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-: البحثملخص   
فيضع المبادئ والقوانين التي تمنع الذهن من  نياإلنساعلم المنطق يبحث الفكر 

الوقوع في الخطأ والتي بواسطتها يمكن التمييز بين التفكير الصحيح والتفكير الخاطئ 
ومن  وأفالطونفي جدل سقراط  .أرسطوونجد بدايات المنطق كانت واضحة قبل 

فكانت  المدارس اليونانية التي كان لها دور في ظهور المنطق المدرسة األيلية
المنطق الذي أصبح فيما بعد علما مستقال  أساسهي  أرسطوالسابقين قبل  إسهامات

 .بذاته هو علم المنطق
 .فالسفة اليونان, المدرسة األيلية, المنطق, أرسطو :الكلمات الدليلية

Abstract:-  

Logic studies human thoughts and formulates principles and 

laws to prevent the mind from falling into errors. Through these 

principles and laws, correct thinking and wrong thinking can be 

distinguished.  We found that before Aristotle, the logical 

beginning was clear.  In the dispute between Socrates and Plato, 

the Greek school that played a role in the emergence of logic is 

the Elian school.  The contribution of the predecessor before 

Aristotle was the foundation of logic, which later became an 

independent science. 

 المقدمة:
للعلم قيمة هامة في حياة اإلنسان, وقد كان للعصر اليوناني دوره الكبير في إعالء 
شأن قيمة العلم واالهتمام بالدراسات العلمية, وعلى الرغم من أن فالسفة اليونان ركزوا 
جل اهتمامهم على الجانب النظري من العلم وكان هذا أمرًا طبيعيًا من أناس لم يعرفوا 

جربة ولم يهتموا إال بالنظر العقلي في الطبيعة, إال أن هذا األمر لم يكن عائق قيمة الت
في ظهور أسس, وبدايات في وضع قواعد ما نطق على يد بعض الفالسفة اليونانيون 
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وسقراط وأفالطون قبل أرسطو حيث تعد السوفسطائية دعوة نسبية  مثل السوفسطائية
 ئد كانت في صميمها دعوة االستعانة بأي مبادشكية وتمردًا على العلوم الطبيعية, فق

خارجية أو عوالم أخرى, فقد حولت السوفسطائية الفكر من  االهتمام بالطبيعة إلى 
الفرد هو معيار  اإلنسان, وغيرت مغايرة : فأصبح أسسهاالهتمام باإلنسان وقلبت 

 لمنطقية.ا واألسس واألخالقالحقيقة, لهذا أهتمت السوفسطائية بالمعرفة والذات 
أما سقراط وضع منهج معرفي منسق قائم على التصور, وأساس منطقي وهو من 

 والوصول إلى الحقيقة التامة. اآلخرينالتوليد أي توليد المعاني من 
أما أفالطون فقد لعب الجدل دورًا هامًا في نظرية في تفسيره بين عالم المحسومات 

منطقية  ئان البد من افتراض مبادمنهما, ك وعالم المعقوالت, وتحديد خصائص كل
, فبواسطته تصل إلى ئالمبادليستخدمها في بناء النظرية وكان الجدل هو أهم هذه 

المثل التي يسعى إليها العلم والتي تمثل العالم الثابت الواحد لكل العوالم المتغيرة 
 واعها:المتعددة, حيث أن هذه المثل هي غاية فهي تمثل وحدة المعرفة على اختالف أن

, إال أن الفترة أرسطوفقد تعددت الدراسات في مجال المنطق فقد كتب عن منطق 
نجدها قد أغفل عنها ومن النادر أن نجد من الباحثين من أهتم  أرسطوالتي سبقت 

 األسستحاول في هذا البحث دراسة  فبالبدايات األولى لنشوء علم المنطق, لهذا سو 
 : اآلتياليونان, وهي تتمثل في  لظهور المنطق في البالد األولية

 المنطقي قبل سقراط. األساس:  األولالمبحث 
 سقراط في نشوء المنطق. إسهاماتالمبحث الثاني : 

 في تأسيس المنطق. أفالطوندور  الثالث:المبحث 
المنطقية لنشوء, علم المنطق, ودورها في  األسسأهمية البحث هو التعرف على 

ي أن الغاية أو الهدف الحقيقي من البحث هذا هو بيان أعالء قيمة العلم المنطق
المعرفية والمنهجية التي أدت إلى ظهور علم المنطق في بالد اليونان والعودة  األسباب

ك لنجد أن تاريخ المنطق قديم قدم الفلسفة وأن هنا أرسطوبعلم المنطق إلى ما قبل 
 .اإلنسانية في الفكر تكز أصول لقوانين منطقية كانت مر 

