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 مقدمة

هلداه وسائر رسلني وعلى آ له وأصحابه ااحليد هلل جب العاملني والصالة والسال  على سيدنا خامت األنبياء وامل   
 حسان اىل يو  الدين ...كبعه بإااله ومن من و 

 وبعد...

يعد املنطق الصوجي حبق من أطول العلو  النظرية عيرا  اذ كرجع نشأة اىل ما قب  أجبعة وعشرين قرناً كقريباً .    
 ويقول املؤجخون إن اجسطو هو الذي وضع علم املنطق وأول من دون قواعده  ي القرن الرابع قب  امليالد.

ق من يوهلذا اختلف املسليون  ي شأنه اختالفا كبريا، ففر  وقد نق  خملصاً بالفلسفة اليونانية فييا وجاء الطبيعة   
فة كفر ومقدمة اللفر كفر ، وفريق آخر من قال جيب العلياء حر  االشتغال به ألنه مقدمة للفلسفة والفلس

 االشتغال به وبغريه من الفلسفة ألنه ال خيالف االسال  ، كال مها حق واحلق ال يناقض احلق وللنه يؤيده ويقومه.

لذا حرصت  ي هذا البح ث مبينة معىن كلية منطق وكعريفاكه وطبيعته علم أ  فن ؟ وأمهية دجاسته وأقسامه   
وأقسا  املنطق الصوجي مع كقدمي اآلجاء واألدلة لل  من القدماء مث  اجسطو واضع هذا العلم والرواقيني وأيضاً من 

ملنطق منذ عهد ما قب  املنطق من الفلسفة اليونانية العلياء املسليني ، مث انتشرت وحاوزت  ي مبح ث نشأة علم ا
حىت عهد اجسطو واضعه وعهد  اضافات الشراح  حىت عصرنا االسال  مع كقدمي اآلجاء واألدلة لل  من العلياء 

مع معاجض بني جأي اجسطو  امال أن يص  اىل اهلدف املرجو ه وما يتفق وخيالفاملسليني مبينا مؤيديه ومعاجضي
 اء املسليني حول علم املنطق ، وقد أضيف مع ذلك قول العلياء  ي حلم االشتغال هبذا العلم .وجأي العلي

وفضاًل من أن هذا البح ث ليس كامال وشامال ألن ال يذكر فيه مسائ  ومباح ث علم املنطق اليت كتضين   
عة هاماً  ي هذا العلم مبح ث التصديقات واالستدالل اال قلياًل مع أن هذه ه  لب علم املنطق ويعتربها موضو 

وأسأل هللا أن يوفق هذا البح ث وجيعله  ملوضوع وللن ألج  التقصري فقط.وذلك ليس باإلمهال للبح ث  ي هذا ا
 وصلى هللا وسلم على سيدنا حميد وعلى آ له وصحبه وسلم . نافعاً لطالعه وهللا من وجاء القصد وإنه عليم كرمي

 الباحثة                                               

 ag185فاطية مأيل                                                      

 



 معىن كلمة )منطق(املبحث األول : 

اذا كتبعنا اآلجاء واملوافق  والتطوجات اليت كواجدت وطرأت على العلم املنطق فأننا نالحظ أن اجسطو هو       
الواضع األول العلم املنطق وأول من دون مباح ث هذا العلم وهذبه وأجس قواعده األمر الذي صاج معه هذا العلم 

 عصر واضعه باسم )املنطق( كيا هو متعاجف عليه ذو موضوع خاص ومنهج بعني ، وللن هذا العلم مل يعرف  ي 

 اآلن  ي العصر احلدي ث .

ولع  ذلك األمر يرجع إىل أن اجسطو كان يطلق على مؤلفاكه  ي هذا املوضوع باسم )التحليالت(أي     
 حتليالت الفلر إىل عناصره .

  اخلوض قب و مقدمة ضروجية والزمةوأنه مل يلتب فيه على أنه علم قائم بذاكه ب  على أنه جمرد مدخ  أو آلة أ 
 (.5 ي كفاصي  أي واحد من العلو  )
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هذا أقا  اجسطو املنطق على أساس النظر  ي كسلس  التصوجات  ي الذهن  بطريقة حمددة ، أي على وعلى     
أساس بيان القواعد العامة اليت يسري عليها العق   ي جبطه بني التصوجات بعضها وبعض الذهن بصرف النظر عيا 

 (. 5كشري اليه  ي واقع التجربة )

ء كالميذه حديد وللن نعرف ذلك بعد جحيله بدالذي ألفه اجسطو  بالتوال نعرف كاجيخ التأليف علم املنطق    
 " أي اآللة  organonوأكباعه  ي مجع مؤلفاكه واحباثه  ي هذا املوضوع وقد أطلقوا عليها اسم )أوج جانون( " 

 (. 3أو األداة وأصبحت هذه املؤلفات واالحباث كعرف باسم )أوج جانون اجسطو ( )

 (.1وهذا   ي القرن الثاين بعد امليالد )  يس  وجالينوساألفرود وقد استعيال هذه الللية عند االسلندج    
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 . ثانياً: كطوجات مصطلحات كلية املنطق

 كلية منطق مأخوذة من النطق، فيادة هذه الللية كدل على اللال  ، فيقال فالن نطق مبعىن كللم .         

