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 7المحاضرة 

 الكميات الخمس : ) الجنس ، النوع ، الفصل ، الخاصة ، العرض العام ( 

 -وىي قسمان: (ىي الفاظ كمية يتضمن معناىا العام حقائق جزئية خارجية)تعريف الكميات الخمس 

 الفصل( . –الجنس  –النوع كمية ذاتية وتتألف من ) .1

 العرض العام( . -كمية عرضية وتتألف من ) الخاصة  .2

فالنوع مثاًل يندرج تحت ) الجنس( الن الجنس اكثر شمواًل من النوع وكل حد يتضمن حدا آخر ، 
يعتبر جنسًا بالنسبة لو ، في حين أن الحد المتضمن يعتبر نوعا ، فمفظ ) حيوان ( مثاًل يشتمل عمى 

 نسان( ،وليذا فالحد )انسان( ، يعتبر ونوعًا بالنسبة الى الحد )حيوان( )جنس( .لفظ )ا

 

 -توضيح الكميات الخمس :

وىو القول عمى ذي الكثرة المختمفة الحقيقة في جواب ماىو . وىو عبارة عن لفظ كمي  -الجنس :-1
خر ىو الذي ينطبق ذاتي يندرج تحتو اسماء كمية أو موجودات تسمى أنواعًا )ماصدق( . وبمعنى آ

 عمى أنواع مختمفة تشترك في مابينيا في صفة واحدة او عدة صفات . 

 : )) ىو المحمول عمى كثيرين مختمفين بالنوع من طريق ماىو(( . ويعرفو ارسطو بقولو

 مثال )ماىو االنسان؟ ، ماىو األسد؟ ، ما ىو الطير؟ فالجواب ىو ) حيوان( .

 ألن لفظ )حيوان( يطمق عمى جميع انواع األحياء ) انسان ، طير... الخ ( 

وىو المقول عمى ذي الكثرة المتفقة الحقيقة في جواب ماىو ويعرفو البعض بقوليم : )ىو  -النوع :-2
تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد فقط في جواب ماىو ( . وىو لفظ كمي ذاتي يندرج 

ت أسم كمي أخر يعموه ) جنس ( . مثال عمى ذلك : لفظ ) انسان( الذي يطمق عمى )أحمد ، خالد تح
 ، حنان ، وئام ...الخ(. 

فرفوريوس بقولو :  –وىو المقول عمى الشيء في جواب أي شيء ىو في ذاتو ويعرفو  -الفصل :-3
( و )ىو الذي بو يفصل  ىو المحمول عمى كثيرين مختمفين بالنوع من طريق أي شيء ىو )الفصل :

 النوع عن الجنس وذلك أن األنسان لو شيء يفضل بو عمى الحي وىو الناطق( 

 مثال عمى ذلك : لفظ ) ناطق ( أو ) مفكر ( الذي يميز االنسان عن باقي انواع الحيوان .
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وىي لفظ كمي عرضي يشير الى صفة عرضية ، أي الى صفة غير ذاتية وغير  -الخاصة :-4
جوىرية ، يشترك فييا افراد نوع واحد وتميزىم من غيرىم من افراد األنواع االخرى ،ويعّرفيا ارسطو 
بقولو )) ىي مالم يدل عمى ماىية الشيء(. مثل صفة ) الضحك ( التي يتميز بيا األنسان من سائر 

 -قد تكون الخاصة وقفًا عمى بعض أفراد النوع دون سائر أفراد النوع األخرين ،مثال ذلك :الحيوان ،و 
 صفة ) كاتب( أو )مخترع(  فميس كل البشر ُكتّابًا او ُمخترعين 

وىي أسم كمي غير ذاتي تشير إلى صفة عرضية عامة لمشيء بدون أن تبرز  -العرض العام :-5
نوع واحد. مثل: )الرؤيا بعينين( و) المشي عمى رجمين ( و)القيام  حقيقتو، يشترك فييا أفراد أكثر من

 والجموس( و )الفناء(، ىي صفات مشتركة بين األنسان وغيره من أفراد وأنواع الحيوان . 

 

 ومفارق(  -حيث أن العرض ينقسم قسمان ) الزم 

 -العرض الالزم : وىو بدوره قسمان : -أ

 يمتنع انفكاكو عن الماىية كالحرارة لمنار ،والفردية لمثالثة ،وىو الذي  -العرض الالزم لماىية : -1
 والزوجية لألربعة .

كالسواد لمزنجي بصورة عامة عمى اعتبار انو لو كان المون مالزما لما  -العرض الالزم لموجود : -2
 ىيو االنسان لكان كل انسان اسودًا وىذا امر غير حاصل.

 

والعرض الالزم لموجود ، ىو اننا يمكن ان نتعقل ماىية الشيء دون والفرق بين العرض الالزم لمماىية  -
ان نتعرف عمى العرض الالزم لوجوده ، في حين اننا اليمكن ان نتعقل موجودًا دون معرفة العرض 

 الالزم لماىيتو.

وىو الذي اليمتنع انفكاكو عن الماىية )بمعنى انو ينفك( ،مثال ذلك ) كاتب  -العرض المفارق :-ب
 اعر ، عالم ، قائم ، راكع ، نائم ، ضاحك ... الخ(.، ش

 

 


