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          + الحيوانات حساسة

        + +   م2000ارتفاع الجبل 

   +        سعيد يملك قصرا

          + سقراط إنسان

        +   الطفل شاحب

    +       علي جالس

 +          لمجرم محاكما

      +     بلدية الجزائر على الشاطىء

  +          التلميذ محاور

     +       ؟54اندالع ثورة في 

  
  :المالحظات 

تجد أنها جمل في معظمها تتركب من موضوع و محمول . الحظ، أيها الدارس، األمثلة السابقة       
وقد صنفت هذه األوجه حسب طبيعتها، و أهم هذه األوجه . ع فيه وجه من األوجه المعبرة عن الموضو

  :التي ضبطها أرسطو في عشر مقوالت عقلية و هي 
  الموصوف بأنه أول بالتحقيق أو التقديم " وهو حسب أرسطو :  الجوهر-1

  ... اإلنسان، الجمل،علي: مثل . وهو ال يقال عن موضوع ما " . و التفضيل 
الحيوان : مثال . فاألول هو الجنس  و الثاني هو النوع.  منها ما هو ثانيوالجوهر منها ما هو أول و

  إلخ...يقال على اإلنسان و يقال أيضا على مراد
أقرب إلى النوع الذي هو " علي"أما الجواهر الثواني فهي متفاوتة القرب من الجواهر األوائل فمثال 

  .كثيرا إلى طبيعة الشيء من الجنس وهنا نفهم أن النوع أقرب . اإلنسان و أبعد عن الحيوان



 
  " كم"وهو الجواب عن السؤال .وهو من المقوالت األساسية :  الكم-2      

   19 و 5: مثل األعداد ( كم منفصل و هو األعداد ) أ: و هو على نوعين 
  .كم متصل أي األشكال الهندسية كالدائرة) ، ب) إلخ ...2و س

: مثل " كيف؟"األساسية وهو ما يقال في جواب عن السؤال من مقوالت العقل :  الكيف -3      
  إلخ...الصحة، المهارة، المرض، اإلرادة ، الفهم، الصالبة، الليونة 

األب : مقولة عقلية تعبر عن معنيين ال يمكن ذكر أحدهما دون اآلخر، مثل  :  اإلضافة-4      
  .و من خواص اإلضافة أنها قد تعبر عن عالقة تضاد كالعلم و الجهل...بن، الحاكم والمحكومواال

و هي تتمثل في الجواب على . أحد المقوالت العقلية التي يحدد فيها موضع الشيء:  المكان-5      
لي في أين؟ ومن المكان ما هو خاص حقيقي كالماء في الوجود، ومنه ما هو غير حقيقي مثل ع: سؤال 

  .البيت فهو غير دائم
والزمان قد . متى؟ : من المقوالت العقلية األساسية ويحدد في الجواب على سؤال  :  الزمان-6      

  يكون أول مثل حضر مساء وقد يكون ثان مثل
  .     حدث في سنة كذا 

   مقولة عقلية تحدد وضع الشيء بالنسبة لآلخرين: الوضع -7     
  .ثالكالجلوس و الوقوف م

لفالن أطراف أو كتاب : مقولة عقلية تعبر عن تبعية الشيء بالنسبة لشيء آخر مثال:  الملك -8      
...  

 إحدى المقوالت العقلية التي تعبر عن تأثير الموضوع أو الشيء في آخر كالضرب : الفعل -9      
  .مثال 

  . كالتسخين           و التبريد مقولة عقلية يقصد بها تأثر الشيء باآلخر: اإلنفعال -10      
اعلم أن التصنيفات التي وضعها أرسطو تختلف عن تلك التي وضعها آخرون قبله  : أيها الدارس      

  : وإليك جدول تحدد فيه المقوالت حسب هؤالء . و بعده 
  

را ما يعتمد فإن كثي) و التي تجدها في كتب الفلسفة(   بالرغم من تعدد تصنيفات المقوالت :االستنتاج 
على المقوالت العشر ألرسطو و التي تشكل في مجملها محمول القضية من الناحية المنطقية، باعتبار 

  .الجوهر فقط هو الموضوع، أما التسع الباقية فهي أعراض و تشكل محمول القضية
  
  



 
  ...الدارس أيها تدرب

  .المقولة هي كل ما يمكن أن يقال إن صدقا أو كذبا عن شيء:  قيل 
: و قيل أيضا .المقولة مبدأ بنائي قد يتمثل في الوقائع لتي يمكن التحقق منها على نحو علمي: و قيل 
  .أي نمط نفترض فيه أنه نهائي دون أن يكون هناك اتفاق: المقولة
  ).التشابه، االختالف، االتفاق(قارن بين هذه المفاهيم الثالثة باتباع طريقة المقارنة : السؤال

 


