به نام خدا
•

خالصه مطلب درس  ۲منطق { لفظ و معنا }

:اشتراک لفظ:
بعضی از کلمات پس از راهی شدن از دهان معناهای مختلفی را در ذهن ما تداعی می کنند .به عنوان
نمونه کلمه ساعت را در نظر بگیرید  .این کلمه به تنهایی می تواند این معانی را تداعی کند  )۱ساعت
مچی(وسیله)

)۲واحد زمان

و اگر من به شما بگویم از قم تا بندرعباس را یک ساعته رفته ام دروغ

نگفته ام ! چرا؟
گاه چند معنای متعدد به کمک یک لفظ واحد بیان می شود مانند شیر  .به این کلمات مشترک لفظی می
گویند .اشتباه گرفتن کلماتی که ظاهری مشترک دارند باعث بروز مغالطه اشتراک لفظ می شود .
برخالف اشتراک لفظ گاهی چند لفظ متفاوت یک معنای واحد دارند که به آنها الفاظ مترادف می گویند .

:نحوه داللت لفظ بر معنا:
گاهی الفاظی را به کار می بریم که نباید در ذهن مخاطب به معنای دقیق آن لفظ نقش ببندد یا به قولی
مقصود و منظور معنای دقیق آن واژه نیست  .برای مثال یک شخص با آمدن سیل میگوید کشور نابود
گشته ! در حالی که میدانیم منظور از واژه کشور نه به معنای کامل آن که به معنای بخشی از آن است .
اینگونه موارد در  ۳بخش تقسیم شده است  )۱ :مطابقی  )۲تضمنی  )۳التزامی
 )۱مطابقی  :به داللت لفظ بر معنا که مطابق با معنای اصلی لفظ است داللت مطابقی گفته می شود.
 )۲تضمنی  :به داللت لفظ بر معنا که متضمن بخشی از معنای اصلی لفظ است داللت تضمنی گفته می
شود.
 )۳التزامی  :به داللت لفظ بر معنا که بر الزمه یک شی داللت می کند داللت التزامی گفته می شود.
برای مثال
 )۱مطابقی  :خانه ای خریدم .

 )۲تضمنی  :خانه را رنگ کردم .

 )۳التزامی :خانه ام را دزد برد.

به کار بردن داللت مطابقی به جای تضمنی و التزامی به خطایی منتهی می شود که آن را مغالطه توسل به
معنای ظاهری می نامند.

:شیوه نگارش کلمات:

باید در نظر داشته باشیم که شیوه نگارش کلمات هم می تواند معانی را تغییر داده و ما را به اشتباه
وادارد( .خطای ذهنی)

لطفا به این مثال توجه کنید :

ما برای شرکت در جلسه ای  ۲روزه  ،از قم آمدیم .
ما برای شرکت در جلسه ای ۲،روزه از قم آمده ایم.

عدم رعایت دقیق عالمت های سجاوندی و حرکات کلمات باعث پدید آمدن مغالطه نگارشی کلمات می
شود  .این خطا می تواند ناشی از دیکته کلمات هم باشد .
لطفا توجه کنید :فردا خویش را آن چنان که باید خواهم ساخت(.خویش:خود)
فردا خیش را آن چنان که باید خواهم ساخت(.خیش:گاوآهن)
منجی ما در این گونه موارد ویراستاران هستند که با بررسی صحت عالمت های سجاوندی و حرکت
گذاری برخی از کلمات و اصطالح غلط های امالیی به داد ما می رسند.

:ایهام در مرجع ضمیر:
گاهی جمالت جوری نوشته می شوند که می توان از آن چند برداشت کرد.
برای مثال  :رستم بر اسب نشست  ،دستی بر سرش کشید و حرکت کرد .
به راستی رستم دستی بر سر خود کشید یا اسب؟
بیشتر این موارد به دلیل استفاده از ضمایر است که مرجعشان معلوم نیست  .استفاده از عبارات  ۲پهلو
می تواند باعث بروز خطای اندیشه شود .ابهام موجود در مثال باال ناشی از مشخص نبودن مرجع ضمیر
است از این رو آن را مغالطه ابهام در مرجع ضمیر می نامیم .

سواالت درس ۲
 )۱میان  ۳حیطه ذهن  ،زبان و  ...........ارتباط وجود دارد .
الف) الفاظ

ب)داللت لفظ بر معنا

ج)خارج

 )۲وظیفه  ............جلوگیری از خطای اندیشه و ذهن است .
الف) فلسفه

ب)منطق

ج)ریاضیات

)۳برای انتقال افکار به دیگران از  ..........استفاده می کنیم .
الف)منطق

ب)الفاظ

ج)دانسته های قبلی

)۴به چه مبحثی در منطق توجه خاصی نمی شود؟
الف)الفاظ

ج)تعریف و استدالل

ب)قیاس

)۵در جمله ( شخصی  ۲ساعته به تهران رفت ) ما شاهد چه مغالطه ای هستیم؟
الف)ابهام در مرجع ضمیر

ب)اشتراک لفظ

ج)نگارشی

)۶اشتباه گرفتن کلماتی که ظاهر مشترکی دارند باعث بروز چه مغالطه ای می گردد؟
الف)اشتراک لفظ

