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Abstract 

Title: " The Relation Between Islamic jurisprudenece fundamentals And 
Logic: Historical Analytical Study". 
Objective: the research discusses one of the most prominent argumentative 
relations in history of science, it is the relation between Islamic jurisprudenece 
fundamentals and logic, through historical analysis of the phases and the relation 
between legal  and mental science, then analysis of texts and situations in a 
context that explains the relation faces, effect channels, limitations and domains. 
Plan: the study included six chapters, introduction, conclusion and indexes as 
following:  
Chapter one: facts about Islamic jurisprudenece fundamentals and logic origins, 
and their characteristics. It includes two themes: 
First theme:Islamic jurisprudenece fundamentals origin and characteristics. 
Second theme: logic, foundation and divisions. 
Chapter two: comparison between Islamic jurisprudenece fundamentals and 
logic. It includes three themes: 
First theme: logic subjects and components. 
Second theme: Islamic jurisprudenece fundamentals subjects and components. 
Third theme: comparison between the two sciences. 
Chapter three: the relation between logic and mental science. It includes two 
themes: 
First theme: the relation between logic and philosophy. 
Second theme: the relation between logic and islamic theology. 
Chapter four: the scholars situation toward logic. it includes two themes. 
First theme: the general situation toward logic. 
Second theme: the scholars situation toward logic. 
Chapter five: the history of the relation between Islamic jurisprudenece 
fundamentals and logic. It includes three themes: 
First theme: the history of logic in Islamic world. 
Second theme: the history of Islamic jurisprudenece fundamentals foundation 
before logic. 
Third theme: the history of logic effect upon Islamic jurisprudenece 
fundamentals. 
Chapter six: the effects of Islamic jurisprudenece fundamentals  affecting with 
logic. It includes the following themes:  
Introduction: the problem of affect and effect and their introductions. 
First theme: effects in limitations. 
Second theme: effects in problems and subjects. 
Third theme: the effects in research methodologies. 
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ِّمقـــــدم  ةُ
َاحلمد هللا فاطر الـسموات واألرض، املـسبغ نعمـه عـىل خلقـه ظـاهرة وباطنـة، ال  ْ ُ

وال يبلـغ الواصـفون كنـه عظمتـه، . حنيِّحتيط بشكرها ألسنة الشاكرين والذاكرين واملسب
ًالذي هو سبحانه كام وصف نفسه، وفوق ما يصفه به خلقه، أمحده محدا كـام ينبغـي لكـرم  ُُ ُ

ِّوجهه وعز ة إال بـه، وأسـتهديه هبـداه َّ جالله، وأسـتعينه اسـتعانة مـن ال حـول لـه وال قـوِ
ْالذي ال يضل من أنعم به عليه َ ُّ. 

ِّوأشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال رشيــك لــه، وأن حممــدا عبــده ورســوله ســي د ً
األولني واآلخرين، وإمام األنبيـاء واملرسـلني، صـىل اهللا عليـه وعـىل آلـه وأصـحابه ومـن 

 .قتفى آثارهم إىل يوم الدينا
 :أمـا بعد

فإن املنزلة العالية التـي تبوأهـا علـم أصـول الفقـه مـن علـوم الـرشيعة، والتـي كـان 
ًموردهــا مقــام التــصحيح والتنقــيح؛ تــصحيحا ملــسارات االســتنباط مــن دالئــل الكتــاب 

ن جعلـت هـذا العلـم ميـزا= ًوالسنة، وتنقيحا الستدالالت املجتهد مـن مثـارات الغلـط 
 .االستدالل

 حيـث ،وحسبك به أنه من مجلة العلوم العميقة التي يصطحب فيها الرأي والـرشع
ِصفو الرشع والعقل س«يأخذ من   بحيث ال ،العقولٌف بمحض ُّواء السبيل، فال هو ترصْ

 وال هو مبني عىل حمض التقليـد الـذي ال يـشهد لـه العقـل بالتأييـد ،يتلقاه الرشع بالقبول
 .)١( »والتسديد

                                 
 )١/٣٣(املستصفى، للغزايل )  ١ (
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ُوملا كان الشأن كذلك، عقد العزم عىل حني فرتة من طلبة العلم عن االشتغال هبـذا  ْ ُ
هل من مورده، امره، واإلفادة منه، والنَِّة ملحاولة اخلوض يف غَّالعلم؛ يف سلوك سبيل اجلاد

 .وخدمته ما كان إىل ذلك سبيل
 الـرشعي يف ً اهللا من الدراسات األكاديميـة مـا كانـت عونـا لطـالب العلـمَّوقد يرس

ل للباحث حني َّق فيها، وخدمة العلم من باهبا، وهذا ما حتصُّحتصيل هذه العلوم، والتعم
ِّاالشتغال بالدراسات العليا يف شعبة علم أصول الفقه، وعلم اهللا كم كان هلذا املحل َ ِ  مـن َ

ُّوأوصاف قد تلبس صـاحبها ثيـاب الـز!!  فيه َّمعاين تفوق احلال ُ ِ ُ ع بـام مل ُّبًور سـابغة بالتـشٍ
 !!عط؛ إذا مل يأخذ األمر بحقهُي

تقيض بسلوك درب البحث العلمي األكاديمي؛ كن ملا كانت دروب العلم املعارصل
: ته، والتي كان منها خدمكيفيةفادة من هذا العلم املجيد، و إىل فحص أوجه اإلُظرَّاجته النَّ

التفاعليـة بـالعلوم القريبـة ، وعالقتـه  وجتلية مناهجـه، وتنقيح مصادره،البحث يف تارخيه
 .منه

َّوقد وقع العزم عىل اختيار موضوع بحث أتقد  :م به لنيل درجة املاجستري، بعنوانٍ
ّ دراسة تارخيية حتليلية:عالقة علم أصول الفقه بعلم املنطق ( ّ.( 

َّراجيا من املوىل جل َ وعال أن هيب يل من جوده روح القلب بنـور العقـل، وسـكون ً ْ
 ،طرتـهَ خِّ ومن الـرش، ومن اهلوى فتنته، وأن يكفينا من اللسان فلتته، النفسالبال ببصرية

 . وأن جينبنا معاندة احلق، وجمانبة الصدق. خبطتهِّ ومن الظن،ومن الرأي غلطته
ــرشوع يف املقــصودوهــذا        َّ بتبيــان هــذا املوضــوع يف خطــ، أوان ال ٍة تتــضمن الفقــرات ُ
 :التالية
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 .ه وبواعث،أمهية املوضوع -١
 .صعوبات البحث -٢
 .الدراسات السابقة -٣
 .خطة البحث -٤
 .منهج البحث -٥
 

ٍقـة بقـضايا مـشكلة يف ِّطروحات متعلااملوضوع من أمهية ما يتناوله من  تنبثق أمهية  ْ ُ
ِّمفردات علمني عظيمني، هلام وجـود وكيـان مـؤث ٌ ٌ ْ ر يف علـوم الـرشيعة اإلسـالمية، ولـذاك ِ

َّظر يف تفصيل القول يف عالقة ضاربة بجذورها بـني كيـانني حتـصجه النََّّيت ٍ ل مـن التـداخل ٍ
ِّبينهام مـا أوجـب خلطـا عظـيام يف تـصنيف املـسائل وحتريـر الـدالئل، بـدا قطـرة هي ً ً ً ْ نـة ثـم َ

 !!ًاستحال يافعا ال تكاد تدركه شيخوخة 
بعلـم أصـول إن يف إدراك حجم اإلشكال القائم يف األذهان من عالقة علم املنطـق 

 .ًإدراكا ألمهية تناول هذا املوضوع بالبحث والنّظر= الفقه
 النظـر يف علـم أصـول  وكـذا،ٌظر يف املنطق باستقالل أمر ذو خطـر النََّّال شك يف أن

ينهام قديمـة الوجـود عميقـة هبام إذا اجتمع شملهام يف بحث يدرس عالقة بالفقه، فكيف 
 !!اجلذور
 تتلخص يف لفقه وبواعث الكتابةملنطق بعلم أصول ا أمهية بحث عالقة علم العلو

 :املحاور التالية
ٌق بالبحـث يف مـصادر علـم أصـول ُّأن يف دراسة تأثري املنطق يف علم األصول تعلـ -١
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 جدير بعناية الباحثني من حيث حترير نقاط االتفاق واالفرتاق بني ٌّ وهو حمل،الفقه
ظـر يف عالقـة أصـول  إلعـادة النَّةَّلحـُة حاجـة مَّوثمـ. علم أصول الفقه ومـصادره

ــة أو املزعومــة كــاملنطق ٌويف كــل هــذا جتديــد يف ترشــيح . الفقــه بمــصادره احلقيقي
َّاملسائل، وتفريق بني ما كان منها أصويل  عـىل ًةَّ الوالدة واملنشأ، وما كان منها عاريـٌ

 .علم أصول الفقه
ــة متجــاوزا ال -٢ ــة الكلي ًكــون جمــال البحــث يف الدراســات املنهجي ــضايا نَّّ ظــر يف الق

ٌ املناطقـة نظـر يف املعقــوالت الثانيـة أي يف املجـال املنهجــي ِّفهـو كـام يعــرب. اجلزئيـة
وال خيفى أن األبحاث املنهجية أعمـق . س لعلم أصول الفقه وفلسفة املنطقِّاملؤس
ً كثـريا مـن البحـوث املتـأخرة قـد تطبعـت بطـابع َّمع العلـم بـأن. ً وأبعد أثرا،ًفكرا

ــة املتوقعــة مــن األبحــاث البحــث اجل ــي؛ الــذي قــد خيلــو مــن اإلضــافة العلمي زئ
ْاألكاديمية املتقدمة، مما قد يضعف خدمة املكتبة األ صولية عـىل وجـه اخلـصوص، ُ

انحسار االستفادة من األبحـاث املعـارصة، حتـى يف حـدود املتخصـصني  ويسبب
َّأحيانا، ومن ثم إمهاهلا يف أدراج الرياح التارخيية ً. 

ــإن يف تفعيــل الدراســات املنهج        ًة استــصالحا للعمــل العلمــي عــىل مــستوى ي
عــى ْدَأدائرة الــرشحية املــستفيدة منهــا، واألجيــال احلــارضة والقادمــة، ويف هــذا توســيع لــ

 .للحفظ العلمي والتارخيي يف أذهان املهتمني
ْظر إىل هذا املوضوع من هذه اجلهة يضفي قيمة عزيزة تتطلع إليُوبعد، فالنَّ ها أنفـس ُ

 .الباحثني ومجلة املتخصصني
ًظهور علم املنطق كقوة مؤثرة يف العلوم عموما -٣  ثـم ،ً فضال عن علم أصول الفقه،ّ

هم أبوحامـد تمِّ ويف مقـدً،إعـامالً تـرصحيا و العلـامء عـىل ترسـيخ هـذا املفهـومُتتابع
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ا ومن ال حييط هب«: يتحدث عن قيمة املقدمات املنطقية، فيقول) ٥٠٥:ت (الغزايل
) ٧٥١:ت (و يصف تقي الدين السبكي علم املنطـق. )١( »ًفال ثقة له بعلومه أصال

. ، وغـريهم كثـري)٢( » وأنفعهـا يف كـل بحـث،وهو من أحسن العلوم.. .«: فيقول
 .ويف املقابل انترش ذم املنطق ومتعلقاته يف األوساط الرشعية من عصور متقدمة

ا؛ يستدعي تفصيل القـول يف احلقـائق هذه األمهية وهذا اخلالف يف قبوهلا وتفهمه
ّوبيان اآلثار، وتوصيف الواقـع وتطوراتـه، مـن أجـل حتقيـق اإلنـصاف واالنتـصاف مـن 

ٍ وما كان من خري ،ة املؤمنَّلا واحلكمة ض،خيلة عىل علوم الرشيعة كعلم املنطقَّالعلوم الد
 .ٍونفع فهو أوىل به

ٍ بني مـادح ،الفقهاملنطق بأصول يعة يف عالقة اضطراب مجلة املشتغلني بعلوم الرش -٤
 يف -ًاقتىض إمجـاال يف املواقـف جتـاه علـم األصـول ككـل = ٍوقادح، وغال وجاف 

 ُ إحجاملةِّشبهة الصسبب  بُ بل أنيط-صورته عند املعارصين عىل وجه اخلصوص
ًطلبة العلم عن االشتغال بعلم األصول ملا يتعلق به من شوائب املنطق، فضال عن 

ًال ملسائله، وتطبيقا لبحوثهُّصول بأنه وليد املنطق تشكتوصيف علم األ ُّكـل ذلـك .ً
 ذي حـق َّل اإلشكال، وترفـع اإلهبـام واإلمجـال، وتعطـي كـلِّب دراسة تفصَّيتطل
 .ٍ وتفيد صاحب البصرية إلصابة احلق يف تقييم علم من أهم علوم الرشيعة،هَّحق

ْظر يف علمني دقيقنيًكون البحث حمال للنَّ -٥ يص فهـم كثـري مـن مفـرادهتام عـىل  يستع،ِ
ُمجلة من شداة العلوم الرشعية  ًيضيف نوعا من األمهية مـن جهـة مـا قـد يقدمـه = ِ

البحث من تفسري لبعض املـبهامت، وإدراك لـبعض العالقـات، وحتليـل لرتاكيـب 
                                 

 ).١/٤٥(املستصفى )  ١ (

 ).١/٢٨٢(رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب، للتاج السبكي )  ٢ (
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ًولعــل يف ذلــك تقريبــا للفهــوم، . بعــض املــسائل وخلفياهتــا، وخترجياهتــا التطبيقيــة
 .ً ومجعا هلذه التصورات يف عقد منظوم،مًوتسهيال للعلو

 

ّأصول الفقه واملنطق بالـذات والواسـطة بيـنهام : ق البحث بالنظر يف عدة علومَّتعل -١
ًب قدرا من النضوج َّعلم الكالم، والفلسفة املؤثرة يف نشأة علم املنطق، وهذا يتطل

 .يسريواملعرفة اخلاصة بكل علم مما يصعب إدراكه يف زمن 
ّوقد استدعى ذلك تنـوع املقـروءات املـستعرضة السـتجامع شـتات املوضـوع، يف 

 :عدة جماالت، منها
 .كتب علم املنطق الرتاثية، وبعض املعارصة -
 .الدراسات احلديثة حول املنطق وتارخيه -
 .بعض املوسوعات الفلسفية -
َكتب املقاالت والفرق - ِ. 
 .مقدمات جمموعة من الكتب الكالمية -
 .ف العلوم، وتأرخيهاكتب تصني -
 .كتب تراجم احلكامء والفالسفة -
 .كتب أصول الفقه الرتاثية، وبعض الدراسات األصولية املعارصة -

ُحاجة املوضوع إىل حترير مجلة مـن املقـدمات املعينـة عـىل بنـاء النتـائج، واسـتكامل  -٢ ّ
م، ّالتصور العام ملجريات العالقـة التارخييـة، كتحريـر العالقـة بـني املنطـق والكـال



 
 

  ٧  

وهذه أبحاث كبـرية ... وبني أصول الفقه والكالم، واملوقف العام من علم املنطق
 .ّمستقلة تستحق اإلفراد ببحث خاص من قبيل هذا البحث

طبيعة البحث املنهجية والتارخيية، التي تعتمد عىل التنقيـب والتقـاط الـشواهد ثـم  -٣
نهجـي فيـه مـن اخلفـاء كـام أن األثـر امل. ُنسجها يف سياق تفهـم منـه نتيجـة مطلوبـة

فني  واملأخذ الدقيق والنظر فيام وراء املسائل املبارشة، واستكناه طريقة تفكري املصنّ
  .ومرادهم

ّوينتج عن هذا تعدد األسئلة التي تدور يف ذهن الباحـث أو التـي يتوقعهـا أن تـرد 
إغـالق عند القارئ؛ فتتعدد النوافذ الفرعيـة ملحاولـة اسـتكامل البنـاء النظـري، فيـصعب 

بوابة التساؤالت املتعلقة بكـل مـسألة، فكثـري مـن املـسائل واألفكـار تتـضمن تـساؤالت 
 .ًوإشكاالت لو حاول الباحث االلتفات إليها دوما ملا متكن من إقفال البحث

ُالبحث يف جممله هو من قبيل النّظر يف الظنّيـات التـي اليمكـن احلـسم فيهـا بقـول  -٤
 .جامع مانع خيتم البحث فيها

احلاصل، أن مايقدمه هذا البحث وأرضابه هو إثارة النظـر والتـساؤل وتقـديم بل 
قراءة وصفية تفسريية تربط بني جمموعة من القرائن والدالئل والشواهد لبناء وجهة نظـر 

 .قابلة لإلضافة والتعديل
 فاإلنـسان؛ «): ٧٩٠:ت (ويصدق عىل هذا املوضـوع قـول أيب إسـحاق الـشاطبي -٥

ّه أدركه وقتله علام، اليأيت عليـه زمـان إال وقـد عقـل فيـه مـامل ّوإن زعم يف األمر أن ٌ ً ِ َ
ٍيكن عقل، وأدرك من علمه مامل يكن أدرك قبل ذلك، كل أحد يـشاهد ذلـك مـن  ُّ

  . )١(»ًنفسه عيانا

                                 
 ).٢/٨٣٥(االعتصام )  ١ (



 
 

  ٨  

 

بعـــد البحـــث يف حـــدود املمكـــن، وســـؤال بعـــض املتخصـــصني واملتـــابعني   
مل أقف عىل بحـث متكامـل يعـالج = ى يف خارج اململكة ملستجدات البحوث العلمية حت

 بـل غايـة مـا وقفـت عليـه بعـض ،مفردات هذا املوضوع جمتمعة كام هـي يف هـذا البحـث
 . أو إشارات عريضة يف مقدمات بعض الكتب،الدراسات املتعلقة ببعض املفردات

 :ولعل أبرز ما وقفت عليه ثالث دراسات
عـيل :للـدكتور) العلمي عنـد مفكـري اإلسـالم  مناهج البحث  ( يف كتاب:األوىل

  .م١٩٤٧ -هـ ١٣٦٧ّسامي النشار، املطبوع عام 
ًويالحظ أن بحثه كان منصبا عىل املنطق كمـنهج بحـث ومقارنتـه بـام لـدى علـامء  ّ
ًاملسلمني عموما من مناهج للبحث، من غـري ختـصيص للنّظـر يف تـأثري املنطـق يف العلـوم 

 . الفقه عىل وجه اخلصوصًاإلسالمية عموما، أو أصول
يف الدراسة = ّوغاية ما يتقاطع به بحث الدكتور النشار مع مفردات هذا املوضوع 

 :التارخيية من وجهني
 .انتقال املنطق اإلرسططالييس إىل العامل اإلسالمي -١
 مـع ،موقف علامء أصول الفقه مـن املنطـق اإلرسططاليـيس حتـى القـرن اخلـامس -٢

 . والشخصيات املؤثرة يف ذلك، الكتب األصوليةبيان تاريخ دخول املنطق يف
 ويعنـي هبـم علـامء أصـول -ثم أضاف مقارنات علميـة بـني آراء األصـوليني   
 :ني يف مبحثني مهمنييرسططاليس وآلراء اإل-ول الدين املتكلمني وعلامء أص،الفقه
 .ّمبحث احلـد -١
 .القياس األصويل وعالقته بالتمثيل األرسطي -٢



 
 

  ٩  

ًلنشار كان بحثه عاما يف دراسة آراء علامء أصول الفقه وعلامء ويالحظ أن الدكتور ا ّ
ّ ورصح بأنه إذا أطلـق لفـظ األصـوليني فإنـه يعنـي هبـم علـامء ،)املتكلمني (أصول الدين

 .)١(االجتاهني السابقني
ًيضاف إىل أن الـدكتور النـشار طـرح أمـورا ال تعـدو كوهنـا فرضـيات إال أنـه جـزم  ّ

 .ري استدالالت واضحةباحلكم يف عدد منها من غ
، حتـى إنـه مل يقـف )٢(صاله هبـا عرضه للكتب األصولية يظهر ضعف اتـع ُّوعند تتب

، ومـع هـذا جيـزم بـأن بحـوث املعتزلـة مل تتـأثر )٣( كتاب للمعتزلة يف أصول الفقـهِّعىل أي
 !!باملنطق

م،  ١٩٦٤-هــ١٣٨٤أليب احلسني البرصي املعتزيل طبع عام ) املعتمد (مع أن كتاب
رها َّم، والتـي صـد١٩٦٥ّبل صدور الطبعة الثانية لكتـاب النـشار بـسنة واحـدة يف عـام ق

 .بنفسه
 مـع هـذا البحـث  فيـهفـيام يـشرتك - ّطروحـات الـدكتور النـشاراواملستخلص مـن 

 أن علامء أصـول الفقـه قـاموا بتكـوين منطـق إسـالمي خمـتص هبـم، قـد يتفـق -بالتحديد
ى القرن اخلامس اهلجري، الذي كـان يف أواخـره ويفرتق مع املنطق األرسطي، وذلك حت
 ثـم الغـزايل) ٤٧٨:ت ( اجلـويني إمـام احلـرمنيالتأثر احلقيقي باملنطق األرسـطي عـىل يـد

 .)٥٠٥:ت(

                                 
 )١٠٠: ص(مناهج البحث : انظر)  ١ (

  )٨٩ -٨٧:ص(انظر )  ٢ (

 ) ٨٩:ص(انظر ) ٣ (



 
 

  ١٠  

 .ّوهذه الفرضية سيأيت البحث ملناقشتها والتفصيل فيها عىل غري ترجيح املؤلف
 ،طقــة واألصــولينيعنــد املنا) طــرق االســتدالل ومقــدماهتا ( مقدمــة كتــاب:الثانيــة
 .هـ١٤٢١ املطبوع عـام ، يعقوب الباحسني:للدكتور

 :ولعل أبرز النقاط التي أضافها
 ، ومناقـشتها،بيان موقف األصوليني من املوضوعات املنطقية مـن حيـث رشحهـا -١

 .واإلضافة عليها
 .ّاملجاالت التي أثرت فيها مباحث املنطق -٢

 درست ولكني ال أزعم أين«: ، ثم قالومع ذلك أشار إىل هاتني النقطتني يف املقدمة
 أو أخريات بعض املباحث إىل هـذا ، بل إين أرشت يف ثنايا الكالم،لَّذلك عىل وجه مفص

 .)١( »األمر
، ثم ذكر عىل )٢( الفقهار بالغ عن تأثري املنطق يف أصولم يف التمهيد باختصوقد تكل

 مالحظـة تـأثره بيقـات، مـع دون أمثلـة أو تط، واآلثـار،وجه التعداد فقط بعـض املظـاهر
 .كر يف تقرير القضية التارخييةِّار اآلنف الذّشبكتاب الدكتور الن

نه تقريب ٌيبقى أن كتاب الدكتور الباحسني كتاب مدريس؛ كان الغرض األساس م
ب كليات الرشيعة الـذين يدرسـون مـادة أصـول الفقـه يف مرحلـة املقدمات املنطقية لطال
 .ذا يف املقدمةح هبَّالبكالوريوس، كام رص

ً بيانـا صول الفقه عند الـدكتور الباحـسنيولعل يف اإلشارة اللطيفة لتأثري املنطق يف أ

                                 
 ).٥:ص(طرق االستدالل )  ١ (

 )٢٢:ص ( املصدر السابقانظر)  ٢ (



 
 

  ١١  

ة َّ هذا البحث  يقدم املحاولة املرجـوٌّ وأنه حمل جدير بالبحث، فلعل،ألمهية هذا املوضوع
 . علمية إضافةبام يتوقع أن يكون فيهيف هذا الباب 
 .) واملنطق األرسطي..أصول الفقه ( مقالة:الثالثة

 عـثامن :للكاتـب.  الـصادرة عـن املنتـدى اإلسـالمي بلنـدن)البيـان(نرشت يف جملة 
 .)٩٢،٩٣ ( عىل حلقتني ضمن العددينترشُ ن،حممد إدريس

 :ومدار املقالة عىل نقطتني
 . عالقة القياس املنطقي بتخريج الفرع الفقهي عىل القاعدة األصولية:األوىل 

ىل أن هـذا التخـريج يتحقـق مـن خـالل نـوعني مـن األقيـسة ق الكاتب عـَّحيث عل
 :املنطقية
 .قرتاين احلميلالقياس اال -١
 .القياس االستثنائي املتصل -٢

ًوقــد عــرض الكاتــب لبيــان هـــذين النــوعني باختــصار شــديد جــدا يف حـــدود ٍ ٍ  
 . ثم استطرد يف بقية املقالة لبيان الفقرة الثانية، الصفحتني
 .  مع الرتجيح،استخدام هذه األقيسة وأدلتهم خالف العلامء يف :الثانية

 :ويالحظ أن هذه املقالة ال تتقاطع مع هذا البحث إال يف مفردتني
 . وأدلتهم ومناقشاهتم،موقف علامء املسلمني من املنطق -١
 .ٍبيان تطبيق من آثار علم املنطق يف أصول الفقه -٢

ًوهذه اجلزئيات ال متثل شيئا مذكورا مما قصده البحث  .ل اهللا اإلعانة والسداد فنسأ،ً



 
 

  ١٢  

 

  : وهي كاآليت، وفهارس، مقدمة، وستة فصول، وخامتة:وتشتمل عىل
 وبواعث الكتابة فيه، وصعوباته، والدراسـات ، أمهية املوضوع: وتتضمن:مقدمة `

 .السابقة، وخطة البحث، ومنهج الدراسة
 : وخصائصهام،حقائق أصول الفقه و املنطق :الفصل األول `

 :وحيوي مبحثني
 . وخصائصه، تعريف أصول الفقه:املبحث األول
 . وتقسيامته، ونشأته، تعريف املنطق:املبحث الثاين

 :موازنة بني علمي أصول الفقه واملنطق :الفصل الثاين `
 :ويشتمل عىل ثالثة مباحث

 . موضوع علم املنطق ومكوناته:املبحث األول
 .أصول الفقه ومكوناته موضوع علم :املبحث الثاين

 .ِموازنة ومقارنة بني العلمني: املبحث الثالث
 : عالقة علم املنطق بالعلوم العقلية:الفصل الثالث `

 :ويتضمن مبحثني
 . عالقة علم املنطق بالفلسفة:املبحث األول
 . عالقة علم املنطق بعلم الكالم:املبحث الثاين

 : علم املنطقمنف وقامل: الفصل الرابع `
 :بحثانوفيه م

 .املوقف العام من علم املنطق: املبحث األول
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 .موقف األصوليني من علم املنطق: املبحث الثاين
 .تاريخ عالقة علم أصول الفقه بعلم املنطق: الفصل اخلامس `

 :ويتضمن ثالثة مباحث
 .تاريخ علم املنطق يف العامل اإلسالمي: املبحث األول
 . قبل املنطقتاريخ تكوين أصول الفقه: املبحث الثاين

 تاريخ تأثر علم أصول الفقه بعلم املنطق: املبحث الثالث
 .آثار تأثر علم أصول الفقه باملنطق: الفصل السادس `

 :ويشمل املباحث التالية
 .إشكالية التأثري والتأثر ومقدماهتا: مدخل

 .اآلثار يف احلدود: املبحث األول
 .اآلثار يف املسائل واملوضوعات: املبحث الثاين

 .اآلثار يف منهج البحث: ملبحث الثالثا
 . وتوصيات الباحث، وتتضمن أهم نتائج البحث:خــامتــة `
 : وتتضمن الفهارس العلمية التالية:الفهــارس- `

 فهرس اآليات  -١
 .األحاديث فهرس -٢
 .فهرس األعالم املرتجم هلم   -٣
 .فهرس املصادر واملراجع  -٤
 .فهرس املوضوعات  -٥



 
 

  ١٤  

 

ُ  بعــد االلتجــاء واالعتــصام بــذي اجلــالل واإلكــرام ســيجمع الباحــث أمــره ُِ، 
 :ويستقبل ربه يف أن يوفقه يف متابعة املنهج التايل للبحث والدراسة

ــصف حقيقــة علــم املنطــق -١ ــة التــي ت ــب املنطــق القديمــة واحلديث  ،الرجــوع إىل كت
 . وظروف نشأته، وخصائصه،ومسائله

ــع مــسائل املنطــق ودراســة مــدى صــحتها  البحــثمــن غــرضًعلــام بأنــه لــيس   تتب
 .ٌّ فهذا حمل مباين ملوضوع البحث،ّواستقامتها العلمية

ًومرورا بأمهـات الكتـب ،ًاستقراء مضامني كتب األصـول بـدءا برسـالة الـشافعي -٢
 .ًاألصولية حتديدا إىل هناية القرن السابع اهلجري، أو الثامن بحسب احلاجة

  قـة ِّ املتعل واملوضـوعيةحلديثـة التـي تبحـث القـضايا التارخييـةمراجعة الدراسـات ا -٣
 .ثريات املنطق يف العلوم املختلفةيف تأ  تبحث قد والتي،باملنطق وأصول الفقه

ّ مع بيـان األدلـة ، يف املسائل املطروحة،عرض آراء العلامء من األصوليني وغريهم -٤
 .ملسلمني من علم املنطق كام يف بيان مواقف علامء ا،واملناقشات املتعلقة هبا

 للبـاحثني املتـأخرين يف القـضايا املتعلقـة -ً أحيانـا -طروحات احلديثـة مناقشة اال -٥
 كــام يزعمــه الــشيخ مــصطفى ، تــأثر الــشافعي يف الرســالة بــاملنطق: مثــل،بالبحــث

 ). الفلسفة اإلسالميةد لتاريخمتهي (الرازق يف كتابهعبد
تتبع مراحل وأطوار العالقة بني علمي املنطق اعتامد املنحى التارخيي والتحلييل يف  -٦

ْ بمناقشة العالقة بني العلمني يف آحاد املسائلالبحث غري خمتص و.وأصول الفقه ِ. 
 يف أمهـات يوجد  بام -ً غالبا-ًختلفة مكتفيارضب األمثلة من الكتب األصولية امل -٧
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 .كتب األصول يف القرن اخلامس إىل السابع اهلجري
مـا و. بتعداد بعض األمثلة مع العزو لبقية مـا أقـف عليـه يف اهلـامشًحماوال االلتزام 

ًكان من الصور واضحا جدا  ِ بام يؤدي الغـرض ويبـ فيهفيتكأسً  وعليـه ، عـن املقـصودنيُ
  . االستكثار من التطبيقات واألمثلة الباحثفليس من منهج

، يتـــضمن جمموعـــة مـــن العبـــارات  الكتابـــة بأســـلوب معـــارص الباحـــثحرجـــ -٨
ِّ جودهتا وأهنا تعربهقاقات املعارصة التي يظهر لاالشتو ُ عن املعنـى بدقـة أو قـرب، ُ

  أيب املعـايل اجلـوينيصـنيعًستلهام ُمـ.  اإلمكانمن غري إخالل بالناحية العلمية قدر
 يف الفنرضه عىل غري املعتاد عند أهل د يف لغته وعَّ تفرحيثيف برهانه ) ٤٧٨:ت(

 .عرصه
ــا -٩ ــوال إىل قائليه ــسبة األق ــاءن ــع االكتف ــد احلاجــة-، م ــب - عن ــة عــىل كت  باإلحال

 .املوسوعات األصولية
 الـواردة أسـامؤهم يف مـتن )ًاهلجريـة غالبـا ( ببيان تواريخ وفيات األعـالمااللتزام -١٠

 . لكي يستحرض القارئ املسار التارخيي للمواقف واألقوالالبحث،
 .رقم اآليةعزو اآليات إىل مواطنها يف القرآن الكريم بذكر اسم السورة و -١١
ختريج األحاديث الواردة يف البحث، مع االكتفاء بام يف الصحيحني بـالعزو إلـيهام  -١٢

 .فقط
 .تعريف املصطلحات الواردة يف البحث -١٣
ــث -١٤ ــامؤهم يف البح ــواردة أس ــالم ال ــنهم، ،ترمجــة األع ــدا م ــشاهري ج ــتثناء امل ً باس

 .كالصحابة رضوان اهللا عليهم
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 ، واملـصادر واملراجـع،ديث، واألعـالم لآليات واألحا:ة كاشفةوضع فهارس فني -١٥
 .واملوضوعات

*    *    * 
ُّوبعد، فهذه مقاربة علمية يف موضوع جديل كثري التشع هـذا   لعل،ب بعيد األغوارٌ

َّرة يف التـاريخ ومعقـِّ يف تقديم مجلة من السياقات التفسريية لعالقة متجذ ساهمالبحث ٍدة ٍ
 كون هذا البحث من قبيل املظنونات ًةيف الرتكيب حتتمل كغريها الصواب واخلطأ، خاص

 .التي اليمكن احلسم فيها
َكلام نظر فيه الباحث وجد مايستحق اإلضافة أو التقييـد والتنبيـه عـىل نحـو قـول ف
َ اليكتب إنسان كتابا يف يوم إال قال يف غ«: القائل ٍ ً ِدهٌ ِّلو غري: ِ  َيـدِ هذا لكان أحسن، ولـو زُ

ِّكذا لكان يستحسن، ولو قد ُ ُذا لكـان أفـضل، ولـو تـرك هـذا لكـان أمجـل، وهـذا مـن م هُ
َأعظم العرب، ودليل استيالء النقص عىل مجلة البرش ِ«)١( .  

ًويف اخلتام، أمحد اهللا محدا كثريا طيبا مباركا فيـه كـام يليـق بجاللـه سـبحانه عـىل مـا  ً ً ًّ
ُأنعم به عيل من قبل ومن بعد ّ. 

 الكـريمني عـىل فـيض َّن جلاللـة والـديم بالشكر والعرفان وغايـة االمتنـاَّكام أتقد
ً ال أجـد لـه طريقـا مكافئـااإلحسان واملعروف الذي عهام بالـصحة والعافيـة، ِّهم مـتلَّفـال. ً

 .مها وإدراك رضامهاِّي عىل برًوارمحهام كام ربياين صغريا، وأعنِّ
حممد عيل إبراهيم، الذي كـان / ٌوالشكر موصول لفضيلة املرشف الشيخ الدكتور

م الوالد يف الرمحة واملحبة والشفقة، ويف مقام العامل يف النـصح واإلرشـاد والتوجيـه يف مقا

                                 
 ).١/٣(بيدي َّرشح اإلحياء، للز)  ١ (
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هم اغفـر لـه، وارفـع قـدره، فـالل. يق يف التواضع ولني اجلانـبدوالتسديد، ويف مقام الص
َّ عينه بصالح ذريَّوأحسن عاقبته، وأقر  .تهُ

لدراسـات العليـا الـذي  يف قـسم اًلـةَّه بالـشكر ملقـام جامعـة أم القـرى ممثَّكام أتوج
 .ّم وأعان وسهل، فجزاهم اهللا عن طلبة العلم والباحثني خري اجلزاء وأوفرهَّأحسن وتكر
ًه أيضا بالثناء و الـشكر إمجـاال؛ ألسـاتذيت وأصـدقائي الـذين سـاعدوين يف َّ وأتوج ً

دوا القـــرائح باإلشـــارات َّســـلوك درب العلـــم والبحـــث وأيقظـــوا الطمـــوح وجـــو
حممـد / ًخاصـة أخـي الفاضـل يف هذا البحـث،  منهم من ساعدينُّصواملطارحات، وأخ

 .ّبوزيان روابحية، الذي ساعدين بوضع هوامش تراجم األعالم واملصطلحات
 عـىل هـذا البحـث بـالقبول واإلفـادة والنفـع، وأن َّوأسأل اهللا العيل القدير أن يمن

ًجيعله ذخرا صاحلا للباحث يف الدنيا واآلخرة ً ُ. 
ْ العزة عام يصفون، وسالم عىل املرسلني، وآخر دعوانا أن احلمد سبحان ربك رب ّ ّ

 ،،،هللا رب العاملني
 

  
 



 
 
 


 

 
 :ويشتمل عىل املباحث التالية
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  علم أصول الفقه، تعريفه وخصائصه

 
 

 :اعتاد الباحثون يف تعريف أصول الفقه عىل تناول التعريف من خالل مقامني
ًباعتباره مركبا إضافيا، يتكون من مفردتني: األول ثم يفيضون يف ) فقه (و) أصول (ً

 . ومفهوم الفقه،بحث مفهوم األصل
بـاملعنى ) أصول الفقـه (ًباعتباره لقبا عىل العلم، وهذا يقتىض دراسة مفهوم: الثاين

 . لقبيَّال
 التفصيل  إىليقصديق واألقرب هلذا البحث؛ لكونه الولعل االعتبار الثاين هو األل

 .ئعة يف جمال التخصصًخل التعريفية املمهدة، خاصة الشايف املدا
هـذا  و، الفقه بني األصـوليني التعريفات لعلم أصولعتَّ وتنواالجتاهاتتعددت 

 .اختالف التضاد ع الُّ التنواختالف هو من قبيل  يف عامتهدُّالتعد
ُّغالبا ما يرجع التنوو  التعريف،  يف زاوية النظر التي اعتربها واضع ع إىل االختالفً

 :ومن هذه االعتبارات
للغـوي لألصـل يف تعريـف االكتفـاء بـاملعنى ا : االعتبار اللغوي، واملراد بهً-والأ

  . االصطالحيأصول الفقه
، ومنهم »أدلة الفقه اإلمجالية«:  لعلم األصول بأنهبيانهقترص يف يبعض األصوليني ف
ا  مـنهم للمعنـى اإلضـايف؛ هلـذا اعتـربوً؛ وذلك مراعاة»ما يبنى عليه الفقه«بـ : ِّمن يعرب

 عن ذكر معناه الـذي ًاكتفاء بهن إضافة له؛ معنى األصل يف اللغة يف تعريف املصطلح دو
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ل فيذكر املعنيني، ومـنهم مـن يقـرن األدلـة بكيفيـة ِّاشتهر عند الفقهاء، ومنهم من يفص
 .االستدالل هبا

ً معلقا عىل هذا النوع من التعريفات)هـ٧٤٩:ت (قال األصفهاين وهذا التعريف « :ِّ
 .)١(»تاج إليها اليشء ويبتني عليها ملا يف اللغة؛ ألن األدلة حيٌ مناسبٌّلفظي

 مــن األصـوليني كــام قــال ٌ عـددســلكه علــم األصـول تعريـفوهـذا االجتــاه يف 
 مـن األصـوليني، وهـو ٌ هكـذا قـال كثـري؛أدلته: الفقهأصول «):هـ٧١٦:ت()٢(الطويف

استند اليشء  ن أنه ما منه اليشء، أوف األصل مموافق ملا سيأيت إن شاء اهللا تعاىل يف تعري
 .)٣(» يف وجوده إليهاٌدلة، وهو مستند من األٌيف وجوده إليه، ألن الفقه مأخوذ

ـــةفـــه َّل مـــن عرَّأولعـــل و ـــاقالين فقـــطباألدل ـــن)هــــ٤٠٣:ت()٤( الب  ، واب
العلوم التي هـي أصـل : فأما أصول الفقه فهي« :الباقالين يقول). هـ٤٠٦:ت()٥(وركُف

                                 
 ).١/١٨(بيان املخترص رشح خمترص ابن احلاجب )  ١ (

هو سليامن بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد نجـم الـدين، أبـو الربيـع الطـويف، الـرصرصي، )  ٢ (
ولد بقرية طوىف من أعامل بغداد، وقدم ، فقيه، أصويل، مشارك يف أنواع من العلوم، لبغدادي، احلنبيلا

، درء القـول القبـيح: من تـصانيفه الكثـرية،  هـ٧١٦الشام، ثم مرص، وتويف يف اخلليل بفلسطني سنة 
 ).٦/٣٩(الشذرات ، )١/٥٩٩(بغية الوعاة : ينظر. خمترص الروضة ورشحها، الصعقة الغضبية

 ).١/١١١(رشح خمترص الروضة للطويف )  ٣ (

ولـد ،  هو حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القاسم البرصي، ثم البغدادي، املعروف بالبـاقالين)  ٤ (
ّورد عـىل املعتزلـة والـشيعة واخلـوارج واجلهميـة ، بالبرصة، وسكن بغداد، برع يف األصول والكالم

د خيالفه يف مـضائق فإنـه مـن نظرائـه وقـد أخـذ علـم النظـر عـن وق، وغريهم عىل طريقة األشعري
متهيد األوائل وتلخـيص : من تصانيفه.  هـ٤٠٣تويف ببغداد لسبع بقني من ذي القعدة سنة ، أصحابه
 ).٣/١٤٧(الوايف بالوفيات ، )١٧/١٩٠(السري : ينظر. هداية املسرتشدين يف الكالم، الدالئل

مـن فقهـاء ، ِّمفـرس، مـتكلم، بن فـورك األنـصاري األصـبهاين، أصـويلهو حممد بن احلسن أبو بكر ) ٥ (
 . هـ٤٠٦تويف سنة ، مشارك يف فنون أخرى، الشافعية
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 .)١(»ام أفعال املكلفنيالعلم بأحك
رشعـي  عىل حكم َّكل دليل قاطع رشعي دل:  أصول الفقهُّحد« :ويقول ابن فورك

 .)٢(»ًاَّنص
تعريـف علـم األصـول باألدلـة  -  من األصـوليني يف هـذا االجتـاهٌثم تالمها عدد

 عىل املعنى اللغوي لألصل، وهؤالء وإن اختلفت عبـاراهتم يف اللفـظ إال ً بناء-فحسب
 : من خالل عرض أقواهلميتبني، كام قاربة يف املعنى متاأهن

مسائل عبارة عام تبنى عليه : وأما أصول الفقه فهو« ):هـ٤٥٨:ت ()٣(قال أبو يعىل
 .)٤(»الفقه، وتعلم أحكامها به

نـت عليـه معرفـة أصـول الفقـه مـا انب« ):هــ٤٧٤:ت()٥( الباجي أبوالوليدوقال

                                 
 ).٤/١٢٧(طبقات الشافعية الكربى ، )٤/٢٧٢(وفيات األعيان : ينظر    = 

 ).١/١٧٢(التقريب واإلرشاد )  ١ (
 )١٣٩:ص(احلدود يف األصول )  ٢ (

 شـيخ ، البغدادي احلنـبيل القـايضالفراءني بن حممد بن خلف بن أمحد أبو يعىل ابن هو حممد بن احلس)  ٣ (
مع معرفة بعلوم القـرآن وتفـسريه ، وكان عامل العراق يف زمانه، وانتهت إليه اإلمامة يف الفقه، احلنابلة

واملعتمـد ، ومـسائل اإليـامن، أحكـام القـرآن: ومـن تـصانيفه، هـ٤٥٨تويف سنة ، والنظر واألصول
 ).٣/٣٠٦(الشذرات ، )١٨/٨٩( السري : ينظر.وخمترصه

 ).١/٧٠(العدة )  ٤ (

هو سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث أبو الوليـد التجيبـي، القرطبـي، البـاجي الـذهبي، )  ٥ (
ولد بمدينة بطليوس، ورحل إىل بالد شتى مـن ، أديب، ّفقيه، أصويل، حمدث، متكلم، مفرس، املالكي

من تصانيفه الكثرية، إحكام الفصول، ،  هـ٤٧٤ويل القضاء، وتويف باملرية يف رجب سنة ، بالد املرشق
 . الناسخ واملنسوخ، اإلشارة يف معرفة الدليل

 ).١٢٠: ص(الديباج املذهب ، )٢/٦٧(نفح الطيب :         ينظر
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 .)١(»األحكام الرشعية
 .)٣(»  هي أدلته: قلنا، فام أصول الفقه:فإن قيل« ):هـ٤٧٨:ت ()٢(وقال اجلويني

هـي مـا تبنـى عليـه : -أي الفقـه  - وأصـوله« ):هــ٥١٣:ت ()٤(وقال ابن عقيل
 .)٥( » عىل اختالف أنواعها، ومراتبهااألحكام الفقهية من األدلة

 .)٧( »مل أدلة األحكاُفقه عبارة عن مجأصول ال« ):هـ٥١٨:ت ()٦(انهْرَوقال ابن ب
                                 

 ).٣٦:ص(احلدود )  ١ (

يوسف بن حممد ضياء الدين، أبو املعـايل اجلـويني هو عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا بن )  ٢ (
ولد يف املحرم ، النيسابوري، املعروف بإمام احلرمني  فقيه شافعي، أصويل، متكلم عىل طريقة األشعري

هــ، ودفـن ٤٧٨ ربيع اآلخر سـنة ٢٥هـ، وجاور بمكة، وتويف باملحفة من قرى نيسابور يف ٤١٩سنة 
اية املطلب يف دارية املذهب، الشامل يف أصول الـدين، الربهـان يف هن: الكثرية: من تصانيفه، بنيسابور

 ).١٩/١١٦(الوايف بالوفيات ، )١٨/٤٦٨(السري : ينظر. أصول الفقه

 ).١/٧٨(الربهان يف أصول الفقه ) ٣ (

عامل العراق وشيخ ، هو عيل بن عقيل بن حممد بن عقيل بن عبداهللا أبو الوفاء البغدادي الظفري احلنبيل) ٤ (
ّمكبا عىل االشتغال والتـصنيف، خارق الذكاء، كثري العلوم، ّكان إماما مربزا، احلنابلة ببغداد يف وقته ِ ُ ،

الفـصول يف ، الواضح يف أصول الفقه، الفنون يزيد عىل أربعامئة جملد: من تصانيفه، هـ٥١٣تويف سنة 
 . فقه احلنابلة

 ).٤/٣٥(شذرات الذهب ، )١٩/٤٤٣(السري : ينظر         

 ).٨-١/٧(الواضح يف أصول الفقه )  ٥ (
َهو أمحد بن عيل بن حممد بن برهان بن احلاممي أبو الفتح البغدادي، احلنبيل، ثـم الـشافعي، املعـروف )  ٦ (

هــ، وويل التـدريس بالنظاميـة، ٤٧٩ مجادى االوىل سنة ١٨ولد ببغداد يف ، فقيه، أصويل، َبابن برهان
 .الوصول إىل األصول والوجيز ، و ،البسيط، والوسيط: انيفهمن تص، هـ٥١٨وتويف ببغداد سنة 

 ).٦/٣٠(طبقات الشافعية الكربى ، )١٩/٤٥٦(السري : ينظر           

 ).١/٥١( البن برهان ،الوصول إىل األصول)  ٧ (
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 .)٢(تنقيح الفصول يف ) هـ٦٨٤:ت ()١(وهذا ما سار عليه القرايف
 عىل معنى األصـل ً تعريف أصول الفقه بناء من حاول اجلمع بنيومن األصوليني -

 .يف اللغة، وتعريفه عند الفقهاء
أصول الفقه : وأما قولنا«): هـ٤٣٦:ت ()٣( أبو احلسني البرصيقاله ، ماومن ذلك

ويفيد يف عرف الفقهـاء النظـر يف طـرق . ع عليه الفقهَّ موجب اللغة ما يتفرفإنه يفيد عىل
 .)٤( »الفقه عىل طريق اإلمجال وكيفية االستدالل هبا وما يتبع كيفية االستدالل هبا

ما يتفرع : وأما أصول الفقه فهي من حيث اللغة«): هـ٤٨٩:ت ()٥(معاينَّوقال الس
                                 

هو أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن بن عبد اهللا الـصنهاجي األصـل، البهنـيس، شـهاب الـدين، أبـو )  ١ (
انتهت إليه رئاسة الفقه عىل ، ّفقيه، أصويل، مفرس، ومشارك يف علوم أخرى، اس املشهور بالقرايفالعب

 هـ، وتويف يف آخر يوم من مجادى اآلخرة بدير الطني بالقرب مـن ٦٢٦ولد بمرص سنة ، مذهب مالك
رشح الـذخرية يف الفقـه، نفـائس األصـول : من تصانيفه، هـ، ودفن بالقرافة٦٨٤مرص القديمة سنة 
 . املحصول، الفروق

 ).١/٧٣(الديباج املذهب ، )٦/١٤٦(الوايف بالوفيات :         ينظر

 ).١٥:ص(رشح تنقيح الفصول : انظر) ٢ (

متكلم، أصويل سكن بغداد، ودرس هبا إىل ،  هو حممد بن عيل بن الطيب أبو احلسني البرصي، املعتزيل)  ٣ (
املعتمـد يف أصـول الفقـه، غـرر : من تـصانيفه الكثـرية، هـ٤٣٦ ربيع اآلخر سنة ٥حني وفاته هبا يف 

 . األدلة، االنتصار يف الرد عىل ابن الراوندي
 ).٤/٩٣(الوايف بالوفيات ، )١٧/٥٨٧(السري :         ينظر

 ).١/٩(املعتمد )  ٤ (

، لـسمعاين أبو املظفر التميمي، املروزي، املعـروف بـابن ا،هو منصور بن حممد بن عبد اجلبار بن أمحد) ٥ (
تفقه عىل مذهب أيب حنيفة، ثم ورد بغـداد وانتقـل إىل املـذهب ، ّمفرس، حمدث، متكلم، فقيه، أصويل

 ربيـع األول سـنة ٢٣خرج إىل طوس، ثم قصد نيسابور، وتويف بمرو يف إىل بلده ثم الشافعي، ورجع 
 .تفسري القرآن، االصطالم، قواطع األدلة: من تصانيفه، ٤٨٩



 
 

  ٢٤  

 .عليه الفقه
هبـا إىل معرفـة األحكـام ي االسـتدالل ِّلفقـه التـي يـؤد وعند الفقهاء هي طـرق ا

 .)١( »الرشعية
معنـى : وأما أصول الفقه فله معنيـان« ):هـ٥١٠:ت ( الكلوذاينوقال أبو اخلطاب

 .يف العرف، ومعنى يف اللغة
 .فهو ما يبنى عليه الفقه وما يتفرع منه: فأما معناه يف اللغة
 .)٢( » أفعال املكلفني الرشعية دون العقليةفهو العلم بأحكام: وأما معناه يف الرشع

 مـن أصـحاب ٌ عـدد عليـهَتابع -ًر املعنى اإلضايف واللقبي معاْكِذ - عتباروهذا اال
 .)٤(وغريهم) هـ٨٦١:ت (اممُ، وابن اهل)هـ٦٤٦:ت()٣(املتون املتأخرة كابن احلاجب

الل،  اإلضـايف بكيفيـة االسـتد)األصـول (رن مفهـومَ قـْنَ مـ األصوليني؛ ومن-
 .ووجوه األدلة من حيث اجلملة

                                 
 ).٣/٣٩٣(الشذرات ، )١٩/١٤٤(السري     = 

 ).١/١٢(قواطع األدلة يف أصول الفقه )  ١ (

 ).٤-١/٣(التمهيد يف أصول الفقه )  ٢ (

فقيه مـالكي، مـن كبـار ، هو عثامن بن عمر بن أيب بكر بن يونس، أبو عمرو مجال الدين ابن احلاجب)  ٣ (
ومات باإلسـكندرية سـنة ، فعرف بهنشأ يف القاهرة، كان أبوه حاجبا ، كردي األصل، العلامء بالعربية

منتهى السول واألمـل يف ، جامع األمهات يف فقه مالك، الكافية يف علم النحو: من تصانيفه، هـ٦٤٦
 ).١/١٨٩(الديباج املذهب ، )٤٧/٣١٩(تاريخ اإلسالم : ينظر .وخمترصه، علمي األصول واجلدل

وقواعـد األصـول ومعاقـد الفـصول ، )٥-٤:ص(، والتحريـر )١/٢٠١(خمترص ابن احلاجب: انظر) ٤ (
 ).٢٢-٢١:ص(لصفي الدين البغدادي



 
 

  ٢٥  

وأما أصول الفقه فهي األدلة التـي « ):هـ٤٧٦:ت ()١( الشريازيةلوقومن ذلك، م
 .)٢( »ا إىل األدلة عىل سبيل اإلمجاليبنى عليها الفقه وما يتوصل هب

أصول الفقه عبارة عن أدلة هـذه األحكـام وعـن « ):هـ٥٠٥:ت ()٣(وقال الغزايل
 .)٤(» عىل األحكام من حيث اجلملة ال من حيث التفصيلمعرفة وجوه داللتها

 االعتبـار  من أوجه االعتبـارات املـسلوكة يف بيـان تعريـف أصـول الفقـه؛-ًثانيا
 يف التعريـف اللقبـي لعلـم مجاليـة حـرص املوضـوعات اإلحماولة: املوضوعي، واملراد به

 .األصول
 - األدلة بكيفية االستداللن قرنَعند م - ً وإن ظهرت بوادره سابقاارـعتبهذا االو

ــشتهر إ ــه مل ي ــد إال أن ــدين ال بع ــر ال ــرازيفخ ــ٦٠٦:ت()٥(ال ــدينو) ـه ــيف ال   س
                                 

ه ـــفقي،  أبـو اسـحاق، مجـال الـدين الفـريوز ابـادي، الـشريازي،هو إبراهيم بـن عـيل بـن يوسـف)  ١ (
ولد بفريوزباد، ونشأ هبا، ثـم دخـل البـرصة، ثـم ، مشارك يف فنون أخرى، متكلم، ي،أصويلــشافع

املهذب، التبرصة يف أصول الفقه، املعونة يف : من مؤلفاته، هـ٤٧٦رة سنة بغداد، وتويف يف مجادى اآلخ
 ).٤/٢١٥(طبقات الشافعية الكربى ، )١/٢٦٩(السلوك يف طبقات العلامء وامللوك : ينظر. اجلدل

 ).٣٥:ص(اللمع يف أصول الفقه )  ٢ (

، عي، املعـروف بـالغزايلهو زين الدين حممد بن حممد بن حممد بن أمحـد أبـو حامـد الطـويس الـشاف)  ٣ (
 ٥٠٥وتويف سنة ، وفقيه شافعي، وأصويل، متكلم،  هـ٤٥٠ ولد بطوس سنةوامللقب بحجة اإلسالم، 

ويف ، واملنخول، املستصفى: ويف األصول، والوسيط، البسيط: ومنها يف الفقه، مكثر من التصنيف، هـ
 .وغريها يف فنون كثرية، ومعيار العلم، حمك النظر: املنطق

 ).٤/١٠(شذرات الذهب ، )١/٢٩٣(طبقات الشافعية البن قايض شهبة : ينظر       

  ).١/٣٦(املستصفى )  ٤ (

 أبو عبد اهللا، فخر الـدين الـرازي،  الطربستاين،هو حممد بن عمر بن احلسني بن عيل التيمي، البكري،)  ٥ (
أصويل، ومتكلم عـىل طريقـة ، فقيه، وِّ مفرسّ املعروف بالفخر الرازي، وبابن خطيب الري،،الشافعي

مـن ،  هــ٦٠٦ّولـد بـالري، وتـويف هبـراة سـنة ، األشعري، وفيلسوف، مشارك يف كثري من العلـوم



 
 

  ٢٦  

ا عنـد مجلـة  أصبح التعريف الشائع لعلم األصول بعدمهحتى؛ )هـ٦٣١:ت ()١(اآلمدي
 . وحال املستفيد، وكيفية االستفادة منهاً،معرفة دالئل الفقه إمجاال: ، أنهمن األصوليني
 هــو النظــر يف حمتــوى الكتــب )حــال املــستفيد( عنــرص يف إضــافةاعــثبولعـل ال

ويمكن االقتصار عىل «:  بقوله)٧٠٢:ت ()٢(األصولية، وهذا ما أشار له ابن دقيق العيد
ا جرت العـادة بإدخالـه َّالدالئل، وكيفية االستفادة منها، والباقي كالتابع والتتمة، لكن مل

 .)٣( »ا دخل فيه حدُ أً أصول الفقه وضعايف
عبارة عن جمموع طرق الفقه عـىل سـبيل : أصول الفقه« ):٦٠٦:ت (يقول الرازي         

 .)٤( »ل هبا، وكيفية حال املستدل هبااإلمجال، وكيفية االستدال
هي أدلة الفقه، وجهات دالالهتا عىل : فأصول الفقه« ):٦٣١:ت (اآلمدي ويقول

                                 
 . حمصل أفكار املتقدمني، املحصول يف علم األصول، املباحث املرشقية=: تصانيفه

 ).٣١٦: ص(معجم الفالسفة ، )٤٦٢: ص(عيون األنباء :         ينظر

فقيـه، ،  ن أيب عيل بن حممد بن سامل  سيف الدين التغلبي، اآلمـدي، احلنـبيل، ثـم الـشافعيهو  عيل ب)  ١ (
ولد بآمـد، وأقـام ببغـداد، ثـم انتقـل إىل ، أصويل، ومتكلم عىل طريقة األشعري، منطقي، وفيلسوف

مـن ،  هــ٦٣١ صـفر، ودفـن بجبـل قاسـيون سـنة ٣الشام، ثم إىل الديار املرصية، وتويف بدمشق يف 
  .اإلحكام يف أصول األحكام، أبكار األفكار: يفهتصان
 ).٢١/٢٢٥(، الوايف بالوفيات)٦٥٠:ص(عيون األنباء:          ينظر

، ثِّحمد،  حمب الدين القشريي، الشافعي، ابن دقيق العيد،هو عيل بن حممد بن عيل بن وهب بن مطيع)  ٢ (
اب يف احلكم، وتويف بالقاهرة يف رمضان ولد بقوص، وتفقه، ون، مشارك يف فنون كثرية، أصويل، فقيه
. إحكـام األحكـام، رشح التعجيز، حتفة اللبيب يف رشح كتـاب التقريـب: من تصانيفه، هـ٧٠٢ةسن

 ).٦/٣٧(الشذرات ، )١٠/٣٦٧(طبقات الشافعية الكربى : ينظر

 .)١/٢٤ (، للزركيشالبحر املحيط)  ٣ (

 ).١/٩٤( للرازي ،املحصول)  ٤ (



 
 

  ٢٧  

 .)١( » جهة اجلملة ال من جهة التفصيلاألحكام الرشعية، وكيفية حال املستدل هبا من
ع احلاصـل يف الـرشوح  بعد التتـاباتثم استقر هذا االعتبار املوضوعي يف التعريف

 واملخترصات، وكان من العوامل املساعدة عىل تـداول هـذه الـصيغة مـن والتلخيصات
 املتـون واملختـرصات الذائعـة الـصيت والواسـعة االنتـشار، بعض اعتامده يفالتعريف 

أصـول الفقـه « : الذي قـال فيـه)منهاج الوصول( )هـ٦٨٥:ت()٢( البيضاويمخترصك
 .)٣( »ستفيدمعرفة دالئل الفقه إمجاال وكيفية االستفادة منها وحال امل

 مالحظـة الثمـرة والفائـدة أو :من االعتبارات؛ االعتبار الوظيفي، واملراد به: ًثالثا
 .فهة التي يقدمها علم أصول الفقه يف تعريالوظيف

ه ُّأمـا حـد « : يف قوله)٦٤٦:ت (ابن احلاجبك وهذا ما اعتمده بعض األصوليني،
العلم بالقواعد التي يتوصل هبا إىل استنباط األحكام الرشعية الفرعية عـن أدلتهـا ف :ًلقبا

 . )٤( »التفصيلية
العلـم بالقواعـد التـي يتوصـل هبـا إىل : أصول الفقه« ):٧١٦:ت (ويفُّويقول الط

 .)٥( »ة الفرعية من أدلتها التفصيليةألحكام الرشعياستنباط ا

                                 
 ).١/٧( أصول األحكام، لآلمدي اإلحكام يف)  ١ (

، هو عبد اهللا بن عمر بن حممد بن عيل أبو سعيد نـارص الـدين البيـضاوي الـشريازي الـشافعي، فقيـه)  ٢ (
، هـ٦٨٥: وقيل، هـ٦٩١تويف بتربيز سنة ، توىل القضاء،  ومتكلم عىل طريقة األشعري، أصويل، مفرس

ول، طوالع األنوار يف املنطق، الغايـة القـصوى يف منهاج الوصول إىل علم االص: من مصنفاته الكثرية
  .دراية الفتوى، أنوار التنزيل وأرسار التأويل يف التفسري

 ).٢/١٧٢(طبقات الشافعية ، )١٧/٢٠٦( الوايف بالوفيات :         ينظر

 ).٢٠:ص(منهاج الوصول يف معرفة علم األصول، للبيضاوي )  ٣ (

 ).١/٢٠١(خمترص ابن احلاجب )  ٤ (

 ).١/١٢٠(رشح خمترص الروضة )  ٥ (



 
 

  ٢٨  

 
 

ً علام جامعا مستقال باعتباره-يتصف علم أصول الفقه ً  مـن املواصـفات ٍ بجملة-ً
 . واخلصائص التي متيزه عن غريه من العلوم الرشعية

 هلـذا اليـة الـصور اإلمجالتي تساهم يف حتديـد املنهجية ولعل أبرز هذه اخلصائص
 : تتلخص فيام ييلالعلم؛

 فيـه الـصواب َّويبني، أي ميزان توزن به االستدالالت الرشعية: علم معياريأنه  -١
 . من اخلطأ يف استنباط األحكام الرشعية

 داللـة النـصوص واألدلـة  طرائـق وكيفيـات يقوم عـىل تتبـع:أنه علم استقرائي -٢
لفـاظ النـصوص راء الداللـة اللغويـة ألاسـتقالرشعية عىل األحكام، من خالل 

الرشعية، مع استقراء مواقف الصحابة رضوان اهللا عليهم يف فهمهم، وتـرصفات 
َدر األول الذي شاهد التنزيل وعلم التأويلَّالص ِ َ. 

