
  ))الفصل االول ((
  

  ))علم المنطق  (( 
  

  :تعریفھ 
   

  ھو علم یبحث عن القواعد العامة للتفكیر الصحیح : علم المنطق 
  

  :موضوعھ
   

  التعریف واالستدالل ومناھج البحث : موضوع المنطق 
  

  : توضیح 
  

بح  ث قواع  د التعری  ف وقواع  د االس  تدالل وقواع  د المنھج  ة او طری  ق ال : یھی  ىء لن  ا عل  م المنط  ق  
او یوض ح معناھ ا ، ویعلمن ا كی ف ن ستدل      العلمي فیعلمنا كی ف نع رف االش یاء تعریف ایبین حقیقتھ ا              

  على صحة الفكرة او خطاھا 
  

  المصطلحات العامة 
  : العلم 

  :تعریفھ 
  ھو انطباع صورة الشيء في الذھن:العلم 

  : تقسیمھ  
  التصور والتصدیق :  قسمین ھما ینقسم العلم الى

   
 )التصور (  - ١

  : تعریفھ 
  ھو ادراك الشيء: التصور 

المعلقة امامك تنطبع صورتھا في ذھنك في ادراك ك  اذا نظرت الى خارطة العراق      
للخارطة وھو الت صور ، واذا اردت حاول ت ان تتع رف عل ى موق ع بغ داد ومق دار              
المسافة بینھا وبین مراكز االلویة االخرى ، تلك الصور ھي ادراكك لھا وتصورك   

  ایاھا
  : التصدیق - ٢

  : تعریفھ 
  ھو االعتقاد بالشيء : التصدیق 

اذا قمت بمحاولة البرھنة على مقادیر المسافات بین ومراكز : ایضاح للتعریف 
وانتھیت بعد اقامة البرھان الى صحة ماتصورتھ عن االلویة في مثالنا السابق 

  وفق تعلیمات جدول المقاییس المقادیر 



  : الداللة  
  :  تعریفھا 

  ھي مایوجب ادراك شيء مالزم لھ :اللة الد
  :تنقسم الداللة الى االقسام التالیة 

  مثل داللة سماع الصوت : الداللة العقلیة اللفظیة  -١
 مثل داللة رؤیة الدخان على وجود النار : الداللة العقلیةغیراللفظیة -٢
 ) اخ (  لفظ مثل داللة: الداللة الطبیعیةاللفظیة  -٣
مثل داللة سرعة حركة النبض على وجود : فظیة الداللة الطبیعیة غیرالل -٤

 الحمى 
مثل داللة اشارات السرع الكھربائیةعلى : الداللة الوضعیة غیر اللفظیة  -٥

 االتجاه 
  

  : انواع اللفظ 
ینقسم اللفظ باعتبار المعنى الموضوع لھ او المستعمل فیھ الى مختص ومنقول 

   ومجازةومرتحل وحقیق
   

  المفرد والمركب 
  اللفظ باعتبار داللتھ على معناه الى مفرد ومركب وینقسم 

 ) المفرد(  - ١
  : تعریفھ 
  محمد : ھو اللفظ الذي الیدل جزؤه على جزء معناه مثل : المفرد 

  : ینقسم المفرد الى مایلي 
  مثل قلم : االسم -ا

  مثل ذھب : الكلمة  -ب
  مثل ھل :  االداة -ج
  
  المركب - ٢

  : تعریفھ 
  یدل جزؤه على جزء معناه ھو اللفظ الذي : المركب 

  : ینقسم المركب الى مایاتي 
  وھو الجملة التامة : التام   - أ

 وھو الجملة الناقصة :التناقص   - ب
  
  : المعنى نواع ا

  المفھوم والمصداق : المعنى باعتبار وجوده الى قسمین ھما ینقسم 
  وھو المعنى الموجود في الذھن : المفھوم  -١
  الخارج وھو المعنى الموجود في: المصداق  -٢



  
  : النسب االربع 

نسبة بین الكلیین في مجال انطباع كل واحد منھما على مصادیق ویراد بھا ال
  االخر 

  : والنسب بین الكلیین اربع ھي  
  وتقع ھذه النسبة بین كل الكلیین : التساوي  -١
وتقع ھذه النسبة بین الكلیین الذین الینطبق كل واحد منھما على : التباین  -٢

 یق االخر شيء من مصاد
وتقع ھذه النسبة بین الكلیین الذین ینطبق احدھما : العموم والخصوص مطلقا  -٣

