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 و يگانهتتا کی به تمنای وصال -۴

ام را داشته باشيم، کد» ه مجموعه اعداد طبيعی استعدد سه يک عدد فرد و متعلق ب«گر عبارت ا -۶
  )٩۶مورد در باره آن درست است؟(کنکور سراسری 

 و محمول ديگر کلی استها جزئی ک تصديق با موضوع جزئی و دو محمول است که يکی از آني-١

  ها جزئی و ديگری کلی استک تصديق با يک موضوع کلی و دو محمول است که يکی از آني-٢

 است ل دو تصديق با موضوع يکسان است که يکی از محمول ها کلی و ديگری جزئیشام-٣

  ی دو تصديق کلی هستندامل دو تصديق با موضوع يکسان است و همه اجزاش-۴

 پاسخنامه سواالت چا خالی

- ٨نيست-٧ابزاری -۶ممارست - تمرين-کاربردی-۵طبيعی-۴نديشيدنا-٣فسطهس - غالطهم-٢نطقم-١
- ١۴تصور- ١٣استدالل -تعريف - ١٢تصديق -تصور- ١١فرگه-١٠فلسفه-٩ارسطويی - پيش-ارسطو
  ستداللا -تعريف-١۵تصديق

  سواالت تستی

 ۴گزينه  -۶گزينه سه -۵گزينه چهار - ۴زينه يکگ- ٣زينه سهگ -٢زينه سهگ-١

 »روابط ميان ذهن، زبان و خارج«درس دوم

 ن لفظآ مفهوم يا معنایبه هر لفظ و به طور کلی به هر عالمتی دو چيز ديگر مربوط است که يا 
 وعينی آن است که امری است  مصداق يا مدلول عينیو ديگر  ذهنی و عقلیاست که امری است 

   وجود خارجی -٣جود ذهنی  و -٢جود لفظی  و -١اين سه چيز به ترتيب:  خارجی

 شوند.خوانده می 

مفهوم جزئی سقراط ←لفظ سقراط       وجود ذهنی←مثال در مورد سقراط: وجود لفظی

 ت.زيسته اسيعنی فردی که استاد افالطون است و در سده چهارم پيش از ميالد می←وجود خارجی

بريم معموالً منظور در باره مصاديق ووجود خارجی نکته:هنگامی که ما لفظ يا عبارتی را به کار می
   ١توان سخن گفتدر باره مفهوم يا خود لفظ نيز می است اما

وارد ی ذهن، زبان و خارج ارتباط وجود دارد و خطا در يکی باعث خطا در ساير مميان سه حيطه
هان جلوگيری از خطای ذهن است و چون ذهن با دو حيطه زبان و الفاظ و ج منطقشود. وظيفه می

  ته شودبين لفظ و معنا و رابطه مفهوم و مصداق شناخبنابر اين بايد رابطه  ،خارج ارتباط دارد

٣٢-٣١ص  -مبانی منطق–دکتر محمد علی اژهای  ١



۶

 لفظ و معنا

   اشتراک لفظ

ت ين کلماابه »شير«شود مانند لفظ ر هر زبان گاه چند معنای متعدد به کمک يک لفظ واحد بيان مید
  گويند.میمشترک لفظی 

  مغالطه اشتراک لفظ

ه بآن  یتعدد معنابه  بدون توجهعبارت است از بکار بردن يک کلمه در يک متن با معانی گوناگون 
  شود. نادرستنحوی که اين موضوع باعث نتيجه گيری 

  مانند:

  ايت زندگی انسان مرگ است غ-٢عادت غايت زندگی است       س -١

ی ه معننی هدف و در مقدمه دوم ببنابراين:سعادت همان مرگ اوست     غايت در مقدمه اول به مع 
 انتهاست  و زندگی در مقدمه اول زندگی اين جهانی و در مقدمه دوم اعم از آن است.

 دهد:اشتراک لفظ به چند صورت رخ می

حميد دوست  -١رد کتوان برداشت - من است دو معنا می دوست بيست سالهحميد ←اشتراک اسم -١
  و سابقه دوستی ما بيست سال استميد دوست من است ح -٢من است و بيست سال سن دارد 

عدی را بی اشکال قرائت او چند غزل س-١ خوانداو چند غزل سعدی را بی اشکال ←اشتراک فعل -٢
  و اعالم کرد چند غزل سعدی بی اشکال است.ا -٢کرد  

صد نابودی ريا و قاو عمری به  - ١ريا و زياده خواهی مبارزه کرد.  بااو عمری ←اشتراک حرف-٣
اتی که او در طول عمر خود انجام داده است به قصد جنگ و مبارز -٢خود خواهی با آن مبارزه کرد 

  ريا بوده است.