يف جوابـه عـن إيـراد أن هـذا العلـم مل يكـن عنـد ) ٥٩٥:ت()١(يقول ابن رشـد
أي صـناعة  (قط االعـرتاض عليهـاويس.. .«: الصحابة عليهم الرمحة والرضوان

ـِّبأن مل يكن أهل الصدر املتقد) أصول الفقه ا الننكـر أهنـم م ناظرين فيها، وإن كنَّ
 مـن ٌريض اهللا عنهم، بل كثري ذلك من فتواهم َّهتا، وأنت تتبنيَّكانوا يستعملون قو

                                 
، حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد أبو الوليد القرطبي، ويعرف بابن رشـد احلفيـدهو )  ١ (

ولد بقرطبة، ونشأ هبـا، ودرس ، حكيم، مشارك يف الفقه والطب واملنطق والعلوم الرياضية،  فيلسوف
علوم االوائل، ومال إىل علوم احلكامء، وويل قضاء قرطبة، الفقه واالصول وعلم الكالم، ثم أقبل عىل 

الكليات يف الطب، هتافت التهافـت، بدايـة املجتهـد يف : من تصانيفه،  هـ٥٩٥وتويف بمراكش يف سنة 
 ).٢٣: ص(معجم الفالسفة ، )١/١٩( موسوعة الفلسفة : ينظر.وغريها، الفقه



 
 

  ٢٩  

 حت باالسـتقراء مـن فتـواهمِّحُاملعاين الكلية املوضوعة يف هذه الصناعة إنام صـ
   .)١( » مسألةًمسألة

وال جيـاوز نظـر «:)٢(إذ هو موضوع بحثه، يقول الغزايل: ص الرشعيَّارتباطه بالن -٣
 . » ... صىل اهللا عليه وسلماألصويل قول الرسول

 : وهذا يلزم منه االنضباط بعدة أمور
ومـن املعلـوم مـدى ارتبـاط اللغـة . لغة النص الرشعي، وهي اللغة العربيـة  -أ 

ً عام جيول يف الفكر، وبناء عليه يتطور التفكـري وتـرتاكم ِّاملعرببالتفكري؛ إذ هي 
 . املعرفة

ًفالبحث يف النصوص عمومـا حـدوده :  الفكرية، وجماله العميلحدود النص  -ب 
ًأضيق من البحث التجريدي يف املطلـق، ثـم إن الغايـة العمليـة تبعـد تلقائيـا  ُ

ة مهمة إلدراك جمال األفكار التي ال يرتتب عليها عمل أو ثمرة، وهذه خاصي
بحث علم أصول الفقه، وإن كانت غري مراعـاة بوضـوح يف كتـب األصـول 

 . خاصة عند املتكلمني
، العربيـة ُاللغـة :ة األصـوليةَّلة للـامدِّمن أكرب املصادر املموف :اخلصوصية اللغوية -٤

علم ا «: ًنا هذا الوجهِّمبي) ٤٧٨:ت ( يقول اجلويني ما يربو عىل الثلث،لِّوالتي متث
وأما األلفاظ فالبـد مـن .. .أن معظم الكالم يف األصول يتعلق باأللفاظ واملعاين

ِاالعتناء هبا، فإن الرشيعة عربية، ولن يستكمل املرء خالل االسـتقالل بـالنظر يف 
 .)٣( » ...ًانا من النحو واللغةَّالرشع مامل يكن ري

                                 
 ).٣٦:ص(الرضوري يف أصول الفقه )  ١ (

 ).١/٣٨(تصفى املس)  ٢ (
 ).١/١٣٠(الربهان )  ٣ (



 
 

  ٣٠  

يعة املحمدية زاد اهللا تعاىل فإن الرش...«:يف هذا السياق)٦٨٤:ت(القرايف يقول      و 
َّأحـدمها املـسم:  وأصـوهلا قـسامن. اشتملت عىل أصـول وفـروع؛ً وعلواًمنارها رشفا ى ُ

بأصول الفقه، وهو يف غالب أمره ليس فيـه إال قواعـد األحكـام الناشـئة عـن األلفـاظ 
، األمر للوجوب: العربية خاصة، وما يعرض لتلك األلفاظ من النسخ والرتجيح، ونحو

 .)١ (» ...ونحو ذلك، النهي للتحريم، والصيغة اخلاصة للعمومو

ولـسان «: هـذه اخلـصوصية يف كتـاب الرسـالة بقولـه) ٢٠٤:ت (ويؤكد الشافعي
ًالعرب أوسع األلسنة مذهبا، وأكثرها ألفاظا والعلم به عنـد العـرب كـالعلم بالـسنة .. .ً

 . )٢ (» ...عند أهل الفقه
 مـن أن القـرآن نـزل ُ بام وصفتُوإنام بدأت«:  العرب أثر اجلهل بسعة لسانِّثم يبني

ِبلسان العرب دون غريه؛ ألنه ال يعلم من إيضاح مجل ع  جهـل سـعة ٌلـم الكتـاب أحـدُ
ُمه انتفت عنه الـشبه التـي ِلَقها، ومن عُّلسان العرب، وكثرة وجوهه، ومجاع معانيه وتفر َ ُّ

 .)٣( » جهل لساهناْنَدخلت عىل م
  : فيقول، تأثري العربية يف التأويل واالستنباط)٢٥٥:ت ()٤( اجلاحظيؤكدكام 
ُّ فللعرب أمثال واشتقاقات وأبنية، وموضـع كـالم يـدل عنـدهم عـىل معـانيهم « ٌٌ
ُهتم، ولتلك األلفاظ مواضع أخروإراد َ ل ِهـَهـا جْ فمـن مل يعرف؛خرُ أٌ دالالتٍ وهلا حينئذ،ُ

                                 
 ). ٦ – ٥/ ١(الفروق )  ١ (
 ). ٤٢: ص(الرسالة ) ٢ (
 ).٥٠: ص(الرسالة )  ٣ (
، أديب، مـتكلم، هو عمرو بن بحر بن حمبوب أبو عثامن الكناين البرصي، املعتزيل، املعروف باجلاحظ)  ٤ (

ن النظام، وإليه تنـسب الفرقـة اجلاحظيـة، ولد بالبرصة، وأخذ الكالم ع، مشارك يف أنواع من العلوم
  .هـ٢٥٥تويف سنة ، احليوان، البيان والتبيني، العثامنية: وله  تصانيف كثرية منها

 ).١١/٥٢٦(السري ، )٣/٤٧٠( وفيات األعيان :         ينظر



 
 

  ٣١  

ر يف الكالم ويف رضوب العلـم، ولـيس نظ واملثال، فإذا ِ الكتاب والسنة، والشاهدَتأويل
  .)١( »هو من أهل هذا الشأن؛ هلك وأهلك

 الغلبة عند بعض العلامء كام هو مشتهر من ِّ حلدارتباط األصول بالثمرة التطبيقية، -٥
ًستخرج القاعدة األصولية بناء عىل الفـروع الفقهيـة، ُاحلنفية، حيث تفقهاء صنيع 

ملـذاهب الفقهيـة األخـرى كاحلنابلـة، وهذا موجود عـىل التحقيـق حتـى عنـد ا
 . ًواملالكية حتديدا

ًثمر فرعا فقهيا ويفيد فائدة تطبيقية فهو من األصولُيفكل ما  وما عدا ذلـك فهـو ، ً
 ليس من صلب القواعد األصولية التي هي نواة وأصل علم أصول الفقه، وهذا ما ٌةّعاري
 الفقـه ال ل مسألة مرسومة يف أصـولك«:  إذ يقول؛)املوافقات ( يف)٢(ح به الشاطبيِّيرص

ًة، أو آداب رشعية، أو ال تكون عونا يف ذلك؛ فوضعها يف أصـول ينبني عليها فروع فقهي
 . )٣( »الفقه عارية

ٌ مؤسسوارتباط األصول بالتطبيقات ثه، وهو احلكم الرشعي،  من جهة موضوع بحَّ
  واقعية له مالبساتة، بل ليس جتريدي النزع أن احلكم الرشعيالزم ذلك أمهية اعتبارو

ا، فاملنهجية األصـولية يف تنزيل احلكم عليهرة  املؤثحالتهاق بإدراك صورة املسألة، وَّتتعل
 مرتبطـة بـشكل عـضويبل هـي  ، يف صورهتا املتأخرة احلالكام هودة َّجمر نظريةليست 

 . ة الفقهيةبالتفاعالت الفروعي

                                 
 ).١٥٤-١/١٥٣(احليوان )  ١ (

، املالكي الشهري بالـشاطبي،  حمـدث، هو إبراهيم بن موسى بن حممد أبو إسحاق اللخمي، الغرناطي)  ٢ (
اإلفـادات : مـن تـصانيفه،  هــ٧٩٠تـويف سـنة ، كـان مـن أئمـة املالكيـة، ّفقيه أصويل، لغوي، مفرس

 ). ١/١١٨(معجم املؤلفني ، )١/١٩١( فهرس الفهارس : ينظر.املوافقات، االعتصام، واإلنشادات
 ). ١/٣٧(املوافقات )  ٣ (



 
 

  ٣٢  

 
   والتقسيمات التعريف والنشأة:علم املنطق

 
 

 

ملـا هـو  -توهمُكام ي - واملصدر، وليست ترمجة حرفيةلفظة عربية املنشأ) املنطق (
يف ْرَاليونانية، فإهنا بمعناهـا احلـ) لوجوس (أو )Logic( شائع عند بعض الباحثني لكلمة

راد عنـد طلقوها حتـى تـرادف املعنـى املـوالتي حاول املناطقة العرب أن ي. العلم: تعني
 .ري الفكرة املنطقيةِّمصد

والذي يظهر بعد تتبع أمهات املعاجم اللغويـة أنـه ال توجـد مناسـبة بـني املعنـى 
اصـطالحية ) املنطق (اللغوي واالصطالحي يف تعريف مادة املنطق، بل األظهر أن كلمة

 . ٌر يف استدعاء االصطالحُحمضة أطلقت عىل هذا العلم، وليس للمعنى اللغوي أث
أصـالن صـحيحان، : النـون والطـاء والقـاف«): ٣٩٥:ت ()١(يقول ابن فارس

: واآلخـر.. .املنطـق: ّاألول، جـنس مـن اللبـاس: واآلخـر، كالم أو ما أشبهه: أحدمها
 .»)٢(النطاق

                                 
اإلمام العالمة اللغوي ، ريا بن حممد بن حبيب أبو احلسني اللغوي القزويني هو أمحد بن فارس بن زك)  ١ (

نحويـا عـىل ، مناظرا متكلام عىل طريقـة أهـل احلـق، بصريا بفقه مالك، كان رأسا يف األدب، املحدث
ّتويف بالري سنة ، اختالف النحويني، حلية الفقهاء، املجمل يف فقه اللغة: من تصانيفه، طريقة الكوفيني

 ).١/٣٥٢(بغية الوعاة ، )١٧/١٠٣( السري : ينظر. هـ٣٩٥
 ). ٥/٤٤٠: (معجم مقاييس اللغة)  ٢ (



 
 

  ٣٣  

 .  عىل هذين املعنيني فقطمةِّ املتقداجمويتفق مجيع أصحاب املع
ًث، لـيس واردا يف َدُ حمـٌبأنه اإلدراك قـول: ًاملنطق لغةويتضح من هذا أن تعريف 

 . معاجم اللغة القديمة
لح  هـذا املـصطَّسـوغل مـن َّأولعـل  استحدثه املناطقة، وظهر أن هذا املعنىاألو

صناعة املنطـق، ... «: هقولب) ٣٣٩:ت ()١(الفارايبأبونرص: ًلغويا وحاول إجياد مناسبة له
 : ه اللفظة تدل عند القدماء عىل ثالثة أشياءطق، وهذواسمها مشتق من النُّ

 . القوة التي يعقل هبا اإلنسان املعقوالت
 . النطق الداخل: املعقوالت احلاصلة يف نفس اإلنسان بالفهم، ويسموهنا: والثانية
 . » )٢(...العبارة باللسان عن ما يف الضمري، ويسموهنا النطق اخلارج :والثالثة

 أن - ملكانته يف تاريخ هذا العلـمب باملعلم الثاينَّهو امللق و-وظاهر كالم الفارايب
لغوي ة البحث النَُّ، وذلك ألن سذات جذر لغوي حمضم ليست تسمية املنطق هبذا االس

 بكـالم ُ االحتجـاجُالوجـه، بـل  الذي صاغ به الفـارايب توجيهـهننَّليست عىل هذه الس
ب والسنة وكالم فصحاء العرب إلثبـات قلة عنهم، أو بام ورد يف الكتاالعرب وكالم النَّ

  .لة بني اللفظ واملعنىِّالص

                                 
، هو حممد بن حممد بن طرخان بن أوزلغ بن طرخان، أبو نرص الفارايب، من أكرب فالسفة اإلسـالميني)  ١ (

وعـرف ، هوكان حيسن اليونانية وأكثـر اللغـات الـرشقية املعروفـة يف عـرص، تركي األصل، مستعرب
إحـصاء ، الفـصوص: له نحو مئة كتاب، منهـا، )املعلم األول(باملعلم الثاين، لرشحه مؤلفات أرسطو 

  . هـ٣٣٩تويف سنة ، آراء أهل املدينة الفاضلة، العلوم
 ). ١/٦٠٣(عيون األنباء ، )١٤٢: ص( أخبار العلامء :       ينظر

 .)٦٣-٦٢:ص(إحصاء العلوم، له:وانظر). ١/٥٩ (كتاب التوطئة، ضمن جمموع املنطق عند الفارايب) ٢ (



 
 

  ٣٤  

، )القـدماء عنـد ( كل هذا، وينقل لنا داللتهـال عنِدْعَ ي)٣٣٩:ت ( الفارايبلكن
ًمـن املعلـوم أن قـوهلم لـيس مـصدرا  ووهو لقـب اصـطالحي يطلـق عـىل الفالسـفة،

 .  لغة العرب إثباتيف لالحتجاج
 يف اسـتنباط املناسـبة بـني اللفـظ واملعنـى بحـسبر الفـارايب ستميـ ،ومع ذلـك

وهـذه «: يقـول فًنا سبب تسمية هـذه الـصناعة بـاملنطق،ِّ؛ مبيًالدالالت التي نقلها سابقا
ُالصناعة ملا كانت تعطي القوة الناطقة قوانني يف النطق الـداخل الـذي هـو املعقـوالت، 

د هبـا القـوة َّسدُاأللفـاظ، وتـوقوانني مشرتكة جلميع األلسنة يف النطق اخلارج الذي هو 
ِّسم= ًالناطقة يف األمرين مجيعا نحو الصواب، وحترزها من الغلط فيهام   . )١( »يت باملنطقُ

 عامة مهالإ ؛مةِّاملتقدًخصوصا فتة يف الكتب املنطقية الرتاثية ومن املالحظات الال
ًي، وكثريا ما يكون ، وغاية ما هنالك بيان املعنى االصطالح)لغة (تعريف املنطقمؤلفيها 

ُّعرضا من دون تقص ً َ  .  املنطق علم املقررة يفته القانونيةنَُّس سلوك وأد التعريف َ
  ذهـب إليـهثني املتأخرين هـو اسـتقرار مـاًلكن ما حدث الحقا عند غالبية الباح

ضـافة معنـى جديـد مـن معـاين  إمـع يف التعريف اللغوي للمنطق، )٣٣٩:ت (الفارايب
 اللغويون  أضافهلذلك .لمعنى االصطالحيل حتى تظهر مناسبته؛ دراك اإل:وهو املنطق

اإلدراك : طـق أو املنطـقفـذكروا مـن معـاين النُّ، )٢()املعجم الوسـيط(املتأخرون كام يف 
 . ومضامني املعنى االصطالحي

                                 
وأشار الفـارايب يف األخـري إىل أن ). ٦٣:ص(إحصاء العلوم : وانظر). ٦٠ – ١/٥٩(املرجع السابق )  ١ (

ًتسمية علم املنطق هبذا االسم مشاهبة لتسمية بعض كتب اللغة والنحو بـاملنطق أيـضا، وذهـب إىل أن 
 التسمية منقولة أو مقتبسة من بعض كتب اللغة املتـسمية بـاملنطق، فلعل. هذا العلم أحرى هبذا االسم

ِّككتاب إصالح املنطق البن السك  )٢٤٤:ت(يت ّ
 ).ب/ ٩٣١(، )نطق(املعجم الوسيط مادة : انظر)  ٢ (



 
 

  ٣٥  

 يف إجياد اشتقاق )٣٣٩:ت ( متقدمة ومعارصة لصنيع الفارايب أخرىة حماولةَّثمو
 برسـمافد، وهذه املحاولة كانـت طلق عىل هذا العلم الوُالذي أ) املنطق ( ملصطلحٍّلغوي

 وذلك من خالل تقسيم مـادة. )٢(يف رسائلهم) القرن الرابع اهلجري= ()١(إخوان الصفا
 .نطق لفظي، ونطق فكري:  إىل قسمني)نطق(

، )٣٦٨:ت ()٣( حصل نقد مبكر هلذا املعنى املبتدع، عىل يد أيب سعيد السريايفكام 
... «:  وفيهـا قولـه،)٣٢٨:ت ()٤(يف مناظرته الشهرية مع أيب برش متى بن يونس املنطقي

أو اعقل ما تقول؛ ، ًأو عاقال، ًكن عقليا: ، فإنام تريد)ًكن منطقيا (:وأنت إذا قلت إلنسان
 طق عـىل وجـوه مدخول؛ ألن النٌُّألن أصحابك يزعمون أن النطق هو العقل، وهذا قول

                                 
كان مركزها يف البـرصة ، باطنيرفت به فرقة فكرية ذات طابع سيايس ديني ومنزع ُالذي ع هو االسم)  ١ (

 رسـالة أضـيفت هلـا الحقـا )٥١(ّوقد دونوا تعاليمهم يف ، ثاين من القرن الرابع اهلجرييف النصف ال
والرياضـيات ،  منهـا يف التمهيـد)١٤(وتنقسم إىل أربعة أقسام ، رسالة أخرى بعنوان الرسالة اجلامعة

صوف  منهـا يف التـ)١١(و،  منها فيام بعد الطبيعـة)١٠(و،  يف الفلسفة ونظرية النفس)١٧(و، واملنطق
 ).٤٥: ص(معجم الفالسفة ، )٤٦: ص( أخبار العلامء : ينظر.والتنجيم

 ). ٣٩٢ – ١/٣٩١(رسائل إخوان الصفا : انظر)  ٢ (
وكـان إمامـا كبـري ، القايض نزيل بغداد  النحويالسريايفهو احلسن بن عبد اهللا بن املرزبان أبو سعيد )  ٣ (

وكان من أعلم ، لفقه والفرائض واحلساب والعروضّتصدر إلقراء القراءات والنحو واللغة وا، الشأن
تويف سـنة ، الوقف واالبتداء، أخبار النحاة: ومن تصانيفه، الناس بنحو البرصيني عارفا بفقه أيب حنيفة

 ).٨٦: ص(البلغة ، )١٢/٤٧( الوايف بالوفيات : ينظر. هـ٣٦٨
، انتهت رياسـة املنطقيـني يف عـرصه ،بغداد نزيل ،برش أبو النرصاين) وهو يونان(يونس  بن هو متى)  ٤ (

، الـرشطية املقـاييس: مـن تـصانيفه، ومـرصه عـرصه ِيف الشأن هذا أهل اعتامد ورشوحه كتبه َوعىل
  . هـ٣٢٨مات ببغداد سنة ، املنطق إىل املدخل

 ). ١/٣١٧(عيون األنباء ، )١٦٥:ص(أخبار العلامء، )٣٦٨: ص( الفهرست :       ينظر



 
 

  ٣٦  

 . )١( »أنتم عنها يف سهو
 إىل أن كلمة املنطق مل تكـن تتـضمن يف العربيـة بعض املؤرخني املعارصينويشري 

-وبقي هذا املعنى األخري«: معنى التفكري أو االستدالل، بل كانت تدل عىل الكالم فقط
 . »)٢(حتى بعد أن اصطلح عىل تسمية علم الفكر باملنطق ً شائعا- مالكال

ا املعنى يف العربية كان بسبب محالت اللغويني  أن عدم استقرار هذً أيضا؛ويضيف
حاة عىل الكلمة واستخدامها هلذا العلم العقيل، بينام هي تدل يف نظرهم عىل الناحيـة والنُّ

اللغوية، وكذلك شارك الفقهـاء واملتكلمـون يف هـذه اهلجمـة حتـى حـدا ذلـك األمـر 
 يف )٣(كام فعل ابن سـيناإىل تسمية أخرى، ) املنطق (بمحاولة العدول عن هذا االصطالح

 عنـد املحـاوالت وسـعميته بـالعلم اآليل، كـام كانـت أ، بتـس)٤()املرشقينيمنطق  (كتابه
 . يف أسامئه الشهرية بمعيار العلم، وحمك النظر، وعلم امليزان ونحوها) ٥٠٥:ت(الغزايل

ِويرج   وجه االشتباه وسبب ابتكار معنى لغوي جديد لكلمـة)٥(ع بعض الباحثنيُ
والتي كانـت تطلـق عـىل هـذا  -إىل أن الكلمة املرادفة لكلمة املنطق يف اليونانية) منطق(

 . أو الربهان، أو الفكر،  والعقلالكالم: معنيني  عىل تشتمل يف لغتهم كانت-العلم

                                 
 ).١/١٢٤(واملؤانسة، أليب حيان التوحيدي اإلمتاع : انظر)  ١ (
 ).٥، ٤:ص(املنطق الصوري منذ أرسطو حتى عرصنا احلارض، عيل النشار : انظر)  ٢ (
أبـو (هو احلسني بن عبد اهللا بن احلسن بن عيل بن سينا البلخي، ثم البخاري، ويلقب بالشيخ الرئيس )  ٣ (

 ٣٧٠ولد بخرميشن من قرى بخارا يف صفر سـنة ، فيلسوف، طبيب، مشارك يف أنواع من العلوم) عيل
اإلشـارات ، النجـاة، الـشفاء: مـن تـصانيفه الـشهرية،  هــ٤٢٨، وتويف هبمذان يف رمـضان سـنة هـ

 ). ٢٦: ص(معجم الفالسفة ، )١/٤٠( موسوعة الفلسفة : ينظر.والتنبيهات
 ).٥:ص(منطق املرشقيني، البن سينا )  ٤ (
 ).٤، ٣:ص(بدالرمحن بدوي املنطق الصوري، لع: انظر)  ٥ (



 
 

  ٣٧  

 الذين قـاموا  اهلجريومن هنا ورد اإلشكال عىل املرتمجني األوائل يف القرن الثاين
 . ة للمعنى املراد يف لغة العرببرتمجة الكلمة من غري مراعا

 

ر ُّمن املناسب استعراض تاريخ تعريفات علم املنطق من أجـل استحـضار التطـو
 . التارخيي ملفهوم هذا العلم

m عـن ) ٣٩٢:ت ()١(أبـو سـليامن السجـستاين أقدم التعاريف املوجـودة مـا نقلـه
 . )٣( »ٌاملنطق آلة جلميع العلوم«:  إذ يقولس علم املنطقِّ مؤس)٢(أرسطوطاليس

m عـىل لـسان )٤١٤:ت ()٤(ًومن أقدم التعريفات أيضا ما نقله أبو حيان التوحيدي 
                                 

كان متقنا يف العلوم احلكمية ، بغداد نزيل املنطقي السجستاين سليامن أبو هبرام بن طاهر بن هو حممد)  ١ (
مقالـة يف مراتـب قـوى اإلنـسان وكيفيـة : مـن آثـاره، وله نظر يف األدب والشعر، مطلعا عىل دقائقها

  .امل الكوناإلنذارات التي تنذر هبا النفس فيام حيدث يف ع
 ). ١/٤٢٧(عيون األنباء ، )١٤٤: ص( أخبار العلامء :       ينظر

وتفـسري ، وتفسري نيقوماخس قاهر اخلصم،  بن نيقوماخس اجلراسني الفيثاغوريأرسطوطاليسهو )  ٢ (
وغلـب ، فيلسوف الروم وعاملها وجهبذها ونحريرها وخطيبهـا وطبيبهـا،  تام الفضيلةأرسطوطاليس
تويف سـنة ، وصاحب املنطق، ومن هنا لقب باملعلم األول، وهو واضع علم املنطق، لسفةعليه علم الف

  .السياسة، املقوالت، ما بعد الطبيعة: من آثاره، م. ق٣٢٢
 ).  ٥٢: ص(معجم الفالسفة ، )١/٩٨(موسوعة الفلسفة ، )١/٨٦( عيون األنباء :       ينظر

 ). ٦:ص(لصوري، للنشار املنطق ا: ، وانظر)١٤٣:ص(صوان احلكمة )  ٣ (
قدم بغداد، فأقام هبـا ،  شريازي األصل، نيسابوري، هو عيل بن حممد بن العباس أبو حيان التوحيدي)  ٤ (

متكلم، حكيم، أديب لغوي، نحوي، لكن أصالته تربز ، ّمدة، ومىض إىل الري، وجاور ببيت اهللا احلرام
، املقابـسات، اإلمتـاع واملؤانـسة: صانيفه الشهريةّواختلف يف وفاته عىل أقوال عدة، ومن ت، يف األدب

 ).٢٤٠: ص(معجم الفالسفة ، )٢٢/٢٨( الوايف بالوفيات : ينظر.مثالب الوزيرين



 
 

  ٣٨  

يف مناظرته الـشهرية مـع أيب سـعيد الـسريايف، ) ٣٢٨:ت (ى بن يونسَّأيب برش مت
ُآلة من آالت الكالم يعـرف«: ى بقولهَّحني سأله عن معنى املنطق، فأجابه مت  هبـا ٌ

 . )١ (» ...صحيح الكالم من سقيمه، وفاسد املعنى من صاحله، كامليزان

m هي الصناعة التي تشتمل عىل األشياء التـي :صناعة املنطق«): ٣٣٩:ت (الفارايب 
ُتسدد القوة الناطقة نحو الصواب يف كل ما يمكن أن يغلط فيه، وتعـرف كـل مـا 

 . )٢( »العقلتحرز به من الغلط يف كل ما شأنه أن يستنبط بُي

m م العقـل ِّصناعة املنطق تعطي باجلملـة القـوانني التـي شـأهنا أن تقـو«: ًوله أيضا
د اإلنسان نحو طريق الصواب، ونحو احلق يف كل ما يمكـن أن يغلـط فيـه ِّوتسد

 . )٣ (» ...من املعقوالت

m معرفة كيفيـة إدراك الـنفس معـاين «): ٣٧٣ًالقرن الرابع تقريبا  (إخوان الصفات
جودات يف ذاهتا بطريق احلس، وكيفية انقداح املعاين يف فكرها من جهة العقل املو

َّالذي يسم َّ كانت، يـسمٍ لغةِّى الوحي واإلهلام، وعبارهتا عنها بألفاظ بأيُ ى علـم ُ
 . )٤( »املنطق الفلسفي

m َهو صناعة أد: ما املنطق؟ اجلواب: يقال«): ٤١٤:ت (حيان التوحيديأبو ة متيز ّويَ
اطـل يف االعتقـادات، واخلـري لصدق والكذب يف األقـوال، واحلـق والبهبا بني ا
 . )٥ (» ... يف األحوالوالرش

m ًتعددت املواطن التي ذكر ابـن سـينا فيهـا توصـيفا ملفهـوم ): ٤٢٨:ت (ابن سينا
                                 

 ).١/١٠٩(اإلمتاع واملؤانسة )  ١ (
 ).١/٥٥(املنطق عند الفارايب )  ٢ (
 ). ٥٣:ص(إحصاء العلوم )  ٣ (
 ).١/٣٩٢(رسائل إخوان الصفا )  ٤ (
 ).٣١٤:ص(بسات املقا)  ٥ (



 
 

  ٣٩  

 : ًاملنطق، أو ما يشبه التعريف أحيانا أخرى

عصمه مراعاهتـا عـن أن أن يكون عند اإلنسان آلة قانونية ت: املراد من املنطق... « -
 . )١( » يف فكرهَّيضل

تعلم فيه رضوب االنتقاالت من أمور حاصلة يف ذهن اإلنـسان إىل أمـور ُ يٌعلم« -
 . )٣)(٢( »مستحصلة

ق به، ِّره ونصدَّهن عن اخلطأ فيام نتصوِّصناعة املنطق ألنه اآللة العاصمة للذ... « -
 . )٤( »سبلهواملوصلة إىل االعتقاد احلق بإعطاء أسبابه وهنج 

 يكـون ِّ الـصور واملـوادِّهو الصناعة النظرية التي تعرف أنه مـن أي: فاملنطق... « -
 . )٧ (» ... الصحيح)٦(والقياس.. . الصحيح)٥(ُّاحلد

ّالعلم الذي هو آلة لإلنسان موصلة إىل كسب احلكم النظرية والعملية... « - َ ِ« )٨( . 

m لعبارات، أظهرها، له جمموعة من ا)٥٠٥:ت (الغزايل، أبو حممد : 

                                 
 ).١/١١٧(اإلشارات والتنبيهات )  ١ (
 ).١/١٢٧(املصدر السابق )  ٢ (
 ). ١٢٧، ١/١١٧: (انظر حتليل الطويس للتعريفني وتوجيههام يف رشحه عىل اإلشارات والتنبيهات)  ٣ (

 ). ٢٠:ص(ورشح نفس التعريف للقطب الرازي، يف حترير القواعد املنطقية 

 ).١/٤٧(لكشاف عىل نوع التعريف وتعليق التهانوي يف ا
 ).٦:ص(النجاة )  ٤ (
 ).٣٤: ص(معجم مقاليد العلوم ، )١١٢: ص(التعريفات . هو قول دال عىل ماهية اليشء)  ٥ (
، العـامل متغـري: كقولنـا، إذا سلمت لزم عنها لذاهتا قول آخـر، هو عند املناطقة قول مؤلف من قضايا)  ٦ (

التعريفـات . إذا سلمتا لزم عنهام لذاهتام العامل حادث، كب من قضيتنيوكل متغري حادث؛ فإنه قول مر
 )..٢/٢٠٧(املعجم الفلسفي لصليبا ، )٢٣٢: ص(

 ).١٠:ص(النجاة )  ٧ (
 ).١١٦:ص(رسالة يف أقسام العلوم العقلية )  ٨ (



 
 

  ٤٠  

 . )١ (» ...قتنص العلوم واملعارف كلهاُاآللة التي هبا ت... « -

ز صــحيح احلــد والقيــاس عــن َّميــُ هــو القــانون الــذي بــه ي:علــم املنطــق... « -
 . )٢(»...فاسدمها

 . )٣( »ٌاملنطقيات نظر يف آلة الفكر يف املعقوالت« -

m ِّهن عـن الزلـل، مميـِّقانون صناعي عاصم للذ: املنطق«): ٥٤٠:ت ()٤(الساوي  ٌزُ
 . )٥( »لصواب الرأي عن اخلطأ يف العقائد

m ٍَّفهم معان يمكن أن يتوصل هبـا إىل : علم املنطق«): ٦٧٢:ت ()٦(الطويسصري الن
ي إىل ِّف يف كل معنى عىل وجه يـؤدُّومعرفة كيفية الترص.. .أنواع العلوم املكتسبة

 . » ...املطلوب

: فُّكيفية الترصمعرفة  أن يكون مع فهم املعاين، و:وصناعة املنطق... «: ثم يقول

                                 
 ).٦٨:ص(حمك النظر )  ١ (
 ).٣٦:ص(مقاصد الفالسفة )  ٢ (
 ).٨٧:ص(هتافت الفالسفة )  ٣ (
ّحكيم، من أهل ساوة بـني الـري ، هو عمر بن سهالن زين الدين الساوي، ويعرف بالقايض الساوي)  ٤( 

البصائر النصريية يف املنطـق مل : من آثاره، هـ٥٤٠ ونحتويف سنة ، طن نيسابور وتعلم هباواست، ومهذان
 ). ٧/٢٨٥(معجم املؤلفني ، )٥/٢٠٦( األعالم : ينظر.تكمل، كتاب يف احلساب، ورسالة الطري

 ).٢٦، ٢٥:ص(البصائر النصريية )  ٥ (
صـاحب علـوم الريـايض ، الفيلسوف،  بن حممد بن احلسن نصري الدين أبو عبد اهللا الطويسحممدهو )  ٦ (

وكـان ذا حرمـة وافـرة ومنزلـة  ،واملجسطي، ال سيام يف األرصاد، كان رأسا يف علم األوائل، والرصد
أسـاس االقتبـاس يف : كتب مـصنفات كثـرية منهـا، ام يشري به عليهوكان يطيعه في، عالية عند هوالكو

  . هـ٦٧٢تويف سنة ، املنطق، قواعد العقائد، زبدة اإلدراك يف هيئة األفالك
 ).٢/٨٨(السلوك ، )١/١٤٧( الوايف بالوفيات :        ينظر



 
 

  ٤١  

 . )١( » ... املعاينَ أصنافٍ وفكرٍةَّ بال روي هلاتني الفضيلتني بحيث يفهمً أيضاٌرنةٌملكة مقا

m قـانون يفيـد «:  عن املنطق يف رسالته بقولـهِّيعرب) ٦٧٥:ت ()٢(القزويني الكاتبي
، واإلحاطـة بالـصحيح )٤(مـن الـرضوريات)٣(معرفة طرق اكتـساب النظريـات

 . » ...والفاسد من الفكر الواقع فيها

: بقولـه -ً نسبة البن سينا-ينويِّثم يعود بعد هذه العبارة، وينقل رسم املنطق الس
 . )٥( »آلة قانونية تعصم مراعاهتا الذهن عن اخلطأ يف الفكر: ورسموه بأنه«

m الـصحيح مـن ُوهـو قـوانني يعـرف هبـا : علم املنطق«): ٨٠٨:ت (ابن خلدون
 . )٨( »)٧(واحلجج املفيدة للتصديقات، )٦(فة للامهياتِّالفاسد يف احلدود املعر

                                 
 ).٣٢:ص(أساس االقتباس )  ١ (
ِ القزويني املعروف بدبريانالكاتبي  نجم الدينأبو احلسنهو عيل بن عمر بن عيل )  ٢ ( وفلكي ، فيلسوف، َ

تـويف سـنة ، جامع الدقائق، واخترصه يف الرسالة الشمسية، العني يف املنطق، له من التصانيف، ريايض
 ). ٤٩٩: ص(معجم الفالسفة ، )٢١/٢٤٤(الوايف بالوفيات : ينظر.  هـ٦٧٥

معجم مقاليـد العلـوم ، )٣١٠: ص(التعريفات . رما يتوقف حصوهلا عىل الفك: ويرادفها الكسبيات)  ٣ (
 ). ١١٧: ص(

: ص(معجـم مقاليـد العلـوم ، )٦٣: ص(التعريفـات . وهي ما ال حيتاج يف حتصيلها إىل فكـر ونظـر)  ٤ (
١١٧.( 

 ).١٦:ص(الرسالة الشمسية )  ٥ (
اطق مـع قطـع النظـر عـن وهـو احليـوان النـ، ل من اإلنسانَّل مثل املتعقَّتطلق غالبا عىل األمر املتعق)  ٦ (

ومن حيث ثبوتـه ، ماهيةّواألمر املتعقل من حيث إنه مقول يف جواب ما هو يسمى ، الوجود اخلارجي
ومـن ، ومن حيث محل اللوازم لـه ذاتـا، ومن حيث امتيازه عن األغيار هوية، يف اخلارج يسمى حقيقة

 ).٢٥٠: ص(لتعريفات ا. ومن حيث إنه حمل احلوادث جوهرا، حيث يستنبط من اللفظ مدلوال
املعجـم الفلـسفي . وهو إسـناد أمـر إىل آخـر إجيابـا وسـلبا، والتصديق عند املناطقة تصور مع حكم)  ٧ (

)١/٢٧٧.( 
 ).٣/١١٣٦(املقدمة )  ٨ (



 
 

  ٤٢  

m هن عن اخلطأ يف ِّآلة قانونية تعصم مراعاهتا الذ: املنطق«): ٨١٦:ت ()١(اجلرجاين
 . )٢( »الفكر

m ُعلم يتعرف منـه كيفيـة اكتـساب املجهـوالت «): ٩٦٨:ت ()٣(طاش كربى زادة
 . )٥( »التصديقية من معلوماهتا أو )٤(ريةُّالتصو

m ــُامل آلــة قانونيــة تعــصم مراعاهتــا الــذهن عــن اخلطــأ يف «): ١٠٣١:ت ()٦(اوينَ
 . »)٧(الفكر

                                 
 أبـو احلـسن اجلرجـاين، احلـسيني، احلنفـي، ويعـرف بالـسيد الـسيد الـزينعيل بن حممد بن عيل هو )  ١ (

، ذا قـوة يف املنـاظرة، ومعرفة بطرق املناظرة واملباحثـة واالحتجـاج، طالقةذا فصاحة وكان ، الرشيف
رشح ،  رشح املواقـف،تفسري الزهـراويني: منها، إهنا تزيد عىل اخلمسني: له تصانيف يقال، وعقل تام
  . هـ٨٣٨وذكر السخاوي أنه مات ومل يبلغ األربعني يف سنة ، اختلف يف سنة وفاته، الشمسية

 ).٤٨٨: ص(البدر الطالع ، )٥/٣٢٨(الضوء الالمع  :       ينظر
 ).٣٢١:ص(التعريفات )  ٢ (
ولـد ببلـدة ، فاضل مشارك يف بعـض العلـوم، هو مصلح الدين مصطفى بن خليل طاش كربي زاده)  ٣ (

وكان عاملا زاهدا عابدا متأدبا مشتغال بنفسه معرضـا عـن ، ثم استعفي، طاش كربي، توىل قضاء حلب
  .هـ٩٦٨ تويف سنة، وغري ذلك، واش عىل نبذ ورشح املفتاح، رسالة يف الفرائضوله ح، الدنيا
 ). ١٢/٢٥٠(معجم املؤلفني ، )٨/٢١١( شذرات الذهب :        ينظر

. التصور حصول صورة اليشء يف العقـل وإدراك املاهيـة مـن غـري أن حيكـم عليهـا بنفـي أو إثبـات)  ٤ (
 ).١١٧: ص(م معجم مقاليد العلو، )٨٣: ص(التعريفات 

 ).١/٢٧٢(مفتاح السعادة، )  ٥ (
ثـم املنـاوي ، هو زين الدين حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل بن زيـن العابـدين احلـدادي)  ٦ (

و له نحو ثامنني مصنفا، منها الكبـري ، هـ١٠٣١عاش يف القاهرة، وتويف هبا سنة ، القاهري، عامل متفنن
  .التيسري رشح اجلامع الصغري، كنوز احلقائق: هامن، والصغري والتام والناقص

 ).١٠/١٦٦(معجم املؤلفني ، )٦/٢٠٤( األعالم :        ينظر
 ).٦٧٩:ص(التوقيف عىل مهامت التعاريف )  ٧ (



 
 

  ٤٣  

 . واألظهر أنه منقول عن تعريفات اجلرجاين

m ٢(ّينقل نفس نص طاش كربى زاده، ويعزو إليه) ١٠٦٧:ت ()١(حاجي خليفة( . 

m ٤ ()١٣٠٧:ت ()٣(نّوجيِيق القّومثله أو عنه صد( . 

m ـــا صـــحيح الفكـــر ... «): ١١٤٥:ت ()٥(ســـاجقيل زاده ـــوانني يعـــرف هب ُق
 .)٦(»...وفاسده

m علم بقـوانني تفيـد معرفـة طـرق االنتقـال مـن «): ١١٥٨ بعد :ت ()٧(هانويَّالت
                                 

هو مصطفى بن عبد اهللا القسطنطيني، احلنفي، الشهري بـني علـامء البلـد بكاتـب جلبـي، وبـني أهـل )  ١ (
: مـن تـصانيفه، ؤرخ، عارف بالكتب ومؤلفيها، مـشارك يف بعـض العلـومم، الديوان بحاجي خليفة

  . هـ١٠٦٧تويف سنة ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حتفة الكبار يف أسفار البحار
 ).١٢/٢٦٢(معجم املؤلفني ، )٧/٢٣٦( األعالم :        ينظر

 ).٢/١٨٦٢(انظر كشف الظنون )  ٢ (
 عـامل، ،حسن بن عيل ابن لطف اهللا أبو الطيب احلسيني البخـاري القنـوجيهو حممد صديق خان بن )  ٣ (

وسافر إىل هبوپال طلبـا ، وتعلم يف دهيل، )باهلند(ّولد ونشأ يف قنوج ، أمري، مشارك يف أنواع من العلوم
أبجـد العلـوم، فـتح البيـان يف : من تصانيفه الكثرية،  هـ١٣٠٧تويف سنة ، للمعيشة، ففاز بثروة وافرة

 ). ١٢/٢٦٢(معجم املؤلفني ، )٦/١٦٧(األعالم  : ينظر.وغريها، اصد القرآنمق
 ).٢/٢/٢١٦(انظر أبجد العلوم )  ٤ (
فقيه حنفـي مـن العلـامء، مـشارك يف معـارف : هو حممد بن أيب بكر املرعيش، املعروف بساجقيل زاده)  ٥ (

 يف املنطـق، تقريـر القـوانني رشح الرسـالة القياسـية: له مصنفات كثرية منها، من أهل مرعش، عرصه
 ). ١٢/١٤(معجم املؤلفني ، )٦/٦٠( األعالم : ينظر. هـ١١٤٥تويف سنة ، املتداولة  يف علم املناظرة

 .)١٣٩:ص(ترتيب العلوم، )  ٦ (
لغوي، مشارك يف بعض ، هو حممد بن عيل بن حممد حامد بن حممد صابر الفاروقي، احلنفي، التهانوي)  ٧ (

، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، وسبق الغايات يف نسق اآليات:  اهلند من آثارهالعلوم، من أهل
 ). ١١/٤٧(معجم املؤلفني ، )٦/٢٩٥( األعالم : ينظر. هـ١١٥٨تويف بعد 



 
 

  ٤٤  

 . )١( »املعلومات إىل املجهوالت ورشائطها، بحيث ال يعرض الغلط يف الفكر

*    *    * 
يفات املوضوعة واملتداولـة لعلـم املنطـق؛ يمكـن من خالل التتبع التارخيي للتعر

  : تسجيل مجلة من املالحظات اإلمجالية فيام ييل
بـشكل علمـي يف كتـب ) املنطـق (مل تظهر عناية واضحة بتعريف مـصطلح: ًأوال

 مع )٤٢٨:ت (، وال يف كتب ابن سينا)٣٣٩:ت (مدونات الفارايب كام يف   الرتاثيةاملنطق
، وال املنطقي املتخـصص )٥٠٥:ت (وكذا الغزايل، )٤٥٦:ت ()٢(تعددها، وال ابن حزم

ً، بل كانت عامة التعاريف املنقولة سابقا هي أقرب للتوضيح العـام )٥٩٥:ت( ابن رشد
يف منهج التعريفـات، بـل  َ سنن ما يشرتطه املناطقةًملفهوم املنطق من أن تكون تعريفا عىل

ًقدمات وليس قصدا، كـام هـو احلـال عنـد ًضا أثناء املَرَكثري من هذه اإليضاحات يأيت ع
 . ًوكذا الغزايل، بل بعضهم مل يتعرض له مطلقا كابن رشد، الفارايب وابن سينا

حتى إنه ملا ذكر ما يشبه التعريـف يف ا؛  من هذٍ ليشء)٦٧٢:ت (ه الطويسَّبنتوقد 
ماهيـة علـم ر ُّوهذا املقدار إشارة إىل تصو«: ًأردف قائال) أساس االقتباس (مقدمة كتابه

املنطق، وتنبيه عىل فائدته بحسب اإلمكان يف هذا املقام ألن اإلحاطة بكنهـه إنـام حتـصل 

                                 
 ).١/٤٦(كشاف اصطالحات الفنون )  ١ (
حممد اليزيدي هو عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب ابن صالح بن خلف بن سفيان بن يزيد أبو )  ٢ (

، مـشارك يف التـأريخ واألنـساب وأديب،، متكلم، أصويل، ّالفاريس األندليس، القرطبي، فقيه، حمدث
ثم أداه اجتهـاده إىل القـول ، ّتفقه أوال للشافعي، وغريها، والفلسفة، واملنطق، والنحو واللغة والشعر

، قـول بـالرباءة األصـليةوال، واألخـذ بظـاهر الـنص وعمـوم الكتـاب واحلـديث، بنفي القياس كله
تـويف ، الفصل يف امللل  والنحـل، مداواة النفوس، املحىل: ّوصنف كتبا كثرية منها، واستصحاب احلال

 ).٢/٧٨(نفح الطيب ، )١٨/١٨٦( السري : ينظر. هـ٤٥٨سنة 



 
 

  ٤٥  

 . )١( »بعد حتصيله بالتامم
ًبل تناسخها أحيانا، خاصـةتداول صيغ متشاهبة للتعريف، : ًثانيا   مـن كـالم ابـنً

بوق إىل قريب هو مسبل ، عند التحقيقً ابتكارا منه  تعريفه، الذي مل يكن)٤٢٨:ت(سينا
 . ً املنقول سابقاى بن يونسَّكام هو منقول عن أرسطو، وكالم أيب برش مت، من صيغته
 : دوران جممل التعاريف حول ألفاظ رئيسة ثالثة: ًثالثا
 .  قانون أو قوانني-٣    .  صناعة-٢    .  آلة-١

انون أو  عىل آلة، واآللة البد أن تنضبط عىل قـإالويربط بينها أن الصناعة ال تقوم 
 .تنتج قوانني وقواعد كلية

َّأمر كيل ينطبق عىل مجيع جزئياته ليتعر«: والقانون هو  . )٢(»ف أحكامها منهاٌٌ
 منشأ هذا اللفظ أنه ترمجة لكلمـةُويروى يف . »اآللة«:  أن اللفظ املحور هوويظهر

طلـق عـىل جممـوع مؤلفـات أرسـطو ُ، وهـو العنـوان الـذي أ)Organon/ أورجانون(
 . آلة: قية، وهذه الكلمة معناهااملنط

 تأثر تعريف املنطـق » آلة/رجانونوأ«:  أنه هبذه التسمية بعض املؤرخنييذكركام 
 . )٣(عند الفالسفة اإلسالميني

 اللفظة من رصيح قول أرسطو، فـيام نقلـه عنـه يشري إىل وجود هذهإال أن الواقع 
آلـة جلميـع : واملنطـق« :ولـهيف ق) ةصوان احلكم( يف )٣٦٨:ت (أبو سليامن السجستاين

 .  كام تقدم نقله»العلوم
                                 

 .)٣٢:ص (أساس االقتباس)  ١ (
 .)١٩:ص(حترير القواعد املنطقية، القطب الرازي)  ٢ (
 ). ٢/٤٧٣(الفلسفة موسوعة )  ٣ (



 
 

  ٤٦  

 أن جيعلـه )٤٢٨:ت (، حتى أراد ابن سيناكبانُّ سارت الر)اآللة(  املصطلحوهبذا
ًمصطلحا بديال  .)١()العلم اآليل ( علم املنطق اسمعىل  ملصطلح املنطق، حينام أطلقً

وهـذا خيـالف يف، التزام ذكر ثمـرة وفائـدة علـم املنطـق يف عامـة التعـار: ًرابعا
والتي منها  -ب العرضيات  عىل ذكر الذاتيات وجتنُّة املبنيِّالتأصيل املنطقي يف نظرية احلد

؛ إذا سـتدراك ويمكن أن يتجاوز عن هـذا اال. ألهنا خارجة عن املاهية-الفائدةالثمرة و
ًنظرنا إىل أن هذه الصياغات مل تأخذ سبيل التعريف بقدر ما كانت إيضاحا عاما ً . 