 وسوف نحاول في هذا البحث أن نطرح بعض التساؤالت منها:
 هل أن المنطق ولد مع أرسطو؟ -1س
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 ما هي الجذور القديمة التي أدت  إلى ظهور المنطق؟ -2س
 كيف ساهم سقراط وأفالطون في تأسيس المنطق؟ -3س

 أما المنهج الذي استخدم في البحث المنهج التحليلي المقارن الذي من خالل التعرف
 المتعلقة بهذا البحث. واألفكارعلى اآلراء 

 األولالمبحث 
 :المنطقي قبل سقراط األساس

المنطق في اللغة العربية يعني الكالم وهو مصدر مشتق من الفعل ) نطق (, الذي 
يعني تلكم, فيقال نطق الرجل ينطق نطق ومنطقًا ونطوقًا وصار منطقيًا أي تكلم 

فكالم كل شيء منطقه وعلى هذا فالمنطق مختص بصوت وحروف تعرف بها المعاني 
سناده اإلنسانبكالم   .(i)إلى غيره مجاز وا 

 –لقد أكدت المصادر لنا على أننا ال نعرف على وجه الدقة أول من استخدم كلمة 
أنه ربما تكون هذه  يقولت فيه ولكن ظهر هناك افتراض منطق وال أول عصر أطلق

سبب الذي أدى لهؤالء الشراح إلى وضع هذه الكلمة من وضع شراح أرسطو أما ال
 .(ii)الكلمة فهو لكي يقابلوا بين أورجانون أرسطو وبين كلمة الجدل عند الرواقيين

أما بالنسبة إلى تصريف المنطق, فقد تعددت تعاريفه حتى أنه اتخذ عدة اتجاهات 
 البد من ذكرها في هذا البحث ونوجزها كالتالي:

  الذي عرف المنطق تعريف عمليًا فقالوا بأنه آلة أو االتجاه العملي التطبيقي
 األحكامصناعة يمكن أن نستفيد منها عمليًا عند تطبيق قواعد المنطق وشروطه على 

 واالستدالالت الموجودة في العلوم.
  االتجاه النظري التطبيقي الذي عرف فيه المنطق على أنه صناعة وعلم

 نظري معًا.
 بعض المناطقة إلى أن المنطق علم  معياري  االتجاه المعياري, وفيه ذهب

والمقصود بكلمة معياري أن قوانين المنطق تصبح بالنسبة للمفكر كالمعايير الثابتة 
 التي يجب أن يرقى إليها كل تفكير صحيح.

  االتجاه النظري الذي عرف فيه المنطق على انه علم نظري ومن أصحاب
ألي فاآللة  .(iii)علمًا برهانيًا وسماه علم التحليلالذي أعتبر المنطق  أرسطوهذا االتجاه 
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مراعاتها  تعصمبمنزلة الجنس والقانونية تخرج اآلالت الجزئية ألرباب الصناع وقوله )
تعصم مراعاتها الذهن عن  الذهن عن الخطأ في الفكر يخرج العلوم القانونية التي ال

علم المنطق يبحث في الفكر إن  .(iv)الخطأ في الفكر بل في المقال كالعلوم العربية
والقوانين التي تقنع الذهن من الوقوع في الخطأ والتي  ئفيضع المباد اإلنساني

بواسطتها يمكن التمييز بين تفكير صحيح وتفكير خاطئ كما يهتم بدراسة الطرق التي 
 , أذن فما الغاية منه أن الغاية من(v)يعتمد عليها إلى علم الوصول إلى نتائجه وقوانينه

 علم المنطق تنصب في الناحيتين.
  بقصد االهتداء إلى قوانينه ومعرفة الشروط التي  اإلنسانيالبحث في الفكر

يتوقف عليها الصحيح منه وهو من هذه الناحية علم من العلوم له موضوع خاص 
 وغرض معين ومنهج محدد.