فه  مل كستعي   ي اللغة العربية اال للداللة على معىن اللال  الذي هو ضد الصيت ، وملا كان املعىن منطق 
 (.5)هلذا يلون ذلك بعيد ك  البعد عن أن يلون هناك أدىن نشاط فلري أو عقل  

وقال دكتوج عبدالرمحن بدوي  ي اشتقاق الللية العربية )منطق( حني كرمجة املنطق إىل اللغة العربية كانت هذه  
الللية مبعىن اللال  وبعد ال رمجة أن املنطق مبعىن التفلري أو االستدالل وبق  معىن " اللال  " شائعاً حىت بعد أن 

 (.3اصطلح على كسيية علم الفلر باملنطق )

فللية منطق من ناحية االشتقاق اللغوي كدل أواًل على اللال  فه   ي اليونانية وال نعرف من هو أول من        
 (.1ما قي  من أن من امليلن ان كلون من وضع شراح اجسطو )استعياهلا اصطالحاً وال  ي أي عصر ، وأججح 

الالكيين أهنا )لوجوس( كدل على العق  أو الفلر أو (  ي اليوناين ومبعىن املصطلح loyosغري أن كلية )    
 (.1الربهان )
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ومن أج  أن يتقرب الفالسفة العرب من املعىن الالكيين لللية املنطق فقد حاول اىل التوسع  ي معىن      
 -ها على :، فاطلقوا الللية

النطق الظاهري : وهو يفيد معىن التللم أو التحدث أول التلفظ أي هو ما به التللم الذي هو مأخوذ  – 5  
 من النطق مبعىن اللال .

النطق الباطين : وهو يفيد اإلشاجة اىل املعقوالت وحماولة ادجاكها أي هو ما به ادجاك املعقوالت والربهنة  – 3 
 واالستدالل .

 (. 5ذلك املنطق )العلم( ذا األصول واملسائ  واملباح ث والقضايا املعروضة )فشيلت ب 
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 ثالثاً: تعريف املنطق يف االصطالح

أما كعريف املنطق باالصطالح قد كعددت اآلجاء وكباينت وجهات النظر فييا بني الفالسفة واملناطقة          
 حول حتديد كعريف متفق عليه يشتي  املنطق شلاًل وموضوعاً :

 فذهب فريق اىل كعريف املنطق كعريفاً عيلياً . وقالوا " ان املنطق جمرد آلة أو صناعة أو وسيلة "         

مبعىن أن املنطق أن يقصد لذاكه ، وإمنا قد نستفيد منه عيليا عند كطبيق قواعده وشروطه على األحلا  
 واالستدالل املوجودة  ي العلو  .

من العلو  املعياجية ، مبعىن " ان قوانني املنطق كصبح بالنسبة لليفلر   وذهب فريق آخر اىل ان املنطق يعد      
 (.5كيعايري ثابتة ، ينبغ  ان يرقى إليها ك  كفلري صحيح " )

 فمن تعريفات املنطق       

 -كعريف اجسطو : – 5  

 يعرف اجسطو بأنه " آلة العلم "      

 (.3وهذا التصوج القدمي للينطق ) وموضوعه احلقيق  هو العلم نفسه أو هو صوجة العلم  

 -كعريف ابن سينا من فالسفة االسالميني : – 3 

عرفه ابن سينا " بأنه املنطق هو الصناعة النظرية اليت كعرفنا من أي الصوج واملواد يلون احلد الصحيح الذي    
، يتضين كفسريات العلم األول للينطق كيا يتضين  ليس حبتطاً و سطييسيى برهاناً " .  وهذا التعريف أج 

 (.1كقسيياكه له ، أنه يقرج  ان املنطق آلة نظرية صوجية )
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 -كعريف الغزايل : – 1   

أما الغزايل فيحدد املنطق " بأنه القانون الذي مييز صحيح احلد والقياس عن غريه ، فيتييز العلم اليقيين عيا   
 ليس يقينا وكأنه امليزات أو املعياج للعلو  كلها " .

 ويالحظ على هذا التعريف أنه يستخد  كلية قانون ، واملقصود بالقانون اآللة الصناعية النظرية مث بدأ يصف  
 املنطق بصفته املعياجية .

 -كعريف الفاجايب : – 1  

يقول الفاجايب " أن صناعة املنطق كعط  باجليلة القوانني اليت من شأهنا أن كقو  العق  وكسدد االنسان حنو   
 ميلن أن يغلط فيه من املعقوالت ".طريق الصواب وحنو احلق  ي ك  ما 

 -كعريف كنت : – 1 

 (5)وعرفه كنت بأنه " علم القوانني الضروجية للذهن والعق  بوجه عا  "   
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 -ون من الباحثني  ي علم املنطق بتعريفني :وبذلك قد  عرفه املعاصر               

 من جهة موضوعه . – 5  

 من جهة فائدكه ومثركه . – 3  

 أما كعريفه من جهة موضوعه         

فاملنطق هو "العلم الذي يبح ث فيه من املعلومات التصوجية والتصديقية من حي ث اهنا كوص  اىل جمهول كصوجي 
 أو كصديق "

