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  منطقالعلم 
  الدرس الخامس

  

  

  تعریفالمباحث 

  )الجزء األول(

  

قد شرحنا في الدروس السابقة أّن العلم ینقسم إلی التصّور و 

  : التصدیق ، و أّن علم المنطق یتکّفل بأمرین 

إرائة الطریق للتعریف الصحیح ، الذي یختّص بالتصّورات ، و :  األول

ل إلی المجھوالت ذلک بمعنی تبیین الطرق المناسبة للوصو

  .التصوریة في ضوء المعلومات التصّوریة

إرائة الطریق لالستدالل الصحیح ، الذي یختص  :الثاني 

بالتصدیقات، و ذلک یعنی تبیین الطرق المناسبة للوصول إلی 

  .المجھوالت التصدیقیة في ضوء المعلومات التصدیقیة

  

  ".جةالح"و " المعرف"و ألجل ھذا ، موضوع علم المنطق ھو 
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و في ھذا الباب ، نھتّم بالوظیفة األولی لعلم المنطق ، و ھي إرائة 

  .الطریق للتعریف الصحیح

علم المنطق ، یبّین الطرق المناسبة للجواب عن ماھّیة األشیاء ،و 

  .و وجودھا و لّمیتھا

، و " الکیف"،  و " األین"رغم أّن ھناک أسئلة اخری ، کالسؤال عن  

و أمثالھا ، إال أّن أساس األسئلة األصلّیة " من"و  ،" متی"، و " الکّم"

لألشیاء ؛ و ھي " اللّمّیة"، و " الوجود"، و " الماھیة"في العلوم ھو 

  ".ِلَم "، و  " ھل"، و " ما"عّبر عنھا ب یالتي 

و ألجل ھذا ، یقول العالمة الفیلسوف السبزواري في کتابه 

  " :ةالمنظوم"

  »مِل«مطلب»ھل«مطلب» ما«مطلب

  مِلُع      ثالثة     لب لمطا ا    ّسُا

  

من جانب آخر ، نعلم أّن تعریف الموضوعات و الحقائق في العلوم 

الیتّم في علم المنطق ، بل یھتّم ھذا بشکل خاّص ، المختلفة 

 لتعریف الصحیحق و األسالیب و الشروط الالزمة لالعلم ببیان الطر

  .للموضوعات في کّل واحد من العلوم المختلفة

رة اخری ، علم المنطق ھو الذي یخدم العلوم االخری في و بعبا

  .ھذا المجال
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و من ھنا ینقدح أّن جمیع العلوم االخری ھي بحاجة ماّسة إلی 

علم المنطق ، ألّنه ال یمکن االعتماد و االطمئنان بسائر العلوم 

في صّحة التعاریف الموجودة فیھا ، إال مع مراعاة القواعد الرصینة 

  .طقفي علم المن

و یجب االنتباه بأّن المراد من تعریف الشئ في علم المنطق ، 

لیس ترجمته اللغوّیة ، أو تعریفه اللفظي ، بل المراد ھو بیان 

المعلوم التصّوري الذي یوجب العلم بالمجھول التصّوري ، و یبّین 

  .ماھّیة ذاک الشئ

  

  أقسام التعریف

  

  :ینقسم التعریف في ھذا الفّن علی قسمین 

  

الحّد التاّم ، و الحّد : و ھو أیضا علی قسمین ،  حّدال -

 .الناقص

الرسم التاّم ، و : و ھو أیضا علی قسمین ،  الرسم -

 .الرسم الناقص

ھو ما إذا کان تعریف الشئ بجنسه القریب و فصله  الحّد التاّم 

و ذلک ألّن التعریف التاّم للشئ ھو تعریفه بجمیع . القریب

و الیخفی أّن الجنس و الفصل القریبین ھما من الذاتیات،  ذاتّیاته،

  . ال العرضیات
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  ". الحیوان الناطق: " کما إذا نقول في تعریف اإلنسانذلک و 

  

الحّد التاّم للشئ یدّل علیه بالداللة المطابقّیة ، و بعبارة اخری 

  .یدّل اللفظ المذکور في التعریف ، علی تمام معناه

  

إذا کان تعریف الشئ ببعض ذاتّیاته ، و ھو ما  ھوالحّد الناقص 

  :کما تقّدم ، علی نحوین 

ا أن یکون تعریف الشئ بجنسه البعید و فصله القریب، کم  – الف

، فإّن "الناطق ناميالالجسم : "نقول في تعریف اإلنسان إذا 

ه ألّن .الجسم النامي في ھذا المثال ھو الجنس البعید لإلنسان

أما الناطق في المثال المذکور فھو و  .یشمل الحیوان و النبات

  .الفصل القریب لإلنسان

إذا نقول کما . أن یکون تعریف الشئ بفصله القریب فقط  – ب 

  ".الناطق: "في تعریف اإلنسان 

  

بناأ علی ھذا األساس ، یدّل الحّد الناقص علی الشئ بالداللة و 

  .ألّنه من قبیل داللة جزء خاص علی کّل. االلتزامیة 

، یتساوی معه في المفھومبتعبیر آخر ، الحّد الناقص للشئ ، الو 

  .و التحقق الخارجي تساوی معه في المصداقو لکّنه ی
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عرضه ما إذا کان تعریف الشئ بجنسه و ھو  التاّم الرسم 

الحیوان : "و ذلک کما إذا نقول في تعریف اإلنسان اّص ، الخ

  ". المتعّجب

  

. ھو ما إذا کان تعریف الشئ بعرضه الخاّص فقط ناقصالرسم ال

  ".المتعّجب: "ذلک کما إذا نقول في تعریف اإلنسان و 
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