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  منطقالعلم 
  الدرس التاسع

  

  

  أحکام القضایا

  

بحثنا في الدروس السابقة عن تعریف القضیة و أقسامھا ، و 

  .سنحاول في ھذا الدرس أن نلقي الضوء علی أحکام القضایا

عندما نالحظ قضّیتین محصورتین یکون الموضوع و المحمول و 

سائر الخصوصیات فیھما نفس الشئ ، و لکّنھما یختلفان من 

اإلیجاب و : أي (فّیة و الکی) الکّلّیة و الجزئیة: أي (یث الکّمیة ح

  :تحقق أحدی الحاالت األربعة کما یلي ت، ف) السلب

  

أن تختلف القضّیتان من حیث الکیفیة و الکّمیة ، کما  – الف

  : نقول 

  ".کّل انسان متعجب"

  ".بعض اإلنسان لیس بمتعجب"
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سمی القضیتان ب ، کما ت" التناقض"ھذه الحالة تسمی ب 

  ".المتناقضتین"

و الحکم في المتناقضتین ھو أّنه لو کانت إحداھما صحیحة ، 

  .، فاثانیة صحیحةة باطلة ، و لو کانت إحداھما باطلفالثانیة 

و . تین، أو تکونان صادق تینفیستحیل أن تکون کلتاھما کاذب

  .اجتماع النقیضین باطل ، و کذلک ارتفاعھما: بعبارة اخری 

  

تختلف القضیتان في الکیفیة دون الکمیة ، و أن تکونا  أن – ب

  : کلیتین ، کما نقول 

  ".کّل ذھب معدن"

  ".الشئ من الذھب بمعدن"

، و تسمی القضیتان في ھذه " التضاد"و ھذه الحالة تسمی ب 

  ".متضادتین"الحالة ب

لو کانت إحداھما صحیحة ، و الحکم في المتضادتین ھو أّنه 

و لکّن بطالن إحداھما ). المثال المذکورک(فالثانیة باطلة 

  : کما إذا نقول . الیستلزم صّحة االخری دائما

  ".کّل فرانسي مسلم"

  ".ال شئ من الفرنسي بمسلم"
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  .کما تری ، عدم صّحة إحدی القضیتین الیستلزم صّحة االخری

  

أن تختلف القضیتان في الکیفیة دون الکمیة ، و أن تکونا  –ج 

  :ول کما نق. جزئیتین

  ".بعض اإلنسان متعجب"

  ".بعض اإلنسان لیس بمتعجب"

، و تسمی " الدخول تحت التضاد"و تسمی ھذه الحالة ب

  ".الداخلتین تحت التضاد"القضیتان ب

و الحکم في ذلک ھو أّنه لو کانت إحداھما باطلة ، فالثانیة 

، و لکن صّحة إحداھما التستلزم ) کالمثال المذکور(صحیحة 

  :کما نقول . دائما االخری بطالن

  ".بعض اإلنسان کاتب"

  ".بعض اإلنسان لیس بکاتب

  

  :أن تختلف القضیتان في الکمیة دون الکیفیة ، کما نقول  –د 

  ".کّل ذھب معدن"

  "بعض الذھب معدن"

، و تسمی القضیتان " التداخل"و ھذه الحالة تسمی ب 

  ".المتداخلتین"ب
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لکلیة یستلزم صدق و الحکم في التداخل ھو أّن صدق القضیة ا

، و لکّن صدق القضیة الجزئیة ) کالمثال المذکور(القضیة الجزئیة 

  : کما نقول . الیستلزم صدق القضیة الکلیة دائما

  ".کّل إنسان کاتب"

  ".بعض اإلنسان کاتب"

  

  التناقض و شروطه

  

لو کانت إحدی المتناقضتین : قد تبّین في ضوء ما ذکرنا أّنه 

، و إذا کانت إحداھما باطلة فاالخری  صحیحة فاالخری باطلة

  . کذلککذبھما  کما یستحیلیستحیل صدقھما معا ، ف .صحیحة

أحد الشروط في تحقق التناقض ھو اختالف و تبّین أیضا أّن 

  .القضیتین في الکمّیة و الکیفیة

  

  :و علی ھذا األساس نعرف أّن 

  . القضّیة الموجبة الکلیة ھي نقیض السالبة الجزئیة

  : نقول کما 

  ".کّل إنسان متعجب"

  ".بعض اإلنسان لیس بمتعجب"

  



 5

  : و ھکذا

  : کما نقول . القضیة الموجبة الجزئیة ھي نقیض السالبة الکلیة

  ".بعض الطالب ناجح"

  ".الشئ من الطالب بناجح"

  

  االختالف في الجھة

  

