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 4المحاضرة 
 العالقة بين المغة والمنطق 

)ىي التعبير الظاىر عن التفكير الباطن ، فيي لفظ فالمغة إن العالقة بين المغة والمنطق عالقة وثيقة ، 
يعبر عن التفكير الباطن أو ينقمُو إلى غيرِه إال في التفكير الباطن إذًا ، أي أن اإلنسان ال يستطيع أن 

 ألفاظ(.
ىي التمثيل الحسي لممدرك الذىني في الخارج تمثاًل ماديًا مسموعًا ، لكن ىذا  -: وبمعنى فمسفي المغة

 األعتبار جعل من المنطق تابعًا لمغة ، وأعتبارِه جزءًا منيا .
 -، فأننا نجد كاًل من : نبحث المسألة من وجهة نظر تاريخيةولكن عندما 

 
لى الفكر كأنيما شيء واحد ، فالصور العقمية ال تسود إال إلى  السوفسطائيينإن  -1 نظروا إلى المغة وا 

 األلفاظ .
بعد ذلك ، فحاوَل أن يخضع المغة لمفكر ويحدد المفيومات العقمية من خالل الصمة  سقراطثم أتى  -2

 مقدمات )عمم المعاني(. الوثيقة بين المفظ والمعنى ، حينما وضع لنا
 سقراط في ذلك في ماىياتِو. أفالطونتابع  -3
، واضع المنطق ، فعّدت الصمة بين األلفاظ والمعاني وداللة المفظ عمى المعنى ،  أرسطوأما عند  -4

صمة وثيقة ، فأصبحت التصورات عند أرسطو متصمة تمام األتصال باألبحاث المغوية ، فقد َقَسَم 
والجزئي (. كما وقد قسمَ  األلفاظ ونسبتيا إلى المعاني  –الكمي  –والمركب  –رد األلفاظ إلى ) المف
والمشتقة ( ، ثم أصبحت القضايا أيضًا  –والمتفقة  –والمتواطئة  –والمتباينة  –إلى ) المترادفة 

والعبارة ، تتصل أتصااًل وثيقًا بالمغة ، وعمى العموم يقوم المنطق األرسطي إلى حد كبير عمى 
 خصائص المغة ويتصل بيا في نواحي متعددة أتصااًل وثيقًا .

  
إلى )األلفاظ إذ تتضح العالقة ، وكما جاءت بالمنطق األرسطي وضمن مبحث التصورات الذي أنقسم 

والتعريفات ( ، وكيف كانت العالقة وثيقة بين المنطق والمغة ضمن ىذا المبحث وغيرِه من  –الداللة  –
فالمغة تنظر إلى مباحث المنطق ، فقد وصل أرسطو إلى كثير من التصنيفات بواسطة دراسة المغة ، 

  -من ناحتين ، ىما : األلفاظ
 
 إلى أسماء وأفعال ....إلخ. من ناحية وجودىا مفردىا ، فتقسميا - أ

 من ناحية أرتباطيا عمى ىيئة جممة . - ب
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 -إلى : ُتقسم المغة الفكر ) أو األفكار(وكذلك الحال في الفكر ، إذ 
 األفكار المفردة وىي التصورات . - أ

 األفكار المرتبطة وىي القضايا والتصديقات .  - ب
 وتصديقات قد أخذُه أرسطو من المغة . فالتقسيم المنطقي األول )أي األفكار المفردة( إلى تصورات

 
بعد ذلك ، فوسعوا في األتجاه المغوي في أبحاث المنطق وصار المنطق عندىم  الرواقيون ثم أتى -5

 لغويًا بحتًا.
، فقد أنتقل إليِو المنطق األرسطي ، وىاجمُو المسممون ، وكان أىم ما أستند  العالم اإلسالميأما في  -6

عميو المسممون في ىذا اليجوم ، ىو أنُو منطق يوناني يتصل بالمغة اليونانية ، وأن خصائص المغة 
اليونانية مخالفة لمغة العربية ، وليذا يجب أن نمتمس لمعربية منطق خاص بيا يتفق مع أصوليا 