ذكر الثمـرة يف التعريـف هـو حماولـة لتزام ال باعثيظهر أن ال؛ ومن جهة أخرى
عـدم ب ونقـدهأ  عليـه،ِّ ومتكني علم املنطق ضد الـدعاوى املطالبـة برفـضه والـردسويغت

 .  تعريف املنطق وتقريبه للمفاهيمً، فكان هذا املوقف املضاد حارضا يف صياغةالفائدة
 . )٢(ديد وظائف علم املنطقلكنها من جهة أخرى تفيدنا يف حت

وهـو العنايـة بدراسـة ، تكشف هذه التعريفات عن موضوع علم املنطق: ًخامسا
 عن طريق البحث يف العمليات الفكرية والرشائط النظرية التي الفكر اإلنساين بوجه عام

يقوم عليها التفكري الصحيح، أو التي ينبغـي أن يلتـزم هبـا الفكـر الـسليم، وكـل ذلـك 
  .ًيضا الوقوف عىل مواطن الزلل واخلطأ يف االستدالل واالستنباطيتضمن أ

 ظهرت عناية خاصة يف الكتابات والدراسات املنطقية والفلسفية احلديثـة :ًسادسا
 اكتـشاف املاهيـة املـصنِّفة هلـذا العلـم، بتعريف املنطق بدقة، وحتديد وظائفـه املـؤثرة يف

ّ يسمى بعلم املنطق احلديث، ومن ثـم فقـد وخاصة يف الفلسفة احلديثة، والتي أنتجت ما َ

                                 
 .)١٠، ٨:ص(منطق املرشقيني: انظر)  ١ (
 .)٢٠:ص (املدخل إىل املنطق، مهدي فضل اهللا)  ٢ (



 
 

  ٤٧  

 . )١(َتعددت وتباينت تعاريف املحدثني لعلم املنطق
ًوثمة أسباب عديدة لظاهرة تعدد وتنوع تعاريف علم املنطق، بل وتباينها أحيانـا 

 : أخرى، منها
 ة النظـر إىل موضـوعه، أو فائدتـهالناحية االعتبارية، يف جهة التعريف، مـن جهـ -١

ا السبب هو األظهر يف تعدد بعض التعاريف املتنوعة عنـد املناطقـة ثمرته، وهذو
 . )٢(املتقدمني

فني ِّعرُبعض املعند راد عىل وجهتها ِّنضباط هبا واالطمتابعة املدرسة الفلسفية واال -٢
 . لعلم املنطق، وهذا يظهر بوضوح يف تعاريف علم املنطق احلديث

املنطق القديم واملنطـق احلـديث، اختالف جهات البحث واملضامني املنطقية بني  -٣
ِّويظهر هذا األمر جليا يف تعاريف املوسـوعات الفلـسفية، والتـي تعـر ف املنطـق ً

 . )٣(ًفتذكر فيه ما قد يكون مرادا به املنطق احلديث ال القديم
:  بأنه مفهوم املنطقتقريب من املمكننه أ ،اتريف من مجلة تشعبات التعلَّحصُاملو
 كـري يف معرفـة املعـاين واالسـتدالل، لـضبط طريقـة التفيم ذهنيةموعة قواعد ومفاهجم

 .بصورة مستقيمة
*     *    * 

                                 
). ١٦ – ١٠:ص(ّاملنطق الصوري، للنشار، ). ٢/٧٤٢(موسوعة الالند الفلسفية : انظر أمثلة عليها)  ١ (

 ). ٢/٤٧٤(موسوعة الفلسفة، لعبدالرمحن بدوي 
 ).٢٠ – ١٦:ص( علم املنطق، مهدي فضل اهللا انظر مدخل إىل)  ٢ (
مدخل إىل علم املنطـق، مهـدي : ، وانظر)١٣ – ١٢:ص(نقد منطق أرسطو، سيد رزق احلجر : انظر)  ٣ (

 ).١٣:ص(فضل اهللا 



 
 

  ٤٨  

 
 

 ًنشأ املنطق جغرافيا يف بالد اليونان يف كنف احلـضارة اليونانيـة الذائعـة الـصيت،
فكانـت أمـة عظيمـة القـدر يف األمـم، «: عن األمة اليونانية) ٤٦٢:ت ()١(يقول صاعد

 .)٢( »طائرة الذكر يف اآلفاق، فخمة امللوك عند مجيع أهل األقاليم
ل يف مستوى من النـضوج العلمـي املتزايـد وتـشهد ُفْرَوقد كانت البيئة اليونانية ت

ًحراكا علميا استثنائيا وتارخييا حافظ عىل ً ً  بريقه ورونقه حتـى العـرص احلـارض، ويؤكـد ًّ
وفالسفة اليونان من .. .وكان علامؤهم يسمون فالسفة«: ذلك بقوله) ٤٦٢:ت (صاعد

ًأرفع الناس طبقة وأجل أهل العلم منزلة، ملا ظهر منهم االعتناء الصحيح بفنون احلكمة  ّ
ــسيا ــة وال ــة واإلهلي ــة واملعــارف الطبيعي ــوم الرياضــية واملنطقي ــة مــن العل سات املنزلي

 . )٣(»واملدنية
وهذا املشهد يقتضيه داعي اإلنصاف، ومبدأ العدل، وال يعني ذلك صواب رأهيم 
ًمطلقا أو استقامته يف مجيع األحوال، خاصة بعد نزول األديان، ويشري إىل نوع من ذلـك  ً

                                 
مـؤرخ، ، ّاجلياين، األندليس، القرطبي، هو صاعد بن أمحد بن عبد الرمحن بن حممد أبو القاسم التغلبي)  ١ (

جوامع أخبار : من مؤلفاته، ولد يف املرية، وويل القضاء يف طليطلة إىل أن تويف،  العلوممشارك يف بعض
.  هــ٤٦٢األمم من العرب والعجم، التعريف بطبقات األمم، مقاالت أهل امللل والنحل، تويف سـنة 

 ). ٣/١٨٦(األعالم ، )١٦/١٣٥(الوايف بالوفيات : ينظر
 . )٣١:ص (طبقات األمم)  ٢ (
جتدر اإلشارة إىل اتفاق الباحثني حول وجـود مـؤثرات رشقيـة يف تكـوين . )٣٢:ص(ات األمم طبق)  ٣ (

 .احلضارة اليونانية مع وجود نقلة موضوعية أضافها اليونان



 
 

  ٤٩  

:  فالســفة اليونــان حــال، حيــنام يــتكلم عــن)٧٢٨:ت ()١(شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة
 . )٢( »لكانوا أعقل من غريهم -ال األنبياءول -وموالق...«

، ويف أجواء احلركـة العلميـة التـي بـدأت )٣(يف حدود القرن السادس قبل امليالد
بمجموعة من التساؤالت حول حقائق األشياء، وتساؤالت تطالب بتفسري العامل الـذي 

ها التفكري الفلسفي ُته، وما ال يدرك منه، ونحو ذلك؛ نشأ حينَّمصدره، وعل: يعيشون فيه
ًيف أبسط صوره االستفهامية، فبدأت األذهان يف نشاط التفلسف بحثا عن أجوبـة ممكنـة 

 .)٤(وحمتملة للتساؤالت املطروحة
ز التفكـري الفلـسفي عنـد اليونـان ِّ ما يميِّ أن من أخص، عىل الباحثنيبعض هِّنبوي

 إىل كشف احلقيقـة بباعـث مـن ً مبارشة يتجه العقلس املعرفة لذاهتا، بمعنى أنالتام: هو
 وهذا النوع .ٍأو منفعة تؤثر يف اجتاه التفكري ال لغرض عميل ،ّذة العقلية واملتعة املعرفيةالل

ل مرة يف ظل اليونان وعـاش يف َّ قد نشأ ألو واملوضوعية النزاهةذي يتحرىمن املعرفة ال
 . )٥(كنفهم

ًوال شك أن صفة كهذه ستمنح التفكري أبعادا واسعة ة يف إصـدار اآلراء َّ من احلريً
                                 

ّهو  أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن اخلرض بن تيمية، احلراين، ثم الدمشقي، احلنبيل، )  ١ (
ّحمدث، حـافظ، مفـرس، فقيـه، جمتهـد، مـشارك يف أنـواع مـن ، أبو العباس، الدينشيخ اإلسالم تقي 

الرد ، درء تعارض العقل والنقل، منهاج السنة النبوية: من تصانيفه الكثرية،  هـ٧٢٨سنة تويف ، العلوم
 ).٦/٨٠(شذرات الذهب ، )٧/١١( الوايف بالوفيات : ينظر.عىل املنطقيني

 ).١٨٩:ص(الرد عىل املنطقيني )  ٢ (
 . يف مشكلة بدء تاريخ الفلسفة) ٨:ص(ربيع الفكر اليوناين، بدوي : انظر)  ٣ (
قصة الفلسفة اليونانية، زكي نجيـب وأمحـد : وانظر). ٧، ٦:ص(قصة الفلسفة، ويل ديورانت : انظر) ٤ (

 ). ٦ – ٤ص(أمني 
 ). ١٨:ص(انظر أسس الفلسفة، توفيق الطويل ) ٥ (
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ًف، وكذلك ستمنح احلرية يف البحث يف مجيع املجاالت سـواء املحـسوسة أو َّبشكل مكث
ًع الفلسفة اليونانية وأنتج هلا فروعـا عديـدة سياسـية َّغري املحسوسة، وهذا بالفعل ما نو
ا،  وموجب ذلـك هـو كثـرة التـساؤالت وحريتهـ.هيةوأخالقية ورياضية وطبيعية وإال

 .  تصنيف أبواب الفلسفة والبحث يف هذه الفروع وغريهاوترتب عليه
األسئلة  (تنطلقساطة والعفوية يف املعاجلة؛ إذ ًلكن طبيعة البدايات دائام تتسم بالب

من عفو اخلاطر والفكر، ثم ال تلبث أن يتمسك هبا أصحاهبا ويدافعون عنها، ) واألجوبة
ًته كذلك، ثم شيئا فشيئا يبدأ متييـز أنـامط التفكـري فتظهر صورة اخلالف واجلدل يف بدايا ً

س الفلـسفية مـع أسـاتذهتا ًاملنتجة لإلجابات الفلسفية، مما يسبب الحقـا ظهـور املـدار
  .وأتباعها

الـذي  ،حلالـة العلميـة إىل جمـال التنـافسوال شك أن ظهور املـدارس سـيقفز با
 . لبيئة اليونانيةسيضاعف من مستوى اإلنتاجية، وهذا ما حصل بالفعل يف ا

نشأت املدارس الفلسفية بشكل متوازي وبعضها بشكل متتابع، وكان الغالب يف 
 »الفيثـاغوريني«، ومن أشهر هذه املدارس مدرسـة )١(بحثهم يف الطبيعيات والرياضيات

 إليه أنه أول مـن وضـع سبُ والذي ن»)٢(فيثاغورس«املنتسبني إىل العامل الريايض الشهري 
ًلست حكيام فإن احلكمـة ال تـضاف لغـري اآلهلـة، ومـا أنـا إال «: ؛ إذ قال)فلسفة (ظةلف

 . )٣( »فيلسوف أي حمب للحكمة

                                 
 ).٧٦ – ٢٥:ص( وولرت سيتس ،، تاريخ الفلسفة اليونانية)٤٢ – ٢٩:ص(سفة دروس يف الفل: انظر)  ١ (
مؤسس املدرسة اإليطالية القديمة يف ، م. ق٥٧٠ و٥٨٠فيلسوف ريايض يوناين ولد بني : فيثاغورس)  ٢ (

  .ومل يصلنا يشء من كتاباته، الفلسفة التي أثرت عىل املذاهب الفلسفية الالحقة
 ).٤٨٠: ص(معجم الفالسفة ، )٦١: ص(باء  عيون األن:        ينظر

 ).٣٤:ص( دروس يف الفلسفة)  ٣ (
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وهذا كـان مبتـدأ فلـسفتهم التـي وضـعها ... «: ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
، وكـانوا يظنـون أن األعـداد )أصـحاب العـدد (فيثاغورس، وكانوا يـسمون أصـحابه

 . )١( »هندة موجودة خارج الذَّاملجر
ًوال شك أن انطالق البحث الفلسفي يف املسائل الطبيعية والرياضية حتديدا أعطى 

ًة البحث بخطـى ثابتـة نحـو َّالذي دفع دفاألمر ة من الوضوح واالستقرار العلمي، حال
نعم، هلـم يف الطبيعيـات كـالم «: ًنتائج أكثر صوابا، لذلك يقول ابن تيمية عن الفالسفة

 . )٢( » كالم كثري واسعّغالبه جيد، وهو
وال ريـب أن قـضاياه كليـة ... «: ويقول يف موطن آخر يف توصيف الرياضـيات

أمـا «:  بقوله)٥٠٥:ت (ح به قبله الغزايلَّوهو ما رص. )٣( »واجبة القبول ال تنتقض ألبتة
ٌالرياضيات فهي نظر يف احلساب واهلندسة، وليس يف مقتضيات اهلندسـة واحلـساب مـا 

 . )٤( »قابل بإنكار وجحدُل، وال هي مما يمكن أن يخيالف العق
 من االطمئنان والثقة بطريقـة التفكـري التـي ً درجةوهذا النوع من املسائل يورث

  يقول ابن خلـدونانتهجوها يف سبيل الوصول إىل هذا املستوى من الصواب يف النتائج،
ًا إضـاءة يف عقلـه  واعلـم أن اهلندسـة تفيـد صـاحبه«:  هذا املعنـى تأكيديف) ٨٠٨:ت(

نة االنتظام، جلية الرتتيب، اليكاد الغلط يـدخل ِّواستقامة يف فكره؛ ألن براهينها كلها بي
 .)٥( ».. .أقيستها لرتتيبها وانتظامها، فيبعد الفكر بمامرستها عن اخلطأ

                                 
 ).١٧٦:ص(الرد عىل املنطقيني)  ١ (
 ).١٨٦:ص(املصدر السابق)  ٢ (
 .)١٧٦:ص(املصدر السابق)  ٣ (
 .)٣١:ص(مقاصد الفالسفة)  ٤ (
 ).٣/١١٣٢(املقدمة )  ٥ (
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ً مـؤثرا يف وضـع املنطـق فـيام بعـد، يف حماولـة احتـذاء املنهج اهلنـديسولقد كان 
فكان مبدأ وضـع املنطـق «: يض يف تثبيت طريقة التفكري، يقول ابن تيميةاألسلوب الريا

كحـدود تلـك ) ًحـدودا (ًمن اهلندسة، فجعلوه أشكاال كاألشـكال اهلندسـية، وسـموه
 . )١( »األشكال، لينتقلوا من الشكل املحسوس إىل الشكل املعقول

ًوهذا يثبت أن اهلندسة كانت مصدرا مؤثرا منهجيا يف تكـوين علـم ً  املنطـق، مـن ً
حيث طريقة التفكري يف وضعه بشكل حاسم ال ختتلف عليه العقول كـام هـو الوضـع يف 

 . علم اهلندسة والرياضيات
ن هناك القسم الطبيعة، والرياضيات، بل كا: مل يقترص نشاط الفالسفة عىل قسمي

لـق ، والتي يدور موضوعها حول الوجـود، ومـا يط)الفلسفة اإلهلية (األبرز، واألهم يف
بالنـسبة  زاويـة شـديدة الغمـوض ي، وه»امليتافزيقا/ ما بعد الطبيعة«ًعليه اصطالحا بـ 

 الطبيعيـات ه يف قـسممعهـا أبطـأ وأقـل مـن غـري التفاعـل  كـانللعقل البرشي؛ لذلك
والرياضيات، إال أن العصور املتقدمة شهدت مشاركات يف هذا القسم ليست كثيفة كـام 

 . الالحقةسيحدث يف العصور أو املراحل 
ً فإن البحث الفلسفي يف اإلهليات مل يكن موفقا، لسبب واضـح وهـو ؛ويف اجلملة

عدم قدرة العقل البرشي عىل االستقالل عن وحي النبوات يف اجلواب عن اإلشـكاالت 
بحـث ًالكونية والغيبية، حتى وإن أصاب احلق أحيانا، لذلك كان نقد علـامء املـسلمني ل

وأما اإلهليات، فأكثر عقائـدهم فيهـا عـىل «: يقول الغزايل ، كامً رصحيااإلهليات الفلسفي
 .  )٢( » فيهاٌخالف احلق، والصواب نادر

                                 
 .)١٧٩:ص(الرد عىل املنطقيني)  ١ (
 .)٣٢:ص (السفةمقاصد الف)  ٢ (
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أو التي اسـتثمرت  -ًتضمنت هذه املرحلة املتقدمة بعضا من األفكار املنطقيةوقد 
 .  إال أهنا كانت خمتلطة باملباحث الفلسفية املختلفة- ًالحقا يف تكوين املنطق

 املتناثرة؛ دراسة التقابل بني األضداد، والتناقض عـىل  املنهجيةفكار األ تلكومن
م عملية  يف تنظي ساهمذيا يف وضع علم العدد واهلندسة اليد الفيثاغوريني الذين نجحو

 ))١(زينـون اإليـيل (اجلدل عىل يد بعض الفالسـفة، مثـلظهور طرائق كذلك  و.التفكري
، ))٢(فْلـُبرهـان اخل (ًسميت الحقا باسمحيث استعمل أحد طرق االستدالل وهي ما 

 . بأنه مؤسس علم اجلدل) زينون (ُبل نسب إىل
 .))٣(هرياقلـيطس (ًأيضا من البدايات املنطقية؛ البحث عن مصدر املعرفة عىل يـد

 .  )٤( املنطق علمفهذه حماوالت بدائية كانت معتربة عىل املدى البعيد يف وضع
بـدأ مرحلـة رت يف َّالـسياسية واالجتامعيـة أثـثمة جمموعة من العوامل الدينيـة و

 اليوناين، فبعد أن كانت املشكلة املطروحة يف املرحلـة األوىل مـن  الفكرشهدجديدة يف م
الفلسفة هي أصل العامل، وتفسري الوجود وصريورة الطبيعـة، فـإن املرحلـة الثانيـة تبـدأ 

 . بطرح مشكلة وضع اإلنسان يف الكون

                                 
وكـان مـن تالميـذ ، م.  ق٤٨٥ و٤٩٠ولـد يف إيليـا بـني ، فيلسوف من أصل فينيقي كتب باليونانية)  ١ (

وإليـه تنـسب املدرسـة اإليليـة يف ، واشـتهر بنفـي احلركـة، جعله أرسطو مؤسس اجلـدل، بارمنيدس
 ).٣٤٦: ص(معجم الفالسفة ، )١/٢٧٢( موسوعة الفلسفة : ينظر.الفلسفة

 ).١/٢٠٧(املعجم الفلسفي لصليبا . هو الربهان الذي يقصد فيه إثبات املطلوب بإبطال نقيضه)  ٢ (
وغلبت عـىل نظراتـه الكآبـة ، فعرف بالغامض، فيلسوف يوناين كتب بأسلوب غامض: هرياقليطس)  ٣ (

قـال بـأن النـار هـي ، وسـقراط، وأرسـطو، تأثر بأفكاره كل من أفالطون، فعرف بالفيلسوف الباكي
 ). ٦٩٧: ص(معجم الفالسفة ، )٢/٥٣٣( موسوعة الفلسفة : ينظر.وهر األول ومنها نشأ الكوناجل

 ). ٢٢ – ٢١:ص(نقد منطق أرسطو، السيد رزق احلجر: انظر)  ٤ (
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ة النــاس يف االســتنارة دارس الفلــسفية يف تنــشيط رغبــر ظهــور املــَّوبعــد أن أثــ
ي جمموعـة  والتي تقوم عىل تصد،انترشت ظاهرة التعليم الشعبي عند اليونان =والتعليم

م كعلـ التي هلا أثر عميلبخاصة جودة، وم املوومن املعلمني لتعليم الناس كافة أنواع العل
ة والبالغـة مـن أجـل التـأثري يف م اخلطابـلـ ونحوها، وما يلزم عىل ذلك من تعالسياسة

 .)١()فسطائيةُّالسبـ (ً سميت الحقااجلمهور، وقد ظهرت طائفة من هؤالء املعلمني
قد كثر اجلدل حول نشاط السفسطائيني، وهم يف حقيقـتهم مل يكونـوا فالسـفة  و

 زعاهتم نزعات عمليـةباملعنى الدقيق، فهم مل يتخصصوا يف مشكالت الفلسفة، وكانت ن
ّ تعليم الـشعب كـل مـا حيتـاجون إليـه، لكـنهم يف الواقـع متيـزوا بعـدة  كيفية يفُّتصب

مواصفات مؤثرة يف احلركة العلمية، فكان لدهيم تعظيم خاص وقدرة متألقـة يف اجلـدل 
ّملواجهة أية قضية تثار؛ إن مل يكن باالستدالل القوي فباإلفحام الرسيع، ومن هنا تركزت  ّ

الذي شاركوا يف تأسيسه كعلم، إال أن منهج السفـسطائية ، ابةطاقتهم عىل البالغة واخلط
ًيف البحث عن احلقيقة مل يكن صحيحا، بل كانوا ينترصون ألقواهلم وآرائهم بغض النظر 
عن احلقيقة يف نفس األمر، بـل جتـاوز هبـم األمـر حتـى بـدأوا يلتفـون حـول احلقيقـة، 

ستعرضون مهاراهتم اخلطابية يف ويتالعبون هبا، ويزخرفون القول، ويقلبون الدالئل، وي
ذلك، حتى استطال هبم األمر إىل اخلروج عىل الناس بمفهوم أو معيار جديـد يف معرفـة 

اإلنـسان معيـار كـل «: احلق، واكتشاف احلقيقة، والذي اشتهر عنهم يف املقولة الـسائرة

                                 
ثم أطلق عىل احلاذق يف ، وقد أطلق هذا اللفظ يف األصل عىل احلاذق يف امليكانيكا، سطةْفَّنسبة إىل الس)  ١ (

والسوفسطائية مجلة مـن النظريـات ، ثم أطلق بعد ذلك تبذال عىل كل دجال خمادع، لسفةاخلطابة أوالف
وتطلـق عـىل ، وغريمها، وجورجيقاس، كهيباس، أو املواقف العقلية املشرتكة بني كبار السوفسطائيني 

وتنقـسم ، كفلسفسة الريبيني الذي ينكرون احلسيات والبدهيات وغريها، كل فلسفة ضعيفة األساس
 ). ١/٦٥٨(املعجم الفلسفي لصليبا . والعندية، والعنادية، الالأدرية: ثالث طوائفإىل 
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ًاألشياء، معيار ما هو موجود فيكون موجـودا، ومعيـار مـا لـيس بموجـود فـال يكـون 
أنـه ال توجـد : وهذا القول يمثل الفكرة املركزية للنشاط السفسطائي، ومعناه. »ًموجودا

حقيقة موضوعية، وال توجد حقيقة مستقلة عن الذات الفردية، وعىل ذلك تبطل احلقيقة 
 حملها حقائق مؤقتة، متعددة بتعدد األشخاص بل وتعـدد ُّالتي يشرتك فيها الناس، وحتل

 . حاالت الشخص الواحد
رة، وفوضوية ال متناهيـة ّدمُ وعبثية م عدميةن لوازم هذا االجتاه؛ لوازموال شك أ
 . )١(الديني، واألخالقي، واالجتامعي، والسيايس: عىل مجيع األصعدة

 أن احلركة السفسطائية سـامهت بـشكل غـري  يتفقون عىلمؤرخي الفلسفة إال أن
 يف تأسـيس علـم اخلطابـة، ولفـت مبارش يف نمو الدراسات املنطقية، من خالل املشاركة

 .هذا من جهةمل واألسلوب والنثر الفني، ُ واجلاالنتباه إىل العناية بدراسة الكلامت
 أثارت تـساؤالت ؛السفسطائيةفتها احلركة َّخل فإن األزمة التي ،ومن جهة أخرى

عديدة حول حقائق األشياء، هل هي ثابتة أم متغرية؟ وحول البحث يف معيـار املعرفـة، 
 . ووقوع املعرفة بني الفكر واحلس، ونحو ذلك

 بتلـك األفكـار العبثيـة  وسـط تـشبع املجتمـع اليونـاين،يف هذه الفرتة املتأزمـةو
 ظهرت احلاجة إىل عقول إصالحية تستعيد حالة التـوازن والتعقـل حتـى ال ؛الفوضوية

ُتنهار الـمثل واملبادئ واحلقائق التي فطر الناس عليها ُ . 
) م.ق٣٩٩:ت ()٢(ســقراط  الشخــصيات، الفيلـسوف األشـهرل هـذهوكـان أو

                                 
 ).٤٥ – ٤٣:ص(، ودروس يف الفلسفة)٨٥ – ٧٧:ص(تاريخ الفلسفة اليونانية: انظر)  ١ (
، م. ق٣٩٩ومات يف أثينـا عـام ، م. ق٤٧٠ولد يف ألوبكية بآتيكا نحو عام ، فيلسوف يوناين: سقراط)  ٢ (

أعلـن خمالفـة ، عرفت فلسفته مـن خـالل مأثوراتـه ألنـه مل يكتـب شـيئا، ميذ فيثاغورسكان من تال
، ّفثـوروا العامـة عليـه، وقابـل رؤسـاءهم باحلجـاج واألدلـة األهليـة، اليونانيني يف عبادهتم األصـنام
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قيـة واالجتامعيـة التـي كـان يثريهـا ُُلوالذي غلبت عليـه العنايـة باملـسائل األدبيـة واخل
ًالسوفسطائيون، واختذ لنفسه موقفا معارضا ملـوقفهم، وجـادل مـثلهم، وقـىض غالـب  ً

ُّياته ينشئ فيها فلسفة التصوح هـل : عـة مـن التـساؤالتالتي أثـارت يف ذهنـه جممور، ُ
ًاإلحساس هو حقا مصدر املعرفـة؟ وهـل املعرفـة ذاتيـة؟ وهـل اإلنـسان هـو مقيـاس 

 !احلقائق؟
ًوقد نقل املؤرخون عن أرسطو قوال يلخص فيه أبـرز جهـود سـقراط يف النـشأة 

ًتعريف املعـاين تعريفـا جامعـا : إننا ندين لسقراط بشيئني، األول«:  يقول حيثاملنطقية، ً
عملية االستقراء الذي يستخلص املاهيات بواسطة املقارنـة بـني األمثلـة :  والثاينًمانعا،

 . )١( »والشواهد املعطاة
ي الـذ) م. ق٣٤٧:ت ()٢(وخلف سقراط عىل هذا النهج تلميذه البارز أفالطون

، حيث متكن من املشاركة يف مجيع أنحاء الفكر )الفيلسوف الشامل (يصدق عليه وصف
 .  أن يستثمر مجيع جهود الفالسفة السابقني يف تكوين مذهب فلسفيوالواقع، واستطاع

 حيـث »باألكاديميـة«ومتثلت قمة نشاطه الفلسفي يف إنشاء مدرسته التي سميت 
 . مارس فيها نشاطه التعليمي وحواراته الفلسفية يف شتى الفروع

                                 
  .ّثم سقاه السم تفاديا من رشهم، فأودعه امللك احلبس حتمدا إليهم، ِواضطروا ملكهم إىل قتله

 ).٣٦٥: ص(معجم الفالسفة ، )١/٥٧٦(موسوعة الفلسفة ، )٧٠: ص( عيون األنباء :     ينظر  
 ).١/٥٧٧(موسوعة الفلسفة، بدوي )  ١ (
، ّويعد أعظم فيلـسوف يف العـصور القديمـة، من أثينا، فيلسوف يوناين طبي عامل باهلندسة: أفالطون)  ٢ (

وكـان ينـشط هبـا حتـى ، كاديمية عرفت هبذا االسـمأنشأ بأثينا أ، تتلمذ لسقراط، م. ق٤٢٧ولد نحو 
  .وصنف كتبا كثرية أشهرها جمموعة املحاورات، م. ق٣٤٧وفاته يف سنة 

 ). ٧١: ص(معجم الفالسفة ، )١/١٥٤(موسوعة الفلسفة ، )٨٠: ص(عيون األنباء :       ينظر
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ين علم ًستثمرت الحقا يف تكوُ مسامهات أفالطون التي ا، يف هذا املقامقصودوامل
بالقـسمة «طريقـة القـسمة املنطقيـة، والتـي سـميت : املنطق، والتـي كـان مـن أبرزهـا

 .تشاف املاهيات، واالستدالل عليهـا، والتي هتدف إىل تعريف األشياء واك»األفالطونية
وفيها يتخذ املرء إحـدى «. وكانت تقوم عىل احلوار واجلدل، وحتليل املعنى املراد مناقشته

ًبدءا للتفكري، ويسلم جدال بأهنا صحيحة، وتنطبـق متامـا عـىل املوضـوع القضايا العامة  ًً ّ
الذي يدور احلديث حوله، ثم يستنبط منها النتائج حتـى يـصل إمـا إىل إحـدى القـضايا 
ًالفاسدة، فيحكم تبعا لذلك، بفساد القضية األوىل التي كانت مبدأ الستنباطها، وإمـا أن 

 . )١( »ا، فيثبت صدق القضية األوىلّينتهي إىل قضية يسلم اخلصم بصدقه
ويشري الباحثون إىل تأثر أفالطون يف طريقته اجلدلية بعلم اهلندسة النظـري الـذي 

 .أبدعه الفيثاغوريون
ثم جاءت مرحلـة الشخـصية املحوريـة يف علـم املنطـق، املعلـم األول، واضـع 

ه علـم والـذي أصـبح يـضاف إليـ) م. ق٣٢٢:ت (أرسطوطاليس: ن علم املنطقِّمكوو
 . سِّتباره املؤسباع) املنطق األرسطي (املنطق فيقال

، والتـي قـام  قبلـه املرتاكمة فيمن منتهى اجلهودعند التحقيق؛ فإن أرسطو يمثلو
 تنسق منتظم حتى تـشكليف وتكميلها أرسطو باإلفادة منها، وإعادة ترتيبها وصياغتها، 

 . ً مستقالًعلام
م املـشهور، َّوهو املقـد.. .أرسطوطاليس... «:  يف هذا الشأن)٢(يقول الشهرستاين

                                 
 .)١٢:ص(املنطق احلديث ومناهج البحث، حممود قاسم )  ١ (
متكلم عىل مذهب ، فقيه، فيلسوف، بن عبد الكريم بن أمحد أبو الفتح الشهرستاين، الشافعيهو حممد )  ٢ (

: مـن تـصانيفه،  هـ٥٤٨وتويف هبا آخر شعبان سنة ، ولد بشهرستان بني نيسابور وخوارزم، األشعري
 ).٤٠٤: ص(معجم الفالسفة ، )٢٠/٢٨٦( السري : ينظر.امللل والنحل، هناية اإلقدام
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ّواملعلم األول، واحلكيم املطلق عندهم، وإنام سموه املعلم األول؛ ألنـه واضـع التعـاليم 
.. .املنطقية وخمرجها من القوة إىل الفعل، وحكمه حكم واضع النحو، وواضع العروض

َّقومها، بل بمعنـى أنـه جـرٌوهو واضع ال بمعنى أنه مل تكن املعاين مقومة باملنطق قبله ف د ّ
ًمها تقريبا إىل أذهان املتعلمني حتى يكون كـامليزان عنـدهم يرجعـون َّآلته عن املادة، فقو

إليه عند اشتباه الصواب باخلطأ، واحلق بالباطل، إال أنه أمجل القول فيه إمجال املمهـدين، 
 . )١( »هيدبق وفضيلة التمَّله املتأخرون تفصيل الشارحني، وله حق السَّوفص

ولعل أصل جهود أرسطو ونقطة اإلبداع عنده هو أنه أول مـن أدرك أن التفكـري 
كـسقراط  -حيث مل يفكـر سـابقوه«ًيمكن أن يكون موضوعا وحمل بحث لعلم خاص، 

طن إىل أن َور التي يمكن أن يتشكل هبا التفكري، أما هو فقد فُّيف دراسة الص - وأفالطون
ًللقضايا أشكاال وصورا خا صة، وأن هذه الصور هي العنرص األسايس الذي تنبني عليه ً

عملية االستدالل والربهنة، وهلذا أراد أن يفحص القضايا حتى حيـدد أشـكاهلا، وحتـى 
 . )٢( »يةي معه إىل نتائج رضورِّيعلم كيف يمكن التأليف بينها عىل نحو تؤد

وفـسطائي ولقد واصل أرسطو سلسلة احلمالت التي سبقته لدحض االجتـاه الس
 النظريـة ؤسسوتطويرها واإلضافة عليها حتى ييف التفكري فقام بجمع النتائج املرتاكمة 

ًفسطة التي أخـذت شـوطا مـؤثرا يف َّراح حاالت السِّاملنطقية الكفيلة بتنظيم التفكري واط ً
 . الفكر اليوناين

تـأثر، وإذا جتاوزنا التفصيالت الداخلية بني أرسطو وسابقيه من حيث التـأثري وال
 : جمل املصادر واألحوال املؤثرة يف نشأة وتكوين علم املنطق فيام ييلُفإننا يمكن أن ن

                                 
َالفصل البن حـزم : وانظر). ١٢٠ – ٢/١١٩(والنحل، للشهرستاين، امللل )  ١ ( ، واملنقـذ مـن )٢/٥٩(ِ

 ). ١/٢٤٨(الفهرست البن النديم : وانظر يف جهود ومؤلفات أرسطو). ٣٤:ص(الضالل للغزايل 
 .)١٠:ص (املنطق احلديث، حممود قاسم)  ٢ (
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 : ر يف تكوين املنطق عرب ثالث مراحلَّالذي أثاجلدل الفلسفي،  -١

 . ٍممارسة اجلدل عىل نحو واع، لكن من غري تنظري وتقعيد  -أ 
 . تقعيد قواعد منهجية لعملية اجلدل  -ب 

 .)١(ادلة إىل البحث يف نظرية التفكري والتعقل الشكيلاالنتقال من دراسة املج  -ج 
 وكان هلا أثرها الكبري يف تطـور »الفيثاغوريني«التي نشأت لدى : العلوم الرياضية -٢

ًالبحوث املنطقية، سواء من جهة طريقة التفكري أو حتى اختيار املصطلحات، كـام 
طق من اهلندسـة، فكان مبدأ وضع املن«:  قوله يف)٧٢٨:ت (ابن تيميةأشار لذلك 

كحدود تلك األشـكال، ) ًحدودا (ًفجعلوه أشكاال كاألشكال اهلندسية، وسموه
 . )٢( »لينتقلوا من الشكل املحسوس إىل الشكل املعقول

ور األفالطـوين والـذي جعـل َّ يف الـدًكثافة بل شهد التأثر بالرياضيات واهلندسة
ًاهلندسة رشطا أو وصفا مطلوبا يف كل من يلتحق بأك ً اديميته، ومتيزت طريقتـه يف اجلـدل ً

ّباألسلوب الريايض، حيث كانت هتدف إىل دحض حجة اخلصم بجره إىل التناقض مـع 
-نفسه، عىل املنهج الريايض العام، ألن هذا املنهج يبحث يف الكم فقط، بينام تبحث هـي

ّيف الكـم والكيـف، أي يف العـدد والـصفات احلـسية،  - أي طريقة اجلدل األفالطونيـة
ّىل موصـوف معـني، أم ال، فاملشكلة اجلدلية تنحرص يف بيان ما إذا كانت صفة ما تنتمي إ

 . )٣(ناء أو عدم نسبته إىل اإلنسان، وإذا كانت نسبتها إليه بصفة كلية أو جزئيةفكنسبة ال
وقد قام أرسطو بفحص طبيعة االستدالل الريايض، وحـاول العثـور عـىل وجـه 

                                 
 ).٢٤:ص(املنطق وتارخيه، روبري بالنيش)  ١ (
 ).١٧٩:ص( املنطقيني الرد عىل)  ٢ (
 .)٣٢:ص(، نقد منطق أرسطو)١٥:ص (انظر املنطق احلديث)  ٣ (
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 أمثلـة  يـرضب أرسـطوً، وأيضا كـان)١(وبني الربهان الريايضّالشبه بني القياس املنطقي 
 .األقيسة الربهانية من بعض األمثلة اهلندسية

 إىل القول بأن تأثره بالتفكري الريايض عن طريق القـسمة )٢(ويميل بعض الباحثني
 كـام يفهمـه -األفالطونية كان األسـاس األول لفكرتـه يف القيـاس، بـل لـيس القيـاس

ى مراحل الربهان الريايض، ألن طبيعة االستدالل االستنتاجي بمعناه إال إحد -أرسطو
. ةًالعام ليست خاصة باملنطق وحده، بل توجد بصفة أكثر وضـوحا يف العلـوم الرياضـي

أن اهلندسة واحلساب ومجيع العلـوم : )يةحتليالته الثان (وقد كان أرسطو نفسه يعرتف يف
 . األول من القياس يف براهينهاّالتي تدرس ماهية األشياء تستخدم الشكل 

 الذي أسهم بـشكل غـري مبـارش يف توجيـه وابتكـار اآلراءاالجتاه السوفسطائي،  -٣
 التـيفـسطة، َّمـة ملـنهج السِقاوُ مٍة فعـلَّاملنطقية، وذلك مـن خـالل حـدوث رد

ً عـىل يـد سـقراط الـذي أسـس عـن طريـق حواراتـه منهجـا للتـصور تانطلق
 . أرسطولتعريف، وتابعه أفالطون ثم وا
قد كان للسوفسطائيني مسامهات يف تطوير علـم اخلطابـة، واالهـتامم باأللفـاظ و

ي املعنى، وتؤثر يف اجلمهور، فهـذه األمـور ِّوالعبارات، وحترير الصيغة املناسبة التي تؤد
 ِّلفتت انتباه املناطقة إىل دراستها لوضع منهجية منضبطة يف األلفاظ والعبارات التي تعـرب

 . ق واملاهياتعن احلقائ
*     *    * 

                                 
 ).١/٢٠٧(املعجم الفلسفي لصليبا . هو قياس مؤلف من يقينيات إلنتاج يقيني)  ١ (
 .)١٦ – ١٥:ص(املنطق احلديث، حممود قاسم)  ٢ (
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 ٌ جمموعـةتظهـر العصور واألزمنة املتتاليـة، عند استعراض تاريخ علم املنطق عرب
 واأللقاب واألسامء املتداولة بني الباحثني يف تـاريخ املنطـق، وكثـرة هـذه طوراتمن الت

ًاألسامء تورث أحيانا لدى غري املختص شعورا باد ئ الرأي بوجود تباين أو تعدد يف علم ً
وبعـضها اآلخـر ، واحد، إال أن بعض هذه األسامء عبارة عن تقسيامت داخلية تفـصيلية

ًتقــسيامت للعلــم إمجــاال بحــسب مــؤثرات واعتبــارات خارجيــة، كــام أن بعــضا منهــا  ً
ٌاصطالحي وصفي، وبعضها متفرع عن خالف حقيقي ّ . 

 .يامت املشتهرة، باعتبارات متعددةلتقسولتحرير حمل البحث، نستعرض بعض ا
   

 

 :  إىل قسمني

 . وهو اإلطالق األشهر عىل علم املنطق: ّيِرْوُمنطق ص  - أ
اهـتامم املنطـق الـذي يبحـث يف صـور الفكـر وشـكله فقـط، بـدون : واملراد به
 أن يضع القواعد التـي جتعـل ي املنطق الصوري هوظيفة ف. واملواد الظرفيةباملوضوعات

ًالفكر متفقا مع ذاته، بحيث ال يتنـاقض مـع القواعـد التـي وضـعها، فيبحـث فقـط يف 
  مـن مقـدمات حمـددة إىلرتكيب شكل ثابت ينطلقتاج إليها لحي والقواعد التي الرشوط
فـالنظر قـضية ّ فإذا كـان ثمـة مجلـة أو  نتائج صحيحة بواسطة املقدمات نفسها،استنباط

قـت الـرشوط ، فإذا انطبتركيبها من حيث الصورة يف سالمة الصوري يتوجه إىل البحث
ً بصحتها منطقيـا بقطـع النظـر عـن صـحة املحتـوى  يتجهكماحلوالقواعد املنطقية فإن 

 . واملضمون
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ًاتساقا مع هذه الفكـرة يف التمركـز ) املنطق الشكيل (ًويطلق أيضا عىل املنطق اسم
 .  والصورةحول الشكل

ُوهو الذي يبحث يف استقامة املضمون، وصحة البيانات الــمدخلة : يّمنطق ماد  - ب
بحيث توافق الواقع، وحتقق الصواب يف نفس األمـر، فموضـوع املنطـق املـادي  

ّأن يضع القواعد التي جتعل الفكر متطابقا مع األشياء، أي أن تعرب يف الـذهن : هو ً
 . )املنطق التطبيقي (ًيطلق عليه أيضا اسمو. )١(عىل ما هي عليه يف اخلارج

 جدل واسع بني املناطقة حول توصيف طبيعة البحث املنطقي بني املادية وقعقد و
ويدل عـىل ذلـك ، صوريبحث  يف املنطق الذي وضعه أرسطو أنه والصورية، واألظهر

اهر  ظـٍ مـع هتمـيش)٣( واالستثنائي)٢(حرصه لالستدالل يف صورة القياس بني االقرتاين
لالستدالل االستقرائي القائم عىل اختبار املادة وتتبعها يف الواقع، وهذا ما حصل اعتامده 

 . يف الفلسفة احلديثة
 فمن املؤكد أنه كانت هناك عناية بالبحث يف مـادة االسـتدالل ،ومن جهة أخرى

  أو املتناسـب مـع مـا حـصل مـنكـايف إال أهنا مل تكن باملستوى الكام يف بحث الربهان،
 . تغليب للجانب الصوري

                                 
 .)١٨ – ١٧:ص(ّانظر املنطق الصوري، للنشار )  ١ (
العـامل متغـري وكـل متغـري (نحـو ،  منه مشتمال عىل النتيجة أو نقيـضها بـالقوة ال بالفعـلهو ما كان)  ٢ (

 ). ٧١٥: ص(الكليات ، )٢٣٣: ص(التعريفات ). حادث
لكنـه ،  فهو خملوقًاإن كان هذا حادث: كقولنا،  فيه بالفعلًهو ما يكون عني النتيجة أو نقيضها مذكورا)  ٣ (

، ينتج أنه لـيس بحـادثفأو لكنه ليس بمخلوق ،  القياسيفه مذكور وهو بعين، حادث ينتج أنه خملوق
الكليــات ، )٢٣٣: ص(التعريفــات .  يف القيــاس كــذلكٌحــادث مــذكورب  لــيسونقيــضه قولنــا إنــه

 ).٧١٥:ص(



 
 

  ٦٣  

 

ة البحـث والفلـسفة  تتابعـت حركـ؛ النشأة األوىل يف العهد األرسـطيبعد عرص
تلفة يف املوضـوع ، والتي أصبح هلا آراء خم يف الظهوراملدارس الفلسفيةبدأت اليونانية، و

ً املـسمى الحقـاالتفكـري البحـث وقـة وهـو طري؛ الفلـسفةوعات من موضـستحدثامل َّ 
ًاملنطق، وتبعا لذلك تشكلت اآلراء املنطقية بحسب املدارس الفلـسفية التـي تناولتهـا، ب

 : وأبرزها
 : األرسطي= ائي ّاملنطق املش  - أ

وهي املدرسة األصل، والتي انبثقت حركتها الفلسفية من األسس التـي وضـعها 
ّ املدرسـة إىل عهـد الـرشأرسطوطاليس، وامتدت هـذه: املعلم األول اح أو املفـرسين يف ُ
، وكـان للمدرسـة املـشائية أتبـاع يف العهـد يالدياخلامس املـن األول حتى مستهل القر

ــدي ــدءا بالكن ــن ســينا) ٣٣٩:ت (ً، ومــرورا بالفــارايب)٢٥٩:ت ()١(ًاإلســالمي ب  واب
ُّالـذي يعـد) ٥٩٥:ت (، إىل ابن رشد)٤٢٨:ت(  أعظـم شـارحي أرسـطو يف العـصور ُ

 . الوسطى
شري إىل طريقة أرسطو يف إلقـاء دروسـه وحمارضاتـه حيـث ي) املشائية (مصطلحو

 . كان يقوم بامليش أثناء التدريس، وطالبه من حوله
وقد استعملت هذه اللفظة يف العـصور القديمـة واملتوسـطة، ومنهـا اإلسـالمية 

                                 
عامل بالطب ، فيلسوف، هو يعقوب بن إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسامعيل أبو يوسف الكندي)  ١ (

ولـد بواسـط، ونـشأ يف البـرصة، ثـم انتقـل إىل ، وغري ذلك، والنجوم، هلندسةوا، واملنطق، واحلساب
اجلواهر : من مؤلفاته،  هـ٢٥٢تويف سنة ، لقب بفيلسوف العرب، بغداد، واشتغل برتمجة كتب اليونان

 ).٥٢٨: ص(معجم الفالسفة ، )٢/٢٩٧( موسوعة الفلسفة : ينظر.رسالة يف العقل، اخلمسة
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لتـي آلـت إليهـا العربية، للداللة عىل فلسفة أرسطو يف شكلها الرصف أو يف األشـكال ا
ّنتيجة لإلضافات والتعديالت التي قام هبا الرش  . )١(اح والتالميذُ

أما املنطق املشائي فهـو الـذي يـشتمل عـىل آراء أرسـطو املنطقيـة، وكـذلك آراء 
ًتالمذته وأتباعه مشتمال عىل كافة التطـورات والتعـديالت التـي تبناهـا أفـراد املدرسـة 

ها، وما استقر عليـه املنطـق يف صـورته املـشتهرة عنـد املشائية يف كافة عصورها وأطوار
ومل يكـد ، ني أو ابن رشد إنام هو منطـق املـشائًاإلسالميني سواء عند الفارايب أو ابن سينا

ًخيرج عنهم إال قليال غري مؤثر، وتبعهم عىل ذلك كافة العلامء الذين كتبوا يف املنطـق مـن 
 . مغري الفالسفة كابن حزم، والغزايل ومن بعده

 : واقيُّملنطق الرا  - ب

ِ إىل خمرجًنسبة          َ ْ وهـو  -واق املنقـوشُّالـرمن شتق اسمها ُ املواقية، من الفلسفة الرهَ
 . ًجملسا للتعليم أتباع هذه املدرسة الذي اختذه  - إيوان ذو أعمدة

منطـق، وطبيعيـات، : ة أقـساموقد اعتمـد الرواقيـون تقـسيم الفلـسفة إىل ثالثـ
ً املنطق جزءا من الفلسفة، وهم بذلك يعارضـون التقـسيم األرسـطي ا فجعلو.وأخالق

ٌكافـة العلـوم، وآلـة و  الفلسفةف املنطق عىل أساس أنه مدخل إىلصنُِّللفلسفة، والذي ي
نقطة سـتحدث زاويـة منفرجـة يف طريقـة تفكـري املدرسـتني  علم، وهذه ِّللبحث يف أي

َّ من االستقالل نشأ مـا يـسمومعاجلتها للمسائل املنطقية، وبسبب هذا النوع بـاملنطق  (ىُ
بالرغم من وجود مدارس فلسفية أخرى، لكنها مل تنتج ما يـستحق أن يـستقل ) الرواقي

 . عام وضعه األرسطيون
 حيـث وصـفوه الـرواقيني، وقد تعرض املنطق األرسطي إىل نقد مبكر عىل أيدي

                                 
 . وما بعدها)  ٢/١٢٧٣(الفلسفية العربية املوسوعة : انظر)  ١ (
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ِّمضيد، وَّبأنه معق ُّيمـت إىل احليـاة احلقيقيـة بـصلة ع لألوقات، وقليل الثمرة، بل إنـه ال ُ
 . وثيقة

ومن أصول املسائل التي حدثت فيها مفاصلة بني الفـريقني، هـي إنكـار املنطـق 
 وهـم )٢( الذهنية، واعتبارهم مصدر املعرفـة األوىل هـي اجلزئيـات)١(الرواقي للكليات

، فبالنـسبة )٣(ّبذلك حياولون إزالة التعارض املمكن بني املعرفة احلسية واملعرفـة العقليـة
َّللمدركات الذهنية، فإنه ال يوجد خارج الذهن إال أفرادا معينة مشخ صة حمـسوسة، أمـا ً

الكليات كاألجناس واألنواع وغريها من املعاين العامة فهي يف الواقـع أسـامء لـيس هلـا 
ُوجود حقيقي خارج الذهن، فالطريق إىل املعرفة هـو اجلزئـي، بـل ال يمكـن أن يعـرف 

َّمن ثمإال من طريق اجلزئي، و - زعومامل -الكيل فاجلزئي هو األصل الذي ينبغي العمل : َ
 . عليه

 . خمالف للمنطق األرسطي القائم عىل فكرة الكليات واملاهياتهذا التقرير و
 )٤(كام نقد الرواقيون نظرية احلد يف التعريفات، لعدم قنـاعتهم بفكـرة األجنـاس

ُملزعوم، إمـا جلـواز اإلخـالل بـذايت مل يعـرف، أو  اِّ، ولصعوبة حتصيل احلد)٥(والفصول
                                 

، )٢٣٩: ص(التعريفـات . وهو ما ال ما يمنع نفس تصوره من وقوع الرشكة فيه كاإلنـسان، مجع كيل)  ١ (
 ).٦٠٩: ص(التوقيف 

التوقيـف ، )١٠٣: ص(التعريفـات . وهو ما يمنع نفس تصوره من وقوع الرشكة كزيـد، مجع جزئي)  ٢ (
 ).٢٤١: ص(

 .)١٢٢:ص (الفلسفة الرواقية، عثامن أمني: انظر)  ٣ (
. وهو كيل مقول عىل كثريين خمتلفني باحلقيقة يف جـواب مـا هـو مـن حيـث هـو كـذلك، مجع جنس)  ٤ (

 ).٢٥٦: ص(التوقيف ، )١٠٧: ص(التعريفات 
التعريفـات .  يف جـواب أي يشء هـو يف جـوهره كالنـاطق واحلـساس مقـولوهـو كـيل، مجع فصل)  ٥ (

 ).٥٥٨: ص(لتوقيف ا، )٢١٤:ص(
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سم َّو اخلواص، واعتمدوا يف التعريف عىل الرالفصول  وألصعوبة التمييز بني األجناس 
َّبحيث يكون التعبري يف التعريف بـسيطا دون إخـالل بالــمعر ُ ف أو ابتعـاد عـن مميزاتـه ً

 .  )١(وخواصه
ض من جهته للنقـد والتعـديل، َّذي تعر، وال)٢(احلال بالنسبة ملنطق القضاياذا وك

 )٤(، ومتحور البحث الرواقـي حـول القـضايا الشخـصية)٣(ُحيث حذفت القضايا الكلية
وتتميز القضايا املنطقيـة عنـد أصـحاب «ًالتي يكون موضوعها دائام شخيص أو جزئي، 

 .)٧( »)٦( أو منفصلة)٥(متصلة: ًالرواق بأهنا تكاد تكون دائام قضايا مركبة رشطية
 نقدوا االشتغال بأشكال القيـاس إال أهنم املنطقية، كام اشتغل الرواقيون باألقيسة

ًوا من أنواع األقيسة سوى األقيـسة الـرشطية سـواء كانـت متـصلة أو ِّقرُرضوبه، ومل يو
 . )٨(منفصلة

                                 
 .)١٣١:ص (الفلسفة الرواقية، عثامن أمني)  ١ (
املعجم ، )٢٢٦: ص(التعريفات . وهي قول يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، مجع قضية)  ٢ (

 ).٢/١٩٥(الفلسفي لصليبا 
،  يف حالة اإلجيابهي القضية التي تستغرق موضوعها؛ ألن احلكم واقع فيها عىل مجيع أفراد املوضوع)  ٣ (

 ).٢/٢٣٩(املعجم الفلسفي لصليبا . ومسلوب عنها يف حالة السلب
معجـم مقاليـد العلـوم .  وهـي مـا يكـون املوضـوع فيهـا شخـصا معينـا، وهي املخـصوصة أيـضا)  ٤ (

 ).١٢٠:ص(
معجـم . هي القضية التي حيكم فيها بالتنايف بني قضيتني يف الصدق والكذب معا أو يف أحـدمها فقـط)  ٥ (

 ). ١٢٠: ص(مقاليد العلوم 
 ).١٢٣: ص(معجم مقاليد العلوم . هي القضية التي ما حيكم فيها بالتنايف بني جزءهيا صدقا وكذبا)  ٦ (
 .)١٣٣:ص(فلسفة الرواقية، عثامن أمني ال)  ٧ (
 .)١٣٥:ص(املصدر السابق )  ٨ (
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كات  داخل املدرسة الرواقية، إال أن تلك املـشارناقدةومع تلك احلركة املنطقية ال
حيـث  اختلف الباحثون يف قيمـة اإلسـهامات الرواقيـة، فقد .النقد واجلدلمل تسلم من 

األعامل الرواقيـة املنطقيـة املتنوعـة وحيكـم عليهـا بعـدم اإلضـافة   بعض الباحثنيمِّيقي
وقد رصفنا النظـر عـن كالمهـم يف األلفـاظ؛ ألنـه ال قيمـة لـه يف ... «: العلمية، فيقول

. )١( » ...نطـق اللهـم إال مـن ناحيـة املـصطلححيـة املالواقع، ومل يأتوا فيه بجديد من نا
وال أمهية لكل أبحـاثهم يف بـاب القـضايا، اللهـم إال يف وضـع اصـطالحات «: لوقيو

عـن و. )٢( »جديدة، كان هلا احلظ بعد ذلك أن تكون هي الـسائدة يف املـصطلح املنطقـي
م مـن توسـعهم يف ولكنهم مع ذلك، وعىل الـرغ... «:  يقولبحثهم يف األقيسة الرشطية

، ثـم يـصف املنطـق الرواقـي )٣( » ...ًمل يأتوا بأشياء جديدة حقـا: باب األقيسة الرشطية
وإذا نظرنا نظرة عامة إىل املنطق الرواقي، وجدنا أن هذا املنطق كـان أكثـر «: ًإمجاال بقوله

 األقيـسة  به، ال يف بـابُّالحظ أن املنطق الرواقي مل يأت بيشء جديد يعتدُكام ي.. .شكلية
اعـرتاض وهكـذا مل يـسلم منطـق الـرواق مـن . )٤ (» ...الرشطية، وال يف أي باب آخـر

ًاملعرتضني قديام وحديثا ً.  
فإن يف النظريات الرواقيـة ... «:  فيقول آخر من املختصني،ٌد عذر يبينهقاوهلؤالء النُّ         

ْمن السذاجة والضيق والصالبة ما قـد جي س املرهفـة والـذهن النافـذ  املفكـر ذا الـنفُهَبـَ
ً، لكنه مع ذلك يرى أن املنطق الرواقـي يمثـل انقالبـا عـىل املنطـق )٥( »والذوق املنطقي

                                 
 ).١/٥٣١(موسوعة الفلسفة، بدوي )  ١ (
 ). ١/٥٣٢(موسوعة الفلسفة )  ٢ (
 ). ١/٥٣٣(املصدر السابق )  ٣ (
 ).١/٥٣٣(املصدر السابق ) ٤ (
 .)١٤٥:ص (الفلسفة الرواقية)  ٥ (
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 . )١(املشائي األرسطي
عـن  البيئـة اإلسـالمية، وتساؤل حول امتداد املنطق الرواقـي إىلالذلك ب تصلوي

 . من املنطق الرواقيني املسلممدى معرفة واستفادة
 أصـحاب ٌ عـدد مـنأشـار هلـمة، فقد عـرفهم املـسلمون، وملعرف أما من حيث ا

 .)٢(اجم وسري احلكامءالرت
وقد اختلف مؤرخو العلوم اإلسالمية حول املصادر التي عـرف املـسلمون مـن 

 . )٣(ًخالهلا املدرسة الرواقية عموما، ومنها منطقهم كذلك
ًوهل عرف املسلمون املنطق الرواقي مستقال أم خمتلطا باآلراء  الفلسفية األخـرى ً

 هـو اخـتالط  يف ذلك الزمن املتقدمًوباملنطق املشائي، هذا حمل بحث أيضا، لكن األظهر
 والتي كانت هتـتم بالتعريـب قبـل بكرة بسبب الرتمجة امل؛غالب العلوم الفلسفية ببعضها

التصنيف، وحتى بدايات التصنيف كانت مرتكزة حول العلـوم وأنواعهـا، ومـا ينـدرج 
بته لقائليـه اآلخر، ومل يكن هناك اهتامم بتمييز اآلراء داخل العلم الواحد ونـسمنها حتت 

  .إال يف مرحلة متأخرة
 املجــال ت فتحــُّاإلشــارات املتقدمــة يف كتــب امللــل واحلكمــة للــرواقينيإال أن 

ة مـن خـالل اآلراء املنطقيـة للمدرسـة الرواقيـحاولة تتبع لباحثني يف تاريخ الفلسفة ملل
ائص التفكري الرواقي ثم مجع القرائن املحتملـة، واسـتخالص ومتييـز مـا استيعاب خص

                                 
 .)٢٦، ٢٥:ص (، وانظر مناهج البحث عند مفكري اإلسالمي، للنشار)١٤٨:ص( السابق املصدر)  ١ (
ُالبن جلجل ) ٤٣:ص(طبقات األطباء واحلكامء : ًانظر مثال)  ٢ ( ِّلل والنحل للـشهرستاين ، امل)٣٧٧:ت(ُ

ــي )٢/٦٠،١١٧( ــار احلكــامء للقفط ــشار ). ٢٠:ص(، أخب ــسفي يف اإلســالم للن ــشأة الفكــر الفل ّن
)١/١٧١ .( 

 . )٢٧:ص(، ومناهج البحث، للنشار)٢١٦ – ٢٠٩( األصول الرواقية يف الفلسفة اإلسالمية :انظر)  ٣ (
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 .  وكل ذلك عىل وجه االحتامل،ًاقيا من اآلثار املنطقية وغريهايمكن أن يكون مصدره رو
 يف كتابـهقاربة يف هذا الباب  بم)هـ١٤٠٠:ت(ارّعيل سامي النش الدكتور وقد قام

هب إىل وجود عنارص رواقيـة يف املنطـق ، حيث ذ)مناهج البحث عند مفكري اإلسالم(
الذي تشكل يف العهد اإلسالمي، بل أشار إىل وجود اجتاه أو فريـق تـأثر بآثـار الفلـسفة 

 .ختالفها مع آراء أرسطو واملشائنيالرواقية، ورجحها يف حال ا
 أمهــل نــسبة اآلراء التــي الفريــق اإلســالمي الرواقــي هــذا ّ ثــم ذكــر النــشار أن

 إىل كوهنم مل يقوموا ببيان أوجه ًصحاهبا األصليني وهم الرواقيون، إضافةاستفادوها إىل أ
املخالفة والتعارض مع آراء املنطق األرسطي والذي كان هو السائد، وكذلك مل حيـاولوا 

 . )١(التوفيق بني آراء املدرستني املشائية والرواقية
 هنـاك فريـق وتظهر يف هذا التقرير مفارقة توجب التوقـف يف قبولـه، فلـو كـان

ة هـذه اآلراء لقائليهـا حقيقي يتبنى آراء الفلسفة الرواقية، مل يكن ليهمل أو يتجاهل نسب
يتجنب نرصهتا والرد عىل خصومها من أصـحاب املدرسـة ل  مل يكن، وكذلكقدرهبذا ال

ار ّ إحلـاح النـشُمـن املالحـظأنـه املشائية وهم األعم األغلب يف الساحة اإلسالمية، كام 
َآلثار الرواقية من غري استدالل كاف، بل غاية مـا هنالـك أنـه عـوتلمسه ل ض لـبعض َرٍ
، والتي فيها آراء ختالف املنطق األرسطي، حيث حيتمل أن تكون مستفادة مـن )٢(املسائل

ًار بحكم أهنم سبقوا للقول هبا، كام حيتمل أيضا أهنا ّاملنطق الرواقي، وهذا ما رجحه النش
 باملدرسة الرواقية، وهذا ما يدل عليه جتاهل هـؤالء املناطقـة ًحصلت توافقا من غري تأثر

 .ها الرواقياإلسالميني لنسبة هذه اآلراء ملصدر
                                 

 .)٣٦:ص (انظر مناهج البحث)  ١ (
منـاهج البحـث : تي زعم النشار أن املناطقة اإلسالميني استفادوها من املنطق الرواقيانظر املسائل ال)  ٢ (

 ).١٦٨ – ١٦٧، ٦٦، ٦٤، ٦١ – ٦٠، ٥٧:ص(



 
 

  ٧٠  

 

ُيتداول الباحثون يف تاريخ الفلسفة تسميات إضـافية لعلـم املنطـق، يلحـظ فيهـا 
 . التي نشأ فيها أو تنقل إليها علم املنطقالنظر إىل البيئة اجلغرافية أو احلضارية 

 : ومن أشهر اإلطالقات املتداولة
نسبة إىل البيئة واملنطقة التي كانت فيها النشأة األوىل، حيـث نـشأ : املنطق اليوناين  - أ

جمموعــة : يف احلــضارة اليونانيــة، وباللغــة اليونانيــة، واملــراد بــه عنــد اإلطــالق
ُبحثت ودالدراسات واملسائل املنطقية التي  ًنت يف العرص اليونـاين، سـواء قبـل ِّوُِ

 مـن  ذلـكُّأرسطو أو بعده، وكذلك ما كان عىل املنهج املشائي أو الرواقي، فكـل
 . إنتاج العهد اليوناين لعلم املنطق

 مع كافة التسميات األخرى،  واألغلب، حيث يتداخلاألشهروهذا اإلطالق هو 
الـذي ) املنطـق اإلسـالمي (إطـالق مـصطلحوليس بالرضورة أن تتقابل معه، بل حتى 

ًسنذكره تاليا، ال يعترب مقابال عىل وجه الدقة للمنطق اليوناين، فهو مـن حيـث املحتـوى  ً
 . ٌواملضمون إنام هو امتداد للمنتج اليوناين

 التي بذهلا علامء العامل لدراسات اجلهود واهو جمموعو: عريبال/ اإلسالمي املنطق  - ب
وعلامء رشيعة أو غـريهم ممـن عـاش يف كنـف احلـضارة اإلسالمي من متفلسفة 

عىل شـتى األشـكال مـن مؤلفـات اإلسالمية، وذلك يف جمال الدراسات املنطقية 
 . ة، أو ترمجات أو رشوح أو حوايش حول مسائل علم املنطقمستقل

لـسفة، والعلـوم  أن أول علم اعتني بـه مـن علـوم الفيذكر أهل تواريخ العلومو
 . )١( هو علم املنطق والنجوم= اإلسالميةطقةنالوافدة عىل امل

                                 
 ).٦٨:ص(طبقات األمم، صاعد : انظر) ١ (



 
 

  ٧١  

ولعل من املناسب تصنيف تاريخ املنطق يف العامل اإلسـالمي عـىل هيئـة مراحـل، 
 : باعتبار املحور األبرز التي دارت عليه أغلب اجلهود يف كل مرحلة

ويمكـن تقـديرها يف حـدود : مرحلة الرتمجة، وحماولة الفهـم واالسـتيعاب: ًأوال
رجـانون اليونـاين، وتضمنت ترمجة الكتـب األوىل مـن األث اهلجري، حيث القرن الثال

ّكـان أول مـن اشـتهر بعلـم ) ١٣٩:ت () ٢( أن ابن املقفـع)١ ()٤٦٢:ت (ويذكر صاعد
 . ًاملنطق يف صدر الدولة العباسية حيث ترجم بعضا من كتب أرسطو املنطقية

الدراسـات املـستقلة ت البدائية، وكام تضمنت هذه املرحلة تقديم بعض امللخصا
ّ، وهو أول من سمي)٢٥٩:ت (التي أنشأها أبو إسحاق الكندي يف اإلسـالم ) ًفيلسوفا (ُ

 . )٤( من الرتمجاتة املستفيد من الندرةد يكون، كام أنه يكا)٣(وعند العرب
 أن غالبية املشتغلني بالدراسات املنطقية ؛لة يف هذه املرحلةَّومن املالحظات املسج

 .  الذين يعيشون يف بالد اإلسالم)٥(رمجتها هم من النصارىوالفلسفية وت
َّوتقد: مرحلة التعليم، والكتابات املستقلة: ًثانيا ر بحدود القرن الرابـع اهلجـري، ُ

                                 
 ).٦٨:ص(املصدر السابق )  ١ (
ألصل، نشأ بالبـرصة، وويل فاريس ا، هو عبد اهللا بن املقفع، أحد النقلة من اللسان الفاريس إىل العريب)  ٢ (

كتابة الديوان للمنصور العبايس، وترجم له بعـض الكتـب، وكـان أديبـا شـاعرا بارعـا يف الفـصاحة 
مـن ،  للهجـرة١٣٩واهتم بالزندقة، فقتله يف البرصة أمريها سفيان ابن معاوية املهلبـي سـنة، والبالغة

 ).. ١٧/٣٣٩(الوايف بالوفيات ، )٦/٢٠٨( السري : ينظر.األدب الصغري، الدرة اليتيمة: آثاره
 ).١/٢٥٥(الفهرست : وانظر. )٧١:ص(طبقات األمم )  ٣ (
، ١٥١، ١٤٨، ١٤٣:ص( تطـور املنطـق العـريب، لنيقـوال ريـرش: انظر أهم األعامل يف هذه املرحلـة)  ٤ (

