نباشد كه اولي صادق و دومي كاذب باشد: تابع ارزشي

                                                                                         
حافظ در قيد حيات است   مستلزم

  متر ارتفاع دارد 1000قله دوماند 
 

.اگر منطقا اين گونه باشد كه امكان كذب جمله دوم در صورت صدق جمله اول وجود نداشته باشد: منطقي

                                                                                           
علي بيكار و بيمار است    مستلزم
علي بيكار است                       

 

 
 صادق باشد ABدر هيچ سطر جدول چنين نيست كه اگر . است BAمنطقا مستلزم  AB: تعبير ديگر 

BA در مقابل . كاذب باشدBA منطقا مستلزم AB  نيست زيرا در سطر دوم جدول ارزش در حالي كه
BA  صادق استAB كاذب است. 

BA ABB A
T T T T 
T F F T 
F T T F 
T T F F 
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 اعتبار و سازگاري سنجش
 سنجش اعتبار با استفاده از جداول ارزش

 .اش كاذب باشد هاي آن صادق و نتيجه اگر و فقط تمام مقدمه: استدالل معتبر: قبال
ها صادق و نتيجه كاذب باشد استدالل معتبر  اگر در هيچ يك از سطرهاي جدول ارزش چنين نباشد كه مقدمه

 . است
 .شود ناميده مي مثال نقض يك استداللصادق اما نتيجه كاذب باشد ها  تعبيري كه در آن مقدمه

A C BCABC B A       AB
    T T T        BC 
    F T T        C  
    T F T        A 
    F F T         
    T T F         
    F T F         
    T F F         
    F F F         

 
 

 گو رابطة استدالل معتبر و راست
 .بر اساس جملة شرطي مطابق يك استدالل

هاي استدالل مقدم آن را تشكيل دهد و  جمله شرطي است كه عطف مقدمه: جمله شرطي مطابق يك استدالل
 .نتيجه استدالل در جاي تالي آن قرار گيرد

AB
BC
AC

      [(AB)(BC)](AC) 

 . گو باشد يك استدالل معتبر است اگر و فقط شرطي مطابق آن يك راست
 

 سنجش سازگاري با جدول ارزش
 .ها در آن صادق باشند كافي است جدول ارزش تشكيل دهيم و به دنبال سطري بگرديم كه همة جمله

 .اگر و فقط اگر مجموعه سازگار است كه چنان سطري وجود داشته باشد
B AB ABB A       AB
F T T T T        AB
T T F F T        B 
F F F T T         

T T T F T         

 هيچ سطري هر سه جمله صادق نيست
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A ABABB A       AB
F T T T T        AB
T T F F T        A 
F F F T T         

T T T F T         

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟سطر چهارم
 

 اعتبار و سازگاري
 اعتبار استدالل به معناي خاص

 :اگر در جمله شرطي مطابق يك استدالل

صادق باشد يا كاذب) تالي(در هر حالتي معتبر است چه نتيجه 
)                      توان گرفت اي مي مثال در تناقض هر نتيجه(

 

گو باشد مقدم دروغ
ها نباشد و امكان صدق همه مقدمه

المقدم هميشه صادق است كاذبه

.معتبر است) چه مقدم صادق و چه كاذب باشد(در هر حالتي  
گو باشد تالي راست

امكان كذب نتيجه نباشد
التالي هميشه صادق است صادقه

  

 
 .ها ناسزگار باشد، معتبر است اگر در هر استداللي مقدمه* 
 .استدالل معتبر است) ها صرف نظر از مقدمه(گو باشد باشد  اگر نتيجه، جمله راست* 

 1 2 3 C  P١.١  

            P٢.٢  
      T  F    P٣. ٣  
            C  

 .ها صادق و نتيجه كاذب باشد نوع معمولي اعتبار ممكن نيست كه همه مقدمه
 

 با جدول ارزش عدم اعتبارراه كوتاه سنجش 
 .ها صادق و نتيجه كاذب باشد در پي يك مثال نقض بياييم يعني تعبيري را بيابيم كه در آن همه مقدمهبايد 

هاي اتميك آغاز كرده و در نهايت ارزش كل جمله را به دست آوريم ابتدا  گذاري از جمله به جاي اين كه ارزش
هاي اتميك ارزش مناسبي را  ملهكنيم تا براي هر يك از ج گذاري كرده و سپس تالش مي كل جمله را ارزش

 .به دست آوريم
 .ها ارزش صدق دهيم و چنين وضعي ممكن شود استدالل نامعتبر است اگر به نتيجه ارزش كذب و به مقدمه

برسيم ولي در اين جا  PPاين راه شبيه برهان خلف است با اين تفاوت كه در برهان خلف بايد به تناقض 
 .گرديم ها مي بال صادق بودن همه مقدمهفقط با فرض كذب نتيجه به دن
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البته اين روش براي سنجش اعتبار مناسب نيست چرا كه براي اثبات عدم اعتبار الزم است نشان دهيم در 
 . ها صادق و نتيجه كاذب باشد هيچ تعبيري اين گونه نيست كه مقدمه

اگر استداللي هشت جمله اتميك . اتميك باال مشكل است هايي با جمله روش جدول ارزش هم براي استالل
 .شود سطر تشكيل مي 256داشته باشد جدولي با 

 

 راه كوتاه سنجش سازگاري با جدول ارزش
ها و كاذب نمودن نتيجه باشيم فقط كافي است راهي بيابيم تا  به جاي آن كه درصدد صادق نمودن مقدمه

 . ها را صادق نماييم تمام مقدمه
 Bدر يك حالت و صادق Aبا كاذب انگاشتن . هاي زير را اثبات كنيم خواهيم سازگاري مقدمه كنيد ميفرض 

 .انگاشتن در حالتي ديگر

  
           

A       B
                

A       B
         

                 

           
A       B
             

A       B
A         

  

 ؟؟؟؟؟؟ 122اگر تركيب ص 
 

 ها نمونه جانشين

: كم سه نمونه جانشين دارد هر جمله دست
ساختار اتميك                                 

pq, p q, pq, pq, q ساختار پايه 
يافته                              ساختار بسط

 

: بقيه موارد
يافته تر از ساخت بسط تر از اتميك كم پيچيدگي بيش
ها همانند ادات اصلي ساخت پايه       ادات اصلي آن

 

p    ساخت اتميك  (AB) (CD)  
p q   ساخت پايه 
p q  
p (qr)  
 p (qr) 
 (pq)  r 
 (pq)  (rs)  يافته ساخت بسط  
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به  qو  Aبه جاي  pباشد زيرا جايگزين كردن  مي (AB)اي  نمونه جانشين ساخت جمله (pq)جمله 
 .توان به جمله مذكور دست يافت مي Bجاي 

ها  اي وجود ندارد تا با جايگزين كردن آن نيست چون هيچ جمله ABاما همين جمله نمونه جانشين ساخت 
 .به جمله مذكور رسيد Bو  Aبه جاي 

 .است pqشود كه متفاوت  حاصل مي قرار دهيم جمله B ،qو به جاي  A ،pاگر به جاي 
 

 )ارزشي منطقي خلط ساخت منطقي و هم(جلوگيري از يك اشتباه 
A  وA ها صادق باشد ديگري هم  اند يعني شروط صدق يكساني دارند و اگر يكي از آن ارزش منطقا هم

جانشين يك ساخت  نهها را نمو توان آن ارزش بودن منطقي اين دو جمله نمي رغم هم اما علي. صادق است
، p: اي است جانشين سه ساخت جمله نمونه Aحال آن كه  pجانشين  فقط نمونه  A. اي محسوب كرد جمله
p  وp . 

تري نيز داشته  شود ساختار منطقي بيش جانشي آن محسوب مي تواند غير از آن ساختي كه نمونه يك جمله مي
 .تري داشته باشد كمتواند ساختار منطقي  باشد اما هرگز نمي
 .ها كليدفهم كاربرد صحيح قواعد منطق است اي و نيز متغيرها و ثابت هاي جمله ها و ساخت تفاوت ميان جمله
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 براهين: فصل چهارم

 :چهارمفصل 

 براهين
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هاي آن استدالل  جانشين اي كه تمام نمونه هاي جمله است به گونه اي از ساخت مجموعه: صورت استداللي
 . هستند

 .جانشين صورت استداللي زير هستند هاي زير همگي نمونه مثال استدالل
AB C

AB

C
   )3          

H K
H
K

   )2              
A B

A
B

   )1                          
p q

p
q

 

 : صورت استداللي
)نتيجه كاذب باشد

                   
 

 )وم(وضع مقدم 
 .فقط سطر اول هر دو مقدمه صادق و در همان سطر هم نتيجه صادق است

q p q p q p 
T T T T T 
F F T F T 
T T F T F 
F T F F F 

 
 رفع مقدم

 ). مغالطه رفع مقدم: (حال صورت استداللي نامعتبر
q p q p q p        p q

T T F T T        p 
F F F F T        ___ 
T T T T F        q 
F T T F F         

 در سطر سوم هر دو مقدمه صادق و نتيجه كاذب
 

 تعريف برهان
هاي قبلي آن  هاي يك استدالل هستند يا اين كه از جمله ها يا مقدمه هاست كه تمام آن اي از جمله مجموعه

هاي استداللي معتبر هستند و آخرين جمله در آن  هاي نتايج صورت جانشين نمونهزيرا . اند مجموعه نتيجه شده
 .باشد مجموعه نتيجة استدالل مي

 
 Modus Tollens) رت(رفع تالي 

p q
q
p

  

 )غيرمعتبر(وضع تالي 
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p q
q
p

  

 )ا.ق(قياس انفصالي 
 دار نشدن زوج يا پدر است يا مادر عامل بچه  الخلو   متصله مانعه

  الجمع مانعه

             
pq

q
p

                
pq

q
p

                 
pq
q

p
                

pq
q

p
  

 
 )ش.ق(قياس شرطي 

اي باشد و جملة دوم خود به نحو تابع ارزشي مستلزم جملة  اي به نحو تابع ارزشي مستلزم جمله اگر جمله
 .تابع ارزشي مستلزم جملة سوم است شود كه جملة اول به نحو سومي باشد نتيجه مي

   
p q
q r
p r

 

