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الوحدة السابعة :التعريفات

مقاصد التصورات  :القول الشارح (التعريف)
مقاصد التصورات :
القول الشارح (التعريف):

ذكرنا فيما سبق أن التصورات هي أحد قسمي علم املنطق  ،وأن التصورات لها مبادئ
وهي الكليات الخمس  ،ولها مقاصد وهي التعريف.
والغرض من التعريف حصول الصورة الصحيحة يف الذهن للمفردة التي يقصد بيانها
وتمييزها عن غريها.

واملقصود بالقول الشارح:
املعرف
َّ
للمعرف والتعريف  -هو ما يلزم من تصوره يف الذهن تصور
الذي هو مرادف
ِّ
بالكنه والحقيقة  ،أو بوجه يميزه عن جميع ما عداه.
ويمكن أن نقول  :هو بيان حقيقة اليشء وإيضاح معناه.

أقسام المعرفات
بناءَّ عىل تقسيم الكيل إىل جنس ونوع وفصل وعرض عام وخاصة واستعمال كل واحد من
هذه األقسام يف التعريف قام العلماء بتقسيم املعرفات إىل أقسام.
فإذا استعمل الجنس والنوع أو الفصل يف التعريف فقط أو مع العرض العام فيسمى التعريف
حداَّ.
وإذا استعمل الجنس والنوع مع الخاصة  ،أو استعملت الخاصة فقط فإن ذلك يسمى رسماَّ.
وكل واحد من الحد والرسم ينقسم إىل تام وناقص.
ومن تمام أقسام التعريف  :التعريف اللفظي والتعريف بالقسمة والتعريف باملثال.

أقسام المعرفات
وبناءَّعىلَّماَّسبقَّ :فإنَّأقسامَّاملعرفاتَّهيَّ:
 الحدَّويسمىَّ(الحقيقي) :
َّسواءَّكانَّ
وهوَّماَّكانَّاملميِّزَّفيهَّذاتياََّّ،أوَّماَّكانَّبالذاتياتَّ؛َّوهوَّماَّكانَّفيهَّالفصلَّ؛ َّ
معه
الجنسَّالقريبَّأوَّالبعيدََّّ،أمَّلمَّيوجدَّمعهَّالجنس.

 الرسمَّويسمىَّ(الرسمي) :
وهوَّماَّكانَّاملميِّزَّفيهَّعرضياََّّ،أوَّماَّكانَّبالعرضياتَّ؛َّوهوَّماَّكانَّفيهَّالخاصةَّ؛ سواءَّ
وجدَّمعهاَّالجنسَّالقريبَّأوَّالبعيدََّّ،أمَّلمَّيذكرَّمعهاَّجنسَّأصلَّ.
وينقسمَّالحدَّإىلَّ -1 :حدَّتام -2 .حدَّناقص.
وينقسمَّالرسمَّإىلَّ -1:رسمَّتام -2 .رسمَّناقص -3 .التعريفَّاللفظي.
 -4التعريفَّباملثال.

أقسام المعرفات
 التعريفَّبالقسمة
ونوضحَّتلكَّاألقسامَّمعَّاملثالَّفيماَّييلَّ:

أوالَّ :الحدَّالحقيقي التام :

وهوَّماَّذكرَّفيهَّالجنسَّالقريبَّوالفصلَّالقريب.
ومثالهَّ :تعريفَّاإلنسانَّ :بـَّ:الحيوانَّالناطقَّ؛َّفالجنسَّالقريبَّ :الحيوانََّّ،والفصلَّ
القريبَّ :الناطق.

ثانياَّ :الحدَّالحقيقيَّالناقصَّ:

وهوَّماَّذكرَّفيهَّالفصلَّفقطََّّ،أوَّالفصلَّمعَّالجنسَّاملتوسطَّأوَّالبعيد.
َّاإلنسانَّ
مثالهَّ :تعريفَّاإلنسانَّبأنهَّ :جسمَّناطقََّّ،فالجسمَّجنسَّبعيدََّّ،أوَّتعريف َّ
بأنهَّ :ناطقََّّ،وذلكَّألنهَّعرفهَّبالفصلَّفقطَّوهوَّ :الناطق.
وسمي هذاَّالنوعَّحقيقياَّ ؛َّألنهَّمشتملَّعىلَّاألوصافَّالذاتيةَّالتيَّتركبتَّمنهاَّ
الحقيقةَّفنسبَّللحقيقةَّلهذاَّاملعنى.

أقسام المعرفات
ثالثاَّ  :الرسم التام :
وهو ما ذكر فيه الجنس القريب والخاصة.
مثاله  :تعريف اإلنسان بـ  :الحيوان الضاحك  ،فالحيوان  :جنس قريب  ،والضاحك :
خاصة.

