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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 اإلشارة الی المبحث المتقدم

وقع البحث فی موضوع العلم و تقدّم أن العلماء قالوا »کل علم من العلوم المدوّنة البدّ فیه من أمور ثالثة الموضوع و المبادی و  

بـ»ما یبحث فی العلم عن عوارضه الذاتیة« یبحث الیوم  المسائل« و مضی تعریف المسائل و المبادی و تقدم أن الموضوع یعرف 

 عن معنی العوارض الذاتی. 

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة معنی العوارض الذاتیّ

توضیح معنی »العوارض الذاتیّ« و »العرضی الذاتیّ« یحتاج إلی توضیح »معنی العرض« أوالً و معنی »معنی العرضی« ثانیاً  

 عنی »العرضیّ الذاتی« و »العوارض الذاتیة«. فـبعدئذ یأتی م

 معنی العرض 

العرض قسم من أنحاء الموجودات فی علم الحکمة، یُقسَّم الموجود فیه إلی الواجب و الممکن و یقولون: »کل موجود إما واجب  

ممکناً معاً و کذلک لیس  یکون واجباً و و إما ممکن«. فکل موجود تشیر إلیه إما واجب الوجود و إما ممکن الوجود و لیس أن

 أن یکون الواجباً و الممکناً. 

ثم یقولون: »کل ممکن إما جوهر و إما عرض« فهذا الشجر و هذا اإلنسان و هذا الخشب و هذا الحدید و هذا الحجر جواهُر. و 

جودات. و کل موجود من هذه الحمرائیة و هذه البیاضیة و هذا الوزن و هذا الکمّ و هذا العدد اعراضٌ. فالعرض قسمٌ من المو

 العالَم الیخلو من هذه األقسام الثالثة »الواجب الوجود« و »الجوهر« و »العرض«. 

 معنی العرضیّ 

إلی هنا عرفنا العرض و لکن ما هو »العرضی«؟ و أما العرضی لیس مقسمه الموجود بل یکون مقسمه هو المحمول، فکل محمول  

سبة الی موضوعه إما ذاتی و إما عرضی، و المحمول العرضیّ إما عرضیّ ذاتیّ و إما  ـ فی کل قضیة حملیة موجبة صادقة ـ بالن

عرضیّ غریب. فکل محمول ـ فی تلک القضایا ـ بالنسبة الی موضوع تلک القضیة الیخلو من هذه األقسام الثالثة »الذاتیّ«  

ن عوارض ـ بأنه من انقسامات المحمول و الیرتبط  و»العرضیّ الذاتیّ« و »العرضیّ الغریب«. فعرفنا العرضیّ ـ الذی جمعُه یکو

بعالَم الوجود و الواقع. فلوقال قائلٌ قضیةَ »سیمرغ حیوانٌ« فحیوان ـ الذی هو محمول فی هذه القضیة ـ ذاتیّ للموضوع الذی هو 

 الیوجود فی الخارج. 

 معنی العرضی الذاتیّ 
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هو »العرضی الذاتیّ«؟ تنقسم القضیة فی المنطق إلی »الحملیة« و فتبیـّن مما تقدم الفرق بین العرض و العرضی؛ و لکن ما 

»الشرطیة«. القضیة الحملیة کزید عادل و زید انسان و زید شجاع و هکذا. و تنقسم القضیة الحملیة إلی »الموجبة« و »السالبة«  

سم القضیة الحملیة الموجبة إلی »الصادق« و  القضیة الحملیة الموجبة کزید عادلٌ و القضیة الحملیة السالبة کزید لیس بعادل. و تنق

 »الکاذب«. فـقضیة زید عادل قضیة صادقة و قضیة زید فاسق قضیة کاذبة. 

و المناطقةُ احصوا و استقرءوا القضایا التی تکون حمیلةً أوال، موجبةً ثانیاً، صادقة ثالثاً و نظروا فی النسبة بین المحمول و  

 1الموضوع فی هذه القضایا. 

اط القضیة فی المقسم بکونها حملیة من جهة أن القضیة الشرطیة یدلّ علی المالزمة فقط و الیدل علی الشرط أو الجزاء و  اشتر 

المحمولَ فیه، فلو قیل: »إن کان زید إالهاً لکان واجب الوجود« أو قیل: »إن کان زید واجب الوجود لکان إالهاً و لکان شریک  

 تة و لکن التدل علی ثبوت الشرط أو الجزاء. الباری« فهذه القضایا صادقة الب 

و أما اشتراط القضیة بکونها موجبة من جهة أنه یمکن لک أن تسلب کثیراً من األشیاء من زید کقولک زید لیس بحجر و لیس  

 بشجر و لیس بواجب الوجود و لیس بکتاب و لیس بقلم.

المحمول فی القضیة الکاذبة[ کزید واجب الوجود، زید شریک  و أما اشتراط کونها صادقة ]من جهة أنه الربط بین الموضوع و 

 الباری، زید عفریت، زید کتاب، زید فرس، زید جدار.

فـهم بعد اإلستقراء و النظر فی النسبة بین المحمول و الموضوع فی القضایا الحملیة الموجبة الصادقة علموا أن المحمول بالنسبة  

فإن کان ذاتیاً فله ثالثة أقسام ـ و سیأتی  2ن القسمین فهو إما »ذاتی« و إما »عرضی«. الی الموضوع فی تلک القضایا الیخلو م

 عناوین هذه الثالثة ـ  و إن کان عرضیاً فله قسمان »العرضی الذاتی« و »العرضی الغریب« و لکلٍ من القسمین ثالثة أقسام.