 هة فائدكه ومثره أما كعريفه من ج      

 (5الذهن عن اخلطاء  ي الفلر") كهقد عرفه بأنه "قانون كعصم مراعا

وهلذا كعريفات املنطق على مر العصوج ،وباجليلة أنه ال ختتلف عن قصد املعلم األول الذي هو واضع هذا      
 ته.مل كغري من حقيق العلم أو الفن وان كان بعد ذلك أخرجت منه مباح ث و أضيفت آجاء جزئية
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 املبحث الثاين :املنطق علم أم فن ؟

واألص   ي هذه املشللة أن اجسطو قد جع  الصفة األوىل للعلم أنه نزيه مبعىن أنه يبح ث  ي احلقيقة بغض      
 النظر عن التطبيق عليها و عن الفائدة اليت ميلن ان كستخرج من هذا التطبيق.

ظرية بواسطة وضع مناهج وإمنا يظ   ي ميدان النظر اجملرد بينيا الفن أو الصناعة كعين بإملان كطبيق احلقائق الن
 (5)للعي  ب  وأحيانا مبزاولة للعي  نفسه.

     واملراد بالعلم :     

 دون حماولة لتطبيق هذه احلقيقة املدجكة  ي حياكنا العيلية "هو ادجاك حقيقة املعلو  

 كأن ندجك احلقيقة لذاهتا او ان كلون الغاية من وجاء االدجاك ه  االدجاك .

 :فن واملراد بال     

 أي أحداث أثر ملا هو  ي الذهن  ي اخلاجج .هو كطبيق كلك القواعد  ي العامل اخلاجج  ،

 (3ة من ادجاك الفلرة ه  كطبيقها.)أو هو ادجاك احلقيقة لالنتفاع هبا  ي حياكنا العيلية. الغاي

اذن  فالبح ث  ي الفلر االنساين بقصد االهتداء اىل قوانينه ومعرفة الشروط الذي يتوقف عليها صحيح الفلر 
   من فاسده ينتج علم املنطق.
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 57(املنطق الصوجي والرياض              ص 5)

 35(املنطق والفلر االنساين              ص3)
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 ؟رأي الفالسفة يف ان املنطق علم أم فن

 أوال : أجسطو 

 فلرة واضحة حمددة عن طبيعة املنطق ه  هو علم أ  فن ؟مل يعط اجسطو 

اسم اآللة واحيانا أخرى يدعوه بالعلم التحليل  ويعترب ان علم املنطق عنده ليس حقا أنه يطلق هذا العلم احيانا 
 جزءا من الفلسفة وللن مقدمة هلا فقط.

 ثانيا : الرواقية

مجيع مناحيها ، واعتربت املنطق من الفلسفة واحللية ، وكنقسم جاءت الرواقية يتصوج ألجيسططاليسية  ي 
األخالق ، واجلدل هو املنطق ، واعترب املنطق  ي هذا املذهب عليا، له وجود احللية اىل العلم الطبيع  واجلدل و 

 حقيق .

 الشراح االسلندجيون  ثالثا:

موقف اجلربة أو الشك ب  ساعان ما قاموا بالتوفيق أما  هذين االجتاهني املختلفني  سلندجيونمل يقف الشراح اال
 (5)ها  ي الوقت عينه .بينهيا . فاعتربوا املنطق مقدمة للفلسفة و جزءا من
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 13-15(املنطق الصوجي منذ عهد اجسطو اىل عصوجنا احلاضرة       ص  5)
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  جابعا: االسالميون

مؤجخ  العلم االسالميني يصوجون  تقلت املشللة اىل العامل االسالم  حني وص  ال راث اليوناين اليه ، فنرى ان
 النزاع حول طبيعة املنطق كصويرا باجعا.

 اىل ان املنطق قد جعله بعض الفالسفة قسيا ثالثا من علم الفالسفة  أي =فيذهب اخلواجخ   

 العلم النظري منهم من جعله قسيا من أقسا     

       ومنهم من جعله آلة للفلسفة   

 ومنهم من جعله قسيا منها وآلة هلا . 

وقد شغلت فالسفة االسال  املشائني حبي ث كانوا يبدؤون ببح ث مشهوج ه  املنطق جزء من الفلسفة أو جزء = 
 مسابق عليها؟

يعترب املنطق من الفلسفة  ي كتاب "اجليع بني جأيني انه ال يعط  جأيا ثابتا فهو وأول من هؤالء الشراح "الفاجايب" 
 كيا  ي كتابه "التنبيه على سبي  السعادة" يني" ويعود إىل قول آخر بان املنطق آلة الفلسفة ياحلل

أجزاء الفلسفة ،وهبذا يعترب ان املنطق عليا وفنا كيا  اىل ان املنطق من احللية ،أي انه جزء من "ابن سينا"ويرى 
 (5)كتابه "الشفاء".قال  ي  
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 11-11(املرجع السابق      ص   5)

50 

 

 

 



"ان املتأخرين مل ينظروا  ي املنطق على أنه آلة للعلو  ب  اعتربوه من  من املناطقة املتأخرين" ابن خلدون"ويقول 
 حي ث أنه فن بذاكه " 

 وأن أول من كللم فيه على هذا النيط هو فخر الرازي ومن بعده أفض  الدين اخلوجن  .