١٥٢.( 
 .)١٥١:ص (تطور املنطق العريب)  ٥ (



 
 

  ٧٢  

 . جهود الرتمجة -يف الغالب -حيث توقفت
ة للنصوص األرسطية، ية مستقلوامتازت هذه املرحلة بتقديم رشوحات بلغة عرب

ًوحات يف حجمها كام تفاوتت يف طريقة عرضها أيضا، كام تـضمنت وتفاوتت هذه الرش
 . )١(هذه املرحلة كذلك تقديم ملخصات لبعض الكتب األرسطية

 ظـاهرة يف ٍلُّكنقطـة حتـو) ٣٣٩:ت (ويف هذه املرحلة، ظهـر أبـو نـرص الفـارايب
 ترمجـات إىل  جمـرد مـنطور التـصنيف يف املنطـقتالدراسات املنطقية والفلسفية، حيث 

رشوح ومؤلفات مستقلة، ومتكن الفارايب من جتـاوز كثـري مـن العقبـات التـي أصـابت 
م املنطـق للنـاس، لـذلك اسـتحق ُّجهود املرحلة السابقة، كام قام بتقريب وتـسهيل تعلـ

 مؤسـس هـذا العلـم، يقـول طاليس أي بعد أرسـطو)املعلم الثاين (الوصف الشهري عنه
 بـن حممـد بـن نـرص الفـارايب، فيلـسوف ومنهم أبو نرص حممد... «): ٤٦٢:ت(صاعد

 مجيع أهل اإلسالم فيها، وأربـى علـيهم يف َّفبز.. .املسلمني باحلقيقة، أخذ صناعة املنطق
ب تناوهلا، ومجع ما حيتـاج إليـه منهـا يف َّالتحقيق هبا، فرشح غامضها وكشف رسها، وقر

 . )٢ (» ...كتب صحيحة العبارة لطيفة اإلشارة
أقدم املحاوالت يف تقريب القواعد املنطقية عن  )٣٣٩:ت ( عند الفارايبوظهرت

املختـرص الـصغري يف املنطـق عـىل  (:طريق األمثلة الرشعية الفقهية، كام فعل يف رسـالته
 .)٤ ()كتاب القياس (، وكذلك رسالة)٣()طريقة املتكلمني

                                 
 ).١٥٨، ١٥٧:ص(املرجع السابق )  ١ (
 ).٧٣ – ٧٢:ص(األمم طبقات )  ٢ (
 ).٢/٥٤(املنطق عند الفارايب )  ٣ (
 ).٢/٦٨(املرجع السابق )  ٤ (



 
 

  ٧٣  

 .)١(ريبمقارنات متعددة بني اللسان اليوناين، واللسان الع بعقد  الفارايبَّاهتمكام 
اللسان حتى ال يستهجن  أمهية استعامل ألفاظ عربية مشهورة عند أهل  عىلَّنصو 

أهل الزمان ألمهيـة  إىل استخدام أمثلة متداولة معروفة حتى يأنس ا الفارايبدعو املنطق، 
ًملن يستعمل ألفاظا وأمثلة أرسطوية يونانية، ويعزو إليهـا الـسبب يف نقد ال كررواملنطق، 

 . )٢(ح املنطق عند الناس، وعدم إدراكهم ألمهيتهنقد واطرا
، )٣(صات يف املنطـقَّ الكتـب املختـرصة وامللخـ شـاعتويف هنايات هذه املرحلة،

حيث ذهـب الدارسـون للمنطـق إىل دراسـة امللخـصات أكثـر مـن دراسـة النـصوص 
ه عند  األرسطي إىل مفهومِّن النصم املنطقي تعليم يف الٌلية األساسية، وهذا حتواألرسط
َّالرش  . اح وامللخصنيُ

َّكام يـسج ، ولـيس  املـسلمني بـاملنطق بـنيشـتغالاال  شـيوع؛ل يف هـذه املرحلـةُ
 . )٤(ًالنصارى العرب فقط كام كان سابقا

ًوهذه ترتاوح تراكميا بني هنايات القـرن : مرحلة اإلدماج يف العلوم الرشعية: ًثالثا
سادس اهلجري، وتشتمل هذه املرحلـة عـىل الرابع، مع القرن اخلامس إىل أوائل القرن ال

 : ظاهرتني رئيستني
يف صدر هذه املرحلة، حيث شهدت حضور الشخصية الثانيـة األبـرز يف : األوىل

 – ٣٧٠ (جمال الدراسات الفلسفية واملنطقية، وهي شخصية الرئيس أيب عـيل ابـن سـينا
فاته حضورها الطاغي  يف املنطق، وكان ملؤلًعت خاصةَّوتنو ي تعددت كتاباتهذال) ٤٢٨

                                 
، ٢/١٢١(، )١٤٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٧، ١/١٣٥: (ًجمموع رسائل املنطق عند الفـارايب، مـثال: انظر)  ١ (

١٣٨، ١٣٥ .( 
 ).٧٠ – ٢/٦٨(جمموع املنطق عند الفارايب : انظر) ٢ (
 .)١٧١:ص (لعريبتطور املنطق ا: انظر) ٣ (
 .)١٧٣:ص (املرجع السابق)  ٤ (



 
 

  ٧٤  

َعىل من بعد ْ  عليـه، وذلـك ًيف علم املنطق بعد ابن سينا عياالبة َتَ الكُه، حتى أصبح غالبَ
َّلقدرته اهلائلة، واملنقطعة النظري عىل فهـم واسـتيعاب نـصوص أرسـطو ورش  كـام ،احـهُ

متيزت تفسرياته بعدم التقيد بالنص األرسطي، وبمحاولة لرتتيب املـسائل بـشكل أكثـر 
ُ والذي كان ترتيبه ضعيفا أو م،منطقية مما هي عليه عند أرسطو  . ًقداَتنًْ

طالعـه ايف كتبـه أشـياء كثـرية مـن تفكـريه و يضيف )٤٢٨:ت (ن ابن سيناوكا
َّمن الرش، مما استفاده )١(صاخلا يعتـرب ابـن سـينا مـن أكـرب كـام  .اح اليونـان أو العـربُ

 بعض الباحثني ابن ُّعدَه خاص، حيث ي عىل وج)٣٣٩:ت (املستفيدين من كتب الفارايب
مـن اإلضـافات املنـسوبة البـن كام أن  .)٢(ًسينا ثمرة من ثمرات الفكر الفلسفي للفارايب

 . )٣(سينا ما أورده من شواهد وأمثلة انتزعها من علم الطب والعلوم الطبيعية
كاإلشـارات (ة يقد تفاوت إنتاج ابن سينا يف املنطق مـا بـني ملخـصات مدرسـو

ً، أو كتب تضمنت نقدا ومراجعة )كالشفاء(، أو كتب موسوعية )النجاة(، و)لتنبيهاتوا
يف املنطـق  - ًغالبـا – أن ابـن سـينا إنـام كتـب ، إال)ق املرشقينيكمنط(وحماولة للتجديد 

ًمتبوعا بأبواب الفلسفة، حيث مل يفـرد التـصنيف يف املنطـق إال ضـمن أبـواب الفلـسفة 
 . األخرى

 اشتامل كتابات ابـن سـينا عـىل نقـد لـبعض ديرة بالتسجيل؛جلاومن املالحظات 
 ً املنطق إمجـاال، كـام يف كتابـه، بل جتاوز ذلك إىل نقد املدرسة املشائية يف)٤(اآلراء املنطقية

                                 
 ).١/١٠(الشفاء، البن سينا : انظر)  ١ (

 .)١٤، ٧:ص(املنطق السينوي، جعفر آل ياسني : انظر) ٢ (
 ).٤٠ – ٣٨:ص(مقدمة بدوي، لتحقيقه لكتاب الربهان يف الشفاء البن سينا : انظر) ٣ (
 ).٢٢٠، ٢٠٦، ١٩٨، ١٩٠، ١٨٨، ١/١٧٤(اإلشارات والتنبيهات : ًانظر مثال)  ٤ (

 ).٩٩، ١٦، ١٤:ص(النجاة، 



 
 

  ٧٥  

 يـستبعد أن  ملًنازع يف سبق اليونان هبـذا العلـم أصـال، حيـثبل  .)١()منطق املرشقيني(
املـشتهر عـن  - املنطـق-لكن بغري هذا االسمًيكون موجودا قبلهم من مصدر مرشقي، 

، فيشكك ابن سينا يف حرصية علم املنطـق عـىل اليونـان، كـام يـرتدد يف )٢(طريق اليونان
 .  يستسلم هلذه التسمية بسبب الشهرة فقطهباملنطق، لكن: التزام تسميته
اإلضـافات اجلديـدة احلقيقيـة البـن : ة نقطة جدلية بني بعض الباحثني حولّوثم

َّ عىل ما ورد عند أرسطو ورش)٤٢٨:ت (ناسي  . احه اليونان أو العربُ
فبينام يصف البعض مؤلفات ابن سينا بأهنا أعىل نقطة يف تطور املنطـق يف املـرشق 

، كام تعترب هناية مرحلة التأليف الـذي يتـضمن إضـافة، ومـن بعـده دارت )٣(اإلسالمي
 . )٤(ةالكتب حول التعليقات والرشوح واملخترصات املدرسي

ً إىل أن كتابـات ابـن سـينا مل تتـضمن جديـدا مـؤثرا يف  آخرون يذهبيف املقابل؛ ً
َّ، وعامة ما هنالك هـو جـد)٥(مضامني املسائل املنطقية ٌة يف الرتتيبـات وأمثلـة وشـواهد ِ

َّإضافية، مع تصحيح لبعض التفسريات اخلاطئة لبعض رش اح أرسطو مل ختـرج عـن آراء ُ
ً التفـصيالت الداخليـة لـبعض املـسائل، والتـي ال متثـل رأيـا األوائل، مع إضافة بعض

                                 
 ). ٧٨، ٦٩، ٦٢، ٦١:ص(منطق املرشقيني 

 .)٣:ص (منطق املرشقيني، البن سينا: انظر) ١ (
 ).٥، ٣:ص(املصدر السابق )  ٢ (
 .)٣٥٥:ص (تطور املنطق العريب: انظر) ٣ (
أليب الربكـات ) املعتـرب(ات املتميـزة، ككتـاب ٌيف هذا الرأي نظر؛ إذ فيه جتاهـل لـبعض املؤلفـ: ُقلت)  ٤ (

 . ، والذي أشاد به العلامء، ومنهم ابن تيمية يف الرد عىل املنطقيني)٥٤٧ت(البغدادي 
) الـرد عـىل املنطقيـني( نقد وتفكيك لعلم املنطق الذي قدمه ابن تيمية، يف كتابه برزكام يالحظ جتاهل أ

ً فاق مضمونا وجتديدا ما قدمه ابن والذي  . سيناً
 ). ٤٦ – ٤٢:ص(، ومقدمته لكتاب الربهان يف الشفاء )١/٤٤(املوسوعة الفلسفية، لبدوي : انظر)  ٥ (
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ًجديدا، أو اجتاها منطقيا ً ً)١( . 
 أن غزارة اإلنتاج املنطقي والفلسفي البـن سـينا، ن املتفق عليه حال، فمِّوعىل أي

 التحليـل ملؤلفات ليشء مناوحسن املنهجية يف العرض والتقريب، وكذلك تضمن هذه 
َببا يف سطوة وقوة تأثري املنطق السينوي يف كل مـ كانت س=والنقد العلمي ، ن جـاء بعـدهً

ًاملعارص زمنا، واملفارق املباعـد ) ٤٥٦:ت ( ابن حزم األندليس- عىل األرجح– باستثناء
 . ً ومكاناًبقعة

 ، ومؤلفيـه املنطـقبَّالُ بـني طـً تارخييـاً فاصال)٣٣٩:ت (وهبذا يشكل ابن سينا
ن يريد النظر يف املنطـق أو تلخيـصه َ م عامة حيث اشتغل؛يةالكتب األرسطية أو اليونانو

 . أو التأليف فيه بكتب وملخصات ورشوحات ابن سينا
 فهي بداية اشتغال علامء الرشيعة بعلم املنطـق، :أما الظاهرة الثانية يف هذه املرحلة

  كـامود،حيث كان هناك اهتامم سابق باملنطق من بعض العلامء إال أنه كـان يف جمـال الـرد
ّدقائق الكالم، والرد عىل من خالف احلق من  (يف كتابه املفقود) ٤٠٣:ت ( فعل الباقالين

نـت قناعـات بمجموعـة مـن َّ إال أنه  يظهـر أنـه قـد تكو)٢()األوائل، ومنتحيل اإلسالم
ًاملسائل املنطقية التي تبنّيت الحقا عند غالب علامء ال  .كالمُ

 ؛ لعامل رشعي املنطقف يف علمَّا أول مؤلالتي ظهر عىل يدهي لكن الشخصية األبرز
 يف تظهـروالـذي )٣()التقريـب حلـد املنطـق (يف كتابـه) ٤٥٦:ت (هو أبو حممد ابن حزم

 . علم املنطقيف املوقف من العام فقهيال/ الدينيالجتاه لٌسة معاكٌةمقدمته محاس
                                 

 .)٣٥٦:ص (تطور املنطق العريب: أهم مسامهات ابن سينا املنطقية انظر)  ١ (
ًاسم الكتـاب خمتـرصا ) ٥٤٤:ت(وذكر القايض عياض، )٢٣٠، ٦٣، ٩/١٠(فتاوى ابن تيمية :  انظر)٢ (

  . )٧/٦٩( ترتيب املدارك يف

 ).٣٥٦-٤/٩٣(رسائل ابن حزم : انظر) ٣ (
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 مـن محاولة تروجيية مبكرة لعلم املنطـق يف النطـاق الـرشعيب  ابن حزمبادر كام 
مع تتبع وحتليل ملجمل األحكـام التـي ، )١(خالل مناقشة الطائفة املامنعة للمنطق اليوناين

ت إىل جهل َّض لبيان يشء من األسباب التي أدَّتعرو . )٢(شاعت ضد قراءة كتب أرسطو
 عىل منفعة املنطـق وشـموهلا )٣(هم عن املنطق، مع التأكيد يف أكثر من موطن ِعدُالناس وب
 .عيةللعلوم الرش

  تظهر الشخصية الرشعية األبـرز يفامس اهلجري؛ويف الربع األخري من القرن اخل
ز َّمتيـالـذي  )٥٠٥:ت (بـو حامـد حممـد بـن حممـد الغـزايلأ جمال البحث املنطقي، وهو
 فهو الفقيه واألصويل واملتكلم، وصاحب اإلرشاق الـصويف ،باملوسوعية العلمية العالية

 يف ًا املـؤلفني إنتاجـ الغزايل من أغزركام يعتربفية فائقة، صاحب قدرة تصنيوالسلوكي، و
 : حيث تنقسم كتبه املنطقية ومقدماته إىل فرعني،علم املنطق

 .)معيار العلم (وأقدمها وأوسعها: كتب مستقلة  - أ

ُّ وإن كـان ال يعـد)القسطاس املستقيم ( ثم كتاب،)رظحمك النَّ (كتابثم         ًارضـ عُ
بـل لفقـرات مـن األقيـسة الربهانيـة صـاغها بطريقـة أليـق ًكامال ملسائل املنطق 
 . بالتصنيف الرشعي

  ثـم مقدمـة كتابـه،)مقاصد الفالسـفة (مقدمة كتاب و أقدمها: ت منطقيةمقدما  - ب
، بـل و نقـل )حمـك النظـر (ّمركـز لكتـاب وهي عبارة عن تلخيص )املستصفى(

ن كتبه من بعـض وال ختلو جمموعة م. ُجمموعة من اجلمل والعبارات بحروفها منه
ــاباآلرا ــسائل حــول املنطــق، ككت ــت الفالســفة (ء أو امل ــصاد يف  (،)هتاف االقت

                                 
  ). ٤/٩٤(التقريب حلد املنطق )١ (

 ).١٠٠-٤/٩٨( التقريب حلد املنطق ) ٢ (

 ).٢٤٠، ٢٣٢، ٤/١٠٢( التقريب حلد املنطق ) ٣ (
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 .)ُاملنقذ من الضالل (،)االعتقاد

 .ي منقطع النظري هلذا العلمتبنِّوم لغزارة اإلنتاجية تدل عىل وجود اهتامفهذه ا
  بحملـة تروجييـة اسـتثنائية لتـدعيم علـم املنطـق يف)٥٠٥:ت (قد قام الغـزايلو

من ال علم له بـاملنطق  :ح بأنَّ يف هذا املقام حينام رصًا حادًاالوسط الرشعي، ورفع شعار
 . )١(فال ثقة بعلومه

مـا  باملنطق حتـى أواخـر حياتـه االهتامم البالغ من الغزايل لعل من بواعث هذاو
 : التامسه يف هذه األحواليمكن 

ُاملنقـذ مـن  (هبـا يف كتابـهح ِّبه لدرجة اليقـني يف العلـم، وهـذه احلالـة يـرصُّتطل  .١
: إنـام مطلـويب... «:  والذي حيكي فيه سرية حياته الفكرية حيـث يقـول)الضالل

العلم : العلم بحقائق األمور، فال بد من طلب حقيقة العلم ما هي ؟، فظهر يل أن
ًهو الذي يكشف فيه املعلـوم انكـشافا ال يبقـي معـه ريـب، وال يقاربـه : اليقيني

ثم علمت أن كل مـا ال أعلمـه عـىل هـذا الوجـه، وال .... الوهمإمكان الغلط و
 هذا النوع من اليقني فهو علم ال ثقة به، وال أمان معه، وكل علـم ال أمـان ؛أتيقنه

رد اليقني َ ثم يميض يف التفتيش عن العلوم التي تفيده ب)٢(»معه، فليس بعلم يقيني 
ِّطقي ما يغـذيف العقليات، فلعله رمحه اهللا وجد يف البحث املن ًي ويفيـد شـيئا مـن ُ

 .تلك اإلفادة التي كان يتأملها ويتمناها

وهـو : ًيورد بعض الباحثني سببا آخر حدا بالغزايل إىل النظر يف املنطق، وتقديمـه  .٢
سقوط علم الكالم كمنهج يف وحل التناقض بسبب بعض املسائل املتناقضة بـني 

                                 
ق بحقيقة احلجـة أنه اليث:  وعبارته فيه)٢١:ص(، وجواهر القرآن، للغزايل )١/٤٥(املستصفى :  انظر)١ (

 .ًوالشبهة من مل حيط باملنطق علام

 ).١٤، ١٣:ص( املنقذ من الضالل ) ٢ (
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ًثـل يف اسـتبداله بعلـم أكثـر تناسـقا وبالتايل فاملخرج مـن املـأزق مت، )١(املتكلمني
: قـول الغـزايلشهد هلـذا املعنـى يـو. )٢(ًوانسجاما مع العقـل وهـو علـم املنطـق

وأكثر قياسات املتكلمني والفقهاء مبنية عـىل مقـدمات مـشهورة، يـسلموهنا ...«
 .)٣(»ملجرد الشهرة، فلذلك ترى أقيستهم تنتج نتائج متناقضة فيتحريون فيها

املنقـذ مـن  (رضها يف كتابهرحلة الفكرية للغزايل، والتي استعيف اللكن عند النظر 
 بأنه استقرأ  أبرز الطالبني أو املشاركني يف الساحة العلمية وحاول خوض فيدت ،)الضالل

ولعلـه حيـنام ، )٤( باملتكلمني ثم انتقـل إىل الفالسـفة ثـم إىل الـصوفيةَّجتربة كل فئة، فمر
منهـا علـم املنطـق، وحـاول ختليـصه مـن األجـواء خاض التجربة الفلسفية استحـسن 

 . به يف أوساط العلوم الرشعيةِّالفلسفية وبث روح احليادية فيه بقدر اإلمكان، والزج
ل املنطق اليوناين يف البيئـة اإلسـالمية، يمكـن خـتم ُّ مراحل توغعىل قصةًوعودا 

عالقة بني املنطق والعلوم هذه املرحلة اهلامة والتي كان  املرشوع األبرز فيها هو تدشني ال
 .ع عىل أيدي علامء الرشيعةَّم وموسَّالرشعية بشكل منظ

 :مرحلة التوسع واالنتشار ثم اجلمود والتقليد: ًرابعا
ويمكن تصنيف بداية هذه املرحلة من أواسـط القـرن الـسادس اهلجـري إىل مـا 

                                 
جمموعة أخرى من املحفـزات العلميـة دعـت : ، وانظر)٤٤٣:ص( بنية العقل العريب، اجلابري :انظر) ١ (

 ).٤٤٤ - ٤٤٣:ص(الغزايل إىل االهتامم باملنطق 

، )١١٨:ص(املتكلمني يف أكثر من موطن، حمـك النظـر ) ّالنظار (يؤيده تكرر نقد الغزايل ملنهج:  قلت) ٢ (
فبسبب الغفلة عن مثـل هـذه «): ٧٩:ص(، يقول يف القسطاس )٧٩، ٧٨:ص(والقسطاس املستقيم 

واحلق فإنه ال يمتد فكرهم إىل االحتامالت البعيدة بل ينجزم ... الدقائق ختبط املتكلمون وكثر نزاعهم
 .»اعتقادهم بأسباب ضعيفة

 ).١/١٠٠( املستصفى  )٣( 

 ).١٨:ص(املنقذ من الضالل : انظر) ٤ (
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 .ملغرب اإلسالميحيث بدأت املشاركات يف التأليف املنطقي تتسع بني املرشق وا. بعده
 )البصائر النـصريية (ًالتي اشتهرت الحقا كتابطقية، وكان من أبرز املؤلفات املن

نه كان سيناوي املـصدر واملرجـع لكنـه حـسن أإال ) هـ٥٤٠:ت (البن سهالن الساوي
 .العبارة والتصنيف

، )٥٤٧:ت ()١(ويتزامن معه يف هـذه الفـرتة أبـو الربكـات ابـن ملكـا البغـدادي
زت بمحاولـة َّره بجزء املنطقيات، والتي متيَّ حيث صد)املعترب يف احلكمة (بصاحب كتا

، )٢( ذلك ابـن تيميـةفعلقشات تستحق اإلشادة، كام نقدية، وكتابة حتريرية مستقلة، ومنا
 .وليس هذا مقام التفصيل فيها

مل  العالمة الفارقة يف هذه املرحلة هي ظهور الشخصية الثالثة األشهر يف عـاإال أن
الـذي يمتـاز ) ٥٩٥:ت ( الوليد ابن رشـد احلفيـدو أبوهوالفلسفة واملنطق اإلسالمي، 

ة يف الفقـه واألصـول عيًيا ذا نشأة رشعية، ومـشاركة يف علـوم الـرشًبكونه عاملا موسوع
 .اته كانت يف علم الفلسفة واملنطقإال أن أوسع نشاط، والكالم

الـشارح :  هي كونـه)٥٩٥:ت ( ولعل الصفة األبرز املسجلة يف رصيد ابن رشد
ًاألكرب، واألدق، واألكثر والء لنصوص أرسطو املنطقية والفلسفية، حتى فاق فيهـا كـل 

أصـبح ابـن رشـد و. )٤٢٨:ت ( وابـن سـينا)٣٣٩:ت (ًمن اشتغل هبا سابقا كالفارايب
 .ًحجة بذاته يف فهم ونسبة اآلراء األرسطوية يف املنطق والفلسفة

ت أو مقتـضيات وفيقيـة بـني املنطـق والفلـسفة، ومتطلبـاكام أن البن رشد حماولة ت

                                 
، فيلـسوف،  هو هبة اهللا بن عيل بن ملكا أبـو الربكـات البلـدي البغـدادي املعـروف بأوحـد الزمـان) ١ (

كان هيوديا، وأسلم، وكان يف خدمة املستنجد باهللا العبايس، وحظي عنده، تويف هبمذان سـنة ، وطبيب
املعتـرب يف احلكمـة، : من تـصانيفه، ئة عن نحو ثامنني سنة، ومحل تابوته إىل بغدادنيف ومخسني ومخسام

: ص(معجم الفالسفة ، )٣٧٤: ص( عيون األنباء : ينظر.رسالة يف العقل وماهيته، خمترص يف الترشيح
 ).٣٨١:ص (الرد عىل املنطقيني: انظر)  ٢ ( ).٣٦
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يقـدم ، حيث ) بني الرشيعة واحلكمة من االتصالفصل املقال يف تقرير ما (الرشيعة، يف كتابه
ً يف صدر هـذا الكتـاب نقاشـا مفـصال حـول ابن رشد حكـم النظـر يف الفلـسفة وعلـوم «ً

 استحـضار أدلـة الـرشع  يف؛ مـن االسـتدالل غـري مـسبوقٌ نمـطيظهـر فيـهو، )١(»املنطق
واملصطلحات األصولية، كام استعرض األحكام التكليفية املمكنة التـي قـد تعـرض حلكـم 
النظر يف املنطق والفلسفة، وقارن بني احلاجة إىل القيـاس الفقهـي والقيـاس العقـيل، ونحـو 

 .ذلك
 هتافـت (لفالسـفة يف كتابـهكام أن ابن رشد قام بأكرب عملية دفاع عن الفلـسفة وا

تعـرض و. )هتافت الفالسـفة (غزايل للفلسفة اإلهلية يف كتابه يف الرد عىل نقد ال)التهافت
 .)الكشف عن مناهج األدلة (ا لنقد آراء املتكلمني يف كتابهًأيض

 مـشاركة العلـامء –  اهلجـري يف حدود القرن السابع–واستمرت يف هذه املرحلة 
ــ يني يف التــأليف املنطقــي،الــرشع ــب فخــر ال عــدة ) ٦٠٦:ت (دين الــرازيحيــث كت

ً، ورشحا عىل اإلشـارات )امللخص يف احلكمة واملنطق (، و)املنطق الكبري (:منها)٢(كتب
 .والتنبيهات البن سينا

 ، و)املنطـققـائق احلقـائق يف د (:)٦٣٠:ت (وكذلك كتب سيف الدين اآلمـدي
 .)٣( )شارات والتنبيهاتكشف التموهيات عىل اإل(

 )مطـالع األنـوار يف املنطـق ():٦٨٢:ت ()٤(ويَمـَْراألًوكتب أيضا رساج الدين 

                                 
 ).٩٦-٨٥:ص( فصل املقال ) ١ (

 ).٤١٤:ص(تطور املنطق العريب، لريرش: ، وانظر)١/٢٧٨( السعادة، لطاش كربي زاده مفتاح: انظر)  ٢ (

-٢١٢(، تطور املنطق العريب )٢/١٦٠(، مفتاح السعادة )١/٣١(مقدمة حمقق أبكار األفكار :  انظر)  ٣ (
٢١٣.( 

الدمـشقي، األرمـوي، التنـوخي، أبـو الثنـاء هو حممود بن أيب بكر بن حامد بـن أمحـد رساج الـدين )  ٤ (
صله من أرمية من بالد أذربيجان، وتويف بمدينة أفقيه، أصويل، ومتكلم، فيسلوف، منطقي، ،  الشافعي



 
 

  ٨٢  

 وكتبه كانت مـن الكتـب ،)رشح املوجز للخونجي (، و)تنبيهاترشح اإلشارات وال(و
 .السائرة

واستمر التأليف املنطقي عىل نمطه املعهـود متـضمنًا لـبعض النقـد ونقـد النقـد 
ٍارص هلـا، لكـن يف حـدود ه، ومنئملناطقة بني ناقد البن سينا وآراكذلك، وانقسم بعض ا

ًضف شيئا مذكوراُضيقة مل ت ً. 
 نمط املؤلفات املتسلسلة – السابع والثامن  القرن يف حدود–حتى ظهر بعد ذلك 
ثم رشحها ثم رشح الرشح، ثم وضع احلوايش عىل هذه  )١(املبنية عىل اعتامد متون خمترصة

 العـرض واالختـصار  يف املـدريسهج التعليمـيونحو ذلك مـع غلبـة الـنَّ، )٢(الرشوح
 . والرتتيب، وطغيان التكرار والتقليد وضعف املناقشة والتمحيص

 تظهر الفاصلة التارخيية يف النقد املنطقي، غري املسبوق، عند شيخ اإلسالم ابـن ثم
.  ومواطن متفرقة يف فتاويـه وكتبـه)املنطقنيالرد عىل  (يف كتابه الشهري) ٧٢٨ :ت (يميةت

أوسعه، وأعمقه، حيـث ذهـب ابـن تيميـة إىل نقـض اليوناين، ونطق وهو أشهر نقد للم
 حينام ذهب إىل هدم األصول الفلسفية التي بنيـت عليهـا ؛األصول املنطقية من جذورها

  .بعض القواعد املنطقية
*    *    * 

 

                                 
رشح الوجيز للغزايل يف فروع الفقه الشافعي، لوامع االرسار يف رشح : من تصانيفه، هـ٦٨٢قونية سنة 

 . ّسامه التحصيل، للرازيخمترص املحصول  مطالع االنوار يف املنطق،
 ).٢/٢٠٢(طبقات الشافعية البن قايض شهبة ، )٨/٣٧١(طبقات الشافعية الكربى : ينظر        

 ).٢١٤:ص ( تطور املنطق العريب:مدة يف تلك الفرتةتانظر أبرز املتون املع)  ١ (

 ).٢١٣-٢١٢:ص (تطور املنطق العريب: ًانظر مثاال عىل طريقة الدوران يف املؤلفات املنطقية)  ٢ (



 
 

  ٨٣  

 :أبرز األعامل التي شارك هبا العرب واملسلمون يف علم املنطقملخص  •
، حيـث مـرت الرتمجـة بمراحـل ذه الرتمجـاتترمجة الكتب اليونانية ثم تطوير هـ -١

ت َّمتفاوتة من حيث اجلودة، إذ كانت الرتمجة األوىل ركيكة وضعيفة بحيـث ظلـ
 .ًعائقا دون اإلحاطة واالستيعاب املناسب هلذه العلوم الوافدة

ً والدعوة إىل إصالحها بدءا ،وقد تتابع عدد من املناطقة املسلمون عىل نقد الرتمجة
ًمرورا بابن سـينا وابـن حـزم، وكـذلك الغـزايل، يف مواضـع متنـاثرة مـن من الفارايب، 

 .مصنفاهتم
م وقصة الرتمجة، ومراحلها، وتطوراهتا مبحث واسع حيتاج إىل إعادة قراءة وتنظي

 . وصياغة ليس هذا مقام النظر فيه
 لتمهيـد االنتقـال إىل البيئـة اإلسـالمية والعربيـة، ً؛وهتدف هـذه اخلطـوة إمجـاال

، بغـض النظـر عـن عوامـل انتـشاره )الرتمجـة ( هذا االنتقال املمثل يف وسيلةوتصحيح
 .وتروجيه

ًرشوحات، وملخصات، ودراسات للكتب األرسطية خصوصا وكتـب اليونـان  -٢
 .)١(ًعموما

ّ وساد هذا النمط يف بدايات القرن الرابع اهلجري حينام مهد الفارايب الطريق نحو  َ
فكان للفارايب . ًلقا عىل كثري ممن يتعاطى هذه العلومفهم كالم أرسطو، والذي كان مستغ

ًدور رائد ومؤثر فيمن بعده يف استساغة النصوص اليونانية املرتمجة، وهذا ما حصل فعال 
البن سينا، والذين يدين بالفضل للفارايب يف مواطن استغلقت عليه من فلسفة أرسـطو، 

 .ومل يفهمها إال بعد وقوفه عىل مصنفات الفارايب
ًال أن فارس هذا الصنف من األعامل املنطقية والفلسفية كثـرة واتقانـا  هـو أبـو إ ً َّ

                                 
 .)٨٥-٨٤:ص، تطور املنطق العريب(مقدمة حممد مهران لكتاب : ستزادة، انظرلال)  ١ (



 
 

  ٨٤  

َ والذي كان معتمد كل من بعدالوليد ابن رشد، ْ َ ه يف فهم رأي أرسطو، بمن فيهم مفكرو ِّ
 .وفالسفة العرص احلديث

وهتدف هذه اخلطوة إىل تعبيد الطريق نحو الفهم الـسليم واالسـتيعاب املـستقيم 
ًال من حال الرتمجـة والنقـل إىل ُّأرسطو يف الفلسفة واملنطق، ويعترب هذا الصنيع حتوآلراء 

 .حالة الفهم واالستيعاب املستقل
والتي تفاوتت يف أسـلوهبا ومنهجهـا، . وضع رسائل مستقلة يف املنطق، والفلسفة -٣

لكن غلب عىل أكثرها الطابع التعليمـي املـدريس بـصفة االختـصار والتقريـر يف 
 . األغلب  مع حسن الرتتيب والتقريباألعم 

عنـد  أوضح بدايـة كانتًا الشكل يف كثرهتا زمنيا حيث فات هبذوتراوحت املصنَّ
التقريـب  (م يف رسالته، ثم ابن حز)النجاة ( أو)اإلشارات والتنبيهات (ابن سينا يف كتابه

 .، وكذلك كتب الغزايل التي سبق ذكرها)حلد املنطق
ًقاال ظاهرا يف توسيع رشحية املـستفيدين مـن علـم املنطـق، وتعترب هذه اخلطوة انت ً

وهو ما كان بالفعل، حيث أقبل الطلبة واملعلمون عىل التناول والتعاطي يف املختـرصات 
 .املنطقية

 يف التنافس عـىل تـصنيف جمموعـة مـن –ً كام حصل الحقا –بل وتفاعل العلامء 
 ا ابـن سـينا يف أرجوزتـه املنطقيـةأهالرسائل واملخترصات واملنظومات والتي كان قد بد

 حيـث – الـسابع والثـامن والتاسـع –، ثم توسع األمر يف القـرون املتـأخرة )املزدوجة(
 .)١(أصبحت املخترصات هي املعتمدة يف الرشح والنظم ووضع احلوايش عليها

 :وذلك من خالل. التطبيع العلمي للمنطق يف الوسط الرشعي -٤
ّ واملصطلحات املالئمة أحيانا، مع تقريرات متفرقـة األمثلة والتطبيقات الرشعية، ً

                                 
 ).٨٩-٨٦:ص(املصدر السابق )  ١ (



 
 

  ٨٥  

 .لتأصيل احلاجة للمنطق وعدم معارضته للمحتوى الرشعي
فأوضح بداية هلذه اخلطوة عىل يد ابن حزم، وأكثفها وأوسعها عنـد الغـزايل، مـع 

ٍمشاركة البن رشد، وسبق للفارايب يف األمثلة الرشعية عىل نحو أضيق ٍ. 
 توظيـف املنطـق يف العلـوم اإلسـالمية وتفعيـل قواعـده وهتدف هذه اخلطوة إىل

ًومسائله عمليا، وتوسيع دائرة االستثامر بالعلوم املنطقية بدال من اقتصاره عـىل الفلـسفة  ً
 .فقط

ل املنطـق مـن مـادة نظريـة ال تعـدو َّوهذه اخلطوة من أخطر اخلطوات حيث حتو
ع حميط اجلـدل واملناقـشة بـني َّس مما و؛ًرشوحا وملخصات إىل حماوالت عملية الستثامره

 .الفالسفة واملتكلمني واألصوليني بدل أن يكون يف وسط فلسفي حمض
 :   اإلسالمي/اإلضافات العلمية للمنطق العريب -٥

مدى تـأثري وإضـافة املـسلمني : يظهر تساؤل عند الباحثني يف تاريخ الفلسفة عن
َّوهل كانوا جمرد رش. والعرب عىل املنطق اليوناين  ونقلة لآلراء اليونانية من غري إضافة احُ

 !مذكورة أم كان هلم رأي مستقل ومنطق خاص ؟
  مـا كتبـه ابـن خلـدون؛وأقدم إجابة يمكن تسجيلها حول هذا الـسؤال اجلـديل

َّيف مقدمته، حني يتحدث عن كتب املنطق بعد ترمجتها يف امللة اإلسـالمية، ) هـ٨٠٨:ت(
ة اإلسالم بالرشح كام فعله الفارايب وابن سينا ثم ابن وكتبها وتداوهلا فالسف... «: فيقول

ّثم جاء املتأخرون فغريوا اصطالح املنطق وأحلقوا بـالنظر ... رشد من فالسفة األندلس
، نقلوهـا مـن كتـاب )٢(والرسـوم،  ثمرته وهي الكالم يف احلدود)١(يف الكليات اخلمس

                                 
 ).٢/٢٣٩(املعجم الفلسفي .  والعرض العام، واخلاصة، والفصل، والنوع، هي اجلنس)  ١ (
فهـو رسـم ، نس القريبفإن كان مع اجل، وهو تعريف اليشء باخلاصة، ّهو عند املناطقة ما يقابل احلد)  ٢ (

أو مـع اجلـنس البعيـد فهـو رسـم ، وإن كان باخلاصة فقط، كتعريف اإلنسان باحليوان الضاحك، تام



 
 

  ٨٦  

 وأحلقـوا ،ّفيه بالعرض ال بالذات، ألن نظر املنطقي )١(الربهان، وحذفوا كتاب املقوالت
.  ألنه من توابع الكالم يف القضايا ببعض الوجـوه؛)٢(يف كتاب العبارة الكالم يف العكس

ثم تكلموا يف القياس من حيث إنتاجه للمطالب عىل العموم ال بحسب مادته، وحـذفوا 
، الـشعرو، واخلطابـة، واجلـدل، الربهـان: النظر فيه بحسب املادة، وهي الكتب اخلمسة

ُّوالسفسطة، وربام يلم ً بعضهم باليسري منها إملاما، وأغفلوهـا كـأن مل تكـن، وهـي املهـم ُ
ًثم تكلموا فيام وضعوه من ذلك كالما مستبحرا، ونظروا فيه من حيـث . املعتمد يف الفن ً

 .)٣(»... ٌإنه فن برأسه ال من حيث إنه آلة للعلوم، فطال الكالم فيه واتسع
 :بن خلدون التايلويتحصل من كالم ا

أما . ّبالنسبة للمتقدمني من الفالسفة فاقترص نشاطهم عىل الرشح والنقل كام قدم
 كـام يف مبحـث احلـدود والرسـوم، ،اإلحلـاق والـضميمة:  فيتضمن عملهـماملتأخرون

 .مبحث العكسو
ومبحـث . كام يف مبحث املقوالت: وكذلك قاموا بحذف بعض املباحث اللفظية

 .سب مادتهأنواع القياس بح

                                 
 ).١/٦١٥(املعجم الفلسفي لصليبا . ناقص

، ووجه إطالقها عىل املحمول كون املحمول يف القـضية مقـوال  عـىل املوضـوع، املقولة هي املحمول)  ١ (
: وعددها عند أرسـطو عـرشة، جناس العالية التي حتيط بجميع املوجوداتوهي األ، ومجعها مقوالت

املعجـم الفلـسفي . امللـك، الفعـل، الزمان، الوضع، الزمان، املكان، الكيف، الكم، اإلضافة، اجلوهر
 ). ٢/٤١٠(لصليبا 

، هو استدالل مبارش يقوم عىل استنتاج قضية من قـضية أخـرى بتـصيري املوضـوع حممـوال، العكس)  ٢ (
املعجـم الفلـسفي . حالـهبوالصدق والكـذب ، مع بقاء السلب واإلجياب بحاله، واملحمول موضوعا

 ).٢/٩٢(لصليبا 
 ).١١٤١-٣/١١٣٩(مقدمة ابن خلدون )  ٣ (



 
 

  ٨٧  

كام تعاملوا مع املنطق كعلم مستقل برأسه مما تسبب يف التوسع يف الكالم والبحث 
 .فيه حيث خرج عن مقصوده اآليل

ً خاصة فيام يتعلق بـصنيع املتقـدمني أمـا ؛ويالحظ أن كالم ابن خلدون فيه إمجال
احث من جهـة فيام نسبه للمتأخرين فإنه يف ترتيب املسائل ال أكثر، حيث نقلوا بعض املب

أما ما حذفوه من مباحث فهي قضية . ً مسبقاًا مقرر كام كانإىل جهة أما أصل الكالم فهو
 .تقريبية وليس فيها إضافة علمية

َّمستقل بذاته، فقد يكون فصال مـرضأما تعاملهم مع املنطق كعلم  ِ ُ  بعلـم املنطـق ًاً
ًحيث أعطاه بعدا نظريا بحتا، وأفقده تأثريه العمـيل املت ًً ة لـه إىل مـادة مدرسـيَّوقـع، وحوُ

ٌوهذا متضح يف القرون املتـأخرة التـي طغـى عليهـا التقليـد . للتثقف واالطالع ال أكثر
 .واجلمود يف كافة العلوم

  حيـنامقني يف حـدود القـرن املـايض،ًلكن هذه املسألة عادت جذعة عند املسترش
ثيـث نحـو تفريـغ حمتـوى توغلوا يف دراسة تاريخ العلوم اإلسالمية من أجل سعيهم احل

فـذهب طائفـة . )١(احلضارة اإلسالمية العلمية من اإلضافة عىل مستوى العلوم العقليـة
منهم إىل أن منتهى ما صنفه املسلمون يف املنطق والفلسفة هو جمرد الرتمجـة والنقـل، ويف 

 .ّأحسن األحوال الرشح والفهم اجليد آلراء أرسطو كام صنع ابن رشد
سترشاقية واجهت مقاومة من الباحثني العرب خاصـة يف مـرص، وهذه املوجة اال

 .يات االسترشاقيةحيث ذهبت طائفة للمنافحة عن مجلة من التجنِّ
  عـيل سـامي النـشار يف كتابـه الـدكتور:أبرز الباحثني يف هـذه املـسألةوكان من 

 مد مهران يف مقدمـة ترمجتـه حم الدكتور، وكذلك)فكري اإلسالممناهج البحث عند م(

                                 
 ).٧:ص(مناهج البحث عند مفكري اإلسالم، للنشار : انظر)  ١ (



 
 

  ٨٨  

 .)١()تطور املنطق العريب (لكتاب
ّويذهب النشار إىل أن مناطقة اإلسالم قد أضافوا جمموعة من املـسائل واألفكـار 

ِّإىل املنطق األرسطي  حتديدا، واستفادوا من عد  .ة مصادر أخرىً
ـ: وحاصل كالمه وا مـنطقهم عـىل التقليـد املحـض أن املناطقة اإلسالميني مل يتبنَّ
ٌبل كان هلم رأي وانتقاء و ومتحيص مـع إعـادة صـياغة وترتيـب، لكتب وآراء أرسطو، 

مع اختالف يف مـصدر هـذه اإلضـافات، هـل هـو . وآراء واختيارات مل يقل هبا أرسطو
ًيوناين أو ال؟ سواء من املدرسة الرواقيـة أو بعـض الفالسـفة اليونـان قبـل أرسـطو، أو 

َّبعض رش وقـد .  يزعم يف مبحـث األلفـاظاح أرسطو، أو كان مصدرها اللغة العربية كامُ
 .)٢(سجل جمموعة من املسائل التي يدعم ظاهرها ما ذهب إليه 

ًإىل أن الفلسفة عموما وعلومها مل تكن سـوى )٣(يف حني يذهب معظم املسترشقني
-اليوناين -قناة أوصلت فكر الغرب القديموما هم إال ، )٤(فرتة عارضة يف تاريخ العرب

 أما من حيـث التطـوير والتجديـد ، يف العرص احلديث أوروباإىل فكر الغرب احلديث يف
 .  فليس للعرب واإلسالميني فيه كثري عمل
ي وإنكـار احلقيقـة وهـضم احلقـوق الـيشء وال شك أن هذا الرأي فيه من التجنِّ

ًالكثري، فإضافة املسلمني العلمية أوسع من أن حترص يف الفلسفة واملنطق، سواء يف العلوم  ُ
ً النقلية والتي تضمنت إبداعا استثنائيا عىل املدى البعيد مل يشهد له التـاريخ لـه العقلية أو ً

افة حقيقية يف املضامني ًلكن بالنسبة للمنطق حتديدا، فاألقرب أنه مل تكن هناك إض. ًمثيال

                                 
 ).٨١-٣٧:ص: (انظر)  ١ (

منهج البحث عنـد مفكـري اإلسـالم : اطقة اإلسالميون عىل أرسطوانظر يف املسائل التي أضافها املن)  ٢ (
 ).٧١، ٧٠-٦٨، ٦٦، ٦٣، ٦٢، ٥٥، ٥٤، ٤٩، ٤٦:ص(

 ).٢٠:ص(لسنتالنا ) الوجود اإلهلي(عصام حممد، لكتاب .مقدمة د: انظر)  ٣ (

 ).١/٣٨(موسوعة الفلسفة، لبدوي : انظر) ٤ (



 
 

  ٨٩  

 وهـو ،ل املنطقـي وغالب اجلهد كان يف الرشح والنقل والتقريب وتنقيح الـشك،املنطقية
 بل اإلنصاف تزكيته والثناء عليه بام يستحق وهذا ما يعـرتف وين منه،لته ايمكنعمل ال

 .به املنصفون من فالسفة الغرب املحدثني
 يف نقد ومتحيص املنطـق والفلـسفة  هي؛ْلفتةُإلضافة احلقيقية والسابقة املوتبقى ا

التي تعرضـت ق، وّ بشكل مكثف وعمي)٧٢٨:ت (التي قام هبا شيخ اإلسالم ابن تيمية
اقية وبعــض الدراســات الفكريــة ستــرش يف الدراســات اال غــري املوضــوعيهــلللتجا
 .املعارصة

 

بحـث يدور عىل ألـسنة مـؤرخي الفلـسفة تـسميات لتـاريخ حتـوالت طريقـة ال
 تقـسيم هـذاوهـو مااشـتهر ب،  والتحول املنهجـي باعتبار الزمنوالقواعد يف علم املنطق

 .، ومنطق حديث)تقليدي (نطق قديمم: العلم إىل
علـم املنطـق الـذي نـشأ يف العـصور اليونانيـة : قليـديالت/املنطق القديمويراد ب
ّن عىل يد أرسطو، وتالمذته ورشِّوُالقديمة، و د ًاحه، ويـشمل أيـضا مـا كتبـه املـسلمون ُ

 .حتى العصور احلديثة
ث، فكل ما كان قبل املنطق احلـديث ويعرف املنطق القديم يف مقابل املنطق احلدي

هو من قبيل املنطق القديم، وكذلك ما كتب عىل نسق املنطق القديم، ولو كان يف العـرص 
 .احلارض فإنه يعترب من املنطق التقليدي القديم

 ِّعـربُوالذي كان يدور مضمونه حول دراسة أشكال التفكـري والعالقـات التـي ت
 عليهـا عمليـات ُّ التـي تنـصب-املـواد  - عات النظـر عـن املوضـوعنها اللغة بـرصف

 .)١(التفكري
                                 

 ).٥:ص(قاسم املنطق احلديث ومناهج البحث، حممود : انظر)  ١ (



 
 

  ٩٠  

كلية التـي ينبغـي أن َّفاملنطق القديم يعتني بالكـشف عـن القواعـد املنطقيـة الـش
ًفكريه سليام وخاليا من التنـاقضيلتزمها اإلنسان حتى يكون ت ِّ ومـن ثـم يوظـ،ً ف تلـك َّ

 هـذا هـو الـسياق ،تداللتفكـري واالسـالقواعد يف التمييـز بـني اخلطـأ والـصواب يف ال
 .التقليدي والشكل العام للمنطق القديم

ــب  ــت لق ــدرج حت ــديم«وين ــق الق ــن» املنط ــل م ْك ِ ــشقيه : ٌ ــاين ب ــق اليون املنط
الـشكيل، /املشائي، وكذلك الرواقي، واملنطق القديم هـو املنطـق الـصوري/األرسطي

ريخ املنطـق  وكذلك كل ما قام يف تـا،ألساس نشاطه وحمور ارتكاز أبحاثهوهذا وصف 
العريب، يدخل يف دائرة  املنطق القديم، والذي كان له تفاعالت وتأثريات يف /اإلسالمي

 .العلوم اإلسالمية
 هنـا ول الفقه، فاملعني به، واملرادوهاهنا حترير حمل البحث بني عالقة املنطق وأص

نـه َّان أو دوًعند اإلطالق هو املنطق القديم بكافة ذيوله وأشكاله، سواء مـا أنتجـه اليونـ
 .أهل اإلسالم

 املنطق الذي نشأ يف العـرص احلـديث، وقـام ً:، فاملراد به إمجاالاملنطق احلديثأما 
 .عىل أساس نقض ونقد املنطق القديم يف أصوله وجذوره

حيث خيتلف مع املنطق القديم يف حمور البحث من جهة أن املنطـق القـديم هيـتم 
احلديث فإنه يتجـه لدراسـة مـادة الفكـر، وال يكتفـي بصورة الفكر ال مادته، أما املنطق 

 .)١(بالصورة
ًكام أن للمنطق احلديث نقدا لطرق االستدالل يف املنطق القديم واملرتكـزة حـول 
القياس، والذي هو من وجهة نظر املنطق احلديث حتـصيل حاصـل، لـيس فيـه حقـائق 

 .جديدة، كام أنه عقيم ليست عنده قدرة استنباطية واستنتاجية

                                 
 ).١٢:ص(مدخل إىل علم املنطق، مهدي فضل اهللا )  ١ (



 
 

  ٩١  

 اإلغراق املوجود يف دراسات املنطـق القـديم يف ؛وينتقد أصحاب املنطق احلديث
البحوث اللفظية، ويف دراسة األشكال القياسية حيث استنفد املناطقة جهودهم يف بيـان 

وهبذه الطريقة أخـذ املنطـق القـديم . )١(أن أشكال القياس هي الوسيلة الوحيدة للربهنة
ًبعدا   تمكنُواعد املنطقية، حيـث مل يـ القأضعف من فاعليةلبحث مما ًشكليا يف التنظري واُ

من استخدامها بالشكل املتوقع منها يف اإلضافة العلمية، واكتشاف اجلديد عىل مـستوى 
 .العلوم التطبيقية والنظرية

وترجع البدايات الناقدة للمنطق القديم إىل حدود القرن العارش أو احلادي عـرش 
حيـث تتـابع ، )٢()سادس عرش و أوائل الـسابع عـرش املـيالديأواخر القرن ال (اهلجري

الفالسفة املحدثون عىل نقد املنطق األرسطي، والدعوة إىل وضع أسس منطقيـة جديـدة 
ًومناهج للبحث أكثر تقنينًا وفاعلية وإنتاجا كام يف املنهج االستداليل من خالل االستقراء  ً

 .)٣(ربةالتجريبي باالعتامد عىل منهج املالحظة والتج
  

 

                                 
 )٧:ص( املنطق احلديث، حممود قاسم :انظر)  ١ (

 ).١٩:ص(املنطق احلديث، حممود قاسم : انظر) ٢ (

، وكتـاب )٢٩-١٩:ص( نطق احلـديث، حممـود قاسـمامل: انظر يف تاريخ نشأة وتطور املنطق احلديث) ٣ (
 ).٦١-٥١:ص( واملدخل إىل الفلسفة، كولبه ،)٢٥٤:ص(يايض، بدوي املنطق الصوري والر



 
 
 


 

 
 

 :ويشمل املباحث التالية
`  
`  
`  



 
 

  ٩٣  

 
  علم املنطق ومكوناتهموضوع 

وأمـا «: يف موضوع املنطـق بقولـه) ٣٣٩:ت (أفاد املعلم الثاين، أبو نرص الفارايب
 . )١(».. .ُموضوعات املنطق، وهي التي فيها تعطى القوانني، فهي املعقوالت

 تناسـب صـناعة - أي املنطق -وهذه الصناعة ... «: حو، يف قولهوقارنه بعلم النَّ
بة صـناعة املنطـق إىل العقـل واملعقـوالت كنـسبة صـناعة النحـو إىل حو؛ ذلك أن نسالنَّ

فكل ما يعطيناه علم النحو من القوانني يف األلفاظ؛ فإن علـم املنطـق . اللسان واأللفاظ
 . )٢(»يعطينا نظائرها يف املعقوالت

َّني أن حمل بحث املنطق هو العقل، وطريقة إدارته يف إنتاج املعقـوالت، وقـربف ب َّ
 بنمط البحث يف علـم النحـو الـذي يـسعى نمط من البحث يف طرق تفكري العقلهذا ال

 . رق التلفظ والتعبريُإلقامة ط
َمثـّثمة و ًل آخـر درج عليـه املناطقـة، ذكـره الفـارايب أيـضا، بالقيـاس عـىل علـم َ َ ََ ٌ
َوتناسب أيضا علم العروض«: )٣(َالعروض َ فإن نسبة علم املنطـق إىل املعقـوالت كنـسبة : ً

وكل ما يعطيناه علم العروض من القـوانني يف أوزان الـشعر؛ . وض إىل أوزان الشعرالعر
 فاملنطق يضع موازين يوزن هبا ما ينتجـه ،)٤(»فإن علم املنطق يعطينا نظائرها يف املعقوالت

 . ًالعقل عىل نحو موازين علم العروض حتى يستقيم املعقول واملقول شعرا بشكل مقبول
                                 

 ). ٦٠:ص(إحصاء العلوم )  ١ (
 ). ٥٤:ص(املصدر السابق )  ٢ (
هو علم بالقواعد الكلية املستنبطة من استقراء أشعار العرب التي قالت عليها ليعرف صـحيحها مـن )  ٣ (

 ). ١١٠: ص(معجم مقاليد العلوم . فاسدها
 )٥٤:ص (اء العلومإحص)  ٤ (



 
 

  ٩٤  

في بالنّظر يف قوانني إنتاج العقل، بـل ينظـر يف وضـع املعـايري ثم إن املنطق ال يكت
ُكن من عقد املقارنة واملوازنة بني اآلراء، فيـُاملمكنة التي مت ستعمل املنطـق لتمييـز الـرأي ِّ

فإنـا إن جهلنـا املنطـق مل ... «: ويف هذا املعنى يقول الفارايب. والنَّظر السقيم من املستقيم
ِّكيف أصاب، ومن أي جهة أصاب، : واب من أصاب منهمنقف من حيث نتيقن عىل ص

ْوكيف صارت حجته توجب صحة رأيه؟ وال عىل غلط من غلط منهم أو غالط  ؟كيف: َ
 وكيف صارت حجته ال توجب صحة رأيه؟ فيعـرض لنـا ؟ِّومن أي جهة غالط أو غلط

د، وإمـا أن َّعند ذلك؛ إما أن نتحري يف اآلراء كلها حتى ال ندري أهيا صحيح وأهيـا فاسـ
ٌنظن أن مجيعها عىل تضادها حق، أو نظن أنه ليس وال يف يشء منها حق؛ وإمـا أن نـرشع 
ِّيف تصحيح بعضها وتزييف بعضها، ونروم تصحيح ما نصحح وتزييف مـا نزيـف مـن 

 .)١(»...ِّحيث ال ندري من أي وجه هو كذلك
متييــز : وموضــوع املنطــق«: بقولــه) ٥٠٥:ت (َّونــص عــىل هــذا املعنــى الغــزايل

 . )٢(»املعقوالت وتلخيص املعاين
َ، ومثارات الغلطخطاء يبحث املناطقة يف مداخل األًولذلك كثريا ما َ . 

 الكلية، ال املعقـوالت املعقوالت الثانية وهي املفاهيم واملقصود باملعقوالت هنا؛
 . )٣(اجلزئي املوجود يف اخلارج  املأخوذة مناألوىل

نها ابـن ّيصل إليها املنطق يف إفادته لألذهان والعقول، فيبيأما النهاية التي يريد أن 
                                 

 ). ٥٧-٥٦:ص(إحصاء العلوم )  ١ (
 ). ٢٥١:ص(معيار العلم )  ٢ (
ــساوي : انظــر)  ٣ ( ــصريية لل ــصائر الن ــات للجرجــاين ). ٢٩:ص(الب ــشاف ). ٣٠٨:ص(والتعريف وك

 ). ١/٤٧(اصطالحات الفنون للتهانوي 



 
 

  ٩٥  

فغاية علم املنطق أن يفيد الذهن معرفة هذين الشيئني فقط؛ ... «: بقوله) ٤٢٨:ت (سينا
ِّموقـع للتـصور، حتـى يكـون  وهو أن يعرف اإلنسان أنه كيف جيب أن يكون القـول ال ُ ِ ُ

ًمعرفا حقيقة ذات اليشء ِّ ُموقـع   اإلنسان أنـه كيـف يكـون القـول الًوأيضا أن يعرف... ُ
ًللتصديق، حتى يكون موقعا تصديقيا يقينيا باحلقيقة ال يصح انتقاضه ً ً...«) ١( . 