 :مثال
۱. AB 
۲. C D 
۳. A→C 
۴. D       

 B 

۵. A→D  ش ق   ۲,۳ 

۶. A  ۵,۴   رت 

۷. B   ا ق    ۱,۶ 

 )ع ح(حذف عاطف 
pq

q                pq
p  

 .ها صادق است توان تنتيجه گرفت كه يكي از آن از اين كه دو جمله صادق هستند مي
توان با به كارگيري قاعده حذف عاطف يكي از  داشته باشيم كه تركيب عطفي باشد مياگر سطري در برهان 

 .دو مولفه تركيب عطفي را نتيجه گرفت
 هاي تركيب عطفي اي براي جدا كردن مولفه قاعده

 
 )ع م(معرفي عاطف 

                
p
q
pq

  

 . توان تركيب عطفي ساخت هر دو سطر برهان را مي
 هاي تركيب عطفي كنار هم نهادن مولفهاي براي  قاعده
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 )ف م(معرفي فاصل 
                  

هاي آن جملة مذكور باشد نيز صادق خواهد  اي ثابت شود هر تركيب فصلي كه يكي از مولفه اگر صدق جمله
 .بود

در هيچ يك از اين قاعده خصوصا وقتي سودمند است كه نتيجه برهان دربرگيرنده اجزاي اتميكي باشد كه 
 ها وجود ندارد مقدمه

۱. AB     م 

۲. (AE)( CD)   
۳. A          ع ح   ۱ 

۴. C          ع ح   ۱ 

۵. AE     ف م   ۲ 

۶. CD  ف م   ۳ 

۷. (AE)( CD)  ع  م   ۵,۴ 

 
 Constructive Dilemma) م. ذ(ذووجهين مثبت 

                
p r
q s
pq

rs

  

 :دو محدوديت اين هشت صورت استداللي
را استنتاج كرد نه بالعكس  A AB توان جمله مي  اند مثال با استفاده از حذف عاطف از  يك سويه. 1

)                                                                 صورت استداللي استلزامي(
 AB C مثال با حذف عاطف بخواهيم از . شود نه بخشي از يك سطر بر كل يك سطر اعمال مي. 2

A برسيم                                                                                                                 C  به 

  

 
 اصول راهبردي حل مساله

اين . اند صورت استداللي معتبر همانند قواعد شطرنج 180يل منطق شباهت بازي شطرنج و بازي حل مسا
 .هايي در يك استدالل يا برهان مجاز است كنند چه گام قواعد معين مي

اصول راهبرد حل مساله منطق بخشي از قواعد منطق نيستند همان گونه كه اصول برنده شدن در شطرنج نيز 
چون موجه . ام داوري تعلق ندارند بلكه به مقام كشف تعلق دارندبه مق. (بخشي از قواعد بازي شطرنج نيستند

هاي مناسب جهت رسيدن به نتيجه به ما كمك  ها در برهان نيستند و فقط در كشف حركت كنندة حركت
دليل دفاع از يك سطر برهان همواره بايد يك صورت استداللي معتبر يا يك قاعدة استنتاجي معتبر .) كنند مي

 . باشد
 هايي است كه مطابق قواعد استنتاجي معتبر قاعدة راهبردي توجه داشتن به صورت رينت مهم . 

 مثال استدالل
۱. [A (B C)]  [D (CE)]   
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۲. [D (CE)]  
       

 )ها زياد است هاي اتميك و تركيب هر چند تعداد جمله(از منظر ساخت پايه همان رفع مقدم است 
  ش توجه كنيد ا و ق خصوصا به چهار قاعدة وم، رت، قدر حل مساله. 

تا ) توانيد آن را به آساني به دست آوريد يا مي(اگر مقدمة شرطي داريد بررسي كنيد آيا سطري داريد 
 .ش را به شما اجازه دهد كاربرد وم، رت يا ق

 .ا باشيد هايي براي كاربرد ق وجوي راه اي داريد كه تركيب فصلي است در جست اگر مقدمه
ا استفاده  توانيد از رت يا ق اگر سطري داريد كه در برگيرندة ادات نقض است بررسي كنيد كه آيا مي

 .كنيد
 دوستان شما ) هاي اتميك نقض شده هاي اتميك و جمله ويژه جمله به(هاي كوتاه  هميشه جمله

 .هستند

  بتدا ساختار منطقي نتيجه را بررسي ا. شوند حل مي) ها و نه مقدمه(بسياري از براهين از طريق نتيجه
ها جهت استنتاج نتيجه مورد  كنيد و از خود بپرسيد كه آيا سطري وجود دارد كه بتواند همراه مقدمه

 .استفاده قرار گيرد

اند ردگيري كنيم و كار ردگيري  دهندة حروفي كه در يك استدالل آمده براي اين كار بايد ادات ارتباط
 .ه در نتيجه آمده آغاز كنيمرا از حرف يا حروفي ك

 نخورده  سطر دست(اطالعات جديد . استفاده چندباره از يك سطر در يك برهان معموال مفيد نيست
 . مفيدتر است) در يك برهان

 اما برخي براهين جز با . دانشجويان نوآموز منطق اغلب تمايلي به استفاده از قاعدة معرفي فاصل ندارند
 .شوند مل نمياستفاده از اين قاعده كا

۱. B C   
۲. C 
۳. B R 

    
۴.  B                      رت  ۱,۲ 

۵. R                      وم  ۳,۴ 

۶. RD    را اضافه كنيم D  ام بايد سطر شش  . 
۷. (RD) B 

ها توجه كنيد و به نتيجه نگاه نكنيد نخواهيد دانست كه چه چيزي را بايد به  اگر صرفا به مقدمه
 .كنيدبرهان اضافه 

 
 خالصه

 هايي از جمله باشيد كه تكرار شده باشد ش، وم، و دت به دنبال بخش ا، ق براي به كارگيري قواعد ق. 
 هاي كوچك بسيار سودمند هستند جمله. 
 تالش خود را به صورت برعكس از نتيجه آغاز كنيد. 
 كنيدهاي استفاده نشده را استفاده  از اطالعات جديد استفاده كنيد مقدمه. 
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 ها وجود ندارند براي معرفي اين  هايي است كه در هيچ يك از مقدمه زماني كه نتيجه دربرگيرنده جمله
 .ق استفاده كنيد اطالعات از م

  انجام دهيد) كه معتبر است(اگر درمانديد هر كاري.  
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 )ارزشي هاي استداللي هم صورت(هاي دوسويه  استدالل
 )م ن(نقش مضاعف . 9

p p 
 )د ق(قضية دمورگان . 10

(pq)  pq 
(pq)  pq 

 ...نه... نه...   / هم... چنين نيست كه هم
 .چنين نيست كه فردا باران يا برف ببارد= فردا نه باران خواهد باريد و نه برف

در هيچ يك از سطرهاي جدول ارزش خود ارزش (ارزش هستند  هاي استداللي دوسويه هم چون صورت
لذا ) گويند دقيقا يك چيز را مي(اي هستند كه شروط صدق كامال يكساني را دارند  و دوجمله) متفاوت ندارند

اي كاذب نتيجه شود  يجهاي صادق نت ها تغيير كنند و به تبع آن از مقدمه بدون ترس از اين كه مبادا ارزش
 ABيا  ABبه همين دليل . ارزشي در اجزاي سطرها نيز استفاده كرد هاي استداللي هم توان از صورت مي
 .ارزش خواهد بود هم

 
 )جا(جايي  جابه. 11

pq  qp 
pq  qp 

 )→هاي داراي  نه جمله(اند  مرتبط و  هايي كه با ادات  اهميت در برعكس كردن ترتيب جمله
 

 )شركت(پذيري  شركت. 12
p(qr)  (pq)r 
p(qr)  (pq)r 

 .اند دوبار تكرار شده قابل اعمال يا  هاي مركبي كه ادات  فقط در جمله
A)و  A(BC)از  C(AB)به همين جهت استنتاج  B) C  ازA (B C) نامعتبر است. 

 
 )پخش(پذيري  پخش. 13

p(qr)  (pq)(pr) 
p(qr)  (pq)(pr) 

اگر . براي كاربرد آن به دنبال يك مولفة تركيبي بگرديد كه خودش تركيب عطفي باشد. اي بسيار قوي قاعده
فصلي  بيتركآيد بايد يك  پذيري را نسبت به يك تركيب عطفي اعمال كنيد آن چه به دست مي قاعدة پخش

 .ركيب فصلي اعمال كنيد نتيجه بايد يك تركيب عطفي باشدبه يك ت نسبتباشد و اگر آن را 
۱. A B   

 A (AB) 
۲. A 
۳.  B                      رت  ۱,۲ 

۴. R                      وم  ۳,۴ 

۵. RD    را اضافه كنيم D  ام بايد سطر شش  . 
۶. (RD) B  
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 اشتباهات رايج در حل مساله
 از سطرهاهاي استداللي استلزامي در بخشي  استفاده از صورت .1


  A C

  
به همين جهت اين استنتاج غلط . توان از حذف عاطف در بخش مقدم بخش اول استفاده كرد نمي
 : است

. آرمه برخورد كند كشته خواهد شد كيلومتر در ساعت حركت كند و با ساختماني بتون 100اگر هوشنگ با سرعت 
 .شود حركت كند كشته ميكيلومتر در ساعت  100پس اگر هوشنگ با سرعت 

 .توان در كل يك سطر هم در بخشي از يك سطر استفاده كنيم در ده صورت استداللي دوم هم مي
 فاصلعدم رغبت به استفاده از قاعدة معرفي  .2

گويي است اما در معرفي   كنند افزودن دلخواهي حروف به يك سطر نوعي دروغ چرا كه گمان مي
 .فاصل اين مشكل وجود ندارد

 پذيري م رغبت به استفاده از قاعدة پخشعد .3
 .ناشي از عدم قدرت در تشخيص جاهايي است كه كاربرد آن سودند خواهد بود

ها آمده ولي در نتيجه نيامده بسيار  گاهي استفاده از اين قاعده براي خالصي از حرفي كه در مقدمه
 .كننده است تعيين

 ناپذير تالش براي اثبات امور اثبات .4
 ده از صورتهاي استدالل نامعتبر مقابلمثال استفا


  


   

  

 غفلت از دامنة ادات نقض .5

 
 هاي تودرتو بايد قبل از فرض اصلي اخراج شوند در فرض. 

