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  اهللا الرحمن الرحیمبسم 

  

  االستاذ آیة اهللا العظمی السّید رضا حسیني نسب فيدروس 

 

  منطقالعلم 
  ولاألدرس ال

 

  منطقالتعریف علم 

  

للنطق ؛ و في اللغة ھي بمعنی اسم الوسیلة " المنطق"کلمة 

  .معنی معّینلفظ النسجم الذي له الھو " النطق"

مراعاته نوني تعصم علم آلي قاالمنطق في مصطلح العلوم ھو و أما 

  .؛ فھو المیزان للتفکیر الصحیح الذھن عن الخطأ في الفکر

  

، و ، و توماس آکویناسالعلماء الکبار في ھذا الفّن کأرسطاطالیس قام 

ابن سینا ، و الفارابي و غیرھم من علماء اروبا و العالم اإلسالمي 
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و نحن نشیر إلی بعض منھا ، مختلفة تعابیر بف علم المنطق بتعری

  :کالتالي 

ذھن عن الخطأ تعصم مراعاتھا الالمنطق ، آلة قانونّیة :  األولالتعریف 

  .في الفکر

المنطق مھارة نظریة تتکّفل ببیان کیفّیة شاکلة  :الثاني التعریف 

  .و البرھان الصحیحینالتعریف 

  .آلة العلمالمنطق ھو  :الثالث التعریف 

  .الصحیحالمنطق ھو قانون التفکیر  :الرابع التعریف 

، شدنا إلی التفّکر العقالني المنطق ھو فّن یر :الخامس التعریف 

  .خطأبعیدا عن البنظام منسجم ، و 

المنطق فّن یرشد تفکیر اإلنسان إلی معرفة  :السادس التعریف 

  .األشیاء في حقل التعلیم و التعّلم ، بطریقة مناسبة

المنطق علم یبحث عن األبعاد العاّمة للتفکیر  :السابع التعریف 

  .الصحیح

یھتّم بعملّیة التفکیر و ینتج منھا المنطق ھو علم  :الثامن التعریف 

  .خلق العلوم المختلفة

  .من الخطأ ةالمنطق ھو علم یضمن الوقای :التاسع التعریف 

  . عیةعلم یبحث عن شاکلة اللغة الطبیالمنطق ھو  :العاشر التعریف 
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یرشدنا إلی طرق التعاریف المذکورة أّن المنطق ھو علم بینقدح 

المعیار ، ألّنه " المیزان" و ألجل ھذا سّمي ب، التفکیر الصحیح 

  . الصحیحةت االستدالالمعرفة و  اریف الحقیقیةالتع تحصیللاألساس 

  

  :من الجدیر أن نشیر ھیھنا إلی أمرین و 

االستدالل و سقمه في اللغة الطبیعیة  حیث أّن صّحة:  األولاألمر 

صورته و شکله ، من وجھة نظر المنطق األرسطي ، ألجل بینوطان 

  ).Formal Logic(ي ھذا ، سّمي بالمنطق الصور

یعتبر وسیلة و آلة للعلوم حیث أّن علم المنطق  :ثاني الاألمر 

سّمی المنطق بالعلم اآللي ، کما الحظت في ألجل ھذا ، ، االخری

  .کثیر من التعاریف المذکورة

  

  منطقالموضوع علم 

  

، و موضوع علم  عوارضه الذاتّیةکّل علم ھو ما یبحث فیه عن موضوع 

  ".الحجة"و " المعّرف: "المنطق ھو 

تحصیل التفکیر ذلک ألّن الھدف األصلي من دراسة المنطق ھو و 

  : و ھذا األمر یبتني علی أمرین الصحیح ، 

 .شیاءأللالصحیح التعریف  .1

 .الحقائقالصحیح إلثبات االستدالل  .2
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  ".الحّجة"و " المعّرف"ألجل ھذا ، یکون موضع علم المنطق و 

  

  علم المنطقمؤسس 

  

القواعد التي تضمن صّحة التفکیر ترجع إلی عمق التاریخ جذور 

البشري منذ بدایة الحیاة العقالنیة لإلنسان علی وجه األرض ، و لکن 

نسیقھا في رسالة علمّیة ھذه القواعد و تقام بتدوین الذي  الشخص

المعروف ھو الحکیم ، بّین معالمھا بطریقة منسجمة و  ، موّحدة

  ".أرسطو"، المشھور ب " ارسطاطالیس"

، ثّم ھاجر في  "یامقدون"الد قبل المیالد في ب 384أرسطو عام ولد 

و شارک في دروس العاصمة الیونانیة " أثینا"ینة مدأوان شبابه إلی 

عشرین  ، حیث قام بتدریس العلوم ھناک لمّدة "أفالطون"الحکیم 

لیکون المعّلم و االستاذ  یا إلی بالدهمقدونملک سنة ، حّتی دعاه 

  . " االسکندر المقدوني"لولده 

عاد أرسطو إلی أثینا بعد سبع سنوات و اھتّم بتدریس العلوم 

في أواخر عمره ولکّنه . المختلفة و تصنیف الکتب في فنون متعّددة

" اوبویا"جزیرة لجأ إلی اّتھم بمخالفة العقائد الرائجة في بالده و 

)Euboea ( میالدالقبل  322و توّفي عام.  

 ھوو . العلوممتبّحرا في مختلف أرسطو عالما عمالقا و حکیما کان 

فة المّشائیة ، و دّون علم المنطق مدرسة الفلسأّسس الذي 

  .الصوري
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أرسطو بتدوین رسائله المنطقیة في مجموعة تسّمی بأرغنون قام 

"Organon"  و قضایا ، و الجدلّیات ، کالمقوالت التي تشتمل علی

  .الثاني نالوطیقااآلول ، و األ نالوطیقاو اآلمغالطات ، البطال إ

: يارابفالأو کما قال ،  ]تحلیلالی نمعب[ (analytic)" آنالوطیقا"رسالة 

، و ھي علی  "أرغنون"، ھي جزء من کتاب ] المتعاکسةتحلیالت ال[

و  ، تتعّلق باالستداللعن مسائل فیھما قد بحث أرسطو و  .قسمین

تي تصون الذھن من ، و مسائل الحّد و التعریف ، و القواعد الالقیاس

  .الخطأ في الفکر

  

بتدوین مباحث مھّمه في اقتباسا من أرسطو ،  " فرفوریوس"قام ثّم 

في رسالة کمقّدمة للمنطق لجدل علم المنطق کمباحث البرھان و ا

  ).Isagoge(" ایساغوجي"سّمی ب تاألرسطي و 

ترجم تلک الکتب و الرسائل إلی العربیة ، قام علماء عندما و 

، تعتبر کتبا قّیمة سلمین بتطویر ھذا الفّن الشریف ، و صّنفوا فیه الم

  .عصرنا الراھنتراثا علمّیا مھّما في 
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