 لخطأ تطبيق هذه القوانين على أنواع الفكر المختلفة لمعرفة الصواب منها وا
من ذلك كله  .(vi)وهو من هذه الناحية من الفنون أو صناعة كما يسميه مناطقة العرب

أو القواعد أو القوانين التي يتم بواسطتها  ئنجد أن غاية المنطق هي البحث عن المباد
 .(vii)االتفاق المزدوج بين الفكر ونفسه من جهة وبين الفكر والواقع من جهة أخرى

لمنطق كونه وسيلة ضرورية لدراسة العلوم ومنها الفلسفة, فهو أذن تتجلى لنا أهمية ا
األداة التي نمتلكها قبل الشروع في دراسة هذا العلم ومن هنا سماه أرسطو 

 (, أي الوسيلة.االورجانون)
ومن خصائص هذا العلم أنه يعصم الذهن حتى ال يقع في الخطأ وحاجتنا للمنطق 

ت التفكير المنطقي وسماته االتساق وعدم هي لكي يصحح أفكارنا كما أن مميزا
 .(viii)التناقص ألن العقل ال يقبل أال التفكير المنسق

أن أول بدايات للمنطق ظهرت في الحضارات القديمة وقد يظهر هذا العلم مرتبطًا 
وثيقًا بفن يعرف بفن الخطابة وهو الذي أسماه أرسطو فيما بعد بكتاب )ريطوريقا ويعد 

ظهر المنطق داخل إطار فن  األولىفورع اللغة ففي المحور  هذا الفن فرعًا من
 .(ix)الخطابة باعتباره نظرية بالغية فبدايات المنطق يمكن القول عنها أنها كانت لغوية

أما في الحضارة اليونانية فكان اليونان مهتمين باالستدالل العقلي ذلك االستدالل 
عملياتهم االستداللية بوجه عام فبدأ  الذي يقودهم إلى مسلمات أولى يجب أن يبدأ منها
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حدة حتى يصلوا إلى ومن الجزئيات إلى الكليات ومن هذه إلى ما هو أكثر كلية, وو 
, هكذا سار الفكر اليوناني أال أن قيام (x)أولى هي تلك المسلمات ذاتها ئمبدأ أول مباد

يلي كانت  إالالتي نتجت عن متناقضات زينون  األزمةما سمى بأزمة الرياضيات تلك 
سيما استنباطي تركن إليه الرياضيات الدائمًا للفكر اليوناني ألن يحاول إيجاد منهج 

, لذلك (xi)الهندسة في طمأنينة ومن هنا كان االهتمام الفيثاغوري  والجدل االفالطوني
ليدس الذي قر المنطق عند اليونان فلقد ميز أيمكن عد هندسة أقليدس من أسباب ظهو 

هي ما أسماها بالمعاني والثانية ما  األولىف . م, بين مجموعتين  300ظهر حوالي 
أسماها المصادرات ومن هاتين المجموعتين باإلضافة إلى مجموعة ثالثة تسمى 

قضية أتمكن من إقامة ما يسمى بالنسق  465بالتعريفات تمكن اقليدس من استنباط 
 .(xii)االستنباطي في ميدان علم الهندسة

المنطق عند اليونان هو األزمة العملية التي ظهرت في النصف ومن أسباب ظهور 
الثاني من القرن الخامس قبل الميالد وسبب هذه األزمة ظهور السوفسطائية الذين كان 
همهم إقناع سامعيهم بأي ثمن فاستخدموا الخطابة, والخطابة كانت نوعًا من المتعة 

 واللهو الشعبي.
ي نشاط السوفسطائية ألن الخطابة ترتبط أرتباطًا الخطابة مكانا هامًا ف احتلتلقد 

, (xiii)الذي اهتم به السوفسطائية وابتداء من الخطابة اهتموا باللغة اإلقناعوثيقًا بمفهوم 
وهذه الخدمات التي قدمتها السوفسطائية مهدت للمنطق وحررت الفلسفة واالخالف 

 .(xiv)التعبيروخدمت اللغة بحيث وصعب أسس الصرف والنحو والخطابة وفنون 
ثم جاء سقراط فأفسد على السوفسطائتين متعتهم فأخذ يضع أسس من حديد هو فن 
الحوار أو من توليد المعاني ولكنه لم يتخذ الحوار سبياًل إلى الغلبة, إذا كان ال يبحث 
إال من الحقيقة وحدها فكانت طريقته هي أن يناقش المقدمات أو اآلراء السائدة التي 

لنتائج وكان يبحث مع محاوريه عن التعريف الحقيقي لألشياء أي عن تستنبط منها ا
يقول أي سقراط يبحث  أرسطوالتعريف الذي يعبر عن ماهية الشيء المعرف لذا كان 

عن جوهر األشياء ألنه كان يحاول استخدام القياس وماهية االشياء نقطه البدء في 
ذا لم يكن سقراط قد وصل إلى تحديد مفهو  م القياس الذي حدده ارسطو بعده القياس, وا 

, أما أفالطون فلم يكن (xv)فمن المؤكد أنه واضع باب التعريف في المنطق القديم
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نصيبه في توضيح فكرة المنطق في ذهن أرسطو أقل خطرًا من ذلك ألن طريقة في 
, هي طريقة المسمى المنطقية تشبه إلى حد كبير طريقة التفكير الرياضي (xvi)الجدل