 .ها هرگز نبايد يكديگر را قطع كنند دهنده دامنة فرض خطاهاي نمايش

  استدالل تركيب شرطي نباشدممكن است از دش استفاده كرد هرچند نتيجة. 

: اگر

ارزش باشد  تركيب فصلي باشد با قاعده استلزام تركيب شرطي بله دست آورد كه با نتيجه هم -
.                        و آن گاه با دش آن تركيب شرطي را به دست آوريد

دش را كنيم براي اثبات هر يك از دو تركيب شرطي  تركيب دوشرطي باشد معكوس عمل مي -
.                                                 گيريم به صورت مجزا به كار مي
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 دليل شرطي و برهان غيرمستقيم: فصل پنجم

 :فصل پنجم

 دليل شرطي 
 و برهان غيرمستقيم
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 )ش.د(دليل شرطي 
هايي است كه  سروكار ما با استداللقاعدة دليل شرطي تقريبا در همه موارد مفيد است اما در مواردي كه 

 .ها شرطي يا قابل تبديل به يك تركيب شرطي مفيدتر خواهد بود نتيجه آن
 .كاربرد صحيح دليل شرطي شامل اجزاي زير است

 .شود جملة شرطي باشد اي كه با استفاده از دليل شرطي موجّه مي الزم است جمله .1

 .شرطي باشد الزم است مقدم آن جملة شرطي سطر قبل از جملة .2

 .شده را نمايش دهند شده دامنة مقدمة فرض هاي كشيده خط .3

   p فرض

 
q 

 
p q 

 
هايي كه به آن  هاي معتبر شرطي هستند زيرا نتيجه مشروط است به صدق مقدمه به يك معنا تمام استدالل

 .وابسته است
 

  :نكته
 سطرهاي جديد از آن استفاده  توانيم براي به دست آوردن شده ديگر نمي بعد از اخراج مقدمة فرض

 .كنيم
 .توان داخل فرض استفاده كرد اما از قبل از فرض مي

۱. A B   
 A (AB) 

۲. A                     فرض  
۳. B                      وم  ۱,۲ 

۴. AB                    ع   م  ۳,۲ 

 
۵. A  (AB)             دش  ۴,۲  

 
  ها در نهايت به صورت  مشروط بر اين كه هر يك از فرضشما اجازه داريد هر چيزي را فرض كنيد

 .صحيح اخراج شوند

 البته هر فرضي هم سودمند نيست. 

هاي مياني كه درصدد رسيدن  گيري در باب اين كه چه چيزي را فرض كنيد نتيجه با گام در تصميم
 .هاي استدالل شوند و نه مقدمه ها هستيد راهنماي شما محسوب مي به آن

ها قبل از اين كه تصميم بگيريم چه چيزي را فرض كنيم تالش برعكس يعني از سمت  گاهي وقت
 .كند تر مي ها برهان را بسيار كوتاه نتيجه به سوي مقدمه
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۱. (EC) B 
۲. C  (DE)   

 B C 
۳. C                     فرض  
۴. DE        وم  ۳,۲ 

۵. E                    ع  ج  ۴ 

۶. EC             مع  ۵,۳  

۷. B              وم  ۶,۱ 

 
۸. C B             دش  ۷-۳ 

۹. B C          دش   ع  ۸ 

ايم بلكه مقدم عكس نقيض آن را كه با استفاده از قاعدة  در اين برهان مقدمِ نتيجه را فرض نكرده
 .ايم آيد فرض گرفته عكس نقيض شرطي به دست مي

 . كند برهان را بسيار دشوار مي Bفرض كردن 
بسيار سودمندتر ) از فرض كردن مقدم خود نتيجه(كردن مقدم عكس نقيض نتيجه پس گاهي فرض 

 .است
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 reductio ad absurdum proof) برهان خلف(برهان غيرمستقيم 

               





خ ب   

                 

فرض
 
 
 
 
 

                                   



 

هاي استدالل  اگر نقيض نتيجه را به مجموعه مقدمه. گو ست و امكان صادق بودن ندارد اي دروغ تناقض جمله
. اضافه كنيم و يك تناقض را استنتاج كنيم در اين صورت نتيجه خودش درست است و استدالل معتبر است

 .) كنيم ل ميكنيم و استدال اگر نتيجه خودش نقض دارد، نتيجه را بدون ادات نقض فرض مي(
هاي اصلي صادق باشد نقيض مقدمة افزوده شده باشد صادق باشد  كند كه اگر مقدمه استنتاج تناقض اثبات مي

و چون مقدمة فرض شده همان نتيجه استدالل مورد بررسي است پس نتيجة استدالل بايد صاد باشد و 
 .استدالل معتبر است

 :كاربرد صحيح برهان خلف شامل موارد ذيل است
 )يا برعكس(شده باشد  شود نقيض مقدمة فرض خ موجّه مي اي كه با ب الزم است جمله .1

 .باشند ppجانشين ساخت  الزم است سطرهاي بعدي نمونه .2

 .دهند شده را نمايش مي اند كه دامنة مقدمه فرض هايي كشيده خط .3

استفاده از دليل شرطي نيز اثبات تر با  شود با مسيري طوالني هر استداللي كه با برهان خلف اثبات مي* 
 .شود مي

 

 هاي راهبردي در استفاده از دليل شرطي و برهان خلف نكته
 ارزش است  دليل شرطي در جايي كه نتيجه استدالل تركيب شرطي است يا با يك تركيب شرطي هم

 .قابل استفاده است
  هاي ديگر براي حل  از راهبرهان خلف در اثبات هر استداللي قابل استفاده است پس اگر استفاده

البته مستقيا هم نبايد سراغ برهان خلف رفت چون گاهي . (خ استفاده كنيد برهان جواب نداد از ب
 .)كند استفاده از برهان خلف برهان را بسيار دشوارتر مي

 تر تبديل نماييد هاي ساده هاي پيچيده را به جمله خ الزم است سعي كنيد جمله هنگام استفاده از ب. 
 .ترين راه براي پيدا كردن يك تناقض است اين راه سريع

 باشد خ خصوصا در جايي كه نتيجه يك گزاره اتميك يا نقيض يك گزاره اتميك است سودمند مي ب. 
 خ در  استفاده از ب. سازند تر مي تر و نتيجة كوتاه برهان را مشكل هاي كوتاه برهان را آسان مقدمه

دهد كه كار  رد مقدمة كوتاه سودمند ديگري را در اختيار شما قرار مياي كوتاه دا برهاني كه نتيجه
. سازد و شما ديگر مجبور نيستيد مستقيما نتيجة كوتاه مشكل را استنتاج كنيد تر مي استنتاج را آسان

 . هر تناقض سودمند است
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 هاي منطق جديد در كنكور كارشناسي ارشد و دكترا آزمون: 1 پيوست

 :1 پيوست

 هاي منطق جديد آزمون
 در كنكور كارشناسي ارشد و دكترا
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هاي منطق جديد در آزمون مقطع كارشناسي ارشد سازمان سنجش تست 1381نخستين بار در سال : اشاره
. اندهاي منطق اين آزمون را تشكيل دادهها حدوداً يك سوم تستاز آن زمان تاكنون اين تست. مطرح شدند
اين موارد . تعدادي تست منطق جديد در امتحان ورودي دكترا مطرح شده است 1390آزمون سال همچنين از 

هاي مذكور از آزمون سال در اين جزوه كليه تست. مورد رسيده است 12به  1393در آزمون دكتري سال 
ال در مقابل هر تست، س. اندهاي درسي تنظيم شدهگردآوردي و بر اساس سرفصل 1393تا سال  1381

همچنين تنها در مواردي كه سئوال مربوط به آزمون دكتري است، در مقابل . برگزاري آزمون درج شده است
هاي دانشگاه هاي منطق جديد در آزمونالزم به ذكر است كه تاكنون تست. آن به اين مطلب اشاره شده است

 . اندآزاد اسالمي به كار نرفته

 : چند نكته

 : ر هستندنمادهاي زير معادل يكديگ

 نمادهاي معادل نام نماد

   شرطي

 دو شرطي
  

    فاصل

  . & عاطف

  PP P~ نقيض

 T 1 د ص صدق منطقي

 ٠ F غ/ ن  ك كذب منطقي

 :سه نحوه نمايش زير به يك معنا هستند

QxPxQxPx :,)(  QxPxQxPx  |,)( 
Qx/

Px٢

QxPx١
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 )هاجمله(ها منطق گزاره) بخش نخست

 قضايا و كليات منطق جديد) يك

 . گزارة مركب در مقابل گزارة اتمي قرار دارد -
 )صدق منطقي= قانون منطقي = قضيه منطقي (قضية منطقي، عبارت راستگوي منطقي است  -
 عبارت راستگوي منطقي= گويي همان= توتولوژي   -
عنوان به . عبارت شرطي كه مقدم آن امكان وقوع داشت، اما واقع نشده است را شرطي خالف واقع گويند -

 .»شداگر كبريت خشك بود، روشن مي«: گوييدمثال، هنگامي كه كبريتي خيس شده باشد، مي
 )88(؟ شودنميكدام يك از مباحث منطق قديم در منطق جديد ديده  -1

 مبحث حجت) د مبحث معرّف ) ج هاي اقترانيقياس) ب هاي استثنايي قياس) الف
 )88(است؟ ) theorem(كدام يك از عبارات زير قضيه  -2

~~)() الف PQP  ب ()~(~ QPQ  
~~)() ج QPP  د ()(~ PQQ  
 )88(است؟ ) theorem(كدام يك از عبارات زير قضيه  -3

)() الف QPP  ب (])[(~)( QQPQP  
)&()&~() ج QPQP  د ()()( PQQP  
 )88(اي با يكديگر دارند؟ و استدالل چه رابطه) theorem(قضيه  -4

