عٌواى البحث
(العالقه بیي الوٌطق والفلسفه)
هشروع تخرج
بحث هقذم الى قسن(الذراسات اإلسالهیّة)وهو جزء هي هتطلبات ًیل درجة
البكالوريوس
في(العلوم اإلسالهیّة)
إعداد-:
صالح مكابٌل محمد
باشراؾ-:
م.م .خالد جالل محً الدٌن الشاهوي
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قال تعالی فً محكم تنزٌله:

ِی أَ ۡح َسنُ
ِّك ِب ۡٱلح ِۡك َم ِة َو ۡٱل َم ۡوعِ َظ ِة ۡٱل َح َس َن ِة َو َجـد ِۡلهُم ِبٱلَّتِی ه َ
ٌل َرب َ
( ۡٱد ُع إِلَى َس ِب ِ
ٌِن )
ض َّل َعن َس ِبٌلِهِۦ َوه َُو أَ ۡعلَ ُم ِب ۡٱلم ُۡه َتد َ
َّك ه َُو أَ ۡعلَ ُم ِب َمن َ
إِنَّ َرب َ
ُورةُ ال َّن ۡح ِل]ٕٔ٘ :
[س َ
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أهدي هذا البحث المتواضع إلى:
 روح سٌد المرسلٌن و قدوة العلماء العاملٌن قرة أعٌننا و حبٌبنا محمد (صلى هللا علٌه وآله وصحبه
وسلم).

 جمٌع إخوانه من األنبٌاء والمرسلٌن صلوات هللا علٌهم وآلهم وأصحابهم أجمعٌن.

 العلماء من سهرت اللٌالً الطوال وربتنً أحسن تربٌة ،أمً العزٌزة.

 أستاذي األول ومربً الفاضل -أبً -الذي تحمل الصعاب والمتاعب إلٌصالً إلى هذه المرحلة.

 اإلمام المحقق والمحرر المدقق العالمة الفاضل أثٌرالدٌن المفضل بن عمر بن المفضل االبهري
كساه هللا جالبٌب رضوانه واسكنه بحبوحة جنانه.

 كل من حاول إحٌاء ثقافتنا وتراثنا اإلسالمٌة من المنقول والمعقول.

 جمٌع الشٌوخ التً قد تشرفت بالتلمذة على أٌدٌهم.

 أصدقابً وزمالبً فً كلٌة العلوم اإلسالمٌة  -جامعة صالح الدٌن  -أربٌل.
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شكر وعرفان
الحمد هلل حمدا ٌوافً نعمه وٌكافا مزٌدة ،الذي إذا أراد شٌبا هٌأ أسبابه ،وقد وفقنً للقٌام بهذا العمل.
امتثاال ألمر هللا { َب ِل هللاَ فاعبُد و ُكن م َِن ال ّشاك ِِرٌن}ٔ  ،وعمال بقول النبً صلى هللا علٌه وسلم (من ال
ٌشكر الناس ال ٌشكر هللا) ٕ ،أقدم بشكري الجزٌل إلى كل من كان سببا فً إتمام هذا البحث ،وأخص
منهم:
األستاذ الفاضل أستاذ (خـالـد جالل محً الدٌن) ،الذي تفضل بقبول اإلشراؾ على بحثً ،وقدم لً
إرشاداته القٌمة ،وسهّل لً السبل ،فجزاه هللا خٌر الجزاء.

السادة أعضاء لجنة المناقشة الكرام ،الذٌن صرفوا من وقتهم الثمٌن وتفضلوا بقراءة هذا البحث ،وما
سٌبذلونه من توجٌهات وإرشادات مما ٌسهم فً إثراء هذا البحث وقٌامه على أحسن وجه.

األستاذ الفاضل أستاذ (الدكتور لقمان البحركً) الذي أعجز عن التعبٌر عن مدى إحسانه إلً ،حٌث فتح
لً باب مكتبته ولم ٌبخل معً ٌوما ُ بشًء من المصادر والتوجٌهات.

األساتذة والدكاترة وجمٌع المدرسٌن والموظفٌن فً كلٌة العلوم اإلسالمٌة  -جامعة صالح الدٌن –
أربٌل.

كل من أعاننً على كتابة البحث ،بنصح أو إرشاد من أساتذتً و أصدقابً ،أخص منهم الشٌخ (الدكتور
عبالحمٌد السلٌمانً) ،حٌث قام بمراجعة الترجمة من الفارسٌة إلى العربٌة ،فجزاهم هللا خٌر الجزاء
وحفظهم عن كل شر ووباء.

ٔ -سورة الزمر :اٌَة ٙٙ
ٕ-رواه أبو داود فً سننه ،٘/ٕٙٗ:كتاب األدب ،باب فً شكر المعروؾ ،حدٌث ،ٖٔٗٗ :والترمذي فً سننه ،ٔ/۸۸ٔ :کتاب البر والصلة ،باب ما
.جاء فً الشكر لمن أحسن إلٌك ،حدٌث ٕٔٔٗ ،وقال هذا حدٌث حسن صحٌح.
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المبحث الثالث
المطلب األول :العالقة بٌن المنطق والفلسفة
المطلب الثانً :أوجه التشابه والتوافق بٌن المنطق القدٌم والمنطق
الجدٌد
النتابج البحث
المصادر والمراجع

الصفحة
ٕ
ٖ
ٗ
٘
ٙ
7
۸
9
9
ٕٔ
ٗٔ
ٔ7
ٔ7
ٔ۸
ٕٓ
ٕٓ
ٕٕ
ٕٙ
ٕ7

ٙ

مقدمة
الحمد هلل الذي دل علی وجوب وجوده،ونور قلوبنا بمعرفة المعقوالت،وزٌن عقولنا بأضافة
إدراك الكلٌات والجزبٌات ،والصالة والسالم علی من نطق بأحسن النطق،الذی الٌنطق عن
الهوی سٌدنا محمد واله وصحبه أجمعٌن.
أما بعد:
أسباب اختٌار الموضع:
أخترت هذا البحث ألن المنطق له جذور و عمق فً مصطلحات العلوم االسالمٌة و أرٌد
توضٌحه بطرٌقة علمٌة دقٌقة  ،و أن الفلسفة صارت بٌن األفراط والتفرٌط فمن الناس من
حرمها مطلقا و منهم أباحها مطلقا و أرٌد أن أوضح طرٌقا وسطا بٌن الطرفٌن ،
ومعرفةالعالقة القوٌة بٌن المنطق والفلسفة و وافادة الطالب من هذه العالقة .
أهمٌة الموضع:
ترجع أهمٌة علم المنطق و مصطلحاته و وجود مصطلحات علم المنطق فً العلوم الشرعٌة ،
وأهمٌة مصطلحات الفلسفة و وجودها فً المعاصر  ،ومعرفة العالقة والوطٌدة بٌن المنطق
والفلسفة .
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خطة البحث:
المبحث األول :علم المنطق تعرٌفه و نشأته و فوائد
المطلب األول  :تعرٌؾ المنطق لؽة و اصطالحا
المطلب الثانً  :نشأة علم المنطق و تأرٌخ نشأته
المطلب الثالث :فوابد علم المنطق وحكم تعلمه

المبحث الثانً :الفلسفة تعرٌفها و نشأ تها و فوائدها
المطلب األول  :تعرٌؾ الفلسفة لؽة و اصطالحا
المطلب الثانً  :نشأة الفلسفة و تطورها

المبحث الثالث :العالقة بٌن المنطق و الفلسفة
المطلب األول  :العالقة بٌن المنطق و الفلسفة
المطلب الثانً  :أوجه التشابه والتوافق بٌن المنطق القدٌم والمنطق الجدٌد

۸

المبحث األول
علم المنطق تعرٌفه و نشأته وفوائده
المطلب األول :
تعرٌف المنطق لغة و اصطالحا

ذعش٠ف عٍُ إٌّطك ٌغح  :لاي اتٓ ِٕظٛس (ِٓ ٔطك ٕ٠طك ٔطما ذىٍُ ٚإٌّطك  ٚاٌىالَ ٚإٌّط١ك اٌثٍ١غ ).

