
 

  ـ القضية الحملية15
Proposition catégorique  

  
  أمثلة

 القضية ك م ك س ج م ج س التبرير

كلية موجبة ـ الحكم فيها شامل 
 .لكل أفراد الموضوع باإلثبات

 كل حصان حيوان ×   

كلية سالبة ـ الحكم فيها شامل لكل 
 .أفراد الموضوع بالنفي 

 ال واحد من الكرماء بخيل  ×  

 اء ليسوا بخالءأو كل الكرم

جزئية موجبة ـ الحكم فيها شامل 
 .لبعض أفراد الموضوع بالثبات

 بعض الحيوانات خيول   ×  

جزئية سالبة ـ الحكم فيها شامل 
 .لبعض أفراد الموضوع بالنفي

 ليس بعض الناس أمناء    ×

 كل الحقول خضراء ×    .كلية موجبة

 بعض الناس فقراء   ×  .جزئية موجبة

 بعض الناس أصحاء   ×  ة موجبةجزئي

 ليس بعض الناس أصحاء    × .جزئية سالبة

 ال واحد من الناس معصوم  ×   .كلية سالبة

 كل الناس ليسوا معصومين    × .كلية سالبة
    

  : مالحظات
  :من دراسة جدول األمثلة يتضح لنا أن 

  .ـ الحكم في القضية الحملية غير مقيد بشرط 1      
ـ تصنف القضية الحملية من حيث الكم والكيف إلى أربعة أنواع، يدعى التصنيف الرباعي  2      
  :للقضايا

         ـ القضية الكلية الموجبة، وينطبق الحكم فيها على كل ماصدقات الموضوع من حيث الكم، 
  .أي فيها إثبات) كل أ هي ب(ومن حيث الكيف فإن المحمول فيها متصل بالموضوع 



 
  ـ الكلية السالبة، وينطبق فيها الحكم على كل ماصدقات الموضوع من حيث الكم، ومن حيث        

  .أي فيها نفي) ال أ هي ب(الكيف ينفصل فيها الموضوع عن المحمول انفصاال كليا 
         ـ الجزئية الموجبة، وينطبق الحكم فيها من حيث الكم على بعض أفراد الموضوع أو ما 

  .أي فيها إثبات). أ هي ب(بعض .ث الكيف  فإن المحمول متصل بالموضوعصدقاته، ومن حي
         ـ الجزئية السالبة، وينطبق فيها الحكم على بعض ما صدقات أو أفراد الموضوع من حيث 

    .أي فيها نفي ).ليس بعض أ هي ب( الكم،ومن حيث الكيف ينفصل فيها الموضوع على المحمول 
  

  : استنتاج
كلية موجبة : حملية ال يتقيد الحكم فيها بشرط ، وتصنف من حيث الكم والكيف إلى أربع أنواعالقضية ال

  .ـ كلية سالبة ـ جزئية موجبة ـ جزئية سالبة
  
  

 الرقم القضية إسمها رمزها توضيح

كلية موجبة ـ يشمل الحكم فيها 
 كل أفراد موضوعها إيجابا

 1 كل الجزائريين أفارقة ك م )أ هي ب(كل 

 ية سالبة ـكل

  يشمل الحكم كل أفرادها سلبا

ال (أو ) أ هي ال ب(كل
  واحد من 
 )أ هي ب

 كل الجزائريين ليسوا أروبيين ك س

2 

جزئية موجبة ـ يشمل الحكم فيها 
 بعض أفراد الموضوع إيجابا

 )ا هي ب(بعض

  أو ليس كل 
 )أ هيب(

 بعض الجزائريين مهاجرون ج م

3 

يشمل الحكم فيها بعض أفراد 
 الموضوع سلبا 

بعض الجزائريين ليسوا  ج س )أهي الب(بعض
 متعلمين
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  تعطى لك  ـ أيها الدارس محتويات الخانات األولى من جداول خمسة لمساعدتك على :تطببقات

  .   التمرن ، ويطلب منك إكمال الخانات الباقية من كل جدول
  1تطبيق                          

 القضية ك م ك س ج م ج س التبرير
 كل الدول تحصل الضرائب     
 كل الدول ليست متسامحة في الضرائب     
 ال واحدة من الدول تتسامح في الضرائب     
 بعض الدول تبالغ في الضرائب     
 بعض الدول ليست مبالغة في الضرائب     

  2تطبيق 
 الرقم القضية ك م ك س ج م ج س التبرير

 1 كل معدن يتمدد بالحرارة     

 2 كل المعادن ليست بخارا     

 3 ال واحد من المعادن متبخر     

 4 بعض المعادن ثمينة     

 5 بعض المعادن ليست نادرة     

      3تطبيق 
 الرقم القضية ك م ك س ج م ج س التبرير

 1 كل النقود أساس للتعامل     

 2 لنقود ليست بضائعكل ا     

 3 بعض النقود معدنية     

 4 بعض النقود ليست معدنية     

 5 ليست كل النقود معدنية     

  
  
  
  
  



 
  

  ...الدارس أيها تدرب
  

  :النص 
فقد قامت منذ بداية . إن مشكلة الحمل لبالغة األهمية، نظرا إلى أن العلم ذاته يصبح مهددا     " 

سفية في المدرسة اإليلية حول طبيعة الوجود قد أدت في المنطق إلى استحالة الفلسفة، فالتأمالت الفل
، إذا ما حولناها إلى لغة "الوجود موجود و الالوجود غير موجود"الحكم، و عبارة بارمنيدس الشهيرة 

كن المنطق، فإنها ال يمكن أن تعني بالفعل إال هذا، الفكرة هي ما هي، و كل ما يغايرها يغايرها و ال يم
  .أن يرتبط بها، فليلتبس التناقض بالغيرية

إذ بأي حق يتقبل الموضوع الموجود محموال . "  و القول الوحيد الذي يبيحه مبدأ الهوية هو أن أ هي أ
و ال يمكن أن نتصور أي ". ؟ و ال يصلح أن يحمل على الوجود إال الوجود...ليس هو الموضوع ذاته

  ."تركيب بين األفكار
   المنطق الصوري-                            تريكو           

   124                                   ترجمة محمود يعقوبي ص
  .حاول أن تحدد عناصرها و أن توضحها. أمامك أيها الدارس مشكلة : المطلوب

 
 
 
 
 

 


