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 محاضرات في المنطق  لممرحمة الثانية في قسم المغة العربية
 إعداد : م. إيمان عبد عمي

 
 

 -المفردات المنهجية المقررة لمادة المنطق ، هي :
 تعريف المنطق ، تاريخِه ، مباحثهِ 

 العالقة بين المنطق والمغة 
 مباحث األلفاظ
 الكميات الخمس

 التعريف وأقسامِه وشروطهِ 
 وأقسامها وأحكامهاالقضايا 

 القياس وأقسامِه وأشكالهِ 
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 1المحاضرة 
 

 تعريف المنطق ، تاريخِه ، مباحثهِ 
  تعريف المنطق 

 من ناحية األشتقاق المغوي  -أواًل:
إن لفظة المنطق تدل من ناحية األشتقاق المغوي عمى الكالم ، والدليل عمى ذلك أنيا مشتقة من 

 Science of( وتعني الكممة ، وأن )Logosاألصل األغريقي أي من الكممة اليونانية )لوغوس 
Logos .فأنيا تعني عمم المغة العقمية أو عمم الكالم المعبر عن الفكر ) 

( الفرنسية من الكممة  Logique( االنكميزية وكممة )  Logicكما وقد ُأشتقت كممة ) المنطق 
 ( ، ىذا فيما يخص المنطق من ناحية االشتقاق المغوي .Logikeاليونانية )

 
 من ناحية االصطالح  -ثانيًا :

ذي تناولتُو لم يستخدم أرسطو كممة )المنطق( في مباحثِو التي أخذت ىذا األسم فيما بعد وال
نما ُيعزى ىذا المصطمح إلى فترة متأخرة عن  –مؤلفاتِو في ) األورغانون  ومعناُه األلة( ، وا 

أرسطو ، إذ أستعمل بدل عنُو مصطمح ) العمم التحميمي(. ونحن النعرف بالضبط أول من 
ّراح أستعممُو أصطالحًا ، وال في أي عصر ، وأرجح ما قيَل في ىذا أنُو من وضع وأبتكار شُ 

أرسطو وذلك من أجل أن يقابموا بين األورغانون األرسطي والجدل ) الديالكتيك( عند الرواقيين ، 
وربما كان ذلك في عصر أندرونيكوس األروادي ، وفي كل حال فقد أستعممُو شيشرون في كتابِو 

(Definibus – ويبدو أن األسكندر االفروديسي قد أستعمميا ، فقد شاع أ ، )ستعمال التعريفات
 كممة المنطق آنذاك .

 
ويمكننا عرض بعض التعاريف الواردة بحق المنطق حتى يسهل معرفة حقيقتِه مع األخذ 

 -بالحسبان أن لعمم المنطق تعريفات كثيرة تذكرها ُكتب المنطق المختمفة ، ومنها :
أو ىو صورة لممنطق بأنُو آلة العمم وموضوعِو الحقيقي ىو العمم نفسِو ،  -تعريف أرسطو : -1

 العمم وىذا ىو التصور القديم لممنطق.
في كتاب )التعريفات( ، إذ يقول ) آلة قانونية تعصم مراعاتيا الذىن  -تعريف الجرجاني :-2

عن الخطأ في الفكر، فيو عمم عممي آلي كما ان الحكمة عمم نظري غير آلي فاآللة بمنزلة 
 الجنس(.
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في كتابِو ) أكشاف أصطالحات الفنون( يقول فيِو ) إنًو عمم بقوانين   -:تعريف التهانوي -3
تفيد معرفة طرق االنتقال من المعمومات إلى المجيوالت وشرائطيا بحيث ال ُيعرف الغمط في 

 الفكر (.
إذ يذكر في كتابِو ) المقدمة ( أن المنطق ىو )قوانين ُيعرف بيا  -تعريف أبن خمدون :-4

 في حدود المعرفة لمماىيات والحجج المفيدة لمتصديقات(.الصحيح من الفاسد 
إذ ُيعرفُو بأنُو ) رئيس العموم النفاذ حكمِو فييا ، إذ أن قوانينِو من شأنيا  -: تعريف الفارابي-5

 أن تُقوم العقل وتسدد اإلنسان نحو طريق الصواب في كل ما يمكن أن يغمط فيِو من المعقوالت(
ُو ) خادم العموم ، إذ ليس مقصودًا بنفسِو بل ىو وسيمة إلى العموم ، بأن -تعريف أبن سينا :-6

 بمعنى ما كان مقصودًا بنفسِو في كل شيء أشرف عممًا من المقصود لغيرِه (.  
وبعد تعريف المنطق عامة في المغة وعند الفالسفة خاصة ، نجد بأن عمم المنطق ىو عمم يبحث 

 أن موضوعو ىو التعريف واالستدالل ومناىج البحث .عن القواعد العامة لمتفكير الصحيح و 
 

ن  ىو أول من وضع قواعد المنطق ورتَّب مسائمو وفصولو حيث سمَّاُه بالتحميل ولكن  ارسطووا 
كما سمَّاُه العرب بعمم المنطق  ُشراح أرسطوأول من اطمق عميو اسم المنطق عمى ىذا العمم ىو 

أبن بأسم)رئيس العموم لنفاذ الحكمة فييا( وعند  الفارابي تارة وبعمم الميزان تارًة أخرى فيو عند
بأسم ) معيار العمم ( وقد سمي  الغزاليبأسم ) خادم العموم ألنو آلة ليا ووسيمة إلييا( وعند  سينا

بالمنطق ألن النطق يطمق عمى المفظ وعمى ادراك الكميات وكذلك يطمق عمى النفس الناطقة أما 
عمى أنُو )قوانين ُيّعرُف بيا الصحيح من الفاسد في حدود المعرفة فانو يعّرفُو  أبن خمدون

لمماىيات والحجج المفيدة لمتصديقات( وبالتالي فأنو ىو ) عمم يبحث في قوانين التفكير التي 
 ترمي الى تمييز الصواب من الخطأ ، فينظم البرىنة ويقود الى اليقين (.

 
نا أقتراب أغمب التعريفات من التصور األرسطي ، ثم ومن جممة التعريفات الواردة آنفًا يتبين ل

أنيا جاءت تحمل طابع القانون الكمي الخاِل من  الخطأ ، ألن الخطأ في األفكار الجزئية . 
 والقانون ىنا ىو اآللة النظرية الكمية .

 
 -وقد مضى العرب في تسمية المنطق بأسماء عديدة فهو يتراوح بين :

 عمم المنطق تارًة. -
 لميزان تارًة أخرى .  عمم ا -

 
 