تحليلية من الفيثاغورين  وقد أخذ أفالطون عن الهندسة برهان الخلف الذي  فهي طريقة
 .(xvii)يمثل في المنطق مكانا هاماً 

. م (, الذي أمن  ق.  514هو بارمنيدس ) ولد  اآلليةأن المؤسس الحقيقي للمدرسة 
والمعرفة عنده نوعان عقلية وهي  ,بوحدة الوجود فكان أول من نظم الشعر في الفلسفة

 .(xviii)اإلحساسوظنية, وهي متغيرة ألنها قائمة على  ثابته
وجود ليس موجود من اللقد قدم بارمنيدس الصياغة المينافيزيقية لقانون الهوية وال

خالل قوله ) أن الوجود موجود ولالوجود ليس موجودًا (, وال مخرج من هذه الفكرة أبدًا 
أ عدم التناقض استخدامًا فكان أول فيلسوف استخدام مبدأ الهوية ) الذاتية ( ومبد

, فهو يعتبر أن هناك نقيضين الوجود والالوجود وال يمكن أن يقوما معًا أو (xix)دقيقاً 
يرفعا معًا بل البد من اختيار احدهما وهذا أول تطبيق لمبدأ عدم التناقض وهناك 

, بارمنيدس بدأ من مقدمة (xx)تطبيق آخر هام يخص مشكلة الحكم في المنطق ذلك
ظاهرها بسيطة وهي الوجود موجود أو هناك وجود وابتداء من هذه المقدمة تبدو في 

تقوم كل بناء فلسفة اعتمادًا على متضمنات هذه القضية أي أن فلسفة بارمنيدس كانت 
, لذلك نجد أن (xxi)استنباطية وليست استقرائية وهي فلسفة تحليلية وليست تركيبه

تم جاء تلميذه زينون ) ولده  األساسيةبارمنيدس مهد الطريق لظهور قوانين المنطق 
أب الديالكتيك في بالد اليونان  أرسطوق , م (, مؤسس علم الجدل الذي اعتبره  490

بارمنيدس مستعماًل طريقة غير مباشرة  أستاذهلقد حاول زينون أن يدافع عن مذهب 
وذلك بأن يقول أن المذاهب المضادة لمذهب الوجود عند بارمنيدس وخاصة 

اغورية تقضي إلى تناقض أنها غير صحيحة وما دامت غير صحيحه فالمذاهب الفيث
 .(xxii)المضادة لها صحيحة

 إقحامأن المنهج الجدلي الذي أسسه زينون يقوم على برهان الخلق ويرمي إلى 
الخصم, ذلك أن الجدل يتلخص عنده في اختياره للقضية التي يسلم بها الخصم ثم 

ذا كان برمنيدس قد يستنتج منها نتيجتين متناقضي إلى نتيجة تناقض الحس  انتهىن وا 
فإن مهمة زيتون لم تعد تتخلص في مجرد إثبات الوجود عند بارمنيدسبل في بيان 
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براز ما تنطوي عليه نظريات الخصوم من تناقض, وهذا النمط من الحجج يسمى في  وا 
يتان العصر الحديث )بالنقائض(, والنقيضة هي برهان على أنه لما كانت قض

متناقضان تترتبان بالتساوي من افتراض محدد فإن هذا االفتراض يجب أن يكون 
 .(xxiii)زانقاً 

إذن الجدل ذو أهمية خاصة عند زينون فقد كان سباقًا إلى إدراك أهمية الجدل في 
الحجاج وتبرير الرأي بنقض موقف الخصم لذلك استحق لقب مؤسس أو مخترع الجدل 

حقيقة أن المنطق هو المنهج ولذا نجده بشكل دائرة مغلقة بين فالسفة اليونان وفي ال
ألنه يعرض المنهج من بدايته إلى نهايته لذلك يرى هيجل أن مهمة المنطق هي تتبع 

, غير أن ما يعاب على الجدل عند زينون هو أنه جدل (xxiv)الديالكتيك حتى نهايته
ون  حركة الجدل هو ذاتي من حيث أنه يعتمد  على الذات المفكرة فالواحد عنده بد

نما حركة تتبع  هوية مجردة مع أن الجدل الحقيقي يتطلب أال يكون حركة لذهننا فقط وا 
ذاتها أي أنه البد من خطوة أخرى تنقل الجدل من الذات المفكرة  األشياءمن طبيعة 

