بخش  / 5قضیۀ حملی و قیاس اقترانی

ﻧﮑﺘﻪ

ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم از ﻗﺴﻤﺖ

آنچه در این بخش می خوانیم

ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻫﯿﭻ آزﻣﻮﻧﯽ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد

ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ

دانستیم که با تعریف کردن به کمک تصورهای معلوم به کشف تصورهای مجهول دست
حیطه ذهن ،زبان و خارج آشنا شدیم.
می یابیم .همچنین با سه
ٔ
حیطه فوق ارتباط دارند آشنا می شوید.
در این بخش با سه نوع تعریف که با سه
ٔ
تعریف مفهومی
مفهوم

تعریف از طریق ذکر مصادیق

مصداق

لفظ

تعریف لفظی



تعریف ،کاربرد وسیعی در علوم مختلف دارد .در تمامی علوم از اصطالحات تخصصی
خاصی استفاده می شود که در آن علم تعریف می شوند؛ اصطالحاتی همچون :گشتاور در
فیزیک ،قضیه در منطق ،فتوسنتز در زیست شناسیُ ،جلگه در جغرافیا و. ...
در بحث و گفت وگوی میان دو نفر نیز داشتن تعریفی مشترک از یک مطلب اهمیت
ریشه اصلی اختالفات ناشی از مشخص نبودن مفاهیم و نداشتن
دارد .گاهی اوقات ٔ
نحوه تعریف صحیح مفاهیم و انواع
تعریفی دقیق از آنها است .بدین جهت آموختن
ٔ
تعریف ،در زندگی انسان از اهمیت زیادی برخوردار است و ما را از دچار شدن به
بسیاری از خطاهای ذهن باز میدارد.
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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ درس
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺎي ﻣﻔﯿﺪ در زﻧﺪﮔﯽ و ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻒ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﯿﻄﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻧﻮاع ﺗﻌﺮﯾ ٔ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﺤﯿﺢ

درس هفتم  /احکام قضایا

درس چهارم

اقسام و شرایط تعریف

ﻃﺮاح :ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي

دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ1399 - 1400 :

به بیت زیر از فردوسی توجه کنید:
«بگفت این و از بارگه شد برون

دو چشمش به مانند دو طاس خون»

اگر از شما بپرسند که «طاس» چیست؟ چگونه می توانید طاس را معرفی کنید؟
واژه
 1یک راه آن است که به کتاب لغت مراجعه کنید .به عنوان مثال در لغت نامه در ذیل ٔ
«طاس» آمده است:
طاس:
   

   

معرب ،مأخوذ از فارسی :تاس ]
[ ّ

  

کاسه مسی؛
1ــ طشت بزرگ؛ 2ــ نوعی ٔ
3ــ پیاله ،ساغر؛ 4ــ مکعب بازی؛
 5ــ بی مو؛ 6ــ لگن



به این نوع تعریف« ،تعریف لغوی» می گویند.
اگر دوست شما پس از خواندن معنای لغوی «طاس» ،باز هم از شما بخواهد که «طاس» را
بهتر به وی معرفی کنید ،چگونه میتوانید به او کمک کنید؟
 2راه دیگر این است که طاسی را پیدا کنیم و
یا عکس آن را مانند تصویر روبه رو به وی نشان
دهیم و بگوییم به این شیء طاس میگویند .به
این نوع تعریف« ،تعریف از طریق ذکر مصادیق»
می گویند.
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 -1اﻗﺴﺎم ﺗﻌﺮﯾﻒ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
بخش  / 3تعریف

 -1ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻐﻮي ﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻔﻈﯽ
 -2ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﻃﺮﯾﻖ ذﮐﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ
 -3ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ



اقسام تعریف



 3راه دیگر آن است که نخست وجه مشابهت طاس با سایر اشیا را بیان کنیم و بگوییم:
«نوعی ظرف مسی قدیمی است» .بدین ترتیب ذهن شنونده به سمت انواع ظروف مسی
قدیمی می رود .سپس وجه تفاوت آن را بیان کنیم و بگوییم «شکل ظاهری آن بخشی از
نیمکره کامل را تشکیل می دهد» .بدین ترتیب ذهن شنونده متوجه تفاوت طاس با
یک
ٔ
طشت و دیگ و کماجدان و  ...که همگی ظروف مسی قدیمی هستند ،اما شکل ظاهری
آنها متفاوت است ،می شود.
همچنین می توانیم به عنوان وجه تفاوت طاس با سایر ظروف قدیمی ،موارد استفاده و
کاربردهای آن را بیان کنیم و بگوییم طاس از ظروف قدیمی است که در حمام های قدیم
برای آب ریختن بر بدن استفاده می شده است .به این نوع تعریف« ،تعریف مفهومی»
می گویند.
حال پس از ذکر مثال فوق ،به صورت دقیقتر با بعضی از انواع تعریف آشنا میشویم.