) ٤٢٨:ت (ومنشأ هذه الغاية؛ هو حرص أقسام العلم وطرقها، كام يبينه ابن سـينا
ّكل معرفة وعلم فإما تصور وإما تصديق«: بقوله ّوالتصور هو العلم األول،. ّ  ويكتـسب ّ

 . ّتصورنا ماهية اإلنسانية: ّباحلد، وما جيري جمراه، مثل
 . تصديقنا بأن للكل مبدأ: ب بالقياس، أو ما جيري جمراه مثلسوالتصديق إنام يكت

فاحلد والقياس آلتان هبام تكتسب املعلومات التي تكون جمهولة، فتـصري معلومـة 
 . )٢(»ّبالروية

فقـصارى ... «: ًضا، بتحرير عمل املنطقي، بقولـهًوبناء عىل ذلك، قام ابن سينا أي
وأن . ً، وكيفيـة تأليفـه، حـدا كـان أو غـريه)٣(أن يعرف القول الشارح: أمر املنطقي إذن

 .  )٤(»ًيعرف مبادئ احلجة، وكيفية تأليفها قياسا كان أو غريه
وعىل هذا جرى تقسيم علم املنطق، وترتيـب املوضـوعات واملـسائل يف كتبـه يف 

 . ذي استقر عليه املتأخروناألغلب، وهو الاألعم 

                                 
 ). ١/١٨(الشفاء، املدخل )  ١ (
 ). ٧٧-٧٦:ص(ًوانظر أيضا ). ٩:ص(النجاة )  ٢ (
ِّهو املعلوم التصوري املوصل إىل جمهول تصوري ويسمى معرفا)  ٣ ( معجـم ، )٣/٧٤( الكليـات : انظـر.ّ

 ).١١٨: ص(مقاليد العلوم 
 ). ١/١٣٨(اإلشارات والتنبيهات )  ٤ (



 
 

  ٩٦  

 :  عىل مسلكنيكتب املنطق وقد جرت العادة يف ترتيب
، وهذا ًترتيب أبواب املنطق بناء عىل عرض كتب أرسطو الثامنية يف املنطق: األول

 . َّما صنعه الفارايب حيث ألف رسائل متفرقة حتاكي ما صنعه أرسطو يف كتبه الثامنية
يف ) ٤٢٨:ت (ابـن سـينا: ذه الطريقة يف الرتتيب يف كتـاب شـاملّكام ألف عىل ه

). التقريـب حلـد املنطـق (يف كتابـه) ٤٥٦:ت (وكذلك ابن حزم. خاصة) الشفاء (كتابه
 ). املعترب (يف) ٥٤٧:ت (ًوأيضا أبو الربكات البغدادي

 : ًترتيب األبواب بناء عىل تقسيم علم املنطق إىل قسمني رئيسني: الثاين
 . ّالتصور -١
 . التصديق -٢

 . )١(وقد قيل إن مصدر هذا التقسيم هو أرسطوطاليس، واضع العلم نفسه
ّإال أن الذي يظهر أن الذي قدرها، وقررها، ورجحها هو ابن سينا، كام قدمنا من 

ْواستقر عليها العمل تقريبا منذ الغزايل، ومن بعده من املتأخرين. كتبه َ ًّ . 
*    *    * 

  : املنطق علمد أبرز موضوعاتتحدت م العل قسمييفّالنظر وعند 
 : أبرز ما فيه مبحثانو بحث يف كيفية صناعة التصورات،  ي:فالقسم األول

أنواعها، وأقـسامها، وتفاصـيل ذلـك، وهـي مبـادئ : البحث يف األلفاظ: األول
 . قسم التصورات

البحث يف التعريفات أو القول الشارح، وهـو الـذي ينـتظم مـن األلفـاظ : الثاين

                                 
 ).٤٢:ص(مناهج البحث، للنشار : انظر)  ١ (



 
 

  ٩٧  

صـناعته، : ُّوأس ذلـك ورأسـه احلـد. ّوهي مقاصـد قـسم التـصورات. ًبحوثة سابقاامل
 . ورشطه، وكيفية حتصيله

 .  باملنطقاخلصوصية، وِّ الصلةأما النظر يف احلدود فظاهر
ومـصدر هـذا . لكن البحث يف األلفاظ، كان حمل جـدل وإشـكال بـني املناطقـة

 بعلم آخر، وهو النحو، وهو أقـرب  اإلشكال؛ هو وجود صلة هلذا املبحثمنشأاجلدل و
 . إليه وأليق به

ًلذا حرص نظار املناطقة اإلسالميني مبكرا، عىل رفع االلتباس وفـك االشـتباك،  َّ ُ
 . ًوالذي يزداد وضوحا يف لغة العرب خاصة

ًيف نفس السياق الذي يقرر فيه موضـوع املنطـق مبينـا ) ٣٣٩:ت (فيقول الفارايب ِّ
وأما موضوعات املنطـق، وهـي التـي تعطـي «:  حيصل التباسعالقته باأللفاظ، حتى ال

ٌالقوانني؛ فهي املعقوالت من حيث تدل عليها األلفاظ، واأللفاظ من حيث هي دالة عىل 
، ونقيم يف أنفـسنا يِّر ونروِّصححه عند أنفسنا بأن نفكوذلك أن الرأي إنام ن. املعقوالت

صححه عنـد غرينـا بـأن نخاطبـه ًأمورا ومعقوالت شأهنا أن تصحح ذلـك الـرأي؛ ونـ
ُبأقاويل نفهمه هبا األمور واملعقوالت التي شأهنا أن تصحح ذلك الرأي ِ ْ ُ«)١( . 

َّ بـام حمـصلنحو ونظر أهل املنطق يف األلفـاظق بني نظر أهل اِّفرُثم ي له أن املنطـق ُ
لقول والنحو يتواردان عىل املشرتكات بني األمم يف األلفاظ، وهي التي تتصل بام يضبط ا

ويفرتقـان يف أن . يف التعبري عن املعقوالت بحيث ال يؤثر لفظ اللسان عـىل فهـم العقـل
 . )٢(ّالنحو ينظر باختصاص فيام خيص اللسان العريب دون بقية األمم

                                 
 ). ٥٩:ص(إحصاء العلوم )  ١ (
 ).٦٢:ص(املصدر السابق )  ٢ (



 
 

  ٩٨  

 من املناطقـة يف النظـر يف عالقـة املنطـق باأللفـاظ، واخلـالف فيهـا، ٌوتابعه عدد
َ عمله إال بالعرض كدخوهلا يف سـائر العلـوم املنطقي ال مدخل لأللفاظ يف«وترجيح أن 

 . )١(»ّوأن املقصود بالذات املعاين، واأللفاظ بالعرض.. .والصنائع للمفاوضة
 : أما القسم الثاين، من األقسام الرئيسة لعلم املنطق

 . فهو البحث يف التصديقات، وكيفية إضافة األحكام، واالستدالل عليها
 : وأبرز أبوابه، اثنان

 . القضايا، أنواعها، وأقسامها، وكيفية تركيبها: األول
 . وهي مبادئ قسم التصديقات

 . االستدالل، واحلجج، أنواعها، ومعيارها: الثاين
ــق ــم املنط ــن عل ــى م ــم، واملنته ــصود األه ــي املق ــو . )٢(وه ــا ه ــز فيه واملرك

 .  وهي مقاصد التصديقات،صوره، وأشكاله:القياس
 درجـةويفرتقـان عـن القيـاس يف . )٤(التمثيـل و)٣(االسـتقراء: ويلتحق باألدلـة

 .  الداللةا واالستقراء والتمثيل ظنّي، فالقياس الربهاين يطلب لليقني،الداللة
ًدا مـن َّوينزع املناطقة إىل البحث يف صورة الدليل ونزع املادة منه حتى يستقيم جمر

. ًكـان أو اسـتثنائيا ًنيـا اقرتا فيـه؛ونُبِهْسُ ويـ يف صورة القياسمون القولِّفيقد. غري مؤثر
ُدون أرضِّويدرسون أشكاله عىل التفصيل، وحيد  . نتجة والعقيمةُه املَبْ

                                 
 ). ٢٣-١/٢٢(الشفاء، املدخل البن سينا : وانظر). ١/٦( أليب الربكات البغدادي ،املعترب يف احلكمة)  ١ (
 ). ١٣٩:ص(البصائر النصريية للساوي : انظر)  ٢ (
: ص(معجم مقاليد العلوم ، )٣٧: ص( التعريفات : انظر.هو احلكم عىل كيل بوجوده يف أكثر جزئياته)  ٣ (

١٢٦.( 
معجـم مقاليـد ، )٩١: ص(التعريفـات . ت حكم جزئي يف جزئي آخر ملعنـى مـشرتك بيـنهامهو إثبا)  ٤ (

 ).١٢٦: ص(العلوم 



 
 

  ٩٩  

ًويؤخرون البحث يف مادة القياس؛ ألهنا غالبا ما يقـع اخلطـأ يف ضـبط نوعهـا يف 
 . التطبيق

فون ذلك ببيان مثارات الغلط يف احلدود واألقيسة، واألمكنة التـي يغلـط ِدْرُثم ي
 . هاالناس في

عىل أصـناف طبيعـة املـسائل املدروسـة يف ) ٥٤٠:ت (ه ابن سهالن الساويِّوينب
 : مة يف املنطقَّواألمور املتعل«: علم املنطق، بقوله

 . ّما هو عىل سبيل التذكري والتنبيه الذي ال حيتاج فيه إىل قانون متقدم عليه: منها
 ... ومنها ما هو عىل سبيل الوضع والتسليم

 . )١(»و عىل سبيل االحتجاج واستفادة املجهول من املعلومما ه: ومنها
ِّصا مكوِّخَلُم) ٦٧٢:ت (ده الطويسِّويؤي واملنطـق «: نات املـادة املنطقيـة، بقولـهً

ُّات تتذكر، وتعد لغريها، ونظرّوأولي. ه عليهاَّنبُيشتمل أكثره عىل اصطالحات ي ُ ات ليس ّيُ
 . )٢(».. .ّغلط فيها، كاهلندسياتُمن شأهنا أن ي

*    *    * 
 

ناتـه، مـن حيـث َّجتدر اإلشارة إىل أنـه ثمـة مظـاهر عامـة يف علـم املنطـق ومدو
ً قد سبقت كتب املنطق وبرزت بـالتفرد هبـا أوال،األسلوب واملنهج قلـت لغريهـا ُ ثـم ن،ّ

 .، عىل األرجحًتأثرا

                                 
 ). ٢٧:ص(البصائر النصريية )  ١ (
 ). ١/١١٨(رشح اإلشارات )  ٢ (



 
 

  ١٠٠  

 : ومن أبرز هذه املظاهر
 : صاء يف التفصيالت والرشائط منهج االستق-١

يـات، ولـدفع كـل مـا قـد حتصيل درجة اليقني عند بحث النظروذلك من أجل 
 . يسبب اخلطأ، ويوقع يف االشتباه وااللتباس

عىل أن هذا املنهج مطلوب يف العقليات والنظريات ) ٥٠٥:ت ( الغزايلَّوقد نص
. )١(»ٌليات اليقينيـة جهـل حمـض ترك االستقصاء يف العق... «: التي يقدمها املنطق، فقال

ُولكن يف النظريات ينبغي أن يفصل حتى يعرف مكان الغلط... «: ًوقال أيضا ّ ُ«)٢( . 
ُ تطبيق هذا املنهج وتعقيده، خاصة وأنه يُّوقد استشكل الغزايل مـه لألصـوليني ِّقدً

صاء والفقهاء الذين يبحثون يف الفقه؛ لذلك دعـا إىل اسـتثناء الفقـه مـن مـنهج االستقـ
االستقــصاء الــذي ذكرنــاه يف ... «:  يقــول،فــصيل؛ ألن الفقــه تكفــي فيــه الظنــونوالت

َالعقليات، ينبغي أن يرتك يف الفقهيات رأسا؛ فخ  ذلـك الطريـق الـسالك إىل طلـب ُطْلـً
َّ صنيع من سلك من الطرفني طرفا، ومل يـستقل:ني، بالطريق السالك إىل طلب الظناليق ًَ َ 
 . )٣(»هبام

 أن الظنون هي املعتربة يف الفقهيات وأهنا تقتنص )٥٠٥:ت (ر الغزايلَّوبعد أن قر
 بأن مـآالت منهجيـة َّ أقر؛ٍ وأن ذلك القدر كاف يف الفقهيات قرينة،ربى خميلة، وأقنبأد

ش ِّشوُواملضايقة واالستقـصاء فيـه يـ«: ش حاله، يقولِّشوُبطل املقصود وتُاالستقصاء ت
 . )٤(»مقصوده، بل يبطله

                                 
 ). ١٧٧:ص(معيار العلم )  ١ (
 ).١٧٩:ص(املصدر السابق )  ٢ (
 ). ١٧٦:ص(معيار العلم )  ٣ (
 ) ١٧٦:ص(املصدر نفسه )  ٤ (



 
 

  ١٠١  

يف نقد كثـرة ) ٧٢٨:ت (هلذا املنهج االستقصائي التفصييل، يقول ابن تيميةًونقدا 
ٌكثرة هذه األشكال ورشوط نتاجها تطويل قليـل ... «: أشكال القياس ورشوط إنتاجها

ٍفهو حلم مجل. عبَّالفائدة، كثري الت َ ٍّ غثَ ُ وعر، ال سهل فريٍ عىل رأس جبلَ ٌ ِ ٌ وال سمني ىتقَ
 . )١(»قلَتنُْفي

 - إن مل تكن باطلة-ات والتفريعات  موطن آخر، بأن غاية هذه التشعيبووصفه يف
ُهي إطالة تبعد الطريق عىل الط ُالب املستدل، وينطبق عليها مثلٌ َ ُ من سئل عن موقع أَ ُ نـه ُذَْ

 . )٢ (!!ُنه اليرسىُذُأًه اليمنى شديدا ليشري هبا إىل فرفع يد
 :  منهجية التقسيامت-٢

  حتـى إن عالقـة املوضـوعات املنطقيـة،طق مجيعهـا املنًوهذا ظاهر جدا يف كتب
 . ً تكاد تكون كالشبكة أو الشجرة التي تتفرع فروعا بعد فروعببعضها

وهذه التقسيامت شملت األلفـاظ واملعـاين، واملفـردات واملركبـات واجلزئيـات 
َّوالكليات، والقضايا، واألدلة، حتى إن املوضوع الواحد يقس كـذا م بعدة اعتبارات، وهُ

 . دواليك
 : وعىل سبيل املثال

ونظري، وكالمها  رضوري: واحلادث إىل. حادث وقديم: يقسم املناطقة العلم إىل
 . ّتصور وتصديق: إىل

 . لفظية وغري لفظية: ثم يقسمون الداللة بحسب املصدر إىل

                                 
 ). ٣٤٢:ص(الرد عىل املنطقيني )  ١ (
 ).٢٠٥:ص(املصدر السابق : انظر)  ٢ (



 
 

  ١٠٢  

 . )١(هي الداللة الوضعيةو: وبحسب القصد إىل مقصودة
 . لطبيعية والعقليةوهي الداللة ا: وإىل غري مقصودة

 . )٤(، ولزوم)٣(، وتضمن)٢(مطابقة: ثم يقسمون الداللة اللفظية الوضعية إىل
 . ّجزئي، وكيل: واملفرد إىل. )٦( ومركب،)٥(مفرد: ثم يقسمون اللفظ، إىل

 . )٨(َ وعريض)٧(ذايت: الكيل ينقسم إىلو
 . )١١( وفصل،)١٠( ونوع،)٩(جنس: والذايت ينقسم إىل

                                 
ِ هي كون اللفظ بحيث متى أطلق أو ختيل فهـم منـه معنـاه للعلـم بوضـعهالوضعيةالداللة اللفظية )  ١ ( ُ .

 ).٣٤٠: ص(التوقيف ، )١٤٠: ص(التعريفات 
 ).٣٤٠: ص(التوقيف ، ) ١٤٠: ص(التعريفات . هي داللة اللفظ بالوضع عىل متام ما وضع له)  ٢ (
 ).٣٤٠: ص(التوقيف ، ) ١٤٠: ص(التعريفات . هي داللة اللفظ بالوضع عىل جزئه)  ٣ (
 ). ٣٤٠: ص(التوقيف ، ) ١٤٠: ص(التعريفات . هي داللة اللفظ بالوضع عىل ما يالزمه يف الذهن)  ٤ (
 ).٦٦٨: ص(التوقيف ، ) ٢٨٧: ص(ات التعريف. هو ما ال يدل جزؤه عىل جزء معناه)  ٥ (
 ).٦٤٩: ص(التوقيف ، ) ٢٦٩: ص(التعريفات . هو ما أريد بجزء لفظه الداللة عىل جزء معناه)  ٦ (
ّمـا خيـص الـيشء : وقيـل، الذي يدخل يف حقيقة جزئياته كاحليوان بالنسبة إىل اإلنسان والفـرس هو)  ٧ (

 ).٧٠: ص(احلدود األنيقة ، )٢٣٩: ص(لتعريفات ا. كالعقل لإلنسان. ّويميزه عن مجيع ما عداه
الذي ال يدخل يف حقيقة جزئياته بأال يكون جزءا أو بأن يكـون خارجـا كالـضاحك بالنـسبة إىل هو )  ٨ (

احلـدود األنيقـة ، )٢٣٩: ص( التعريفـات .  هو ما ال يستحيل فهم الذات قبل فهمه: وقيل، اإلنسان
 ).٧٠: ص(

أوكيل مقول عىل كثريين خمتلفني باحلقيقة يف جواب ما هو من ، ين خمتلفني بأنواعهو اسم دال عىل كثري)  ٩ (
 ). ١٠٧: ص(التعريفات . حيث هو كذلك

أو كيل مقول عىل واحـد أو عـىل كثـريين متفقـني ، هو اسم دال عىل أشياء كثرية خمتلفة باألشخاص)  ١٠ (
 ).٣١٦: ص(التعريفات . باحلقائق يف جواب ما هو

 ).  ٢١٤:ص(التعريفات . يل حيمل عىل اليشء يف جواب أي يشء هو يف جوهره كالناطقهو ك)  ١١ (



 
 

  ١٠٣  

 . )٢( وعرض خاص،)١(َعرض عام:  إىلَوالعريض ينقسم
 .  وقريب، وكذا النوع والفصل، ومتوسط،بعيد: واجلنس إىل

 . )٤(قِ ومفار)٣(ٍمِرض العام إىل مالزعوال
 وغـري ذلـك، وكالمهـا ّرسـم وحـد: ثم يقسمون القول الشارح أو التعريف إىل

 . )٦( وناقص،)٥(تام: ينقسم إىل
 : تمون القضايا بعدة اعتباراِّقسُثم ي

                                 
 ).  ١٩٣: ص(التعريفات . كيل مقول عىل أفراد حقيقة واحدة وغريها قوال عرضياهو )  ١ (
سـواء وجـد ،  وهي كلية مقولة عىل أفراد حقيقة واحدة فقط قوال عرضـيا،اخلاصةويسميه املناطقة ب)  ٢ (

. أو يف بعض أفـراده كالكاتـب بالفعـل بالنـسبة إليـه، راده كالكاتب بالقوة بالنسبة إىل اإلنسانمجيع أف
 ).  ١٢٨: ص(التعريفات 

. وهو ما يمتنع انفكاكه عن املاهية كالكاتب بالقوة بالنسبة إىل اإلنسان، ويسمى بالعرض الالزم أيضا)  ٣ (
 ).  ١٩٣: ص(التعريفات 

وإمـا بطـيء الـزوال ، وهـو إمـا رسيـع الـزوال كحمـرة اخلجـل، اكه عن اليشءهو ما ال يمتنع انفك)  ٤ (
 ).  ١٩٣: ص(التعريفات . كالشباب

والرسـم ، كتعريف اإلنسان بـاحليوان النـاطق، ّاحلد التام هو ما يرتكب من اجلنس والفصل القريبني)  ٥ (
التعريفـات .  الـضاحككتعريف اإلنـسان بـاحليوان، التام هو ما يرتكب من اجلنس القريب واخلاصة

 ).١٤٧: ص(، )١١٢: ص(
هو ما يكون بالفصل القريب وحده أو بـه وبـاجلنس البعيـد كتعريـف اإلنـسان بالنـاطق أو باجلـسم )  ٦ (

كتعريـف اإلنـسان ، أو هبـا وبـاجلنس البعيـد، ما يكون باخلاصة وحدها والرسم الناقص هو، الناطق
ص مجلتهـا بحقيقـة واحـدة كقولنـا يف تعريـف أو بعرضـيات ختـت، أو باجلنس الـضاحك، بالضاحك

 ). ١٤٨: ص(، ) ١١٢: ص(التعريفات . إنه ماش عىل قدميه: اإلنسان



 
 

  ١٠٤  

 . )٤(، ومهملة)٣(، وجزئية)٢(، وكلية)١(خمصوصة: باعتبار الكم، إىل
 . )٦(، وسالبة)٥(موجبة: وباعتبار الكيف، إىل

 . )٨( ورشطية،)٧(ةيمحل: وباعتبار العالقة بني أجزائها، إىل
 . )١٠(، ومنفصلة)٩(متصلة: والرشطية إىل

                                 
املعجم الفلـسفي . وتكون موجبة وسالبة، زيد كاتب: كقولنا، هي قضية محلية موضوعها يشء جزئي)  ١ (

 ).٢/١٩٦(لصليبا 
املعجم الفلسفي لـصليبا . املوضوع إجيابا أو سلباهي قضية يكون فيها احلكم عىل كل واحد من أفراد )  ٢ (

)٢/١٩٦.( 
 ). ٢/١٩٦(املعجم الفلسفي لصليبا . هي قضية يكون فيها احلكم عىل بعض املوضوع إجيابا أو سلبا)  ٣ (
: ص(معجم مقاليد العلوم . هي القضية التي مل يبني فيها كمية األفراد وتكون صاحلة للكلية واجلزئية)  ٤ (

١٢١.( 
 ).٢/١٩٦(املعجم الفلسفي لصليبا . هي القضية التي يكون احلكم فيها عىل املوضوع إجيابا)  ٥ (
 ). ٢/١٩٦(املعجم الفلسفي لصليبا . هي القضية التي يكون احلكم فيها عىل املوضوع سلبا)  ٦ (
: نحو، موالواملحكوم به حم، ويسمى املحكوم عليه فيها موضوعا، هي قضية حتل بطرفيها إىل مفردين)  ٧ (

 ).٢/١٩٥(املعجم الفلسفي لصليبا ، )١٢٠: ص(معجم مقاليد العلوم . زيد كاتب
أو هي التي ترتكب من قضيتني وحيكم فيهـا عـىل تعلـق أحـد ، هي قضية ال حتل بطرفيها إىل مفردين)  ٨ (

 ).٢/١٩٥(املعجم الفلسفي لصليبا ، ) ١٢٠: ص(معجم مقاليد العلوم . طرقيها باآلخر
.  إن كانـت الـشمس طالعـة فالنهـار موجـود: نحـو، هي التي توجب أو تسلب لزوم قضية ألخرى)  ٩ (

 ).٢/١٩٦(املعجم الفلسفي لصليبا 
املعجم الفلسفي لصليبا . العدد إما زوج أو فرد: نحو، هي التي توجب أو تسلب عناد قضية ألخرى)  ١٠ (

)٢/١٩٦ .( 



 
 

  ١٠٥  

 .ومجع وخل، ومانعة )٢(ّ، ومانعة خلو)١(مانعة مجع: واملنفصلة إىل
 . )٤( وغري مبارش)٣(مبارش: ثم يقسمون االستدالل إىل

 . القياس، والتمثيل، واالستقراء: واملبارش أقسامه
 : ّويقسمون القياس باعتبارين

 ). رشطي (اقرتاين، واستثنائي: بحسب صورته، إىل
  ، )٧(، خطــــــايب)٦(، جــــــديل)٥(برهــــــاين: بحــــــسب مادتــــــه، إىلو

                                 
إمـا أن يكـون : كقولنـا، احلكم فيها بالتنايف يف الصدق فقطهي القضية الرشطية املنفصلة التي يكون )  ١ (

وقد يكذبان بأن ، هذا اليشء شجرا أو حجرا؛ فإن قولنا هذا اليشء شجر وهذا اليشء حجر ال يصدقان
 ).٣٠٠: ص(التعريفات . يكون هذا اليشء حيوانا

إما : كقولنا،  اخللومانعةفهي ، احلكم بالتنايف يف الكذب فقط هي القضية الرشطية املنفصلة التي يكون)  ٢ (
أن يكون هذا اليشء ال حجرا وال شجرا؛ فإن قولنـا هـذا الـيشء ال شـجر وهـذا الـيشء ال حجـر ال 

: ص(التعريفات . وقد يصدقان بأن يكون اليشء حيوانا، وإال لكان اليشء شجرا وحجرا معا، يكذبان
٣٠٠.( 

املعجم الفلسفي لـصليبا .  سيةَْدوتسمى باملعرفة احل، سَْدهي املعرفة التي حتصل يف الذهن بطريق احل)  ٣ (
)١/٦٩.( 

املعجم الفلسفي لـصليبا .  وتسمى باملعرفة احلدسية، هي املعرفة التي حتصل يف الذهن بطريق احلدس)  ٤ (
)١/٦٩.( 

و إن كانت رضورية يستنتج منها الرضوري عىل نحـ، هو القياس املكون من املقدمات الواجب قبوهلا)  ٥ (
 ). ٢/٢٠٩(املعجم الفلسفي . رضورهتا أو ممكنة يستنتج منها املمكن

أو ممتنعـة إللـزام اخلـصم ، هو القياس املكون من القضايا املشهورة واملسلمة واجبة كانـت أو ممكنـة)  ٦ (
 ).٢/٢٠٩(املعجم الفلسفي . بحفظ األوضاع أو هدمها

.  بمشهورة إلقناع من هو قارص عـن درك الربهـانهو القياس املكون من قضايا ظنية ومقبولة ليست)  ٧ (
 ).٢/٢٠٩(املعجم الفلسفي 



 
 

  ١٠٦  

 . )٢(، سفسطائي)١(شعري
 . )٣( ومركب،بسيط: ًف بعضهم تقسيام آخر، بحسب عدد مقدماته، إىلويضي

 . وبني كل ذلك ويف أثنائه تقسيامت وتفريعات أخرى
وال شك أن االلتزام واالطراد يف اعتامد التقسيم يف النظر يف مـسائل املنطـق يـدل 

 . كثرةد هبا هذا العلم يف السبق والَّ يتفر أنعىل وجود منهجية منضبطة مقصودة، يكاد
 : ب التوسع يف القسمة وااللتزام هبا إىل مشكلتنيَّوقد سب
فرض أقسام خيالية ال واقع هلا، إنـام فرضـتها حماولـة احلـرص يف القـسمة : األوىل
 . العقلية احلارصة

... «: ًقا عىل إحدى تقـسيامت اللفـظِّعلُ، م)٥٤٨:ت (يقول ابن سهالن الساوي
ٌسم عقال فليس يف الوجود لفظلكن القسمة وإن اقتضت وجود هذا الق  منـه ٌ يـدل جـزءً

 . )٤(»...  من معنى اجلملةٍعىل جزء
التكلف لطلب احلرص يف التقسيم، وإيـراد مـا ينـايف الطبـع والفطـرة مـن : الثاين

 . األقسام

                                 
ّهو القياس الذي ال يوقع تصديقا البتة ولكن ختييال يرغـب الـنفس يف يشء أو ينفرهـا أو يقبـضها أو )  ١ ( ّ

 ).٢/٢٠٩(املعجم الفلسفي . يبسطها
 ). ٢/٢٠٩(ملعجم الفلسفي ا. وليس كذلك، هو القياس الذي يرتاءى أنه برهاين أو جديل)  ٢ (
تكون فيه نتيجة ، ثالثة أقيسة فأكثرالقياس البسيط هو املكون من مقدمتني فقط، و املركب يتكون من )  ٣ (

املعجــم الفلــسفي . وهكــذا، ونتيجــة القيــاس الثــاين مقدمــة للثالــث، القيــاس األول مقدمــة للثــاين
)٢/٢٠٩.( 

 ). ٩٨:ص(البصائر النصريية )  ٤ (



 
 

  ١٠٧  

: عىل بعض أشـكال القيـاس التـي اقتـضتها القـسمة) ٥٨٤:ت (ق الساويِّعلُوي
ُ عن الطبع، حيتاج يف إبانة مـا ٌمة؛ غري معترب ألنه بعيدلكن القسم الثاين وإن أوجبته القس«

ٍيلزم عنه إىل كلف يف النَّ َ  . )١(»ًظر شاقة مع أنه مستغنى عنهَ
ْ بعـده عـن الطبـع - مـن أشـكال القيـاس - أن سبب إلغاء الشكل الرابع ِّويبني ُ
 . )٢(لفة يف بيان قياسيتهُوزيادة الك

وليـست هـذه قـسمة وجـوب، بـل «:  أحـدثهاويقول يف موطن آخر عن قـسمة
 . )٣(»َ فناها ضام لنرش املبادئ يف حارصّتكل

 : وجود بعض املسائل الفلسفية-٣
 عـادة املناطقـة إيـراد مجلـة مـن مـسائل  مـنبأن) ٤٢٨:ت (ح ابن سيناَّوقد رص

 . الفلسفة يف كتب املنطق
نام هي وقد جرت العادة بأن تطول مبادئ املنطق بأشياء ليست منطقية، وإ«: يقول

 . )٤(»للصناعة احلكمية، أعني الفلسفة األوىل
 . وسيأيت مزيد بيان لعالقة املنطق بالفلسفة

 :  التمثيل الرمزي أو املبهم-٤
بعة عند املناطقة األوائل خاصة، ويتابعهم عليها بعض املتأخرين، َّتُهناك منهجية م

 منًيصا له ل البحث، وختًك متكينا للصورية يفيف رضب األمثلة التوضيحية بالرموز، وذل

                                 
 ). ١٤٢:ص(صدر السابق امل)  ١ (
 ). ١٤٥:ص(انظر املصدر السابق )  ٢ (
 ). ٢٢٨:ص(املصدر السابق )  ٣ (
 ). ١/١٠(الشفاء، املدخل )  ٤ (



 
 

  ١٠٨  

 . املادة املثرية للغلط
 املثال بالرمز املبهم هو فرع خاصية التجريد التي ينتهجها املناطقة يف تقرير ُفرضب

 . أصوهلم وقوانينهم
دة عن املواد، ال تـدل َّ جمرٍواملنطقيون يمثلون بصور«): ٧٢٨:ت (يقول ابن تيمية
 : كام يقولون. نةَّملثال من صورته املعيستفاد العلم باُعىل يشء بعينه؛ لئال ي

 . )١(» ج: فكل أ،ج:  ب، وكل ب:كل أ
وملـا كانـت األمثلـة «: الباعث عىل هذا الـصنيع بقولـه) ٥٠٥:ت ( الغزايلِّبنيُوي

وا َّربَطت الناظر، عدل املنطقيون إىل وضع املعـاين املختلفـة املبهمـة، وعـَّلة ربام غلَّاملفص
َمحـدث، يف املثـال الـذي  اجلسم، واملؤلف، وال: ووضعوا بدلعنها باحلروف املعجمة،  ْ ُ

 . )٢(»أوردناه؛ األلف والباء واجليم
وأصل هذا الكـالم، أن املناطقـة ملـا كـانوا يبحثـون يف املعقـوالت الثانيـة وهـي 
الكليات، والتي سيضعون منها القوانني؛ فـإن املثـال ينـاقض موضـوعهم ألنـه جزئـي 

 . وقع يف الغلط حني تطبيقهفيضعف ضبط القانون أو ي
 : ةِّ عدٌ آثارهجية يف رضب األمثلة هلذه املنتوكان
فإن ... «: بقوله) ٥٤٨:ت (ثبت هذا ابن سهالن الساويُصعوبة الفهم، وي: منها

 . )٣(»ّدة عن املواد واألمثلة ربام يستعيص عىل الطباع الغري مروضةَّإدراك القوانني جمر
 . ًتناقض األمثلة مع التأصيل أحيانا صعوبة التمثيل، بل و:ومنها

                                 
 ). ١٥٤:ص(الرد عىل املنطقيني )  ١ (
 ). ١٢٨:ص(ً، وانظر أيضا )١٣٧:ص(معيار العلم )  ٢ (
 ).٤٩:ص(البصائر النصريية )  ٣ (



 
 

  ١٠٩  

 لكثرة التفصيالت والرشوط الذهنية ًنتيجة) ٧٢٨:ت (وهذه أشار إليها ابن تيمية
 . ّاملجردة فيعجزون عن رضب املثال

ّواملقصود هنا أهنم كثريا ما يدعون يف املطالب الربهانية من األمور العقلية «: يقول ً
ِّفيطالبون بتحقيق ما ذكروه يف اخلـارج، ويقـال بي.. .ّما يكونوا قد قدروه يف أذهاهنم نـوا ُ

اذكـروا مثـال «: ُ أن يقـال هلـمثـلِوهـذا م.. . يشء هو؟، فهنالك يظهر جهلهمُّهذا، أي
نحـن نـتكلم يف األمـور :  جزئي، فإذا عجـزوا عـن التمثيـل، وقـالواٌمر، واملثال أ»ذلك

 . )١(»!الكلية؛ فاعلم أهنم يتكلمون بال علم
 . )٢(ًثلة عىل ما يتناقضون فيه، وما يعجزون عن التمثيل لهكام ذكر أم

 نتيجـة ه الظـاهرة وهـذ،د جيـلًظاهرة تكرار األمثلة، وتناسخها جيال بع: ومنها
 . الرتدد يف كيفية اإلتيان بمثال وتطبيق واقعي يصدق من كل وجه مع التقرير النظري

ل يد الـرشوط بـشكّوذلك أن التجريد النظري يسمح للذهن بفرض القيود وحتد
 وذلك نحو قول املناطقة يف صناعة احلد، فإنـه قـول دقيـق ،ًمثايل ينزع نحو اخليال أحيانا
 . اهية الكلية صعوبة حتصيل احلد برشط املعسري، يكاد يتفق املناطقة عىل

. حيـوان نـاطق:  بأنـه)اإلنسان (ّ حد إال مثال-ً تقريبا -من األمثلة ومل يسلم هلم 
 ومع ذلك مل يسلم من النقـد ،ّمن أول تاريخ املؤلفات املنطقيةله وتناقله ولذلك كثر تداو

 . )٣(واملناقضة

                                 
 ). ٣٧١:ص(الرد عىل املنطقيني )  ١ (
 ). ٢٠٣، ١١٢:ص(انظر املصدر السابق )  ٢ (
 ). ١٠٠-٩٩:ص(عند ابن تيمية يف الرد عىل املنطقيني : ه هلذا التعريفّجُانظر للنقد الذي و)  ٣ (



 
 

  ١١٠  

 :  تعقيد العبارة-٥
ًدون ذلك أحيانـا؛ َّمعتالفالسفة واملناطقة يف كتبهم، ويوهو مذهب قديم ينتهجه 

: يف حديثـه عـن كتـب الفالسـفة) ٣٩٢:ت (ألغراض لدهيم، يقول أبو سليامن املنطقي
وقف عليها من غري فـاتح يفتحهـا، ُفة يف هذه األبواب بحيث ييست كتبهم املصنَّول... «

الكراهـة : أحـدها ،كانوا يتعاهدون ذلك ملعاين ثالثةوإنام . ٌفإهنا حمشوة بالرموز واأللغاز
ّلئال يغوص أحد عىل أرسار احلكمة ممن ليس هلا بأهل ٌ ّ ... 

 .. .اية القتنائهاأن ال يتوانى العاشق هلا يف بذل العن: والثاين
 . )١ (»...تشحيذ الطبائع باستكداد الفكر: والثالث

قل والرتمجـة ضـاعف اإلشـكال يف  يف النٌَّ؛ سوءدَّتعمويضاف إىل تعقيد العبارة امل
ِّفلـام قـد«): ٥٤٧:ت (الربكات البغدادي ًريبة واملوحشة أحيانا، يقول أبوالعبارة الغ ر يل ُ

ُّ أقرأ كثريا وأكبُكنت.. .راءة الكتبمية بقَكِاالشتغال بالعلوم احل ً عليها إكبابـا طـويال، ً ً
ِّحتى أحص ًل منه علام قليال؛ ألن كالم القدماء كان يصعب فهم كثـري منـه؛ الختـصاره، ُ ً

 . وقلة حتصيله وحمصوله، واختالل عبارته يف نقله من لغة إىل لغة
ْملتأخرين ألجل طوله، وبعد دليلوكالم ا حجتـه عـن حمجتـه،  عام يـدل عليـه، وهُ

ّوإعواز الرشح والبيان املحققني يف كثري من املواضع؛ إمـا للغمـوض، وإمـا لإلعـراض  ّ
 . )٢ (»...ّفيتعذر الفهم ألجل العبارة

ويسلكون الطـرق الـصعبة «:  أنه من منهجهم بقولهِّويؤكد ابن تيمية ذلك ويبني

                                 
 ). ٩١:ص(صوان احلكمة )  ١ (
 ). ٣:ص(املعترب يف احلكمة )  ٢ (



 
 

  ١١١  

 . )١(»الطويلة، والعبارات املتكلفة اهلائلة
وهلذا مـن كـان مـنهم ... «: ًنا مثاله وأثره، بقولهِّية هذا املسلك مبيوينتقد ابن تيم

َّذكيا إذا ترص َّف يف العلوم، وسلك مسلك أهل املنطق، طوً َ َ  -َّف وتعسف َّق، وتكلَّل وضيَ
ّ من العي-ّوغايته بيان البني وإيضاح الواضح  وقد يوقعه ذلك يف أنواع السفسطة التـي . ِ

 . لك طريقهمعاىف اهللا منها من مل يس
ثل ما ذكروه عن يعقوب بن إسحاق الكنـدي، الفيلـسوف، أنـه قـال يف بعـض ِم
ِ فقدِهذا من باب«: مناظراته ْ ٌ ومثل هذه العبارات الطويلة الركيكة كثـرية ،» الوجود ِ عدمَ

 . )٢(»يف كالمهم
ولعل من آثار هذا املنهج كثرة الرشوح والتآليف، وتتابع الكالم وتكـاثره حـول 

ِّار مما يسبب بعدا عن أصل الفكرة لالنشغال بتوضيح وفكاألفك ً  العبارة، وهذا اشـتغال ُ
 . بالشكل عن املضمون الذي هو املقصود يف األصل

ُ ومشقة توصل للملل وتفيض ًورث صعوبةُاع الكالم عىل الكالم يَبِْتوال شك أن ا ُ
ّفأمـا «:  هذا املعنـىيف) ٤١٤:ت (إىل الرتك، يقول فيلسوف األدباء، أبو حيان التوحيدي

حـو، ومـا َّالكالم عىل الكالم فإنه يدور عىل نفسه، ويلتبس بعضه ببعضه؛ وهلذا شـق النَّ
َّويشبهه يف هذا املشكل علم الكالم وما أث. )٣(»حو من املنطقأشبه النَّ ر فيه كعلـم أصـول ُ

 .الفقه يف وضعه الكالمي
يـستحق ، مـن حيـث مـا ًا تعليل ترتيب األبواب، والفصول، واملسائل أحيانـ-٦

                                 
 ). ٧٣:ص(الرد عىل املنطقيني )  ١ (
 ). ٢١٠-٢٠٩:ص(املصدر السابق )  ٢ (
 ). ٢/١٣١(اإلمتاع واملؤانسة )  ٣ (



 
 

  ١١٢  

 .  وحكاية تسلسل األبواب واملسائل بشكل منهجي،التقديم، وما ينبغي تأخريه
: اهتامم الفالسـفة هبـذه الطريقـة يف تـآليفهم، فيقـول) ٧١٦:ت ( ويؤكد الطويف

ًوهي طريقة احلكامء األوائل وغريهم، ال تكاد جتد هلم كتابا يف طب، أو فلسفة إال وقـد «
ّله، بحيث يقف الناظر الذكي من مقدمة الكتاب عىل مـا يف ّوأبوابه يف أوُضبطت مقاالته 

 . )١(»أثنائه من تفاصيله
مان يف البحوث املعارصة من االلتزام بوضـع َّوهذا املنهج شبيه بام يصنعه أهل الز

 . للبحث قبل الرشوع فيه، ثم تقديمها يف مقدمة الكتاب بعد اكتاملهٍةَّطُخ
*    *    * 

 

                                 
 ). ١/٩٨(ّرشح خمترص الروضة )  ١ (



 
 

  ١١٣  

 
  موضوع علم أصول الفقه، ومكوناته

 

هو البحث عن األدلة الرشعية النقلية، وما يتصل هبا من األدلة العقليـة املـستندة 
 . إىل األدلة الرشعية

:  ما يدور عىل لسان بعض األصوليني يف تصنيف األدلـة بقـوهلم؛ املعنىهذا  يفو
 . )١(صص، ومعقول النَّهي النَّ

. ويقرر بعضهم، أن املوضوع هو الدليل السمعي، ويقترص عىل الكتـاب والـسنّة
 إىل أحدمها ُّهنايته الرد  أحدمها، والقياسإليهام أو إىل الستناده ٌمنبثق عنهامفهو  أما اإلمجاع
 . )٢(كذلك

 . فالدليل الرشعي النقيل هو األصل، وهو حمل البحث والنّظر
ً يف أصول الفقه، إال ما كان مستندا عىل الـنص ٍ بحثَّلأما الدليل العقيل فليس حم

 . الرشعي كام سبق، وهو القياس الرشعي
ُاألدلة العقلية، إذا استعملت يف هـذا العلـم؛ فإهنـا «): ٧٩٠:ت (يقول الشاطبي

ِّتستعمل مركبة عىل األدلة السمعية، أو معينة يف طريقها، أو حمق ُ  ملناطهـا، أو مـا أشـبه ًقـةُ
 . )٣(»ٌظر فيها نظر يف أمر رشعي، والعقل ليس بشارعًمستقلة بالداللة؛ ألن النَّذلك؛ ال 

                                 
 ). ١٤، ١/١٣(انظر قواطع األدلة للسمعاين )  ١ (
 ). ٣٠، ١/١٧(انظر البحر املحيط للزركيش )  ٢ (
 ). ١/٢٧(املوافقات )  ٣ (



 
 

  ١١٤  

 : ووجه دراسة الدليل يف أصول الفقه، من جهتني
ّ إمجالية كلية ألصناف األدلة، املندرجة حتت جنس األدلة الرشعية؛ ٌدراسة: األوىل
  .لداللتها املبارشةال ض آلحاد األدلة التفصيلية وُّمن غري تعر
 .  كيفية االستفادة منه يف إيصاله للحكم الفقهيمن جهةدراسة الدليل : يةالثان

ام هـذه َوِ يف أصل بنية الدراسات األصولية بعلم الفقـه، بمعنـى أن قـٌوهذا رابط
 . نتجه يف الفقهياتُاألصول وأثرها املطلوب واملقصود هو فيام ت

ظـر، والتأصـيل للـدليل ليـة النَّد عمِّلذا؛ فإن اعتبار الدليل من هذه احليثيـة حيـد
ًبل أصبح هذا الرابط معيارا يف الكشف . ويربطها بجدواه وفاعليته يف إنتاج أحكام الفقه

 عليــه ُّخيل، كــام يــنصَّعــن مــسائل أصــول الفقــه والتمييــز فيهــا بــني األصــيل والــد
ٍكل مسألة مرسومة«: بقوله) ٧٩٠:ت(الشاطبي ٍ ٌوع  يف أصول الفقـه ال ينبنـي عليهـا فـرُّ

ّفقهية، أو آداب رشعية، أو ال تكون عونا يف ذلك، فوضعها يف أصول الفقه عارية ًّ«)١( . 
 جتريدية ظهرت يف ٌنزعة: يقابل هذه النزعة العملية يف بيان موضوع أصول الفقهو

 مون البحـث يف ماهيـةِّ يقـد حيـثوضـوع أصـول الفقـه؛ ملمـن األصـوليني ٍمجعبحث 
 املناطقة يف ماهية املوضوع، وهل هو داخل يف احلقيقة أو عىل نحو تقرير) موضوع العلم(

 . ونحو ذلك! خارج عنها؟
: ، إذ يقـول)٦٣١:ت (ّومن أقدم من نظر يف املوضوع عىل هـذا النحـو اآلمـدي

هو اليشء الذي يبحث يف ذلك : وأما موضوع أصول الفقه، فاعلم أن موضوع كل علم«
 . )٢ (»...العلم عن أحواله العارضة لذاته

                                 
 ). ١/٣٧(املوافقات )  ١ (
 ). ١/٧(اإلحكام )  ٢ (



 
 

  ١١٥  

ّع البحث بعد ذلك، بذكر املراد بـالعوارض الذاتيـة وأنواعهـا ودرجاهتـا َّثم توس
: وأمـا املوضـوع«: ؛ يف قولـهيف البحر املحيط) ٧٩٤:ت ()١(صنيع الزركيشك وأمثلتها، 

: وهـو معنـى قـول املنطقيـني. ُ يبحث عن أوصافه وأحواله املعتربة يف ذلك العلـمٌفيشء
أو .. . أعراضـه الذاتيـة، أي مـا يلحـق الـيشء لذاتـهُموضوع كل علم ما يبحث فيه عن

 . )٢(»فهذه الثالثة هي أعراضه الذاتية.. .أو ألمر يساويه.. .جلزئه
ر احلال عند بعضهم إىل مقارنـة موضـوع أصـول الفقـه بموضـوع علـم َّبل تطو

 .)٣( منهلتوضيحه وبيان الداخل والالحق بهاملنطق، 
 

  : علم أصول الفقهام يتكون منهة مادتانَّثم
 . يف الوضع األصيليف صورته ) أصول الفقه (ةِّمادة مؤسسة لبني -
َّومادة مكونة لعلم أصول الفقه، يف صورته املطـو - رة كعلـم، والتـي اسـتفاد منهـا ِّ

 . تدوين األصويلالفون يف املصنِّ

                                 
فقيـه، أصـويل، ، بن هبادر بن عبد اهللا املرصي بدر الدين، أبو عبـد اهللا الزركـيش، الـشافعيهو حممد )  ١ (

ّدرس، وأفتى، وويل املشيخة بالقرافة الصغرى، وتويف بالقاهرة ، وحمدث، تركي األصل، مرصي املولد
 الدرر :نظر ي.رشح التنبيه، الربهان يف علوم القرآن، البحر املحيط: من تصانيفه،  هـ٧٩٤يف رجب سنة 

 ).٦/٣٣٥(الشذرات ، )٥/١٣٣(الكامنة 
ٍّوفصل بعضهم يف العـوارض إىل سـت). ١/٣٠(البحر املحيط )  ٢ (  رشح التحبـري للمـرداوي :انظـرو ، ّ

)١٤٢-١/١٤٠ .( 
وانظـر البحـر املحـيط ). ١/٤٢( التوضيح ملتن التنقيح، لـصدر الـرشيعة املحبـويب البخـاري :انظر)  ٣ (

)١/٣٢.( 



 
 

  ١١٦  

 : أما األوىل* 
واة واملنشأ ألصول الفقـه مـن حيـث هـي فكـرة فإن البنية األصولية التي متثل الن

 : ، ترتكب من أصلنيّملتغرياتدة عن املؤثرات واَّطة، جمربسي
ن َحتديد األدلة التي يتجه إليهـا مـبيان وُ أي أن أصول الفقه يعنى ب،األدلة: األول
 .  أو استنباط حكم الرشعيريد معرفة

 عىل – قياس، واإلمجاع، والوهي الكتاب، والسنة: وأشهرها، األدلة املتفق عليها
ْ لـدى الـصحابة إمجـاال، ومـن بعـدهم، ًالتي كانت معلومـة و-خالف ضعيف مهجور َ ً

 . ُ هلم يف األذهان، تظهر يف ترصفاهتم، وتكتشف من تطبيقاهتمًةِّومستقر
ٌرت األدلة منذ عهد الصحابة جيال بعد جيل، وأضيفت أدلةَّثم تطو  أخرى كانت ً

). باألدلـة املختلـف فيهـا (- ً جمموعـة-ُاج هبا، وعرفت فيام بعد  خالف يف االحتجَّحمل
ْورشع مـن قبلنـا،  ،)٣(، واالستحـسان)٢(، واالستصحاب)١(قول الصحايب: ومن أبرزها َ

 .وغريها
 جيري يف حتديد الدليل الذي يلـزم الرجـوع إليـه ملعرفـة حكـم  األصويلفالبحث

 . الرشع
. ث يف القراءة املتـواترة، والقـراءة الـشاذةثم تقسيم الدليل، وتتبع أنواعه، كالبح

 والبحث يف . واخلرب املتواتر،والبحث يف السنة القولية والفعلية والتقريرية، وخرب اآلحاد

                                 
القــاموس . ســواء أكــان مــا نقــل عنــه قــوال أم فعــال، مذهبــه يف املــسألة الفقهيــة االجتهاديــةهــو )  ١ (

 ).١٨١:ص(املبني
 ).٣٤: ص(القاموس املبني .  عىل ثبوته يف الزمان األولً يف الزمان الثاين بناءٍاحلكم بثبوت أمر)  ٢ (
القـاموس . وجـه هـو أقـوىهو العدول يف مـسألة عـن مثـل مـا حكـم بـه يف نظائرهـا إىل خالفـه ل)  ٣ (

 ).٢٦:ص(املبني



 
 

  ١١٧  

اللـة، َّ والد،هَبَّة، والـشِّوكذا يف القياس بأنواعه كقيـاس العلـ. والسكويت، اإلمجاع القويل
 . وغريها

ّكل نوع منه؛ قبوال وردثم مناقشة موقف الرشع من كل دليل، و ً ُا، وهو ما يبحث ٍ ً
  َّفيه عند األصوليني حتت مبحث احلجية

ًويتضمن ما سبق، البحث يف تصنيف مدلول األدلة يقينا أو ظنا وترتيـب األدلـة . ً
 . ًقوة وضعفا

ثم ما يلحق باألدلة من تفصيالت يف كيفية إعامهلـا، ورشائـط تفعيلهـا، ومـواطن 
فـال يلـزم مـن . ٌذلك كثري من اخلالف بني األصوليني واملتكلمـنيوجيري يف كل . إمهاهلا

 . اتفاقهم عىل جنس الدليل توافقهم عىل تفصيالته ورشائطه
 هـم األ و  وهي القـسم األعظـم.قواعد االستدالل، وهي دالالت األلفاظ: الثاين

 . يف تركيبة أصول الفقه
الـدليل الـرشعي، ؛ هو دوران أصول الفقه حول موضـوعها وهـو بطَّ الرووجه

والذي نزل بلسان عريب مبني، يف أعىل صوره وأعجزها، ومـن جـنس مـا يتخاطـب بـه 
 . العرب

. ٌوقواعد االستدالل مشتقة من لغة العرب، وأسـاليبها يف خماطباهتـا ومعامالهتـا
وهو يف غالب أمـره لـيس فيـه ... «: يف حديثه عن أصول الفقه) ٦٨٤:ت (يقول القرايف

ام الناشئة عن األلفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلـك األلفـاظ مـن إال قواعد األحك
النسخ والرتجيح، ونحو األمر للوجوب والنهي للتحـريم، والـصيغة اخلاصـة للعمـوم 

 كون القياس حجة، وخرب الواحـد، وصـفات المط إحو ذلك، وما خرج عن هذا النَّون



 
 

  ١١٨  

 . )١(»املجتهدين
 كانت ؛ج هباانوا أهل اللغة، ومعيار االحتجاًوبام أن الصحابة ومن تالهم قريبا، ك

 وينقـدح مـدلوهلا يف أذهـاهنم، ، جتري عىل لـساهنمً وفطرةًاألصول اللغوية لدهيم سليقة
ًظر يف الدليل يظهر هلم املدلول جليا واضحافبمجرد النَّ ً . 

ُمت العجمة عىل اللـسان والفكـر؛ قص، وهجمان، وطرأ اخللل والنََّّر الزَّوملا تأخ
ًوائل لفظا وفهام، ونطقا كان عليه العرب األتيج إىل استقراء كالم العرب، وتسجيل ما حا ًُ ً

َّومرادا، حتى يتحر  مـن دلة الواردة بلـسان اللغـة العربيـةر ذهن املجتهد أو الناظر يف األًُ
 . ّ األول يف فهم اخلطاب العريبَّ العريبَ بحيث يضاهي العقل؛املؤثرات يف الفهم

ون يف قواعد اللغة املؤثرة يف استنباط األحكام من ألفاظ الكتـاب فبحث األصولي
ّونظروا فيام قالت العرب، وما أرادت وقارنوا بام ورد يف القرآن والسنة، وتأملوا . والسنة

ُيف السياقات ودالئل اجلمل واملفردات، وتأثري األسباب عىل اخلطاب، وقرائن األحـوال 
ِدوا بـام مل يـأت بـه أهـل َّلوا، وتفـرَّفأمجلوا وفـص. و ذلكلة للمعاين، ونحِّواألقوال املؤو

 . االختصاص من علامء اللغة
 : واملآل من هذا

أن األصل يف املسائل التي تنبثق عن هذين األصلني، وتدور حوهلام؛ هي املـسائل 
 . ذات التأثري املبارش يف تكوين الفقه

 : املادة الثانية* 
ناتـه التـي اسـتقر ِّ منها علم أصـول الفقـه مكوَّوهي عبارة عن املواد التي استمد

 : عليها يف صورته كعلم، والتي تشمل شعبتني من املسائل واملوضوعات
                                 

 ).١/٦(الفروق )  ١ (



 
 

  ١١٩  

 وهـي التـي يـسميها بعـض األصـوليني ،سة ألصول الفقـهِّاملادة األساسية املؤس -١
  . عرضهاوقد تقدم ،مةِّباملادة املقو

وهـي .  بعلم أصول الفقـهٌ رابطجد لهُالت والتوابع، وما وِّاللواحق، وهي املكم -٢
 . )١(التي يسميها بعض األصوليني باملادة اإلسنادية

اسـتمداد أصـول : املـواد حتـت مبحـث ِّ يف هذا الصنف منويبحث األصوليون
 . الفقه

 :ومعنى االستمداد حيتمل وجهني
االستمداد بمعنى توقف الفهم واالستيعاب عىل معرفة أصول ومعلومات سابقة   - أ

 .ّ؛ من باب إكامل التصور املعريف العاميف علم آخر

اإلمداد بمعنى املصدرية والتأثري يف التأليف والتكوين يف مادة وموضوعات علـم   - ب
ِّ وهذا املعنى هو املـرتجح لظهـور تـأثريه يف املوضـوعات واملـسائل .أصول الفقه

َّاألصولية التي أحلقت وتطو  .نات األصوليةَّرت يف املدوُ
 رة يف تكـوينِّ املؤث املوادفكرةح بَّأقدم من رص) ٤٧٨:ت (اجلوينياملعايل  أبوُّعدُوي

 . )٢(»ة من الكالم، والعربية، والفقهَّستمدُفأصول الفقه م«:  قولههذا العلم، يف
وأمـا األصـول «: يف منخولـه، بقولـه) ٥٠٥:ت (وتابعه تلميذه أبو حامد الغزايل

 . )٣(»الكالم، والفقه، واللغة: فامدته
م، وتربيـر العالقـة بـني علـم أصـول الفقـه َّألصوليون يف تقرير ما تقدثم تتابع ا

                                 
 ). ١/٣٠( البحر املحيط، للزركيش :انظر)  ١ (
 ). ١/٧٧( الربهان)  ٢ (
 ). ٦٠:ص( املنخول)  ٣ (



 
 

  ١٢٠  

 . نة لهِّواملواد املكو
 :وعند حماولة فحص اجلدوى االستمدادية للمواد املذكورة؛ يظهر التايل

مـة ِّ؛ فالشأن فيها ظـاهر، واالرتبـاط هبـا الئـح، فهـي مـادة مقوَّأما املادة اللغوية
 إال هبا، إذ النّص الرشعي الـذي يـدور يف فلكـه علـم ألصول الفقه، ال يمكن أن يكون

ِكه من دركها، وضبطه من فهمهاْرَاللغة العربية، فدقه جاء بأصول الف ْ َ ُ ُ . 
املذكورة كمصدر استمداد لعلـم أصـول الفقـه؛ فـيمكن قبوهلـا  ا املادة الفقهيةَّأم

ستدالل، وهذا مـا ّوتفهم الرجوع إليها يف حيز األمثلة والشواهد التوضيحية لقواعد اال
ْ برهـانُ ابـنَسـبق، و)١(يف برهانـه) ٤٧٨:ت (أشار إليه اجلـويني بيانـه، إىل ) ٥١٨:ت ( َ

ًفالبد له من هذا الفن أن يعرف قدرا صاحلا من .. .وأما وجه استمداده من الفقه«: بقوله ً َّ
 . )٢(»الفقه، يتمكن من إيضاح املسائل ورضب األمثلة

ْمن الفقه مرغوبة مطلوبة، إال أهنا ال ترتقـي ألن تكـون ُوهذه الفائدة التي تستفاد 
ِّمصدرا مكو    ُوما يذكر من الفقهيـات يكـون. نحو اللغة العربيةعىل ًنا لعلم أصول الفقه ً

ً عرضا -ًغالبا- َ م، دون التحقيـق يف أصـل َّلتوضيح أو إزالـة اإلشـكال املتـوهمن أجل اَ
ًلفقهية ال يفيد تكوينا بل يعطي توضيحاض األصويل للفروع اُّاملسألة الفقهية، فتعر ً . 
 مـن أمهيـة ؛)٣(عن بعض األصوليني يف ربط الفقـه باألصـول كمـصدر كرُوما ذ

 ؛ يف أدلة وقواعد استنباط أحكامهّتكوين تصور إمجايل عن العلم الذي سيبحث األصويل
ّفهو معنى مقبول، لكنه يصلح مفيدا لتكوين األصويل وإكامل تـصوراته؛ ال  س علـم لـنفً

                                 
 ). ١/٧٨ (الربهان: انظر)  ١ (
 ).١/٥٤(الوصول إىل األصول )  ٢ (
 )٤٠١٨-٩/٤٠١٧(قرايف ، نفائس األصول، لل)١/٨(اإلحكام، لآلمدي : انظر)  ٣ (



 
 

  ١٢١  

. بالنظر يف احلقيقة املوضـوعية ألشخاص بلق باَّ ال يتعل األصولظر يفأصول الفقه، فالنَّ
 . ب فكرهِّ هتيئة الناظر بام يضبط نظره ويقر؛وإن كان من متام النّظر وكامله

قـه،  كام هي موجودة يف كتب أصول الف-يف املادة الفقهية يوجد ، أنه الاملقصودو
ِّأو كام ينظ ّما يمكن أن ينهض بوصف املـصدرية، أو مالـه قـوة إمـداد  -ألصوليونر هلا اُ

 . حتى يستمد منه
ا بـامدة أصـول الفقـه، تابع املتكلمون عىل تأصيل عالقته، فقد تأما املادة الكالمية

ِّحتى جعلوا منها جزءا مكو  : ًنا للفكر األصويل؛ من خاللً
 . ًاإلحلاح عىل حاجة أصول الفقه لعلم الكالم، نظريا  -
ية عـىل  األقـوال األصـول بعـضبنـاء  بأفرادهـا، و؛الكالميـة إدخال املـسائل  -

 .  وهذا من الناحية العملية،األصول واملذاهب الكالمية

ًما، ِّوقد كان اجلانب العميل يف تنشيط املادة الكالمية يف علـم أصـول الفقـه متقـد
ة يف القـرنني الثالـث  مـن أئمـة املعتزلـة واألشـاعرٍ أصولية لعـدد ومشاركاتّفثمة آراء
األثر الكالمي إن  ف– بحسب املطبوع –  وبالنسبة للمدونات األصولية. اهلجريوالرابع

 )١(اجلبـار اهلمـذاين املعتـزيل  منتصف القرن الرابع يف مـصنفات القـايض عبـدظهر مني
َالعمد، ورشحه له: يف كتابيه) ٤١٥:ت(  ويتعمـق البحـث الكالمـي ويتـسع يف كتـاب. ُ
 الفقـه يف َوالذي أغرق فيـه أصـول) ٤٠٣:ت (األشعري للباقالين) واإلرشادالتقريب (

                                 
كـان ، أصـويل، باذي، قاض، متكلمآسدهو عبد اجلبار بن أمحد بن عبد اجلبار أبو احلسني اهلمذاين األ)  ١ (

ويل القـضاء ، وهم يلقبونه قايض القضاة، وال يطلقون هذا اللقـب عـىل غـريه، شيخ املعتزلة يف عرصه
رشح االصـول ، تنزيه القرآن عـن املطـاعن : له تصانيف كثرية، منها، هـ٤١٥ّبالري، ومات فيها سنة 

 ).١٨/٢٠(الوايف بالوفيات ، )١٧/٢٤٤(السري : ينظر. املغني يف أبواب التوحيد والعدل، اخلمسة



 
 

  ١٢٢  

ْبحر الكالم، حتى مل يسع من بعده إال متابعته َ)١( . 
أقـدم ) ٤٧٨:ت ( اجلـوينيَّلعل أبا املعـايل ف؛نب التنظريي هلذه العالقةأما يف اجلا

 . )٢(الم حاول تلمس الروابط، وتقرير احلاجة ووجه االستمداد من علم الكْنَم
ه اجلـويني، يف تقريـر عالقـة األصـول بـالكالم، َشـيخ) ٥٠٥:ت (ُّوتابع الغزايل

أن اإلحاطة باألدلة املنصوبة عىل : ووجه استمداده من الكالم... «:  العبارة بقولهَطَوضب
ُّاألحكام مبناها عىل تقبل الـرشائع، وتـصديق الرسـل، وال مطمـع فيـه إال بعـد العلـم  ّ

 . )٣(»باملرسل
ــن برهــانا أن هــذإال ــذ الغــزايل، وهــو اب ــاع تلمي ــا إلقن ــه مل يكــن كافي ْ التوجي َ ً 

ً ملنخول الغـزايل بالتحديـد وموافقـا لربهـان - يف كتابه– ً، والذي كان متابعا)٥١٨:ت(
َاجلويني، لكنه مل يظهر له هذا الوجه الذي ذكره الغزايل آنفا يف منخوله؛ لـذا عـدل عنـه،  َ َ ً

 يفتقر إىل ]أصول الفقه [=فهو أن هذا الفن: اده من علم الكالمّوأما وجه استمد«: وقال
َّامليز بني احلجة والربهان والدليل، وهذا يقر ، فاقترص عىل اجلانـب )٤(»... ر يف فن الكالمْ

 ًخاصـة   ) منتهـى الـسول (يف كتابه) ٦٣١:ت (ووافقه اآلمدي. املنهجي من علم الكالم
ن  منـه، مـن حيـث إٌ بعض مباديه مأخوذةوألن.. . «: بقوله-وهو آخر كتبه األصولية-

 إىل معرفة الدليل وانقسامه إىل مايفيد العلم أو الظن بطريق ُجِوُالكالم يف أدلة الفقه مما حي
  )٥( » ...ًم من صاحب الكالم تسليامَّالنظر؛ فكل ذلك مما يتسل

                                 
 ). ١٦-١٢( املسائل املشرتكة بني أصول الفقه وأصول الدين، للعرويس :انظر)  ١ (
 ). ٧٩-١/٧٨( الربهان :انظر)  ٢ (
 ). ٦٠:ص(املنخول )  ٣ (
 ). ٥٦:ص(الوصول إىل األصول )  ٤ (
 ).٨:ص(منتهى السول يف علم األصول )  ٥ (



 
 

  ١٢٣  

ره اجلويني، مع َّمه الباقالين ونظَّلكن عامة األصوليني تابعوا القول عىل نحو ما قد
 )٧٩٤:ت (اختالف األساليب وتنويع العبارات، والتي من أوسعها ما حكاه الزركـيش

فلتوقف األدلة عىل معرفة الباري تعاىل بقدر املمكـن مـن ذاتـه : أما الكالم«: عندما قال
 دعـوى وصفاته وأفعاله، ومعرفة صدق رسوله، ويتوقف ثبوته عىل أن املعجزة تدل عىل

ٌلك كله مبنيوذ. الرسالة َّيف علم الكالم فيسل َّ  . م هناُ
كـالم اهللا تعـاىل ملخاطـب، :  النظر يف دليل احلكم هنا؛ بعلم مخسة أشـياءُّونخص

ّوقدرة العبد كسبا ليكلف، وتعلق الكالم القديم بفعل املكلـف ليوجـد احلكـم، ورفـع  ّ ً
ّالتعلق فينسخ، وصدق املبلغ ليبني ِّ ُّ ُ«)١( . 