 هاي آن صفر استقضيه استداللي است كه تعداد فرض) الف
 اي با يكديگر ندارنديكديگرند و هيچ رابطه قضيه و استدالل مستقل از) ب
 هر قضيه قابل تحويل به استدالل است، اما عكس آن صادق نيست) ج
 هر استدالل قابل تحويل به قضيه است، اما عكس آن صادق نيست) د
 )93دكتري (است؟  نادرستكدام گزينه  -5

 .دهدتوتولوژي هر توتولوژي را نتيجه ميهر ) ب.           دهدهر توتولوژي هر تناقض را نتيجه مي) الف
 .دهدهر تناقض، هر توتولوژي را نتيجه مي) د.                  دهدهر تناقض هر تناقض را نتيجه مي) ج
 )90(؟ نيستكدام مورد قضيه  -6

|)()الف QPQ  ب ()~(~)&(| QPQP  
|)(&~)&() ج QPQP  د ())~&(&)((~| QPQP  
 )91(؟ نيستكدام گزينه، قضيه  -7

QQPPالف  ~)(~)() ب  ]&~)[( QPQP  
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)(~)() ج QPQP  د ()~(~~)&( QPQP  
 )91(؟ شودنميكداميك قضية منطقي محسوب  -8

PPالف ~~|   ب ()&(| QPP  
|~)&~() ج PP د ()~(~)(| PQQP  
 )90) (هابر اساس منطق گزاره(؟ نيستكداميك از جمالت زير مركب  -9

 حسن و حسين و علي همكارند) ب اند حسن و حسين و علي تبريزي) الف
 استدر خانه اگر كسي است يك حرف بس ) د حسين يا شيرازي است يا تهراني) ج

 )91دكتري (دهندة يك شرطي خالف واقع است؟ كدام گزينه نشان -10
 .چنين نيست كه اگر باران ببارد، زمين تر نشود) الف
 .ايران آسيايي نيست گاه آناگر ايران در اروپا باشد، ) ب
 .شدندداد، مردم صدمات كمتري را متحمل مياگر جنگ جهاني اول رخ نمي) ج
 .باشد، گفتة تونيز درست است، زوج 3اگر عدد ) د

 هاترجمه به زبان منطق گزاره) دو
 )82(درست است؟ » و«در زبان طبيعي، كدام يك از تعابير ذيل در مورد كاربرد واژة  -1

در معناي عطف بين دو جمله » و«رود و هميشه به كار نمي» و«براي عطف بين دو جمله، هميشه ) الف
 .نيست

 .در معناي عطف بين دو جمله است» و«رود و هميشه به كار مي» و«جمله، هميشه براي عطف بين دو ) ب
 .در معناي عطف بين دو جمله نيست» و«رود و هميشه به كار مي» و«براي عطف بين دو جمله، هميشه ) ج
 .در معناي عطف بين دو جمله است» و«رود و هميشه به كار نمي» و«براي عطف بين دو جمله، هميشه ) د
 )83(كداميك از صورت هاي زير نشان دهندة صورت منطقي اين استدالل قياسي است؟  -2
 ) آمدبود در آن فساد پديد مياگر در آسمان و زمين پروردگاري جز اهللا مي(» االّ اهللا لفسدتا آلهةلوكان فيهما «

QP) الف  ب (PQQP ~:~, ج (QPQP ~:~, د (PQP  )( 
هم ارزش كدام يك از عبارات زير » بارد و نه بارانميبارد و هم باران، يا نه برف يا هم برف مي«عبارت  -3

 )86(است؟ 
~)PQ(~)QP()الف  ب ()Q~P(~)QP(  
QP) ج  هر سه مورد) د 
 )90(، معادل كداميك از جمالت صوري زير است؟ »چه بيايي و چه نيايي، خواهم رفت«جملة  -4

QPP) الف )~&( ب (QPP )~&( 
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)(&~)() ج QPQP  د ()(~)( QPQP  
فردا آفتابي باشد ولي امشب زود نخوابم فردا  شود؟ اگربندي ميها اين جمله چگونه فرمولدر منطق گزاره -5

       R:؛ فردا به كوه خواهم رفت Q:؛ امشب زود بخوابم P:فردا آفتابي است : توجه. به كوه نخواهم رفت
)91( 

~)~(الف RQP   ب ()~(~ RQP  
&~)~() ج RQP  د ()~&(~ RQP  
 باشد؟، مي»خوش سخن بودن اين فرد، علت برحق بودن او نيست«: كدام گزينه ترجمة نمادين عبارت -6

)P  = اين فرد، خوش سخن است؛Q  =91دكتري ) (اين فرد برحق است( 

QP) الف ~ ب ()(~ QP  ج ()(~ QP  د (QP ~ 

 قضاياي منحرفه) سه

 الف  گاه آناگر ب  ب  گاه آناگر الف  فقط    

 الف گاه آناگر غيرب =  ب   گاه آناگر غيرالف   ب  كه اينمگرالف      
 )89(: اين جمله نشانه ها را در نظر بگيريد -1
P :كنيد؛ شما تقوا پيشه ميQ :شويدتنها اگر تقوا پيشه كنيد رستگار مي«ترجمة جملة . شويدشما رستگار مي «

 كدام است؟ 

QP) الف  ب (PQ ~~  ج (QP  د (PQ  
هاي زير نشان دهيم، كداميك از گزينه  Q , Pرا به ترتيب با » باردبرف مي«و » باردباران مي«اگر دو گزارة  -2

 )90(است؟ » باردتنها اگر باران ببارد برف نمي« :ترجمة جملة

QP) الف ~ ب (PQ ~ ج ()PQ(~  د (PQ~  
 )89: (ها را در نظر بگيريداين جمله نشانه -3
P :خسرو وعده داده است. Q :كنداش عمل ميخسرو به وعده .R :شودخسرو محبوب مي . 

 كدام ا ست؟» اش عمل كندوعدهاي داد به اگر وعده كه اينشود مگر خسرو محبوب نمي«: ترجمة جملة
~QP(R(الف   ب ()QP(R  
RQP) ج  RQP) د ~)(  )~( 
 )90(، معادل كدام عبارت است؟ »شويد مگر آنكه تقوا پيشه كنيدعاقبت به خير نمي«عبارت  -4
 )P :كنيد، تقوا پيشه ميQ :شويدعاقبت به خير مي ( 

~QP) الف  ب (QP ~ ج (QP  د (PQ  
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نشان دهيم،  Qرا با » فردا برف سنگيني ببارد«: و جملة Pرا با » ها باز خواهند بودفردا دبستان«: اگر جملة -5
، معادل كداميك از جمالت زير است؟ »برف سنگيني ببارد كه اينها باز خواهند بود مگر فردا دبستان«: جملة

)91( 
 Q گاه آن ~pاگر ) د  ~P گاه آن Qاگر ) ج ~Qگاه آن Pاگر ) ب  Pيا ~Q) الف

 هاشناسي منطق گزارهمعنا) چهار

 )85(ها چه مزيتي بر روي استنتاج طبيعي دارد؟ كاربرد روش سمانتيكي در منطق گزاره -1
 آوردامكان داوري در خصوص اعتبار يا عدم اعتبار استدالل را فراهم مي) الف
 هاي نظري منطق، ارزش فراواني دارد و آموزش آن نيز ساده است در بحث) ب
 فراگيري آن بسيار ساده و آسان است و با طبيعت ذهن هماهنگي و سازگاري دارد ) ج
 نمايد كاربر با فهمي گام به گام مراحل استنتاج را يكي پس از ديگري پيگيري مي) د

 راستگوي منطقي، دروغگوي منطقي، ممكن الصدق) پنج
 )81: (اي است كهگزارة ممكن الصدق گزاره -1

 در برخي تعابير صادق و در برخي كاذب باشد) ب ري صادق نباشددر هر تعبي) الف
 حداقل در يك تعبير صادق باشد) د در برخي تعابير صادق نباشد) ج
 )82(اي با يكديگر دارند؟ چه رابطه» راستگوي منطقي«و » ممكن الصدق«دو گزارة  -2

 الصدقي راستگوي منطقي نيست هر گزارة ممكن) ب هر گزارة ممكن الصدقي راستگوي منطقي است) الف
 هيچ گزارة ممكن الصدقي راستگوي منطقي نيست) د هر گزارة راستگوي منطقي ممكن الصدق نيست) ج
 )86(است؟ » راستگو«كدام يك از عبارات زير  -3

)]RQ(P[]R)QP[()الف  ب (QPQP  ]~)[( 
)]QP(P]Q) ج  د ()()]()[( PRRQQP  
 )87(اي با گزارة راستگوي منطقي دارد؟ گزارة ممكن الصدق چه رابطه -4

 وجهعام و خاص من) د عام و خاص مطلق) ج تباين كلي) ب تباين جزئي) الف
~)(~)&(گزاره ي  -5 QPQP   )87(اي است؟ چه نوع گزاره 

 ممكن الكذب) د ممكن الصدق) ج دروغگوي منطقي) ب راستگوي منطقي) الف
~)&(~)~(ارزش عبارت  -6 QPQP   88(كدام است؟( 

 هميشه كاذب است) د همواره صادق است ) ج محتمل الكذب است) بالصدق است محتمل) الف
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~]&)[(]&)[(دربارة جملة  -7 RSPRSP   91(كدام گزينه صحيح است؟( 
 هميشه كاذب است) ب هميشه صادق است) الف
 صادق باشد، جمله صادق خواهد بود Rاگر ) د صادق باشد، جمله صادق خواهد بود Sاگر ) ج
 )89(؟ نيستهاي زير هميشه صادق كدام يك از دو شرطي -8

)(~)() الف QPQP  ب ()~&()( QPQP  
)&(~~)~() ج QPQP  د ()~&(~~)( QPQP  
 )93(؟ نيستكدام جمله، هميشه صادق  -9

)() الف QPQ  ب ()(~ QPP  
~)() ج QPQ  د ()()( PQQP  

 )93كالم -دكتري(؟ نيستكدام جمله، هميشه صادق  -10
 P(QP)) ب     P~P) الف
 ~(P&~Q)(PQ)) د    Q(PQ)) ج

 ارزش صدق) شش

 روابط زير را هنگام تعيين ارزش صدق عبارات در نظر بگيريد: 

 TPP  )~( FPP )~.( 

 TTP  )( PTP ).( 

 PFP  )( FFP ).( 

 )( QP  هنگامي صادق است كه ارزشP  وQ يكسان باشد. 