نحوه
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻗﺴﻤﺖ اول ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻐﻮي 1ــ تعریف لغوی):در این شیوه ،معنای لغوی یک
مفهوم یا مترادفهای آن و یا ٔ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻗﺴﻤﺖ اول ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻐﻮي
شکلگیری لغوی آن بیان میشود (.به عنوان مثال به موارد زیر توجه کنید:
ﻣﺜﺎل
اندیشه نیک است؛
بهمن :مرکب از به (خوب و نیک)  +من (ن ْفس و اندیشه) ،به معنای
ٔ
ذﮐﺮ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ نام یکی از فرشتگان آسمانی در دین ایران باستان و نام ماه یازدهم از سال خورشیدی.1
کلمه فارسی پردیس ،به معنای باغ ،بستان ،بهشت.
ﻣﺜﺎل
معرب ٔ
فردوسّ :
ناجا :مخفف حروف نخستین کلمات عبارت «نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران».
ﻣﺜﺎل
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻐﻮي )در این شیوه ،از لغات و اصطالحات مترادف و آشنا برای شنونده استفاده میشود و به آن
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻐﻮي
«تعریف لفظی» نیز میگویند(.
2ــ تعریف از طریق ذکر مصادیق :به موارد زیر توجه کنید:
ﻣﺜﺎل
و
و
عالئم رانندگی :به تابلوهایی مانند:
عالئم رانندگی میگویند.
مرکبات :پرتقال ،نارنگی ،لیمو و  ...را مرکبات میگویند.
ﻣﺜﺎل
رودخانه :ارس ،کارون ،دز ،کرخه و  ...رودخانه هستند.
ﻣﺜﺎل
ذﮐﺮ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

1ــ جهت اطالع بیشتر به درس دوم از فصل اول کتاب تاریخ ( )1خود مراجعه نمایید.
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درس چهارم  /اقسام و شرایط تعریف


ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﻃﺮﯾﻖ ذﮐﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ )در تعریف از طریق ذکر مصادیق ،به ذکر نمونهها یا تصاویری از مصادیق مفهوم موردنظر
میپردازیم .این شیوه از تعریف در مواردی مناسب است که بتوان به نحوی مصادیق آن مفهوم
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﻃﺮﯾﻖ ذﮐﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ
را به افراد معرفی کرد(.
شکل
3ــ تعریف مفهومی:
ذﮐﺮ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ به موارد زیر توجه کنید:
جیوه :فلزی است که در دمای طبیعی مایع است.
ﻣﺜﺎل
مثلث
انسان :حیوانی است که دارای قدرت تعقل است.1
ﻣﺜﺎل
مثلث :شکلی است که دارای سه ضلع است.
دارای سه ضلع
ﻣﺜﺎل
(مفهوم عام)

(مفهوم خاص)



در تعریف نخست ،فلز بودن ویژگی مشترک جیوه با سایر عناصر مشابه آن است و وجه
افتراق آن با سایر فلزات ،مایع بودن در دمای طبیعی است .در تعریف دوم ،حیوان بودن ویژگی
زنده متحرک است و داشتن قدرت تعقل ،وجه افتراق وی با
مشترک انسان و سایر موجودات ٔ
سایر حیوانات بهشمار می آید .در تعریف سوم ،شکل بودن وجه اشتراک مثلث با مربع و دایره
و ...است و دارای سه ضلع بودن ،وجه افتراق آن با سایر اشکال است.
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ )بنابراین در این نوع از تعریف با دستهبندی ویژگیهای یک مفهوم به ویژگی مشترک با سایر
مفاهیم مشابه (امر عام) و ویژگی خاص آن (امر خاص ،ویژگی منحصربهفرد) ،به تعریف مفهوم
میپردازیم .تعریف را با مفهوم عام آغاز میکنیم و سپس مفهوم خاصتر را بیان میکنیم.
از آنجا که در این تعریف ،به تحلیل مفهوم مورد نظر میپردازیم ،آن را «تعریف مفهومی»
مینامند .ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
(






