
  علم منطق
  درس پنجم

  

  

  مباحث تعریف

  )قسمت اول(

  

: در درسهای پيشين ، دانستيم که علم به دو قسمت ، یعنی                    

از سوی دیگر دانستيم که        .  تصور و تصدیق ، تقسيم می شود           

  : وظيفه علم منطق ، دو چيز است 

ارائه رهنمود برای تعریف صحيح ، که به تصّورها اختصاص                 :  اّول

ن راه های درست ، برای پی بردن به مجهوالت              بيا:  دارد ؛ یعنی     

  .تصّوری در پرتو معلومات تصوری

ارائه رهنمود برای استدالل صحيح که به تصدیق ها اختصاص            :  دوم

دارد ؛ یعنی تبيين روش های درست ، برای آگاه شدن از مجهوالت               

  .تصدیقی ، در پرتو معلومات تصدیقی

  .دانسته اند" حّجت"و " معّرف"بدین جهت ، موضوع علم منطق را 
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در این باب ، به بحث و بررسی پيرامون بخش اول از وظایف علم                    

  .می پردازیم" تعریف صحيح"منطق ، یعنی ارائه طریق برای 

در حقيقت ، علم منطق ، راه های درست را برای پاسخگویی به                 

" چرایی"و  "  هستی"،  "  چيستی"پرسش هایی در زمينه های          

  .نداشياء ، تبيين می ک

، "  کجایی"گرچه زمينه های دیگری نيز برای پرسش ، مانند                     

" چه شخصی "،  "  چقدری"،  "  چه زمانی "،  "  چندتایی"،  "  چگونگی"

و مانند آنها وجود دارد ؛ ولی اساس پرسش های اصلی در علوم ،                

" چرایی"و  "  هستی"،  "  چيستی"  شامل سه مطلب اول ، یعنی         

  .تعبير می شود" ِلَم"و " هل "،" ما"می گردد که در زبان عربی به 

  :چنين می گوید" منظومه"بر این اساس ، عالمه سبزواری در کتاب 

  »مِل«مطلب»هل«مطلب» ما«مطلب

  مِل ُع      ثالثة    لب لمطا  ا   ّسُا

روشن است که تعریف صحيح موضوعات در محدوده هر دانشی،          

نقش بارزی در فهم درست آن علم و گسترش مباحث  و                        

ته های آن ، و پيشگيری از بروز خطا در شناختن و                         اندوخ

  .  شناساندن آن دانش دارد

از سوی دیگر می دانيم که امر تعریف حقایق و موضوعات در                   

همه علوم ، کار علم منطق نيست ، بلکه علم منطق ، راه ها،                
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موضوعات و  "  درست تعریف کردن  "روش ها ، و شرایط الزم برای        

  . ارائه می کندپدیده ها را در هرعلمی 

بنا بر این ، علم منطق در این زمينه ، در خدمت سایر علوم                       

  . است

همچنين با این بيان ، روشن می گردد که همه دانش ها ،                       

زیرا بدون مراعات قوانين این        .  نيازمند علم منطق می باشند       

علم، نمی توان به صّحت تعاریف امور در دانش های دیگر ،                     

  .اطمينان داشت

مقصود از تعریف یک شئ در علم منطق ،               :  یگر اینکه    نکته د 

ترجمه ُلَغوی یا تعریف لفظی آن نيست ، بلکه  ارائه معلوم                      

تصّوری است که موجب پی بردن به مجهول تصّوری می باشد و             

  .آن شئ را تبيين می کند" چيستی"

  

  اقسام تعریف

  

  :  را در علم منطق به دو قسم ، تقسيم کرده اند تعریف

  

حّد تاّم و حّد ناقص      :   ، که شامل دو بخش ، یعنی            حّد  -

  .می شود
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رسم تاّم و رسم     :   ، که شامل دو بخش ، یعنی            رسم -

 .ناقص می گردد

 

 آن است که تعریف یک شئ ، با جنس قریب و فصل                    حّد تامّ 

زیرا هدف از تعریف کامل یک شئ ، تعریف         .  قریب آن صورت گيرد   

يم که جنس قریب و فصل      آن با همه ذاتيات آن است ؛ و می دان          

  .قریب ، هر دو ، ذاتی هستند ، نه عرضی

  

زیرا حيوان  ".  حيوان ناطق :  "بگویيم  "  انسان"مثل اینکه در تعریف     

، جنس قریب   )  به معنای موجود زنده حّساس و متحّرک باإلراده       (

انسان است ؛ و ناطق ، فصل قریب آن ، و هردو ، ذاتّيات انسان                

  .هستند

  

.  ، با داللت مطابقی بر آن شئ داللت می کند           حّد تام یک شئ   

لفظی که در تعریف با حّد تاّم آمده است ، بر تمام                     :  یعنی  

معنای شيئی که  مورد  تعریف  قرار  گرفته  است ،  داللت                          

  .می نماید

  

 آن است که تعریف یک شئ ، با بعضی از ذاتّيات آن                حّد ناقص 

  :باشد ، و این امر ، به دو صورت است 
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 اینکه تعریف یک شئ ، به جنس بعيد و فصل قریب آن                   –  لفا

در این  ".  موجود زنده ناطق  :  "مثال در تعریف انسان بگویيم      .  باشد

برای اینکه  (، جنس بعيد برای انسان است       "  موجود زنده "  مثال،  

، "  ناطق"، و   )  شامل حيوان و غير حيوان یعنی گياه می شود           

  .فصل قریب آن

. شئ ، فقط با فصل قریب آن صورت گيرد           اینکه تعریف یک      –  ب

  ".ناطق: "مثال در تعریف انسان بگویيم 

  

از آنجا که این تعریف ، همه ذاتيات شئ را در بر ندارد و تنها                      

" حّد ناقص "بعضی از اجزاء ذاتی آن را تبيين می کند ، آن را                    

  . ناميده اند

  

ورد بنا بر این ، حّد ناقص ، با داللت التزامی بر شيئی که م                       

تعریف قرار گرفته است ، داللت می کند ، نه با داللت مطابقی ؛              

زیرا داللت آن بر شئ مذکور ، از قبيل داللت جزء خاص بر کّل                    

  . است

به عبارت دیگر ، حّد ناقص یک شئ ، با آن شئ در مفهوم ،                      

مساوی نيست ، گرچه در مصداق و تحقق خارجی ، باهم                     

  .مساوی هستند
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که تعریف یک شئ ، با جنس و عرض خاص            آن است    رسم تامّ 

  ". حيوان متعّجب: "مثال در تعریف انسان بگویيم . آن باشد

بنا بر این ، رسم تاّم ، شامل یک ذاتی و یک عرضی برای                         

  .شيئی که مورد تعریف قرار گرفته است می باشد

  

 آن است که تعریف شئ ، با فقط عرض خاص آن                رسم ناقص 

  ". تعّجب کننده: "ان بگویيم مثال در تعریف انس. باشد

  

بنا بر آنچه بيان شد ، نمودار اقسام تعریف ، به صورت ذیل                       

  :است

  

 

 تعريف
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