  روابط زير با اعمال قاعدة استلزام بر روي شرطي به (در مورد رابطة شرطي، روابط زير برقرار است
 ):شوندروابط فوق تبديل مي

 TTP  )( TPF  )( 

  فوق نيستروابط زير نيز برقرار هستند، اما اهميت آنها به ميزان اهميت روابط: 

 PFP ~)(  PPT  )( 
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داراي ارزش نامعين باشد، ارزش فرمول زير  Rگزارة كاذب و   Qگزارة صادق، Pدر صورتي كه  -1
)RP()]RP(P{[)QP{(: عبارتست از                                                                       

)84( 
 نامعين) د كاذب) ج صادق) ب معنيبي) الف

))((&))&((: كاذب باشد، جملة Tصادق و  Qو  Pاگر  -2 SRTQRP   90(صادق است يا كاذب؟( 
 صادق است) د كاذب است ) ج نامعلوم است) ب است Rتابع ارزش ) الف

)())()&((كاذب باشد، جملة  Qصادق و  Pاگر  -3 RQSPQP  88(صادق است يا كاذب؟( 
 را بدانيم Rبراي تعيين ارزش صدق آن، بايد ارزش صدق ) ب كاذب است) الف
 را بدانيم Sو  Rبراي تعيين ارزش صدق آن، بايد ارزش صدق ) د صادق است) ج
 )83(ارزش گزارة اصلي در كدام يك از موارد زير كاذب است؟  -4

) الف
FTF

R)QP(  ب (
TTF

R)QP(  ج (
TFT

R)QP(  د (
FTT

R)QP(  
 )84(ا ست؟  Fارزش كدام يك از گزاره هاي زير . مشخص شده استP و  Qو  Rارزش گزاره هاي -5

           T   T     F 

)QP(R) الف  ب (Q)RP(  ج (Q)R&P(  د ()QR(P  
~)())((: هر دو صادق باشند جملة Qو  Pاگر  -6 SPRQP   89(چه ارزشي دارد؟( 

 كاذب است) ب صادق است) الف
 را بدانيم  Sبراي تعيين ارزش ان بايد ارزش ) د را بدانيم Rبراي تعيين ارزش آن بايد ارزش ) ج
~)(كاذب باشد، گزاره  Qصادق و  Pاگر  -7 QP   86(با كدام گزاره هم ارزش است؟( 

~)()الف QP  ب (QP  ج (Q&P د (PQ  
)&())((صادق باشد، عبارت  Pاگر  -8 QPRQP  ) ...........93( 

 كاذب است) ب صادق است) الف
 ، كاذب است Rدر صورت صدق ) د ، كاذب استQدر صورت صدق ) ج
 )93-كالم-دكتري( (P&~R)(PQ)هر دو كاذب باشند، اين جمله چه ارزشي دارد؟  Qو  Pاگر  -9

 است صادق) ب است كاذب) الف
  است Rصدق و كذب آن وابسته به ارزش ) د صدق و كذب آن مشخص نيست) ج

 قضاياي شرطي) هفت
 گزارة شرطي در منطق جديد تنها با صدق مقدم و كذب تالي كاذب است -
 اگر مقدمة شرطي كاذب باشد، آن شرطي صادق است -
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 اگر تالي شرطي صادق باشد، آن شرطي صادق است -
 ب الزمة الف است= الف مستلزم ب است = ب  گاه آناگر الف  -
 ب شرط الزم الف است= الف شرط كافي ب است = ب  گاه آناگر الف  -
 ب گاه آناگر و تنها اگر الف = الف شرط الزم و كافي ب است = الف دوشرطي ب  -
 )85(هاي شرطي صحيح است؟ كدام عبارت در مورد گزاره -1

 با مقدمة صادق همواره صادق است) ب ق استبا مقدمة كاذب همواره صاد) الف
 با تالي كاذب همواره كاذب است) د با تالي كاذب همواره صادق است) ج
 )87: (است، اگر و فقط اگر  qمنطقاً مستلزم جملة pجملة  -2

 محال باشد pو كذب  qصدق ) ب محال باشد qو كذب  pصدق ) الف
 دو داراي ارزش واحدي باشند هر) د صدق يكي و كذب ديگري محال باشد) ج
 )90(است؟  كاذبكداميك از جمالت زير  -3

QPمستلزم  P)الف  .است P&Q مستلزم P) ب .است 
 .است Q مستلزم P&Q) د .ا ست Pمستلزم  P&Q) ج
 )81(كدام است؟ » اي استگزاره كاذب مستلزم هر گزاره«تعبير منطقي عبارت  -4

) الف
P~Q

P~


) ب 

QP~

P~


) ج 

PQ

P~


) د 

QP

P


~ 

 )88(يك از عبارات زير، معرّف شروط صدق گزارة شرطي است؟ كدام  -5
))((&~))(() الف PQQPQP  ب ())((&))(( PQQQPP  
)~)((&~))(() ج PQPQPQ  د ())(~(&))~(( PQPQPQ  
QPكدام تعبير در مورد تركيب دو شرطي  -6   90(صحيح است؟( 

 است Pشرط كافي  Q) ب است Qشرط الزم  P)الف
 صادق است Qصادق باشد  Pتنها اگر ) د صادق است Qصادق باشد  Pاگر و فقط اگر ) ج

 ارزي و ناسازگاريهم) هشت
 .دو عبارت كه جدول ارزش آنها مشابه يكديگر باشند، هم ارز هستند -
بتوان از يك عبارت منطقي به ديگري رسيد، آن دو ) روش ساده سازي(اگر به كمك قواعد دوطرفة استنتاج  -

 .عبارت هم ارز هستند
 .ند، آن دو عبارت ناسازگارنداگر نتوان هيچگونه تعبيري يافت كه دو عبارت هم زمان صادق باش -
 ).و نه بر عكس(دو عبارت متناقض، ناسازگار هستند  -
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QPRQPدو عبارت  -1 ~&,)&(:  )85( 
 ارزندهم) د ناسازگارند) ج متداخلند) ب سازگارند) الف

rq(P(عبارت  -2   81(با كدام عبارت هم ارز است؟( 
rqp) الف  rqp) ب )( ).( ج ()(. rqp  د ().( rqp  

QPگزارة  -3  83(ارز است؟ هاي زير همبا كداميك از گزاره( 
QP) الف ~~  ب ()~(~ QP  ج ()~(~ QP  د ()~(~~ QP  

QPتركيب شرطي  -4  84(؟ نيستبا كدام يك از تركيب هاي زير هم ارز( 
~P~Q) الف  ب (Q~P ج ()Q~P(~  د (P~Q 

 )84(هاي زير هميشه برقرار است؟ ناسازگار باشند، كدام يك از گزينهP و  Qهرگاه دو گزارة -5
Q~P) الف  ب (QP  ج (QP ~ د (Q~P 

~)(&)(كدام گزاره نتيجة منطقي گزارة  -6 RQRP  85(؟ باشدنمي( 
)QP(R) ب RP) الف  ج (RQP RQP) د ~)&(&~ )~&( 

QPPQدربارة دو گزارة  -7   )86(كدام گزينه زير درست است؟  ~~,~
 هم ارزند) د ممكن الصدقند) ج متناقضند) ب راستگو هستند)الف

~)(گزارة  -8 QP   87(از آن نتيجه گرفت؟  تواننميرا در نظر بگيريد، كدام گزاره را( 

QP) الف RP) ب ~&~ ~~  ج ()~(~ QP  د ()QP(~~  
RPPكداميك از موارد زير، با جملة  -9 )~&( ارزش است؟ هم)91( 

PP) الف ~ ب (PP ~ ج (PP PP) د &~ ~ 
 )91دكتري (ارز است؟ با كدام فرمول هم pگزارة  -10

~)() الف QPP  ب ()( PQP  ج ()( QPP  د ()( PQP  
 )93(؟ شودنميكدام جمله نتيجه  P & Qاز جملة  -11

QP) الف  ب (QP ~ ج (QP ~ د (QP ~ 
 )93(؟ نيست  Pكدام يك از جمالت زير هم ارز  -12

PP) الف ~ ب ()~( RRP  ج (PRR  &)~() د )~( RRP  
qppAاگر -13  )()(و  )~( pqqpB  93: (گاه آن( 
 را Aدهد نتيجه مي Bتنها ) ب اندمنطقا مستقل از هم Bو  A)الف
 است Bمعادل با  A) د را Bدهد نتيجه مي Aتنها ) ج
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 روابط تقابل) نه
QP«اگر عبارت  -1  « 83(است؟  كاذبصادق باشند، كداميك از عبارت زير( 

QP) الف  ب (PQ  ج (QP~  د (Q~P 
~~)~(گزارة  -2 QP   )83(هاي زير است؟ نقيض كدام يك از گزاره 

PQ) الف ~ ب (QP ~ ج (PQ  د (QP  
~~)~(گزاره  -3 QP  84(هاي زير است؟ نقيض كدام يك از گزاره( 

~QP) الف  ب (PQ~  ج (QP ~ د (PQ ~ 
)~()(نقيض عبارت  -4 RPQP   84(كدام يك از عبارات زير است؟( 

~)(~)~() الف RPQP  ب ()~(~)(~ RPQP  
~)(~)~() ج RPQP  د ()~(~)(~ RPQP  
)~()~(گزاره  -5 PQQP   86(نقيض كدام يك از گزاره هاي زير است؟( 

~)~()الف QP  ب (QP  ج (QP ~ د (QP~  
 )87(در كدام گزينه، ميان دو جملة داده شده رابطة تضاد برقرار است؟  -6

QPQP) الف  QPQP) ب , &, 
QPQP) ج &,)(~  د (QPQP  ,)(~ 
QP: دو جملة -7 ~)( .و. & QP  ........         )89( 
 .متضادند، زيرا تركيب فصلي آنها در هر تعبيري راستگو است) 1
 متضادند، زيرا نقيض تركيب عطفي آنها در هر تعبيري راستگو است ) 2
 متداخل تحت تضادند، زيرا تركيب فصلي آنها در هر تعبيري راستگو است ) 3
 . تعبيري راستگو است متداخل تحت تضادند، زيرا نقيض تركيب عطفي آنها در هر) 4
 )85: (در منطق جديد اگر قضية موجبه كليه صادق باشد، متضاد آن -8