لة أو فنا عيليا ب  املقصود انه علم نظري ,وجزء من أجزاء الفلسفة. واملقصود بعباجة "انه فن بذاكه " أنه ليس آ   
  (5وهذا اجتاه جواق  الشك فيه )

السقم فان البح ث  ي هذه املسائلة أصبح ضربا من السفسطة اللالمية العقيية ،والتالعب  من أمر،يلن  ومهيا
   (3الضالل.)باأللفاظ ب  مضيعة للوقت واجلهد وفنا من فنون الضرب متاهات 
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 17-11......   ص   (املنطق الصوجي منذ عهد اجسطو.....5)

 13(كبسيط املنطق الصوجي                        ص     3)
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 املبحث الثالث : أمهية علم املنطق  وقيمته العملية

ملا كانت املنطق يبح ث  ي قوانني الفلر ملعرفة الصحيح منها والفاسد ، وملا كان الفلر اساس لل  علم من      
 العلو  ب  اساس احلياة االنسانية كلها ، كان املنطق أساس العلو  مجيعا.

على مجيع انواع هذه القوانني  فاملنطق ليس العلم بقوانني الفلر فحسب ب  هو الصناعة اليت كطبق فيها    
التفلري، والناي يسعون اىل غاية واحدة ه  ان كلون كفلريهم صحيحا خاليا من التناقض وهذه ه  الغاية اليت 

 (5)يصف املنطق الطرق املؤيدة اليها.

 وقال الفاجايب  ي فائدة هذا العلم      

 لعقبات ، والبعيدة عن االخطاء، الذي يرشد اىل الدجب اخلالية من اوليس علم املنطق سوى التفلري احلقائق 

واحلاصالت  ي الوجود واملوجودات ،عن طريق التأم  والتفلر بالنتائج   واليت كوص  النفس اىل احلقيقة الفاعلة 
اليقينية البعيدة عن اخلطاء اجملسية مع الصواب، حرصا على عد  وقوعنا  ي التناقضات واملغالطات ،وصناعة 

من القوانني اليت كرشده اىل سواء السبي  .....)احصاء العلو  :الفص  الثاين  ي علم املنطق هتب العق  جميوعة 
 (3( )67املنطق  ص 
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 31الصوجي          ص   (كبسيط املنطق5ـ)

 38-37( ي سبي  موسوعة فلسفية الفاجايب    د/مصطفى غالب    ص  3)

53 

 



 ومن فائدكه :     

 العامة اليت هتدى الفلر االنساين اىل الصواب  انه يضع القوانني_5

 مبالحظته وكطبيقه يتيلن االنسان من متييز اخلطاء من الصواب واحلق من الباط   -3

 بالليال والنقص _ يرىب  ي االنسان مللة النقد وكقدير االفلاج واملوازنة بينها واحللم عليها 1

 _ينيى الفلر االنساين ويقويه بالتيرين ومزاولة البح ث  ي طرق االستنباط واالستدالل 1

 (5اط  )_ يعرف االنسان طريق املغالطات اليت يستعيلها املضللون  ي جمادالهتم للحق وصوال اىل الب1

هذا فائدة علم املنطق اليت بني لنا املعاصرون من املناطقة وللن ليس معىن هذا ان كعلم املنطق يعصم حتيا      
من الوقوع  ي اخلطاء ،فلم من مناطقة خيطئون ،وللن كثريا ما يرجع خطئوهم اىل اهنم مل يستوفوا صناعة املنطق 

 (3لوا على الفطرة  او اهنم مل حيسنوا استخدامها.) ي بعض املواضع وعو  موها بلياهلا ،أومل يلتز

 )ابن سينا :مدخ (
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  من حيث االجياب والقبول نشأة املنــطقالرابع : املبحث

ن فيه ويوجد أيضاً يس حىت عصوجنا هذا قد يوجد من يشتغلو طا لو ن نشأة املنطق منذ بدايته  ي عهد اجسطا    
قصد  ي مطالعة البح ث ، ليس هذا ميه  الغري من  املوضوع وللن فضون هذا العلم ، وهذا هو الذي أكر يمن 

 دون غريه فييا يطابق بعنوان البح ث قط .يعترب باألوىل 

من ومن ذلك قد ميز هللا سبحانه وكعاىل االنسان بالفلر والعق  ، وخصصه بادجاك املعقوالت وانتزاعها     
 احملسوسات وانتزاع بعض املعقوالت من بعض.