3

ٚلاي ص ٓ٠اٌذِ ٓ٠ؽّذ تٓ أت ٟتىش اٌشاصٔ ( ٞطك )  (:إٌّطك اٌىالَ ٚلذ ٔطك ٕ٠طك تاٌىغش ٔطما تاٌعُ ِٕٚطما ٔٚاغمٗ ٚ
اعرٕطمٗ أ ٞوٍّٗ ٚإٌّط١ك اٌثٍ١غ ٚ ،لِ ٌُٙٛا ٌٗ صاِد ٚال ٔاغك فإٌاغك اٌؽٛ١اْ ٚاٌصاِد ِا عٛاٖ لٍد ٘ٚزا اٌرفغ١ش
4
أعُ ِّا فغشٖ تٗ (صّد)
ٚلاٌٛا ِ٘ ٛصذس ِّ١ی ِٓ ٔطك ٕ٠طك ِٓ تاب ظشب ٚ،إٌطك عثاسج عٓ ( األ صٛاخ اٌّمطعٗ اٌری ٠ظٙش٘ا اٌٍغاْ ٚ
ذعٙ١ا االراْ  ،إِّٔا عَّ َ٘ ٟزا اٌعٍ ُُ ِٕطما ألَْ إٌّطك ُ٠طٍك تاالشرشان عٍ ٝشالشح ِعاْ  ،األٚي :اإلدساواخ اٌىٍ١ح .اٌصأ:ٟ
اٌمٛج اٌعالٍح اٌرِ ٟ٘ ٟؽً صذٚس ذٍه اإلدساواخ .اٌصاٌس :اٌرٍفظ (إٌطك) اٌز٠ ٞثشص اإلدساواخ اٌر ٟل٠ٛد تٙا إٌفظ
اٌعالٍح.
فٙزا اٌعٍُ ٌٗ اسذثاغ تّعأ ٟإٌّطك اٌصالشحٌٙٚ ،زا عّ ٟتإٌّطك ،فثٗ ذرصثة اإلدساواخ اٌىٍ١حٚ ،ذرم ٜٛاٌم ٜٛاٌعالٍح
5
ٚذىًّٚ ،تٗ ذى ْٛاٌمذسج عٍ ٝإتشاص ذٍه اٌعٍ َٛتاٌعثاساخ) .
وأما المنطقٌون فٌطلقون كلمة النطق علی تلك القوة التی ٌكون االدراك والفكر بها ،وهی موجودة فً
االنسان خاصة وتسمی العقل أو الفكر أو ؼٌر ذلك  ،ومن هنا عرفوا االنسان بأنه  (:حٌوان الناطق ) ،
والمقصود بالحٌوان  ،الموجود الحی ،وبالناطق ،العاقل المتفكر  ،فاذا المقصود من النطق هنا التعقل الذی
هو من ممٌزات االنسان  .والمنطق هو العلم الذی ٌرتبط بهذا األمر  ،وجدٌر باالشارة أن أرسطو رؼم أنه
مؤسس لعلم المنطق اال أنه لم ٌستخدم لفض المنطق  ،وانما استخدم تسمٌة (التحلٌالت ) وما ٌدل علٌه ما
نسمٌه الٌوم بالمنطق الصوري  ،وٌبدو واضحا بأنه هذه اللفظة استخدمها شراح أرسطو .ٙ
ٖ

لسان العرب ،محمد بن مكرم بن منظور األفرٌقً المصري  ،دار صادر  ،بٌروت  ،الطبعة األولی ٔٓ/ٖ٘ٗ ،
مختار الصحاح ،محمد بن أبً بكر بن عبدالقادر الرازي  ،تحقٌق  :محمود خاطر  ،مكتبة لبنان ناشرون – الطبعة األولی –
بٌروت ٔٗٔ٘ :هجري ٔ99٘-مٌالدي – صفحة ٙ۸۸:
٘ؼاش١ح عٍ ٝششغ عٍُ ٌٍٍِّ ،ٞٛؽّذ تٓ عٍ ٟاٌصثاِْ ،طثعح ِصطف ٝاٌثات ٟاٌؽٍثِ-ٟصش ،اٌطثعح اٌصأ١ح٘8351 :ــ.38 :َ8331-
ٌٙنظر تقوٌة الطالب المقدس فی شرح مفتاح الشٌخ المدرس فی علم المنطق،تألٌؾ د.لقمان عثمان البحركی الكردی،مكتبٌة
أمٌر -كركوك/العراق،دار ابن حزم،الطبعة األولیٖٔٗ9،هٕٓٔ۸-م ،ص٘ٗ،مٔ.
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واصطالحا  :هو الة قانونٌة تعصم مراعتها الذهن عن الخطأ فی الفكر .7وعرفوه اٌضا بأنه علم ٌبحث فٌه
عن المعلومات التصورٌة والتصدٌقٌة من حٌث انها توصل الی المجهول تصوری أو تصدٌقی .
تعرٌف علم المنطق عند الفالسفة الٌونانٌن :قال القدٌس توما األكوٌنی (۸انه الفن الذی ٌقودنا بنضام
وسهولة و بدون خطأ فی عملٌات العقل االستداللٌة ).
تعرٌف علم المنطق عند علماء المسلمٌن
9
ُ
نحو الصواب)
(:المنطق هو القوانٌنُ التً ُتقوِّ م العق َل و ُتس ٌّ ُر
قال أبو نصر الفارابی
اإلنسان َ
َ

ُ
المنطق هو الصناع ُة النظرٌ ُة التً ُتعرِّ فُنا مِن أيّ الص َُو ِر والموا ِد ٌكونُ الح ُّد الصحٌ ُح
وقال ابن سٌنا ٓٔ(:
.الذي ٌُسمَّى بالحقٌق ِة َح ّدا ،والقٌاسُ الصحٌ ُح الذي ٌُسمَّى بُرهانا)