رابعاَّ  :الرسم الناقص :
وهو ما ذكر فيه الخاصة وحدها  ،أو مع جنس متوسط أو بعيد
ومثاله  :تعريف اإلنسان بأنه  :جسم كاتب  ،أو جسم ضاحك ؛ فالجسم جنس بعيد ،
والكاتب والضاحك كلهما صفات عرضية خاص
ومثاله أيضاَّ  :تعريف اإلنسان  :بالضاحك ؛ وذلك ألنه عُ ِّرف بالخاصة وحدها ؛ وهي
الضحك

أقسام المعرفات
خامساَّ  :التعريف اللفظي :
وهو تبديل لفظ بلفظ مرادف له أشهر منه عند السامع
مثاله  :تعريف الرب بـ :القمح  ،وتعريف القسورة بـ  :األسد

سادساَّ  :التعريف باملثال :
وهو تعريف اليشء بذكر مثال من أمثلته  ،ومثال اليشء هو يف الحقيقة خاصة من
خواصه
مثاله  :تعريف العلم بأنه اإلدراك ؛ كإدراك أن الواحد نصف االثنني وأن الكل أكرب من
الجزء  ،وكقولك  :االسم  :كزيد  ،والفعل  :كرضب

أقسام المعرفات
سابعاَّ  :التعريف بالتقسيم :
وهو تعريف اليشء بذكر األقسام التي ينقسم إليها  ،معلوم أن أقسام اليشء خاصة من
خواص.

مثاله :

تعريف الكلمة بأنها  :اسم وفعل وحرف  ،وتعريف العدد بأنه  :زوج وفرد.
التنبيه األول  :دخول العرض العام يف التعريف:
إذا وجد العرض العام مع الفصل فإن ذلك ال يجعل الحد تاماَّ ؛ كقولك يف تعريف اإلنسان  :ماش
ناطق  ،فهو حد ناقص.
وإذا وجد العرض العام مع الخاصة فإن ذلك ال يجعل الرسم تاماَّ ؛ كقولك يف تعريف اإلنسان  :ماش
ضاحك  ،فليس العرض العام كالجنس القريب ؛ ألنه ليس من ذاتيات املعرف  ،بل هو من عوارضه.

أقسام المعرفات
التنبيه الثاني :
التعريف بالعرض
َّ
أكثر التعريفات من قبيل الرسم ؛ وذلك لعرس درك الذاتيات  ،ولم يعتربوا يف
العام لعدم إفادته التمييز  ،وإنما يذكرونه يف باب الكليات استيفاءَّ ألقسام الكيل كما سبق
ذكره.

التنبيه الثالث  :فائدة:

قيل أربعة ال يقام عليها برهان وال تطلب بدليل ؛ وهي  :الحدود  ،والعوائد  ،واإلجماع ،
واالعتقادات الكامنة يف النفوس  ،فل يقال  :ما الدليل عىل صحتها يف نفس األمر ؟ َّوال يقال :
ما الدليل عىل صحة هذا الحد ؟ وإنما يرد بالنقض واملعارضة والله املوفق للصواب.
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الوحدة السابعة:شروط التعريف واالعتراض عليه

شروط التعريف
ذكر العلماء أن للتعريف رشوطاَّ حتى يكون صحيحاَّ كاشفاَّ عن حقيقة
الشوط :
املعرف ومبيناَّ لها  ،وسواءَّ كان حداَّ أو رسماَّ ؛ ومن تلك َّ
الشط األول :
أن يكون التعريف جامعاَّ ألفراد املحدود وهو معنى قولهم  :مطرداَّ ،
ومانعاَّ من دخول غريه يف الحد وهو معنى قولهم  :منعكساَّ.
الشط الثاني :
أن يكون التعريف أظهر من املحدود  -املعرف  -ال أخفى منه وال
مساوياَّ له؛
فالخفي كقولنا  :ما هو الرب ؟ فتقول  :الحنطة  ،واملساوي كقولنا :
املتحرك  :ما ليس بساكن.

شروط التعريف

الشط الثالث :
تجنب األلفاظ الغريبة واملشرتكة واملجازية وكل ما فيه إجمال؛ قال الغزايل إال إذا كانت
قرينة تدل عىل تفصيله فيجوز.

مثال االول:

استعمال اللفظ الغريب :عند قولهم عند تعريف النار  :إنها اسطقس فوق األسطقسات.

ومثال الثاني:

استعمال املشرتك من غري قرينة  :تعريف الشمس بالعني  ،فإن وجدت قرينة ؛ كتعريفها
بالعني املضيئة ،صح التعريف.