1ــ در فلسفه ،انسان را حیوان ناطق (متفکر) دانسته اند.
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بخش  / 3تعریف

٭ تعریف به حد و رسم




در صورتی که امر عام و خاص از ذاتیات شیء باشند ،آنها را به ترتیب جنس و فصل
مینامند و این نوع تعریف را تعریف به حد (تعریف ح ّدی) میگویند .این نوع از
تعریف در فلسفه از اهمیت زیادی برخوردار است و تعریف «حقیقی» نامیده میشود.
در صورتی که امر خاص از عرضیات شیء باشد ،آن را تعریف به رسم (تعریف رسمی)
میگویند .تعریف رسمی بیانگر ذات اشیا نیست؛ اما باعث متایز آنها از سایر اشیا میشود.
اکرث تعریفهایی که در این درس معرفی شدهاند ،از نظر فالسفه تعریف رسمی هستند.
ابنسینا در مقدم ٔه رسال ٔه مخترصی که در تعریف برخی از کلامت نوشته است ،دستیافنت
به تعریف حقیقی اشیا را بسیار دشوار دانسته است و مینویسد:
«دوستانم از من میخواستند تا تعریف اشیای مختلف را بهصورت تعریف ح ّدی برای
آنها بیان کنم ،و من از اینکار پرهیز میکردم؛ زیرا میدانستم که تعریف به حد،
1
گویی برای برش دست نیافتنی است».
در این درس به منظور استفاده از تعریف در متامی علوم ،هرگونه تعریف مفهومی (چه
در آن از مفاهیم ذاتی استفاده کنیم و چه از مفاهیم عرضی) که باعث متایز شیء از
اشیای دیگر شود ،پذیرفته است و برای تعریف مفهومی نیازی به تشخیص ذاتیات اشیا
و متایز نهادن میان تعریف حدی و رسمی نداریم .بحث بیشرت و دقیقتر در این زمینه
در کتابهای فلسفه بیان میشود.






















 -1ﻫﺪف از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم را ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد؟ ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﯿﺪ

ترکیب انواع تعریف با یکدیگر

 ) 1از آنجا که هدف از تعریف کردن ،شناساندن مفاهیم و تصورهای مجهول برای شنونده
است ،در بیشتر موارد ارائهٔ مجموعه ای از چند نوع مختلف از تعریف ،به معرفی بهتر آن
1
مفهوم کمک می کند (.به مثال زیر توجه کنید:
انتشارات :جمع انتشار و نشر ،سازمانی است که فرایند تولید کتاب را برعهده دارد.
تعریف لغوی

ﻣﺜﺎل

تعریف مفهومی

مانند :انتشارات سمت ،انتشارات مدرسه و...
تعریف از طریق ذکر مصادیق

رساله الحدود.
1ــ ابن سینأ ،
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درس چهارم  /اقسام و شرایط تعریف

1ــ تعریف لغوی (تعریف لفظی)

اقسام تعریف

2ــ تعریف از طریق ذکر مصادیق
3ــ تعریف مفهومی

اقسام تعریف های زیر را مشخص کنید:
ریشه «نبأ».
نبی :لفظی عربی به معنای پیام آور ،از ٔ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻐﻮي



نبی :انسانهایی همچون حضرت ابراهیم ،عیسی و موسی و
حضرت محمد (ص).

()..............
ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﻃﺮﯾﻖ
ذﮐﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ
()..............



نبی :کسی که از عالم غیب خبر می دهد؛ معجزه ارائه میکند و
()..............
انسانها را به سوی اطاعت خداوند فرامیخواند.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ





بیماری های ویروسی :به بیماری هایی همچون سرماخوردگی،
آنفلوآنزا ،آبله مرغان و اُریون گفته می شود.
سوبسید :یارانه.



مسجد :ساختمانی که مسلمانان برای دعا و عبادت و خواندن
نماز به آنجا میروند.
خانه:

ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﻃﺮﯾﻖ
ذﮐﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ
()..............
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻐﻮي
()..............
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
()..............

ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﻃﺮﯾﻖ
()..............
ذﮐﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ

خفاش :پستانداری که پرواز میکند و در شب به شکار می رود .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
()..............

انسان :حیوان متفکر

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
()..............
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 -1واﺿﺢ ﺑﻮدن
 -2ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮدن
 -3ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻮدن
 -4دوري ﻧﺒﻮدن

 -1ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﺤﯿﺢ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
بخش  / 3تعریف

پادشاهی خربزه خورد و از آن خوشش آمد .ندیم وی مدتی از ویژگیهای خوب خربزه
تعریف کرد و گفت :خربزه مقویترین میوۀ تابستان است که عطش را فرو مینشاند
و سموم بدن را دفع میکند و به هضم غذا کمک میکند و . ...پادشاه در خوردن
خربزه زیادهروی کرد و دچار دلدرد شد .ندیم با دیدن حال پادشاه گفت :خربزه
بیخاصیتترین میو ٔه تابستان است که دلدرد میآورد و برای سینهدرد و رسماخوردگی
مرض است و ...پادشاه پرسید :مگر ساعتی قبل خربزه را جور دیگری تعریف منیکردی؟
ندیم پاسخ داد :قربان! من نوکر شام هستم نه نوکر خربزه!

شرایط تعریف صحیح



تعریف های زیر را بخوانید و بگویید آیا به خوبی مفهوم مورد نظر را معرفی می کنند.
هوا :اسطقس 1شفافی است که نور را از خود عبور می دهد.
مثلث :شکلی که دارای سه ضلع مساوی است.
مربع :شکل محدود به چهار ضلع
علت :چیزی است که معلول داشته باشد و معلول چیزی است که علت داشته باشد.
تعریفهای باال تعریف های خوبی نیستند .هنگام تعریف یک مفهوم ،به ویژه در
تعریف های مفهومی الزم است به نکات زیر توجه کنیم:
ﺗﻮﺿﯿﺢ واﺿﺢ ﺑﻮدن 1ــ واضح بودن؛)در تعریف باید از واژههای آشنا برای شنونده استفاده کنیم تا واضح و
قابل فهم باشد و نباید از واژههایی استفاده نماییم که درک آنها برای شنونده دشوارترند و یا
وی را به اشتباه میاندازند .به عبارت دیگر باید از مفاهیم روشنتر و شناخته شدهتر استفاده
ﺗﻮﺿﯿﺢ واﺿﺢ ﺑﻮدن
کنیم .بدین جهت الزم است از الفاظ مبهم و نامأنوس و ایهام و استعاره پرهیز کنیم؛( مانند:
ﻣﺜﺎل
قیمتی :ثمین («ثمین » نامأنوس و ناشناختهتر از «قیمتی» است).
ﻣﺜﺎل
گوشواره آسمان (از استعاره استفاده شده است).
هالل ماه:
ٔ
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1ــ اسطقس در یونانی به معنای عنصر است.

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮدن

درس چهارم  /اقسام و شرایط تعریف

2ــ جامع بودن؛)تعریف باید تمامی مصادیق آن مفهوم را دربربگیرد و به اصطالح «جامع

افراد» باشد؛(به عنوان مثال:

ذﮐﺮ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

تعریف مثلث به «شکلی که دارای سه ضلع مساوی است» ،شامل برخی از انواع مثلث

مانند مثلث قائم الزاویه نمی شود.

تعریف فلز به «عنصری که هادی الکتریسیته است و در دمای معمولی جامد است» شامل

جیوه نمی شود.

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻮدن

3ــ مانع بودن؛)تعریف باید تنها بر مصادیق آن مفهوم صدق کند و بر مصادیق مفاهیم دیگر
دﯾﮕﺮان

صدق نکند و در اصطالح «مانع اغیار» باشد؛(به عنوان مثال:

ذﮐﺮ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

تعریف آیینه به «شیئی که نور را منعکس می کند» ،درست نیست ،زیرا این تعریف تنها بر


آیینه صدق نمی کند و شامل سایر اشیای صیقلی نیز میشود.

تعریف مستطیل به «شکلی با چهار ضلع که دو به دو موازی هستند» تنها شامل انواع




مستطیل نمیشود و بر لوزی نیز صدق میکند.





