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 الخالصة

سالمي لحوور  الفكري وتجربت  المتنوعة فلقد اجتمعت في شخصيت  ششيا  متعدد  فهو إن الغزالي كان من الفالسفة الكبار في العالم اال
كما قيل فيلسوف من الطراز االول ومتكلم بارع، وفقي ، مميز وصوفي، وموسوعة ثقافة عصر ، مما جعل سيرت  ومؤلفات  تحتوي مراحل 

 ر اهتمام في وقتنا الحاور.مهمة من تاريخ الثقافة العربية االسالمية في الماوي واليزال مثا
ان سبب اختياري للموووع هو اهتمامي بشخصية الغزالي وحبي للبحث في افكار  ومنها افكار  المنطقية عودها اقتراح  

استاذي الفاول لهذا الموووع وندر  الدراسات المنطقية حول  فكان ذلك دافعًا، في اختياري هذا الموووع والبحث عن المنظومة 
لدي  فكانت الغاية من  هو تتبع ما جا  في كتاب المقاصد للوقوف على الجوانب المنطقية التي جا ت من  واستقصا  المنطقية 

 موووعاتها ومعرفة المصادر المعرفية التي شستقى منها شفكار  وتأثير هذ  االفكار في مؤلفات  االخرى ومؤلفات الالحقين علي .
 ت الرسالة مقدمة وشربعة فصول وخاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع.ولتحقيق الغاية من هذ  الدراسة تومن 
فكان بعنوان مقدمة عامة في كتاب مقاصد الفالسفة وقد احتوى على ثالثة مباحث، االول منها يسعى  -اما الفصل األول: 

حل تطور حيا  الغزالي المنطقية، وجا  الى اظهار سير  الغزالي المنطقية وتصور عام في مؤلفات  االخرى، فقد بينا في هذا المبحث مرا
الثاني بعنوان الدراسات السابقة حول كتاب مقاصد الفالسفة ويهدف هذا المبحث الى معرفة شهمية كتاب المقاصد والغاية من تأليف  

لعرب واالجانب المهتمين بالنسبة للغزالي ومكانت  بين كتب  ويبحث ايوًا في المصادر واهم اآلرا  المنطقية التي كانت عند الباحثين ا
 بالمنطق وخصوصًا كتاب المقاصد، في ما يتناول المبحث الثالث تعريف المنطق وموووعات  مع بيان فائدت  واقسام .

لبيان مبحث االلفاظ ونظرية التعريف وقد احتوى على مبحثين االول كان في بيان مبحث االلفاظ  -وجا  الفصل الثاني: 
ووعات المنطقية التي تدخل ومن مبحث االلفاظ وهي نسبة االلفاظ الى المعاني واللفظ المفرد واللفظ المركب الذي استعرونا في  المو 

واللفظ الكلي واللفظ الجزئي وغيرها من مباحث االلفاظ، اما المبحث الثاني فيتحدث في نظرية التعريف عن طريق انواع التعريف وبيان 
 رات الغلط في .الذاتي وانواع  والعروي وانواع  ومثا

فان  يتناول مبحث القوايا وقد احتوى على ثالثة مباحث، فكان االول في تعريف القوية وبيان  -اما الفصل الثالث: 
اقسامها الحملية والشرطية بنوعيها وجا  الثاني في بيان النسب بين الموووع والمحمول في القوايا وذلك ببيان القوايا السالبة 

 الكلية والجزئية وتومن الثالث القوية على اعتبار نسبة محمولها الى موووعها وفي معرفة شسوار القوايا.والموجبة والقوايا 
الذي ناقش تعريف القياس مع بيان انواع  في ثالثة مباحث، كان االول يهدف الى بيان صور   -ويوم الفصل الرابع: 

اشكال القياس ووروب  فواًل عن بيان انواع اخرى من الحجج والتي هي  القياس وتعريف  وتقسيمات ،اما الثاني فذهبت في  الى دراسة
االستقرا  والتمثيل، بينما في الثالث بينت انواع القياس بحسب مقدمات  ومثارات الغلط في  كما درست القياس البرهان واقسام  مع ذكر 

صة بأهم النتائج التي توصلت اليها في هذا البحث على شروط المقدمات في  ومثارات الغلط في القياس وفي الخاتمة حاولت تقديم خال
 وفق تسلسل فصول الرسالة. 

وقد اعتمدت في هذ  الدراسة على منهج يهدف الى عرض الجوانب المنطقية في كتاب المقاصد عند الغزالي وفق منهج  
ج مقارن يكشف عن مدى التشاب  واالختالف تحليلي ومن ثم البحث عن شصولها في مؤلفات الفالسفة اليونان واالسالم على وفق منه



الذي كان بين الغزالي والسابقين والبحث عن شثر  في الجوانب المنطقية في الالحقين علي  من الفالسفة وحتى تكتمل جوانب الدراسة كان 
تاب فيها وذلك ان مؤلفات الغزالي البد من متابعة الجوانب المنطقية في باقي مؤلفات  االخرى الالحقة لكتاب المقاصد وبيان شثر هذا الك

تسير على اسلوب التتابع المعرفي وتسلسل االفكار اذ ان كل كتاب يحيلك في منهج  واسلوب  الى الكتاب الالحق فكان تسلسل االفكار 
ات كتب  بعوها في المنطقية عند الغزالي ذات طابع تركيبي يقوم على تركيب االفكار بعد ان قدم لها مقدمات تمهيدية، مما يؤكد مؤثر 

 بعض اآلخر.
اما دراسات الباحثين الكثير  التي يعلمها المطلع على فكر الغزالي فإن إحصا  عناوينها من شأن  ان يؤدي الى كتاب مستقل  

وووعًا بذات  لذلك عملت على ذكر ما استطعت الوصول الي  مما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بموووع الرسالة من ايراد آرا  منها وجعلها م
للمناقشة والتقويم وتعويد االحكام وفي ما يتعلق بآرا  الفالسفة فإني ذهبت الى ذكر بعض اآلرا  كان لها ارتباط بالموووعات التي 
طرقها الغزالي في كتاب  المقاصد العتقادي ان وجود مثل ذلك االمر شي  طبيعي فإن موووعات الغزالي في المنطق نجد ما يقابلها 

ن علي  افكارًا ومصطلحات ومن هنا كان الشاغل العلمي عندي هو تخريج النصوص التي وردت في متن كتاب المقاصد عند السابقي
وايراد ما يقابلها باللفظ والمعنى عند الفالسفة السابقين علي  وعقد الصلة بين افكارهم وذلك تأصياًل للجذور التاريخية لبعض شفكار  

مقاصد وبيانًا لمكانت  بين الالحقين ونذهب ايوًاالى رصد المتشاب  من االفكار وربط الالحق منها المنطقية وموووعات  في كتاب  ال
 بالسابق على وج  االلزام والورور .

لذلك قد سعيت ان تكون هذ  الدراسة مكملة لما جا  في المنطق عند الغزالي رغم قّلتها في مكتبة الدراسات الفلسفية  
فنا شيئًا فهذا لم يأت إال بعد متابعة لما جا  عند السابقين وان كنت قد شخفقت في بعض الجوانب فأنا آمل ان االسالمية فان كنا قد شو

تقّوم مالحظات هذا العمل لتكتمل الصور  بجوانبها المنطقية فما شجمل ان يجتمع الحق والجمال في دراسة فأرجو ان اكون قد وفقت في 
 عملي هذا وفوق كل ذي علٍم عليم.

 
  