ومثال الثالث:

استعمال املجاز يف التعريف من غري قرينة تبني املراد  :تعريف البليد بالحمار  ،فإن وجدت
قرينة يحرتز بها عن املايض الحقيقي صح التعريف ؛ كتعريف البليد بحمار يكتب.

شروط التعريف

الشطَّالرابع:
أنَّالَّيكونَّالتعريفَّلليشءَّبنفسهَّ،بمعنىَّتعريفهَّبمرادفهَّأوَّببعضه
َّتعريفَّالزمانَّ
َّ
مثال ذلك :تعريفَّالحركةَّبأنهاَّهيَّالنقلةَّ،فالنقلةَّمنَّأقسامَّالحركةَّ،أو
بأنهَّمدةَّالحركة؛َّإذَّاملدةَّمرادفةَّللزمان.

الشطَّالخامس:

الَّيكونَّالتعريفَّبماَّالَّيعرفَّإالَّبواسطةَّاليشءَّاملعرف؛َّألنَّذلكَّيدخلَّفيماَّيعرفَّ
أنَّ
ّ
بالدورَّالسبقيَّ،وهوَّممتنع.
مثال ذلك :تعريفَّالشمسَّبأنهاَّكوكبَّيطلعَّنهاراَّ،فالنهارَّيفَّالحقيقةَّإنماَّيعرف بطولَّ
الشمسَّوليسَّالعكس.
ومثاله أيضاَّ :العلمَّالَّيقالَّفيهَّمعرفةَّاملعلومَّ؛َّألنَّاملعلومَّمشتقَّمنَّالعلمَّ،واملشتقَّالَّ
َّمعرفةَّالعلمَّ،والعلمَّعىلَّ
َّ
يعرفَّإالَّبعدَّمعرفةَّاملشتقَّمنهَّ،فمعرفةَّاملعلومَّإذنَّتتوقفَّعىل
معرفةَّاملعلومَّفجاءَّالدور.

شروط التعريف

الشطَّالسادسَّ:

أالَّيكونَّالتعريفَّسلبياََّّ،فلَّتقلَّيفَّتعريفَّالنهار :إنهَّليسَّبليلََّّ،اللهمَّإالَّإذاَّكانَّ
املعرفَّ(بالفتح) ذاتهَّسلبياََّّ،فإذاَّأردتَّأنَّتعرفَّالظلمَّقلتَّ :إنهَّليسَّبضياءَّ،
ّ
وكذلكَّلوَّأردناَّتعريفَّاإليمانَّللكافرََّّ،وكذلكَّسائرَّاألشياءَّالتيَّتعجزَّاللغةَّمنَّ
استيعابهاَّ؛َّكاإلحساسَّبالحبَّوالقلقَّوالكراهية.

الشطَّالسابعَّ:
عدمَّجوازَّإدخالَّاألحكامَّيفَّالحدودَّالتيَّأساسهاَّالتصور؛َّألنَّالحكمَّعىلَّاليشءَّ
فرعَّعنَّتصورهََّّ،فالتصديقَّفرعَّالتصورََّّ،والتصورَّفرعَّالحدَّفيلزمَّالدور.
ومثالهَّ :تعريفَّالفاعلَّبأنهَّ :االسمَّاملرفوعَّ؛َّألنَّالرفعَّحكمَّمنَّأحكامه.
ومثالهَّ :تعريفَّالحجَّبأنهَّ :واجبَّيفَّالعمرَّمرةَّواحدةَّ؛َّألنَّالوجوبَّحكمَّمنَّ
أحكامَّالحجَّ؛َّفقدَّيكونَّمندوباََّّ،وقدَّيكره.

شروط التعريف

الشط الثامن :
ال يجوز دخول "أو" التي للشك يف الحد الحقيقي ؛ كقولك يف تعريف البليد  ( :هو الذي ال
يفهم  ،أو  :ال يستقيم ) عىل سبيل الشك  ،أي إما هذا وإما هذا وأما " :أو" التي للتقسيم
فإنه يجوز إدخالها عىل معنى أن املعرف قسمان ؛ قسم كذا وقسم كذا  ،فيكون التعريف يف
الحقيقة تعريفني لشيئني متخالفني  ،ومثاله  :تعريف النظر بالفكر املؤدي إىل علم  ،أو غلبة
ظن  ،يعني أن النظر قسمان :
األول  :املؤدي إىل العلم ،
والثاني الفكر املؤدي إىل غلبة الظن.
وأما يف الرسم فجائز دخولها ؛ كقولك يف تعريف اإلنسان  :هو الحيوان الضاحك  ،أو القابل
للعلم أو صنعة الكتابة.
والفرق بني الحد والرسم  :أن املاهية يستحيل أن يكون لها فصلن عىل البدل  ،ويجوز أن
يكون لها خاصتان كذلك.