إلى األشياء الخارجية بحيث يصبح الجدل جوهر هذه األشياء وحقيقتها وذلك يعنى أن 
هي االنتقال والحركة والتغير والصيرورة فال شيء يلبث على  األشياءقة تصبح حقي

نما الكل في حركة وتغير دائبين  .(xxv)حاله وال شيء ساكن وا 

 المبحث الثاني
 :إسهامات سقراط في نشوء المنطق

. م . ق (, شخصية فلسفية يونانية تغير معها مسار الفكر  399 – 469سقراط ) 
أهل أثينا كان قد  ري عند اليونان, وكان حكيم فاضل زاهد منوبها بدأ النضوج الفك

من فيثاغورس وأرسا والس وأقتصر من أضافها على االهيات اقتبس الحكمة 
 .(xxvi)األخالقاشتغل بالزهد ورياضة النفس وتهذيب  واألخالقيات

لقد أهتم سقراط بالمنهج الذي ظهر فيه اتجاهه إلى المنطق فأول نقطة بدأ بها سقراط 
اتجاهه المنطقي هي فكرة التصور فأسس منهجه على التصور ألن أي موضوع ال 

, فمن (xxvii)ءًا منهى تصور عام حكم على الموضوع ابتديمكن فهمه إال برده إل
المالحظ على جهود سقراط أنه قام منهج معرفي منسق قائم على التصور وهذا ال 
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هذا ال يمكن أن يتم حسب يمكن أن يتم حسب فهم الواقع منسق قائم على التصور و 
فهو  اإلقناعفهم الواقع الخارجي لألشياء, وكما فعل السوفسطائية في وضعهم من 

أيضًا سار وراء البحث عن منطق لغوي حتى عرف  منهجه بفن التوليد أي توليد 
 .(xxviii)المعاني وكان سقراط بارعًا في هذا الفن

هكم هو اصطناع الجهل أما فهو صاحب منهج ) التهكم والتوليد (, والمقصود بالت
 التوليد فيقصد منه توليد المعاني من اآلخرين والوصول إلى الحقيقة التامة.

إن فلسفة سقراط تقوم على أساس المفاهيم والمقصود بالمفاهيم هو الذي يتكون من 
همال  األشياءالتي تتفق فيها مع جميع أعضاء فئة من  األفكارجمع   األفكاروا 

الستدالل العقلي أساسا مبنى على أساس المفاهيم, فاالستدالل أما المختلفة فيها وا
العامة من الحاالت الجزئية  ئواالستقراء قائم على تكون المباداستنباطيا أو استقرائيا 

والمفاهيم تتكون من مقارنة العدد من أمثله فئة من الفئات واالستنباط هو دائمًا عملية 
 اً فاالستدالل االستقرائي مع هت جزئية وعليمبادئ عامة على حاالعكسية لتطبيق 

يشكل المفاهيم انطالقًا من  األولبتكوين المفاهيم بينما االستنباط معنى بتطبيقها 
وصول إلى الكليات أما الثاني فهو نوع من االرتداد في تلميس ما يتضمنه الجزئيات لل

الحكم الكلي من  عناصر جزئية وأن سقراط بوصفه المعرفة كلها في المفاهيم جعل  
العقل أداه المعرفة وهذا ما يتضح لنا أكثر عندما تدرك أن المفهوم هو نفسه 

مع  األشياءراج الصفات العامة لفئة , الذي يتكون منها المفهوم وذلك بإد(xxix)التعريف
 استبعاد الصفات التي يختلف فيها أعضاء فئة.

والتعريف في الحقيقية هو مجرد التعبير عن المفهوم بالكلمات وبعملية تثبيت 
التعريفات للمثلث يمكننا مقارنته بأي شكل هندسي آخر وتحديد ما إذا كان مثلثًا أم ال 

بأن هذا الفعل الجزئي  اإلقرارة يجعلنا قادرين على كما أن تجديدنا لمفهوم الفضيل
فاضل أم ال تبعًا لمقارنته بتعريف الفضيلة إذن المعرفة تعني المعرفة باألشياء كما هي 

 األشياءعلى نحو موضوعي باستقالل عن الفرد ومثل هذه المعرفة هي معرفة بمفاهيم 
 .(xxx)لهذا فإن فلسفة سقراط تقوم المنطق االرسطي

نجد أن سقراط من خالل نظريته في التعريف حاول أن يصل إلى معرفة كذلك 
من خالل وجودها العقلي الثابت وعوارضها المحسوسة وباالستقراء والتحليل  األشياء
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 ئاني الكلية الثابتة فيها كالمباداالعتبارات أو المع –والمقابلة والمقارنة والديالكتيك 
 .اءاألشيوحدود  األنواعوالقوانين وصور 

