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 أمثلة
  

  

 التبرير الحكم القضية العبارات الرقم

 األزهار متفتحة 1

  هي الجملة

أو العبارة المكونة  

 من اللفظين

 وصف األزهار بالتفتح

ي مادة الفكر القضية ه

والحكم هو المعنى 

 الذي تفيده العبارة

  "  وصف الغابة بالكثافة  "  الغابة كثيفة  2

    ارتباط الليل بالنهار    الليل و النهار  3

    عالقة األرض بالقمر    األرض والقمر  4

    عالقة األكسجين بالنبات    األكسجين و النبات  5

  

  

 :المالحظات
  

  .ارات أو الجمل أو كما اصطلح عليه في المنطق بالقضاياالعب :تمثل الخانة األولى* 

  .األلفاظ المكونة لتلك العبارات المذكورة في الخانة األولى :تمثل الخانة الثانية* 

كما  وأمعنى العبارات الواردة في الخانة الثانية بعد ربط األلفاظ وتكوين الجمل ، :تمثل الخانة الثالثة* 

نظرنا إلى أي كتاب نجده مكونا من فقرات عديدة ولما نحلل هذه الفقرات لو  -: الحكم فمثالب سميت

نجدها مركبة من سلسلة من القضايا التي تعبر عن أحكام، لهذا نقول أن هذه القضايا أو األحكام هي 

  .أساس هذه الفقرة أو تلك

الكذب، و لهذا فإن ليس كل تركيب لأللفاظ بقضية إال إذا استطعنا أن نحكم على العبارة بالصدق أو  -

أي العبارات التي ال نستطيع أن نحكم عليها بالصدق (الخ ...كل تركيب فيه استفهام أو تعجب أو تمني 

  .ليس بقضيةفهو ) أو الكذب

  

  :االستنتاج 

أما  الحكم فهو المعنى الذي عبر عنه . عبر بها عن المعنى نالقضية هي المادة اللفظية التي      

  .لفاظ التي تكونت بعد ربطهابالعالقة بين األ

  



 

 

 :التطبيقات

  

  :أكمل الجداول التالية

  1تطبيق

 التبرير الحكم القضية العبارات الرقم

    الثعبان ملتو 1

     الغربان طائرة  2

     النبات الزاحفة  3

     الخيل سريع  4

     العاصفة هوجاء  5

  2تطبيق

 التبرير الحكم القضية العبارات الرقم

    ب والفريسةالكال 1

     األسد والحيوانات  2

     العنب حامض  3

     الخضر ناضجة  4

     السماء صافية  5

  3تطبيق

 التبرير الحكم القضية العبارات الرقم

    البحر هائج 1

     الشاطئ واسع  2

     األعشاب الضارة  3

     الليالي المقمرة  4

     الراعي نشيط  5

  

  

  

  

  



 

 

  

  ...الدارس أيها تدرب 

   

أو بمعنى أدق ينقلنا من التصور " إدراك النسبة"إلى " إدراك المفرد"ينتقل الفكر بنا من :   " النص -2

وهنا تقابلنا المشكلة العتيدة هل . إلى التصديق ، أو  من التصور إلى الحكم أو من اللفظ إلى القضية

كام فقط أم في القضايا واألحكام؟ ؟ وهل نتكلم منطقيا في األح"حكم"في المنطق أم هناك " قضية"هناك 

فقط و اآلخرون يستخدمون كلمة " الحكم"فالبعض يستخدم كلمة : نحن نرى المناطقة يختلفون في هذا 

فقط المناطقة الذين " حكم"يستخدم كلمة . باعتبار أنهما يشيران إلى شيء واحد" حكم"وكلمة " قضية"

  .يدينون بالمذهب السيكولوجي في المنطق

فإنهم يتجهون إما اتجاها لغويا ، وإما اتجاها " قضية "خرون الذين يذهبون إلى استخدام كلمة أما اآل

مجال إلثارتها، فلنعرف الحكم  ولكن هل يبدو أن المشكلة هنا هي مشكلة لفضية ؟ وأنه ال. منطقيا بحتا

  .إذا ولنعرف القضية لكي نرى هل هناك داع إلسقاط اسم واحد منهما أم ال

: ويقول برادلي أيضا ... هو العمل الذي بواسطته يكون العقل حين يثبت، ويقسم حتى ينفى الحكم...

