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  منطقالعلم 
  السادسالدرس 

  

  

  تعریفالمباحث 

  )الجزء الثاني(

  

ریف ، و ھما أشرنا في الدرس السابق إلی أھّم األقسام للتعقد 

نتطّرق في ھذا الدرس إلی بیان األقسام و  .الحّد و الرسم

  .االخری التي تلحق بھا

  

  بالمثالالتعریف 

  

بیان األمثلة و المصادیق ی ه علنرّکز لتعریف شئ و توضیحقد 

مثل "أو ، " سھیلمثل ": له، فنقول مثال في تعریف النجم 

، أو " مثل المریخ: "سّیارة تعریف ال نقول فيأو  ".الِشعری

  ".زحلک"
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أمر حیث أّن ھذا النوع من التعریف ھو من قبیل تعریف الشئ بو 

مختّص به ، یعتبر التعریف بالمثال علی ھذا األساس من الرسم 

  .الناقص

  

  بالتشبیهالتعریف 

  

و . القسم من التعریف أیضا قد یلحق بأقسام الرسم الناقصھذا 

النور ألّن ". النور"، فنشّبھه ب " الوجود"ذلک کما إذا نرید تعریف 

  .أیضا کالوجود في کونه ظاھرا بنفسه و ُمظھرا لغیره

  

من شروط التعریف بالتشبیه أّن المشبَّه به یجب أن یکون و 

  .واضحا و ظاھرا عند المخاطب

  

  بالتقسیمالتعریف 

  

ھو تعریف الشئ ببیان أقسامه ، کما إذا نقول في تعریف و 

الجسم النامي ھو ما یشمل الحیوان و ":  سم الناميالج

  ".النبات
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  تعریفالشروط 

  

الصحیح من وجھة نظر علم المنطق یتوقف علی وجود التعریف 

  :الشروط الخمسة کما یلي 

  

  األولالشرط 

ف و المعَرف متساویین في مقام االنطباق معِرأن یکون الیجب 

  .علی المصادیق

بناأ علی ھذا األساس ، یجب أن یکون تعریف الشئ بالنسبة و 

  .إلیه جامعا لألفراد و مانعا لألغیار

  

" الحیوان الشاعر"إذا تّم تعریف اإلنسان ب : ألجل ھذا نقول و 

الحیوان "مفھوم مثال، فھذا التعریف غیر صحیح ، و ذلک ألّن 

  .مفھوم اإلنسان ، و لیس جامعا ألفرادهأخّص من " الشاعر

الحیوان الماشي علی : "کذلک ، إذا قلنا في تعریف اإلنسان و 

ھوم أعّم من المف، فھو أیضا غیر صحیح ، ألّن مفھومه " قدمیه

بعض أّنه یشمل إذ . ، و لیس مانعا لألغیار الکّلي لإلنسان

  .الخری ، التي تمشي علی القدمینالحیوانات ا
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  الثانيالشرط 

  

. أن یکون المعِرف عند المخاطب أجلی و أوضح من المعَرفیجب 

  ".کرات سماوّیة مشّعة: "إذا نقول في تعریف النجوم کما 

، " ما لیس بأسود: "ألجل ھذا ، إذا نقول في تعریف األبیض و 

ألّن . فھذا التعریف لیس صحیحا من وجھة نظر علم المنطق

  .أحدھما لیس بأجلی و أوضح من اآلخر

  

  الثالثالشرط 

  

جمال و أن یکون المعِرف و المعَرف متغایرین ، إّما باالیجب 

کما في سائر ( ، و إما في المفھوم) کما في الحّد التاّم( التفصیل

  .)أقسام التعریف

  

  الرابعالشرط 

  

، فال یجوز  أن یکون التعریف باأللفاظ و الکلمات الواضحةیجب 

تعریف الشئ باأللفاظ المبھمة ، أو المشترکة ، أو المجازیة من 

  .دون القرینة
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  الخامسالشرط 

  

علی معرفة ذلک  ةلشئ متوقفا معِرفمعرفة کون تأن الیجب 

  .المعَرف شئال

من له الحیاة : " اإلنسانعریف ألجل ھذا إذا قیل في تو 

  . في علم المنطق ، فھو تعریف غیر صحیح" اإلنسانیة

ور ، ألّن معرفة المعِرف یوجب الد ھذا القسم من التعریفو 

  .معرفة المعَرف ، و بالعکستتوقف علی 

  

*****  

 