ده هللا كعاىل من أفض  فالعق  االنسان مبثابة القائد واملوجه فهو مناط التلليف واحلساب والعقاب ولذلك ع   
 –ما كر  به االنسان فقال 

"ولقد كرمنا بين آد  ومحلنا هم  ي الرب والبحر وجزقناهم من الطيبات وفضلنا هم على كثري ممن خلقنا       
 . 570سوجة االسراء كفضياًل... " 

املستقيم باستخدا  الطرق  اال اذا وجه التوجيهده ال يستطيع ان يص  اىل الغايات العليا وحغري ان العق      
الصحيحة حىت خيتلط عند العق  احلق بالباط  وال يشتبه عليه اخلطاء بالصواب ، وهذه الطرق اللرمية الفلرية 

السليية اليت كوجه العق  وهتديه اىل احلق والصواب ه  ما يسيى بعلم املنطق ، فالعق  اذن أمري اجلسد واملنطق 
  (5أمري العق  وقائده  .)
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اجكباط وثيق باملنطق ، فنشأة املنطق منذ عصوج القدمية كتأثر على العق  ،فبذلك أود أن أوضح وبأن العق  له 
 -االسال  من حي ث االجياب والقبول . وهذا كالتايل:نا ج نشأة املنطق منذ عصوج قب  اجسطو وما بعده اىل عصو 

 األول :ما قبل املنطق

  خيال وفكر - 1      

قب  ان يعرف اليونان امساء الفالسفة اللباج عرفوا ثراء اخليال املبدع الذي يذكره املؤجخون بلثري من التقدير     
برعوا  ي قراءة الشعر وحلاية األساطري ، فيحفظون ..فقد كان من شأن الناس ان يلتفوا حول الرواة الذين 

 ويفهيون ،

 د اىل عامل اآلهلة .وكانت احادي ث الرواة هتبط اىل عامل املوكى وكصع

فف  واستير األمر على هذا النحو اكثر من اجبعة قرون حىت دهنت أجنحة اخليال املوغ   ي الفقر والوثوب     
 القرن السادس قب  امليالد و كرد فع  لالجتاه اخليال الذي بلغ مداه ، كانت البداية األوىل لالجتاه العقل  .

وقد قرجوا  ي أص  مادة اللون على اشللة "من أي مادة نشأة اللون "وألول مرة قد فلر القدماء حول     
خمتلفة اآلجاء واإلجابات دون ان يقر قراجهم على ح  معني  ب  ودون ان يركفع النقاب عن وجه احلقيقة لذي 

 (5)عينني .
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 السوفسطائيون  -2    

فاختذوا من االختالف  ي حتديد أص  اللون كلأة ملذهبهم اخلطري على القيم  ظهرت مجاعة السوفسطائيني    
 واالخالق .

فيادا  الفالسفة مل ينتهوا  ي حبثهم اىل جأي واحد إذن فليس  ي اللون حقيقة موضوعية  يلز  الناس مجيعا 
لى فرض التسليم بأن  ي التسليم هبا أو االكفاق عليها . ب  احلقائق نسبية ، والفرد هو مقياس ك  ش ء ، وع

يدجكها ، فلو اختلف اثنان  ي   قيية كالصدق مثال فعده اللون حقيقة مطلقة فانه يتعذج على أي يسران 
 أحدمها فضيلة و عده اآلخر جزيلة .

واستطاع السوفسطائيون ان جيتذبوا شباب اليونان اىل كعالييهم ب  لقد انشأوا عدة مداجس كلقن الشباب طرق   
 (5وأصوهلا.) السفسطة
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 ــ9رجع السابق             ص  (م5)
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 سقراط -3    

   هو شيخ فالسفة اليونان و حموج اجكلازهم ونقطة انطالقهم    

وخيرج موقفهم ، ويبدأ الشباب وكان سقراط جيلس مع شباب السوفسطائني  فيناقشهم حىت يلشف باطلهم 
 أنفسهم يسألون عن احلقيقة وقد انقشعت عن عقوهلم سحب الزيف .

  -فطريقة سقراط ذات مرحلتني ممتازكني :    

 األبوى الشفيقإثاجة األسئلة اليت كزعزع ثقة الشباب بالسفسطة وكنتهى بالتهلم -5

 إثاجة األسئلة اليت من شأهنا كوليد احلقائق من عقول الشباب . -3

ب  هو مقياس ثابت ال خيتلف من غري كابع لألهواء  قائق األشياء وأصبح مقياس احلقيقةفبذلك أثبت سقراط ح
 (5) خر .آلشخص 
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 افالطون  – 4

خلف افالطون استاذه سقراط على عرش الفالسفة ، فلتب  ي كثري من فروع املعرفة وحاول افالطون أن يثبت   
 نظريته العربية مبا يعرف بطريقة اجلدل  النازل واجلدل الصاعد .

وقد كعرض أثناء برهنته للحدي ث عن االستقراء واستخالص االصول العامة . وعن املوضوع واحمليول والغرض   
ج منج  االستخالص العق  الصاجمة تزاء هذه املسائ  مل يناحللم واالستدالل والظن والفسطة . وللنه بإو 

 والتصنيف العلي  الدقيق .