 هيچ كدام) د ممكن الصدق است) ج لزوماً صادق است) ب لزوماً كاذب است) الف
 )90(است؟  »P&Q«كدام گزينه متضاد  -9

QP)الف  ب (QP ~~  
~~)~() ج QP  د ()QP(~  

 قواعد استنتاج) ده

 :استنتاج، قواعد زير از اهميت برخوردارند در ميان قواعد اصلي و فرعي
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:    مثبت) ذووجهين(ذوحدين           
SQ

RP

SR

QP






.٣

.٢

.١

:    ذوحدين منفي                   
RP

SQ

SR

QP

~~

~~.٣

.٢

.١







 

 :بر اساس قاعدة تحويل روابط زير برقرارند

                                     )()().( RPQRQPRQP  

 :روابط دوشرطي به صورت زير است

                              )~.(~).()(.)()( QPQPPQQPQP  

 :ها روابط زير برقرار استدر استنتاج

                            RQQ |~,       )(|~ QPP               )(| QPQ     

 . هاي كتاب دكتر موحد را مرور كنيد و برخي از روابط را حفظ كنيد-صورت برهان
 )83(در قياس استثنايي اتصالي، كدام يك از موارد زير منتج است؟  -1

 رفع تالي و وضع مقدم) ب رفع مقدم و رفع تالي) الف
 وضع تالي و وضع مقدم) د وضع مقدم و رفع تالي) ج

استدالل  -2
P

RQ

QP

~

~~





 )84: (با استفاده از 

 شودو وضع مقدم اثبات مي) تحليل(حذف عطف : دو قاعدة) ب شوددمورگان و وضع مقدم اثبات مي: دو قاعدة) الف
 هيچ كدام ) د شودو رفع تالي اثبات مي) تحليل(حذف عطف : دو قاعدة) ج
)QQ()QQ(استدالل  -3 86(هاي استدالل زير است؟ نمونه جانشين كدام يك از فرم( 

                               
QQ

QQ


 

)الف

PP

PP

)PP()PP(





 

) ب
Q

P

QP




) ج 

P

Q

QP




 

 هر سه مورد ) د

 )87(كدام يك از قواعد استنتاج در منطق جديد در بخشي از عبارات منطقي قابل اعمال است؟  -4
 هاقواعد مربوط به منطق محمول) ب گذاريجاي قواعد دو طرفه يا) الف
 قواعد يك طرفه يا قواعد استنتاج) د هاقواعد مربوط به منطق گزاره) ج
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 )88(كدام عبارت در مورد استدالل زير صحيح است؟  -5
                                                                     )&(~|)(~,)&()( QPQPQPQP  

 قاعدة رفع مقدم استوار استدرست است، چون بر ) الف
 درست است، چون تمامي شروط يك استدالل درست را دارد) ب
 نادرست است، چون بر مغالطة رفع مقدم استوار است) ج
 نادرست است، چون فاقد شروط يك استدالل درست است) د
معرفي عاطف و برهان هاي فرض، توان به عنوان مسأله به كمك قاعدههاي زير را ميكدام يك از قاعده -6

 )88(خلف اثبات كرد؟ 
BABAقاعدة وضع مقدم) الف  |, 
ABBAقاعدة رفع تالي) ب ~|~,  
AAقاعدة نقض مضاعف) ج |~~ 
AAقاعدة نقض مضاعف) د ~~|  
 )91دكتري (؟ نداردكدام گزينه با قواعد موجود در بحث تالزم شرطيات در منطق سنتي مطابقت  – 7

QPQP)الف  PQQP) ب ||~ ~~||  
)(|~)(~)() ج PQQPQP  د (QPQP  |~)( 

 اعتبار و عدم اعتبار) يازده
 )85(كدام صورت برهان، معتبر است؟  -1

Q~P|Q) الف  ب (QP|Q~  ج (Q~P|P  د (QP|P~  
 )87(كدام استدالل معتبر است؟  -2

QPRPRPQP) الف  )()(,~)(|)() ب )()(,)(| RPQPRPQP  
)()&(,~)&(|~)() ج RPQPQPQP  د ()&(~|)(~,)&()( QPQPQPQP  
 )89(كدام صورت برهان معتبر است؟  -3

QPQP) الف ~|,  ب (QPQP ~~||)(~  
QPQP) ج ~&~||)&(~  د (RQPRQP  )&(||)( 
 )89(ها معتبر است؟ كدام يك از صورت برهان -4

RQPQP)الف  RQPRQP) ب ~)~(|)&(  )&(||)(& 
QPQP) ج  RPRQP) د ~~,||  |,)( 
 )90(برهان معتبر است؟ كدام صورت  -5

QP~|P) الف  ب (QPP ~|  ج (QPQ ~|  د (QPQ ~~|  
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 )90(؟ نيستكدام يك از استدالل هاي زير مغالطه  -6
QPQP) الف ~|~,  ب (PQQP ~|~,  
PQQP) ج  PQQP) د ,|  | 
 )91(؟ نيستها، درست كداميك از صورت برهان -7

RQRQPالف  &|~~)~() ب  )(|~ QPQP  
QPQP) ج ~&|)(~  د ()()&(| SQRPQP  
 )87(؟ نيستكدام استدالل معتبر  -8

PQP) الف | ب (PQQ | 
PQP) ج ~|~  د (PQQ |~ 
 )88(؟ نيستها معتبر اين استداللكدام يك از  -9

~)(,|)() الف RQPRQP  ب (PRRQQP ~~|,  
QSPSP) ج  STTSP) د ,~| ~|,)(&  

 )93( كدام استدالل معتبر است؟ -10
)(|)()الف CBACBA   ب ()(|)( CBACBA  
CBACBA) ج  CBACBA) د )(|)(  )(|)( 

 )90( ؟نيستكدام استدالل معتبر  -11
QPQP)الف  QPQP) ب  ,~| ~|,  
QQPQP) ج  QQPQP) د ,~|  |, 

 )89(؟ نيستكدام صورت برهان معتبر  -12
QPQP) الف  ||~)&~() ب ||~ QPQP  
QPQP) ج &~||  د (PQQP ~~||  

 )86(به نتايج مشخص شده رسيد؟  تواننميدر كدام يك از موارد زير،  -13
~~)~(به  Q&Pاز )الف QP   (از ) ب(~ QP   به)~&( QP 
)RP(&)QP(از ) ج   بهR از ) دQP   بهQP  

 )93-كالم-دكتري( ؟نيستكدام استدالل معتبر  -14
P) الف R(PQ) ب (PQ, P ~Q 

(P&Q)~) ج ~P~Q د (PQ, P~Q  ~P 
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 استدالل به كمك ارزش دهي تعيين عدم اعتبار) دوازده

 .استداللي كه مقدمات آن صادق و نتيجه كاذب باشد، نامعتبر است -
 .استداللي كه مقدمات آن و نقيض نتيجة آن با هم سازگار باشند، نامعتبر است -
 .اگر مقدمات استداللي ناسازگار باشند، آن استدالل حتماً معتبر است -
 .منطقي باشد، آن استدالل حتماً معتبر استاگر نتيجة استداللي راستگوي  -
-، استفاده مي)راه كوتاه سنجش عدم اعتبار(جهت تشخيص عدم اعتبار يك استدالل از روش سعي و خطا  -

 )125، ص1تيدمن، ج: رك(شود 
 
 )81(نادرستي استدالل زير تابع چيست؟  -1

است و ارزش ساير مولفه ها تاثيري در آن ندارد                                       Kفقط تابع صدق ) الف
Kj 
.                                     در آن تاثيري ندارد jاست و ارزش  Lو كذب  Kتابع صدق ) ب
)~( LKj  
                          .                        است Kاست و ارزش ساير مولفه ها تابع ارزش  Kتابع صدق ) ج

K 
.                                        در آن تاثيري ندارد jاست و ارزش  Lو صدق  Kتابع صدق ) د

KL ~.~ 
 )87(كدام يك از تعابير زير معرف سطر نمونه خالف استدالل زير است؟  -2

                 )(~|)&(,)( TPSTSRRQP  
) الف

٠٠١٠٠

TSRQP
) ب 

٠١٠١٠

TSRQP 

) ج
٠١٠١١

TSRQP د (
٠٠٠١١

TSRQP 
RPRQRQPكدام مورد، عدم اعتبار  -3   )88(دهد؟ را نشان مي )(,&~|

) الف
١٠٠

RQP ب (
٠٠١

RQP 

) ج
٠٠٠

RQP د (
٠١٠

RQP 

RPRQPعدم اعتبار صورت برهان ) ارزش دهي(كدام تعبير  -4 &|)&( 89(دهد؟ را نشان مي( 
١,١,٠) الف  PQR ١,١,١) ب  PQR 
١,٠,١) ج  PQR ٠,١,١) د  PQR 
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 )90:        (گرددمي» غير معتبر«در كدام تعبير، اين صورت برهان  -5
SQRPSRQP  |~,)(&)( 

fPfQfRfS)الف  fPfQtRfS) ب  ,,,  ,,, 
tPfQfRfS) ج  tPtQtRfS) د ,,,  ,,, 
BACBBAدهد كه استدالل كدام تعبير نشان مي -6   )93(؟ نيستمعتبر  ~,|

١,٠,١)الف  CBA  ١,١,٠) ب  CBA 
١,١,١) ج  CBA ٠,١,٠) د  CBA 
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 منطق محموالت) بخش دوم

 ترجمه به زبان منطق محموالت يك موضعي) يك
 )85(شود؟ چگونه ترجمه مي» هر كتابي مفيد نيست«: گزارة -1

))(~()الف MxBxx   ب ()~&)(( MxBxx 
)(~)() ج MxBxx  د ()&(~)( MxBxx 
 )88(، به زبان منطق محموالت كدام است؟ »مفيد نيستهر كتابي «: ترجمة درست جملة -2