 ) 1گاه شرایط دوم و سوم را در کنار یکدیگر ذکر میکنند و میگویند« :تعریف باید جامع افراد

رابطه تعریف با آنچه تعریف می شود ،از نظر
و مانع اغیار باشد (جامع و مانع باشد)»؛ یعنی
ٔ
1



رابطه تساوی باشد (و نه سایر نسبتهای چهارگانه)(.
مصادیق،
ٔ

ﺗﻮﺿﯿﺢ دوري ﻧﺒﻮدن

4ــ دوری نبودن؛) تعریف یک چیز با استفاده از خودش (تعریف شیء به خود) را تعریف

دوری مینامند که تعریفی نادرست به شمار می آید(.

ذﮐﺮ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ


حرکت مکانی:

به انتقال شیء از مکانی به مکان دیگر میگویند.

  

  

    

  



استخدام تمام وقت :نوعی استخدام است که شخص به صورت تمام وقت در محل کار خود حضور مییابد.

 -1راﺑﻄﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ،از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎﯾﺪﮐﺪام ﯾﮏ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
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بخش  / 3تعریف

در داستانی در مثنوی به سؤال و جواب دوری اشاره شده است و حکایت شخصی نقل
شده است که از دیگری سؤال میکند که چه خوردهای؟ او میگوید که از آنچه در سبو
(کوزه) است ،خوردهام:
گفــت :آخــر در ســبو واگــو کــه چیســت؟

گفت :آنچه خورده ام ،گفت این خفی است

گفــت :آنچــه خــورده ای آن چیســت آن؟

گفــت :آنچــه در ســبو مخفــی اســت آن



ِاشکال تعریفهای زیر را بیان کنید:

ﻣﺎﻧﻊ اﻏﯿﺎر ﻧﯿﺴﺖ  ،زﯾﺮا ﺣﯿﻮان راﺳﺖ ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻧﮕﻮرو ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد

انسان :حیوان راست قامت

()............



زمان :امری که با ساعت که همان ابزار اندازهگیری زمان است،
سنجیده میشود.
()............
ﺗﻌﺮﯾﻒ دوري اﺳﺖ



ﺟﺎﻣﻊ اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

پرنده :حیوانی که پرواز می کند.

()............

خورشید :سک ٔه طالیی آسمان

()............

ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و از اﺳﺘﻌﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ

یم :ق ِ
ُماقم

ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و از ﻟﻔﻆ دﺷﻮار و ﻧﺎﻣﺎﻧﻮس
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ

()............

٭ اهمیت تعریف در اصطالحات علمی


در همۀ رشتهها از قواعد تعریف برای مشخص کردن اصطالحات تخصصی استفاده
میشود .به عنوان منونه یکی از علومی که از زبان فنی خاص و اصطالحات نامأنوسی
استفاده میکند که برای عموم مردم قابل فهم نیستند ،علم حقوق است .منت حقوقی
زیر را بخوانید و ببینید آیا متوجه منظور آن




میشوید؟
«در مقابل رشیکی که به حق شفعه متلک


میکند ،مشرتی ضامن درک است نه بایع ،لیکن
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درس چهارم  /اقسام و شرایط تعریف

اگر در موقع اخذ به شفعه هنوز به ترصف مشرتی داده نشده باشد ،شفیع حق رجوع به مشرتی
نخواهد داشت( ».ماد ٔه  ،817قانون مدنی)





از آنجا که زبان حقوقی باید بتواند امنیت قضایی را تضمین کند ،زبانی دقیق و ویژه است؛ بدینجهت
گرچه اصطالحات آن برای عموم نامفهوم است؛ اما برای کسی که از تعریف آنها اطالع دارد ،زبانی
است که از هرگونه اشرتاک لفظ و ابهام و امکان تفسیر نادرست به دور است .به عنوان منونه در این
علم ،میان «اذن» و «اجازه» که در عرف به یک معنا هستند ،تفاوت وجود دارد .بدین جهت استفاده
از اصطالحنامههای دقیق حقوقی که به تعریف اصطالحات این علم پرداختهاند ،برای قانونگذار،
حقوقدان ،قاضی،وکیل ،مشاورحقوقی ،مرتجم آثار حقوقی و متصدی دفرت اسناد رسمی رضوری است.
تحقیق کنید که در علم حقوق چه فرقی میان اذن و اجازه وجود دارد.