 بعض الحتاد لوم الرشعية اإلسالمية مرتابطة، ويؤثر بعضها يف أن العن املعلوموم
ٍالرشيعة، إال أن هذا االتصال ال يربر الوجود الكثيـف لعلـم يف حمتوى املصدر واللغة يف 

 .  آخر، كام هو احلال يف علم الكالم مع أصول الفقهٍعلم
 ، يف كتابه، وهو املتكلم املعتزيل)٤٣٦:ت (وهذا ما ذهب إليه أبو احلسني البرصي

 يف إدخـال ؛ قبـل غـريه)٤١٥:ت ( القايض عبـداجلبار حماولة شيخهَّ، حيث رد)املعتمد(
مسائل من الكالم يف أصول الفقه، وأجاب عن هذه الظاهرة احلائدة عن سنن التأليف يف 

ِوأعد... «:  عن منهجه يف كتابهحني حديثهفقال  مستقل كأصول الفقه،علم  ْ ُل فيـه عـن َ
ه هبـذا ُطـْلَ آخر، ال جيوز خٍيليق بأصول الفقه من دقيق الكالم؛ إذ كان من علمر ما ال ْكِذ

ُفإنه مل جيز أن يذكر يف كتب الفقه.  بعيدٍق به من وجهَلْعَ يْالعلم؛ وإن ُ التوحيـد والعـدل، : َ
ّيا عىل ذلك، ومع شدة اتصاله بهوأصول الفقه؛ مع كون الفقه مبن ْ فبـأن ال جيـوز ذكـر  =ً

ّ عىل بعد تعل- يف أصول الفقه هذه األبواب ْ قها به، ومع أنه ال يقف عليهم فهـم غـرض ُ

                                 
 ). ١/٢٨(البحر املحيط )  ١ (



 
 

  ١٢٤  

 .  أوىل-الكتاب 
 : ًوأيضا، فإن القارئ هلذه األبواب يف أصول الفقه

ّإن كان عارفا بالكالم؛ فقد عرفها عىل أتم استقـصاء، ولـيس يـستفيد مـن هـذه  ً
 . ًاألبواب شيئا

َوإن كان غري عارف بالكالم؛ صعب عليه ُ َ ُ فهمها، وإن رشحت له؛ فيعظم ضجره ٍ ُ ْ َ ِ ُ
ٍوملله، إذ كان قد رصف عنايته وشغل زمانه بام يصعب عليه فهمه، ولـيس بمـدرك منـه  ِ ْ ُ َُ

ُغرضه  . )١(»فكان األوىل حذف هذه األبواب من أصول الفقه. َ
وهو من أواخر كتبـه يف  - يف املستصفى)٥٠٥:ت (ُّك، الغزايلثم يأيت من بعد ذل

 وجود املجاوزة واإلرساف يف اخللط بني الكالم واألصـول، ويـضيف أن ِّبني لي- حياته
 حقيقـة يفتقـر إليهـا أصـول الفقـه، كـام ٍ مل يكن عن حاجة- يف مجلته -صنيع املتكلمني 

َّزعموا، بل كان استجابة لغلبة الط َوذلك جماوزة حلد هذا العلـم وخ... «: بع، فيقولً ّ  ٌطْلـٌَ
يه املتكلمون من األصوليني لغلبة الكالم عىل طبائعهم؛ فحملهم وإنام أكثر ف .له بالكالم

 . )٢(»ُّحب صناعتهم عىل خلطه هبذه الصنعة
راد يف ِّ املتكلمـني بتحقيـق حالـة انـسجام واطـاجس هـ،ًويضاف إىل ذلك أيـضا

مذاهبهم وأصوهلم الكالمية فيطردون العمل هبا، ويبحثـون عـن تطبيقاهتـا يف اللغـة أو 
 .  البالغة ونحوها من العلوم التي قد حتتمل األثر الكالميأصول الفقه أو

َّزداد توسـعا يف املدويـالكالم، وما تأثر به ومتعلقاتـه، ومل يزل علم  نـة األصـولية ً
َّحتى أحدثت إشكاال عىل نحو ما استرشفه وصو يف ) ٤٣٦:ت ( البـرصينيره أبو احلـسً

                                 
 ). ١/٧(املعتمد )  ١ (
 ). ٤٣، ١/٤٢(املستصفى )  ٢ (
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 ت أورثـ؛مية ومـصطلحاهتا وتوابعهـائل الكالفحالة التضخم باملسا. ًكالمه املذكور آنفا
ُ حال، ويُحاجة جديدة لعلم الكالم، فأصبحت املشكلة ّرب عن احلاجة اجلديدة ويـصفها َعً

ُواألوىل، أن يقـال يف وجـه «: يف البحـر املحـيط، بقولـه) ٧٩٤:ت (ُّباألولوية، الزركيش ْ
اهتا مـن غـري  ال تعلـم مـسميٌإن علم أصول الفقه فيه ألفـاظ: استمداده من علم الكالم

 ، واألمـارة،الـدليلو ، والظـن،وهـي العلـم.. .مة فيـهَّأصول الدين، لكنها تؤخذ مسل
 . )١(»هان وغريهْرَ بُوإىل هذا أشار ابن... والنّظر

ْوهو الكالم املنقول سـابقا عـن ابـن برهـان َ يف حماولـة منـه متـأخرة ) ٥١٨:ت (ً
 . لحاتلتحجيم دور الكالم يف أصول الفقه يف بيان بعض املصط

ِّل مما سبق، أن علم الكالم ليس مصدرا أصيال مكوِّواملتحص ً . ًنا ملادة أصول الفقهً
فني يف هذا العلـم ممـن كانـت  عىل أصول الفقه، أدخله بعض املصنٌِّ دخيلٌبل هو مصدر

 . سها، وألبسها لكل ما يتناوله قلمه وفكرهَّصنعته الكالم فتلب
 كتب أصول الفقه من املـسائل الكالميـة؛ ألن وينبني عىل هذا، لزوم ختلية وتنقية

 مقتىض اخلصوصية العلمية التي لكالم ال كتب أصول الفقه، وهذاها كتب العقائد واَّحمل
كام أن جمال البحـث يف علـم أصـول الفقـه . ّ كام تقدم واحد من أهل العلمُه عليها غريَّنب

ن املسلمني، والـذين الحيتـاجون ى هلا املجتهدون مَّق باألحكام الرشعية التي يتصدِّمتعل
 )٢(.إىل املقدمات الكالمية مع إيامهنم بمصادر الترشيع التي يدور عليها علم أصول الفقه

: نة لعلم أصول الفقهِّومما يمكن إضافته يف هذا املقام بالنسبة للمواد العلمية املكو
ديثيـة،  املـادة احليه ضمن مـصادر علـم أصـول الفقـه، وهـالفوات الذي جيدر تسجيل

                                 
 ). ١/٢٩(البحر املحيط )  ١ (
 ).١/١١١(الردود والنقود للبابريت : انظر)  ٢ (
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والتي جتاهل التنـصيص عـىل مـصدريتها املتكلمـون، لعـدم . املستفادة من علم احلديث
لكـن مـع ذلـك، . ثونِّاختصاصهم هبا، أو عدم اقتناع بعضهم باجلهود التي قدمها املحد

ً البحث يف املسائل احلديثية، بنـاء - منهمني املتكلمً وخاصة-ل عامة األصولينيفقد تناو
  .ا العلم، من غري ختصص يف هذ)١(لية ومنهجهم الكالميعىل أصوهلم العق

 ختصصية يقتيض املـنهج ٌ مادةواملادة احلديثية املذكورة يف كتب أصول الفقه أغلبها
  تـوفر عند عدمًواعتامدها خاصة فيها ألهل االختصاص، ونقل أقواهلم َ الرجوعبحثيال
 .كفاءة النقديةال

ًإلسالمية تدوينا وأقدمها تـداوال وبحثـا، إذ ّ ثم إن علم احلديث من أول العلوم ا ًً
 نعةَّص فيـه الـت، والـذي اكتملـ)٢(يعترب القرن الثالث هو القرن الذهبي لعلـم احلـديث

 . فات ودواوين اإلسالمنّصح املنهج واحتد، ووضعت أمهات املوالتصورات واتض
 عــىل الدراســات األصــولية احلديثيــة التــي كتبهــا الحظــاتولعــل مــن أبــرز امل

 هو الكالم يف مسائل السنة واألخبار وتفاصيلها، مع إمهال آراء :املتكلمون، ومن تابعهم
 . ّاملحدثني وأقوال املختصني، بل وخمالفة منهجهم بدون كفاءة علمية موازية عىل األقل

ّ يتفرد -ّ وهو الفقيه األصويل غري املتكلم -) ٤٨٩:ت ( ر السمعاينَّولعل أبا املظف
عامل مع مباحـث الـسنة باملنهج القويم يف الت) ّقواطع األدلة (ني يف كتابهمن بني األصولي

 يتتبع أقوال املحـدثني، وينقـل مـذاهبهم، وحيـتج بإمجـاعهم، ويـذهب حيثواألخبار، 
ًبل ويفرد النقل أحيانا عن كتبهم، حيث كان من مصادره يف كتابـه، . لرأهيم، وينافح عنه ُ

والذي استفاد منه، ) ٤٠٥:ت (أيب عبداهللا احلاكمللحافظ ) معرفة علوم احلديث (كتاب

                                 
 ). ٢/٤١٢(ّ قواطع األدلة :ّل مع السنة باملنهج العقيل النظريانظر نقد السمعاين ملن يتعام)  ١ (
 ). ٥٩-٥١:ص(  املنهج املقرتح لفهم املصطلح، حاتم الرشيف:انظر)  ٢ (



 
 

  ١٢٧  

 . )١(ونقل مواضع أخرى كذلك مع التنصيص عليها
ويف اجلملة، كان سياق بحثه عىل نسق بحث املحدثني، من ذكر اآلثـار والـسنن، 
وإيراد مـذاهب املتقـدمني واالحتجـاج بـأقوال الـصحابة وإمجـاعهم، وتعـداد الكتـب 

ًدا فنِّـُصنيع املتكلمني يف التدخل يف علم احلـديث، وملًرا ِنكُكان مو  .والرجال املعتمدين
ملتكلمني يف اًقا عىل بحث ِّيقول معلكام ال بأصوله، للزيادات منهم غري الالئقة ال بالفقه و

ًوقد ذكر املتكلمون يف هذه املسألة كالما كثريا، إال أن مرجعـه إىل أصـول «: اخلرب املتواتر ً
 . )٢(» واقترصنا عىل القدر الذي حيتاج إليه الفقهاءاتنا عنهفرتكنا ذلك لرغب. الكالم

وبعد هذا، مل يسلم علم احلديث يف تطوراته الالحقة لعـرصه الـذهبي مـن تـأثري 
تدخالت املتكلمني، حتى ظهر ذلـك األثـر يف املـصنفات احلديثيـة املنهجيـة يف القـرون 

ب األشـعري، وتـأثري اعتنـاق بعـض املحـدثني للمـذه: وكان من سبب ذلك. املتأخرة
 لعبـور ً أصـول الفقـه نافـذة علمأصول الفقه يف أصول احلديث ومصطلحه، حيث كان

 . )٣(املؤثرات الكالمية بمحتوياهتا املنطقية إىل ساحة علم احلديث
 أصـيلة مـؤثرة يف أصـول الفقـه، وحيتاجهـا ٌمادة: ّوعىل أي حال، فاملادة احلديثية

ره أهل االختـصاص مـن َّقرهج األول الذي اغة عىل النَّالفقيه، وحتتاج هي إىل إعادة صي
 .املحدثني

*    *    * 
 

                                 
 ). ٥١٦، ٣١٧، ٢/٣١٢(ّ قواطع األدلة :انظر)  ١ (
 ). ٢/٢٥٣ (:، وانظر)٢/٢٥٠(ّقواطع األدلة )  ٢ (
 ). ٩٠-٨٥، ٧٧:ص( املنهج املقرتح، حاتم الرشيف :انظر)  ٣ (
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  لمنيِ بني العمقارنة وموازنة

ْبعد هذه اجلولة اإلمجالية يف نواحي كال العلمني املنطـق وأصـول الفقـه، تظهـر : ِ
وازنـة بعـدة  والنّظر فيها عىل سبيل املقارنة واملعة من األمور التي تستحق التسجيلجممو

 . اعتبارات وحيثيات
، الذي يبحث فيه كل علم منهام؛ فإن املنطق يشتغل بالنّظر يف فمن حيث املوضوع

ًالعقل املطلق من حيث هو بقطع النظر عام يتعلق به، فيبحث يف طريقة تفكري العقل جمردا 
ِعلـل   مـنعن املؤثرات، وحيقق يف صناعة صورة حمايدة تقنـع العقـل البـرشي، بـام فيـه

لذا تتطلب منهجية يف التفكري ال تتبـاين . وقصور، حتى تصل به إىل درجة القطع واليقني
 .األذهان يف سلوك مساراهتا، وال ينشأ الغلط من وضعية قوانينها

ُوهذا اهلدف املنطقي قد يكون مثاليا يصعب حتقيقه نظريا، وي ً ًشكل تطبيقه واقعيا، ً
ّبل قد يستحيل أحيانا، وقد نبه ثل ّ ْة من املناطقة عىل عرس حتقيق بعض القـوانني، كـام هـو ً ُ

أن وضـع ) ٤٢٨:ت ( ابـن سـيناَّبـنيذي احلال يف صناعة احلد عىل الرشط املنطقي، والـ
 .)١(»ر عىل البرشِّكاألمر املتعذ«احلدود عىل غرض املناطقة هو 

م  لعلـ يف نقـده)٧٢٨:ت ( ابـن تيميـةنطلقات النقدية عنـدان من أبرز املوهلذا ك
 سـبب قلـة انتفـاع و هذا من أدلة بطالنه، وهـَّ أنه ال يمكن حتقيقه يف الواقع، وأن:املنطق

 .)٢(الناس منه، وانرصافهم عنه، وعدم التزام أهله به
:  ابن تيمية إشكالية التقرير النظري الذي اليستقيم تطبيقه يف الواقـع بقولـهِّبنيوي

                                 
 ).٧٥، ٧٣، ٧٢:ص( البن سينا ، رسالة يف احلدود:انظر)  ١ (
 ).٢٣، ٢٠، ٩/٦( البن تيمية ، الفتاوى:انظر)  ٢ (
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ًا للخارج، فرييد املستمع أن يطابق بينه وبـني  مل يكن مطابقٍ حقَوإذا كان الكالم غري... «
 أن الـشارح أو املـستمع مل يفهـم مقـصود ّالواقع فال يطابقه وال يوافقه، حتى يظن الظان

ْاملتكلم لعرسته، وال يكون كذلك، بل ألن ما ذكره من الكالم ليس بمطابق للواقع، فـال  ُ
 .)١(»يمكن مطابقته إياه

 القـوانني املنطقيـة مـن جهـة عـدم )بعـض(  واقع عىلٌوما ذكره ابن تيمية منطبق
 .ّالواقعية، وقلة اجلدوى

 ٌ عالمـة: النزعة التجريدية النظرية املنفكة عن اعتبار مؤثر الواقع والطبيعـةوهذه
 يف مـآل هـذا العلـم، واملـردود ٌ هلا تأثريي املنطق التقريرمنهجية فارقة، وسمة جوهرية يف
ّ ال لصعوبة تصور هذه القوانني فقط؛ بل إلشكال التطبيق السلبي املتوقع عىل الناظر فيه؛
ًأيضا، والذي سيورث حرية ّ وترددا، وكالما متضاعفا بغري حاجـة أو يف غـري حملـً ً ً ه، كـام ً
ّ احلدود ثم نقدها بشكل متكلـف، حتـى يـصل األمـر إىل ةعاحصل ذلك بالفعل يف صن

حلـدود زاته ونقد ار حمرتم االنشغال برشحه وذكوضع عدد من احلدود لكل مصطلح، ث
 . املضامني املطلوبة، وأصول املسائل املقصودة لذاهتا مناقشةاألخرى، وذلك قبل

أما علم أصول الفقه فهو يبحث يف طريقة التفكري املتعلقة بأدلة الرشع، فـالتفكري 
ًوهـذا يوجـب ارتباطـا . ٌ ودائر حول لغة الدليل، بالدليل الرشعيٌيف أصول الفقه مرتبط

ٌوع خاص بني الفكر واللغة، فاللغة هنا هي األصل والفكر تابع هلا ومقيد هبا وليس من ن ّ ٍ
 املـادة غُتي تسلك سنّة الرياضـيات يف تفريـّوهذا النوع غري متوفر يف املنطقيات ال. ًمطلقا

 . احلياد املطلق حتقيقً االرتباط بأي مؤثر لغويا كان أو غريه، من أجلفك و، الصورةمن

                                 
 ).٧٢:ص( البن تيمية ،الرد عىل املنطقيني)  ١ (
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 :نةِّاملواد املكوأما من حيث  -
: نة للقوانني املنطقية، والتي يدور يف فلكها علـم املنطـقِّفإن املادة األساسية املكو

 .ًمادة عقلية حمضة، وجيري تقريرها بمقتضيات العقل أيضا
فهـي : م هبا أصول الفقهَّنة للقواعد األصولية، والتي يتقوِّأما املادة األساسية املكو

 .مادة لغوية
 : هذاويرتتب عىل

 :ترتيب أولويات البحث ومنهجه ومآله يف كال العلمني
ثم كيـف يـتمكن . م يف النظر املنطقي هو صنع التصور العقيل عن املوضوعَّقدُفامل

ثم يبحث يف اخلطاب املناسب للتعبـري .  هلذا التصور، وما هي أدلتهٍالعقل من نسبة حكم
ًعن حمتوى العقل بقالب حمدد مسبقا، وعقيل أيضا ً. 

، ثم كيـف يمكـن التعبـري عنـه ًفاملنطق يقدم البحث يف طرق إنتاج اخلطاب عقال
 .ًلفظا

 :أما يف أصول الفقه
م هو معرفة الدليل الرشعي، والذي نزل بلغة العرب، وحينها يلزم البحـث َّاملقدف

 .يف تفاصيل لغة العرب لالستفادة من داللة النص الرشعي
ًسبقا، فيعتنـي بـاللفظ ُطـاب املوجـود مـفأصول الفقه ينظـر يف كيفيـة تفـسري اخل

وهـو حمـل  ٌنتج، بل اللفظ سـابقُالرشعي، وكيف يمكن أن يفهم بشكل سليم ال كيف ي
 .  القواعدتطبيق

يف فهم هذا اللفظ اللغوي، املـرتبط باللغـة العربيـة هي : ومشكلة بحث األصول
 ٌاقاتيبـل هـي سـ أو ريايض أو منطقي، يسب بشكل هندَّذات اللسان الواسع غري املرت
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ز يف اسـتعامهلا، بـل واإلهبـار بجاملياهتـا، ّج العرب عىل التخاطب هبا، والتجـوَرَمطلقة د
. فنزل الرشع بأعىل وأكرم صورة من هذا النمط اللغوي العريب، كـام يف الكتـاب والـسنة

ّوهذا األمر هو الذي يعانيه أصول الفقه بالدرجـة األوىل، وهـو مـؤثر يف البنيـة املكونـة 
 . لذهنية األصولية، ولطبيعة اخلطاب األصويلل

د، وحترص عىل فـك َّل املجرقة التي تنبثق عن العّوهذا حمل تباين مع املادة املنطقي
ًن مـن اللغـات القوميـة، فتـصنع رشوطـا خاصـة َّاالرتباط عن النـسيج اللغـوي املكـو

، حتـى أللفاظها، وتضع خطاهبا اللغـوي بـشكل يقـارب الـنمط اهلنـديس أو الريـايض
يتساوق مع طريقة التفكري التجريدية والتي هي خاصية أساسية يف املوضـوعية الفكريـة 

 . التي يبتغيها علم املنطق
 :  أما إذا نظرنا يف املوضوعات-

ٌفإن كال العلمني آلة لعلم آخر يف الوضع األصيل له ْ ِ . 
 . ُفاملنطق آلة للفلسفة، ثم نقلت إىل علوم أخرى

ّه، وال يستغني عنه طالب االستدالل بنصوص الـرشيعة يف أي  للفقٌواألصول آلة
 . علم آخر

ّوضـع التـصور عـام يريـد : ً املنطق لكونه يبحـث يف املجهـول؛ يطلـب أوالَّلكن
ّ ولكي يتطابق التصور املطلـوب لـدى . حتى تتوارد العقول عىل حمل واحداحلديث عنه،

ع ّر التـصور الـسليم بـني مجيـِّرمـُخمتلف الناظرين؛ البد من وضع قالب لفظي منضبط ي
 ومـن هنـا اشـتغل املناطقـة بـصناعة التعريفـات ،الناس بشكل يرفع حالـة االخـتالف

 . ومقدماهتا اللفظية
وهـو معلـوم املـصدر واملحـل، . عيل الفقه فهو يبحث يف الدليل الـرشأما أصو
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 األوىل بـة عـىل لـسان املجتهـدين يف القـرونَّوينظر يف لغتـه وهـي العربيـة، وهـي املرك
 . نة عن استقراء كالم أهل االحتجاج باللغةَّبالسليقة، ثم املدو
 الستنباط األحكام الفقهية من الدليل الـرشعي؛ نظـر األصـوليون يف ٌولكونه آلة

 ُفيناقش أصول. ّاحلكم وأقسامه حتى يتعرف الفقيه عىل ما ينبغي أن يستخرجه من األدلة
ج، إال أن َستخرُ إطالقهـا عـىل نـوع احلكـم املـالفقه املصطلحات املتداولة التـي يمكـن

ٌاملصطلحات األصولية والفقهية ليست اخرتاعا حرصيا عىل هذا العلم، بـل هـي منبثقـة ً ً 
لت إىل دائرة االصـطالح بعـد التكـرار والـشيوع، ّمن أصل االستخدام اللغوي، ثم حتو

 . واألصوليونٌفارتباطها بلغة العرب أصل يف وضعها، مع ما تعارف عليه الفقهاء 
ّليـة يف التـصور يف أصـول الفقـه، كـام هـو احلـال يف املـنهج ّفال توجد مشكلة أو ّ

ّلزم بصنع التصور ُاملنطقي، والذي يفرتض الورود عىل موضوع أو مصطلح جمهول، ثم ي
َّله وفق خطوات وتصنيفات للموجودات، وللصفات املتعلقة باملعر ِّف لكي حيصّ ّل احلد ُ

د التطبيـق، بخـالف املـصطلح األصـويل ِّات تطيل عملية النظر وتعقـله، وهذه اإلجراء
 . ُفشيوعه اللغوي خيترص الطريق ويغني عن جدل احلدود التي تلهي عن مقاصد البحث

ّ ومن جهة النظر يف األدلة- ّ : 
 . ّفكال العلمني يبحث يف األدلة، إال أهنام يفرتقان يف النّوع

 . الصة أو املركبةية اخلطق يبحث يف األدلة العقلفعلم املن
وعلم أصول الفقه يبحث يف األدلة الرشعية، والترصفات العقليـة املـستندة عـىل 

 . الدليل الرشعي كالقياس
 : م أدلته إىل ثالثةِّقسُواملنطق باالستناد إىل االستقراء العقيل ي

 . استقراء، ومتثيل، وقياس
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ه أحقيـة يف اخـرتاع أدلـة مل ٌأما أصول الفقه، فأدلته معتمدة من الرشع، ولـيس لـ
ًها الشارع، وغاية ما يصنعه هو أن يتتبع ما يعتمده الـرشع كأدلـة، ولـذلك كثـريا مـا ِّيقر

للنّظر يف األدلة التي تقتيض اعتامد الـدليل السـتنباط » ّاحلجية «يعقد األصوليون مبحث 
 . األحكام الرشعية

 :  أما من حيث املدلول-
 واليقني يف مدلول أدلتـه، لـذا يـشرتط هلـا املقـدمات  القطع مرتبةفاملنطق يتطلب

ــرشائط  ــن ال ــسلة م ــضع سل ــرضوري، وي ــم ال ــصادر العل ــرضورية، فيبحــث يف م ال
 .واالستقصاءات حتى يستفيد الناظر اليقني والقطع يف املدلول

 لدرجة اهألدلة التي ال تؤدي إىل هذ فإن علم املنطق يستبعد أو يستضعف ا؛لذلك
 عنــد – فض االســتدالل بالتمثيـل واالســتقراء لكــون مــدلوالهتامـن املــدلوالت، فــري

 .  ظنية غري يقينية-املناطقة
بخالف أصول الفقه فإن أدلته نقلية سمعية، وهي ظنيـة املـدلول عـىل مـا يقـرره 
املناطقة، حيث يعرتهيا الظن من جهة الداللة، أو من جهـة الثبـوت كأخبـار اآلحـاد، أو 

 . ًمنهام معا
 للفرق يف هذا املطلب، فأشار إىل لزوم التفريق بينهام) ٥٠٥ :ت (لغزايله اَّوقد تنب

االستقصاء الذي ذكرناه يف العقليـات، ينبغـي أن ... «: ، فيقولعند البحث واالستدالل
ًيرتك يف الفقهيات رأسا، فخلط ذلك الطريق السالك إىل طلب اليقني، بالطريق الـسالك 

ّفني طرفا، ومل يستقل هبامإىل طلب الظن، صنيع من سلك من الطر ً...«)١( . 

                                 
 ). ١٧٦:ص(معيار العلم )  ١ (
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وال . الكالمـي/ ح املنطقيإنام جيري عىل االصطال)١(ّ الفقهيات بالظنونُفْووص
 إذا أشعر بضعف أدلة الرشع ومدلوالتـه، بـل مقتـىض ًعلامء الرشيعة، خاصةتفق عليه ي

ّ يـنص استقراء أحكام الرشع يفيد بكون أصوهلا وعامتها معلومة يمكن التيقن منها، كـام
َومن املعلوم ملن تدبر الـرشيعة أن أحكـام«: بقوله) ٧٢٨:ت (عىل ذلك ابن تيمية  عامـة ّ
ً ال مظنونة، وأن الظن فيها إنام هـو قليـل جـدا يف بعـض احلـوادث ٌأفعال العباد معلومة

ُلبعض املجتهدين، فأما غالب  أحكامهـا معلومـة، ُ فغالب- مفادها وأحداثها - األفعال ّ
ّأن العلم هبا ممكن، وهو حاصل ملن اجتهد واسـتدل : وأعني بكوهنا معلومة. وهللا احلمد

ٌباألدلة الرشعية عليها، ال أعني أن العلم هبا حاصل  لكل أحد، بـل وال لغالـب املتفقهـة ّ
 . )٢(»املقلدين ألئمتهم، بل هؤالء غالب ما عندهم ظن أو تقليد

ة قــب داللــة املطا مقتــىض ال يعتمــد إالًويف جمــال الــدالالت أيــضا؛ فــإن املنطــق
واملستعمل يف «): ٥٤٠:ت (مل داللة االلتزام، يقول ابن سهالن الساويُوالتضمن، وهي

، فإهنـا غـري منحـرصة، إذ )٥( ال داللة االلتزام،)٤( والتضمن،)٣(العلوم هي داللة املطابقة
 . )٦(»اللوازم قد يكون هلا لوازم وهكذا إىل غري هناية

 تنباط األحكـام الـرشعية ألن يعتمد داللة اللزوم يف اسبخالف أصول الفقه فإنه
ّ بأن النّص الرشعي ال يتطرق له الذهول والنسيان، فكل ما يمكن اإليامن: األصل يف هذا

                                 
 ). ٦٩-٤٧:ص(:انظر.  أسبابهتارخيه و:ّنشأة القول بظنية الفقه) االستقامة(ناقش ابن تيمية يف كتابه )  ١ (
 ). ٥٥:ص( االستقامة)  ٢ (
 ).٣٤٠: ص(التوقيف ، ) ١٤٠: ص(التعريفات . هي داللة اللفظ بالوضع عىل متام ما وضع له)  ٣ (
 ).٣٤٠: ص(التوقيف ، ) ١٤٠: ص(التعريفات . هي داللة اللفظ بالوضع عىل جزئه)  ٤ (
 ). ٣٤٠: ص(التوقيف ، ) ١٤٠: ص(التعريفات . ما يالزمه يف الذهنهي داللة اللفظ بالوضع عىل )  ٥ (
 ).٣٣:ص(البصائر النصريية )  ٦ (



 
 

  ١٣٥  

ًأن يدل عليه فهو معتمد ومراد رشعا، كام يف داللة املفاهيم مثال، كداللة مفهوم املوافقـة، ً ُ 
 وهي عىل قياس منهج املناطقة غري مقبولة، وهـذا  لزومية،ت فإهنا دالالوداللة اإلشارة،

 . ما ال يوافق عليه النهج األصويل
 :  أما من حيث االرتباط باللغة-

رف اليوناين، بكل ما حيمله من لغة وفكر؛ كانت مـؤثرة يف َّفإن نشأة املنطق يف الظ
ِّمعربة عنه ة أفكاره ولغته الصياغ امهت يف تـشكيل سـ  القديمة لذلك فإن اللغة اليونانية،َُ

 .  لالرتباط الوثيق بني اللغة والفكرالعقل املنطقي
كل ْشُوملا قامت الرتمجة يف العهد اإلسالمي لكتب اليونان، اصطدم املرتمجون بمـ

يانية اللغـة الوسـيطة التـي ترمجـت عنهـا ُّاللغة بني اليونانية والعربية، باإلضافة إىل الرس
 . فاتبعض املصنَّ

مجة  اإلشكاالت عن هذه الرتمجة املرتددة يف منهجها بني الرت منٌونجمت جمموعة
ْاحلرفية والرتمجة باملعنى ٌ حيث تتابع عدد من املناطقة عىل الشكوى من سوء الرتمجة، بل ،َ َ َ

ت األلفـاظ دَّملنطـق بـسبب سـوء الرتمجـة التـي عقـعزى بعضهم انرصاف الناس عن ا
 . بت العبارةَّوصع

شئة عن اإلشكالية اللغوية بني اليونانية والعربية، تلـك وكان من بني الظواهر النا
ــاين والعــريب  ــني االســتعامل اليون ــة املتقــدمني ب ــر املناطق ــدها أكث ــي عق ــات الت املقارن

 . )١(للمصطلحات واملفردات

                                 
 :ًانظر مثال)  ١ (

 ).١٣٨، ١٣٥، ٢/١٢١(، )١٤٠-١/١٣٥(عند الفارايب، يف جمموع املنطق عند الفارايب  -
 ). ٣٤٤، ٢٤٣، ٢٨٧، ٢٤١، ٢٢٩، ١/٢٢٠(عند ابن سينا، يف اإلشارات والتنبيهات  -



 
 

  ١٣٦  

 :  فيها أثر الفرق اللغويَّن أبرز األمثلة التي يتبنيِولعل م
اعتبار الكم، وهي القضية التي مل وهي إحدى أنواع القضايا ب:  القضية املهملة-١

ّتسور، ال بسور كيل وال جزئي، وليست خمصوصة بشخص كذلك، بل أمهلت من بيـان 
 ]. ٢: العرص[﴾    #  $  %  &﴿: الكم فيهام، مثاهلا قول اهللا تعاىل

ّهنا بحسب العـرف املنطقـي ليـست مـسورة إفقد تضمنت اآلية قضية مهملة؛ إذ  ُْ
ل أو بعـض، وليـست خمـصوصة كا عبارة عن ألفاظ حمددة، ككيل وال جزئي ومهبسور 
) ال (بــ) اإلنـسان (لكن يف لغة العرب هذه اجلملة تفيد العموم التصال لفظة. بشخص

لـذلك ال . املفيدة لالستغراق، وهو نفس املفهوم الذي تؤديه القضية الكلية عند املناطقة
قسيم القضايا املنطقية يف اللغة يصح وجود قضية مهملة يف لغة العرب، وعليه فال يصح ت

 . العربية
واملقــصود هبــا األداة التــي تــربط بــني :  مــسألة الرابطــة يف اجلملــة املنطقيــة-٢
البد مـن : رون لذلك بأنهّ يف القضية احلملية عند املناطقة، ويرب)٢( واملحمول)١(املوضوع

زيـد : ىل تقريرهمنسبة توسط بني املحمول واملوضوع، وإال مل تكن قضية، ومثال ذلك ع
 ). هو (هو كاتب، والرابطة

ّوهذا التقرير ال يستقيم مع لغة العرب، وقد رد النحاة قول املناطقـة هـذا بإمجـاع 
                                 

 ). ١٤٠، ١٣٨:ص(عند اخلوارزمي، يف مفاتيح العلوم  -

 ).١٩٤، ١٨٩، ١٨١، ١٦٧، ١٥٦، ١٣٣، ١٣٢، ٤/١١٥(عند ابن حزم، يف التقريب  -

 ). ١٠٢، ٩٨، ٩٧:ص( الساوي، يف البصائر النصريية  ابن سهالنعند -
 ).٢/٤٤٧(املعجم الفلسفي . أو ليس بموجود له، هو الذي حيكم عليه بأن شيئا آخر موجود له)  ١ (
املعجـم الفلـسفي . وأما يف الـرشطية فيـسمى تاليـا، هو املحكوم به يف القضية احلملية دون الرشطية)  ٢ (

)٢/٣٥٧ .( 



 
 

  ١٣٧  

ّالنحويني عىل أن اخلرب إذا كان اسام مفردا مل حيتج إىل رابطة تربطه باألول، ألن املخاطـب  ً ً
 . )١(يعرف أنه مسند إليه من حيث كان ال يقوم بنفسه

ًيف القياس االستثنائي مع أن ما بعدها ليس مغايرا ملـا ) بلكن (ذكر االستثناء «-٣
للواقـع مـع أهنـا يف العربيـة ) لـو (قبلها، وهي منقولة عن اليونانية، وكـذا وضـع كلمـة

 : ، ومثال ذلك عىل تقريرهم)٢(»لالمتناع
 . إن كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود

 . لكن الشمس طالعة
 .  موجودالنهار: إذن

ً النحو، بل قـد تكـون رضبـا وهذه الصياغة غري مستساغة يف لغة العرب عىل هذا
 . ِّي يف اخلطاب عند العربِمن الع

 : أما الفوارق من جهة اللغة العربية
باق ِّياق والـسِّفإن العربية، ويتبعهـا العلـوم املتعلقـة هبـا كاألصـول، هتـتم بالـس

الية لفهـم املقـصود كذلك تراعي القرائن احلالية واملق و،حاق يف اجلملة لفهم املعنىِّوالل
ُ كام أهنا تعتني باجلمل اإلنشائية واخلربية؛ ألن اجلمـل اإلنـشائية تـستنبط ،وتوجيه املعنى

 . منها األحكام، واجلمل اخلربية قد تتضمن ما يفيد احلكم بصيغة اخلرب
ية فقط من حيث الكـم بخالف املنهج املنطقي، والذي هنايته العناية باجلملة اخلرب

 .والكيف، وليس له عناية بالسياق وال بالقرائن
حماولـة بعـض األصـوليني معاملـة ) ٥٣٦:ت(ًواعتبارا هلذا املعنى؛ نقد املـازري

                                 
 ). ١١٣-١/١١٢( البحر املحيط، للزركيش :انظر)  ١ (
 ).١٩٦:ص(ّأليس الصبح بقريب، للطاهر بن عاشور : كتاب)  ٢ (



 
 

  ١٣٨  

ِالنص الرشعي العريب وفق القوانني املنطقية، فقال يف معرض تعليقه عـىل حـديث  كـل (َ
كل مسكر مخـر وكـل مخـر (تاب مسلم وأما قوله يف ك ... «) : مسكر مخر وكل مخر حرام

ٍفإن نتيجة هاتني املقدمتني أن كل مسكر حرام، وقد أراد بعض أهل األصـول أن ) حرام ُ َّ ُ َّ
وهذا وإن اتفق هلـذا األصـويل هـا هنـا ويف ...ٍيمزج هذا بيشء من علم أصحاب املنطق 

األقيـسة ٍموضع أو موضعني يف الرشيعة فإنه اليستمر يف سائر أقيـستها، ومعظـم طـرق 
ُالفقهية اليسلك فيها هذا املسلك واليعرف من هذه اجلهة  ُ...« )١(.  

ًيف نقـد هـذا املـسلك، مبينـا األصـل يف التعامـل مـع ) ٧٩٠:ت(وتابع الشاطبي ِّ ُ
َّإال أن املتحرى فيه إجراؤه عـىل عـادة العـرب يف  ... «: نصوص القضايا الرشعية بقوله ُ

التزام االصطالحات املنطقية والطرائق املستعملة فيها وألن ... خماطباهتا ومعهود كالمها
ُمبعد عن الوصول إىل املطلوب يف األكثر؛ ألن الرشيعة مل توضـع إال عـىل رشط األميـة،  ٌ ِ ُ

ٍومراعاة علم املنطق يف القضايا الرشعية مناف لذلك ُ«)٢(   . 
 : ًومن الفوارق أيضا
 .  بالفهمُّلُ ما يوهم باالشرتاك أو خيدة ترفض كلَّ مبارشة حمدٌأن اللغة املنطقية لغة

ًبخالف لغة العرب فإن فيها سعة يف التعبري والتفكري، فهـي مـثال تتقبـل التعبـري 
يها، وقد استخدمه الرشع كذلك، وهو مقبول ومفهـوم ف، بل هو دليل البالغة )٣(باملجاز

ِعند العرب يف خماطباهتا، لكنه غري مقبول يف لسان املناطقة ألنـه خيـ  ِّ بـالفهم، وال يبـنيُّلُ
 . ّاملاهية، وهو من قوادح احلد، وال تتقبله صناعة القضايا والرباهني

                                 
 ). ٦٤-٣/٦٣(املعلم بفوائد مسلم، للامزري )  ١ (
 ).٥/٤١٨(املوافقات، للشاطبي )  ٢ (
 ).٢٥٧: ص(التعريفات . هو اسم ملا أريد به غري ما وضع له ملناسبة بينهام كتسمية الشجاع أسدا)  ٣ (



 
 

  ١٣٩  

 :  أما من حيث العالقة بالواقع وبالثمرة التطبيقية-
ال يعرتف بأثر الواقع عليـه وال وفإن املنطق بحثه جتريدي يف املفاهيم والكليات، 

ظر يف اجلزئيـات ألهنـا تتـسبب بـالوقوع يف ينظر فيه وال يستجيب له، لذا فإنه يرفض النّ
وقد زادت النظرة التجريدية من وضـع القيـود والـرشوط . ّالغلط يف التصور والتصديق

التي صنعت حواجز دون حتقيق القوانني املنطقية كواقع يسهل التعامل معه، كام سـبقت 
 . اإلشارة إىل ذلك

يقية املرادة منه، من جهـة أن مـا  بالفقه، وبالثمرة التطبٌأما أصول الفقه فهو مرتبط
ُّال ثمرة له من األصول ال يعتد به وال حيتاج إليه ستدل عليها من ُكام أن بعض األصول ا. ُ

ّوجتاوز ذلك بعض العلامء فكـون أصـوله . التطبيقات النبوية، أو من تطبيقات الصحابة
 . ًخترجيا عىل تطبيقات أئمة مذهبه

 . ونة األصول مع الفروعٌوهذا فرق بني آلية املنطق، ومر
 : لمني عىل الناظر فيهامِ ومما يمكن إضافته من جهة أثر الع-
ُملكات التي ال ي مني من علوم الْلِال العِ كّنأ َ ك طالبها أثرهـا إال بعـد التمـرين ِدرَ

ّوالتدريب، فأثرها بعيد املدى لكون تكوين امللكات مما يتطلب زمنا وذهنا قـابال للتأمـل  ً ً ً
  .والنّظر

لـامن، باإلضـافة لكـوهنام علمـني معيـاريني ِوهذه من النقاط التي يتفـق فيهـا الع
 .ّلغريمها، وآلة تتقدم يف النظر عىل غريها

  
  



 
 
 
 


 

 
 :ويشتمل عىل املباحث التالية

`  
`  

 
 

 
 
 
 



 
 

  ١٤١  

  

            متهيد
 

يناقش هذا الفصل عالقة علم املنطق بالعلوم العقليـة املـؤثرة يف تكـوين املنهجيـة           
 . ا يف تشكيله الفلسفةّ البحث املتكونة عنها، والتي سامهتطبيعةالفكرية هلذا العلم و

 
مـع علـوم املنطـق  )علم الكـالم(= اإلسالميلعلم العقيل ا        كام يتناول تاريخ تفاعل

ًساهم يف متريرها إىل الوسط العلمي اإلسـالمي إمجـاال، ثـم إىل علـم الذي و، والفلسفة
 . ًأصول الفقه حتديدا

 
ِّ الـصلة بـني العلـوم العقليـة ذات         ومن هذه اجلهة كان من اجلـدير العنايـة بتحريـر

رة بشكل متكامل أو متبادل يف العقل العلمـي ّاملؤثوالعالقة يف الوحدة املنهجية الفكرية، 
 .الزمنية العلميةلمراحل ّ التطور الطبيعي لاإلسالمي عرب

 
 

*       *      * 



 
 

  ١٤٢  

 
    املنطق بالفلسفة علمعالقة

ُّتعد  مسألة العالقة بني علمي املنطق والفلسفة من أبرز املسائل اجلدلية التـي كثـر َُ
 .  العلوم الفلسفية وتكوين يف تأريخحوهلا الكالم واخلالف

ً من الفلسفة؛ كانت باعثـا مـن بواعـث ومـسببات دينيولعل حساسية املوقف ال
ًاخلالف، حيث تضمنت الفلسفة آراء ومقوالت ختالف األديان عموما، وتـضع أصـوال  ً

.  ومتعلقاته، والتي كان منها املنطقى إىل نفور عام من البحث الفلسفيّغري رشعية مما أد
 . لذلك برز اخلالف يف توصيف النشاط املنطقي، ويف عالقته بالفلسفة

 بعدة صـيغ ث اإلسالمي ويف الدراسات احلديثة هذه املسألة يف الرتاُنوقشتوقد 
 : ًمتقاربة أحيانا، ومنها وأمرتادفة 

 مقدمة هلا؟ / هل املنطق جزء من الفلسفة أو أداة -
 هل املنطق علم أو آلة؟  -

 أو فن؟ هل املنطق علم  -
. »فـن « يسري يف املراد من لفظة ٍ يف الدراسات احلديثة، مع فرقُوهذا األخري أظهر

 استكشاف وضـعية أوم املنطق، ووجه املقابلة يف هذه العبارات بني املعنيني يف تصوير عل
 هل هو علم عميل آيل يف مقابل احلكمـة التـي هـي علـم نظـري غـري آيل؟ فـإن =طقاملن

ّصحت املقابلة اف  . رتقا، وإال فالَ
نت هذه املسألة كمشكلة تقليدية أساسـية عنـد البـاحثني يف املنطـق منـذ ّوقد متك

ن أرسطوطاليس حيـنام ذهـب إىل تقـسيم العلـوم الفلـسفية مل أ ذكرُ ي مبكر، حيثٍوقت
ِّجيعل للمنطق مكانا يف هذه القسمة، يف حني خالفه الفالسفة الر واقيون فجعلـوا املنطـق ً



 
 

  ١٤٣  

بل كانت هناك . )١(ًا له قسام يف مقابل العلم الطبيعي واألخالقوفلسفة وأفردًجزءا من ال
 أحد تالمذة أفالطـون، ندة قبل العهد األرسطي، وذلك عتقسيامت قديمة لعلوم الفلسف
 : ّحيث قسم الفلسفة إىل

 .)املنطق= (نظرية املعرفة -١

 .)الفيزياء ( الفلسفة الطبيعية -٢
 . األخالق    -٣ 

سع معنى الفلسفة عند أرسطو بحيث صارت تشمل كل املعـارف ثم بعد ذلك ات
 . )٢(العقلية

 منه عىل اخلـالف يف ٍ يف جزءٌّ فاخلالف يف أقسام الفلسفة وأبواهبا مبني؛ويف اجلملة
 . هذه املسألة

 مع ًنبعث مرة أخرى خاصةوا اخلالف يف هذه املسألة ّجتدد ؛ العهد اإلسالمي يفو
حينام أطلق هـذه اللفظـة يف ) ٤٢٨:ت (، وهذا ما فعله ابن سينا)آلة (:تصوير املنطق بأنه

 هـو حماولـة تفـسري - بحسب بعض البـاحثني– ، والذي دفعه إىل ذلك)٣(تعريف املنطق
. )٤(حيث تأثر هبا يف صياغة معنى املنطق) آلة (عنييي ذوال) أورجانون (وفهم مصطلحأ

عده بقـرون، حيـث كانـت هـي  نشأت ببلمل يطلقها أرسطو، ) أورجانون (مع أن كلمة
                                 

 ). ١٩-١٨:ص( تطور املنطق العريب، :حممد مهران لكتاب.  مقدمة د:انظر)  ١ (
 ). ٢/٩٧٨(سوعة الالند ومو). ٨:ص( مدخل جديد إىل الفلسفة، بدوي :انظر)  ٢ (
ّفهي موجودة يف تعريف املنطق قبل ابن سينا، كام نجدها عند متـى بـن يـونس ) اآللة(أما لفظة : قلت)  ٣ (

مـن رصيـح لفـظ ) ٣٩٢ت(بل نقلهـا أبـو سـليامن املنطقـي . يف تعريفه للمنطق كام سبق) ٣٢٩:ت(
 ا يتفقون أنكادويلباحثني املعارصين إال أن ا). ١٤٣:ص(كام يف صوان احلكمة » آلة العلوم «: أرسطو

َطلقت من قبُعىل أهنا أ  . ل تالمذة أرسطوِ
 ). ب/٢/٤٧٣( موسوعة الفلسفة، لبدوي :انظر)  ٤ (



 
 

  ١٤٤  

وال شـك أن وصـف طبيعـة . ُالعنوان الذي أعطي ملجموع مؤلفات أرسـطو يف املنطـق
ّأثر يف فهـم النـاس هلـذه املـسألة، بـالرغم مـن أهنـا مـشكلة يف ضـبط ) آلة (:املنطق بأنه
 .  يف حتديد مفهوم املنطق- مع مرور الزمن -ر ّالذي أث) أورجانون (املصطلح

 القول يفم يقدت ينبغي املسألة ف ذاتيف نظرال  عندبتاريخ املسألة، أماما يتعلق هذا 
 .  الفلسفةمعنى

والبحث يف تعريف الفلسفة ومفهومها هو من املشكالت الفلسفية العريقـة التـي 
 . يطول النظر فيها، وليس هذا مقام حتريرها

 إىل ّولعل من أسباب تشعب القول يف مفهوم الفلسفة، هو اخـتالف جهـة النظـر
الفلسفة يف نفسها بني العلم والنشاط الذهني، حيث إن األظهر يف طبيعة الفلسفة كوهنـا 

ًعملية أو نشاط أكثر من كوهنا موضوعا أو بناء للمعرفة، وتعريف النشاط أصعب دائام « ً ً
ًوحياول البعض أحيانا جتنـب هـذه الـصعوبة . من تعريف الكيان أو اليشء املحدد املعامل

، وهو النشاط العقـيل »تفلسف« ال يوجد يشء اسمه الفلسفة، بل يوجد فقط إنه: بالقول
الواعي الذي حياول به الناس كشف طبيعـة الفكـر، وطبيعـة الواقـع، ومعنـى التجربـة 

 . )١(»اإلنسانية
 عىل املدرسة -ً غالبا  -ومن جهة أخرى، فإن تعدد التعريفات واختالفها يتوقف 

ً واملفاهيم تبعـا لفهـم كـل ريفاتقائم بالتعريف، فتتعدد التعالالفلسفية التي ينتمي إليها 
 .مدرسة ملعنى الفلسفة، ووظائفها وأغراضها

ومن أبرز التعريفات املتداولة، مع اختالفـات يـسرية، تعريـف احلكمـة املرادفـة 

                                 
 ).١٨:ص(أنواعها ومشكالهتا، هنرتميد : الفلسفة)  ١ (



 
 

  ١٤٥  

 .)١(» حقائق األشياء، والعمل بام هو أصلحُعلم«: للفلسفة بأهنا
ْ يبحث فيه عن حقاٌعلم«: وقيل ئق األشياء عـىل مـا هـي عليـه يف الوجـود بقـدر ُ

 .)٢(»الطاقة البرشية
 عن أحوال أعيان املوجودات عىل ما هي عليه يف نفس األمـر ٌ باحثٌعلم«: وقيل

 .)٣(»بقدر الطاقة البرشية
 عقلية لتفسري كل ما هو يف حمـيط اإلنـسان، ٌةقاربويمكن تقريب الفلسفة، بأهنا م

كنـة ْمُلعقل البرشي، وذلك عن طريق فرض التـساؤالت املوكل ما يمكن أن يفكر فيه ا
 .ثم تسجيل مجيع اإلجابات الواردة عليها

ٌثمة مدخلو  فهم ة؛ من خاللعلم املنطق بالفلسفعالقة  اعتباري يساهم يف حترير ّ
 .سياق الذي انبثقت فيه هذه العلومال

ة أو ّليـّ أوُحظـةجتـدر مال :العلوم العقلية فعند النظر يف املحضن الذي نشأت فيه 
ن ّبدائية املعرفة عند اإلنسان يف ذلك العرص اليوناين القديم، والذي يعيش حاالت التكو

 .نى عليها العلومْبُة التي تّمات األوليّ واملقد العلمية،واملفاهيملمعقوالت  لّيلّاألو
ع يف تلك املرحلة مل تكن العلوم متاميزة كام هي عليه فيام بعد؛ لـذا فـإن موضـوو 

التفكري حينئذ يتعلـق بكـل مـا يمكـن الكـالم حولـه مـن الطبيعـة والرياضـة والفلـك 
ًواألخالق والسياسة ونحو ذلك، ممـا يـشكل خليطـا معرفيـا، وحينهـا تتـضح العالقـة  ً

ومنهـا الفلـسفة واملنطـق، . العضوية األولية التي نشأت بني العلـوم يف املحـضن األول

                                 
 ).١٢٧:ص(مفاتيح العلوم، للخوارزمي )  ١ (
 ).١٥٥:ص(التعريفات، للجرجاين )  ٢ (
 ).١/٤٩( اصطالحات الفنون، للتهانوي كشاف)  ٣ (
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ئمـة عـىل التفكـري والتأمـل يف مجيـع العلـوم يف سـياق نتيجة األجواء العلمية العامة القا
 . واحد

ً من املفاهيم املرتكزة أساسا عىل مقوالت ٍ ملجموعةٌاملنطق إفراز علم ّ فإن؛َّمَن ثِوم
 فلسفية معلومة، أو خمتزنة يف الذهن أو العقل الباطن، ونـتج عـن كـل تلـك املختزنـات

 .  علم املنطق-ًالحقا- املرتاكمة
لت ّ املنطق بالفلسفة عالقة ابتدأت وليدة منذ فرتة احلضانة ثـم تـشكفعالقة؛ إذن

ًليس، وجعل للمنطق موضـوعا خاصـا متاميـزا عـن اطبأشكال خمتلفة حتى جاء أرسطو ً ً
 طرائق التفكري، وكـذا سـائر العلـوم الفلـسفية ِيارِ وعِنْزَغريه يف البحث عن املعرفة، وو

 .األخرى
 ٍ أقـوال يدور حولعامته، وه املسألة فقديم هذأما خالف أهل العلم والفلسفة يف

 : ثالثة
ٍأن املنطق جزء من الفلسفة، وأحد أقسام علومها، مع اختالف: األول  داخل هذا ٌ

القول يف تصنيف املنطق، هل هو قسم مستقل يف مقابل القسم النظري والعمـيل، أم هـو 
 .)١( عىل قولنيٌأحد أجزاء القسم النظري يف الفلسفة؟ خالف

 يلزم فهمه وضبطه ٍ بحثُجه من، بمعنى أنهتهامّومقد  الفلسفةُ آلة املنطق أن:لثاينا
ق اخلطوات اآللية للمنطـق عـىل علـوم ّطبُقبل اخلوض يف املسائل الفلسفية، وبعد ذلك ت

 .الفلسفة
ٌأن املنطق جزء من الفلسفة، ومقدمة: الثالث  هلا يف نفـس الوقـت، ومأخـذ هـذا ٌ

                                 
، وكـشاف اصـطالحات )١٢٧:ص( مفاتيح العلوم للخـوارزمي :حكاية األقوال واخلالف يف انظر)  ١ (

 ).٤٠-٣٦:ص( ، ومناهج البحث عند مفكري اإلسالم، للنشار)٥٢-١/٥١(الفنون، للتهانوي 
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 : النظر إىل املنطق باعتبارين يف-فيام يظهر-القول 
رات ّ فلـسفية وتـصوأصـول عـىلالذي قام ن املنطق وتأليفه؛ ّ تكوبيعةط:  األول
 .كتساب املجهول من املعلومال ًطريقاًل املنطق مصدرا للمعرفة وْعَل جخاصة من أج

 يستخدمه الفيلسوف بطريقـة آليـة ٍ بحثِالنظر يف املنطق كمنهج: واالعتبار الثاين
 .يناقش املسائل ويضع الدالئلحينام 

ظر التي اعتربها كـل  جلهة النٌّ بني القولني، واعتبارٌ أنه مجع؛وحقيقة القول الثالث
 .ن الفلسفي لعلم املنطق، وهو حرف املسألة وحمل البحثّ بأصل املكوٍقول، مع اعرتاف

قـول فمنتهى هذا القول هو إثبات عالقة املنطق بالفلسفة عىل نحو ما ذهب إليه ال
 .األول

ِأما القول الثاين، فلعله دخ  عليه من جهة عدم التفريق بني املنطق كأفكار ذهنيـة َلُ
ً كونه أفكـارا ذهنيـة جمـردة فإنـه قـد  من حيثاّأمف . قائم بذاتهنه كعلمّدة، وبني تكوّجمر

نه كعلم؛ فـإن ّا من حيث تكوّأمو. يصعب توصيف طبيعة املنطق وربط عالقته بالفلسفة
عه عن الفلسفة ألن وضع العلم املنهجي البد أن يسبقه تفلـسف واسـتدالل ُّتفراألظهر 

يف تقريره ووضعه، مما يعني صعوبة انفكاك املنهج املنطقي عن األصل الفلـسفي املنبثـق 
 .عنه، حتى وإن تشكل يف قوالب لغوية خمتلفة

ت ومـؤثرات  له مالبسا قد تكون–  أن املنطق آلة- التنبيه عىل أن القول الثاين مع
 ، كأثر تـسمية جممـوع كتـب أرسـطو املنطقيـة املوضوعيةّ عن حدٌيف التمسك به خارجة

 ليس للفلسفة ٌ املنطق آلةم البعض بأنَهْوَ أ الذي؛)اآللة (اوتفسريها بأهن) باألورجانون(
 .فيه أثر

 فقد نرص هذا القول بعض العلـامء كـالغزايل والفـارايب وابـن ، أخرىٍ ومن جهة
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ية، حيث متـسكوا بـالقول ّ امللفالسفة وابن رشد من ال-)١( يف رأهيامٍ اضطرابعىل-سينا 
باستقالل املنطق عن الفلسفة من أجل حماولة توطني املنطق يف البيئة اإلسـالمية بوصـفه 

ضـمن علـوم الفلـسفة يف  املنطق َّمع أن الغزايل عد.  عامٍ بوجه املحايد للبحث العقيلٌآلة
 .)٢()مقاصد الفالسفة (كتابه

ًناء املنطق أصوال ومسائال؛ ر يف بّ متجذٌومما يعضد القول بأن الفلسفة أصل  قرائنً
 :ّعدة

الـصوري مـن أصـل فلـسفي، يقـوم عـىل / انبعاث فكرة املنطق األرسطي:منها
تقسيم الوجود إىل كيل وجزئي، وأن الكليـات وجودهـا ذهنـي ولـيس يف اخلـارج، وأن 

ُالتصور ينبغي أن يبنى عىل الكيل  . )٣( ال اجلزئيّ
ّسه الصُفاملنطق يف أصله وأ ٌوري متفرع عـن فكـرة فلـسفية يف الوجـودّ ومـسألة . ّ

. الوجود قضية فلسفية حمضة ال يزال خالفها وبحثها عند الفالسفة يف القديم واحلـديث
ٌكام أن مسألة بناء التصور قضية معرفية، ومبحث املعرفة قسم ً من الفلسفة قـديام ٌ متمكنّ

ٌوال خيفى أن األساس الفلسفي لنظرية احلد األرسطية قائم عـىل إثبـات .  كذلكًوحديثا
 . نة جلملة من املسائل املنطقيةِّ، إىل غري ذلك من األصول الفلسفية املكو)٤(الكليات

ًيال ً بنـاء وتكمـ- الفلـسفة واملنطـق - مـنيْلِتداخل مباحث ومـسائل الع: ومنها
ُيؤكده ًوتتميام، وهذا من قديم،   بـأن ُت العادةَرَوقد ج... «: بتعليقه) ٤٢٨:ت(ابن سينا ّ

ة، أعنـي الفلـسفة يـمْكِت منطقية، وإنام هي للـصناعة احلتطول مبادئ املنطق بأشياء ليس
                                 

 ).٣٩، ٣٨:ص( منهاج البحث عند مفكري اإلسالم، للنشار :انظر)  ١ (
 ). ٣١:ص( مقاصد الفالسفة، للغزايل :انظر)  ٢ (
 ). ٥٦-٥٣:ص( مناهج البحث، للنشار :انظر)  ٣ (
 ). ٦٢-٦١، ٥٧:ص( املصدر السابق :انظر)  ٤ (
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 . )١(».. .األوىل
 ؛)٥٠٥:ت (للغـزايل) معيار العلم (كتابككتب املنطق،  ض بعضا استعرعندو

مبحـث الوجـود، : ية يف أصـلها، مثـل جمموعة من املباحث الفلـسفاملمكن مالحظة من
ثم نجـد . )٣(ً، كام سنجد تقسيام للموجودات بعدة اعتبارات)٢(وعالقته بمبحث األلفاظ

ًوبحثا مطوال يف املقوالت العرش. )٤(ًبحثا يف مصادر اإلدراك أو مصادر املعرفة ّ ، وهـو )٥(ً
 ًبـة عـىلّرتُ، م)٦(يةًثم رشحا لكثري من املصطلحات واحلدود الفلسف. يف عامة كتب املنطق

ّ الرياضيات، ثم يرصح بعد ذلك الغزايل بأنه دخـل - الطبيعية -اآلهلية : أبواب الفلسفة
 . )٧(ّيف تفصيالت ليست متعلقة باملنطق أو بمعيار العلم عىل حد تعبريه

 كل فلسفة أصبح هلا منطـق ّأن: ة عىل ابتناء املنطق عىل الفلسفةّ الدالقرائنومن ال
ائية، ّ املنطق عىل يـد أصـحاب الفلـسفة املـشة منذ نشأٌ لفلسفتها، وهذا ظاهرًمستقل تبعا

ً منطقـا  الفلـسفة الرواقيـةأنتجـتويف املقابل . وريّحيث نتج عن فلسفتهم املنطق الص
ّخاصا هبا يعتمد عىل رؤيتها الفلسفية العملية الواقعيـة ال الـصورية التجريديـة، ممـا أثـر  ً

 يف الذهن فقط وليس له وجـود يف اخلـارج، ٌألنه وارد) ّلكيلل (بدوره يف إنكار الرواقيني
ه مـن الواقـع واحلقيقـة ِبـْرُفكان اعتامدهم عىل اجلزئي املوجود يف اخلارج، والعمل به لق

                                 
 ). ١/١٠(املدخل من كتاب الشفاء )  ١ (
 ).٧٥:ص( معيار العلم :انظر)  ٢ (
 ). ٩٣-٩٢:ص( املصدر السابق :انظر)  ٣ (
 ). ٩٢-٨٩:ص(لسابق املصدر ا)  ٤ (
 ). ٣٢٩-٣١٣، ١٠٧:ص(املصدر السابق )  ٥ (
 ). ٣٠٧، ٢٩٦-٣٨٤:ص(املصدر السابق )  ٦ (
 ). ٣٤٧:ص (ملصدر السابقا)  ٧ (



 
 

  ١٥٠  

ٌمدركة باحلس، وهذا أثر ظاهر للجانب الفلسفي يف تكوين املنطق الرواقي ال ُْ . 
ّ ما سمي بمنطق اإلرشاقيني وهو ن،ومن بابته  تاج الفلسفة اإلرشاقية، وما ظهر يفُ

 عـىل الفلـسفة العلميـة القـائم الوضـعي  املنطـق:ومنـهالفلسفة احلديثـة يؤكـد ذلـك، 
 . املوضوعية

ه إىل ّض اجتـ عىل نقض املنطق القديم، وهذا النقٌبل إن هنضة املنطق احلديث قائمة
ًأوالجذوره الفلسفية  ّ . 