))(&~() الف MxKxx ب ()~)(( MxKxx  
))(&() ج MxKxx د ())(( MxKxx  

 ترجمه به زبان منطق محموالت دو موضعي) دو
))(~))(((، فرمول»را دوست دارد Gxy :»x ،yو » انسان است Fx :»x كه اينبا توجه به  -1 GxyFyyFxx  

 )84(كند؟ كدام يك از جمالت زير را بيان مي
 ها را دوست داردهركس بعضي) ب ندارندكس را دوست ها هيچبعضي) الف
 كس را دوست نداردكس هيچهيچ) د كس همه را دوست نداردهيچ) ج
 )88(به زبان منطق محموالت، كدام است؟ » كس همه را دوست نداردهيچ«: ترجمة جملة -2

~))())((() الف LxyFxyFxx  ب ()))((~)(( LxyFxyFxx  
))())(~(() ج LxyFyyFxx  د ())~)((~)(( LxyFyyFxx  
 )91(كدام است؟ » هر فردي همه را دوست ندارد«: ترجمة درست -3

Lxyyxالف Lxyyx) ب  ))((~ )(~)(  
Lxyyx) ج Lxyyx) د )(~)( ))((~ 
))(&))(~((ترجمة درست عبارت  -4 LxyHyyHxx   89(چيست؟( 

x:Hx انسان است .Lxy :x ،y را دوست دارد . 
 ها هيچ كس را دوست ندارندبعضي) ب ها همه را دوست ندارندبعضي) الف
 ها همه را دوست داشته باشنداين طور نيست كه بعضي) د ها را دوست دارندها تنها بعضيبعضي) ج
 )89(به زبان منطق محموالت چيست؟ » هركس كسي را دوست ندارد« :ترجمه جملة -5
)Hx :x (و ) انسان استLxy :x ،y را دوست دارد ( 

))())(&~(() الف LxyHyyHxx   ب ())&(~)()(( LxyHyyHxx  
))(&))(&~(() ج LxyHyyHxx  د ())~)(()(( LxyHyyHxx  
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 )90(به زبان منطق محموالت چيست؟ » هيچ كس همه را دوست ندارد«ترجمه جملة  -6
x :Fx انسان است. :Lxy x ،y  را دوست دارد 
))(~))((()الف LxyFyyFxx   ب ()))(()((~ LxyFyyFxx  
))())(~(() ج LxyFyyFxx  د ())~)((&)(( LxyFyyFxx  
 )87. (»كشدكشد شكلي مياي ميهر كس دايره«: كدام يك از موارد زير نشان دهندة اين جمله است كه -7

)))())(&(&)&((() الف HxyGyHxyFyyx  ب ()))Hxy&Gy()Hxy&Fy)((y)((x(  
)))()(&())(&(() ج HxzGzzHxyFyyx  د ())Hxy&Gz)(z(&)Hxy&Fy)((y)((x(  
صحيح » اي سنگي در چاهي افكند، هيچ عاقلي آن را بيرون نتواند آورداگر ديوانه«كدام ترجمه از جملة  -8

 )93دكتري ). (سورها مقيد هستند(است؟ 
)~() الف GwzwFxyzzyx  ب ()~( GwzwFxyzzyx  
GwzwFxyzzyx) ج ~ د (GwzwFxyzzyx ~ 
 )93دكتري (؟ نيستهم ارز كدام گزينه » علت علت، علت است«ترجمه جمله  -9

))(() الف RxzRyzRxyzyx  ب ())(( RxzRyzRxyyzx  
))(() ج RxzRyzzRxyyx  د ())(( RxzRyzzRxyyx  

هم ارز كدام گزينه است؟ » ها و رانندگان هم محترم و هم كم درآمد هستندمعلم«بندي جمله صورت -10
 )93دكتري (

)() الف DyCxByAxyx  ب ()( DyCxByAxyx  
)() ج DyCxByAxyx  د ()( DyCxByAxyx  

 )89: (ترجمه عبارت زير به زبان منطق محموالت عبارت است از -11
 » 3پذيرند و بعضي عددها بر بخش 2بعضي عددها بر «

)x عدد است :Fx ؛x  پذير استبخش 2بر :Gx ؛x  پذير استبخش 3بر :Hx ( 
))(&&(الف HxGxFxx  ب ())HxGx(Fx)(x(  
))(&(&))(&() ج HxFxxGxFxx  د ())&()(( HxGxFxx  

xyFx«با تعبير » فاميلِ كسي استهركس، «: كدام گزينه، ترجمة -12  )90(است؟ » است yفاميل  :
xyx) الف F)y)(( ب (xyyx F))((  ج (xyy F))(x(  د (xyF)y)(x( 
 )91دكتري (باشد؟ » تر استدماوند و دنا مرتفعند ولي دماوند مرتفع«: تواند ترجمة جملةكدام گزينه مي -13
RdnMnMd)الف  MdMnMd) ب )(  )( 
 MdMdn) د RdMdn) ج
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 همانياين) سه
 )91دكتري (به زبان منطق محموالت چيست؟ » دارددقيقاً يك شيء، صفت ازليت را «: ترجمة جملة -1

))(()الف xxFxx  ب ())()(( yxFyFxyx  
))()](([) ج yxFyFxyx  د ()])(()[( yxFyyFxx  
2- )( BxAxx   93دكتري (هم ارز كدام گزينه است؟( 

))()الف yxByyAxx  ب ())(( yxBxAxyx  
))() ج yxByyAxx  د ())(( yxByyAxx  
فيلسوف مسلمان  x=Fx( درست است؟ » سينا بزرگترين فيلسوف مسلمان استابن«كدام ترجمه از جملة  -3

 )93دكتري ) (سيناابن=  aاست؛  yبزرگتر از  x=Gxyاست؛ 
)() الف GaxFxxFa  ب ()~( GxaFxxFa  
)() ج GaxaxFxxFa  د ()~( GxaaxFxxFa  
 )93(به زبان منطق محموالت كدام است؟ » گذاردهيچ كس به همه احترام نمي«ترجمه جملة  -4
 )Hx :x انسان است .Rxy: x  بهy گذارداحترام مي ( 

))(&~))(((الف RxyHyyHxx   ب ())~)((&)(( RxyHyyHxx  
))(~))((() ج RxyHyyHxx  د ())~)(()(( RxyHyyHxx  
به زبان منطق محموالت كدام » داردهركس همه را دوست داشته باشد، خودش را دوست «ترجمه جملة  -5

 )93(است؟ 
 ) را دوست دارد Lxy: x ،yمجموعة انسانها؛ : دامنة تعبير( 

)))((((الف LxxLxyyx   ب ())()(( LxxLxyyx  
)))(((() ج LxxLxyyx  د ())()(( LxyLxxyx  

 ارزي و روابط تقابلهم) چهار
:)٢(نقيض عبارت  -1  xyxy  85(كدام است؟( 

:٢) الف  xyyx ٢) ب:  xyxy  ٢) ج:  xyxy  ٢) د:  xyyx 
))(~(نقيض عبارت  -2 GxFxx   85(كدام است؟( 

))(&()الف GxFxx  ب ()(~)( GxFxx  
)(~~)~() ج GxFxx  د ()~&)(( GxFxx 
:~)(نقيض عبارت  -3 xPx  85(كدام است؟( 

:)() الف xPx ب ()(:~ xPx  ج ()(:~ xPx  د ()(: xPx 
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 )87(ها، داخل تحت تضاد است؟ رابطة ميان كدام دسته از گزاره -4
))((,))(&~() الف GxFxxGxFxx  ب ()&)((~,))(( GxFxxGxFxx  
~))(~(,))(&~() ج GxFxxGxFxx  د ()~)((,)&)(( GxFxxGxFxx  
 )88(در كدام مورد، بين جمالت، رابطة تضاد وجود دارد؟  -5

))(~(,))(() الف GxFxxGxFxx  ب ()&)((,)~)(( GxFxxGxFxx  
))((,))(&~() ج GxFxxGxFxx  د ()~&)((,)&)(( GxFxxGxFxx  
Fxyyx: كدام يك از موارد زير نقيض جملة -6 ))((  88(؟ نيست( 

Fxyyx) الف ~))(( ب (Fxyyx )(~)(  ج (Fxyyx Fxyyx) د ~))((~ ~)(~)(~ 
 )89(دهد؟ هاي زير رابطة تداخل بين قضايا را نشان ميكدام يك از صورت برهان -7

))((|))(()الف GxFxxGxFxx   ب ()&)((|))(( GxFxxGxFxx  
))(&(|))(&() ج GxFxxGxFxx  د ())((|)&)(( GxFxxGxFxx  
))((نقيض جملة  -8 GxFxx   91(چيست؟( 

))(~() الف GxFxx  ب ()&)((~ GxFxx ج ()~&)(( GxFxx د( )(~)( GxFxx  
 )91دكتري (متقارن است؟ كدام گزينه نشان دهندة يك نسبت  -9

))()(( )الف RyxRxyyx  ب ()~)()(( RyxRxyyx  
))()(~() ج RyxRxyyx  د ())()(( RyxRxyyx  

Fxyzzyxاز عبارت  -10 ))()((~   93(؟ شودنميكدام عبارت نتيجه( 
Fxyzzyx)الف )(~))((   ب (Fxyzzyx ))((~)(  
Fxyzzyx) ج ~))()((  د (Fxyzzyx ~))()((  

,)(دهد كه كدام تعبير نشان مي -11 GxFxxxGxxFx   93(؟ نيستندمعادل( 
 نانوا است x = Gxنانوا است؛  x = Fx) ب مربع است x = Gxدايره است؛  x = Fx) الف
 مربع است x = Gxمربع دايره است؛  x = Fx) د جاندار است x = Gxانسان است؛  x = Fx) ج

 قواعد استنتاج و عدم اعتبار) پنج

 :روابط زير بر قرار هستند -

          GxxFxxGxFxx )(.)(||).)((               وGxxFxxGxFxx )()(||))((  

               FxyxyFxyyx ))((||))((                        وFxyxyFxyyx ))((||))((  
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 221كتاب دكتر موحد، ص: نيز رك
)()(|)()(:  در مورد اين استدالل داوري كنيد -1 GxFxxGxFxx                 ) 93دكتري( 