العرضی الغریب« ثالثة أقسام؛ و األقسام إلی اآلن تسعة و هنا  فلـ»الذاتی« ثالثة أقسام و لـ»العرضی الذاتی« ثالثة أقسام و لـ»

قسم عاشرة اختلف علماء المنطق فی أنه هل هو من أقسام »العرضی الذاتی« أو من أقسام »العرضی الغریب« أی یکون عدد  

ارة أخری إن عدد  أقسام »العرض الذاتی« عند بعض اربعة و یکون عدد أقسام »العرضی الغریب« عند اآلخرین اربعة و بعب 

 أقسام الذاتی ثالثة و عدد أقسام العرضی سبعة. و سیأتی توضیح هذه األقسام العشرة.

 
   هی مکانة هذه المباحث فی علم المنطق؟. و ما 1

 لم من الموضوع.جواب األستاذ؟ مبحث »القضیة« قسم مهمّ من مباحث المنطق و یستخدم هذه المباحث فی معرفة القضایا. و یستخدم منه لبیان أنه البد لکل ع

2 . 
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 األقسام الثالثة للذاتی 

یقول المناطقة: إن المحمول إما خارج من ذات الموضوع ـ یعنی ماهیته ـ و إما غیر خارج منها، فإن کان غیر خارجاً منها فهو  

 إما تمام الذات و إما بعض الذات، فإن کان بعضها فهو فإما البعض المساوی و إما البعض األعم.  ذاتی. و الذاتی علی قسمین

( و هو فیما یحمل الماهیة علی الفرد کما یقال: »زید انسان«. و یکون الماهیة فی هذا  القسم األول: الذاتی الذی هو تمام الذات

و   1هیة الموضوع هی مبدأ المحمول یعنی أن المحمول مبدأه »اإلنسانیة« القسم نوعاً للموضوع. و سمّی الذاتی بالذاتی ألن ما

 اإلنسانیة ماهیة زید. و لمزید التوضیح نقول حینما یقال »زید عالم« فالمحمول هو عالم و مبدأه العلم خارج من ذات زید. 

وضوع کما یقال: »زید حیوانٌ« و »اإلنسان  ( و هو فیما یحمل بعض الذات علی المالذاتی الذی هو بعض الذات األعمالقسم الثانی: 

حیوان« فحیوان لیس بذات زید و لیس بذات إنسان بل هو بعض الذات لزید و اإلنسان. و ذات زید إنما یکون اإلنسانیة المرکبة  

 من جزئین »الحیوانیة« و »الناطقیة«. 

لذات المساوی علی الموضوع کما یقال: »زید  ( و هو فیما یحمل بعض االقسم الثالث: الذاتی الذی هو بعض الذات المساوی

هی بعض ذات زید المساوی لإلنسانیة مصداقاً. أی یکون الذات مجموعة من الحیوانیة و النطق و   2ناطق«. فالنطق أی قوة التکلم 

ء الحیوانیة یکون أعمَّ  هذان الجزءان احدهما بالنسبة إلی اآلخر مباین مفهوماً کما أنهما بالنسبة إلی اإلنسان مباین مفهوماً و جز 

مصداقاً من جزء النطق )الذی هو بعض ذات زید( و جزء النطق یکون أخصَّ مصداقاً من جزء الحیوانیة )الذی هو بعض ذات 

 زید(.

 و هذه األقسام الثالثة لیست خارجاً من ذات زید.

لماهیة بعضٌ و للبعض بعضٌ، فیحنما یقال:  : تقدم أن الحیوانیة بعض ماهیة زید و النطق بعضها اآلخر و قدیکون لبعض انکتة

»زید جسم« و »زید حساس« و »زید متحرک باإلرادة« و »زید جوهر« و »زید جسم نامٍ« فقدحُمِل علی الموضوع ما هو 

أو  غیرخارج من الماهیة ألن بعض بعض الماهیة من الماهیة. بخالف تمام الماهیة فإنها الیتجّزأ و أما البعض قدیتجزأ إلی سبعة 

 
   شتقاق استخدم من المصدر الجعلی. . عن األستاذ: اإلنسانیة مصدرٌ جعلیٌّ ألن هذه الکلمة جامد و لبیان مبدأ اإل1

 . عن األستاذ: الطفل من حین والدته ناطق ألن له قوة النطق و إن لم یکن متکلماً بالفعل کما أننا ناطق حینما نکون ساکتین. 2

و الدراکة؛ إن لنا و للحیوان قوة باصرة و قوة المسة و لکنه لیس و عن األستاذ فی جواب السؤال عن کون المراد من النطق هو العقل: إن الفرق بین اإلنسان و الحیوان فی قوة العاقلة 

ن ارسطو له فی تلک األزمنة و هو أول من للحیوان قوة عاقلة و هی مختص لنا، فیسئل عن أنه لم الیجد الحیوان القوة العاقلة و یجدها اإلنسان؟ و هذا امر دقیق و من العجائب تفط

. و سیأتی  ان و المائز هو القدرة علی التکلم فلو لم نقدر علی التکلم لم یحصل لنا قوة العاقلة. و من هنا یقال فی تعریف اإلنسان هو حیوان ناطقتفطن بالمائز بین الحیوان و اإلنس

 مزید توضیح فی المباحث اآلتیة.
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ثمانیة أو عشرة اجزاء فیکون احد األجزاء جنسا قریباً و یکون الباقی اجناساً بعیدة إلی تبلغ إلی الجوهر و لیس فوق الجوهر 

 ذاتیّ قط. 

 ام السبعة للعرضی األقس

الذاتی« ثم نذکر العرضی ـ کما تقدم ـ هو کل محمول یکون خارجاً من ذات الموضوع فنذکر أوالً األقسام الثالثة لـ»العرضی 

 ثانیاً قسماً واحداً اختلف فیه ثم نذکر فی المنتهی األقسام الثالثة لـ»العرضی الغریب«. 

 


