
 

   INCOMPATIBILITE التنافــــر-
  

  :أمثلة
 التبرير الحاالت )ب(القضية  )أ(القضية 
كاذبة، و ) ب(صادقة تكون ) أ(إذا كانت ليس الجو حار الجو حار

  .كاذبتين) ب(و ) أ(قد تكون 
 

 "         " ليس المطر رذاذا المطر رذاذ

 "           " الرياح غير ضعيفة اح ضعيفةالري
 "           " الضباب غير كثيف الضباب كثيف
 "           " ليست السحب بيضاء السحب بيضاء
 "           " السماء غير ممطرة السماء ممطرة
 "           " ليس المناخ معتدال المناخ معتدل
       ""      البحر غير هائج البحر هائج
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            :                                                          المالحظات

.  يتم التنافر لما يكون التعارض بين شيئين، مثال تعارض فكرتين كما رأينا في األمثلة السابقة-      
ن سلوكين أو بين حاالت انفعالية، مثال الشجاعة والخوف، البطء والسرعة، الجنة وقد يكون التعارض بي

  ...و النار إلخ
 التنافر هو قاسم مشترك بين جميع أنواع التقابل، حيث إن التناقض تنافر، و التضاد تنافر، و -      

  التعاكس تنافر،أي أن التنافر يكون بالتناقض، 
  . و بالتضاد و بالتعاكس

  : أما من الناحية المنطقية فيكون التنافر بين قضيتين في حاالت ثالث-      
  .في حالة صدق القضية األولى تكون القضية الثانية كاذبة -

  .في حالة كذب القضية األولى تكون القضية الثانية صادقة -



 
 .في حالة كذب القضية األولى تكون القضية الثانية كاذبة -

  
  

  :                      التنافر المنطقي يكون:    االستنتاج
 كاذبة صادقة

 صادقة كاذبة

 كاذبة كاذبة

  
  في الجداول الخمسة اآلتية محتويات الخانات األولى، و عليك - أيها الدارس –تجد  :تطبيقات

افر المن) ب(بإكمال باقي الخانات، كما مر بك في األمثلة الخاصة بالتنافر، بحيث تضع في الخانة 
  .بالتناقض، أو بالتضاد، أو بالتعاكس) أ(للقضية 

1تطبيق  
)ب(القضية المنافرة  الحاالت التبرير )أ(القضية    الرقم 
 1 الشمس مشرقة   

 2 الليل بارد   

 3 النهار قصير   

 4 المكان واسع   

 5 الزمان متحرك   

2تطبيق    
)ب(القضية المنافرة  الحاالت التبرير )أ(قضيةال   الرقم 

 1 الكتاب مدرسي   

 2 المعرفة عامية   

 3 السرعة كبيرة   

 4 الحبر أسود   

 5 الطاولة واسعة   

  

  



 
 3تطبيق

)ب(القضية المنافرة  الحاالت التبرير )أ(القضية   الرقم 
 1 العربي كريم   

 2 البدوي عنيف   

 3 الصحراء واسعة   

 4 الذيل قصير   

بيرالقطيع ك     5 

 


