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معنا و لفظ : درس دوم  
دارد به همین دلیل در این بخش به دو مبحث رابطه لفط و معنی و زبان)الفاظ( و جهان خارج ارتباط ذهن با دو حیطه -1

ذهن                                             رابطه مفهوم و مصداق می پردازیم  

لفظ                   مصداق                                                                          

الفاظ وسیله انتقال افکار خود به دیگران-2  

به مبحث الفاظ در منطق توجه خاصی می شود.*چون خطای در الفاظ و معنای آنها می تواند باعث خطا در اندیشیدن شود   

بیان معانی متعدد به کمک یک لفظ واحد               مشترک لفظی-3  

معرفی مغالطه -4  

 ش مغالطه مثال

 اشتراک لفظ: اشتباه گرفتن کلماتی که ظاهر مشترک دارند شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد

 یکی از شایع ترین خطاهای ذهنی

1 

 پول غذا را حساب کردم

ه پرداخت کردنتمحاسبه کردن ولی نگف  

: به کار بردن معانی مطابقی و توسل به معنای ظاهری

 تضمنی و التزامی کلمات به جای یکدیگر

2 

 فردا سفر تمام می شود  فردا صفر تمام می شود

 به نظر علی احمدی دانشجوی خوبی است

سجاوندی و : عدم رعایت دقیق عالئم نگارشی کلمات

 حرکات کلمات و دیکته درست کلمات

3 

)عبارت دو پهلو(ابهام در مرجع ضمیر پلنگ به دنبال آهو بود که شکارچی به او شلیک کرد  

 در صورتی که مرجع ضمیر مشخص نباشد

4 

نحوه داللت لفظ بر معنی در جمالت-5  

کتاب منطق را خریدم                 *مطابقی)کل معنای اصلی لفظ مراد است(           

  کتاب پاره شد               *تضمنی)بخشی از معنای اصلی لفظ مراداست(         

خانه را دزد برد                *التزامی)خارج از معنای اصلی لفظ و یا الزمه یک شیء داللت دارد(           

مصداق و مفهوم : درس سوم  
مفهوم : به معنایی که از کلمات فهمیده می شود      -1  

مصداق: به افراد و اشیایی که مفاهیم بر آن صدق می کنند      

جزیی : مفهومی که مصداق آن کامال مشخص است و قابلیت انطباق بر بیش از یک مصداق را ندارد. اصفهان -2  

ت.جزیی است. رخش ، این کتاباسامی خاص وآنچه گه با اشاره همراه اس-                

. خواه واقعی باشد خواه فرضی . سیمرغ ، انسانکلی : مفهومی که قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را دارد    

در منطق مفاهیم کلی کاربرد دارند نه مفاهیم جزیی -                 

 


