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 8المحاضرة 
 وشروطه   وأقسامه   التعريف
ىو )) القول الشارح (( كما يقول المناطقة العرب ، ومعناه توضيح مفيوم المفظ أو توضيح معنى  التعريف

شيء حتى يصبح واضحًا في ذىن من يجيل معناه ، ويقول أرسطو ))التعريف ىو العبارة التي تصف جوىر 
 ومنتياه الن غايتو البحث عن الماىية ((.أو )) ىو بداية العمم  الشيء((

 
، ىو تحديدًا معنى المفظ تحديد اليحتمل أدنى إلتباس مع تعريفات غيره من االلفاظ ،وىو  فالتعريف المنطقي

 -عمى نوعين  :
 . التعريف بالحد .1
 . التعريف بالرسم.2
 
تعريفو ،ويعرفو ارسطو بأنو ))القول : معناه تحديد ماىية ) طبيعة ( الشيء المراد  اما التعريف بالحد -1

 الدال عمى ماىية الشيء(( مثال ذلك : )االنسان ىو حيوان ناطق( 
  -وينقسم التعريف بالحد الى قسمين:

ويكون بذكر جميع الصفات الذاتية أي االساسية والجوىرية لمشيء المعّرف ،  -التعريف بالحد التام : -أ
الذي يرمز اليو المفظ ، بحيث يصبح ىذا التعريف )جامعًا ( بحيث ينطبق عمى جميع أفراد الشيء المعّرف ، 

 و)مانعًا( بحيث يمنع دخول أي فرد من االفراد الذين الينطبق عمييم معنى المفظ تحتو .
 ىو الشكل المستوي المحاط بثالثة خطوط مستقيمة متقاطعة مثنى . -تعريف المثمث : مثال ذلك

 ألنو يجمع تحتو جميع انواع المثمثات. –أي شامل  –فيذا التعريف جامع 
ألنو يمنع دخول أي شكل ىندسي أخر تحتو وكذلك تعريف االنسان : ىو الحيوان  –أي مستبعد  –ومانع 

 مع لجميع افراد النوع االنساني ومستبعد لما عداىم من سائر افراد انواع الحيوان .الناطق ، فيذا التعريف جا
ويكون التعريف بالحد التام بواسطة ذكر )الجنس القريب + الفصل ( ، المذين يشتمالن عمى الصفات -

غيره من  الجوىرية )االساسية( لمشيء المراد تعريفو ،ويبينان حقيقتو )ماىيتو( عمى التمام ،ويميزانو عن
  -االشياء :
 حيوان )جنس قريب( ناطق )فصل( -: مادة صمبة )جنس قريب( قابمة لمتشكيل )فصل( واالنسان :المعدن 
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: ويكون بذكر جميع الصفات االساسية لمشيء  والتعريف بالحد التام على نوعين ، إما الحد التام المطول-
 .رية المراد تعريفو باإلضافة الى ذكر صفات اخرى غير جوى

ما الحد التام المختصر:  ويكون بذكر الصفة االساسية لمشيء المراد تعريفو ، بحيث تكون كافية بحد ذاتيا وا 
 لمتميز بين الشيء المعرف وغيره من الموجودات.

 
ويكون بذكر بعض ذاتيات الشيء المعّرف التي تميزه عن غيره ولكن دون أن  -التعريف بالحد الناقص :-ب

 يقتو عمى وجو الدقة .نتعّرف عمى حق
لذا ُسمَّي بالتعريف بالحد الناقص بالنسبة الى التعريف بالحد التام ، وىو يتم بواسطة ) الجنس البعيد + 

باإلضافة الى الفصل ،وىي الصفة التي  –الذي اليبين ماىية الشيء بالتمام  –الفصل ( ، الجنس البعيد 
 تمييزه من غيره .

ق( ، فالجسم )جنس بعيد( وناطق )الفصل( وكذلك )المعدن مادة قابمة لمتشكيل( مثال ذلك )االنسان جسم ناط
 ، فالمادة ) جنس بعيد( وقابمة لمتشكيل )الفصل(. 

 
ومعناه ذكر الصفات غير الذاتية أي العرضية ، أو بعضيا لمشيء المعرف ، لذا  -التعريف بالرسم  :-2

يميزه فقط عن سواه من االشياء ، كقولنا في  نما يدلنا عمى ماأفيو اليعرفنا عمى طبيعة الشيء ) ماىيتو ( ، و 
 و الباكي .أتعريف االنسان : ىو الضاحك 

 
 -أنواع التعريف بالرسم :-
الخاصة ( ،وىو يشبو التعريف بـ ويكون ىذا التعريف بذكر)الجنس القريب +  -التعريف بالرسم التام :-أ
 القريب وقيد بأمر يختص بالشيء.الحد التام ( من حيث انو وضع فيو الجنس )

 االنسان : حيوان ) جنس قريب ( كاتب ) خاصة(   -مثال ذلك :
 
 ويكون بذكر ) الجنس بعيد + الخاصة (  -التعريف بالرسم الناقص :-ب

 جسم ) جنس بعيد ( كاتب ) خاصة (  -مثال ذلك : االنسان :
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 نواعهأوهذا مخطط لتعريف المنطقي و 
 التعريف المنطقي                                             

 
                      

 التعريف بالحد                                         التعريف بالرسم                 
 

    
 الرسم الناقص  التام        الرسم             الحد التام        الحد الناقص                      

 )الجنس البعيد + فصل(               )الجنس القريب+خاصة(     )الجنس البعيد+الخاصة(   )الجنس القريب + فصل(    

 
 

 الحد التام المطول         الحد التام المختصر 
 
 


