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 9المحاضرة
 وأحكامها وأقسامها القضايا

 
 -القضايا وأقسامها :

يحدد أرسطو موقفه من بحثه في القضايا حيث يقول) أن القضية : قول نثبت به أو ننفي بواسطته شيئًا ما 
عن شيء أخر وما نتحدث عنه وهو المخبر عنه ، أو الحد )المفظ( الذي يحكم عميه بثبوت شيء له أو نفيه 

مى الموضوع يسمى عنه يكون هو الموضوع القضية وما نتحدث به أو نصف به أو الذي يحكم به ع
 بالمحمول وما يربط بين الموضوع والمحمول ) الرابطة( 

والتي قد تحدد القضية أن سمبًا أو ايجابًا فأن كانت الرابطة مثبتة مثل ) هو ، هي ، هم .. وتسمى روابط غير 
ثل ) كان زمانية ، فهي التدل عمى زمان مثل)أحمد هو ناجح ( ، وهناك روابط زمانية ، أي تدل عمى زمان م

ليس  ، يكون(. ) سقراط كان فيمسوف( ، وان كانت الرابطة سالبة مثل) ال ، ليس ، غير ... مثل )أحمد
 ( أحمد )موضوع( ، ليس ) رابطة( ، ناجح )محمول(.ناجح

 
 -وقد قسم ارسطو القضايا حسب الموضوع والمحمول إلى :

 ا الى قضايا كمية وقضايا جزئية فأنها تُقسم القضاي القضايا حسب الموضوع )من ناحية الكم( -
 هي القضية التي يقع فيها الحكم عمى جميع أفراد الموضوع ) كل الطمبة مجتهدون (  -القضية الكمية :
 وهي إذ وقع الحكم عمى بعض افرادها )بعض الطمبة مجتهدون( . -القضية الجزئية:

 
  -، فتكون: تقسيم القضايا حسب المحمول ) من ناحية الكيف( -
 

وهي إذ ثبت الحكم فيها صفة الى الموضوع كمه أو بعضه، كمه )كل العمال مبدعون(  -: القضية الموجبة
 وبعضه ) بعض العمال مبدعون( 

وهي إذا نفي الحكم فيها صفة عن الموضوع كمه او بعضه )كل العراقيين ليسوا افارقة (  -القضية السالبة :
 )بعض الطمبة ليسوا مجتهدين ( .

 وجزئية سالبة( . -وجزئية موجبة -وكمية سالبة-كمية موجبة م القضايا الى أربعة أنواع ، هي )إذًا تُقس
 

 -كما نجد تقسيم أرسطو لمقضايا إلى:
فهي كالم يدل عمى معنى يفيد وجود شيء في الموضوع او عدمه في الماضي والحاضر  القضايا البسيطة 

 والمستقبل.
 فهي عبارة عن عدد من القضايا البسيطة . والقضايا المركبة
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ولكن الفالسفة المسممين لم يكتفوا بتقسيم ارسطو إنما اضافوا العديد من المباحث واالضافات والتقسيمات 
 -نوعين من القضايا  : منها

 القضايا البسيطة ) الحممية ( . -1
 القضايا المركبة ) الشرطية ( . -2

 
 

 تقسيم ارسطو لمقضايا        
 القضايا ) التصديقات(        

 
 

 القضايا حسب الموضوع ) الكم (               القضايا حسب المحمول )الكيف(                    
 

              
 قضية كمية     قضية جزئية                              قضية موجبة      قضية سالبة                

 
 القضايا ) التصديقات (                                                

 
 

 القضايا البسيطة                           القضايا المركب                               
 
 

 
 
 
 

 

 

 

  


