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 3المحاضرة 

 مباحث المنطق وقوانينِه 

إذ نجد أن الفالسفة اليونان) كادوا أن يبمغوا إلى حد الكمال في العموم التي تستند إلى النظر 
العقمي المجرد ، وال سيما العموم الصورية اي الرياضة والمنطق( وكما قد بمغوا االوج في التفكير 

وا  األوج في االستنباطي حتى ُلتعُّد ىندسة إقميدس نموذجًا لمتفكير الرياضي الكامل ، كما بمغ
 التفكير المنطقي وذلك ِلما جاء فييا كتبُو أرسطو عن المنطق. 

ولكن المنطق االرسطي لقد تعرَض إلى النقد إذ كان االصوليون ) وىم عمماء اصول الفقو( ىم 
أول َمن وضع منطقًا يخالف منطق ارسطو وكانت أبرز سماتِو خموه من مباحث الميتافيزيقا التي 

و عممًا لمفكر الصوري ، بحيث أصبح منطقًا عمميًا متفقًا مع أحتياجات جعمت منطق أرسط
 اإلنسانية .

  -فعميه يكون تقسيم أرسطو لمنطق كاآلتي :

 المنطق                                           

 

 مبحث التصورات               مبحث التصديقات              مبحث االستدالل     

 

 االستدالل المباشر    االستدالل الغير مباشرالقضايا          التعريفات  الداللة           االلفاظ    
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 اما عند الشراح وفي العصور المتأخرة فالمنطق

 

 ىو العمم                                            

     

 

 عمم حضوري                       عمم حصولي                       

         

 تصور                تصديق                                              

                       

 االلفاظ    الداللة    التعريفات           القضايا   االستدالل   القياس                                             

 

نما قد ىاجموا ُأسسِو إذ أن اأُلسس ىي الُمسممات التي  ولكن االصوليين لم يكتفوا بالنقد االرسطي وا 
المنطق ) ىو عمم قوانين  أنيقوم عمييا والتي ُتعرف في المنطق االرسطي بقوانين الفكر الثالثة و 

( ىذه، وكذلك تمثل المبادئ العامة البدييية التي تجعل من المنطق عممًا حقيقيًا او عمم العموم الفكر
وتسمح لُو بوضع مناىج عممية ، باإلضافة الى االصوليين  فأننا نجد المناطقة يطمقون تعبيرات شتى 

 ) بديييات البرىان االساسية ( طورًا أخر.  عمى ىذه القوانين منيا ) قوانين الفكر ( طورًا و

 -في ثالثة هي :  االساسية الفكر إذ حصر أرسطو مبادئ أو قوانين

 مبدأ )قانون( الذاتية )اليوية( ( أ

 مبدأ )قانون( عدم جمع بين النقيضين أي عدم التناقض  ( ب

 مبدأ )قانون( عدم ارتفاع النقيضين أي مبدأ الثالث المرفوع . ( ت
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 The law of Identity(    الهوية)  الذاتية قانون -1

 ، ذاتو ىو ىو الشيء أن ،ومعناه( عقمية ضرورة)  بالضرورة صدقو يتضمن بدييي قانون وىو
 بالصيغة القانون ىذا عن ونعبر (.ذاتيتيا) االشياء جوىر ثبات أو الحقيقة ثبات عن يعبر فيو

 . أ ىو أ     : االتية

 

 Contradicion The law of non   التناقض عدم قانون -2

 ، معاً  وااليجاب السمب يجمع أن أو ، معاً  ونقيضو ذاتو ىو يكون ان اليمكن الشيء أن ومعناه
 تناقضيا وعدم ووحدتيا الحقيقة ثبات عن يعبر ألنو البدييي الذاتية قانون من اخرى صورة وىو
 ،إذ واحد آن في ومعدوماً  موجوداً  يكون أن ال يمكن فالشيء ، السمب بصورة يتم ذلك كان وأن

 (.معاً  اليجتمعان النقيضين أن) القانون بالقول ىذا المسممون عّرف

 

 The law of Excluded middle(  المرفوع الثالث)  الممتنع الوسط قانون-3

 أن البُّد الشيء أن ، ، ومعناه الشرط ىيئة عمى(  التناقض عدم) لقانون أخرى صورة وىو
 مثل كذا( ال يكون أو كذا يكون أن أما )فالشيء بينيما، وال وسط نقيضيا أو ما بصفة يتصف
 وقد .ذلك( بين الوسط أو أ تكون أن إما ) أ يكون ، فالقانون مفيد( غير أو مفيد أما - )الكتاب

 عن عبروا فقد المسممون ، أما( النقيضين بين ال وسط بأن) بقولو القانون ىذا عن ارسطو عبر
 ( . معاً  واليرتفعان اليجتمعان النقيضين أن)  بقوليم القانون ىذا