 -1ﻣﺨﻔﻒ :ﺷﻤﺎره اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺘﺎب
 -2ﻣﺨﻔﻒ :ﻧﯿﺮوي درﯾﺎﯾﯽ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
 -3ﻣﺨﻔﻒ :ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺬﯾﺮ از راه دور
 -4ﻣﺨﻔﻒ :ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎي ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان


1ــ کلماتی که توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای معادلهای کلمات خارجی وضع




میشوند ،چه نوع تعریفی به شمار میآیند؟

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻐﻮي

1

3

2

4

2ــ تعریف لغوی این کلمات را بنویسید :شابک ،نداجا ،پهپاد ،هما.

ﻧﻮﻋﯽ آﺑﮕﻮﺷﺖ در ﻇﺮﻓﯽ ﻣﺨﺼﻮص و  ...در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ از آﺑﮕﻮﺷﺖ ﺑﻪ
3ــ دیزی را برای افراد زیر تعریف کنید:ﻋﻨﻮان ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد و وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ دﯾﺰي ذﮐﺮ ﻣﯿﺸﻮد

الف) برای کسی که آبگوشت خورده است.

ﻧﻮﻋﯽ ﻏﺬا ﺷﺎﻣﻞ آب ،ﮔﻮﺷﺖ ،ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ و ﻧﺨﻮد و ...

ب) برای فردی از کشوری دیگر که در زندگی خود تاکنون آبگوشت ندیده و نخورده است.
نحوه تعریف کردن مفاهیم نتیجه می گیریم؟
ج) از این تمرین چه نکته ای را
درباره ٔ
ٔ


4ــ اقسام تعریفهای زیر را تعیین کنید:


الف) کتاب مقدس :کتابهایی همچون قرآن و انجیل ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﻃﺮﯾﻖ ذﮐﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﯾﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻪ ﻣﺜﺎل
  



ب ) عینک دو کانونی :عینکهایی برای دید دور و نزدیک که در کنارهم در یک لنز


وسیله یک عینک ببیند.
قرار دارند و فرد را قادر میسازند که هر دو
فاصله دور و نزدیک را به ٔ
ٔ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ )اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ دوري ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻓﺮد ﻋﯿﻨﮏ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ،دوﮐﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ




ج) مروارید :تنها جواهری که توسط حیوانات تولید میشود .صدف ،الیههایی را به دور
ِ
شیء خارجیای که وارد آن شده است ،ترشح میکند و بدین ترتیب مروارید پدید میآید.ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ






د) مثلث :شکلی با خطوط بسته که مجموع زوایای داخلی آن  180درجه است .ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ

ج :در ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﺷﻨﺎ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺰد ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ و ﻫﻤﻮاره از ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎ
ﻋﺎم ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿﻪ آﻏﺎز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ
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ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ  ،آﻣﺎر  :ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﻧﺤﻮه ي ﮔﺮدآوري ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ داده ﻫﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ،آﻣﺎر ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

بخش  / 3تعریف ﮐﻨﺶ :ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ  :ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﮐﻨﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﮐﻨﺶ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ،ارادي و ﻫﺪﻓﺪار اﺳﺖ
  

پایه دهم ،نوع تعریف های
 5ــ با مراجعه به کتاب های ریاضی و آمار ( )1و جامعه شناسی ٔ


درباره «آمار» و «کُنش» را مشخص کنید.
ذکر شده
ٔ
 6ــ ِاشکال تعریفهای زیر را مشخص کنید:

الف) عارفی را پرسیدند :جوانمردی چیست؟ گفت :ترک کامجویی .گفتند :کامجویی

کدام است؟ گفت :ترک جوانمردی.

ﺗﻌﺮﯾﻒ دوري اﺳﺖ

ب) امتداد :بعد مفطور در اجسام را گویند .ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و از اﻟﻔﺎظ دﺷﻮار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ

ُ َ
ج) نقاشی :تصویری کشیده شده بر پارچه با قلم مو

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻊ اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﺗﻌﺮﯾﻒ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد

وسیله آن ،ذهن مطلبی را به دقت بررسی
د) دقت :استعدادی نفسانی است که به ٔ


میکند.

ﺗﻌﺮﯾﻒ دوري اﺳﺖ

هـ) ماهی :مهره داری که دارای آبشش است.

ﻣﺎﻧﻊ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا دوزﯾﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ داراي آﺑﺸﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ

38

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي ،دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه

