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  منطقالعلم 
  الدرس السابع

  

  

  قضایاالمبحث 

  )الجزء األول(

  

سنبحث في ھذا الدرس و الدروس المقبلة عن التصدیقات ، و 

حیث أّن القضایا ھي التي تشّکل القاعدة الرئیسیة لالستدالل ، 

تعریف  یجدر بنا أن نبحث قبل الخوض في مباحث االستدالل عن

                                                                                                                              .مھا المختلفةأحکابیان القضایا و دراسة أقسامھا و 

  

  القضّیةتعریف 

  

الجملة التاّمة الخبریة : القضّیة من وجھة نظر علم المنطق ھي 

  .التي تحتمل الصدق و الکذب

  : و بعبارة اخری 
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المرّکب التاّم الذي یمکن اّتصافه بالصدق و الکذب : لقضیة ھي ا

  ".العالم حادث: "کما إذا نقول مثال . ذاتا

و علی ھذا األساس ، تکون الجمل الناقصة ، و الجمل الکاملة 

ألّنھا . خارجة من دائرة القضایا) اإلنشائیة: أي (غیر الخبرّیة 

  .التتصف بالصدق و الکذب

  

  أقسام القضیة

  

  .نقسم القضایا باعتبار جھات مختلفة علی أقسامت

  

  الحملیة و الشرطّیة

  

ھي قضیة حکم فیھا بثبوت شئ لشئ ، أو نفیه  القضیة الحملیة

  .الظلم لیس بحسن: العدل حسن ، أو نقول : کما إذا نقول . عنه

  :و علی ھذا األساس ، توجد في القضیة الحملیة ثالثة أرکان 

  

ا یکون مستندا إلیه و یحکم علیه و ھو م. الموضوع – الف

في " الظلم"و " العدل"مثل کلمة . بحکم معّین إثباتا أو نفیا

  .المثالین المذکورین
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و ھو ما یحمل علی الموضوع في القضیة نفیا . المحمول – ب

  .في المثالین السابقین" حسن"مثل کلمة . أو إثباتا

مثل . و ھو النسبة بین الموضوع و المحمول. حکمال - ج

الحکم بثبوت الحسن للعدل ، و الحکم بنفي الحسن عن 

  .الظلم في المثالین المذکورین

  

ھي قضیة حکم فیھا بإثبات أو نفي النسبة  القضیة الشرطیة

إذا کان المثلث علی : کما إذا نقول . بین قضیة و قضیة اخری

  .درجة 180السطح المستوي ، فمجموع زوایاه یعادل 

  .إذا کانت السماء متغّیمة کانت ممطرةلیس : أو نقول مثال 

  

و علی ھذا األساس ، توجد في القضیة الشرطیة أیضا ثالثة 

  :أرکان 

کان "و القضیة األولی ، مثل قضیة و ھ. مقّدم ال –الف 

أو مثل . في المثال األول" المثلث علی السطح المستوي

  .في المثال الثاني" کانت السماء متغّیمة"قضیة 

  

مجموع زوایا "و ھو القضیة الثانیة ، مثل قضیة .  التالي –ب 

أو مثل قضیة . في المثال األول". درجة 180المثلث یعادل 

  .في المثال الثاني" کانت السماء ممطرة"
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  .النسبة بین القضّیتین –ج 

  

  الموجبة و السالبة

  

کّل واحدة من القضایا الحملیة و القضایا الشرطیة تنقسم من 

  :قسمین حیث الکیفیة علی 

  .القضیة الموجبة -

 .القضیة السالبة -

 

  

  

  الشخصیة ، و الطبیعیة ، و المھملة ، و المحصورة

  

تنقسم القضیة الحملیة باعتبار الموضع علی أربعة أقسام 

  :کما یلي 

 

 القضیة
 

 

 الشرطیة
 

 الحملیة

 

 السالبة
 

 السالبة
 

 الموجبة
 

 الموجبة
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إذا کما . و ھي التي یکون موضوعھا جزئیا – القضیة الشخصیة

  ".محمد رسول اهللا: "نقول 

یکون موضوعھا کلّیا ، و یکون و ھي التي  – القضیة الطبیعیة

اإلنسان : "کما إذا نقول . الحکم فیھا أیضا بالعنوان الکلي

  ".نوع

و ھي التي یکون موضوعھا کلّیا ، و یکون  – القضیة المھملة

الحکم فیھا بلحاظ المصادیق في الخارج ، و لکن لم یبّین 

: کما إذا نقول . قدار أو تعداد خاص لتلک المصادیقم

  ".المؤمن الیکذب: "، أو نقول " اإلنسان في عسر"

یکون موضوعھا کلّیا ، و یکون و ھي التي  – القضیة المحصورة

الحکم فیھا بلحاظ المصادیق في الخارج ، و یتبّین المقدار أو 

بیاء جمیع األن: "کما إذا نقول . التعداد لتلک المصادیق

  ".بعض األنبیاء أولو العزم: "، أو نقول " معصومون

  : و القضیة المحصورة تنقسم علی أربعة أقسام کما یلي 

  ".کّل إنسان حیوان: "مثل ،  الموجبة الکلیة -

 ".لیس أحد من اإلنسان بفرس: " مثل،  السالبة الکلیة -

 ".بعض الحیوان إنسان: " مثل،  الموجبة الجزئیة -

 ".بعض الحیون لیس بإنسان: " ثل، م السالبة الجزئیة -
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  القضیةسور 

سور القضیة ھو لفظ یبّین المقدار أو التعداد ألفراد و مصادیق 

" کّل"مثل کلمة . الموضوع في القضیة المحصورة في الخارج

  ".بعض"أو 

  

 

القضیة 
 الحملیة

 

 الطبیعیة
 

 الشخصیة 

 

 السالبة
 

 السالبة
 

 الموجبة
 

 الموجبة

 

 المحصورة
 

 المھملة
 

 

 السالبة
 

 الموجبة
 

 السالبة
 

 الموجبة

 

 الجزئیة
 

 الکلیة
 

 الجزئیة
 

 الکلیة
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  الذھنیة ، و الخارجیة ، و الحقیقیة

  

لموجبة باعتبار وجود الموضوع علی تنقسم القضیة الحملیة ا

  : ثالثة أقسام 

و ھي التي ال یوجد موضوعھا إال في  – القضیة الذھنیة

: أو نقول ". اجتماع النقیضین محال: "الذھن ، کما إذا نقول 

  ".بحر من الزیبق یمکن تحققه"

موضوعھا موجود في خارج و ھي التي  –خارجّیة القضیة ال

ي أو المستقبل ، و یکون الحکم الذھن في الحال أو الماض

: کما إذا نقول . فیھا بلحاظ تلک المصادیق في أحد األزمنة

  ".األئمة األطھار تحّملوا مصائب کثیرة"

و ھي التي یالحظ موضوعھا بحسب  – القضیة الحقیقیة

الواقع و نفس األمر ، و یشتمل علی مصادیق موجودة فعال و 

  .المستقبل کذلک المصادیق التي یمکن تحققھا في

المثلث المستوي ، مجموع زوایاه یعادل : "کما إذا نقول 

  ".قائمتین

  المحّصلة ، و المعدولة

  

  :تنقسم القضیة الحملیة باعتبار آخر علی قسمین 
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و ھي التي یدّل موضوعھا و ). بفتح الصاد( القضیة المحّصلة

  ".الطقس حاّر: "کما إذا نقول . محمولھا علی أمر وجودي

و ھي التي الیکون موضوعھا و محمولھا أو .  لمعدولةالقضیة ا

أو ". ال عاقل ھو ال ناجح: "کما إذا نقول . أحدھما أمرا وجودیا

  ".مفلح غیرالظالم : "نقول 

  

*****  

 