إذا صدق الحكم، ظل على الدوام صادقا ، وإذا كذب ظل على الدوام كاذبا ، فإن الحقيقة ليست مستقلة "

  "عني فقط بل عن كل تغير في الزمان أو المكان تغيرا في صدق الحكم وكذبه

  ."فهي إذن تختلف عن الجملة النحوية أي أنها أخص منها.أما القضية فهي التعبير عن الحكم 

  :استخرج من النص العبارات الدالة على ما يلي: المطلوب 

  

 العبارات الدالة على الحجج العبارات الدالة على الموقف العبارات الدالة على المشكل

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سؤال التقويم الذاتي
 

  :النصتحليل   

على الرغم من إمكان تحليل الواقعة الواحدة (فالحد األدنى لما يحدث في الطبيعة هو واقعة ...         

ولذا كانت الوحدة المنطقية للفكر هي القضية ) تحليال بالعقل ال بالفعل: إلى بسائطها التي تتركب منها

ذا ، ول)ليل القضية الواحدة إلى حدودكان تحعلى الرغم أيضا من إم(الذرية، ألنها تصور واقعة كاملة 

  .تألفت الواقعة من عدة وقائع ذرية أي بسيطة، وسميت بالقضية المركزية

ة، هو انعكاس لمذهب التعدد والكثرة في العالم الطبيعي، فليس يوواضح أن رأيا كهذا في القضية المنطق

 ة ، بل هو كثرة من وقائع نمثلها بكالمنا بكثرالعالم حقيقة واحدة كما يراها الفالسفة المثاليون أن يكون

من القضايا، كل قضية منها تصور واقعة، فإن صورت واقعة بسيطة كانت قضية بسيطة وإن صورت 

  .قضية مركبة كانت قضية مركبة

  زكي نجيب محمود                                                        

  1المنطق الوضعي ج                                                       

  .أكتب مقاال فلسفيا تعالج فيه مضمون النص:  المطلوب

               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ل التقويم الذاتيؤاجواب س
  

  .ال بأس أن نتذكر خطوات تحليل النص ونتابعها بالتبسيط ... أيها الدارس

  :المرحلة التمهيدية -1

القضايا  تعيين طبيعة. إلخ...و فاصلةالتمعن في العبارات، الوقوف عند كل نقطة أ: ةـ قراءة فلسفي    

  ، ونوع الحججفي النص وكذا الحدود

  .واالستدالل

ها أي أنها ال تنحل إال إلى هي واقعة ال يمكن تحليلها إلى أبسط من: ـ القضية الذرية :ـ شرح األلفاظ 

  .ياء التي تتركب منهااألش

فكر ي هي نزعة فلسفية ترجع كل وجود إلى الهم الذين ينتمون إلى المثالية الت: ثاليونمـ ال         

  .وتقابلها الواقعية

أن كل الموضوعات في  فاألول يرى. ثانيهما واقعياتجاهان أولهما مثالي و: ـ الوحدة والفكرة       

  .الوجود مترابطة بينما الثاني يرى الوجود كأجزاء في الطبيعة

  .والتعريف بصاحب النص: طار الفلسفيـ اإل 

أما  ،الموضوع يدخل في إطار نظرية المعرفة وفي شقها المنطق وبالضبط القضية الذرية            

صاحب النص ـ زكي نجيب محمود ـ فهو مفكر مصري ومن المدافعين عن الوضعية المنطقية 

  .اإلنجليزية

تساعدنا في فهم الموضوع ـ ولذلك تسجلها على  نها أنهذه الخطوات التمهيدية الهدف م  :أيها الدارس

  مسودتك ـ 

  :المرحلة التحليلية -2

  :ـ ضبط المشكلةأ   

  .الذرية وجذورها الفلسفية ةمعنى القضي يدور هذا النص حول  

ـ هناك وقائع عديدة تختلف في درجة تركيبها منها ما هي بسيطة ومنها ما هي  :موقف الكاتب - ب 

  .معقدة

فهذه . وقائع وأشياء، فالوقائع ارتباط كأن نقول طه حسين مفكر مصري: ـ في الطبيعة:حجةال - ج

واقعة بسيطة إلى جانب الوقائع األخرى األكثر تعقيد كالقضية الشرطية مثال إذا توفرت الحرارة بدرجة 

  .معينة تمدد المعدن

على المذهب الذي يدعى بالكثرة   ترى أن النزعة التي تجعل من القضية الذرية أساسا في المنطق تعتمد

  .في الطبيعة التي تتركب من عدة أجزاء

  .ـ بساطة القضية الذرية ال يقلل من شأنها بل هي أس التفكير المنطقي  :االستنتاج -د


