
  فاطمه مقیمیان)                                     - (فاطمه نجاتی فرداستاد اکبريمنطق(درس چهارم)                                        

  اقسام ذاتی وعرضی:

  تقسیم می شود.(جنس،فصل،نوع)کلی ذاتی به سه قسمکلیات پنج گانه(کلیات خمس):

  تقسیم می شود.عام وعرض خاص)(عرض کلی عرضی به دو قسم 

  جنس االجناس یا جنس عالی می باشند. _جنس بعید  _جنس قریب سلسله مراتب اجناس:

  اقسام ذاتی

  اگر در یک تعریف از مفاهیم ذاتی یا درونی استفاده نشود نمیتوانیم مفهوم مجهول خود را دقیق تعریف کنیم :1نکته

  .می گویند جنسبرخی مفاهیم ذاتی به بیش از یک ذات اختصاص دارند ومشترك میان چند ذات است.این مفاهیم را :جنس

:حیوان داراي انواعی است:انسان،اسب،گاو،شیر و... شکل داراي انواعی ؛مثالجنس داراي اقسام است ومی تواند به انواعی تقسیم شود

  است:مثلث،مربع،مستطیل و.....

  که فقط شکل یا حیوان باشد در خارج وجود ندارد،شکل یا مربع است یا مثلث ویا.... وحیوان یا انسان است یا شیر ویا.....چیزي :2نکته

  می گویند. فصل به مفهوم ذاتی که اختصاص به یک ذات دارد واو را از ذات هاي دیگر جدا می کندفصل:

  یک ذات،از ذا دیگر.صفت داتی متمایز کننده ي فصل یعنی 

مفهوم متفکر اخصاص به انسان داردو مفهوم شیهه کننده اختصاص به اسب،یعنی تفکر ویژگی ذاتی انسان است وشیهه کننده ویژگی ثال:م

  .ذاتی اسب که این ویژگی ها در حیوانات دیگر نیست.در واقع انسان به وسیله تفکر واسب به وسیله شیهه کننده از سایر حیوانات جدا می شود

  وفصل باهم جمع می شوند،مفهومی را تشکیل می دهند که ان مفهوم می تواند در خارج مصداق داشته باشد وقتی جنسنوع:

  را می سازد که این مفهوم،دارا مصداق خارجی است.»انسان«جمع شود،مفهوم»متفکر«با مفهوم»حیوان«وقتی مفهوممثال:

  می گویند. ،نوعچنین مفهومی را که از جنس وفصل تشکیل شده

وقتی به انواع گوناگون حیوانات،مانند:گربه ،سگ ،گوسفند ،فیل ، وشتعرنگاه می کنیم،می بینیم که همه در حیوان بودن مشترك اند. :3نکته

»    فصل«همه ي ان ها یکی است ولی هر حیوانی براي خود وصف خاصی دارد که او را از دیپر حیوانات جدا می کند که به ان»جنس«یعنی

  می گویند.

است،مانند نوع انسان که  مجموعه جنس وفصل،نوعواست  مفهوم درونی اختصاصی،فصلو مفهوم درونی مشترك ن: هماجنس

  مجموعه ي حیوان متفکر را در خود دارد.

 نامیده می شوند. ذاتیات (جنس،نوع وفصل)سه مفهوم درونی:4نکته
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  فاطمه مقیمیان)                                         - (فاطمه نجاتی فرداستاد اکبريمنطق(درس چهارم)                                        

  اقسام عرضی

وقتی مفاهیم عرضی یک نوع را بررسی می کنیم،میبینیم که میان ان ها تفاوتی است.همه ي این ها اوصاف در این که بیرون از عرض خاص:

         »عرض خاص« به ان ها هونه اي هستند که الزمه ي یک نوع خاص هستند کماهیت وذات هستند،مشترك اند.اما برخی از عرضی ها به گ

  می گویند.