ومباهيات  الفضائل ولما كان هذا االعتبار العقلي العام جامعًا للخصائص الثابتة في 
الموجودات صح أن يكون تعريفًا لها, وأصبح بالتالي مقياسًا دقيقًا لحقيقتها وبعبارة 

أن الماهية ثابته في الموجودات ومن الممكن التوصل إليها بالحد أو التعريف  أخرى
ذا كانت ماهية هي ال تتغير الذي هو مجموع الخ صائص الذاتية للشيء المعرف وا 

 األول األساسثابته والعلم بها متحقق وبذلك يكون سقراط واضع  األشياءفخصائص 
عنه أنه أول من طلب الحد الكلي  أرسطوللفلسفة المعاني أو الكليات ألنه كما يقول 

اط شارك في بناء أهم قسم , هنا نجد أن سقر (xxxi)بطريق االستقراء فال علم إال للكلي
 من أقسام المنطق القديم إال هو التعريف الذي بنيت عليه نظرية الكليات الخمس.

لنظرية  األولى األسسمن خالل نظرية سقراط في المفاهيم التي قادته إلى وضع 
االستقراء يهتم بتكوين  أالنالتعريف والحد الكلي نجده قد توصل إلى مفهوم االستقراء 

م واالستدالل عمومًا نوعان أما استنباطي أو استقرائي, واالستدالل االستقرائي المفاهي
قائم على تكوين المبادئ العامة هو عبارة مضاعفة ال عن شيء جزئي بل عن فئة 

أي عن المفهوم والمفاهيم تتكون استقرائيًا عن المقارنة لعديد من  األشياءكلمة من 
ل االستنباطي على الحاالت الجزئية فإذا قلنا أن أمثله فئة من الفئات بينما االستدال

سقراط يجب أن يكون فانيًا ألن جميع الناس قانون فإن المسألة تكون هي ما إذا كان 
ينطبق على الموضوع الجزئي الذي أسمه  إنسانأي ما إذا كان المفهوم  إنسانسقراط 

كان االستقراء عند  , لقد(xxxii)سقراط أذن االستدالل العقلي كلية قائم على المفاهيم
سقراط يتصل بأسلوبه الجدلي الذي كان يتفادى فيه التعميم أو التجريد وينطلق من أي 
مقدمة اتفقت ثم يتطرق منها إلى ما كان يراه صوابًا فإذا تبين له فساد تلك المقدمة قاد 

 األسلوبالمحاورة إلى االستعانة عنها بمقدمة أو تعريف آخر وهكذا وفي هذا 
رائي يستحيل القطع بأي نتيجة أو اعتبارها كلمة أو عامة بمعنى مطلق وكان االستق

ما وتعقيدها خطوة للتحقق من  الستقرائي أيضًا االنطالق من فرضيتصل باألسلوب ا
 .(xxxiii)االستقرائي كما نعرفه اليوم األسلوبصحتها أو فسادها وهو من أهم مقومات 
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ة بين سقراط وبين من سبقه متمثلة وهذا دليل واضح على وجود قطعية ابستمولوجي
قامة تصورات جديدة وذلك بطريقة االستقراء  في تأسيس علم جديد وتحديد معاني وا 

 .(xxxiv)األهميةواالنتقال من الجزئي إلى الكلي وهذا منهج جديد في غاية 
ومن ذلك كله يمكن إيجاز ما قدمه سقراط في علم المنطق في وضع أسس أوليه    
 :كاألتيله 
  بحث عن الماهية أو عن ) ما هو الشيء (, ويقع في الجواب الجنس إنه

؟ يقع في الجواب الجنس والفصل فيكون اإلنسانوالفصل فعندما نسأل مثاًل ما هو 
 الجواب هو الحيوان الناطق.

  أنه سعى إلى االستدالل القياسي, وهذا معناه أن يحصل على البراهين
 اليقينيه.

 رائية أو الدليل االستقرائيإنه استخدام األدلة االستق(xxxv) يعد سقراط أول من ,
طلب الحد الكلي بطريق االستقراء وال يمكن قيام العلم إال بالكليات وقد كان إلكتشافه 

 الحد والماهية أكبر األثر في مصير الفلسفة.
قادة إلى أن يجعل العقل أداه  األسلوبجعل سقراط المعرفة كلها في الماهيات وهذا 

 المعرفة.
حصاد الفكر اليوناني,  ق , م (, أول فيلسوف جمع 348 – 428يعد أفالطون ) 

ينًا وأخذ الفلسفة من أستاذه سقراط وعندما مات سقراط قام مقامه وضم إليه وال في أث
العلوم الطبيعية والرياضة, وهو صاحب نظرية المثل, ألف كتبه على شكل محاورات 

 .(xxxvi)ية في المحاورةوكانت شخصية سقراط هي الشخصية الرئيس
لقد تأثر أفالطون بأستاذه سقراط تأثير كبيرًا حيث أن نظرية سقراط في التعريف لها 

ألنه يعده أساس العلوم الرياضة وأتخذ التعريف عنده  أفالطونتأثير واضح على فكر 
شكاًل أخر هو الحد أو الرسم وقد ذكر في محاوراته عدة تعريفات لمسائل فلسفية 

كل على انه ) السطح الذي يحده الجسم أو هو حد الجسم (, فالتعريف هو كتعريف الش
, وهو أساس العلوم الرياضة ونقطة البداية في منهجها األشياءالتغير عن طبيعة 

 .(xxxvii)وحجر الزاوية في الجدل
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مة وخاصة القسمة الثنائية يتصل بالتعريف منهج اشتهر به أفالطون وهو القس
وزوج (, ومن التعريف والقسمة ينشأ منهج التحليل ثم  ) للعدد إلى فرد هكتقسيم

 .(xxxviii)التركيب وهما منهجان ابتدعهما أفالطون وهما عماد العلوم الرياضية
وهو موضوع  األسماءومن المحاورات االفالطونية التي تناولت فلسفة اللغة أو أصل 

 األسماءيدخل في مباحث فلسفة اللغة وكان غرض هذه المحاورة هو  كيفية دراسة 
 األمروصواب أطالقها على ما أطلقت عليه من أشياء وأفعال بأسلوب علمي  واأللفاظ

 .(xxxix)الذي يترتب عليه توضيح صواب القضايا والعبارات
في هذه المحاورة يتناول أفالطون مسألة الصدق والكذب في القضايا وعالقتهما 

يا حيث يقر أفالطون بالمعنى وهي مسألة طرحها  أرسطو في منطقة في مبحث القضا
بالوجود فالقضية الصادقة هي  األلفاظبأن هناك صدقًا وكذبًا في القضايا كما أن في 

التي تخبرنا بما هو موجود أما القضية الكاذبة فهي التي تخبرنا بما هو عبر موجود أما 
تكون القضية صادقه يكون كل جزء منها مصادقًا وحين تحلل القضية إلى أجزائها إلى 

غر جزء فيها وهو االسم فاالسم الداخل في قضية صادقة تكون كاذبة أيضًا وفي أص
ضوء ذلك يرتبط المعنى بالصدق ارتباط تالزم فكلما تكلمنا صدقًا تكون قد تكلمنا بما 

 .(xl)له معنى وكلما تكلمنا بما له معنى تكون قد تكلمنا صدقاً 
كون صادقًا ينافي ما جاء به إذن أفالطون يربط بين القضية وحلمها اال أن رأيه ي

ة كاذبه مثل يصادق ولكنها داخله في قض األلفاظأو  األسماءعلم المنطق فقد تكون 
خالد وهذه ألفاظ صادقة اال أن القضية بأكملها كاذبة بينما نجد  إنسانقولنا : سقراط 

ربطه للصدق والكذب وبالوجود كان من إبداعات أفالطون, وهي التحليل من حبس 
إذ أن هذه الفكرة  األفالطونيوقد أهتم المنطق الصوري بالتصنيف  األفرادإلى  ناساألج

 .(xli) أرسطوعند  واألجناس األنواععنها تصنيف  ينشأسوف 
باإلضافة إلى ذلك نجد أن منطق أفالطون إلى ذلك نجد أن منطق أفالطون أتسم 

ف أما عن المفاهيم بالجدل فتصنيفه للجدل جاء من خالل بحثه في التصورات والتعري
بل تعريف هذا الشيء  األشياءعند أفالطون هي أبها االستعمال في تصنيف كثرة 

بعينه وهو مبدأ من مبادئ الجدل عند أفالطون يسبق التصور وأن الجدل عند أفالطون 
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من جدل أفالطون وأقام نظريته في  أرسطوهو الجمع بين العام, والخاص وقد استفاد 
 .(xlii)هود التي سبقه فيها فالسفة اليونانالتصورات على الج

يعرف أفالطون الجدل الديالكتيك على انه المنهج الذي به يرتفع العقل من 
المحسوس إلى المعقول دون أن يستخدم شيئًا حسب بل االنتقال من معاني بواسطة 

, والجدل منهج من أسفل إلى أعلى وبالعكس من حيث هو علم فهو يقابل ما (xliii)معان
 بنظرية المعرفة بمعنى واسع يشمل المنطق  والمتافيزيقا. أالن نسميه

ويرى أفالطون أن للجدل الكثرة المحسوسة إلى الوحدة المعقولة أي ينتقل من خالل 
الكثرة المحسوسة إلى المعقول أي ينتقل من تعميم إلى آخر حتى يصل إلى الجنس 

 الذي يشملها جميعًا. األعم
تيك فهو الطريق النازل الن الفيلسوف بعد أن يدرك الوجود للديالك األخرأما الطريق 

التي تندرج تحته وله أن يسر في هذا  األنواعيهبط إلى  األجناسأو أعلى  األعم
الهبوط على منهج التحليل أو باستخدام القسمة الثنائية, أن استخراج أفالطون في 

لى الكلي الذي يشملها ففيه الطريق الصاعد االستقراء وهو انتقال الذهن من الجزئيات إ
كل الجزئيات إلى الصفات الجوهرية التي تربط هذه الجزئيات بعضها  اإلنسانيالحظ 

شيئًا فشيئًا حتى يصل  األنواعببعض إي إلى الماضية العامة أو النوع ثم يرتفع من 
وهي ماهيات أعم  األجناسإلى ما هو مشترك بين عدة أنواع وهو الجنس ثم يرتفع من 

 .(xliv)ما هو مشترك بينها أيضاً  األنواعمن 
التي وضعها  األسس أوفي مجال المنطق  أفالطون إسهاماتومن ذلك يمكن إجمال 

 للمنطق هي:
اهتمامه بنظرية التعريف حيث مد نطاق الموضوعات المراد تعريفها إلى  .1

 الوجود بأسرة.
محاورة كراتيلوس تتحدث عن أصل اللغة وعن موضوع  أفالطونخصص  .2

 ق والكذب في القضايا.الصد
اهتم أفالطون بالتصنيف والقسمة وتحليل المفاهيم وهو منهج جديد في  .3

 التحليل والتركيب.
 أصبح الجدل الديالكتيك على يد أفالطون نظرية في العلم. .4
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من الغلو أن ننسب إلى أرسطو وحدة الفضل في أنشاء علم المنطق فأن جهود 
السابقين عليه حيث قام فالسفة اليونان  ما هي اال نقطة انتهاء الجهود أرسطو

علم المنطق الذي أصبح فيما بعد علمًا مستقال بذاته على يد  اإلنشاءبإسهامات كبيرة 
إداه  وأصبحالمنطق إلى ما قبل حضارة اليونان لكنه اتضح  وأسسارسطو حيث تمتد 

يما بعد علما علم المنطق الذي أصبح ف إلنشاءعلى يد فالسفة اليونان بإسهامات كبيرة 
مستقال بذاته على يد  أرسطو حيث تمتد وأسس المنطق إلى ما قبل حضارة اليونان 
لكنه أتضح وأصبح أداة على يد فالسفة اليونان ويمكن بيان النتائج التي توصلنا إليها 

 في هذا البحث بالتالي.
 

 : الخاتمة
ن الخطابة الطابع المادي حيث ارتبط بف أرسطولقد غلب على المنطق قبل  -1

من ذلك نجد  كتابًا خاصًا باسم ريطوريقا وفن الجدل الديالكتيك. أرسطوالتي افرد لها 
أن بدايات المنطق اتسمت بالطابع اللغوي حتى أن أفالطون خصص محاوره 

 كرايتليوس اللغة.
هي جدل سقراط وافالطون ممن  أرسطولقد كانت نقطة البداية في منطق  -2

مؤلفة عن الجدل الذي عرف  أرسطوللغة ودالالتها كتب ا األساليبخالل مناقشته 
 باسم الطوبيقا.

من المدارس اليونانية التي كان لها الدور في ظهور أصول المنطق هي  -3
 المدرسة االيلبيه وتمثلت في جدل زينون ألن المنطق هو الجدل.

إن من أسباب ظهور المنطق في الفكر اليوناني هو ظهور الرياضيات  -4
العملية  األزمةافليدس كذلك ظهور السوفسطائية التي أدت إلى ظهور  وخاصة هندسة

 في النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميالد.
وضع سقراط منهج معرفي على أساس منطقي هو فن التوليد للوصول إلى  -5

 الحقيقة.
وأخيرًا يمكننا القول أن أفالطون قد وضع لنا الجدل الذي كان له دوره في  -6

 ظرية المنطقية.تأسيس الن
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