 الثاين :  ارسطو واضع املنطق  

نطق باسم اجسطو اكرب عقلية فلسفية عرفها كاجيخ الفلسفة اىل اليو  وقد اطلق عليه لقب املعلم يق رن ذكر امل  
 وكقديرا مللانته .ل اقراج بفضله األو 

ىل ما كان )سقراط( يطالب به الواقع ان " اجسطو " مل يبدأ جحلته مع املنطق  ي الصفر وقد سبقت االشاجة ا  
شاجة اىل ان )افالطون( طائيني من حتديد املفاهيم وهو كنبه مبلر اىل مبح ث التعريفات . وكيا سبقت االالسوفس

كللم عن املوضوع واحمليول والغرض واالستقراء والسفـسطة واالستدالل أثناء برهنته على نظرية املث  : ومعىن ذلك 
 ان )اجسطو( قد انتفع هبذه االشاجة العابرة  ي وضع منطقة الصوجي . 

 -اجسطو من أحباث ثالثة :فقد كألف منطق  

 (.5على األموج املقصوجة كصوجا ساذجاً )دوج أوالً : املقوالت  ي  

 ثانياً : العباجة  أي كتاب العباجة  ي األموج واألقوال املؤلفة .  

حدث وهو ثالثة أجزاء ه  املوضوع على وجه التحديد ، إذ مل يت  لية احلييقصد اجسطو بالعباجة القضية    
 .واحمليول والرابطة 

 الت األوىل واحلليالت الثانية ويقصد اجسطو بذلك صوجة القياس ومادكه.ثالثاً: التحليالت وه  قسيان التحلي  
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وقال د/ يوسف كر  " وكتاب التحليالت األوىل  ي االستدالل باإلمجال أي من حي ث صوجكه وملا كان   
االستدالل من حي ث املادة اما برهانيا صادجا عن مبادئ كلية يقينية ومؤدياً للعلم واما جدليا مركبا من مقدمات 

 ظنية واما سوفسطائيا مؤلفا من مقدمات كاذبة.

ثاين : فقد حتدث فيها اجسطو عن القضايا اليت يتألف منها القياس وقسيها اىل برهانية وظنية اما التحليالت ال  
 اىل القياس طية . مث ذكر بعد ذلك االستقراء والتيثي  واعتربمها من لواحق القياس ، ومل يشر اجسطو سوسف

 (5)االستثنائ  أو القياس الشرط  .

 الثالث : إضافات الشراح :  

أثاج منطق )اجسطو( اهتياما كبريا بني املشتغلني بالفلسفة فاقبلوا عليه يشرحونه ويعلقونه ومل كقف جهودهم     
 على ما وجثوه  عن املعلم األول من املباح ث املنطقية امنا كانت هلم طائفة من االضافة املهية اىل كلك املباح ث .

 -ومن أهم إضافتهم : 

 فرفر يوس  )الصوري( – 1 

 ة والفص  واخلاص وداللتها ، فتحدث عن اجلنس كعرض اجسطو  ي منطقة للحدي ث عن عالقات األلفاظ  
 والعرض العا  .

النوع، وبذلك نشأ  ي املنطق مبح ث جديد عرف مببح ث عليها  ب هذه اللليات وزادوجاء فرفر يوس فرك 
 (3)يوس. )اللليات اخليس (أو بشجرة فرفر
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 جالينوس : – 2

عرفنا ان اجسطو  ي التحليالت األوىل قد اقتصر على ثالثة فقط من أشلال القياس كبعا لنسبة احلد األوسط    
 اآلخرين . اىل احلدين

وقد جاء جالينوس فأضاف الشل  الرابع، وجع  أضربه املنتجة مخسة أو مثانية على اختالف  ي النق  عنه    
 والواقع  ان اجسطو أغف  الشل  الرابع.بني املتقدمني واملتأخرين . 

 الرواقيون : – 3

األجزاء  املختلفة وللن يسود هذه جزاءاألاج العامل مؤلفا من جميوعة من كقو  الفلسفة الرواقية على أساس اعتب  
.ومن مث كلون أدق القضايا كعبريا  على اختالفها نوع من التفاع  املتبادل يعربها عيا بينها من التلام  واالجكباط

بني املقد  والتايل، وهلذا قصر الرواقيون اهتيامهم على القضية عن العامل ه  القضية الشرطية ملا فيها من االجكباط 
 لية .مل يشر اليها اكتفاء بالقضية احليلشرطية على الرغم من ان اجسطو مل يتحدث منها و ا

 ليات شرطيات احملضة أو الشرطيات  و احليحبثهم اىل القياس الشرط  الذي يتألف من الوقد هداهم   

لنتائج اليت انتهى اليها وباجليلة فان كليا يتعلق بالقضية الشرطية وأقسامها بالقياس الشرط  االستثنائ  يعد من ا
 (.5حب ث الرواقيون )
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 املسلمون واملنطقاملبحث اخلامس :

ظهر االسال   ي شبه جزيرة العربية مل كغزهم التياجات الغربية ومل كدخ   ي كلوينهم عناصر من الثقافة      
األجنبية ، وقد ازدهر فيهم الشعر واخلطابة وانتشرت بينهم احللم واألمثال ، فناسب ان يلون حموجا عجازهم 

 نطقية اليت ال عهد للقو  هبا .األقيسة املبالغة اللتاب الذي يدعوهم اىل الدين اجلديد وليس نظم 