أشار علماء المنطق في الکتب المفصلة إلی أّن االختالف في 

لکّنه یختّص بالقضایا . شروط تحقق التناقض الجھة أیضا ھو من

  .و ال یعّم کّل القضایا الموجھة

أما معنی جھة القضیة و القضیة الموجھة ، فقد مّرت اإلشارة (

  .إلیھما في الدرس السابق ، فراجع

  

  الشروط االتحادیة للتناقض

  

مضافا إلی ما ذکرنا من شروط تحقق التناقض ، یجب توّفر 

یضا ، و ھي تسمی بالشروط االتحادیة للقضایا الشروط التالیة أ

  :في حالة التناقض 
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  .وحدة الموضوع في القضیتین:  الشرط األول

إذا کما . یتحقق التناقض إذا یختلف الموضوعان في القضیتینفال 

  : نقول 

  ".کل ذھب معدن"

  ".بعض السائل لیس بمعدن"

  .وحدة المحمول في القضیتین: الثاني الشرط 

  :إذا نقول کما . التناقض إذا یختلف المحموالنفالیتحقق 

  ".کّل ذھب معدن"

  ".بخالصبعض الذھب لیس "

  .وحدة الزمان:  الثالثالشرط 

إذا کما . التناقض مع اختالف الزمان في القضیتینفالیتحقق 

  :نقول

  ".بالنھار مشرقةکّل مدینة "

  ".باللیل مشرقةبعض المدن لیست "

  .وحدة المکان:  الرابعالشرط 

  :إذا نقول کما . مع اختالف المکانفالتناقض 

  ".ةفي المنطقة القطبیة بارد أرضکّل "

  ".راضي في المنطقة االستوائیة لیست بباردةبعض األ"
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  .وحدة الشرط:  الخامسالشرط 

  : ا نقول ذإکما . تناقض إذا اختلف الشرط في القضیتینال ف

  ".تفیدک إذا أنت في حال الصّحة الفواکهکّل "

  ".التفیدک إذا أنت مریضلفواکة بعض ا"

  .وحدة األضافة:  السادسالشرط 

  :إذا نقولکما . التناقض عند اختالفھا في القضیتینفالیتحقق 

  ".علم للبارئ ثابتکّل "

  ".بعض العلوم لإلنسان لیس بثابت"

  .وحدة الجزء و الکّل:  السابعالشرط 

لحاظ کّل الموضوع في إحدی القضیتین ، و بعضه  تناقض عندفال 

  : إذا نقول کما . ِفي االخری

 500، ھي أکثر من ) من البحر و البّر(مساحة الکرة األرضیة کّل "

  ".میلیون کیلومتر مربع

میلیون  200أقّل من ط ، ھي البّر فقمساحتھا في قسم "

  ".کیلومتر مربع

  .وحدة القّوة و الفعل:  الثامنالشرط 

  :إذا نقولکما . التناقض عند عدم تحقق ھذا الشرطفالیتحقق 
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  ".م بالقّوةلکّل إنسان عا"

  ".بالفعل اعالمبعض اإلنسان لیس "

  .وحدة الحمل:  التاسعالشرط 

  :الحمل علی قسمین ینقسم 

 .الذاتي األوليالحمل  -

 .الشائع الصناعيالحمل  -

  

  ي ، و الحمل الشائع الصناعيتاالذل محالتعریف 

  

الموضوع و المحمول في  اّتحدالذاتي األولي ھو ما إذا الحمل 

  : إذا نقول کما . اختلفا اعتبارامفھوما ، و القضیة 

  ".اإلنسان ، حیوان ناطق"

في ھذا المثال مّتحد مع مفھوم الحیوان اإلنسان فمفھوم 

الناطق ، إال أّنھما یختلفان من حیث االعتبار ، أي من ناحیة 

  .اإلجمال و التفصیل

الموضوع و المحمول في  کانإذا ع الصناعي ھو ما الحمل الشائو 

: إذا نقول کما . و مصداقا امختلفین مفھوما ، و متحدین وجود

  ".اإلنسان حیوان"
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مفھوم الحیوان ،  مفھوم اإلنسان في ھذا المثال یختلف عنفإّن 

في کّل مورد ینطبق من ناحیة الوجود في الخارج ، ولکّنھما 

  .عنوان اإلنسان ، ینطبق أیضا عنوان الحیوان

أّن التناقض الیتحقق إذا کان  ما شرحناي ضوء قد اّتضح فو 

  .الحمل في إحدی القضیتین ذاتیا ، و في االخری شائعا صناعیا

  : نقول إذا کما 

 األولي بالحمل ، "مفھوم الیصدق علی أکثر من واحد الجزئي ،"

  .الذاتي

الشائع  بالحمل ، "یصدق علی أکثر من واحدمفھوم  الجزئي ،"

  .الصناعي

 

في القضیة الثانیة قد اعتبر بعنوان " الجزئي"ذلک ألّن عنوان و 

  .کّلي ، و ھو ینطبق علی کثیرین

  .تناقض بین القضیتینفال 

  

*****  

 