بي بشر متي بن يونس ة ، ونجد ىذا النقد مثاًل عند أبي سعيد السيرافي في مناقشتُو ألالمغوي
 .المنطقي

وما أن أتى القرن الرابع اليجري ، حتى بدأ المنطق  ولقد كان لممنطق أثر عمى العموم اإلسالمية ،إذ
  -يتّدخل في العموم اإلسالمية ، ويتحكم في مناىجيا ، حيث أنُو :

" أنُو ال يوثق بعمم من ال  -، وقد كتب ) الغزالي في مقدمة المستصفى : أصول الفقه تّدخل في -أ 
 يعرف المنطق"(

 وأثَّر فيِو أشدَّ تأثير.عمم الكالم تّدخل المنطق في  -ب 
 

 -حيال ىذا إلى قسمين : أنقسم النحويونوقد 
 قسم قبَل التسميات المنطقية وحاول أن يدخميا في أساس النحو . - أ

قسم لم يقبل ويعقل ىذا التدَّخل وظل أمينًا لمنحو القديم كما تركُو ) الخميل( و)سيبويو(، وقد أنتيى  - ب
األمر بسيادة النحو المنطقي ، وقد نظَر إلى المنطق من ناحية عمى أعتبار أنُو نحو عقمي ، ويقول 

، وُجلَّ نظر المنطق )النحو منطق عربي والمنطق نحو عقمي  -عن ىذا األتجاه الجديد : السجستاني
في المعاني ، وأن كان ال يجوز لُو األخالل باأللفاظ ، وُجلَّ النظر النحو في األلفاظ ، وأن كان ال 

 يسوغ األخالل بالمعاني (.
ُيحدد )النحو( بأنُو بحث خاص في األلفاظ العربية ، أي أنُو نحو خاص ، بينما  فالسجستاني

لتمييز بين ما ُيقال ىو حق أو باطل فيما ُيعتقد ، وبين ما ُيقال ىو )المنطق( ىو آلة بيا يقع الفصل وا
خير أو شر فيما تفعل ، وبين ما ُيقال ىو صدق أو كذب فيما يطمق بالمسان ، وبين ما ُيقال ىو َحسن 
أو قبيح بالفعل ، ثم يبين أن ىناك صمة بين األثنين )أي بين النحو والمنطق( ، إذ أن كل منيما ُيعين 

ذا أجتمع األثنان كانت الغاية والكمال. األخ  ر ، أحدىما منطق حسي واألخر منطق عقمي وا 
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 -كما باإلمكان أن نوضح طبيعة النحو والمنطق من خالل التمايز في الجدول اآلتي :
 

 المنطق النحو ت
فائدة النحو مقصورة عمى عادة العرب قاصرة عن  1

 عادة غيرىم .
 جميع أىل العقل.المنطق قانون عام مقصور عمى 

 إن النحو ُيرتب المفظ ترتيبًا يؤدي إلى الحق 2
 المعروف

المنطق ُيرتب المعنى ترتيبًا يؤدي إلى الحق 
 المعترف

 بِو.
 الدليل في المنطق مأخوذ من العقل الشيادة في النحو مأخوذة من العرب. 3

 
 دليل المنطق عقمي دليل النحو طباعي 4
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 من طباع العرب(متغير ألنُو ) ينبع 
 

 ثابت ألنُو ) ينبع من العقل (
 

 المنطق مبسوط لكل األمم النحو مقصور عمى )جماعة الناطقين بالعربية ( 6
 

 المنطق أخر مطالب اإلنسان النحو أول مباحث اإلنسان 7
 

 
 

، فقد مزجت المنطق األرسطي بأبحاث لغوية ، وأن لم يتضح بجزم  العصور الوسطى المسيحيةأما في  -7
 فكرة نحو عام حتى ظيرت عمى يد مناطقة بورت رويال ، ثم تطور ىذا األتجاه نحو النحو العام.

 