وظ  القرآن اللرمي والسنة الشريفة مها املعني الصا ي الذي يستقى منه املسليون كوجيه حياهتم وطرائق     
بداء لليسليني كعرفون على ثقافات الشعوب  فقد وبعد احلر .وب معيشهم، ومضت األموج  ي صدج االسال  

دى اليه امتداد الفتوح هم بفض  االحتلاك  املباشر الذي أوأساليب حيات  شعوب األخرى ومناهج كفلري 
 (5بفض  ازدهاج ال رمجة اليت نقلت اىل لغتهم أفض  من هذه الثقافات من عناصر )

صر ووجدوا أه  هذه البالد من اليهود والنصاجى واجملوس فليا فتح املسليون بالد الفرس والعراق والشا  وم    
لتنظيم ف رهم يستخدمون املنطق  ي الدفاع عن عقائدهم والدعوة اليها ادجك املسليون مدى حاجتهم اىل املنطق 

 اىل اللغة العربية ومل يبخ   ي ب رمجة كتب املنطق "املنصوج. فأمر" ابو جعفر  عهم عن عقيدهتم أما  هؤالء ي دفا
هتا  ي عهد سبي  ذلك جبهد أو مال ، فقا " عبد هللا بن املقفع" ب رمجة كتب املنطق.  مث زادت ال رمجة فبلغت دوج 

 (3).. ي الذي يعترب عصره بال شك عهد االفتتاح العل "املأمون"
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مث جاء املتأخرون من الفالسفة فخلصوا املنطق من الفلسفة وزادوا على مباحثه مباح ث العلم والدالالت               
لفاجايب وابن سينا كناولوا  ي الفالسفة االسال  الثالثة اللندي واواأللفاظ ألهنا كاملقدمة للينطق من بعد أوائ  

 . الشرح والتعليق من منطق اجسطو منطقهم بالعرض و 

 وللن مىت كرجم هذا املنطق ومىت  استعيله املسليون ؟  

  "عبدهللا بن املقفع"ب رمجته هو وأن الذي قا   "أيب جعفر املنصوج "ففريق يرى ان املنطق كرجم  ي عهد  

  (5)بني األمم املغلوبة واملسليني الفاحتني . " حني حدثت كزاوجبين أمية"وفريق يرى ان املنطق كرجم  ي عهد   
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املسليني بفلسفة  ح ث عند مفلري االسال  على صلة علممناهج الب"وقال د/ عل  سام  النشاج  ي كتابه      
 -: "اليونان

املسليني  ــــــــو ي كتاب أخرى احتلاك ـاليونان  ي القرن األول احتلا  ــــــ " ومما ثبت صلة على املسليني بفلسفة   
العلي  واكصاهلم بآباء اللنيسة  ي الشا  وما بني النهرين  ي اديرهتم وكنائسهم ونقاشهم لعقائد املسيحيني ، وقد  

جامع عليية كدجس فيها فلسفة اليونان  ي يسليون لألديرة واللنائس احلرية الدينية والفلرية ، فلانت ككف  امل
لية ، وذلك يحىت آخر الفص  السابع من التحليالت األوىل أي اىل آخر القياسات احل، مقدمتها منطق اجسطو 

هذه األديرة وجود  صال املسليني بأصحاب فضال عن أثر املنطق والفلسفة الرواقية  ي عقائد اللنيسة ، ويثبت اك
 "فيها جانب كبري من نقاش املسليني لعقائد املسيحيني ...العهد خمطوطات سوجيانية من خمططات هذا 

 -هناك دليالن يثبتان ان املسليني عرفوا املنطق اليوناين عن طريق احتلاكهم بآباء اللنيسة :   

 قد املتلليني األول املنطق اجسطو . ثاج الرواقية  ي نأما أوهلا : فهو اآل 

وأما ثانيهيا : فهو ان ال رمجة االسالمية  االول لألوججانون  اليت  وص   الينا امسائها ه  على عراج اللتب  
 (.5املنطقية املسيحية . )
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 املشتغلون باملنطق

كرمجت كتب اجسطو املنطقية اىل العربية  وكرمجت معها كتب الشراح وصادف هذا اجملال اجلديد من جماالت       
 لقبوله قادجة على مماجسته والبالء فيه . ا مهبأةاملعرفة بني املسليني أذهان

وشك و اراحه ل وشاىل ما كتبه املعلم األو  سليني مل كلن هلم اضافات ذات بالو ي احلق أن مناطقة امل     
 دوجهم أن يقتصر على جمرد الشرح والتلخيص .

وعلى الرغم من وجود املعاجضني هلذا العلم الغريب على البيئة االسالمية اال أننا ميلن أن نعترب اجلو العا  جو      
 حفاوة وكرحيب . 

 -فقد كصدى للنطق من املسليني من كعصبوا له وألفوا فيه ، ومن أبرز هؤالء :     

 (5الفاجايب ، ابن سينا ، والغزايل  ي املشرق ، وأبو الوليد ابن جشد  ي املغرب ) 
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 الرافضون باملنطق

أو اإلقبال ان هناك فريق آخر وفق من منطق أجسطو موقفا عدائيا متشددا ، فحرموا االشتغال بعلم املنطق     
 عليه كعلييا أو كعليا .