ب)نگارشی

ج)ابهام در مرجع ضمیر

)۷به داللت لفظ بر معنا که مطابق با معنای اصلی لفظ است چه داللتی می گویند؟
الف)التزامی

ب)تضمنی

ج)مطابقی

)۸داللت به چه معناست؟
الف)حکایت گری

ب)راهنمایی

ج)گزینه الف و ب

)۹مغالطه توسل به معنای ظاهری از چه چیزی ناشی میشود؟
الف)به کار بردن داللت مطابقی به جای تضمنی و التزامی

ب)وجود یک لفظ با چند معنا

ج)جا به جایی عالمت های سجاوندی
)۱۰معانی را چگونه میتوان به  ۲صورت به دیگران منتقل کنیم ؟
الف)کتبی-نوشتاری

ب)کتبی-اشاره

ج)کتبی-شفاهی

)۱۱عدم رعایت دقیق عالمت های سجاوندی و حرکات کلمات چه مغالطه ای را به وجود می آورد ؟
الف)ابهام در مرجع ضمیر

ب)نگارشی

ج)اشتراک لفظ

)۱۲مولوی اشتراک لفظ را با چه ویژگی توصیف می کند ؟
الف)رهزن بودن

ب)دروغگو بودن

ج)فراموشکار بودن

 ۲)۱۳پهلو بودن یک عبارت می تواند چه مغالطه ای را پدید آورد؟
الف)ابهام در مرجع ضمیر

ج)نگارشی

ب)اشتراک لفظ

)۱۴وقنی منظور ما از کاربرد یک لفظ معنای اصلی  ،معنای بیرونی و بخشی از معنای اصلی باشد  ،به
تریتیب از کدام داللت ها استفاده کرده ایم ؟
الف)التزامی-مطابقی -تضمنی

ب)مطابقی-التزامی-تضمنی

پ)مطابقی-تضمنی -التزامی

د)التزامی-تضمنی-مطابقی

)۱۵در کدام عبارت مشترک لفظی وجود ندارد ؟
الف)آن ها از ما عکس گرفتند.
پ)عفو الزم نیست اعدامش کنید.

ب)او سال ها با فریب مبارزه کرد
د)چون از او گشتی همه چیز از تو گشت.

)۱۶نوع داللت های لفظ (علی شیر است) ( ،شیر درنده است) ( ،شیر برای سالمتی مفید است) مشخص
کنید.
الف)تضمنی-التزامی-مطابقی

ب)التزامی-مطابقی-مطابقی

پ)التزامی-تضمنی -مطابقی

د)تضمنی-مطابقی-التزامی

 )۱۷به ترتیب بگویید  :در عبارت های ( انسان  ۵حرف دارد ) ( ،انسان برای زنده ماندن به غذا نیاز
دارد ) ( ،داشتم به انسان فکر می کردم )  ،انسان ناظر بر کدام مورد است؟
الف)زبان-خارج -ذهن

ب)لفظ-واقع-مصداق

پ)لفظ-واقع-زبان

د)زبان-خارج-مصداق

 )۱۸به ترتیب بگویید  :داللت (سقف بر دیوار) ( ،ماشین بر راننده) ( ،خانه بر اتاق) چه نوع داللت هایی
هستند ؟
الف)التزام-التزام -تضمن

ب)تضمن-لتزام-تضمن

د) مطابقه-التزام-التزام

پ)مطابقه-تضمن -التزام

 )۱۹به لفظی که دارای معانی متعددی است  ........می گویند  ،مانند ..........
الف)مشترک لفظی-معلم و مدرس

ب)الفاظ مترادف-امال و دیکته

پ)الفاظ مترادف -شیر و سیر

د)مشترک لفظی-تیر و تیر

 )۲۰انسان از الفاظ برای  ..........استفاده می کند  ،خطای در الفاظ و  .........میتواند باعث خطا در
اندیشیدن شود و در عبارت ( علی شاعر است و شاعر دارای آگاهی است )  ،مغالطه  ........به کار رفته
است.
الف)بیان ایده ها-عبارات-نگارشی کلمات

ب)بیان و انتقال افکار خود-معانی-اشتراک لفظ

پ)بیان ذهنیات-نگارشی کلمات-معانی

د)بیان ایده ها-عبارات-توسل به معنای ظاهری

)۲۱در عبارات (خانه کشی کردم ) و ( قبل از غذا دست های خود را بشویید ) به ترتیب چه نوع داللت
هایی وجود دارد ؟
الف) التزام-تضمن

ب)تضمن-التزام

پ)تضمن-مطابقه

د) مطابقه-التزام

)۲۲مغالطه موجود در عبارات زیر را مشخص کنید .
(به نظر علی احمدی دانشجوی خوبی است)  ( ،بخشش الزم نیست اعدامش کنید )
الف)ابهام در مرجع ضمیر-شیوه نگارش کلمات

ب)داللت مطابقی-شیوه نگارش کلمات

پ)شیوه نگارش کلمات-شیوه نگارش کلمات

د)شیوه نگارش کلمات-اشتراک لفظ