ّ الدراسات املنطقية يدل عـىل أن الفلـسفة ّفهذا التنوع واالختالف بل والتباين يف
ً الفلسفة خالفا للقـول بـأن املنطـق ُهي التي تفرز املنطق ال العكس، وأن املنطق هو فرع

 . ّمقدمة وأداة الفلسفة
، وذلك باعتبار أن )١(»املنطق هو صميم الفلسفة «: يقول أحد الفالسفة املحدثني

 طريقه، فالبد أن تسعى إليه حينذاك النظريـة ّدراسة الفلسفة إذا انتهت بصاحبها إىل تبني
ًاملنطقية لتدخل يف اإلطار العام الذي تبنّاه، دخوال طبيعيا ال صنعة فيه ً)٢(   . 

ف ضمن العلوم املعيارية  ُيضاف إىل ذلك، أن املنطق يصنّ وهي تلك العلوم التي «ُ
امل وموضـوعه األخالق وموضوعها اخلري، واجلـ: موضوعها األحكام التقويمية، وهي

 . )٣(»اجلميل، واملنطق وموضوعه احلق
ومن املعلوم أن هذه العلوم إنام قامت عىل أسس فلسفية يف البحث حـول فلـسفة 

                                 
ما هو علم املنطـق، ليحيـى : ًنقال عن كتاب). م١٩٧٠:ت( لِسَ ربرتراند:  الفيلسوف اإلنجليزيهو)  ١ (

 ). ٨:ص(هويدي 
 ). ٨:ص(ملنطق، حييى هويدي ما هو علم ا: انظر)  ٢ (
 ). ب/٢/٤٥١(موسوعة الفلسفة، لبدوي )  ٣ (



 
 

  ١٥١  

ٌّ املنطـق مبنـي عـىل فلـسفة خمتـصة بـه -ً قياسا عليها -وفلسفة اجلامل، وكذا . األخالق
 . أنتجته كباقي العلوم املعيارية

 
فهـذه . فرق اجلذري بني علمي املنطق وأصول الفقهوفائدة هذا البحث يف بيان ال

العالقة العتيدة بني املنطق والفلسفة تعني صعوبة جتاوزها واستخالص أفكار بريئة غـري 
 . منحازة ال يمكن ضامن تأثريها من عدمه عىل العلوم التي تتداخل معها

 
علـم وجـذر . ، يظهر أن جذر علم املنطق عقـيل فلـسفي يف أصـله هذا املقامويف

 املنطـق ُ وصفلدقيقَّومن ثم ليس من ا. صله كذلكأصول الفقه لغوي نقيل رشعي يف أ
لذا فإن إدخاله عـىل العلـوم . واملوضوعية املثالية، فإهنا غري متحققة فيهأباحليادية املطلقة 

ًاألخرى ليس أمرا مستقيام   .  وجهِّن كلِمً أو حمايدا ً
 
 

*    *    * 
 



 
 

  ١٥٢  

 
  املنطق بعلم الكالم  علمعالقة

ّيعترب علم الكالم من العلوم اإلسالمية التي متثل مهزة وصل وجـرس عبـور بـني  ُ ُ
 والعلوم الـرشعية بجـامع تغليـب املنهجيـة العقليـة يف - غري الرشعية -العلوم العقلية 

االستدالل واالحتجاج واملناظرة، لذا كان علم الكالم أوىل العلوم الرشعية للتفاعل مع 
ه الفكريـة املتمحـورة حـول وم العقلية بحكم طبيعته ونزعته التي تكونـت مـع بنيتـالعل

 .  البحث وأداته يف علوم الفلسفة واملنطقرالذي هو يف املقابل حموالعقل، 
الكـالم هـم مـن أوسـع العلـامء ومن جهة أخرى، فإن املتكلمني املشتغلني بعلم 

انتقـال أفكـارهم ومنـاهج بحـثهم ساهم يف  يف كافة العلوم الرشعية واللغوية، مما ًارّتبح
 التـي تقـارب نـشاطهم ًوطرائق استدالهلم إىل العلوم األخرى التي اشتغلوا هبا، خاصـة

ُتطورت صلتهرها علم أصول الفقه، والذي املنهجي، ومن أقرهبا وأكث ِ الم من وقت  بالكّ
عـىل  )٥٠٥:ت (يل الغـزاّ ويف هذا املعنى يعلـق،ّ إىل حد جتاوز اخلصوصية العلمية مبكر
ّوذلك جماوزة حلد هـذا ... «:  يف كتب أصول الفقه؛ بقوله مات الكالميةّر بعض املقدْكِذ ٌ

  الكـالم عـىلِبـةَلَلغوإنام أكثر فيـه املتكلمـون مـن األصـوليني .  له بالكالمٌطْلَالعلم وخ
 . )١(»ُّ؛ فحملهم حب صناعتهم عىل خلطه هبذه الصنعةطبائعهم

، طـق بـاألخص عالقة علم الكالم بالفلسفة واملناستكشاف لذا كان من املناسب
ّوتأثريها يف تكوينه التارخيي و املنهجي الذي تنقل بدوره إىل العلـوم املخالطـة لـه كعلـم 

  .أصول الفقه
*    *    * 

                                 
 ). ١/٤٢(املستصفى )  ١ (



 
 

  ١٥٣  

 
 

وصناعة «: له بقوله) ٣٣٩:ت (من أقدم التعريفات لعلم الكالم، وصف الفارايب
ّكة يقتدر هبا اإلنسان عىل نرصة اآلراء واألفعال املحدودة التي رصح هبا واضع َلَالكالم م ٌ

 . )١(»ّامللة، وتزييف كل ما خالفها باألقاويل
ُ العـضد ًولعل التعريف األكثر تداوال؛ هو تعريف  ٌعلـم«): ٧٥٦:ت ()٢(اإلجيـيَ

 . )٣(»ّالشبهُيقتدر معه عىل إثبات العقائد الدينية بإيراد احلجج ودفع 
 ٌ علـم«): ٨٠٨:ت (ومن التعريفات السائرة لعلم الكالم، تعريف ابـن خلـدون

 عـىل املبتدعـة املنحـرفني يف ّاج عن العقائد اإليامنية باألدلة العقليـة والـردَجِيتضمن احل
 . )٤(»ةُّاالعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنّ

مرة والفائدة أو الوظيفـة؛ إال وهذه التعريفات، وإن كانت من قبيل التعريف بالث
 : أهنا تفيد عدة أمور

ٌاختصاص هذا العلم بالعقائد، ويمكن القول بأنه متفرع عن علـم العقيـدة -١ مـع . ّ
                                 

 ). ١٠٨-١٠٧:ص(إحصاء العلوم )  ١ (
، هو عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الغفار بن أمحد عضد الدين اإلجيي، الـشريازي، الـشافعي،  مـتكلم)  ٢ (

 سـنة ًولد بإيج من نـواحي شـرياز، وتـويف مـسجونا،  والفقه،والنحو، والبيان، مشارك يف علم املعاين
                .  الرسالة العضدية يف الوضع، رشح منتهـى الـسول، املواقـف يف علـم الكـالم: من مؤلفاته، هـ٧٥٦
 ).٦/١٧٤(الشذرات ، )٣/٢٧(طبقات الشافعية :ينظر

وحولـه ). ٣٤-١/٣١(واقف للجرجاين  يف رشح امل التعريف املذكوروانظر رشح). ٧:ص(املواقف )  ٣ (
 ). ١٦٦-١/١٦٣(يف رشح املقاصد للتفتازاين 

 ). ٣/١٠٦٩(مقدمة ابن خلدن )  ٤ (



 
 

  ١٥٤  

ً وسبب اشتهاره بذلك بدال )١(»بعلم الكالم«وجود خالف مشهور حول تسميته 
 . من علم أصول الدين أو علم العقيدة

 ُّ ويؤكـد هـذه اخلاصـية الغـزايل.البحـث والنّظـراعتامده عىل املنهجية العقلية يف  -٢
ــه) ٥٠٥:ت( ــده للمــسائل الكالميــة، بقول ــة «: يف حتدي ّ وحــد املــسائل الكالمي

ُمايصح للناظر درك حقيقته بنظر العقل قبل ورود الرشع: املحضة ْ َ ّ« )٢(.  

ل ًكـة يف االسـتدالَلَ يف االحتجـاج، ومًدرةُ منهجي يصنع قـٌعلم: أن علم الكالم -٣
 )٣(حيـث يقـول التفتـازاين باملنطق، بعض العلامء يقارنهلذلك . دل واملناظرةواجل

ـــ... «): ٧٩٣:ت( ـــه ي ـــُوألن ـــرشعيات كـــاملنطق يف ًدرةُورث ق ـــق ال  يف حتقي
 . )٤(».. .الفلسفيات

ّالرد عـىل املبتدعـة، ودفـع الـشبه، وتزييـف األقاويـل : أن من وظائفه األساسية -٤ ّ
حفظ عقيدة أهل الـسنة، : وإنام مقصوده«: الميقول الغزايل عن علم الك. الباطلة

 . )٥(»وحراستها عن تشويش أهل البدعة 

*    *    * 

                                 
ورشح املواقـف ). ١٦:ص(، ورشح العقائد النـسفية لـه، )١/١٦٤(رشح املقاصد للتفتازاين : انظر)  ١ (

 ). ٣٠-٢٩:ص(، ومذاهب اإلسالميني، عبدالرمحن بدوي )١/٤٦(للجرجاين 
 ).٢/٣٩٩(املستصفى )  ٢ (

مـشارك يف النحـو والتـرصيف ، مـتكلم، عامل،  سعد الدين التفتازاين،هو مسعود بن عمر بن عبد اهللا)  ٣ (
ولد بتفتازان إحدى قـرى نـواحي نـسا، وتـويف ، واملعاين والبيان والفقه واألصلني واملنطق وغري ذلك

 املفتـاح يف املعـاين والبيـان،، التهـذيب يف رشح تلخيص: من تصانيفه الكثرية، هـ٧٩٣بسمرقند سنة 
 ).٦/٣١٩(الشذرات ، )٦/١١٢(الدرر الكامنة :                ينظر.  املنطق، املقاصد يف علم الكالم

 ). ١/١٦٤(رشح املقاصد )  ٤ (
 ). ١٩:ص(املنقذ من الضالل )  ٥ (



 
 

  ١٥٥  

 
 

يتفق أصحاب كتب املقاالت وتصنيف العلوم واملؤرخون عىل أن نشأة علم الكـالم 
 )١(صل بن عطاءكانت عىل يد املعتزلة فيام يقارب أوائل القرن الثاين، حيث كان شيخهم وا

يـشكالن الطـور األول ملـذهب االعتـزال  =)١٤٤:ت ()٢(، وعمرو بن عبيـد)١٣١:ت(
 باالستجابة لإلشـكاالت العقليـة الـواردة عـىل النـصوص أو بعـض ً إمجاالوالذي اتسم

 . أحكام الرشيعة، مع تفعيل العقل والرأي للبحث عن اجلواب دون االكتفاء بالنص
ّ العقيل يف االستنباط واالجتهاد كان سببا أوُولعل هذا امليل إىل البعد ًا للتفاعل يف ّليً

 . املستقبل القريب مع علوم األوائل العقلية الوافدة
ًة ما يفيد بأن القـرن الثـاين شـهد ظهـورا وحـضورا للمقـوالت الفلـسفية يف ّوثم ً

  حيثّالوسط العلمي اإلسالمي، بحيث أصبحت ظاهرة هلا آثار سلبية تستحق اإلنكار،
 فيام أحدث النـاس مـن «ّمن أحد تالمذته عام يقوله) ١٥٠:ت ()٣(ُسئل أبوحنيفة النعامن

                                 
كلم، أديب، ولد باملدينة، ونشأ بالبرصة، مت، الّهو واصل بن عطاء أبو حذيفة املعتزيل، املعروف بالغز)  ١ (

، نسب إليه وتسمى الواصليةُوإليه تنسب املعتزلة العتزاله حلقة درس احلسن البرصي، ومنهم طائفة ت
تويف سنة ، معاين القرآن، أصناف املرجئة، السبيل إىل معرفة احلق، طبقات أهل العلم واجلهل: من آثاره

 ). ٢٧/٢٤٥(الوايف بالوفيات ، )٦/٧( وفيات األعيان :                  ينظر                         .هـ١٣١
له أخبار مع املنـصور وغـريه، ، هو عمرو بن عبيد بن باب أبو عثامن البرصي املعتزيل القدري، متكلم)  ٢ (

      . يـدالرد عىل القدريـة، وكتـاب يف العـدل والتوح: من آثاره، هـ، ورثاه املنصور١٤٤ّتويف بحران سنة 
 ).٢٧/٢٤٥(الوايف بالوفيات ، )٥/٣٢٩(ميزان االعتدال : ينظر

فقيه، جمتهد، إليـه ينـسب املـذهب ،  هو اإلمام النعامن بن ثابت بن الكويف، أبو حنيفة التيمي موالهم)  ٣ (
 تـويف، بناء فارس، وولد، ونشأ بالكوفة، وتفقه عىل محاد بـن أيب سـليامنأأصله من ، املشهور يف الفقه

 ).١/٢٦(اجلواهر املضية ، )٦/٣٩٠(السري : ينظر. هـ١٥٠سنة 



 
 

  ١٥٦  

عليـك بـاألثر وطريقـة ! مقـاالت الفالسـفة: الكالم يف األعـراض واألجـسام، فقـال
 .)١( » ...السلف

هذا يفيد أن اآلراء الفلسفية انترشت بني الناس فيام يقارب النـصف األول مـن و
 )١٥٠:ت ( أباحنيفةّاألظهر أنو. ت بشكل يستدعي اإلنكار والنقدالقرن الثاين، وظهر

ن طريق املتكلمني املعتزلة املجاورين لـه بل بلغته ع؛ ظر يف املقوالت الفلسفيةمل يبارش النّ
  .، لكنه نسبها إىل مصدرها من قول الفالسفةيف البرصة أو بغداد

ًرا لظـاهرة ِكنُْ قال م، إذ)٢٠٤:ت ( ما جرى عىل لسان الشافعيٍوبنحو من ذلك؛
ما جهل الناس وال اختلفوا إال لرتكهم لسان العرب وميلهم إىل لسان «: جرت يف عرصه
 . )٢(»أرسطاطاليس

ِسلم من الو  َ ثبتْ إن-وهذا القول  يفيد بأن األمر مل يكـن عـىل سـبيل -ُمعارض َ
ت اإلشـهار استحق  الشافعي،ّعرب كام»الناس« عندًل كان ظاهرةاملحاوالت الشخصية، ب

َّومن املعلوم أن الشافعي كان جل. ّ سلبيٌواإلنكار، بل ونتج عنها مردود   إنكاره منـصبا ُ
لع عىل نتاج املتكلمني وناظرهم عليه، وظهر ّ أنه اطً أيضا؛عىل علم الكالم، والذي يظهر
 عىل  من خالل املتكلمنيّفعىل األرجح، أن الشافعي تعرف. ًله يف لساهنم ما أشار إليه آنفا

ُنقده ونسبه لما  َ  . سان أرسطوطاليسلَ
 عن تالمـذة وأصـحاب )٥٤٨:ت (رستاينهويؤكد هذا املذهب، ما ذكره الش

ذكر هلم بعض املؤسس التارخيي ملذهب االعتزال، حيث ) ١٣١:ت (واصل بن عطاء
التي يرى الشهرستاين أن أصحاب واصل مل يرشعوا فيهـا إال بعـد املقاالت املخالفة، 

                                 
 ).٥/٢٠٧(ذم الكالم وأهله، أليب إسامعيل اهلروي )  ١ (

 . ًنقال عن ابن مجاعة يف تذكرته بإسناده إىل الشافعي) ١٥:ص(صون املنطق للسيوطي )  ٢ (



 
 

  ١٥٧  

ومن املعلـوم أن تالمذتـه وأصـحابه إنـام كـانوا يف القـرن . )١(كتب الفالسفةمطالعة 
 . الثاين

 ويشهد هلذا احلضور التصاعدي للقول الفلسفي يف الوسط العلمـي اإلسـالمي
 لرتمجـة - ) هـ١٣٢ (التي قامت عام - سياسية يف صدر الدولة العباسية ّتوجه اإلرادة ال

، حيـث يـصف أحـد رواة )١٥٨:ت ( املنـصورالرتاث اليوناين منذ خالفة أيب جعفـر
ة  «:  بقولهاألخبار خالفة املنصور ّـوكان أول خليفة ترمجت له الكتب من اللغة العجمي ُّ

وسائر الكتـب .. .ُوترمجت له كتب أرسطوطاليس من املنطقيات وغريها.. .إىل العربية
 .)٢(  »...ىل علمهاُوأخرجت إىل الناس، فنظروا فيها وتعلقوا إ.. .القديمة من اليونانية

ّوهذا املشهد يفيد انتشارا واسعا لدرجة التعلق والتأثري، والتي بارشها املتكلمون  ً ً
ًالذين كانوا هم الفئة املتفاعلة مع االطروحات الفلسفية قبوال ونقدا ً. 

ِ جمال أهل النحو واللغة، كام وصف أحد أئمة اللغة املتقدمني، بل جتاوز التأثري إىل ُ
يسلك يف : يتفلسف يف تأليفاته ومصنفاته، يعني «: بأنه) ٢٠٧:ت (ّكريا الفراءوهو أبو ز

 .)٣( »ألفاظه كالم الفالسفة
العـة ّليـة أو املطّوهذا النوع من التأثري يفيد أن طبيعة العالقة جتاوزت املعرفة األو

 . يف اللسان واخلطاب يف التأليفالتأثرًالعارضة إىل مستوى أعمق ب
 فـإن التأسـيس املنهجـي ملـذهب املعتزلـة وعلـم ؛مرحلة البدايات وإذا جتاوزنا 

أيب : ٍ وأوائل القـرن الثالـث عـىل يـد كـل مـن اهلجريالكالم كان يف أواخر القرن الثاين

                                 
 ). ١/٤٦( امللل والنحل للشهرستاين :انظر)  ١ (
 ).٥/٢١١(عادن اجلوهر، للمسعودي مروج الذهب وم)  ٢ (

 ).١/٢٦٦(الفهرست، البن النديم : ، انظر)٢٩١:ت(قاله ثعلب )  ٣ (



 
 

  ١٥٨  

م َّقـدُ املعتزلـة، ومخشـي«، والذي يقول عنـه الـشهرستاين )٢٣٥:ت ()١(ّاهلذيل العالف
ً، وهو الذي كان عاملـا بالفلـسفة، كـام شـهد )٢(»ر الطريقة، واملناظر عليهاِّالطائفة، ومقر

. )٥(ً، وكتب ستني كتابا يف الرد عىل املخالفني يف دقيق الكالم وجليله)٤( له بذلك)٣(امّالنظ
 . )٦(كام أن له آراء فلسفية اقتبسها أو تأثر هبا من مقوالت الفالسفة

ن له  بأصفُوالذي ) ٢٣١:ت (ّأبو إسحاق النظام: والشخصية التارخيية األخرى
، وطـالع )٧(لط الفالسفة وأخذ عنهماخقد  و. خلط علم الكالم بالفلسفة يفًا خطريًادور

ّثم دون ما عند الفالسفة . )٨(ًكثريا من كتب الفالسفة عىل التدقيق ككتب أرسطوطاليس
ِوغريه من امللل والنِّ َ  آخر عدة مسائل وآراء هـي إىل ٍل، واعتقد بعضها وبنى عىل بعضَحِ

                                 
متكلم، من شيوخ ، هو حممد بن اهلذيل بن عبد اهللا بن مكحول أبو اهلذيل العبدي، املعروف بالعالف)  ١ (

ــزال ــرصيني يف االعت ــوس، الب ــداد، ورد عــىل املج ــرصة، وورد بغ ــد بالب وامللحــدين ، هــودوالي، ّول
   . هـ٢٣٥ف يف آخر عمره، وتويف بسامراء سنة ِرَي، وخِمَوع، والسوفسطائية

 ).١٠/٥٤٢(السري ، )٤/٢٦٥(وفيات األعيان :                 ينظر
 ). ١/٤٩(امللل والنحل للشهرستاين )  ٢ (
مذهب أهل االعتـزال، ولـه يف ار بن هانئ أبو إسحاق النظام البرصي املتكلم  عىل ّهو إبراهيم بن سي)  ٣ (

           .هـ٢٣١كتاب احلركة، تويف سنة ، الرد عىل املانوية: ذلك تصانيف عدة منها
 ). ٦٧٣: ص(معجم الفالسفة ، )١٠/٥٤١(السري : ينظر

 ). ٥٦:ص( طبقات املعتزلة للقايض عبداجلبار :انظر)  ٤ (
  ).٥٥:ص( طبقات املعتزلة للقايض عبداجلبار :انظر)  ٥ (
 ). ٥٠، ١/٣٠(، وامللل والنحل للشهرستاين )١٢٩:ص(ق لعبدالقاهر َرِق بني الفْرَ الف:انظر)  ٦ (
 ). ١٣١:ص(ق لعبدالقاهر َرِق بني الفْرَ الف:انظر)  ٧ (
 ). ١/٥٣(، وامللل والنحل للشهرستاين )٦١:ص( طبقات املعتزلة لعبداجلبار :انظر)  ٨ (



 
 

  ١٥٩  

 . )١( أقرب منها إىل الكالمالفلسفة
 رْحَ أبو عثامن عمرو بن ب:ومن الشخصيات املؤثرة يف تاريخ املعتزلة وعلم الكالم

ً، كـام كـان مطالعـا )٢(»شيخ املعتزلة وفيلسوفها« ف بأنهِصُوالذي و) ٢٥٥:ت (اجلاحظ
َلكثري من كتب الفالسفة، ومشاركا يف خ  .)٣(مط وترويج املقاالت الفلسفية بعلم الكالْلً

 يف هـذه املرحلـة املبكـرة، ويف )٤(، كان هناك جمموعة من شـيوخ املعتزلـةوهكذا
 سامهوا يف تبنّي وموافقـة العديـد مـن آراء ومقـوالت الفلـسفة، ؛ اهلجريالقرن الثالث

ًوطالعوا ما كان رائجا من الكتب الفلسفية يف عرصهم، حتى اختلطت بالكالم وكانـت 
 . ه من بعدهمًجزءا منه ال يمكن أن يتجاوز
ك شيوخ املعتزلة كتب الفالسفة ثم طالع بعد ذل«): ٥٤٨:ت (يقول الشهرستاين

ًفخلطت مناهجها بمناهج الكـالم، وأفردهتـا فنـا )٢١٨:ت ()٥( نرشت أيام املأمونحني
 . )٦(»ّمن فنون العلم، وسمتها باسم الكالم

لتكوين املـتكلم، ويؤكد ارتباط متكلمي املعتزلة بالفلسفة، تلك الرؤية الواضحة 

                                 
 ). ٥٦-١/٥٥(للشهرستاين امللل والنحل : ًانظر مثال)  ١ (
 ). ١٤٢:ص(الفرق بني الفرق لعبدالقاهر )  ٢ (
 ).١/٧٥( امللل والنحل للشهرستاين :انظر)  ٣ (
 ). ٨٠، ٦٨، ٦٧، ٦٤، ٦٣، ٦٠، ١/٣١(انظرهم، وآراءهم يف امللل والنحل للشهرستاين )  ٤ (
،  حممد املهدي ابـن أيب جعفـر املنـصورأبو العباس عبد اهللا بن هارون الرشيد بن، هو اخلليفة العبايس)  ٥ (

، ّعنى بالفلسفة وعلوم األوائل ومهـر فيهـا فجـره ذلـك إىل القـول بخلـق القـرآن، هـ١٧٠ولد سنة 
    . هـ٢١٨إىل أن مات يف رجب يف ثاين عرشة سنة ،  وامتحن الناس عليه

 ). ٣٠٦: ص(تاريخ اخللفاء ، )١٠/٢٧٢(السري :           ينظر
 ). ١/٣٠(ّالنحل امللل و)  ٦ (



 
 

  ١٦٠  

وليس يكون املتكلم «: بقوله) ٢٥٥:ت (ّ عندهم، والتي عرب عنها اجلاحظِاملَومفهوم الع
ّجامعا ألقطار الكالم متمك ِّنا يف الصناعة، يصلح للرً ِياسة، حتى يكون الذي حيـسن مـن ً ْ ُ

ِ الذي حيسن من كالم الفلسفةِنْزَكالم الدين يف و ْ  . )١(»عهام عندنا هو الذي جيمِوالعامل. ُ
ر أن منطلق اهتامم املتكلمني بالفلـسفة يف أصـله كـان يف سـبيل ْكّلكن اجلدير بالذ

وقـد . لـل واألديـانِ عىل املخالفني واخلصوم من الفالسفة وغريهم من أصحاب املّالرد
هي يف حدوث : ّأن أول املسائل التي تكلم فيها املتكلمون) ٣٨٠:ت ()٢(ذكر اخلوارزمي

وعـىل ... )٤(والرد عـىل الثنويـة.. .، عىل املعطلةّوالرد... )٣(ىل الدهريةاألجسام والرد ع
 .)٥ (... عىل من قال بكثرة الصانعنيّوالرد.. .ثة من النصارىّثلُامل

 ٌلـيس أحـد« أنـه )١٣١:ت (عطـاءواصل بن :  شيخ املعتزلة األولُ ذكر عنوقد
والدهريـة واملرجئـة، وسـائر  ومارقة اخلوارج وكالم الزنادقة ،أعلم بكالم غالية الشيعة

 . )٦(»ّاملخالفني، والرد عليهم منه

                                 
 ). ٢/١٣٤(كتاب احليوان )  ١ (
: من آثاره، هو حممد بن أمحد بن حممد بن يوسف أبو عبد اهللا اخلوارزمي الكاتب عامل مشارك يف علوم)  ٢ (

 ).٩/٢٩(معجم املؤلفني ، )٥/٣١٢(األعالم :                ينظر. هـ٣٨٠تويف سنة ، مفاتيح العلوم
ق بـني ْرَالفـ  . لكون املعلوم ال يقع إال من جهة احلواس، القوينكرون اخل، م العاملَدِطائفة يقولون بق)  ٣ (

 ).٣٤٦: ص(ق َرِالف
والظالم فاعـل ، والنور منهام فاعل اخلريات واملنافع، زعمت أن النور والظلمة صانعان قديامنطائفة )  ٤ (

، احد منهام مشتمل عىل أربـع طبـائعوكل و، وأن األجسام ممتزجة من النور والظلمة، ّالرشور واملضار
ّواألصالن األوالن مع الطبـائع األربـع مـدبرات هـذا ، واليبوسة، والرطوبة، والربودة، وهي احلرارة ّ

 ).٢٦٩: ص(الفرق بني الفرق . العامل
 ). ٤٩:ص(انظر مفاتيح العلوم للخوارزمي )  ٥ (
 ). ٤٢:ص(طبقات املعتزلة، للقايض عبداجلبار )  ٦ (



 
 

  ١٦١  

ّ الستني كتابا التي دوهنا أبو اهلذيل العـالف يف الـرد عـىل اإلشارة إىل تّوقد تقدم ًّ
 . املخالفني
 أن النشأة األوىل للكالم كانت للتفاعل مع كالم اخلصوم واملخـالفني مفاد هذا؛و
طالع ومثارات البحث واخـتالف ر الزمن وسعة اال، لكن مع مرو واجلدلّلردمن أجل ا

ًالعقول يف التعاطي والقبول، تطور احلال وأصبح للكالم شكال جديـدا يف املـآل ً يقـول . ّ
ّفأنشأ اهللا تعاىل طائفة املتكلمني، وحرك دواعيهم لنرصة الـسنة ... «): ٥٠٥:ت (الغزايل ّ

.. .فمنـه نـشأ الكـالم وأهلـه... بكالم مرتب يكشف  عن تلبيسات أهل البدعة املحدثة
وكان أكثر خوضهم .. .مات تسلموها من خصومهمّاعتمدوا يف ذلك عىل مقد: ولكنهم

... ّيف استخراج مناقضات اخلصوم، ومؤاخذاهتم بلوازم مـسلامهتم، وهـذا قليـل النفـع
َنعم، ملا نشأت صنعة الكالم، وك ّ اخلوض فيـه، وطالـت املـدة، تـشوق املتكلمـون إىل َرُثّ ّ

ُّولة الذب عن السنة بالبحث عن حقائق األمور، وخاضوا يف البحث عن اجلـواهرحما ّ)١( 
 . )٣(» وأحكامها)٢(واألعراض

 تاريخ الرتاث اليونـاين الفلـسفيل  أثناء حكايتهيف) ٧٦٤:ت ()٤(ديَفَّويقول الص
ًنبها  عىل معند املسلمني؛   فـانفتح بـاب.. .« :أحد أسباب االلتفات للمقوالت الفلسفيةّ

ٍاجلدل، واحتاج كل أحد إىل ترجيح مذهبه وقوله بحجة عقلية أو نقلية أو مركبة منهام ّ ّ ّ. ..

                                 
 ).٧١: ص(احلدود األنيقة .  الفرد الذي ال يتجزأهو: جلوهرا)  ١ (
 ).٧١: ص(احلدود األنيقة .  ما ال يقوم بذاته بل بغريههو: العرض)  ٢ (
 ). ٢٤-٢١:ص(املنقذ من الضالل )  ٣ (
، أديـب، لغـوي، مـؤرخ، هو خليل بن أيبك بن عبد اهللا أبو الصفاء صالح الدين الصفدي، الشافعي)  ٤ (

متـام املتـون يف رشح رسـالة ابـن ، الـوايف بالوفيـات: من مـصنفاته، هـ٧٦٤د، تويف يف سنة َفَولد بص
 ).٦/٢٠٠(شذرات الذهب ، )١٤/٣٠٣(البداية والنهاية : ينظر. زيدون



 
 

  ١٦٢  

ْوقويت ّ به حجة املعتزلة وغريهم، وأخذ أصحاب األهواء وخمالفو السنّة مقدمات عقلية َ
ّمن الفالسفة فأدخلوها يف مباحثهم، وفرجوا هبا مضايق جـداهلم، وبنـوا عليهـا قواعـد 

 . )١( » ...عهمَِدب
ْ السع يف ذات الشأن؛يقولو  قلـت الفلـسفة إىل ُثم ملـا ن«): ٧٩٣:ت (التفتازايند ّ

سالميون حاولوا الرد عىل الفالسفة فـيام خـالفوا فيـه الـرشيعة، العربية وخاض فيها اإل
ّفخلطوا بالكالم كثريا من الفلسفة، ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إبطاهلا، وهلم ّ جـرا ً

 . )٢(»ا فيه معظم الطبيعيات واإلهليات أدرجوْإىل أن
ّ أن علم الكالم تطور بـشكل ملحـوظ وحتـدثت بياناتـه وتوسـع ،يتضح من هذا

نشاطه، وكان النظر يف كتب الفالسفة من أبرز الروافد التي شكلت الفكر الكالمي مـن 
، حيث واكبـت حركـة االعتـزال حركـة الرتمجـة  اهلجري عىل األقلأوائل القرن الثالث

ًبدأ الكالم تدرجييا ينحو النزعة الفلسفية، كـام و  يف صدر العرص العبايس األول، مةّنظُامل
ّكام أن مطالعات شيوخ املعتزلة ونظارهـا لكتـب الفلـسفة كانـت . أشار إىل ذلك الغزايل ُ

تؤيت ثامرها يف ترسيب املضامني وطرائق التفكري واملنهج الفلسفي إىل املحـيط الكالمـي، 
ثم إهنم توغلوا يف علم الكالم، وتـشبثوا بأذيـال .. .«: عنهم) ٧٩٣:ت (ينيقول التفتازا

 . )٣(»الفالسفة يف كثري من األصول، وشاع مذهبهم فيام بني الناس
سـواء يف وشيوع مذهبهم جعل الناس ينسجون عىل منواهلم، ويطرقون طرائقهم 

 .  الفلسفياتالرشعيات أو
لـوال مكـان املتكلمـني «:  املتعـديزلةًواصفا تأثري املعت)٢٥٥:ت (يقول اجلاحظ

                                 
 ).١/٨٠(الغيث املسجم يف رشح المية العجم )  ١ (

 ). ١٨:ص(رشح العقائد النسفية )  ٢ (
  ).١٨:ص(رشح العقائد النسفية )  ٣ (



 
 

  ١٦٣  

قت، ولوال املعتزلة هللك املتكلمون ُ ِهللكت العوام، واختطفت واسرت ْ ُ ْ«)١( . 
علـم «وهكذا سيطر املتكلمون املعتزلة عىل قرابة قرنني من الزمـان، حيـث كـان 

 . )٢(»الكالم بأيدي املعتزلة مائتي سنة، ما بني املائة والثالثامئة
 طبقة مؤثرة يف تاريخ االعتزال، وهي الفرتة التـي ظهـر فيهـا ويستمر نشاطهم يف

، واللـذان اسـتمرا عـىل )٣٢١:ت ()٤(، وابنه أبو هاشم)٣٠٣:ت ()٣(، أبو عيلنائياّاجلب
نفس النسق يف جماراة متقدميهم يف مقوالهتم، أو ما تفردوا به، وبعضه قريب من مـذهب 

، )٨( )٧()  والفـساد)٦(الكـون (فة أرسـطو يفً أليب هاشم ردا عىل فلسّكام أن. )٥(الفالسفة
ًوذكر أن أبا هاشم ومدرسته تأثرت باملنطق اليوناين تأثرا غري محيد ُ . 

                                 
 ). ٤/٢٨٩(كتاب احليوان )  ١ (
 ). ٢/١٤٨(مفتاح السعادة، لطاش كربى زاده )  ٢ (
، ّهو حممد بن عبد الوهاب بن سالم بن خالد بن محزة بن أبـان أبـو عـيل اجلبـائي، البـرصي املعتـزيل)  ٣ (

تـويف وإليه تنسب الطائفة اجلبائية وعنه أخذ األشعري علـم الكـالم، و، ولد بجبا بخوزستان، متكلم
 ).٢٥٨: ص(معجم الفالسفة ، )٤/٥٥(الوايف بالوفيات :     ينظر.  هـ، ودفن بجبا٣٠٣بالبرصة سنة 

مـن ، هو عبد السالم بن حممد بن عبد الوهاب بن سالم بن خالد بن محران بن أبان أبو هاشم اجلبائي)  ٤ (
: مـن مؤلفاتـه، هـ٣٢١بان سنة شيوخ املعتزلة، وإليه تنسب الطائفة البهشمية من املعتزلة، تويف يف شع

. اجلامع الكبري، الـنقض عـىل أرسـطاليس يف الكـون والفـساد، الطبـائع والـنقض عـىل القـائلني هبـا
 ).٢٥٨: ص(معجم الفالسفة ، )١٥/٦٣(السري :ينظر

 ). ١/٨٠( امللل والنحل، للشهرستاين :انظر)  ٥ (
فخرجت منهـا إىل ، رة اهلوائية كانت ماء بالقوةهو اسم ملا حدث دفعة كانقالب املاء هواء؛ فإن الصو)  ٦ (

 ).٢٤١: ص(التعريفات . ، والكون هنا مصدر كانفإذا كان عىل التدريج فهو احلركة، الفعل دفعة
 ).٢١٤: ص(التعريفات . زوال الصورة عن املادة بعد أن كانت حاصلةهو )  ٧ (
 ). ١/١٧٤(انظر الفهرست البن النديم )  ٨ (



 
 

  ١٦٤  

بعض املـسائل التـي انفـرد هبـا أبـو هاشـم، ) ٥٤٨:ت ( الشهرستايننتقدحيث ي
ًوا شـيئا مـن أًوذلك أهنم سمعوا كالما من الفالسـفة وقـر... «: فيقول عنه وعن أتباعه

وأخـذوا مـن ... ه حقيقته مزجوه بعلم الكالم غـري نـضيجنُْ، وقبل الوصول إىل ككتبهم
ّق بني املتـصورات ْرَأصحاب املنطق واإلهليني كالمهم يف حتقيق األجناس واألنواع والف

 . )١(»...يف األذهان واملوجودات يف األعيان
حب صـا) ٤١٥:ت (وخامتة املذهب كانت يف طبقة القايض عبـداجلبار اهلمـذاين

 والـذي ،)املغني يف أبواب العدل والتوحيـد( أكرب موسوعة يف مذهب االعتزال يف كتابه
ًذكر عنه أيضا ً أنه متأثر باملنطق اليوناين حيث استعمل بعضا من قواعده ُ ٌ)٢( . 

، تلميذ القـايض عبـداجلبار، )٤٣٦:ت ( البرصينيويف هذه الطبقة كان أبو احلس
ّوالرجل فلسفي املذهب، إال أنه روج كالمـه عـىل ... «: والذي يصفه الشهرستاين بقوله

ضـمن ) ٦٤٦:ت ()٤(طيْفِ ويرتجم له الق.)٣(»... عليهمَاجَض الكالم فرِرْعَاملعتزلة يف م
ًأبو احلسني املتكلم البرصي، كان إماما عاملا بعلـم كـالم ...«: أخبار احلكامء، ويقول عنه ً

ّيد شـوارده، وكـان يتقـي أهـل زمانـه يف ّاألوائل، قد أحكم قواعده وقيد أوابـده وتـص

                                 
 ). ١٥٩:ص(قدام، للشهرستاين هناية اإل)  ١ (
املـدخل لدراسـة علـم الكـالم، حلـسن الـشافعي، : ً، نقال عن)١٥/١١٠( املغني، لعبداجلبار :انظر)  ٢ (

 ). ٢٠٥:ص(
 ). ١/٨٥(امللل والنحل )  ٣ (
هو عيل بن يوسف بن إبراهيم بـن عبـد الواحـد بـن موسـى بـن أمحـد بـن حممـد بـن إسـحاق أبـو )  ٤ (

، واللغة، عامل، أديب، مشارك يف النحو، طي، ويعرف بالقايض األكرمْفِالشيباين القاحلسن،مجال الدين 
إصـالح خلـل ، أخبـار النحـويني: مـن مؤلفاتـه، والتـاريخ، والنجـوم، والرياضة، واملنطق، والفقه

 ).٢٢/٢١٠(الوايف بالوفيات ، )٤/٢٨١(معجم األدباء :         ينظر. هـ٦١٣تويف سنة ، الصحاح



 
 

  ١٦٥  

 . )١ (»...ّالتظاهر به؛ فأخرج ما عنده يف صورة متكلمي امللة اإلسالمية
ّهذا املسار التارخيي ملذهب املعتزلة يثبت مدى جتذر العالقة بـني علـوم الفلـسفة 

َظار علم الكـالم، والـذين شـُوبني متكلمي املعتزلة، والذين هم مؤسسو ون ه وا مـسائلُّقّ
 . فقما ابتدعوه سواء املخالف واملواوابتكروا علومه ثم تبعهم الناس عىل 
ُ ولـد ونـشأ ؛)٣٠٣:ت ( يف طبقـة أيب عـيل اجلبـائيًومن عباءة املعتزلة، وحتديـدا

و مـذهب األشـعرية،  وهـ للمعتزلة؛ اللدود الفكري املنافس، واخلصم الكالمياملذهب
ًتلميذا لشيخ املعتزلـة يف وقتـه ) ٣٢٤:ت ()٢( أبو احلسن األشعري املؤسسوكان شيخه

ر ، ثم انشق عنه، وعن مذهب االعتزال الذي اعتنقه يف صـد)٣٠٣:ت (أيب عيل اجلبائي
  الفالسـفة،ً عىل املخالفني، وخاصـةّ النشاط يف الردذاتحياته، إال أن األشعري مارس 

ت غــري مقــاال (ً أليب احلــسن األشــعري كتابــا يفّأن) ٧٢٨:ت (قــد ذكــر ابــن تيميــةو
، )٣(ذكر فيه من اختالف الفالسفة وأقواهلم مامل يذكره الفارايب وال ابن سينا) اإلسالميني

 .وهذا دليل عىل سعة معرفته واطالعه عىل الفلسفة ومذاهبها
 هـو مناقـضة ؛األشاعرة مـن بعـدهكذا ، و عمل األشعري الغالب يفحورامللكن 

                                 
 ). ١٩٢:ص(ار العلامء  بأخبار احلكامء، للوزير القفطي إخب)  ١ (
هو عيل بن إسامعيل بن إسحاق بن سامل بن إسامعيل بن عبد اهللا بن موسى بن بالل بـن عـامر بـن أيب )  ٢ (

متكلم، مشارك يف بعض العلوم، إليـه ينـسب ، موسى عبد اهللا بن قيس أبو احلسن األشعري، البرصي
ّورد عىل امللحدة ،  ولد بالبرصة، وسكن بغداد، تتلمذ للمعتزلة أوال ثم رجع،املذهب الكالمي املشهور

الـرد : من تـصانيفه الكثـرية، هـ٣٢٤واملعتزلة والشيعة واجلهمية واخلوارج وغريها، تويف ببغداد سنة 
             . مقاالت اإلسالميني، عىل ابن الراوندي يف الصفات والقرآن، اإلبانة عن أصول الديانة

 ). ٦٥: ص(معجم الفالسفة ، )٢٠/١٣٧(الوايف بالوفيات :       ينظر
 ). ٥١١، ٥٠٥:ص(مذاهب اإلسالميني، عبدالرمحن بدوي ، و)٣٧٩:ص(الرد عىل املنطقيني : انظر)  ٣ (



 
 

  ١٦٦  

ً اصـطبغت منهجـا - كام تقـدم -، والتي املعتزلة والرد عليهم، وتتبع كالمهم ومسائلهم
 مـن -فلـيس لألشـاعرة. ة عىل النظر فيهـاًومسائال بالنزعة الفلسفية، وتابعهم األشاعر

ً جهدا تأسيسيا -تكوينالحيث  ً، أو تـأطريا لنـشاطه أو تغيـريا يف مناهجـه،  الكالملعلمً ً
الـذي  بـة احلـقعتزلة ودحض شبههم، ومقاربقدر ما كان اجتهادهم يف تزييف أقوال امل

 . ةكانوا أسعد به من املعتزل
سها أيب احلـسن ِّ معرفة شـيخ األشـعرية ومؤسـ يف هذا الصدد؛تأكيده ومما يمكن

 تطبيقاته وبعض اآلراء املنقولـة  لعلم املنطق بالتحديد من خالل=)٣٢٤:ت (األشعري
بـل . )١( استعامله جلملة مـن صـور االسـتدالل املنطقـي، فقد ورد يف بعض مصنفاتهعنه

ل َقـَ ن- وهي مسألة منطقية- من وصفني فأكثرّتركيب احلد: سألةقل اخلالف يف مُحينام ن
ّكام نقل عنه رأي يف أن. )٢( أيب احلسن األشعري يف املنع منهاَ رأيُاألشاعرة ٌ َّ احلد هو ذات ُ

ٌاملحدود نفسه خالفا ملن ذهب إىل أنه غري املحدود، بل كالم  . )٣(ٌ دال عليهً
ًرا ودورانا حول ّ فإن مذهب األشاعرة من أكثر املذاهب تطو؛نو املؤرخرّريقوكام  ً

، يف مقدمتـه تـأريخ علـم )٨٠٨:ت (وقد تناول ابـن خلـدون. آراء الشخصيات املؤثرة
ً عىل علم الكالم بعد األشعري، متجاوزا مايقـارب املئتـي سـنة ، لكنه اقترصه)٤(الكالم

ّيه؛ أن ثمة حلقات مفقودةلكن مما الشك ف.  كبريٌقبله، وهو فوات  يف تاريخ علم الكـالم ّ

                                 
وامللــل والنحــل للــشهرستاين ). ٧٤، ٧١، ٤٤، ٣١، ٢٦، ٢٤:ص(ّاللمــع لألشــعري : ًانظــر مــثال)  ١ (

ّجمـرد : ًذكرا لبعض اآلراء املنهجية واملنطقية املنقولة عن األشـعري يف كتـابوانظر ). ١٠٠، ١/٩٥(
 ).٣٠٤، ٢٩٢، ٢٤٧، ١٧-١٠: ص(مقاالت األشعري، البن فورك 

 . ً، نقال عن كالم لعبدالقاهر البغدادي يف أحد كتبه املفقودة)١/١٠٥( البحر املحيط، للزركيش :انظر)  ٢ (
ّة والفقهية، البن سابق الصقيل  كتاب احلدود الكالمي:انظر)  ٣ (  ). ٨٩-٨٨:ص(، )٤٩٣:ت(ّ
 ). ١٠٨٣-٣/١٠٨٠( املقدمة :انظر)  ٤ (



 
 

  ١٦٧  

فات واملؤلفـات ملـصنّعظمى مـن ا ال بالتحديد، فالغالبية اهلجرييف القرن الثاين والثالث
ّ ثم فإنْنِوم. للوقت احلارضمية يف هذين القرنني مل تصل الكال لبحث التارخيي يف هـذه  اَّ

لمس القرائن والتقاط الشواهد املتـوفرة، ُ تلجأ الباحث إىل تبالغةه صعوبات يالفرتة تعرت
 .  هلا حتى تتضح الصورة وتتناسب األحداثقاربم وصياغة سياق

 سة ملسارات البحـثِّأهنا كانت املؤسالهتامم هبذه املرحلة املتقدمة؛  اوجه جدارةو
 بعدها بحيث ال ينفك من ييل هذه ْنَهة لطريقة النقاش، واحلاكمة عىل مِّ واملوج،ومنهجه

ّرحلة إال مناقشة ما سبق نقاشه وتبنّي أحد اآلراء السابقة أو البناء عىل بعـضها أو الـرد امل
، فكثـري مـن ّوقد سبق عرض مدى توغل البحث الفلـسفي يف النـشأة الكالميـة. عليها

 – ، وقد شهد بذلك اخلبري بمـذهب املعتزلـة أو تأثر بآراء الفالسفةىمتكلمي املعتزلة تبنّ
يف مقاالته حينام حكى نفـيهم يف )  ٣٢٤:ت( أبو احلسن األشعري-ًاواملتمذهب به سابق

ٌوهذا قول أخذوه عن إخـواهنم مـن املتفلـسفة الـذين  ... « :األسامء والصفات، ثم قال
ّغري أن هؤالء الذين وصفنا قوهلم من املعتزلة يف الصفات مل ... ًيزعمون أن للعامل صانعا 

ولوال ... ُ الفالسفة تظهره، فأظهروا معناه بنفيهم ُيستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما كانت
 وهـذه  .)١( » ...ُاخلوف ألظهروا ما كانت الفالسفة تظهـره مـن ذلـك وألفـصحوا بـه 

ِّ العقل املعتزيل املؤسـس  رأي وتكوين الفلسفي يفّارخيية قيمة يف بيان تأثري الفكر تٌشهادة
  .لعلم الكالم

تتبـع ذلـك ً أشـار األشـعري آنفـا و كـامسفية املقوالت الفلـ منم نشأ قوهلربامو
 خلـط كـالم الفالسـفة - تقـدم كام -، بل بعضهم ) والنحلامللل (الشهرستاين يف كتابه
 ني وأيب احلـس)٢٥٥:ت ( واجلـاحظ)٢٣١:ت (ّكر ذلك عن النظـامُبكالم املعتزلة كام ذ

 ليـهّنص عسامت صفة املتفلسف كام ُ، حتى أصبحت صفة املتكلم ت)٤٣٦:ت (البرصي

                                 
 ).٤٨٣: ص(مقاالت  اإلسالميني )  ١(



 
 

  ١٦٨  

 . ً سابقا يف املنقول عنهاجلاحظ
 ظهـر جليـا تقل آراء املتقدمني مـن املتكلمـني وعند مطالعة كتب املقاالت التي تن

قلـت إىل املحـيط ُ، ثـم نفلسفية األصل واملنـشأمسائل اإلهليات والطبيعيات، والتي هي 
... «: مـنيمن املتكل» األقدمني «آراءًواصفا ) ٨٠٨:ت (ونيقول ابن خلد كام الكالمي،

ٌوربام أن كثريا منها مقتبس من كالم الفالسفة يف الطبيعيات واإلهليات ً«)١( . 
ًوبعد هذا فال يسع من بعدهم، سواء من األشـاعرة أو غـريهم إال متابعـة ذلـك 

ًاإلرث والدوران يف فلكه كام وكيفا ً . 
يادة املعتزلة  فإنه يمثل املرحلة االنتقالية من س اهلجري؛أما القرن الرابع واخلامس

س أيب ِّ عـىل يـد املؤسـة املـذهب شهد صدر القرن الرابع نشأحيثإىل سيادة األشاعرة، 
 املعتزلـة يف طبقـة القـايض عبـداجلبار  مزامحةاستمرار، مع )٣٢٤:ت (احلسن األشعري

إال أن املذهب األشـعري ) ٤٣٦:ت (، وتلميذه أيب احلسني البرصي)٤١٥:ت (اهلمذاين
 : عىل يد جمموعة من أئمته، من أبرزهمولة ّكانت له الص

ًعـا عـىل تـراث ِلَّطُالـذي كـان م، )٤٠٣:ت (القايض أيب بكر بن الطيب الباقالين
) التقريـب واإلرشـاد (ًعا له بالنقد والرد حتى يف أصول الفقه كام يف كتابـهِّتتبُاملعتزلة، وم

كـام . )٢(رتبطة بأصول الفقـهالذي تتبع فيه بالنقض آراء املعتزلة األصولية، أو الكالمية امل
ّلرد عـىل بـا ِّبدليل تصديه بالفلسفة وعلومها وآثارها، ن الباقالين كان عىل اطالع واسعإ

ّرد عىل من خالف احلق دقائق الكالم يف ال (:ٍالفالسفة يف عدد من كتبه، من أبرزها كتاب
ك، كـام نـص ً، والذي تضمن نقدا للمنطق اليونـاين كـذل) ومنتحيل اإلسالممن األوائل

                                 
 ). ٣/١٠٨١(املقدمة )  ١ (
ًما يقارب الستني موضعا يتتبـع فيهـا البـاقالين آراء ): التقريب واإلرشاد(يف اجلزء املطبوع من كتاب )  ٢ (

ًنقدا وردااملعتزلة  ً . 



