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 2المحاضرة 
 نشأة وتطور المنطق

في البدِء نذكر أنًو لو ُعدنا إلى العصور القديمة ونتفحص طريقة البحث فييا والتي أنتيت إلى 
تجميع كثير من الخبرات والمالحظات العممية والحياتية ، لوجدنا أن ىذه الطريقة )أي طريقة 

تجريبية( ثم أرتقت إلى وضع األستنتاجات المعتمدة عمى  –البحث( ىي طريقة )أستقرائية 
نباط مجموعة من المعارف والمبادئ بناءًا عمى تكرار الحوادث في العالم الخارجي ، مما أست

يجعل ىذه المبادئ تتخذ صيغة توقعات لحوادث قد تقع في المستقبل وىذا ما تمثل في مباحث 
الطبيعة والرياضيات والفمك في الحضارات الشرقية القديمة ، وخاصٍة في وادي الرافدين وتمك ىي 

 بت أو الجذور األولى لمبحث المنطقي الالحق . المنا
وتركزت  أعتاَد مؤرخوا المنطق حصر بدايات تطور عمم المنطق في بالد اليونان قديما  وقد 

 -الدراسات حول كشف مساىمات فالسفة اليونان األقدمين في تطور ىذا العمم وما أنجزوُه في :
 تحميل المغة . -1
 دراسة العمم الرياضي . -2
 ة فمسفية .بناء أنظم -3
 ابتغاء معرفة القوانين المنطقية المستخدمة في الحجج والتحميل والمناقشة . -4

تضمن الفكر الفمسفي اليوناني قبل أرسطو في سياق بحثِه عن الحقيقة مباحث ذات ىذا ولقد 
، إذ ساىمت في تكوين البناء المنطقي المتكامل الذي شيدُه أرسطو بعد أن  صمة بالمنطق
 –واألخالقية  –والمعرفية  –والطبيعية  –لفكر في جميع جوانبِو )الميتافيزيقية أستوعب ذلك ا

 والمنطقية(. –والجمالية 
 

 -كال  من : والمؤرخ المنصف لعمم المنطق عند اليونان لن يغفل
 في بحثيم عن أصل العالم . األيونيينإستقراء   -1
 في إبطال الحركة والتغيير . األيميينحجج  -2
 الرياضية . الفيثاغوريينجيود  -3
الناس البيان والمناقشة بالحجة ، وقد أعتمدوا عمى سياق الحجة لكل مسألة  تعميم السوفسطائيين -4

سواء كانت صادقة أو كاذبة ، وبذلك كانت المغة سالحيم في األثبات والبطالن ، فالميم ىو 
قة وبشكل ُمقنع وتارًة اإلقناع بغض النظر عن صدق وكذب القضية ، فتارًة تظير القضية صاد

 أخرى تظير القضية نفسيا كاذبة وبشكل مقنع ، فأثَّر ذلك في سقراط. 
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، وبذلك يعّد سقراط مؤسسًا  أهتم سقراط بتحميل لغة السوفسطائيين ودحض آرائهم بالبرهان -5
 -لالتجاه المنطقي الذي يقوم عمى :

والعمم والحياة اليومية تحقيقًا لمدقة بحثِو عن المعاني وتحديد المفاىيم المستخدمة في الفمسفة  - أ
 واألستنتاج المنطقي الصحيح .

 تحديد ماىيات األشياء . - ب
تأسيسِو لنظرية التعريف ، ألن سقراط عمل عمى كشف الزيف السوفسطائي والمطالبة  - ت

بالتحديد أو التعريف لمكممات أو المفاىيم واالنتقال خطوة بعد أخرى في البرىان أو في أثبات 
 مطروح . خطأ رأي

أسموب التحميل السقراطي في محاوراتِو التي كان فييا سقراط المعمم الذي  أفالطونلقد تبنى  -6
يستنبط ويفند اآلراء التي شممت معظم نواحي الحياة الفكرية والعممية ، وأن ما عرضُو أفالطون 

    -في محاوراتِو من بحوٍث في المنطق فأنُو يتعمق بـُكاًل من :
 التصور  -أ 
 االستدالل  - ب

 التعريف  -ت      
 تحميل المفاىيم وتحديد معانييا -ث      

 تأكيدِه أن المنطق وسيمة فيم الحقيقة وأن المرء يبحث بمساعدة المنطق ناشدًا كل أنواع اليقين. -ج   
 

المنطقية المنظمة جعمت معظم الباحثين يحكمون أنُو أول من وضع عمم المنطق  أرسطوإن جيود  -7
عممًا مستقاًل لُو قوانينِو ومبادئِو وجعمُو )آلة العمم ( ، وقد أطمق تالمذتِو وناشرو ُكتبِو وُشّراحيا عمى 

م بالمنطق بعد ( أي ) اآللة أو األداة ( وسّموا ىذا العم Organonآثارِه المنطقية أسم )األورغانون  
 أن كان أسمُو عند أرسطو )التحميالت(.

 
الذين حّولوا النظر المنطقي من  المدرسة الرواقيةلقد كانت اإلضافة المنطقية األخرى من نصيب  -8

التصورات )الكميات( إلى األقوال واألحكام أو القضايا ، كما أستخدموا األستنتاج في الوقائع الجزئية ، 
ادية والحسية بالمنطق الرواقي ، فمذلك أصبح المنطق الرواقي عممًا ومن ىنا جاءت صفة الم

موضوعِو الجزئيات المادية المتشخصة أي أصبح عمم لُو وجود حقيقي واقعي تجريبي وعممي ، وتمك 
نقاط تناقضُو مع المنطق األرسطي العقمي التصوري البحت ، وبمعنى أدق أن المنطق الرواقي يجمع 

 نسق واحد. بين الحس والعقل في
ميمة تحميل منطق أرسطو من دون أن يسجموا إضافات منطقية  الفالسفة وُشراح أرسطولقد تناول  -9

 ميمة.
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 -وأما أهم الفروقات األساسية بين المنطق األرسطي والمنطق الرواقي ، فهي كاآلتي:
 المنطق الرواقي المنطق األرسطي ت

 
1 

 
 ُيعرف بأنُو آلة لمعمم

 
 األقوال واألحكام أو القضاياُيعرف بأنُو عمم 

 
2 

 
 أستخدم المنطق األرسطي التصور

 
 أستخدم المنطق الرواقي األستنتاج في الوقائع الجزئية

 
3 

 
 أتصف المنطق األرسطي بالصفة العقمية

 
 أتصف المنطق الرواقي بالصفة المادية والحسية

 
4 

 
 يعّد المنطق األرسطي منطق التصورات )الكميات(

 
 المنطق الرواقي عممًا موضوعِو الجزئيات الماديةيعّد 

 المتشخصة
 
5 

 
 المنطق األرسطي ىو منطق العقل التصوري البحت

 
 المنطق الرواقي لُو وجود حقيقي واقعي تجريبي وعممي

 
6 

 
 أن المنطق األرسطي يعتمد عمى العقل في النظر

 المنطقي

 
 أن المنطق الرواقي يجمع بين الحس والعقل في نسق

 واحد
 
 


