
 هل المنطق هو عدم تناقض الفكر مع ذاته ؟

لما كان اإلنسان يبحث للوصول إلى أحكام صادقة ,عليه أن يستخدم المنطق للوصول إلى الحقائق الصحيحة ,فالمنطق  المقدمة: 

نا نطرح يبحث عن عدم تناقض الفكر مع ذاته أي إتفاق شروط العقل السليم مع نفسه وهي شروط ضرورية للوصول إلى الحقيقة وه

 التساؤل اآلتي :كيف يمكن للعقل أن يصل إلى فكر صحيح وال يقع في الخطأ ؟

في وضع قواعد المنطق واعتبره خير أداة للحصول على المعرفة الصحيحة ,وهو أول من بين ضرورة كان ألرسطو الفضل  العرض:

 التمييز بين الكليات الخمس.

ويهتدي إلى قوانينه وحتى اليقع في التناقض فالبد له من المنطق ب ن يكون ملمار الصحيح عليه أوحتى يصل اإلنسان إلى التفكي

 إحترام قواعد المنطق . 

 كل مخلوق فان . مثال :   

 وأنا مخلوق .             

 إذن أنا فان .             

 لذلك يرى الفيلسوف الغزالي أنه من لم يكن منطقيا اليوثق في علمه .

 ة ألن اإلنسان هدفه هو الوصول إلى الحقائق دون الوقوع في التناقض .فللمنطق أهمية عظيم

 فتعريف األشياء يجب أن يكون دقيقا واضحا ويكون بالماهية وليس باألعراض .

 فالمنطق يضع لنا قوانين عامة ضرورية اليمكن اإلستغناء عنها .

 بالنظر والروية .يقول إبن سينا : صناعة المنطق الغنى عنها لإلنسان المكتسب للعلم 

يعد المنطق فعال إتفاق الفكر مع نفسه إذا إلتزمنا بقواعده وشروطه ,بدونه يعجز اإلنسان عن كشف الحقائق ,وهنا  حل المشكلة :

 تكمن أهمية وفائدة المنطق .

 

 )مقالة جدلية( هل للمنطق الصوري )األرسطي( قيمة ؟  

إذا كان المنطق يعصم الذهن من الوقوع في الخطأ ويؤدي إلى تماسك الفكر مع نفسه فإن البعض من العلماء والنقاد  المقدمة:

 إنتقدوه ,ورأو أن ال أهمية له والبعض اآلخر دافع عنه ألهميته والتساؤل المطروح : هل للمنطق قيمة؟ 

ع لنا شروط وقواعد إذا إلتزمنا بها النقع في الخطأ ثم إن العرض: هناك من يدافع عن المنطق ويرى أن له قيمة فأرسطو وض

 المنطق يتميز بالدقة في التفكير والوضوح في المفاهيم . 

ألهمية المنطق فقد نعبر عن قضايا تخص مجاالت لكن قد يحصل إنطباق الفكر مع نفسه والتتفق العقول .وهذا مايراه المعارضين 

 الحياة .

 ية ,يقول بول فاليري:ليس للمنطق إال مزايا جد متواضعة حينما يستخدم لغة عادية .والتكفي لغة المنطق العاد

 يصلح للمناقشة والجد ل واليصلح للبحث عن الحقيقة والنتائج فيه تحصيل حاصل .

نضرياتهم  وسدا للفراغ أدخلوا لغة الرياضيات بدال من لغة المنطق وتحول المنطق إلى منطق رمزي إضافة إلى أن العلماء يصيغون

 صياغة رياضية .

 لكن على الرغم من المؤاخذات الموجهة إلى المنطق األرسطي فإنه على جانب كبير من األهمية  .

حل المشكلة: نحن نستخدم المنطق في تفكيرنا العلمي واليومي وبدونه يفقد الخطاب الحقيقي تماسكه ويصبح الكالم مجرد ثرثرة 

 وجدل .

 