ؼٌره ،فٌتمٌ َُّز العِل ُم الٌقٌنًُ عما
صحٌح الح ِّد
وقال االمام الؽزالیٔٔ ( :هو القانونُ الذي ٌُمٌ ُِّز
َ
ِ
والقٌاس عن ِ
ُلوم كلِّها).
َ
لٌس ٌقٌنٌا وكأ ّنه المٌزانُ أو المعٌارُ للع ِ
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معجم التعرٌفات  /للعالمة علی بن محمد السٌد الشرٌؾ الجرجانً  /دار الفضٌلة – القاهرة – مصر  /الطبعة األولی ٔ ،
1لذ٠ظ ٚلغ١ظ ال٘ٛذ ٟواش١ٌٛى ٟإ٠طاٌ ِٓ .ٟأوثش فالعفح اٌعصٛس اٌٛعطٍ٠ ،ٝمة تـاٌذورٛس اٌّالئىٌٚ ،ٟذ عٕح  َ8225ف ٟلصش
سٚواع١ىا اٌمش٠ة ِٓ ِذٕ٠ح أو ،ٕٛ٠ٛتذأ دساعرٗ ف ٟاٌخاِغح ِٓ عّشٖ ،ف ٟد٠ش ِٔٛد واعٌٍ ٓ١ش٘ثاْ اٌثٕ١ذورٚ ،ٓ١١اٌرؽك تعذ ذغع عٕٛاخ
تعاِعح ٔاتٌ ٌٟٛذساعح اٌفٕ ْٛاٌؽشج اٌغثعح (إٌؽ ،ٛإٌّطك ،اٌخطاتح ،إٌٙذعح ،اٌؽغاب ،اٌفٍه ،اٌّٛع١مٚ ،)ٝأعُ إٌٔ ٝظاَ اٌش٘ثٕح
اٌذ١ٕ١ِٚىأ ٟفٔ ٟات ٌٟٛعٍِ ٝعاسظح ٚاٌذٖ .ذرٍّز عٍ٠ ٝذ أٌثشخ اٌىث١ش ف ٟو١ٌٔٛٛح ٚتاس٠ظ ،ذٛف ٟعٕح ٕ٠ .َ8224ظشِٛ :لع اٌّٛعٛعح
اٌعشت١ح.
ِ3ؽّذ تٓ ِؽّذ تٓ غشخاْ تٓ أٚصٌغ ،أوثش فالعفح اٌّغٍّ .ٓ١ذشو ٟاألصًٌٚ ،ذ ف ٟفاساب "عٍٙٔ ٝش ظ١ؽ "ْٛعٕح٘ 262ــٚ ،أرمً إٌٝ
تغذاد فٕشأ فٙ١اٚ ،أٌف تٙا أوصش ورثٗٚ ،سؼً إٌِ ٝصش ٚاٌشاَٚ .ذٛف ٟتذِشك عٕح  ،ٖ 333واْ ٠ؽغٓ أٌٛ١أ١حٚ ،عشف تاٌّعٍُ اٌصأٌ ،ٟششؼٗ
ِؤٌفاخ أسعطٔ ٌٗ ،ٛؽِ ٛائح ورابِٕٙ ،ا( :اٌّذخً إٌ ٝصٕاعح اٌّٛع١م( ٚ ،)ٝأغشاض ِا تعذ اٌطث١عح)(ٚ ،اٌغ١اعح اٌّذٔ١ح)ٚ .غ١ش رٌه .األعالَ
ٌٍضسوٍ.22/2 :ٟ
82اٌؽغ ٓ١تٓ عثذ هللا تٓ عٕ١ا ،أت ٛعٍ ٟاٌفٍ١غٛف اٌشئ١ظ ،صاؼةُ اٌرصأ١ف ف ٟاٌطة ٚإٌّطك ٚاٌطث١ع١اخ ٚاالٌ١ٙاخ.أصٍٗ ِٓ تٍخٌِٛٚ ،ذٖ
ف ٟإؼذ ٜلش ٜتخاس ٜعٕح ٘322ــٔٚ .شأ ٚذعٍُ ف ٟتخاسٚ ،ٜغاف اٌثالدٚ ،ذمٍذ اٌٛصاسجَ فّ٘ ٟزاِْٚ ،،اخ عٕح ٘421ــ .أشٙش ورثٗ (اٌمأْٛ
) ف ٟاٌطة ،تمِ ٟعٛال عٍ ٗ١ف ٟعٍُ اٌطة ُ ٚع ِّ ًَ تٗ عرح لشٚ ،ْٚذشظّٗ اٌفشٔط إٌٌ ٝغاذ ِٓٚ .ُٙذصأ١فٗ( :اٌّعاد) ف ٟاٌؽىّح(ٚ ،أعشاس
اٌؽىّح اٌّششل١ح)ٚ ،أسظٛصج ف( ٟإٌّطك)(ٚ ،اٌط١ش) ف ٟاٌفٍغفح(ٚ ،اٌعشك) سعاٌح ف ٟفٍغفرٗٚ .غ١ش رٌه .األعالَ ٌٍضسوٍ.248/2 :ٟ
ِ88ؽّذ تٓ ِؽّذ تٓ ِؽّذ اٌغضاٌ ٟاٌطٛعٌِٛ .ٟذٖ عٕح ٘452ـٚٚ ،فاذٗ عٕح ٘525ـ ف ٟاٌطاتشاْ (لصثح غٛط ،تخشاعاْ) سؼً إٌ١ٔ ٝغاتٛس
شُ إٌ ٝتغذاد فاٌؽعاص فثالد اٌشاَ فّصشٚ ،عاد إٌ ٝتٍذذٗ ِٓ ،ورثٗ( :إؼ١اء عٍ َٛاٌذ(ٚ ،)ٓ٠ذٙافد اٌفالعف)ِ(ٚ ،ؽه إٌظش)ِ(ٚ ،ماصذ
اٌفالعفح)(ٚ ،اٌثغ١ػ) ف ٟاٌفمٗ(ٚ ،اٌّعاسف اٌعمٍ١ح)(ٚ ،فعائػ اٌثاغٕ١ح) ٠ٚعشف تفعائػ اٌّعرضٌح(ٚ .إٌّخٛي ِٓ عٍُ األصٛي)٠(ٚ ،الٛخ
اٌرأ ً٠ٚف ٟذفغ١ش اٌرٕض ،)ً٠ل :ً١فٔ ٟؽ ٛأستعِ ٓ١عٍذا(ٚ ،عم١ذج أً٘ اٌغٕح)ٚ ،غ١ش رٌه ٌٗٚ ،ورة تاٌفاسع١ح .األعالَ ٌٍضسوٍ.22/2 :ٟ
ٓٔ

َ
لالستدالل
(المنطق بأ ّنه دراس ُة القواع ِد العام ِة
عرف وولف- 12من المناطقة األوربٌة الحدٌثة:-
وقد ّ
ِ
ٖٔ
الصحٌح)

82وش٠غر١اْ ٌٚٚف فٍ١غٛف أٌّأٔ ،)َ8254-َ8623( ،ٟششخ وراترٗ واٍِح ف ٟعٕح ٕ٠ .َ8362ظشِٛ :لع ٚو١ث١ذ٠ا.
83إٌّطك اٌصٛسٌٍٕ ٞشاس.88 :

ٔٔ

المطلب الثانً
موضوع علم المنطق و تارٌخ نشأته و واضعه
موضوع علم المنطق:
اٌّعٍِٛاخ اٌرصٛسّ٠حُ ٚاٌرصذ٠م١حُ ِِٓ ُ
ُ
ؼ١س صؽحُ إ٠صاٌِٙا إٌ ٝاٌّعٛٙالخ
تاريخ ًشأته :
أما عن تارٌخ نشأة علم المنطق فإنَّ بداٌ َته تعود إلى القرن الخامس قبل المٌالد ،وذلك أن أهل أثٌنا من
الٌونان كانوا ٌهتمون بالجدل والمناظرة ،وقد َنزح إلٌهم جماعة من السوفسطابٌٌن ،وهؤالء :كانوا ٌرون
استحالة وجود مقٌاس للحق ،وكانوا ٌنكرون واقعٌة ما نحسّه فً الخارج ،وقالوا ما تظنون أنه فً الخارج
لٌس إال محصّل قواكم اإلدراكٌة ولٌس فً خارج الذهن شًء" ،إن هو إال ّ خٌال فً خٌال" ،لكن ظهر من
ٌُنكر مثل هذا النمط من التفكٌر وٌؤصِّل لمنهجٌة الوصول إلى حقٌقة خٌر أو شر وإمكانٌة وضع مقٌاس
للحق ،ومن أولبك "سقراط ٗٔوتبعه تلمٌذه "أفالطون ٘ٔ ،واهتموا بالبحث فً مؽالطاتهم ،فوضعوا للرد
علٌهم أصول التفكٌر الجدلً السلٌم ،وأثبتوا وجود األشٌاء فً الخارج ،وكان ما وضعه سقراط وأفالطون
النوا َة األولى لعلم المنطق.
ت األساسٌ َة لعلم المنطق الصوري
وجاء بعده أرسطو ٔٙفاستفاد من دراسات السابقٌن ،فوضع اللبنا ِ
لعناٌته بصورة الفكر دون مادته ومعناه ،فً كتاب مشهور أطلق علٌه اسم "التحلٌالت األولى.
أما عند المسلمٌن فلم ٌكن المسلمون ٌهتمون بهذا العِلم ألنه لٌس من علومهم ،وٌقال :إن خالد بن ٌزٌد
أحد أمراء بنً أمٌة هو أول من شجع الفالسفة الٌونانٌٌن النازلٌن فً مصر على ترجمة بعض الكتب
الٌونانٌة إلى العربٌة.
84فٍ١غٛف ٔٛ٠أی والع١ىی٠ ،عذ ِٓ أعظُ فالعفح اٌراس٠خٌٚ ،ذ ف ٟأشٕ١ا ٔؽ ٛعاَ  463لثً اٌّ١الد٠ٚ ،عرثش أؼذ ِؤعغ ٟاٌفٍغفح أٌٛ١أ١حٌُ ،
خٚ ،ظًّ ِا ٔعشفٗ عٕٗ ِغرم ِٓ ٝخالي سٚا٠اخ ذالِزذٗ عٕٗ ،ذعٍُ أعظ اٌفٍغفح عٍ٠ ٝذ "بارمیندیس" ،فغاعذ ذالِ١زٖ عٍٝ
٠رشن عمشاغ وراتا ٍ
ً
اورشاف اٌّعشفح تزاذ ُٙتذال ِٓ اٌٍعٛء إٌ ٝاٌىٕٙح ٚاٌعشاف ،ٓ١وّا ٚلف فٚ ٟظٗ اٌغٛفغطائ ٓ١١الترعادُ٘ عٓ األعاٌ١ة اٌعٍّ١ح اٌرعش٠ث١ح ،فأرمذُ٘
ٚؼاست ،ُٙفاذ ّٗٙخص ِٗٛتاٌضٔذلح ٚؼىّٛا عٍ ٗ١تاإلعذاَ ،ففعً اٌّٛخ عٍ ٝاٌٙشب اؼرشاِا ً ٌششائع ِذٕ٠رٗ ،فششب اٌغُ ِٚاخ ف ٟععٕٗ عٕح
 333لثً اٌّ١الد .ساظعِٛ :لع ٠ٚى١ث١ذ٠ا.
٘ٔفٍ١غٛف ٔٛ٠أ ٟلذ ،ُ٠عاػ ت 422( ٓ١ق 342 - َ.ق )َ.أؼذ أعظُ اٌفالعفح أٌٛ١أ ،ٓ١١وأتد وراتاذتٗ عٍت ٝشتىً ؼتٛاساخ ٚسعتائً ،اٌفٍغتفح
عٕذ أفالغ ْٛوأد ذثذأ ِٓ األفىاس ٚاٌّصً ٌرٕضي تعذ رٌه إٌ ٝذّصالخ األفىتاس  ٚذطث١ماذٙتا عٍت ٝأسض اٌٛالتع ،أغٍتك عٍ١تٗ تعتط شتاسؼٌ ٗ١متة
"أفالغ ْٛاإلٌ٠ ."ٟٙماي إٔٗ ف ٟتذا٠اذٗ ذرٍّز عٍ ٝاٌغٛفغطائٚ ٓ١١عٍ ٝوشاذٍِ١ظ ،لثتً أْ ٠تشذثػ تّعٍِّّتٗ عتمشاغ فت ٟاٌعشتشِ ٓ٠تٓ عّتشٖ .ساظتع
ِٛلع ٠ٚى١ث١ذ٠ا.
ٔٙفٍ١غتٛف ٔٛ٠تتأ ٟلتتذ ُ٠وتاْ أؼتتذ ذالِ١تتز أفالغتِ ٚ ْٛعٍتتُ اإلعتتىٕذس األوثتش ،ورتتة فتتِٛ ٟاظت١ع ِرعتتذدج ذشتتًّ اٌف١ض٠تاءٚ ،اٌشتتعشٚ ،إٌّطتتك،
ٚاألؼ١اء ٛ٘ ،اتٓ غث١ة ٍِه ِمذ١ٔٚاٌٚ ،ذ فِ ٟمذ١ٔٚا عٕح  314ق ،َ .فرٛظٗ إٌ ٝأشٕ١ا و٠ ٟررٍّز عٍ٠ ٝذ أفالغت ،ْٛتمتِ ٟعتٗ ٔؽت 22 ٛعاِتاٚ ،
تعذ ذ ٌٟٛاإلعىٕذس اٌغٍطح ،ؼ١س أعظ ِذسعرٗ اٌخاصح اٌر ٟعّا٘ا اٌٍ١غ َٛ١أ ٚاٌّعٙذ .اذ ُٙأ٘اٌ ٟأش١ٕ١ا أسعط ٛترّٙح عذَ اؼرشاَ اٌٙ٢حٚ .خٛفا
ِٓ ِص١ش عمشاغ ٘شب أسعط ،ٛشُ ِاخ تعذ عاَ ٚاؼذ عاَ  322لثً اٌّ١الدٕ٠ .ظشِٛ :لع ٠ٚى١ث١ذ٠ا.
ٕٔ

ُ
نشاط حركة الترجمة بشكل أكبر فً عصر الدولة العباسٌة وال سٌما فً عصر أبً جعفر المنصور ،وهارون
فبدأ
ج َم فٌه كثٌ ٌر مِن كتب الفالسفة ،لكن قم ُة ازدهار حركة الترجمة لعلم المنطق
الرشٌد الذي أسس بٌت الحكمة الذي ُتر ِ
والفلسفة فً عهد المأمون ،وكان من ضمن الكتب المترجمة فً عهده كتب أرسطو وهو كتابه "اَلة" الذي وضعه
أرسطو وعنوانه "األورجانون" وكذلك كتابه "العبارة والتحلٌالت" و"المقوالت األولى" وؼٌرها .و َمن أشتهر بالترجمة
والتألٌؾ فً علم المنطق عبدهللا بن المقفع  ٔ7الذي َترج َم كثٌرا من كتب أرسطو كما ترجم كتاب "المدخل" المعروؾ
ٔ۸
بإٌساؼوجً الذي نسب خطبا لـأرسطو ،وهو فً الحقٌقة لتلمٌذه فرفورٌوس الصوري
وهكذا تدرّج هذا العل ُم حتى زمن ابن سٌنا الذي تأثر بأطروحات الفارابً بالمنطق ،وأهم مصنفاته "موسوعة الشفاء"،
وكتاب "اإلشارات والتنبٌهات" وكتاب "منطق المشرقٌٌن" وؼٌرها
وأٌضا ممن تأثر بالمنطق فً مدرسة بؽداد أبو سلٌمان المنطقً السجستانً،وأمتد هذا التأثٌر حتى وصل إلى بالد
المؽرب العربً من العلماء المسلمٌن أمثال ابن رشـــد الحفٌد
شُ ظاء ِٓ عٍّاء اٌشش٠عح أِصاي اإلِاَ اٌغضاٌ ٟاٌز ٞأدسض عٍُ إٌّطك ف ٟأصٛي اٌفمٗ ٌٗٚ ،وراب خاص ف ٟعٍُ إٌّطك
ِ" ٛ٘ٚع١اس اٌعٍُ" ٚوراب "ِؽه إٌظش ف ٟعٍُ إٌّطك" ،شُ عاس عٍٙٔ ٝط اٌغضاٌ ٟوص١ش ِٓ عٍّاء األصٛي واتٓ
اٌؽاظة  ٚغ١شٖ ٚ ،أٚي ِٓ غّ١ش ف ٝلٛاعذ أسعط ِٓ ٛاٌّغٍّ ٛ٘ ٓ١اإلِاَ اٌعظ ُ١اٌعالِح فخش اٌذ ٓ٠اٌشاص ِٓ ٞعٍّاء
ٌ
فٍ١غٛف ٔٛ٠أٟ؛ وّا إٔٔا ال ٔع١ة
٠ع١ة ٘زا اٌعٍ ُُ تأٔٗ أُ ٚي َِٓ ؼش ََّسٖ
اٌمشْ اٌغادط اٌٙعشی ،إعٍُ أٔٗ ال ٠غرط١ع أؼ ٌذ أْ
َ
خ ِا ؼشسٖ فٙ١ا تعطُ ٔٛاتغ اٌثشش ِٓ أِصاي إلٍ١ذط ٚغ١شٖٚ ،ال عٍ ٝاٌف١ض٠اء ِا ذ ََٛص ًََّ إٌ ٗ١غاٌٛ١ٍ١
عٍ ٝاٌش٠اظ١ا ِ
ٚإٔ٠شراٚ ٓ٠غ١شّ٘اّ .
غ١ش ِغٍّ ٓ١أ ٚال،
ُؽرش َُ ِا أظافٖٛ
ٌّعاسف اإلٔغاْٚ ،ال ٍُ٠رفَد إٌ ٝوَ ُٙٔٛ
فئْ ٘ؤالء ل ٌَ ٛعمالءَ ٠ ،
ِ
ٚوًُّ عٍُ فِ ٛٙؽّٛد ِٓ ؼ١س ٘ ٛعٍُ ٘ٚثح ِٓ هللا عثؽأٗ ٚذعاٌ ،ٝإّٔا ششف اٌعٍ َٛتششف اٌّرعٍَُّ فٙ١ا ،أ ٞتششف
ِرعٍماذٙا ِٛٚاظ١عٙا ٚاٌّثؽٛز عٕٗ فٙ١اٚ .اٌعٍ َٛوٍٙا ذٍرمِ ٟع تععٙاٚ ،فعٍٗ ٠عشف تّعشفح أٔٗ ِٓ ِثادا عٍُ اٌىالَ
اٌز ٛ٘ ٞأششف اٌعٍٚ ،َٛأٔٗ ِٓ ِثادا عٍُ أصٛي اٌفمٗ.

ٔ7

عثذ هللا تٓ اٌّمفع ،أٚي ِٓ عٕ ٟف ٟاإلعالَ ترشظّح ورة إٌّطك ،أصٍٗ ِٓ اٌفشطٌٚ ،ذ عٕح ٘826ــ ف ٟاٌعشاق ِعٛع١ا (ِضدو١ا)ٚ ،أعٍُ عٍ٠ ٝذ "عُ اٌغفاغ" ٌٟٚٚ ،وراتح
اٌذٛ٠اْ ٌٍّٕصٛس اٌعثاعٚ ،ٟذشظُ ٌٗ "ورة أسعطٛغاٌ١ظ" ف ٟإٌّطكٚ ،وراب "اٌّذخً إٌ ٝعٍُ إٌّطك" اٌّعشٚف تا٠غاغٛظٚ ،ٟأٔشأ سعائً غا٠ح ف ٟاإلتتذإِٙ ،،تا" :األدب
اٌصغ١ش""ٚ ،اٌصؽاتح""ٚ ،اٌ١رّ١ح" ،لرً ف ٟاٌثصشج عٕح ٘842ــ .األعالَ ٌٍضسوٍ.842/4 :ٟ
81

فشفٛسٛ٠ط اٌصٛسٔ :ٞاتغح اٌفٍغفح اٌمذّ٠حٌُٚ ،ـِذ ف ٟصٛس عٕح ٚ ،َ233ذرٍّز فٙ١ا عٍ" ٝأٚس٠عٚ ،"ٓ١ر٘ة إٌ ٝسِٚا عٕح ٚ 264اٌرؽك فٙ١ا تّذسعح األفالغ١ٔٛح اٌؽذ٠صح
اٌراتعح ألفٍٛغٚ ،ٓ١تٍغ اٌزسٚج ف ٟدعٛذٗ إٌ٘ ٝزٖ اٌفٍغفح٠ٚ ،ماي إْ إعُ فشفٛسٛ٠ط أُغٍِك عٍ ٗ١ف ٟاالعىٕذس٠ح عٕذِا واْ ٠ررٍّز عٍ" ٝأِٛ١ٔٛط" اٌز ٞسغة ف ٟأْ ٠عط ٗ١إعّا ً
إغش٠م١ا ً تذالً ِٓ إعّٗ اٌصٛسِ ،ٞاخ ف ٟسِٚا عٕح  325تعذ اٌّ١الد .ساظعِٛ :لع ٠ٚى١ث١ذ٠ا.

ٖٔ

المطلب الثالث
فوائد علم المنطق وحكم تعلمه
األول فوائد علم المنطق :
من الواضح أن جمٌع العلوم هً نتاج التفكٌر االنسانً  ،ومن الواضح أٌضا أن االنسان حٌنما ٌفكر قد ٌهتد
الی نتاءج صحٌحة ومقبولة  ،وقد ٌنتهً الی نتاءج خاطءة وؼٌرمقبولة .
فالتفكر االنسانً اذن معرض بطبٌعه للخطأ والصواب وألجل أن ٌكون التفكٌر سلٌما  ،وتكون نتاءجه
صحٌحة  ،أصبح االنسان بحاجة الی قواعد عامة تهٌی له مجال التفكٌر الصحٌح متی سار علی ضوءها .
والعلم الذي ٌتكفل بوضع واعطاء القواعد العامة للتفكٌر الصحٌح  ،هو علم المنطق .
اذن للمنطق فوائد عدٌدة نذكر منها ما ٌلً:
االحتراز عن الخطأ فً التفكٌر .
ووضع القوانٌن العامة التً ٌعمل الفكر بمقتضاها.
وبمراعاته ٌتمكن االنسان من تمٌٌزه الصواب من الخطأ ،ومعرفة الحق من الباطل  ،حٌث ٌبصره بمواطن
الزلل فً التفكٌر  ،وأنواع الخطأ وأسبابه .
وٌربً فً االنسان ملكة التفكٌر الصحٌح ،فٌنمً فٌه ملكة النقد  ،وتقدٌر األفكار  ،ووزن البراهٌن  ،والحكم
علٌها بالكمال أو النقص  ،والصحة أو الخطأ .
وٌوقظ فٌه قوة المالحظة فً قوانٌن المجتمع البشري  ،من دٌنٌة واجتماعٌة وؼٌرهما.ٔ9

. ٔ9األساس فً المنطق _ تألٌؾ العالمة المحقق الشٌخ أثٌر الدٌن األبهري _ مكتبة أمٌر _كركوك /عٌراق _ دار ابن حزم _
الطبعة الثانٌة _ ٖٗٗٔهٕٖٓٔ -م.
ٗٔ

الثانً :حكم تعلمه:
المنطق اإلسالمً  -تعلّمه فرض كفاٌة –كسابر العلوم اإلسالمٌة– وإذا إنحصر بواحد صار فرض عٌن
علٌه.
أما المنطق الٌونانى فقد حصل خالف بٌن العلماء فً تعلّمه إلى ثالثة أقوال:-
القول األول :تحرٌم تعلّمه وتعلٌمه مطلقا وهو قول ابن الصالح الشهرزوري ،واإلمام أبى زكرٌا ٌحٌى بن
ٕٓ
شرؾ الدٌن النووي
القول الثانً :الوجوب أو االستحباب وهو قول اإلمام –المجمع على جاللته وإمامته-محمد بن محمد بن
محمد الؽزالً ومن تبعه كاإلمام الرازي
ُ
جوازه للذكً الذي ٌمٌِّز بٌن المثال الصحٌح السلٌم وبٌن ما ٌحمِل اإللحادَ
القول الثالث :التفصٌل أي
ُ
وثابت اإلٌمان،
واإلنحراؾ ،وله علم من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا علٌه وسلم ،وراس ٌخ فً العقٌدة
َ
ّ
َ
ومنعُه للؽبً الذي لم ٌكن ُمتصِ فا باألوصاؾ المذكورة ،ألنه ٌُخشى علٌه االنحراؾُ والضاللُ ،وهو الراجح
.األصح عند جمهور علماء المسلمٌن ،وعلٌه العمل والفتوى
األقوال الثالث ِة اإلما ُم األخضري رحمه هللا تعالى فى المنظومة المشهورة المسماة بــالسلم
وأشار إلى
ِ
 :المرونق حٌث قال
االشـــــــتؽال
جواز
والخلؾُ فً
ِ
ِ
فابنُ الصالح والنواوي حرّ ما
والقول ُة المشــــــهورةُ الصحٌحة
ممـــــــــارس الســـــــــنة والكتــــاب
.
ِ

بـــــــــــــــه علــــــــــى ثالث ِة أقوال
وقــــــــال قو ٌم ٌنبؽى أن ٌُعلَما
ُ
جــــــوازه لكامـــــــــــل القـــــرٌحة
لٌهتدي به إلــــــــى الصوابتنبٌه

ٕٔ

قرأ فً جمٌع المدارس والحجرات األهلٌة فً جمٌع نواحً كردستاننا الحبٌبة ،وفً
الكتب التً ُتدرَّ س و ُت َ
أنحاء شتى فً العالم اإلسالمً هً الكتب التً أُلِّ َف ْ
ت فً علم المنطق اإلسالمً ال الٌونانً-المختلؾ فً حكم
تعلّمه.

٠ؽ ٝ١تٓ ششف تٓ ِش ٞتٓ ؼغٓ إٌ ٞٚٛاٌشافعِ ،ٟؽ ٟ١اٌذ ،ٓ٠عالِح تاٌفمٗ ٚاٌؽذ٠سٌِٛ .ذٖ عٕح٘638ــ ٚٚفاذٗ عٕح ٘626ـ فٛٔ ٟا (ِٓ
لش ٜؼٛساْ ،تغٛس٠ح) ٚإٌٙ١ا ٔغثرٗ .ذعٍُّ ف ٟدِشك ِٓ .أُ٘ ورثِٕٗٙ" :اض اٌطاٌث"ٚ ،"ٓ١اٌذلائك""ٚ ،إٌّٙاض ف ٟششغ صؽ١ػ ِغٍُ"،
"ٚاٌرمش٠ة ٚاٌر١غ١ش" فِ ٟصطٍػ اٌؽذ٠س"ٚ ،ؼٍ١ح.

ٕٓ

28ؼاش١ح اٌش١خ اتشا٘ ُ١اٌثاظٛس ٞعٍ ٝعٍُ اٌّشٔٚكِ ،طثعح ؼعاص.24 :ٞ
٘ٔ

النهً الذى ورد فً االشتؽال بعلم المنطق مؤوّ ل على ضربٌن
ُ
ناس لٌس لهم السٌالنُ فً األذهان ،وٌشك ُل علٌهم أدنى شًء مِن
األول :محمو ٌل على
ِ
االشتؽال به مِن أ ٍ
َعوٌصات المسابل.
القدٌم المخلوطِ بأمثل ٍة ُكفرٌة وشِ ركٌة مخالف ٍة للدٌن اإلسالمً الحنٌؾ ،ال على
المنطق
الثانً :محمو ٌل على
ِ
ِ
المنطق السلٌم والفن القوٌم الباحث عن التعرٌؾ والدلٌل وأحوالهما مادة وصورة مما ال ٌستؽنً عنه ك ُل
ّ
األجالء من السلؾِ إلى الخلؾِ حتى اَن من
ناظر ومُناظِ ر ،وناهٌك فً فضله وشرفه تزاح ُم العلماء
األصولٌن والمفسِّرٌن والفقهاء فً تحصٌله وتدرٌسه وتألٌؾ الكتب النفسٌة فٌه.

ٔٙ

المبحث الثانً
الفلسفة تعرٌفها و نشأتها
المطلب األول
تعرٌف الفلسفة لغة واصطالحا
تعرٌف الفلسفة لغة:
اٌؽىّح؛ أّ ٞ
إْ
اٌفٍغفح ف ٟاٌٍُغح :أصً وٍّح فٍغفح ٘ ٛاخرصاس ٌىٍّرٔٛ٠ ٓ١أ١رّ٘ ،ٓ١ا :فٚ ،ٍٛ١ذعٕ :ٟؼُةٚ ،عٛف١ا :ذعِٕ ٟ
ِعٕ ٝاٌفٍغفح ٘ ٛؼة اٌ ِؽىّحٕ٠ٚ ،غة تعط اٌّؤسّخ٘ ٓ١زا االصطالغ إٌ ٝف١صاغٛسط ،اٌز ٞأغٍك عٍٔ ٝفغٗ ٌمة
22
فٍ١غٛف.
تعريف الفلسفة عٌذ الفالسفة غیر الوسلویي:

عشفٙا اسعط ٟ٘(23 ٛدساعح اٌٛظٛد تّا ِ٘ٛ ٛظٛد ـ ا ٚدساعح اٌعًٍ االٌ ٌٝٚالش١اء )

عرفها دٌكارت ٕٗ(العلم بالمبادئ االولى و العلم الكلً الشامل)

تعريف الفلسفة عٌذ الفالسفة الوسلویي:
عشفٙا اتٓ عٕ١ا (25تأٙا اٌثؽس عٓ اٌّٛظٛد تّا ِ٘ٛ ٛظٛد  ٛ٘ٚ ،اٌفٍغفح االٚ ٌٝٚاٌعٍح األٌٚی )
-

ٕٓ.رجب بو دبوس (ٕ٘ٗٔهـ) ،تبسٌط الفلسفة (الطبعة األولى) ،لٌبٌا -بنؽازي :الدّار الجماهٌرٌّة للنشر والتوزٌع واإلعالن ،صفحةٔٗ-ٖٔ :
ٕٔ فٍ١غٛف ٔٛ٠أ ٟلذ ُ٠واْ أؼذ ذالِ١ز أفالغِ ٚ ْٛعٍُ اإلعىٕذس األوثش ،ورة فِٛ ٟاظ١ع ِرعذدج ذشًّ اٌف١ض٠اءٚ ،اٌشعشٚ ،إٌّطكٚ ،األؼ١اء ٛ٘ ،اتٓ غث١ة ٍِه ِمذ١ٔٚا،
ٌٚذ فِ ٟمذ١ٔٚا عٕح  314ق ،َ .فرٛظٗ إٌ ٝأشٕ١ا و٠ ٟررٍّز عٍ٠ ٝذ أفالغ ،ْٛتمِ ٟعٗ ٔؽ 22 ٛعاِا ٚ ،تعذ ذ ٌٟٛاإلعىٕذس اٌغٍطح ،ؼ١س أعظ ِذسعرٗ اٌخاصح اٌرٟ
عّا٘ا اٌٍ١غ َٛ١أ ٚاٌّعٙذ .اذ ُٙأ٘اٌ ٟأش١ٕ١ا أسعط ٛترّٙح عذَ اؼرشاَ اٌٙ٢حٚ .خٛفا ِٓ ِص١ش عمشاغ ٘شب أسعط ،ٛشُ ِاخ تعذ عاَ ٚاؼذ عاَ  322لثً اٌّ١الدٕ٠ .ظشِٛ :لع
٠ٚى١ث١ذ٠ا.
(ِ 38اسط  88 – 8536فثشا٠ش  ،)8652فٍ١غٛفٚ ،عاٌُ س٠اظٚ ٟف١ض٠ائ ٟفشٔغٍ٠ ،ٟمة تـ"أت ٛاٌفٍغفح اٌؽذ٠صح": René Descartes)22 ،تاٌفشٔغ١ح(  ٗ١ٕ٠د٠ىاسخ
25

اٌؽغ ٓ١تٓ عثذ هللا تٓ عٕ١ا ،أت ٛعٍ ٟاٌفٍ١غٛف اٌشئ١ظ ،صاؼةُ اٌرصأ١ف ف ٟاٌطة ٚإٌّطك ٚاٌطث١ع١اخ ٚاالٌ١ٙاخ.أصٍٗ ِٓ تٍخٌِٛٚ ،ذٖ ف ٟإؼذ ٜلش ٜتخاس ٜعٕح
٘322ــٔٚ .شأ ٚذعٍُ ف ٟتخاسٚ ،ٜغاف اٌثالدٚ ،ذمٍذ اٌٛصاسجَ فّ٘ ٟزاِْٚ ،،اخ عٕح ٘421ــ .أشٙش ورثٗ (اٌمأ ) ْٛف ٟاٌطة ،تمِ ٟعٛال عٍ ٗ١ف ٟعٍُ اٌطة ُ ٚع ِّ ًَ تٗ عرح
لشٚ ،ْٚذشظّٗ اٌفشٔط إٌٌ ٝغاذ ِٓٚ .ُٙذصأ١فٗ( :اٌّعاد) ف ٟاٌؽىّح(ٚ ،أعشاس اٌؽىّح اٌّششل١ح)ٚ ،أسظٛصج ف( ٟإٌّطك)(ٚ ،اٌط١ش) ف ٟاٌفٍغفح(ٚ ،اٌعشك) سعاٌح ف ٟفٍغفرٗ.
ٚغ١ش رٌه .األعالَ ٌٍضسوٍ.248/2 :ٟ

ٔ7

المطلب الثانی
نشأة الفلسفة وتطورها

تارٌخ الفلسفة  :ظهرت الفلسفة ألول مرة فً الفترة ما َبٌن القرنٌن7 :ق.م  ،و ٙق.م ،وكان ذلك فً ُم ُدن
الحضارة الٌونانٌة ،إضافة إلى المدن الواقعة فً الساحل الؽربً َسٌا الصؽرى ،ث ّم ظهرت بعد ذلك فً
إٌطالٌا الجنوبٌة ،والمدن الساحلٌّة الواقعة فً جزٌرة صقلٌة ،ثم وصلت إلى مدٌنة أثٌنا الٌونانٌة ٕٙ.ومما ٌدل
المؤرخٌن على أن الفلسفة نشأت ضمن إطار العقالنٌّة
على أن الفلسفة قد نشأت عند الٌونان ،إجماع
ِ
الٌونانٌة ،كما أن التراث الٌونانً هو التراث الفلسفًّ الوحٌد ،والقدٌم الذي وصل إلٌنا بصورته الواضحة،
على العكس من تراث الحضارات الشرقٌة القدٌمة الذي اندثر مع مرور الوقت ،وبذلك ال ٌمكن أن نجدَ
فلسفة َس َبقت الفلسفة الٌونانٌة.