  سه زاویه داشتن براي مثلث یا شگفت زدگی براي انسانمثال:

  می نامند»عرض عام«عرض هایی هستند که مشترك در چند نوع هستند واختصاص به نوعی خاصی ندارند،این دسته از عرضی ها راعرض عام:

  ناطق(انسان)                    .                              راه رفتن هم براي انسان  وهم براي بسیاري از حیوانات عرضی استمثال:

              حساس(حیوان)                                                                        انواع واجناسمراتب 

  جسم نامی                                              غیر ناطق(گاو،سگ و...)                                       

  داراي ابعاد(جسم)                                            غیر حساس(نباتات)                          

  جسم غیر نامی  جوهر

  بدون ابعاد(مجردات)                         

مفاهیم درونی یک نوع اگرچه در اولین مرحله به دو مفهوم ذاتی جنس وفصل تقسیم می شوند،اما خود جنس داراي سلسله اي از جنس ها :5نکته

  است که به ترتیب به دنبال هم می ایند                                                                    

            جنس قریب            نزدیک ترین جنس به یک نوع

  (که می تواند بالفاصله بعد از جنس قریب باشدویا چند جنس بعد تر باشد.)جنس بعید         جنس هاي دورتر از جنس قریب

  جنس االجناس یا جنس عالی  اخرین جنس در این سلسله  

  براي انسان به این ترتیب استبه این سلسله سلسه اجناس می گویند که 

  انسان         حیوان(جنس قریب)          (جسم نموکننده(نامی)          جسم         جوهر(جنس عالی)

  جنس بعید                                                                       

  گویند :کلمه چیز همان است که در منطق به ان جوهر می6نکته
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  فاطمه مقیمیان)                                         - (فاطمه نجاتی فرداکبرياستاد منطق( خالصه درس چهارم)                          

  کلیات پنج گانه

  ـ نوع3ـ فصل 2ـ جنس 1اقسام ذاتی:.1

  ـ عرض عام2ـ عرض خاص1اقسام عرضی:.2

است  میان چند ذاتمشترك دارد،یعنی  بیش از یک ذات اختصاص بهاست که  اتی ايذاست:یعنی مفهوم  درونی مشتركمفهوم جنس:

  باشد. . .مانند فلز که میتواند نقره وطال و.ومی تواند به انواعی تقسیم شود

   متمایز وجدادارد واو را از ذات هاي دیگر  فقط به یک ذات اختصاصاست که  ذاتی اياست:یعنی مفهوم  درونی اختصاصیمفهوم فصل:

  می سازد مانند ناطق بودن براي انسان

است:مانند نوع انسان که مجموعه ي حیوان متفکر را در خود دارد ویا مثلث که مجموعه شکل سه ضلعی را در خود  وفصلمجموعه جنس نوع:

  مانند:انواع حیوان(جنس):شیر ،شتر،سگ وگربه مفهوم نوع می تواند در خارج مصداق داشته باشد.دارد

  .هستند ماهیات جزءجنس وفصل در میان کلیات پنج گانه(خمس):7نکته

وبیرون از ذات یک مفهوم هستند مانند:شاعر،کاتب ویا هنرمند بودن براي  الزمه یک نوع خاص اندهستند که  مفاهیم بیرونیعرض خاص:

  انسان

  :راه رفتن براي انسان ویا حیواننوع خاصی ندارندهستند واختصاص به  مشترك در چند نوعکه مفاهیم بیرونی :عرض عام

  می گویند مانند:حیوان براي گربه،اهو،اسب وانسان جنس قریبیک نوع را نزدیک ترین جنس به جنس قریب:

 می گویند مانند:جسم نامی،جسم وجوهر براي انسان جنس بعیدجنس هاي دورتر تر نسبت به یک نوع را جنس بعید:

وبه اخرین ان ها  جنس قریببه اولین جنس در این مجموعه .سلسله ي اجناس تا جایی پیش می رود که باالتر از ان جنس دیگري نباشد نکته:

  .می گویندجنس عالی یا جنس االجناس 
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