 على جمیع مصادیق االخر 
وتقھ ھذه النسبة بین ) : اي من جانب : ( العموم والخصوص من وجھ  -٤

 الكلیین الذین ینطبق كل رواحد منھما على بعض مصادیق االخر 
  

  التعریف 
  : تعریفھ 

  ھو بیان حقیقة الشيء اوایضاح معناه : ف التعری
  : ینقسم التعریف الى االتي : اقسامھ 

  االنسان : وھو التعریف بالجنس والفصل القریب مثل : الحد التام  -١
االنسان جسم : وھو التعریف بالجنس والفصل القریب مثل : الحد الناقص  -٢

 حي ناطق 
 النسان ، حیوان ناطق ا: وھو تعریف بالجنس والخاصة مثل : الرسم التام  -٣
  االنسان ضاحك : وھو التعریف بالخاصة وحدھا مثل :الرسم الناقص  -٤
 

  ) ١(ملحق 
وھو التعریف بذكرمصداق من مصادیق : التعریف بالمثال : ومن الرسم التام 
  محمد وخالد عبد اهللا : مثل الشيء المعرف 

  
  ) ٢(ملحق   

عریف بذكر مایشبھ الشيء ھو الت: التعریف بالتشبیھ ومن الرسم الناقص 
  الكلیان المتباینان : المعرف مثل 

  
  ) ٣(ملحق 

ھو التعریف بذكر اقسام الشيء : التعریف بالقسمة : ومن الرسم الناقص ایضا 
  اسم وفعل وحرف : الكلمة : المعرف مثل 

  
  
  



  ))الفصل الثاني((
  

  )منطق البحث العلمي(
  

  :مقدمة في منطق البحث العلمي 
  

لفكر الفلسفي الیوناني قبل ارسطو في سیاق بحثھ عن الحقیقة مباحث لقد تضمن ا
ذات ص  لة ب  المنطق س  اھمت ف  ي تك  وین البن  اء المنطق  ي المتكام  ل ال  ذي ش  یده          

بع   د ان اس   توعب ذل   ك الفك   ر ف   ي جمی   ع جوانب   ھ الطبیعی   ة   الفیل   سوف ارس   طو 
  والمعرفیة واالخالقیة 

  
  انواع المعرفة 

  
من عرفة وانواعھا عند دراستھا وتحلیل طبیعتھا  ظھرت مواقف كثیرة من الم    لقد  

  : في نظریة المعرفة فھنالك قبل الفالسفة والعلماء والباحثین 
  ة واالھمیة عند بناء المعرفة یاالتجاه الذي یعطي للعقل االسبق -١
 االتجاه الذي یعطي للخبرة الحسیة االسبقیة واالھمیة عند بناء المعرفة  -٢
 برة الحسیة والتخیل والتعقل االتجاه الذي یوفق بین الخ -٣
  

  : المالحظة والتجربة 
  

توجیھ الذھن والحواس الى ظاھرة او مجموعة من الظواھر الح سیة     :  المالحظة
  رغبة في الكشف عن صفاتھا وخصائصھا ، توصال الى كسب معرفة جدیدة  

  انواع المالحظة 
یات تساھم كل مانحصل علیھ بواسطة المالحظة من معط: المالحظة البنائیة  -١

  في توسیع وزیادة المعرفة العلمیة 
كل مانحصل علیھ بواسطة المالحظة من معطیات : المكالحظة التقویضیة  -٢

 تؤدي الى رفض فرضیة او قانون ایدتھ مالحظات سابقة 
كل مانحصل علیھ بواسطة مراقبة الظاھرة او الحدث : المالحظة التاییدیة  -٣

   ن او استنتاج من اجل التثبت من صحة فرضیة او قانو
 

  ھو االختبار الذي یوسع الفكر ویغنیھ : التجربة     
اولھم ا بمعن ى ض بق واالخ ر بمعن ى واس ع فف ي ح دود         تستخدم لفظة التجربة بمعنیین    

العلوم التجریبیة مثل الفیزی اء والكیمی اء یك ون للتجرب ة معناھ ا ال ضیق ال ذي یت ضمن             
سیطة او معق  دة ، ولك  ن ھ  ذا المعن  ى   االجھ  زة العلمی  ة س  واء كان  ت ب     ع  ادة اس  تخدام  

في حدود الفلسفة وفلسفة العلوم ، فالتجربة ھن ا تعن ي االختب ار س واء     سرعان مایتبدل   
  او على الحواس المجردة كان معتمدا على االجھزة العلمیة 



  
  
  
  
  
  

  
  
   
  
   

   