مع ظهور المدٌنة فً الحضارة الٌونانٌة ،وألول مرة فً تارٌخ البشرٌة ،ازدادت القضاٌا ،والمسابل العامة
للحسْ م ،كما أصبح من الالزم إجراء سِ جال َعلنً ،ونقاش مد َعم بحجج،
بٌن الناس بشكل ؼٌر خاضع َ
ّ
الحق الكامل فً التعبٌر عن
وبراهٌن ،بخصوص القرارات المتعلِقة بالمصلحة العامّة ،وأصبح لك ِّل مواطن
رأٌه فٌما ٌتعلَق بقضاٌا الشأن العا ّم ،وساد النظام السٌاسًّ الدٌمقراطًّ ضمن نظام الدولة المدٌنة ،ومن
الجدٌر بالذكر أن هذه العوامل ،وؼٌرها ،م َهدت الطرٌق لنشأة الفلسفة التً امت َّد تارٌخ نشأتها فً الحضارة
ٕ7
.الٌونانٌة من القرن .7م ،إلى القرن ٗ.م.

حسام محًٌ الدٌن آلوسً ،مدخل الى الفلسفة،الطبعة األولی ،صفحة ٓ.ٔٙٔ-ٔٙ
ٕ7
إبراهٌم خلٌفة ،نقد الفلسفة ،الطبعة األولی ،صفحة ٘.ٗ،

ٕٙ

ٔ۸

متی ظهرت فلسفة االسالمٌة:
تشٌر الكتب التارٌخٌّة إلى أنّ المسلمٌن قد عرفوا الفلسفة بعد اختالطهم بالٌونانٌٌّن القُدماء؛ وداللة ذلك أنّ
كلمة الفلسفة هً مصطلح ٌونانً األصل تم تعرٌبه ،وهو باألصل فٌالسوفٌا ومعناه محبة الحكمة؛ وفق ما
ّ
العالمة المسلم
جاء فً كتاب مفاتٌح العلوم للخوارزمً عام 997م ،المصادؾ  ٖ۸7للهجرة ،وٌُشار إلى أنّ
الكندي هو أول فٌلسوؾ مسلم سطع نجمه عام ٕٕ٘ هجريٌ .جدر بنا القول بأنّ الفلسفة اإلسالمٌّة موجودة
منذ األزل ،منذ لحظة نزول القرآن الكرٌم؛ حٌث ٌرادؾ كلمة فلسفة كلمة حكمة وهً ما جاء ذكره فً
القرآن الكرٌم ،و ُتستخدم ؼالبا بدال من الفلسفة التً تعتبر دخٌلة إلى الفكر العربً اإلسالمً؛ وٌعتبر القرن
التاسع هو عصر الذروة التً بلؽتها الفلسفة اإلسالمٌّة بعد اطالع المسلمٌن على الفلسفة الٌونانٌّة القدٌمة
ولكن لٌس عام ظهورها .شهدت الفلسفة اإلسالمٌّة تطورا ملحوظا عند انتقالها من مرحلة دراسة المسابل
إلى مرحلة الدراسة باالعتماد على األدلة العقلٌّة ،وتعتبر معرفة هللا واإلٌمان بوجوده النقطة المشتركة ما بٌن
المرحلتٌن ،وٌعود الفضل البن رُشد فً بلوغ التٌار الفلسفً اإلسالمً ذروته بعد أن تمسّك بمبدأ
ٕ۸
الفكرالحر.

ٌنظر موقعmawdooٖ.com

ٕ۸

ٔ9

المبحث الثالث
العالقة بٌن المنطق والفلسفة
وأوجه التشابه والتوافق بٌن المنطق القدٌم والمنطق الجدٌد
المطلب األول :
العالقة بٌن المنطق والفلسفة
موقف ابن سٌنا من عالقة المنطق بالفلسفة:
أثارت صناعة المنطق مشكالت عدٌدة فً الفكر العربً اإلسالمً منها عالقة هذا العلم بالفلسفة ،أهو جزء
ال ٌتجزأ منها؟ أم أنه فرع من فروع المعرفة ٌندرج تحت نطاقها؟ أم أنه مدخل وآلة لها؟؟ وقد تباٌنت
مواقؾ القدماء فً هذه المشكلة سواء المدرسة المشابٌة الٌونانٌة وأنصارها ،أم الرواقٌة وفالسفتها ،وقد
انحدر هذا المشكل دوره إلى الفكر العربً اإلسالمً عن طرٌق حركة الترجمة التً قام بها المترجم
العربً لكتب المناطقة الٌونان (مثل المنطق األرسطً والشروح المنطقٌة للمشابٌة الٌونانٌة لإلسكندر
اإلفرودٌسً وثاوفرسطس وثامسطٌوس ...وبعض الشذرات الرواقٌة واإلبٌقورٌة المتعلقة بالمنطق) ،ومن
أجل معالجة مثمرة لهذا الموضوع عند ابن سٌناٍ ، ،ﺤﺴن ﺒﻨا ﺒادئ ذي ﺒدﺀ العودة إلى أرﺴطو واإلرث
ٕ9
المنطقً للمناطقة الٌونان عموما ،وذلك لتعرؾ علی مرتكزات هذه المشكلة و أصولها وتحدٌد طبٌعتها .

موقف العالمه الشٌخ عبدالكرٌم البٌارة فً العالقة المنطق بالفلسفة :

والثانٌة اما علم بأحوال ما ال ٌفتقر الى المادة أصال كذات الواجب وتسمى (بالحكمة اَلهٌة ) أو ما ٌفتقر
الٌها فً الخـارج دون التعقـله) كالكرة وتسمى ه بالحكمة الرٌاضٌة أو فً التعقل أٌضا كاالنسـان  ،وتسمى
بالحكمة الطبٌعٌة واختلفوا فً أن المنطق من الحكمة أوال وعلى األول من أي قسم منها والمقام ال ٌسـع
تفصٌله  ،والحق أنه لٌس من الحكمة النه ال ٌبحث اال عن المفاهٌم التً ال وجود لها فً الخارج بل المنطق
من مقدمات الحكمة الفادته قوة الذهن فً فهم مسابلها  ،واذا عرضنا انه من الحكمة فاالشبه أن ٌكون من
الحكمة االلهٌة ألن موضوعه مستؽن عن المادةٖٓ .

مجلة جامعة دمشق – المجلد  -- -ٖٔ-ص-ٖٙٙ -الدكتورة هنی الجزر –قسم الفلسفة – كلٌة االداب – جامعة دمشقٕٓٔ٘-مٌالدي ٕٙ
ٕ7رسابل الرحمة فً المنطق والحكمة –تألٌؾ العالمة الشٌخ عبدالكرٌم المدرس –ص ٖ -9الدار العربٌة للطباعة –رقم االداع فً لبمكتبة الوطنٌة
ببؽداد  ٕ7لسنة ٔ9۸7

ٕٓ

عالقة المنطق بالفلسفة عند المناطقة:
إذا ما بدأنا بالكندي – فٌلسوؾ العرب – وجدناه قد تابع تصور المدرسة األرسطٌة الهلنستٌة اإلسكندرانٌة
فً تصنٌؾ العلوم  ،واضعا الرٌاضٌات والمنطق  ،فالمنطق والرٌاضٌات ،على رأس العلوم ،ومن ثم
الفٌزٌاء والمٌتافٌزٌقا واإللهٌات ٖٔ بهذا المعنى هما عبارة عن دراسة تمهٌدٌة لألبحاث جمٌعها ،نظرا إلى
ابتعادهما عن دراسة المادة أو إلى درجة التجرٌد فٌهما .وهنا نلحظ أثرا أفالطونٌا أرسطٌا فً رأي الكندي،
إال أن فٌلسوفنا لم ٌنظر إلى مكانة المنطق من زاوٌة أهمٌته بٌن العلوم فقط  -كما فعل أرسطو – بل نظر
إلى هذا التصنٌؾ من الناحٌة التعلٌمٌة أٌضا .
ام الفارابً فقد تابع مناقشة هذه اإلشكالٌة دون أن تكون لدٌه رؤٌة واضحة بهذا الخصوص ،فقد قسم العلوم
– فً كتابه "التنبٌه على سبٌل السعادة" – إلى قسمٌن

ٔ -العلوم النظرٌة :تهتم بمعرفة الموجودات  ،وتشتمل على ثالثة أقسام :
أ – علم التعالٌم  .ب – العلم الطبٌعً .ج – العلم اإللهً = المٌتافٌزٌقا

ٕ -العلوم العملٌة :وتنقسم إلى قسمٌن
أ – علم األخالق  .ب – علم السٌاسة
وبهذا المعنى فإن الفارابً فً هذا الكتاب تابع موقؾ شراح أرسطو – االسكندر األفرودٌسً وأمنٌوس
َ
بخطا رسطو بوصفه المنطق آلة وأداة للعقل فً
وسمبلٌقوس – فً تقسٌمهم للفلسفة  ،كما أنه ظل ٌسٌر
ٕٖ
تحصٌل العلوم الفلسفٌة ،والتمٌٌز بٌن الباطل والحق حتى تصبح األشٌاء الجمٌلة قنٌة لنا .
أما فً كتابه "إحصاء العلوم" فنراه ٌقسم العلوم إلى ثمانٌة أقسام وهً :علم اللسان ،وعلم المنطق ،وعلم
التعالٌم ،والعلم الطبٌعً ،والعلم اإللهً ،والعلم المدنً،وعلم الفقه ،وعلم الكالم .إذا ما تأملنا هذا التصنٌؾ
نجد أن علم المنطق ٌهتم بإعطابنا القوانٌن العامة الكلٌة التً ال بد من مراعاتها من أجل عصمة الذهن من
ٖٖ
من الزلل األحكام ،فهو بذلك متقدم على بقٌة العلوم بالذات ،وهو ربٌس لها وحكمه نافذ فٌها.

 ٕ۸نٌقوال رٌشر :دراسات فً تارٌخ المنطق العربً ،ترجمة :إسماعٌل عبد العزٌز ،دار الفـردوس للطباعة، ٕٓٓٓ ،ص۸۸ :
 ٕ9أبو نصر الفارابً :التنبٌه على سبٌل السعادة ،تحقٌق :جعفر آل ٌاسٌن ،دار المناهل :بٌروت ،ط -ٔ9۸7-ٕ،-ص77،۸ٔ،۸ٕ-
ٖٓ عثمان أمٌن :تصدٌر كتاب إحصاء العلوم ألبو نصر الفارابً ،تحقبق :عثمان أمٌن ،دار الفكـر .-العربً :القاهرة ،طٕ ، ٔ9ٗ9،صٖٔ- ٕٔ :

ٕٔ

المطلب الثانً
أوجه التشابه والتوافق بٌن المنطق القدٌم والمنطق الجدٌد
التشابه والتوافق بٌن المنطق القدٌم والمنطق الجدٌد :
ٔـ ٌهدفان إلى التجرٌد الفكري الخالص .
ٕ -بٌان الصور الفكرٌة عارٌة من كل مادة وخالٌة من كل موضوع ذي قوام فً خارج الذهن.
ٖـ شکلٌان إلى أقصى حد .
ٗـ ٌستبعد ألفاظ اللؽة.
٘ـ شمل المنطق الجدٌد كل أبحاث المنطق القدٌم ،ولكن بطرٌقـة أخـری أدق وأكثر تجرٌدا.

ب ـ مزاٌا وفروق المنطق القدٌم عن الجدٌد:

ٔ ـ أنه مقصور على نوع واحد من أنواع االستدالل ،وهو القٌاس

ٕـ أن االستدالل القٌاسً فٌه ال ٌصلح الكتشاؾ الحقابق الجدٌدة ،فهو منهج عرض للحقابق المعروفة ،ال
اكتشاؾ الحقابق المجهولة.

ٖـ أخطأ فً تحلٌل اإلضافات المنطقٌة.

ٗـ أخفق فً وضع رموز موافقة للتعبٌر عن اإلضافات المختلفة ،كما أنه أخطأ فً تحلٌل هذه اإلضافات.

٘ـ اقتصر على وجود نسبة واحدة بٌن الموضوع والمحمـول وهـً  :نسبة التضمن فقط.
مدخل الی علم المنطق – الدكتور شامل الشاهٌن –دار النهضة –الطبعة األولی –ص ٕٔ7:

ٖٗ

ٖٗ

ٕٕ

ٙـ فكرته األساسٌة هً :التصور.

 7ـ نقطة البدء فٌه هً :التصور أو الحد.

 -۸أقل شكلٌة من المنطق الجدٌد.

 9ـ أهمل القضاٌا الشرطٌة

ٓٔـ مبادبه الثالثة  :الذاتٌة ،التناقض ،المرفوع ،ال تتؽٌر إال فً تصـنٌؾ الحدود.

ٔٔـ استطاع أن ٌكشؾ وٌحلل مجموعة كبرى من القضاٌا واإلضافات .
ٕٔ -موضوعه  :المبادئ التً تجري علٌها العملٌة العقلٌة ،أو الذهنٌة بوجه عام.

ٖٔ ـ أداته الرموز الثابتة والمتؽٌرة.

ٖٕ

ج ـ مزاٌا وفروق المنطق الجدٌد عن المنطق القدٌم:

ٔـ أدى قصور المنطق القـدٌـم علـى نـوع واحـد مـن االستدالل ،وهو االستدالل القٌاسً إلى ظهور وقٌام
منهج جدٌد هو المنهج الرٌاضً.
ٕـ اكتشؾ أنواعا من االستدالل ؼٌر القٌاسً.
ٖـ اكتشؾ وجود نسب أخرى بٌن الموضع والمحمول ؼٌر نسبة التضمن .
ٗـ عدل النظر إلى التصور ،فقال :إن التصور لٌس أبسط عملٌـات الـذهن ،بل هو مركب مأخوذ من عملٌة
أسبق منه وأبسط وأعم ،وهً الحكم .
٘ ـ نقطة البدء هً  :الحكم أو القضٌة ،ال التصور أو الحد.
 ٙـ أعم وأكثر شكلٌة من المنطق القدٌم .
 7ـ استخدم الرموز فً ا مستعٌنا بأسلوب الرٌاضٌات .
 ۸ـ االستؽناء عن اللؽة وألفاظها واالستعاضة عنها بالرموز (المنطق الرمزي).
9ـ موضوعه المبادئ التً تجري على أساسها العملٌات الذهنٌة بوجه عام.
ٓٔـ ؼاٌته النظر فً جمٌع اإلضافات التً ٌمكن أن توجد فً القضاٌا.
ـ المنطق الجدٌد ٌتكون من المنطق القدٌم منطق أرسطو ،والمنطـق الرمزي المنطق الرٌاضً .
ٕٔـ كل نظرٌة فً المنطق الرٌاضً تقوم على االستدالل.
ٖٔـ أدخل المنطق الجدٌد نتابج المنطق الرمزي قدر المستطاع فً المنطـق األرسطوطالٌسً .
ٗٔـ بلػ من الدقة ما ال نجده فً المنطق القـدٌم ،فوسابل التعبٌر أكمـل بكثٌر وأدق.
٘ٔـ ٌرى المنطق الجدٌد أن الكم متعلق بالمحمول.

ٖ٘

مدخل الی علم المنطق – الدكتور شامل الشاهٌن –دار النهضة –الطبعة األولی –صٕٔ9-ٕٔ۸:

ٖ٘

ٕٗ

ٕ٘

نتائج البحث

بعد االنتهاء من كتابة هذا البحث  ،فإنه ثبت لنا بعض الحقابق التً توصل إلٌها البحث
أن المنطق والفلسفة شیء مهم بالنسبة لطلبة العلم
ورأٌت أن العالقه بٌنهما موجود عند بعض من العلماء و وجود االختالؾ عند بعضهم
و وجدت التوافق والتخالؾ بٌن المنطق القدٌم والحدٌث بأن اتفق فً بعض نقاط واختلؾ فً بعض

ٕٙ

المصادر والمراجع
بعد قرءان الكرٌم ------------------------------------------------------------------------------------

ٔ-رسابل الرحمة فً المنطق والحكمة –تألٌؾ العالمة الشٌخ عبدالكرٌم المدرس –ص ٖ -9الدار ٕ7
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ٖ-أبو نصر الفارابً :التنبٌه على سبٌل السعادة ،تحقٌق :جعفر آل ٌاسٌن ،دار المناهل :بٌروت ،طبعة الثانٌة
ٔ9۸7-

ٗ-عثمان أمٌن :تصدٌر كتاب إحصاء العلوم ألبو نصر الفارابً ،تحقبق :عثمان أمٌن ،دار الفكـرالعربً:
القاهرة ،طٕ ، ٔ9ٗ9،صٖٔ- ٕٔ :
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