 تکليف

 .مواردمغالطه اشتراک لفظ را مشخص کنيد 

 دارند سال اختالف ۵او و همسرش -١

  ندآن ها چند عکس از ما گرفت-٢

 آخرين فصل کتاب در باره عبادت است ودهمين  -٣

 قابلمه به سرم خورد شکست-۴

  وشت همه رو غلط نوشتنحسنی ديکته  -۵

 کف دريا برای بعضی آبزيان مناسب نيست -۶



٧

 حرف های او قيمت ندارد-٧

 هندوانه من مثل قند است-٨

 الف دارنداختاحمد و علی دو سال با هم -٩

 ☺اشتراک لفظ در جوک

  يشب پدرم در آتش سوخت به دليل پدر سوختگی مغازه تعطيل استد -١

 رسی برادرم را گاز گرفت االن برادرم دچار مشکل گاز گرفتگی استخ -٢

 مغالطه بار ارزشی کلمات

آن  ياندر باره يک موضوع، به وسيله برا  قضاوت ديگرانتوان ناشی از اين حقيقت است که می
 نيم کهکعوض کرد هنگامی که در بيان يک موضوع از کلماتی استفاده  تعبير های مختلفموضوع با 

 ند تر ازا ناپسباشد و بدين وسيله بخواهيم آن موضوع را پسنديده تر ي منفیيا  مثبت دارای بار ارزشی
الطه ن مغ، مرتکب چنيحالت عادی آن نشان دهيم بدون آن که بار ارزشی کلمات آن جمله را بيان کنيم

  ای شده ايم.

 شودلمات او چرند و مهمل و مزخرف است، به جای در کلمات او اشتباهاتی ديده میک-١مانند:

ود لجاجت و خدر اعتقادات خود ثابت قدم و استوار هستم و شما نسبت به پيش فرض های من -٢
و بر ورزيد و اودر موضع گيری های خود يک دنده و کله شق است، به جای ما، من،تو واتعصب می

  باورهای خود مانده ايم.

 زاست يا اراجيفرف چه کسی را باور کنيم فرمايشات متين ايشان را که آرامش بخش و روح افح -٣
  کسی را موجب تيرگی و آشفتگی روح است.

 اقسام داللت لفظ بر معنا :

  التزام - ٣تضمن    -٢طابقه        م -١

 خريدم خانهطابقه: داللت لفظ بر تمام معنايی که برای آن وضع شده است مانند: م-١

 خراب شد هخانضمن: داللت لفظ بر جزء معنايی که برای آن وضع شده است مانند: ت -٢

 را دزد برد خانهلتزام:داللت لفظ بر امری خارج از معنای اصلی مانند: ا-٣

 مغالطه توسل به معنای ظاهری

شود که به کار بردن معانی مطابقی، تضمنی و التزامی کلمات به جای يکديگر به خطايی منتهی می  
در شوند مرتکب اين مغالطه میمعموالً کسانی که گويند.می» مغالطه توسل به معنای ظاهری«آن را 

- گويند: تمام آنچه گفته بودم اين بود که...يا میکنند مثالً میآغاز سخن از عبارت خاصی استفاده می



  

٨  

 

توان فهميد کسانی که از چنين عباراتی گويند: اگر دقيقاً به کلمات من توجه کنيد...در اکثر موارد می
  .شده اندنای ظاهری توسل به معکنند مرتکب مغالطه استفاده می

  چند مثال برای مغالطه توسل به معنای ظاهری کلمات

کتاب را  مادر به فرزندش که روز بعد آزمون داشت گفت: به کتابت هم يک نگاه کن. فرزند -١
  برداشت به جلد کتاب نگاهی انداخت و گفت: نگاه کردم 

  است.» ظهر«شب هم بعد از ٩م خب ساعت آيمن که گفتم بعد از ظهر می-٢

گر مغازه دار جوری صحبت کرد که بر خالف ميل خود ناچار به خريد بودی، بگو کيف پولم ا-٣
  دارد.کند پول نداری و دست از سرت بر میهمراهم نيست او فکر می

وانی؟ چون دبيرمان گفت برويد خکنی و نشسته ای کتاب داستان میچرا تمرين ها را حل نمی -۴
  يد تمرين حل کنيد.نگفت برو .مطالعه کنيد

  عت چند است؟ او پاسخ داد فروشی نيستعلی از دوستش پرسيد سا -۵

  سی که دچار ورشکستگی شده بود گفت : خانه خراب شدم  و فرزندش گفت: خانه که سالم استک-۶

  

  مغالطه نگارشی کلمات

 تابت واشتباه در کتوان به دو صورت کتبی و شفاهی به ديگران منتقل کرد بنابراين معانی را می
 لماتکتواند باعث پديد آمدن خطای ذهن شود.عدم رعايت دقيق عالئم سجاوندی و حرکات نگارش می

  شود.مانند:می» مغالطه نگارشی کلمات«باعث پديد آمدن  و هچنين ديکته کلمات،

  خشش الزم نيست،  اعدامش  کنيد      بخشش، الزم نيست اعدامش کنيدب-١

  دشوشود         فرداَصفر تمام میم میفردا َسفر تما-٢

  گُل   گلِ  –رم    ِکرم کَ   - تفاوت اعراب مانند:ُمشک    َمشک 

  خان خوان -فير   سفيرص -نا   سناث - تفاوت در ديکته مانند:زن  ظن

  

  

  »ممارات«مغالطه ابهام در عبارات يا

است. نحوه ترکيب الفاظ گاهی چنان است که عبارتی  نحوه ترکيب الفاظاين قسم از مغالطه ناشی از 
که »من نکردم خلق تا سودی کنم«توان به دو نحوقرائت يا به دو نحو مختلف تفسير کرد.مانند:را می



٩

به دو صورت تفسير کرد . من خلق نکردم تا از خلق نکردن سود ببرم  يا من به منظور سود توان می
  ٢بردن خلق نکرده ام

ستی است.مانند: رستم بر اسب نشست د مرجع ضميربارت گاهی ناشی از مشخص نبودن ابهام در ع 
  کشيد و حرکت کرد. شبر سر

  مثال برا ی مغالطه ابهام در عبارات

  ا مرتب کرد ر شکودک تا پدرش را ديد لباس-١

  عينک شکسته يا شيشه عينک←را برداشت  شکستهشيشه عينک -٢

معلوم نيست مقصد بازديد اصفهان است يا ←ن به تهران آمدروزه از اصفها ۵او برای بازديد -٣
  تهران

  ما ندارمميل به غذا ندارم يا ميل به غذا خوردن با ش←يل داريد با ما غذا بخوريد؟ نه ميل ندارمم -۴

  ند شيرين يا سفيدمثل ق←اين هندوانه مثل قند است-۵

  تکليف 

  است؟ در موارد زير خطای فکر در چه مواردی به وقوع پيوسته

  عادت غايت زندگی است     غايت زندگی انسان مرگ است س -١

  بنابر اين: سعادت انسان همان مرگ اوست

  نگور شيرين است          شيرين معشوق فرهاد استا-٢

  بنابر اين: انگور معشوق فرهاد است

  هدددهد          بنابر اين: او بو میست                سير بو میااو سير -٣

  انه ارزان کم ياب است       هر چيز کم ياب گران استخ-۴

  بنابر اين: خانه ارزان گران است

  تی همه چيز از تو گشتچون از او گش-۵

  ار نيکا ن را قياس از خود مگير           گر چه باشد در نوشتن شير شيرک -۶

  اندر باديهآن يکی شير است اندر باديه                      آن دگر شير است 

  خوردخورد                 وآن دگر شير است کآدم میآن يکی شير است کآدم می

  بهمِن عظيمی در جاده چالوس دهها نفر را کشت-٧

 ١٨٢ص -مبانی منطق –دکتر محمد علی اژه ای  ٢
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 »خوانی که مادر زن، عزيز استنويسم من که مادر، زن عزيز است         تو می«-٨

 سواالت جا خالی

 کنيم.ديگران از...........استفاده مینتقال افکار خود به ابرای بيان و -١

 لم منطق وابسته به زبان خاصی...........ع-٢

 شود.يان چند معنای متعدد در يک لفظ واحد مشترک...........ناميده میب-٣

 شود.شتباه گرفتن کلماتی که ظاهر مشترک دارند، باعث بروز مغالطه..................میا-۴

 ارزشی...........هستند هایبريم دارای بارزندگی به کار میکلمات و الفاظی که در -۵

  کلمات ممکن است دارای بار ارزشی .......يا.........يا........باشند.-۶

طای ختواند منشأ رای بار ارزشی متفاوتی هستند، میاه کار بردن اشتباهی يا عمدی کلماتی که دب-٧
 نامند...میانديشه باشد که آن را مغلطه................

 اللت لفظ بر معنا بر سه قسم ...........وتضمن و.........است.د-٨

 شود.اللت لفظ بر معنا که مطابق با معنای اصلی است داللت............ناميده مید-٩

 ت.لفظ بر معنا در بر دارنده بخشی از معنای اصلی باشد داللت............اس هر گاه داللت- ١٠

 است.ند و الزمه يک شی باشد، داللت........کمعنا بر امری خارج از شیء داللت  هر گاه لفظ بر- ١١

ن آشود که ه کار بردن معانی مطابقی و تضمنی و التزامی به جای يکديگر به خطايی منتهی میب- ١٢
 نامند.را مغالطه.........................می

 منتقل کرد. ...به ديگرانصورت..........و...........توان به دو معانی را می-١٣

- .میقيق عالئم سجاوندی و حرکات کلمات، باعث پديد آمدن مغالطه...............عدم رعايت د - ١۴
  شود.

بق برای مخاطب ط هر گاه جمله ای را به کار بريم که افاده بيش از يک مفهوم کند و آن جمله - ١۵
 .ديگر ناصحيح باشد، دچارمغالطه ابهام در..........شده ايم يک تفسير صحيح و طبق تفسير

 تواند باعث به وجودستفاده از عبارات دو پهلو يا ابهام در مشخص نبودن مرجع ضمير، میا - ١۶
 آمدن مغالطه ابهام در............شود.

 پاسخنامه



١١

بار ارزشی -٧خنثی - منفی -ثبتم-۶متفاوت-۵شتراک لفظا-۴شترک لفظیم-٣يستن -٢لفاظا-١
 - کتبی-١٣ی ظاهریتوسل به معنا-١٢التزام-١١تضمن- ١٠مطابقه-٩التزام - مطابقه-٨کلمات
  عبارات يا ممارات-١۶باراتع- ١۵گارشی کلماتن-١۴شفاهی

  »مفهوم و مصداق«  درس سوم

  مفاهيم جزيی و کلی

  در يک تقسيم بندی مفاهيم به جزئی و کلی تقسيم ميشود.

 آن کامال مشخص است و قابليت انطباق بر بيش از يک مورد را: مفهومی است که مصداق جزئی
  ندارد.مانند: خليج فارس ابن سينا

  می با يکی از اسم های اشاره بيايد. مانند:اين کتابهر گاه مفهو -١راه های تشخيص مفاهيم جزئی: 

  ماونددقله  -زهرا  –اسماء خاص:مانند حسن -٢

  »پسر«مانند لفظهستند » گيومه «مفاهيمی که داخل  -٣

اشد رجی ب: مفهومی است که قابليت انطباق بر بيش از يک مورد را دارد خواه آن مورد واقعی خاکلی
  ديو مانند:ميز يا از موارد فرضی مانند:

  . مفاهيم کلی ممکن است:: کلی ها را بشناسيدتوجه

  - مانند:شريک الباریردی در عالم خارج نداشته باشد و به وجود آمدن آن هم محال باشد. ف -١

  اجتماع نقيضين

  ر خارج فردی ندارد ولی به وجود آمدن آن فرد ممکن است. مانند:دريای سيمابد-٢

  رد دارد و به وجود آمدن فرد ديگر برای آن محال است. مانند: واجب الوجوددر خارج يک ف-٣

  يدر خارج يک فرد دارد و به وجود آمدن فرد ديگر ممکن است. مانند: خورشد-۴

  ٣در خارج دارای افراد متعدد است مانند: انسان-۵

  نسب اربع يا نسبت های چهارگانه منطقی

  ارنددالت چهار ح ،دو مفهوم کلی از آن جهت که چه مقدار از افراد يکديگر را در بر بگيرند

  وجه عام و خاص من - ۴ام و خاص مطلق   ع - ٣باين  ت -٢ساوی ت -١

۵۴منطق صوری صفحه  -خوانساریدکتر محمد  ٣