 .معتبر است چون تهي نبودن دامنه تعبير شرط الزم هر تعبير نيست) الف
 .معتبر است چون تهي نبودن دامنه تعبير شرط الزم هر تعبير است) ب
 .معتبر نيست چون تهي نبودن دامنه تعبير شرط الزم هر تعبير نيست) ج
 .معتبر نيست چون تهي نبودن دامنه تعبير شرط الزم هر تعبير است )د
 )85(؟ نيستكدام صورت برهان معتبر  -2

FxxFxx)الف )(~||~)(   ب (FxxFxx ~)(||~)(~  
PFxxPFxx) ج  GxxFxxGxFxx) د ))((||)( )()(||))((  
)(,))((؟ نيستكدام مورد، نتيجة اين مقدمات  -3 GxFxxFxx                                            )87( 

Gxx) ب )(Gxx) الف ~)( ج (Gx)x( د (Gx~)x(~  
 )87(؟ نيستكدام استنتاج، معتبر  -4

FxyxyFxyyx) الف ))((|))((  ب (FxyyxFxyxy ))((|))((  
FxyxyFxyyx) ج ))((|))((  د (FxyxyFxyyx ))((|))((  
 )93دكتري (؟ نيستهاي زير معتبر كدام يك از استدالل -5

FxyxyFxyyx) الف ))((|))((  ب (FxyyxFxyxy ))((|))((  
FxyyxFxyxy) ج ))((|))((  د (FxyxyFxyyx ))((|))((  
 )93دكتري (است؟  نامعتبركدام استنتاج  -6

)(|)() الف GyFxxyGyFxyx  ب ()&(|)&( GyFxxyGyFxyx  
)(|)() ج GyFxxyGyFxyx  د ()(|)( GyFxxyGyFxyx  
 )88(؟ نيستهاي زير معتبر كدام يك از صورت برهان -7

GxxFxxGxFxx) الف )()(|))((  ب (FxxGxxGxFxx )(|)(,))((  
) ج
)~)(|~)(,)))((( FxxHxxHxGxFxx 

))((|)~)(~() د FxGxxGxFxx  

 )89(؟ نيستهاي زير معتبر از صورت برهان كدام يك -8
GmFmGxFxxالف  ))(&(|))(() ب  ))((| GxFxxGxFxx  
))(~(|))(&~() ج GxFxxGxFxx  د (GxxFxxGxFxx )()(|))((  
 )89(كدام صورت برهان معتبر است؟  -9

FxxFxxالف )(||~)(   ب (FxxFxx )(~||)(~  
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FxxFxx) ج ~)(||~)(~  د (FxxFxx )(~||~)(  
))((از جملة  -10 GxFxx   91(؟ آيدنميكدام نتيجه به دست( 
))((الف GxFxx   ب ())(( GxFxx  
~)(~)() ج GxFxx  د ()~&)((~ GxFxx 

11- xGxxFx   93دكتري (هم ارز كدام گزينه است؟( 
)(الف yGyFxx   ب ()( GyFxyx  
)() ج GyFxyx  د ()( GyFxyx  

12- )( GxFxx   93دكتري (؟ دهدنميكدام را نتيجه( 
xGxxFxالف   ب (xGxxFx  
xGxxFx) ج  د (xGxxFx  

 )   93دكتري (دهد؟ بودن استدالل زير را نشان مي نامعتبركدام تعبير  -13
                                                                                                 ))&(( HxGyFxx    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)(&)( HxGyxHxFxx  
 حيوان: Hجسم، : Gسفيد، : F) ب حيوان : Hناطق، : Gانسان، : F) الف
 انسان: Hسفيد، : Gحيوان، : F) د انسان: Hناطق، : Gحيوان، : F) ج

 )   93دكتري (كدام گزينه در مورد استدالل زير درست است؟  -14
 هر مجردي به هر مجردي علم دارد                                                                                       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                       

 پس هر مجردي به خودش علم دارد                                                                                       
 .عقيم است چون دو سور در مقدمة آن به كاررفته است) الف
 هاي جديدمنتج است، اما نه در قياس ارسطويي بلكه در منطق محمول) ب
 پنهان آن هم كاذب استاي است و مقدمة عقيم است چون يك مقدمه) ج
 ها و اين همانيها بلكه در منطق محمولمنتج است اما نه در منطق محمول) د
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 ها شناسي منطق و فرهنگكتاب: 2پيوست 

 :2پيوست 

 ها شناسي منطق و فرهنگ كتاب
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 يمنطق عموم
 ينشر ماه يان،ترجمة بهرام اسد، يست، گراهام پربه منطق يدرآمد .1
 يارماز يدي،مج يبرزترجمة فر، يته ير، م)بر منطق اي مقدّمه(مار و روباه  .2
 هرمس ينايي،ترجمة فاطمه م، يجتامس گ يتر، پ)در تفكر نقادانه ياشارات(عقل و بحث  .3
 مدرس يتدانشگاه ترب اهللا نبوي، لطف ،يمنطق و روش شناس يمبان .4
 مدرس يتدانشگاه ترب ي،نبو اهللا طف، ليمنطق فلسف يمبان .5

 تاريخ منطق
 

 ترجمة فريدون شايان، پيشرو ، كوولسكيام، تاريخ منطق .1

 هاي درسي منطق كالسيك  كتاب
 

 حمدرضا مظفر، مالمنطق .1
 ، سمتايحمدعلي اژهم، مباني منطق .2
 حدفرامرز قراملكي، پيام نور، ا2 و 1منطق  .3
 اصغر خندان، سمتليع، منطق كاربردي .4
 حمد خوانساري، آگهم، منطق صوري .5
 حمد حكاك، سمتم، منطق، معيار تفكر .6
 اصغر خندان، بوستان كتابليع، مغالطات .7
عادل فاخوري، ترجمه غالمرضا ذكياني، دانشگاه عالمه ، منطق قديم از ديدگاه منطق جديد .8

 طباطبايي
 1382دانشگاه تهران ، محمد ابراهيم آيتي، مقوالت و آراء مربوط به آن .9

 انتشارات زاهدي قم، ، فرصت شيرازياشكال الميزان .10
 مؤسسة امام خميني ،عسكري سليماني، دانش معيار .11

  متون كالسيك
 

 ترجمة اديب سلطاني، نگاه، ، ارسطوارگانون .1
 ترجمة ملكشاهي، دانشگاه تهران، فتازاني، تتهذيب المنطق .2
 مالعبداهللا يزدي، جامعه مدرسين، حاشيه بر تهذيب المنطق .3
 تصحيح انوار، نشر مركز، خواجه نصير، اساس اإلقتباس .4
 حمود شهابي، نشر خيام، مرهبر خرد .5
 المة حلي، بيدار، عالجوهر النضيد .6
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 ملكشاهي، سروش ةسينا، ترجمبن، امنطق اشارات .7
 ابن سينا، منطق شفاء .8
 الدين رازيطب، قشرح شمسيه .9

 الدين رازيطب، قشرح مطالع .10
 تصحيح قراملكي، دانشگاه امام صادق، ، فخر رازيالملخّص .11
 حكمت صدرا الصدرا، بنياد، مالتنقيح في المنطق .12

 هاي درسي منطق جديدكتاب
 

  دانشگاه امام صادق، ترجمة اكبري، پل تيدمن، )جلد 3( نبه منطق نماديو درآمدي ن .1
 ياء موحد، علمي فرهنگي، ضدرآمدي بر منطق جديد .2

 برخورداري، دانشگاه تهرانب زين ،)دمهارتهاي منطق جدي( دحل تمرين درآمدي بر منطق جدي .3
  اهللا نبوي، سمتلطف ،مباني منطق جديد .4
 دكتر مصاحب، حكمت ،مدخل منطق صورت .5
 ريچارد جفري، قلمرو مرزهاي منطق صوري .6
 ترجمة آذرنگ، هاجز ،درآمدي نو در منطق .7
 ضياء موحد، هرمس، منطق موجهات .8
 محمد اردشير، هرمس ،منطق رياضي .9

 مصحفي، انتشارات فاطميبدالحسين ، عمنطق و استدالل رياضي .10
 رويش نو ،غالمرضا ذكياني، هنر استدالل .11
 انشگاه تربيت مدرس، داهللا نبويلطف ،مباني منطق موجهات .12
 حمد رجبي، مركز نشر دانشگاهي، م، اندرتونآشنايي با منطق رياضي .13

 كالمي –منطقي  –هاي تخصصي فلسفي فرهنگ
علوم خرمشاهي، پژوهشگاه ن بهاء الدي، ، ماري بريجانيانعلوم اجتماعي فرهنگ واژگان فلسفه و .1

 انساني

 ، داريوش آشوري، نشر مركزفرهنگ علوم انساني .2

 پرويز بابايي، نگاه، فرهنگ اصطالحات فلسفه .3

 ، محمد خوانساري، پژوهشگاه علوم انسانيفرهنگ اصطالحات منطقي .4

 ، ضياء موحد، پژوهشگاه علوم انسانينامة توصيفي منطقواژه .5

 ارشاد، جعفر سجادي، وزارت فرهنگ اصطالحات فلسفي مالصدرا .6

 ، جعفر سجادي، وزارت ارشادفرهنگ علوم فلسفي و كالمي .7

 ، محمدخالد غفاري، انجمن آثار و مفاخر فرهنگيفرهنگ اصطالحات آثار شيخ اشراق .8
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 سيد حسين نصر، نشر سهروردي –، محمد موسوي فرهنگ اصطالحات عرفان اسالمي .9

 متعليرضا بهشتي، س: ، سرويراستارنامة تاريخي مفاهيم فلسفيفرهنگ .10

 انتشارات ريسمان، مهدي دهباشي، )هدو سوي( يفرهنگ جامع اصطالحات فلسف .11

، سعيد شيخ و سعيد رحيميان، فرهنگ جامع اصطالحات فلسفه اسالمي در قرون ميانه اسالمي .12
 نشر مركز

 انتشارات هرمس، حسن سيدعرب، سهروردي ةنامفرهنگ .13

 انتشارات هرمس، مسعود عليا، فرهنگ توصيفي فلسفة اخالق .14
 
 
 
 

 
 

 