ابن كييية والنووي بوجه متث  هذا الفريق  ي أه  السنة بوجه عا  وبعض الفقهاء واحملدثني مث  ابن صالح و 
خاص ،فقد وقف هذا الفريق موقفا عدائيا سافرا من املنطق و كنوعت محالهتم القاسية  ي اهلجو  عليه ومع ان 
هذه احليالت مل كلن موجهة ضد املنطق وحده ب  ومشلت مجيع فروع الفلسفة  بدعوى أهنا خطرا على الدين  

 كان املنطق هو اهلدف األول لسها  هذه احليالت .اذ ألهنا كقود اىل الزندقة واللفر ، فقد  

اليوناين موقف خطري أخطر بلثري من  و ي ذلك يقول الدكتوج عبدالرمحن بدوي " كان أله  السنة بإزاء املنطق   
 موقفهم بإزاء بقية علو  األوائ  .فبينيا كانت عد  الثقة بالعلو  اليوناين من أه  السنة يبدو  ي العناية بالتحذير

منها فحسب ،ظهر اللفاح ضد املنطق  ي صوجة معاجضة خطري ك  اخلطرية، فاالع راف بطرق الربهان 
ألن املنطق يهددها هتديدا كبريا عن هذا الرأي عرب  األجسطاطاليسية اعترب خطرا على صحة العقائد االميانية 
( أي من اشتغ  5ن متنطق فقد كزندق ")"ماملث  جمرى العثوج العا  لدى غري املثقفني  ي هذه العباجة اليت جرت 

 باملنطق كعلييا أو كعليا فقد خرج عن قواعد الدين وهرق عن أصوله .
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 اخلاكـــيـة 

 احليد هلل الذي بنعيته كتم الصاحلات والصالة والسال  على املبلغ عن هللا شرعه سيدنا حميد بن عبدهللا وعلى   
 .يههدـله وصحابته ومن اهتدى ب آ

 وبعد ... 

 كقدميه إلخواننا الراغبني  ي العلم مجعته  ي عدة املراجع جقبته بعضها ببعض  ي عقد واحد ، فهذا ما وسعين       
ال ختصصه لم أن ميهد هبا لنفسه  ي العلم جموقد كوصلت اىل أن املنطق من أهم العلم الذي ينبغ  على طالب الع

 ي أي واحد من العلو  كيا  يد هبا قب  اخلوضستف، بذلك كان معتربا كوسيلة وآلة ومدخ  ومقدمة ضروجية ي
ية وعالوة يقول املشتغلون باملنطق من املسليني ، ألن املنطق مبعىن األمش  واألعم هو علم قوانني الفلر األساس

 مؤلفاهتم مبقدمات املنطق  ي شىت العلو  هذا من وجه .من ذلك أن بعض عليائنا يضيف  ي 

ان جو كرحيب وكأييد إال أنه ال خيلون من جوح املعاجضة لعلم الوافد ويهامجه وعلى الرغم من أن اجلو ك      
 ندق "يقول الفقهاء "  من متنطق فقد كز  يهدف اىل التشليك واعتباجه طريق الزيغ والضالل حىت

 أكرب وبذلك ينقسم الناس اىل فريقني فريق من يقب  املنطق من اليونان ويؤيده ويضيفه اىل االسال  وهم من      
 والفاجايب وابن جشد وايضا اإلما  الغزايل وان كان يهاجم ويعاجض جأي الفالسفة، فالسفة املسليني مث  ابن سينا

نديق والضالل ألنه هذا العلم مل يوجد  ي صدج االسال  ب  كان وفريق من يرفض املنطق وحيلم ملشتغلني به بالز 
، وابن الصالح وابن القيم   اليت يوضع املنطق اجلديد االسالم من فالسفة اليونان وعلى جأسهم ابن كيييةالواضع 

والسيوط  ومهيا يلن من أمر أن نظري باملشتغلني به والرافضني له فيه جبح وخسر ، وعلى ك  حال فأما اذا  
وز له أن يشتغ  بعلم املنطق حلصن عقيدكه والرد على كان الشخص ذاكية العق  العاجف باللتاب والسنة فيج

ه ، واما اذا كان الشخص بليدا أو جاهال حبي ث مل يستطيع ان يعاجف اللتاب والسنة فال جيوز االشتغال خصوم
 .به ألنه خيش عليه من سراب الشبهات 

 

 



وقد انتهت هذا البح ث بفض  هللا وبنعيته وأسأل هللا أن يوفقين ويوفقلم مجيعاً  ي جمال العلم مع ذلك      
خيلو عن اخلطاء  كلم اذا     ي هذا البح ث الذل واخلل  ، كالعادة أن االنسان الاطلب السيح والعفو من سياد

 والنسيان  مع ذلك انين وافدة غري ناطقة  باللغة العربية .

وادعو هللا ان يهدينا صراط املستقيم حىت حنقق طريق السعادة  ي الداجين ، وباهلل التوفيق واهلداية وصلى هللا    
 على حميد وعلى آ له وصحبه وسلم . 

 

 

                                                                          

                                                              

                                                                           

                                                        

 

 

 

      

 

 

 