 
 

  ١٦٩  

 . )١(عليه ابن تيمية
ٍقانعا عـىل نحـوهر أن الباقالين كان والذي يظ قواعـد ٍ بعـدد مـن املـسائل وال مـاً

صيغة خمترصة يف صدر بعض كتبه، كموضـوع احلـد ورشوطـه، باملنطقية، والتي أوردها 
الرضوري والنظري، ومصادر العلـم الـرضوري أو مـدارك العلـوم، : والعلم وأقسامه

بـل إن بعـض . )٢(وغـري ذلـك.. .لفكر األساسـية املنطقيـة، وفكـرة التنـاقضوقوانني ا
الباحثني يذكر استفادة الباقالين واعـتامده لـبعض اآلراء واألصـول الفلـسفية، واتباعـه 

 . )٣(للطريقة اجلدلية املنطقية يف عرض أدلته
 إمـام احلـرمني أبـو املعـايل: والشخصية التالية البـارزة يف تـاريخ األشـاعرة هـي

  .اهًالفقه وكان إماما فيالذي مارس الكالم واألصول و، )٤٧٨:ت (اجلويني
تـرصحيه  بداللـةاملنطق بالتحديد أوضح وأقرب  و)٤(والشأن يف عالقته بالفلسفة

، وتقديمه لبعض املقدمات الكالميـة )٥(بتبني بعض املسائل املنطقية يف احلد واالستدالل

                                 
 ). ٢٣٠، ٦٣، ٩/١٠( الفتاوى :انظر)  ١ (
، )٢٠٠-١٩٩، ١٧٦-١/١٧٤(والتقريــب واإلرشــاد ). ٤٠-٣٤:ص(التمهيــد للبــاقالين : انظــر)  ٢ (

)٣٣٨، ١٩٠، ١٨٨، ١/١٨٣ .( 
 ، كـام ينقـل)٢٥، ٢٣، ٢٢:ص(للبـاقالين، ) التمهيد( مقدمة حممد عبداهلادي أبو ريدة لكتاب :انظر)  ٣ (

أن الباقالين أدخـل «:  يقول فيه- يف دائرة املعارف اإلسالمية -ً كالما للمسترشق بروكلامن )١٣:ص(
مثـل فكـرة اجلـوهر الفـرد، واخلـالء، ... ًيف علم الكالم أفكارا جديدة مأخوذة من الفلسفة اليونانيـة
 . »والقول بأن العرض ال حيتمل بالعرض وأنه ال يبقى زمانني 

 . استفادة اجلويني من قول الفالسفة) ١/٩٩( يف امللل والنحل يؤكد الشهرستاين)  ٤ (
 ). ١٢٢، ١٠٨-١٠٥، ١٠٢، ٩٩، ٩٧، ١/٧٧( الربهان :انظر)  ٥ (



 
 

  ١٧٠  

 .)١( من كتبهٍواملنطقية يف مجلة
ور التارخيي الذي قام به أبـو ّبعد هذين اإلمامني، يكاد يتفق املؤرخون عىل الدثم 

يف دعم املنطق وتروجيه يف علمي الكـالم وأصـول الفقـه عـىل ) ٥٠٥:ت (حامد الغزايل
ّوجه اخلصوص، حتى نسبت لـه األو ة يف خلـط املنطـق بأصـول املـسلمني الكالميـة ليـُ

 . )٢(واألصولية
 يف إيـراد وبحـث مـسائل الفلـسفة ٌ خاصٌقْبَ مل يكن له سوالذي يظهر أن الغزايل

 مـن -ًخاصـة –واملنطق وخلطها بعلوم اإلسالم، بل كانت ممتزجة خمتلطة بعلم الكـالم 
 ٍوقت مبكر عىل يد املعتزلة وتبعهم عىل ذلك بعض األشـاعرة، لكنهـا كانـت عـىل نحـو

ّا متخص دارسّ والذي متيز عمن قبله بكونه،خاص بخالف صنيع الغزايل ًصا يف الفلـسفة ً
مقاصـد « يف ؛ خاصـةمـصنّفاتثـم قـام بوضـع . )٣(وعلومها، كام يذكر ذلك عن نفسه

يف الـرد » هتافـت الفالسـفة «توضيح آراء الفالسفة وبياهنا، ثم وضع كتابـه ل» الفالسفة
باإلضافة إىل التخصص يف التآليف املنطقية بصورة مكتملة، كام يضعها املناطقة، . عليهم
هـذه امليـزات واجلهـود . ُل مل يسبق إليـه عنـد املتكلمـني ال املعتزلـة وال األشـاعرةبشك

ُالظاهرة أضفت بريقا عىل دور الغزايل وعمله مما أضعف االنتباه للطريق امل مهدة قبله، فام ً
ٌ للثمرة وإبراز هلا وتسويغٌفعله الغزايل هو إنضاج  . تناوهلا والتفاعل معهال ٌ
 الرازيالفخر طبقة : هاتمِّمقد  كان يفتأخرين والتيمرحلة املفت َلَثم بعد ذلك، د

َ وقد كانا أ كثر إعامال للح،)٦٣١:ت (، وسيف الدين اآلمدي)٦٠٦:ت( ف الفلـسفي ْرً
َّمحص ال (ًفنجد مثال عند الرازي يف كتابه. واملنهج املنطقي  من مـسائل مقدمة خمتلطة،) لُ

                                 
 ). ١٢٠-٩٧:ص( له ،، و الشامل)٣٧-٢٥:ص( اإلرشاد للجويني :انظر)  ١ (
 . )٣/١٠٨٢(، ومقدمة ابن خلدون )٣٨٢:ص( الرد عىل املنطقيني البن تيمية :انظر)  ٢ (
 ). ٢٥:ص( املنقذ من الضالل، للغزايل :انظر)  ٣ (



 
 

  ١٧١  

أمـا اآلمـدي . )١( األول من أركان علم الكـالممها عىل أهنا الركنّيقدمنطقية وكالمية، و
 ثـم ،يـضع مقدمـة كالميـة) أبكار األفكار يف أصول الـدين (فإنه يف موسوعته الكالمية

 . )٢(ها بمقدمة منطقية شاملة بحرف املناطقة ورشطهاُفِدْرُي
صه ابـن خـ يف عالقتهم بالفلـسفة وعلومهـا، فيل من املتكلمنيأما حال املتأخرين

ّثم توغـل املتـأخرون مـن بعـدهم يف خمالطـة ... «: يف مقدمته بقوله) ٨٠٨:ت (خلدون
ًلمني فحسبوه فيهام واحدا من اشـتباه ِكتب الفلسفة، والتبس عليهم شأن املوضوع يف الع

ولقد اختلطت الطريقتان عند هؤالء املتأخرين، والتبست مسائل الكالم .. .املسائل فيهام
ني من اآلخر، وال حيصل عليه طالبه من كتبهم، نَّحد الفّبمسائل الفلسفة بحيث ال يتميز أ

 . )٣(»م يف مجيع تآليفهمَجَ علامء العْنِه مُعدَ جاء بْنَ يف الطوالع، وم كام فعله البيضاوي
كام اشتهر فيام بـني املتـأخرين مـن ... «: ذلك بقوله) ٧٩٣:ت (ويؤكد التفتازاين

 . )٤(»م  من مسائل الطبيعي والريايض بالكالٍ كثريِخلط
ملـا كـان مـن «: ّثم يفرس التفتازاين هذا االجتاه من املتأخرين نحو الفلسفة، بقولـه

 غـري الكـالم مـن العلـوم مية ما ال يقدح يف العقائـد الدينيـة، ومل يناسـبَكِحلااملباحث 
 ملـا عـسى أن ً للحقـائق، وإفـادةً خلطها املتأخرون بمـسائل الكـالم إفاضـة=اإلسالمية

 . )٥(».. .ّ التقيص عن املضايقستعان به يفُي
ّويبني ابن خلدون، يف موطن آخـر، مـا صـنعه املتـأخرون بعـد أن صـار الكـالم 

                                 
ّمحصل، للرازي   ال:انظر)  ١ (  ). ١٤٦-٨١، ٨٠:ص(ُ
 ). ٢١٤-١/٧٣( أبكار األفكار، لآلمدي :انظر)  ٢ (
 ). ١٠٨٣، ٣/١٠٨٢(مقدمة ابن خلدون )  ٣ (
 ). ١/١٨٢(رشح املقاصد )  ٤ (
 ). ١/١٨٤(رشح املقاصد )  ٥ (



 
 

  ١٧٢  

ًيقدم لصنيعهم ومذهبهم تفسرياثم  واحد عندهم، ٌّ كأهنام فنني متقاربنيلمِوالفلسفة ع ّ :
ًحـدا؛  واًابيعيات واإلهليـات، وخلطومهـا فّنـّثم غريوا ترتيب احلكامء يف مسائل الط... «

 ثـم بالروحانيـات ،قدموا الكالم يف األمور العامـة، ثـم اتبعـوه باجلـسامنيات وتوابعهـا
 يف املباحـث املـرشقية، - الـرازي -وتوابعها إىل آخر العلم، كام فعله اإلمام ابن اخلطيب 

واملتكلمون إنام دعاهم إىل ذلك؛ كالم أهـل اإلحلـاد .. . علامء الكالمْنِه مَدْعَ بْنَومجيع م
ّ معارضات العقائد السلفية بالبـدع النظريـة، فاحتـاجوا إىل الـرد علـيهم مـن جـنس يف

 . )١(»...معارضتهم، واستدعى ذلك احلجج النظرية
كمية ما خيالف الرشع ِثم إن اإلسالميني ملا رأوا يف العلوم احل... «: ويضيف آخر
 من املحققـني أخـذوا ًا للعقائد، واشتهر بعلم الكالم، لكن املتأخرينالرشيف وضعوا فنّ

لكـنهم ملـا مل .. .ّمن الفلسفة ما ال خيالف الرشع وخلطوا به الكالم لشدة االحتيـاج إليـه
 واالعـرتاض ّيكن أخذهم وخلطهم عىل طريق النقل واالستفادة بـل عـىل سـبيل الـرد

 مـن ٌ قـام أشـخاص=مور الطبيعية والفلكية والعنرصيةوالنقض واإلبرام يف كثري من األ
ُّ وانتصبوا يف ردهم، فـصار فـن؛ وابن رشد، ومن غري اإلسالميني،صرييني كالنَّاإلسالم ّ 

 . )٢(»الكالم كاحلكمة يف النقض وتزييف الدالئل
ّمتحصل مما سبق وال ُ : 

أن علوم الفلسفة واملنطق امتزجت بعلم الكالم منذ نشأته كعلم مستقل عـىل يـد 
ي سـبق رسده مـن العالقـات واملعـارف ّالنّظار من املعتزلة، ويـشهد هلـذا التـاريخ الـذ

ري الفكر الكالمي ثم أخـذت طريقهـا إىل التـدوين والبحـث ّالفلسفية التي كونت منظ
والنّظر، حتى نطق مجلة من املتكلمني بجملة مـن اآلراء الفلـسفية عـىل صـورة حيتملهـا 

                                 
 ). ١١٤٧-٣/١١٤٦(ّاملقدمة )  ١ (
 ). ٦٨٤-١/٦٨٣(كشف الظنون، حاجي خليفة )  ٢ (



 
 

  ١٧٣  

 . الوسط الرشعي
فه بـه عميـد كـام يـص» د َّولـُم «ٌوأصبح من السائغ وصف علم الكالم بأنه علـم

وهلـذا ... «:  لرجل اشتغل بعلم الكـالميف أثناء ترمجته، )٧٤٨:ت ()١(املؤرخني الذهبي
ُد مـن علـم احلَّولـُذم علامء السلف النّظـر يف علـم األوائـل؛ فـإن علـم الكـالم م كـامء ٌ

 . )٢(»...ّهريةّالد
ل لكن هذه العالقة كانت عىل وجه االنتقاء واالختيار، وليس االستنـساخ والنقـ

 مـن النقـد واملناقـضة عنـد عامـة ُلَاملحض، كام حصل عند بعض املتأخرين، وإن مل ختـ
 . املتكلمني

*    *    * 
 

                                 
هو حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز بن عبد اهللا أبو عبد اهللا، شمس الدين الرتكامين األصل، الفارقي، )  ١ (

 هــ،، وتـويف ٦٧٣ولد بدمشق يف ربيع االول سـنة ، مؤرخوث، ّ حمد.ثم الدمشقي، الذهبي، الشافعي
تـاريخ : مـن تـصانيفه الكثـرية، هـ، ودفن بمقـربة البـاب الـصغري٧٤٨ ذي القعدة سنة ٣بدمشق يف 

 .  يف خرب من غربَربِالع، سري أعالم النبالء، اإلسالم
 ). ٦/١٥٣(الشذرات ، )٢/١١٤(الوايف بالوفيات :       ينظر

ّ، يف ترمجة الفقيه احلنبيل املتكلم ابن الز)١/١٤٤(ميزان االعتدال )  ٢ (  . غويناّ



 
 

  ١٧٤  

 
 

عند حترير القول يف عالقة علم الكالم بعلم املنطق؛ البد من التفريق بني وجهـني 
 : أو مقامني لعلم الكالم، ومها

 . سائل وموضوعاتعلم الكالم كم -
 . وعلم الكالم كمنهج -

 

ّ للملـة بـإزاء احلكمـة النظريـة ُ الكـالمَعَفوقـ ...«): ٧٩٣:ت (يقول التفتـازاين
 األحـوال فقـد قل كام سبق بيانه، وعىل أتكوينه وتطوراتهر هبا يف ّتأث م، وهو)١(»للفلسفة
 . ا يف ابتداع املسائل واخرتاعها حتى وإن خالف القول الفلسفيتأثر هب

 : ويؤيد هذا القول عدة أمور
فمن املعلوم أن أهم أبواب الفلسفة وأصل علومهـا هـو :  االتفاق يف املوضوع-أ
 . واملسمى بالفلسفة األوىل) اإلهليات (باب

 .  وما يتعلق هباّويف املقابل، فإن موضوع علم الكالم البحث يف الذات اإلهلية
العلـم امللقـب بعلـم الكـالم، الباحـث يف ذات ... «): ٦٣١:ت (يقول اآلمدي

 . )٢ (»...واجب الوجود، وصفاته، وأفعاله، ومتعلقاته
ً من الكالم، فيقول متحدثا عـن ٌأن بحث اإلهليات جزء) ٥٠٥:ت (ويبني الغزايل

                                 
 ). ١/١٥٨(رشح املقاصد )  ١ (
 ). ١/٦٨(أبكار األفكار )  ٢ (



 
 

  ١٧٥  

انه وتعـاىل وصـفاته، وهـو اإلهليات، وهو بحث عن ذات اهللا سـبح... «: علوم الفلسفة
 . )١(»ًداخل يف علم الكالم أيضا

ويعرتف املتكلمون هبذا االتفاق بني موضوعي الفلسفة اإلهلية وعلـم الكـالم إال 
يف احلـديث عـن ) ٧٥٦:ت (ن جهـة قـانون النّظـر، يقـول اإلجيـيأهنم يفرقون بينهام م
موجـود، وجـود بـام هـو هو امل: وقيل.. .هو ذات اهللا تعاىل: قيل«: موضوع علم الكالم

 . )٢ (»... وهو أن البحث ههنا عىل قانون اإلسالم؛ويمتاز عن اإلهلي باعتبار
أن املتقدمني من املتكلمني جعلوا موضوع الكالم هو ) ٧٩٣:ت (ويفيد التفتازاين

فاملتقدمون من علامء الكـالم جعلـوا موضـوعه املوجـود بـام هـو ... «: املوجود، فيقول
ّوهذا يفيد توسع دائرة التـداخل بـني علمـي الفلـسفة . )٣(»احثه إليهموجود، لرجوع مب

 ،اتوالكالم فيشمل البحث يف الطبيعيات والرياضيات باإلضـافة إىل األصـل يف اإلهليـ
 .وهذا مستقر منذ عهد املتقدمني

صناعة نظرية، ولـيس لـه : فاعلم أن علم الكالم.. .«): ٦٢٦:ت (اليتِْكيقول امل
 .موضوع واحد

بب يف ذلك أن املتكلم؛ ملا كان قصده تبيني الرباهني عىل صحة االعتقـادات والس
 ومنهـا فمنها ماهو من العلم الطبيعـي،: ئلالدينية، واالعتقادات خمتلفة باختالفات املسا

  . )٤( » ...فاختلف ذلك املوضوع الختالف املسائل= من العلم اإلهلي: ماهو
ًحمل واحد مشرتك يف البحث سيكون مـصدرا  أن التوارد عىل قدمة؛ امله هذُومفاد

                                 
 ). ١/٣٤(إحياء علوم الدين )  ١ (
 ). ٧:ص(املواقف )  ٢ (
 ). ١/١٧٦(رشح املقاصد )  ٣ (
 ).١١:ص(لباب العقول يف الرد عىل الفالسفة يف علم األصول )  ٤ (



 
 

  ١٧٦  

 . ًأو سببا للتقارب والتفاهم، أو التأثر واالستفادة ولو عىل سبيل املناقضة
ًا سبب اختالط مسائل علم الكالم بمـسائل ّفرسُم) ٨٠٨:ت (يقول ابن خلدون

 موضوع علـم الكـالم بموضـوع اإلهليـات، ومـسائله بمـسائلها، َهَوتشاب... «: الفلسفة
ّوصار علم الكالم خمتلطا بمسائل احلكمة وكتبه حمشوة هبـا، .. . واحدٌّ كأهنا فنفصارت ً

وإنـام جـاء .. .كأن الغرض من موضوعهام ومسائلهام واحد، والتبس ذلك عـىل النـاس
 . )١(»االلتباس من احتاد املطالب عند االستدالل

 بل وخلط ،التي أفادت وجود تأثر واستفادة أقوال بعض العلامء واملؤرخني -ب
 مـن املعتزلـة خاصـة، وكـذا )٢( عنـد مجلـة مـن املتكلمـنيباآلراء واألصـول الفلـسفية

 ة متقدمة كام يف القرن الثالـث والرابـع اهلجـري، أمـا القـرن اخلـامسقيف طب شاعرة،األ
، كام حصل يف طبقة الغزايل ثم مـن بعـده، يقـول تـاج الـدين ظهر فيه أشأن؛ فالومابعده
ًررا ذلك مق)٧٧١:ت ()٣(السبكي فقد خاض حجة اإلسـالم الغـزايل واإلمـام فخـر «: ِّ

 . )٤(»ّالدين الرازي يف علوم الفلسفة ودونوها، وخلطوها بكالم املتكلمني
واهنا واصطالحها، فمن خالل استعراض كتـب نُْ نوعية املسائل املدروسة وع-ج

                                 
 ). ١١٤٧-٣/١١٤٦(املقدمة )  ١ (
 ). ٩٩، ٨٥، ٧٥، ٦٨، ٦٧، ٦٤، ٦٠، ٥٥، ٥٣، ٥٠، ١/٤٦(ل للشهرستاين َحِّل والنًانظر مثال، املل)  ٢ (
،  قايض القضاة تاج الـدين الـسبكي الـشافعيام، بن عبد الكايف بن عيل بن متعيلعبد الوهاب بن هو )  ٣ (

ر جرى عليه من املحن والشدائد ما مل جيو، وتوىل القضاء، ّتى ودرسفأ، هـ٧٢٧ولد سنة ، أصويل، فقيه
رفـع : من تـصانيفه، هـ٧٧١تويف سنة ، عىل قاض قبله وحصل له من املناصب ما مل حيصل ألحد قبله

 . طبقات الشافعية الكربى، التوشيح عىل التنبيه، احلاجب عن خمترص ابن احلاجب
 ).٦/٢٢٢(الشذرات ،  )٣/١٠٤(طبقات الشافعية :           ينظر

 ). ٧٨:ص(ي ّمعيد النعم ومبيد النقم، للسبك)  ٤ (



 
 

  ١٧٧  

 البالغ مـن املـسائل ُّمالك لتي تنقل آراء املتقدمني يظهرالكالم املتقدمة أو كتب املقاالت ا
فالبحث . ُواالصطالحات والصياغات التي كتبت بحرف الفالسفة عىل لسان املتكلمني

ــرض ــوهر،يف الع ــسم، واجل ــوىل، واجل ــاس األعــراض وهــي واهلي ــوان:، وأجن  ، األل
 والظهور، ونحو ،ونُمُ واملحل، والسكون واحلركة، والك،ّ والطعوم، واحليز،واحلركات

 . رأي واالصطالح التي جتدها شائعة يف خطاب املتكلمنيذلك من اللغة وال
مقـدار التـأثر بـني  يشيوع االصطالحي واملوضـوعي ملفـردات الفلـسفةوهذا ال
ًمـتغلغال، وحالـة ًصـبحت جـزءاملدى البعيـد حتـى أبالفلسفة عىل ا  يف احلقـل ًة منتـرشً

 . ّواخلطاب الكالمي بغض النظر عن مصدرها الفلسفي
 

ً ظهـورا، واملتـأخر وجـودا مـن  من علم الكالم هو األقلوجهيعترب هذا ال  وجـهً
ّيكاد يوجد كتاب مفرد أو خمـصص يف بعـض األبـواب حيث ال . املسائل واملوضوعات ٌ

للحديث عن منهج البحث وطرق االستدالل وأنواع األدلة عنـد املتكلمـني يف القـرون 
 . اهلجريالثالث والرابعاملتقدمة كالقرن 

ًمن أوائل من أفرد أبوابا هلـذا النـوع ) ٤٠٣:ت ( ويعترب القايض أبو بكر الباقالين
ًعىل هيئة مقدمـة متـصلة تـضمنت مـسائل وأصـوال يف ) التمهيد (من العلم كام يف كتابه ّ

 .  ثم تبعه مجلة من املتكلمني من بعده،)١(ّاملنهج واألدلة
 وجود اجلانـب املنهجـي القـانوين هلـذا العلـم، وإن مل ويتفق عامة املتكلمني عىل

ُ وإن سـمي ،لسفة أو يف أصول الفقه مـع الفقـهردوه باسم خاص، كام يف املنطق مع الفْفُي
 لكنـه مل يظهـر لـه حتديـد وال إفـراد يف التـصنيف عند بعـض املتكلمـني) النّظر (بكتاب

 . الكالمي
                                 

 ). ٤٠-٣٤:ص(انظر التمهيد للباقالين، )  ١ (



 
 

  ١٧٨  

فأمـا علـم ... «: جـي لعلـم الكـالم يف بيان الوجه املنه)٥٠٥:ت (يقول الغزايل
ْز بني الرباهني واألغاليط، وامليز بني العلوم واالعتقادات، وامليـْاملي: الكالم؛ فامدته ز بـني ْ

 . )١(»جماري العقول ومواقفها
ّ منهجية تتفرع عن أصول منهجية وأدلة كليةٌالتمييز والتقويم وظيفةو ّ . 

الف املنهجـي بـني املتكلمـني يف وصف حالة اخل) ٥٤٨:ت (ويقول الشهرستاين
وكانت بني املعتزلة وبني السلف يف كل زمـان «:  املنهجِةّيمن املعتزلة، وبني السلفية األثر

اختالفات يف الصفات، وكان السلف يناظروهنم عليها، ال عىل قانون كالمـي، بـل عـىل 
: ّده علـيهمثم يمتدح أبا احلسن األشعري بعد خروجه عىل املعتزلـة ور. )٢(»قول إقناعي

 . )٣(».. .وانحاز إىل طائفة السلف ونرص مذهبهم عىل قاعدة كالمية... «
ًوهذا يفيد أيضا يف وجود التقنني العقيل والتقعيد املنهجي لعلم الكالم من وقـت 
ًمبكر عىل خالف املنهج السلفي الذي يعتمد النّص الرشعي ويقدمه ويكتفي به غالبا عن  ّ

 . اخلوض يف أدلة العقول
ّإنـام سـمي  ...«: ة املنطق بالكالمن يف مقار)٧٥٦:ت (اإلجيي الدين ويقول عضد

 .)٤(»ًكالما ألنه بإزاء املنطق للفالسفة
ًإنام سمي الكالم كالما؛ ... «: عىل هذا املوطن بقوله) ٨١٦:ت (ّ ويعلق اجلرجاين

ًلام نافعا يف علومهم، ِإما ألنه بإزاء املنطق للفالسفة، يعني أن هلم ع سموه بـاملنطق، ولنـا ً

                                 
 ). ٥٩:ص(املنخول )  ١ (
 ). ١/٣٢(امللل والنحل )  ٢ (
 ). ١/٩٣(ًنفس املصدر، وانظر أيضا )  ٣ (
 ). ٨:ص(املواقف )  ٤ (



 
 

  ١٧٩  

 . )١(»ًأيضا علم نافع يف علومنا سميناه يف مقابلته بالكالم
يف حديثـه حـول أسـباب تـسمية علـم ) ٧٩٣:ت (ويقول سعد الدين التفتازاين

وألنه يورث قدرة عىل الكالم يف حتقيق الـرشعيات كـاملنطق يف ... «: الكالم هبذا االسم
 منهجية يف الدراسة الفلـسفية؛ فكـذلك ٌمةِّ مقدَنطقأنه كام أن امل: ، ومفاده)٢(»الفلسفيات

ٌعلم الكالم املنهجي مقدمة  .  للبحث يف الرشعيات العقديةّ
درجة مقارنته بعلم املنطق ل يف علم الكالم  يفيد يف إثبات الناحية املنهجية؛ما سبق

ناحيـة إال أن علـم الكـالم مل تفـرتق الناحيـة املنهجيـة فيـه عـن ال. يف عالقته بالفلـسفة
املوضوعية التي تبحث املسائل عىل التفصيل، بخالف احلاصل يف املنطق والـذي أصـبح 
ًعلام مستقال، ومقدمة منهجية للفلسفة، كذلك يف أصول الفقه هـو علـم مـستقل، وهـو  ً

يـه هـذه الناحيـة  لدتحـدد ومل تـستقلأما علم الكالم فلـم ت. م الفقهاملقدمة املنهجية لعل
ُلبا عىل هيئة م بل كانت غااملنهجية حيـث متـأخرة يف الكتـب الكالميـة،  نـشأت ماتِّقدً
مت بمقدمـة ّ أوائـل الكتـب التـي قـد اهلجري يف النصف الثاين من القرن الرابعظهرت

) ٤١٥:ت(للقــايض عبــداجلبار اهلمــذاين) رشح األصــول اخلمــسة (منهجيــة ككتــاب
ًوبصورة أكثر اكتامال وانتظاما عند الباقالين  .)٣()التمهيد (ابهيف كت) ٤٠٣:ت(ً

 : وعىل كل حال، فإن اجلانب املنهجي يف علم الكالم تتنازعه جهتان يف البحث
 . ّاألدلة العقلية، ومقدماهتا -١
 . األدلة الرشعية النقلية، أي النصوص واآلثار -٢

                                 
 ). ١/٤٦(رشح املواقف )  ١ (
 ). ١/١٦٤(رشح املقاصد )  ٢ (
 ). ٤٠-٣٤:ص(، والتمهيد للباقالين )٥١-٣٩:ص( عبداجلبار  رشح األصول اخلمسة، للقايض:انظر)  ٣ (



 
 

  ١٨٠  

 ة، والّي واألصول الكالمية قطععقائدتقر لدى عامة املتكلمني أن الإال أنه من املس
وموقفهم من مجلـة األدلـة . ليها إال بقطعي مماثل هلا يف القوة والداللة االستدالل عجيوز

وهـذه .  من القطعيـات وال تقـوى عـىل الربهنـة عليهـاًالنقلية أهنا ظنية وأضعف درجة
 ظـواهر الكتـاب ً، خاصـة)١(ظاهرة لدى املتكلمني يف تضعيف األدلـة الـرشعية النقليـة

وحينها ال يكاد يتبقى مـن األدلـة الـرشعية . يةوالسنَّة، وأخبار اآلحاد، واألقيسة الرشع
 . النقلية ما يمكن االحتجاج به يف القطعيات إال القليل النادر

 مل يتبق إال أن يكون موضوع البحـث يف اجلانـب استبعاد هذا النوع من األدلة؛وب
 وهو هبذا يتوافق مع علم املنطـق يف حمـل. هو أدلة العقول ومتعلقاهتا: املنهجي الكالمي

 . ، وهو العقل البرشي والتفكري اإلنساينكانوضوعه، فيتواردان عىل نفس املالبحث وم
 . وىل مداخل العالقة بني علمي الكالم املنهجي وعلم املنطقُوهذه أ

 من املتكلمني والعلامء هلذا التداخل املنهجـي بـني علمـي الكـالم ٌوقد أشار مجلة
 . واملنطق

املنطـق، وهـو ... «:  عـن علـوم الفلـسفةوهو يتحدث) ٥٠٥:ت (يقول الغزايل
ّبحــث عــن وجــه الــدليل ورشوطــه، ووجــه احلــد ورشوطــه، ومهــا داخــالن يف علــم 

 . )٢(»الكالم
ولكن ... «: ًويقول يف موطن آخر، متحدثا عن علوم الفالسفة والتي منها املنطق

) نّظـركتـاب ال (ًاملنطق ليس خمصوصا هبم، وإنام هو األصل الذي نسميه يف فـن الكـالم

                                 
ــني)  ١ ( ــد املتكلم ــة عن ــة النقلي ــضعيف األدل ــاهرة ت ــشمول: ّانظــر يف ظ ــات وال ــسفياين،الثب ــد ال    عاب

 ). ٢٠٥-١٧٧:ص(
 ). ١/٣٣(إحياء علوم الدين )  ٢ (



 
 

  ١٨١  

ًفغريوا عبارته إىل املنطق هتويال، وقد نسميه ) مدارك العقول (، وقد نسميه)كتاب اجلدل (ّ
ٌفإذا سمع املتكايس املستضعف، اسم املنطق، ظن أنه فن غريب ال يعرفه املتكلمون، وال 

 . )١ (»...يطلع عليه إال الفالسفة
جـه اَوَرل املنطقيـة وفـة املتكلمـني للمـسائّتقـدم معر يف إثبـات وهذا النقل يفيد

الذي هجروه بـسبب ارتباطـه بـشبهة الفلـسفة  ره بينهم، لكن ليس باسم املنطق،وانتشا
 . فرية، واستعملوه واستفادوا من حمتوياته بدون مسامه املريبُالك

الكـالم » منـاهج «ًخـا لتـاريخ اخللـط بـني ِّمؤر) ٥٤٨:ت (ويقول الـشهرستاين
 طـالع شـيوخ املعتزلـة كتـب الفالسـفة أيـام املـأمونثم ... «: والفلسفة من فرتة مبكرة

، فخلطت مناهجها بمناهج الكالم، وأفردهتا فن ا من فنـون العلـم، وسـمتها )٢١٨:ت(
هي مسألة الكالم، فسمي تقاتلوا عليها باسم الكالم، إما ألن أظهر مسألة تكلموا فيها و

واملنطق من فنون علمهم باملنطق، النوع باسمها، وإما ملقابلتهم الفالسفة يف تسميتهم فن ا 
 . )٢(»والكالم مرتادفان

وهو ما يتعـدد فيـه ) بالرتادف (منيْلِ يصف حالة العالقة بني العوهذا تعبري دقيق
 . ، واملراد هنا احتاد موضوع البحثّاالسم واللفظ مع احتاد املعنى واملسمى

ن الفالسـفة، يف استفادة املتكلمني ألدلـة العقـول مـ) ٣٨٨:ت (ايبّد اخلطّويؤك
إننا الننكر أدلة العقول ... «: ، فيقولرض نقاشه للمتكلمني وعدوهلم عن أدلة الرشعْعَم

ا ال نذهب يف استعامهلا إىل الطريقـة التـي سـلكتموها يف والتوصل هبا إىل املعارف، ولكنّ
وإنـام هـو الـيشء أخـذمتوه عـن الفالسـفة .. .قها باجلواهرّاالستدالل باألعراض وتعل

                                 
 ). ٨٥:ص(هتافت الفالسفة، للغزايل )  ١ (
 ). ١/٣٠(امللل والنحل )  ٢ (



 
 

  ١٨٢  

 . )١( » ...ابعتموهم عليهوت
عىل وجود حالـة مـن االتفـاق بـل والتطـابق بـني ) ٧٢٨:ت (ويوافق ابن تيمية

ما ذكـره أهـل املنطـق ... «: تقريرات املتكلمني واملناطقة يف ناحية العلم املنهجي، فيقول
ّمن حرص طرق العلم يوجد نحو منه يف كالم متكلمي املسلمني، بـل مـنهم مـن يـذكره  ٌ

 . )٢(»ا بعباراهتم وإما بتغيري العبارةبعينه إم
 )٣(ّقل والتأثر بني الكالم واملنطق، إال أن ابن تيمية يفرقوهذا تأكيد عىل وجود النّ

جماالت تطبيق هذه القواعـد : بني مسلك املتكلمني والفالسفة يف بعض النواحي، ومنها
 . وخالفهم يف بعض رشوطها

 والكــالم، حتــى أصــبحت القواعــد ّوقــد تطــور التــداخل والتــأثر بــني املنطــق
 واملقدمات املنطقية أحد أركان علم الكالم، كام حـصل يف ترتيـب فخـر الـدين الـرازي

، )٤(يف املقـدمات: ّأوهلـا) ّاملحـصل (لعلم الكالم عىل أركان أربعة، يف كتابـه) ٦٠٦:ت(
 . )٥(وعامتها منطقية، حتى أحال يف آخرها إىل كتبه املنطقية

ًوالليايل، أصبح املنطق من مبادئ علم الكالم، بل داخال فيه عنـد ومع مرور األيام 
 :- أي علـم الكـالم -ومبادئـه «): ٩٦٨:ت (بعضهم، كام ينقل ذلك طـاش كـربى زاده

ًالعلوم الرشعية بأرسها، وكذا الصناعات املنطقية، وجعل بعضهم املنطق داخال فيه، لئال 
ر فيـه، ألن أمـر التـدوين ْجـَ، وال ححيتاج أعىل العلـوم الـرشعية إىل علـم غـري رشعـي

                                 
ًرسالة الغنية عن الكالم، نقال عن صون املنطق، للسيوطي ) ١ (  ).٩٤:ص(ُ

 ). ٥٥٦:ص(الرد عىل املنطقيني )  ٢ (
 ). ٥٥٧:ص(املصدر السابق )  ٣ (
 ). ١٤٦-٨٠:ص(ّ املحصل للرازي :انظر)  ٤ (
 ). ١٤٦:ص(املصدر السابق )  ٥ (



 
 

  ١٨٣  

 . )١(»استحساين
مات النظرية ّ املقداستقراءنهجي؛ ّومما يؤكد وجود األثر املنطقي يف علم الكالم امل

 ت منذ الربـع األخـري مـن القـرن الرابـعّاستقرالتي املنهجية التي اعتمدها املتكلمون، و
 يف مرحلـة مـا قبـل الغـزايل - )٢( عىل أقل األحوال يف الكتب الكالمية الـشاملةاهلجري

ــر – )٥٠٥:ت( ــد النظ ــون فعن ــا املتكلم ــي يورده ــة الت ــدالئل العقلي ــسائل وال  يف امل
 . ويستعملوهنا؛ تربز لنا مجلة من مسائل املنطق وأدلته

العلــم : وتقــسيم العلــم احلــادث إىل. تقــسيم العلــم إىل قــديم وحــادث: منهــا
 . الكسبي/ الرضوري والعلم النظري

 . ّب العلم الرضوري، أو مراتب العلوم من البدهيات واحلسيات ونحوهاثم مرات
وهـذه مـسائل منطقيـة املـصدر . ًوالبحث أيضا يف مراتب اإلدراك، ونحو ذلـك

 . واملنشأ
حيـث يعتمـدها . ّالتي هي النـصف األول مـن علـم املنطـقمسألة احلد، : ومنها

 للمناطقـة يف بعـض التفاصـيل املتكلمون كبحث مشهور بينهم بتفاصيلها، مع خمالفتهم
 . والرشوط

ً مـستقرأ )٤٧٨:ت ( اجلـوينياألدلة العقلية، والتـي يلخـصهاالبحث يف : ومنها
أدلة العقول تنقسم : قالوا.. .ب أئمتنا أدلة العقلّثم رت«: صنيع علامء الكالم قبله، فيقول

. ات النتـائجإنتـاج املقـدم: بنـاء الغائـب عـىل الـشاهد، والثـاين:  أحـدها،أربعة أقسام

                                 
 ). ٢/١٤٢: (ً، وانظر أيضا)٢/١٣٣(مفتاح السعادة )  ١ (
 ). ٧٠٦:ص( لعبدالرمحن بدوي ، مذاهب اإلسالميني:  انظر)٢ (



 
 

  ١٨٤  

 . )٢(»االستدالل باملتفق عليه عىل املختلف فيه: والرابع. )١(والتقسيم السرب: والثالث
الربهـان : ثم الربهـان ينقـسم إىل«:  عن الرباهني بقوله الحقيتكلم يف موطنثم 

ْ، وإىل برهان اخللّدتْسُامل ْواألحكام اإلهلية كلها تستند إىل برهان اخلل...فُ ُ  . )٣(»...فّ
ِذا ترصيح من إمام مطلع عىل علومفه ّ ًبلـه، فينقـل حـارصا األدلـة َ قْنَ وأقوال مـُ

 : العقلية عند املتكلمني، فيذكر منها
 . وهو قياس التمثيل عند املناطقة: بناء الغائب عىل الشاهد -
 . وهو االستدالل املبارش عند املناطقة من مقدمة واحدة: إنتاج املقدمات النتائج -

 . وهو القياس الرشطي املنفصل عند املناطقة: رب والتقسيمّالس -

ْبرهان اخلل -  . )٤(ًن املناطقة أيضاعوهو منقول باسمه ورسمه : فُ
 هـو مـن عـادة بعـض ًفهذه هي أدلة املناطقة بعينها، مع تغيري العبارة أحيانا، كـام

 . ً ابن تيمية قباليه أشار إلاملتكلمني فيام
 -تكاد تنتظم يف سياق واحـد عنـد املتكلمـني حظ أن هذه املسائل املنطقية ال ْلُوي

 يبحثـون يف بعـض الكتـب عـن احلـد ًفـرتاهم تـارة. ً إال قليال-فيام قبل مرحلة الغزايل 
 أخـرى يـذكرون األدلـة ًوتـارة. تـون ذكـر األدلـة وأقـسامهاّورشوطه ومـسائله، ويفو

                                 
ومـن أوجـه اسـتعامله؛ .  حرص االحتامالت الواردة وإلغـاء اجلميـع مـع إبقـاء وتـصحيح واحـدهو)  ١ (

حرص األوصاف يف األصل وإبطال مـا ال يـصلح استخراج العلة يف باب القياس الرشعي، عن طريق 
 . )٣٩٦: ص(التعريفات .  ليتعني ما بقي

 ). ١/١٠٤(الربهان، للجويني )  ٢ (
 ). ١/١٢٢(الربهان، للجويني )  ٣ (
  .الضم والفتح: وجهان)اخلاء( ويصح يف ضبط).١٦٥، ١٥٨، ١٥٦:ص(معيار العلم، للغزايل :انظر)  ٤ (
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ًوتفاصيلها، وال يذكر احلد إال عرضا، وهكذا َ َ ُ . 
ت بالـدعوة وفـاء بعد ذلك ليحسم هـذا الـرتدد والت جا)٥٠٥:ت (لكن الغزايل

العتامد علم املنطق كمقدمة منهجيـة مكتملـة ومرتبـة، وشـاملة ملـا هـو شـائع يف كتـب 
لـذلك أ طلـق الغـزايل . الكالم، وما استوردوه من علوم الفلسفة عرب التاريخ الكالمـي

مـة العلـوم كلهـا، ومـن ال ّبل هي مقد... «: عبارته الشهرية السائرة عن املقدمة املنطقية
 . )١(»ًحييط هبا فال ثقة له بعلومه أصال

ّوهذه العبارة تفيد انتشار القوانني املنطقية يف عدة علوم، وال شك أن علم الكالم 
ّ عىل رأسها، وأن هذا االنتشار والتوغل بلغ حدا ال يمكن ألحد أن خيوض فيه مـن غـري 

ُون هـذه املقدمـة ونحوهـا؛ فإنـه سيـشك يف ومن فعل ذلك بد. اطالع وإحاطة باملنطق ّ
قدرته عىل الفهم الصحيح واالستدالل املستقيم، وهذا وجـه فقـدان الثقـة فـيمن يقـرأ 

، لـذا كـان مـن - كام يف عهـد الغـزايل -ويبحث يف العلوم الرشعية يف صورهتا األخرية 
 . علم الكالمالالزم اعتامد املقدمة املنطقية لكافة العلوم املتداولة، وعىل متنها 

ثم بعد هذا كله، إذا نظرنا إىل املسار التارخيي للعلوم الرشعية منذ نـشأهتا، كعلـم 
ُ كانت تبنى يف القرون األوىل عىل الرواية والنّقل ؛ فإهنااحلديث والتفسري والعقيدة والفقه

، والـذي بـرز فيـه علـم  اهلجـرييف األعم األغلب، وخاصة يف القـرن الثـاين والثالـث
ث بشكل ملحوظ، وكذا كتب العقائد اعتمدت عىل الرواية والنّقـل والـذي كـان احلدي

 . يشمل النص الرشعي، وأقوال الصحابة، والتابعني ثم أهل العلم واألئمة
ّولذلك كان نشاط احلفظ وضبط الصدر هو السائد يف القرون املتقدمة، ثـم اجتـه 

ت، لذا فإن بدايات التدوين العمل إىل تدوين ما يف صدور الرجال من حمفوظات ونقوال

                                 
 ). ١/٤٥(املستصفى )  ١ (
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ًكانت نقلية، وهذا ظاهر جدا يف كتب احلديث، والتفسري، والعقائد، بل حتى كتب اللغة 
 . واألدب امتألت باألسانيد
ة قلّثل نُمتوجمموع مؤلفاته األخرى، ، )٢٠٤:ت (للشافعي) الرسالة (ولعل كتاب

ً خروجا عن لحظنيف، حيث ن التصعندريقة التفكري  طيفنوعية يف طريقة التصنيف، بل 
نمط التأليف املتمحور حول النقل إىل تنشيط االجتهاد العقيل يف جانـب االسـتنباط مـن 

ًفهذا نشاط عقيل لكنه أيضا يدور يف فلك النقل والنص الرشعي، وما يلحقه . النصوص
ًلكن أيضا نجد عند الشافعي مستوى من التنظري والتقع. من أقوال الصحابة والتابعني يد ً

 غري معهـود يف املـدونات العلميـة التـي ًااالستقرائي بشكل غري مسبوق، ونمطالكيل، و
والـذي نظـم فيـه قواعـد كليـة ) الرسالة (ًوهذا ملحوظ جدا يف كتاب. كانت يف عرصه

ِّكام كان أيضا يفع. استقرائية لغوية ورشعية ُ ل التنظـري االفـرتايض يف التفقـه عـىل الـنمط ً
ً كان مبنيـا عـىل  الذيّ النمط الفقهي املتقدمبخالفكتب الفقهاء، ًذي حصل الحقا يف ال

ًالوقائع، والفتاوى املبارشة ملا تم وقوعه بالفعل، بل كان التنظري االفرتايض مرفوضا كـام 
 ملـن  ريض اهللا عـنهام كام يف كلمة ابن عمـر،ُ الصحابة من قبل بعض عىل لسانٌرّهو متقر

ًسأله سؤاال افرتاضيا جد االفرتاض الفقهي عند أيب ُوقد و. )١(»رأيت يف اليمن أاجعل«: ً
ّ، لكن كوسيلة تعليمية، وعىل نحو ضيق مل يصل إىل سـاحة املـدونات )١٥٠:ت (حنيفة ٍ

 ). األم ( يف كتابه)٢٠٤:ت (كام هو عند الشافعي
،  احلديثعللعميق عند املحدثني، كام يف علم ويف موطن آخر، يظهر نشاط عقيل 

                                 
: ستالم احلجـر فقـال عن ا ريض اهللا عنهامٌسأل رجل ابن عمر: عن الزبري بن عدي قاليف األثر )  ١ (

: قـال، !! ؟لبـتُمحت أرأيت إن غُأرأيت إن ز: قال، يستلمه ويقبله   صىل اهللا عليه وسلمرأيت رسول اهللا 
  .لهّ يستلمه ويقب صىل اهللا عليه وسلم رأيت رسول اهللا!!اجعل أرأيت باليمن

 ). ١٥٣٣(باب تقبيل احلجر برقم ، أخرجه البخاري يف املناسك 
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إال أن هـذا اجلـنس مـن .  يف علم اجلرح والتعديل والنقدالية يف املوازنةوكذلك مهارة ع
ّ حول اإلسناد والنّقل أيضا، وليس منفكًا متمحور يبقىالنّظر العقيل  . ًا عنهامً

ً وليس دائرا -ًاملستقل املنبثق عن العقل غالباّوتبقى أجىل الصور يف النشاط العقيل 
ً، والذي احتوى نمطا من التفكري والبحـث غـري  تظهر يف علم الكالم-حول النّص فقط

 . معهود يف دوائر العلوم الرشعية
يات األوىل لطالئع املتكلمـني، وعند تتبع املسائل التي يبحثها املتكلمون منذ البدا

، لـذلك اسـتنكرها الفقهـاء  آنـذاك مسائل مل تكن تدور يف أروقـة علـامء الـرشيعةتظهر
 .كالم من وقت مبكر القول بذم الواملحدثون وانترش

ً لكن يبقى التساؤل قائام عن البواعـث واألسـباب أو املـؤثرات واملـصادر التـي 
ت إليـه بتلـك االفرتاضـات واإلشـكاالت العقليـة غـري َحـْوَلت ذهنية املـتكلم وأّشك

والتي ما لبثـت يف التزايـد . ٌاملعهودة، والتي مل يكن يف حاجتها أحد قبل قيام علم الكالم
ً االفرتاق الفكري والعقدي بناء زيد من امل يفسببتتكام أهنا . ن مرحلة ألخرىوالتكاثر م

  .ً، أحيانات وحريهتا، وعبث األجوبة وختبطهاعىل كثرة التساؤال
ّ أن هذا النمط من البحث العقيل، والذي متثل يف علم الكـالم، وظهـر يف راد؛وامل

يكـن مـصدره التـساؤل والبحـث  املعتزلـة ثـم األشـاعرة، مل ًنات املتكلمني خاصةّمدو
الــداخيل يف بيئــة العلــم الــرشعي املبنــي عــىل النقليــات واإليــامن والتــسليم بنــصوص 

ُبل كانت تلقى األسئلة وتتلقى اإلشكاالت مـن مـصادر أخـرى عريقـة يف . السمعيات ُ
البحث العقيل، بل كان العقل هو املصدر األسايس يف ابتداعها وتطويرها واعتامدها، كـام 

ًظ بينه وبني الكالم تداخال وتأثرا بالغا يف منهج ح علم الفلسفة واملنطق، والذي تلهو يف ً ً
ّالتفكري وتوليد املسائل وتعقيد األجوبة، وتـشابك املـذاهب، وتـشعب اآلراء، وتكـون  ّ
املدارس بشكل تكاثري بني الفينة واألخرى داخل املـذهب الواحـد، كـام عنـد املعتزلـة 

 .  عند األشاعرة احلالقد يدور املذهب عىل األشخاص كام هوقها، وغريها، بل َِروف
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ّلذا ال يمكن التغافل عن كل هذا التحول الكبري، وعزوه إىل تطور داخـيل بـدون  ّ
لكن قـد خيتلـف هـذا التـأثري يف . ٌبل التأثري ظاهر عند أدنى تتبع وموازنة. تأثري خارجي

 ألن قـضايا التـأثري ؛لة وأخـرى وكذلك بني مـسأ بحسب املراحلمداه أو جماله وتوسعه
 ّمعـنيًر تراكمية، تتغلغل عىل املدى البعيد بحيث من الصعب أحيانا عزوها ملصدر ّوالتأث

 . ّددأو سبب حم
رق والطوائف الكالمية؛ تلك النتيجة ِومما يؤكد تغلغل القول الفلسفي يف أكثر الف

 قده آلراء الفالسفة يف كتابـهبعد رسده ون) ٥٠٥:ت (االستقرائية التي يقدمها لنا الغزايل
وكـذلك مجيـع مـا .. . من مذهب املعتزلةٌفمذهبهم قريب... «: ، قال)افت الفالسفةهت(

 . )٢(» األصول الثالثة)١(نقلناه عنهم، قد نطق به فريق من فرق اإلسالم، إال هذه
علـوم الـرشعية اإلسـالمية ّواملحصل من هذا التقرير، أن اخلط التارخيي لنـشأة ال

). الفلـسفة واملنطـق ( يشهد لعالقة منتظمة بني علم الكـالم وعلـوم اليونـان؛ّورهاوتط
 النقليـة -به؛ الفرق بني العلوم الرشعية األساسية َّوذلك من خالل مالحظة الفرق والش

ّ كالفقه واحلديث والتفسري وأصول الفقه يف صدره األول، وكذا -أو املعتمدة عىل النّقل 
فارق هذه العلوم يف مـنهج ُغاير ويُألدب، وبني علم الكالم الذي يعلوم اللغة كالنحو وا

 . التفكري والبحث
 مع علوم الفلسفة واملنطق، والتي اشـرتك معهـا يف املوضـوع ٌبه فهو الئحَّأما الش

 .واملنهج
  

 
                                 

 -٣.  إنكار علم اهللا تعاىل باجلزئيات احلادثـة-٢.  قدم العامل-١: سائل التي كفرهم هبا، وهيوهي امل)  ١ (
 . إنكار بعث األجساد وحرشها

 ). ٣٠٩:ص(هتافت الفالسفة )  ٢ (
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   املنطق علم من العاماملوقف

ُإن مما جـرت بـه العـادة حيـنام تتـداخل احلـضارات وتـستورد اآلراء واألفكـار 
ّواملناهج أن يتفاعل الناس مع الوافد اجلديـد مـن حيـث القبـول والـرد، وتتبـاين ردود 

 . وحترتب األفهام يف تقييم احلاجة أو املنفعة هلذا العلم النازلاألفعال 
أبـرز العلـوم  صيب، إذ كـان مـن والنّـّ احلظُرولقد كان لعلم املنطق من ذلك أوف

املستحدثة يف الوسط العلمي اإلسـالمي، والـذي تـضمن مـن املحتويـات مـا مل يعهـده 
 . ث العلوموتنظيم طريقة النظر يف بحملسلمون عىل مستوى املنهج ا

وهـو الفكـر : وبام أن املعادلة تضمنت املقابلة بني فكرين خمتلفني، أحـدمها وافـد
ِاملنطقي اليوناين، واآلخر مستقبل ْ ّ فقد تسبب ذلـك يف إحـداث =وهو الفكر اإلسالمي: ُ

ّحالة من املواقف املتكاثرة واملتباينة واملتطورة؛ ألن الفكر حينام ينتقـل ويتحـرك فإنـه ال  ّ
ّيف فراغ، بل يتفاعل مع الوجود البرشي بام حيمله من عواطف وعقليات تنظر مـن يعمل 

ًصدر األحكام متسقةُزوايا خمتلفة، ثم ت ّ ّ قدر اإلمكان مع املكون املعريف والوجداين بام فيه ُ
ّمن أمزجة وطبائع ال يؤمن عليها من حالة التحيز التي ترض بإصابة احلقيقة عند تـصدير  ّ ُ

 . ل املواقفاألحكام وتسجي
وقد باتت مسألة املوقف من علم املنطق من الـنامذج التـي يمكـن دراسـة احلالـة 
ّالفكرية يف تناوهلا، واكتشاف كيفية تباين اآلراء وتنوع املشارب، عـىل نحـو مـا تقـدمت 

 . اإلشارة إليه
ًموقف املسلمني من علم املنطق، من أكثر املسائل جدال يف تـاريخ :  مسألةُّعدُتكام 

ً عن علـوم الفالسـفة والتـي تتـضمن أقـواال وآراء هّوذلك لتفرع. لعلوم عند املسلمنيا ً
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ة للدين، واالنحراف عن احلق القويم الذي هتدي إليه ِمة املبارشَيظهر يف كثري منها املصاد
ّل تسجيل االنطباع األويل عن هذا العلـمُهَ لذلك س، السامويةاألديان  والـذي يتـضمن ،ّ

 .  هذا من جهة،ذير منه قبل اخلوض يف تفاصيلهتحرفضه كموقف، وال
ً ال يتضمن رأيا مبارشا خمالفا للدين، بـل - يف ذاته– ومن جهة أخرى، فإن املنطق ً ً

ّح العادي يظهر له بوضوح خلو هذا املنطق مـن خمالفـة ّلذا فإن املتصف.  حمايدةٌظاهره آلة
 .  وصالحيته للتداول واالستعامل بسالمة املنطق– ولو بادئ الرأي –ُالرشائع، مما يقنع 

ًوهكذا تقابلت القناعات األوىل بني الرفض والقبول، ثم شكلت بؤرة للخـالف 
يف تقييمه بني من يصطحب نشأته عند الوثنيني وعالقته بالفالسفة امللحدين، وبـني مـن 

َّاحلكمـة ضـالة املـؤمن أنـ«: نظر فيه فوجده من احلكمة املقبولة املندرجة حتت املقولـة ى ّ
 !!. »وجدها فهو أحق هبا

*    *    * 
من املقدمات املمهدات يف حترير هـذه املـسألة، مراعـاة الظـرف التـارخيي الـذي 
ًتعرف فيه املسلمون عىل علم املنطق، حيث وفد املنطق عىل املـسلمني مـشتبها ومـشتبكا  ً ّ

 : ًبمجموعة من اإلشكاالت التي سببت اضطرابا يف تقييمه واحلكم عليه
ختالطه بكتب الفلسفة وعلومها من غري متييز، حيث كانت الرتمجة تـشمل ا: منها

ًكتب املنطق والفلسفة والتنجيم والرياضيات والفلك والطب جنبا إىل جنب، خاصـة يف 
، وأعقـب ذلـك عـدم وضـوح الفـرق بـني املنطـق والفلـسفة )٢١٨:ت (عهد املأمون

 . والفقهاءًخصوصا عند غري املعتنني بالعلوم العقلية كاملحدثني 
ارتباطه بغري املسلمني، حيث كان املنطق وعلوم الفلسفة يف وقت ظهورها : ومنها

وحيـنام . يف دولة اإلسالم حتت عناية ودراية غري املسلمني من النصارى وبعـض اليهـود



 
 

  ١٩٢  

اعتنى به املسلمون؛ كان غالب مـن عاجلـه مـن الزنادقـة أو املتهمـني يف ديـنهم كـبعض 
ٌ بل جتاوز األمر إىل نسبة كل من أصابه خلل يف معتقده أو تغـري يف .الفالسفة اإلسالميني ّ ٌ

 وعلـوم  الـسبب يف ذلـك هـو عالقتـه بـاملنطقّسلوكه الديني أو شـذوذ يف رأيـه إىل أن
قدي إىل َ عند كثري من أصحاب الرتاجم عزو االنحراف العًاِّاألوائل، حيث أصبح مستقر

 .)١(علوم الفلسفةبعرفة امل سبب
روج تطبيقات املنطق عام كان يعتني به علامء املسلمني يف علوم الـرشيعة خ: ومنها

ًلة لدينهم منهجا وتطبيقاِستكمُواللغة عىل وجه التحديد، والتي كانت م ً ً . 
ويف املقابل كانـت تطبيقـات املنطـق ونتائجـه يف الفلـسفة اإلهليـة تفيـد اإلحلـاد 

عىل أن من أسباب هجـران ) ٨٠٨:ت (ّونص ابن خلدون. ومصادمة العقائد اإلسالمية
 .  )٢(مالبسته للعلوم الفلسفية املباينة لعقائد الرشع باجلملة: صناعة املنطق عند املتقدمني

ّورود هذا العلم ونحوه عىل املسلمني مشوبا بلغة ركيكة وترمجات معق: ومنها دة، ً
ُحـشية؛ أورثـت غموضـا مَوألفاظ ومصطلحات و ُريبـا ونً ق ّفـرة منـه، وصـعبت طريـً

 . )٣(الوصول إليه وفهمه
ًهذه املقدمة ستمنح الراصد قدرة عىل تفسري مجلة من املواقف الناقـدة والرافـضة  ّ

 . لعلم املنطق
*    *    * 

                                 
 ).١٣٣:ص(موقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم األوائل، جلولد تسيهر : انظر)  ١ (
 ). ٣/١٠٨١(ّاملقدمة : انظر)  ٢ (
ّالتقريـب حلـد : راجعو). ٢/٦٩(املخترص الصغري للفارايب، ضمن جمموع املنطق عند الفارايب : انظر)  ٣ (

 ). ٤/١٠٠(املنطق البن حزم 
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ز املواقف جتاه علوم املنطـق والفلـسفة، فإنـه باإلمكـان تـصنيفها ْرَوعند حماولة ف
 : ضمن اجتاهني رئيسيني
عـث ملـرشوع االحتـواء واالسـتحواذ عـىل  والبا

. املجاورة، واملنطوية حتت حكم دولة اإلسالم السابقة ومنتجات وموروثات احلضارات
 . ومن ذلك استرياد منهجية البحث العقلية املتمثلة يف علم املنطق

 :  والدواعي يف سلوك هذا االجتاه تتلخص يف اآليتِّسوغاتولعل أبرز امل
حـو يف إقامـة  النّ علـمًيتـه، ودوره يف إقامـة الفكـر قياسـا عـىلحيادية املنطق وآل -١

ُاللسان، والعر  . )١(وض يف إقامة الشعر والقافيةَ
ّالت العقول، ومثـارات احلاجة إىل ضبط التفكري واالستدالل، من أجل معاجلة ز -٢

 . )٢(ليطات األوهام، وتلبيسات اخليالالضالل، وخت
هل التشغيب وأعداء اإلسالم مـن أصـحاب ّتدعيم الطريقة اجلدلية يف مواجهة أ -٣

َامللل والنِّح ّمة والفعالة يف التفنيـد واإلثبـات ِّنظُفاملنطق يعترب األداة امل. ل األخرىِ
 . )٣(العقيل

 : ّوأبرز الفئات التي تبنت هذا االجتاه، فئتان
رص م الثاين أبو نّ، ثم املعل)٢٥٩:ت (دينِْ بالكًاالفالسفة اإلسالميني، بدء: األوىل
 : ، والذي نارص املنطق من وجهني)٣٣٩:ت (الفارايب

ّالتسويغ النظـري، أي تأصـيل احلاجـة لعلـم املنطـق، وبيـان املـسوغات : األول
                                 

 ). ١٠:ص(النجاة البن سينا : وانظر). ٥٤:ص(إحصاء العلوم للفارايب : انظر)  ١ (
 ). ٦٠:ص(معيار العلم للغزايل : انظر)  ٢ (
 ). ١٣:ص(وازين القرآنية، حممد مهران املنطق وامل: انظر)  ٣ (
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 . العتامده ومنارصته
التسويغ العميل، من خالل تذليل صعوبات العبارة واملعنـى حتـى يـسهل : الثاين
ّحتسب له األولية يف التأليكام . الفهم واالقتناع ّف املستقل يف املنطـق، واألوليـة يف رضب ّ ّ

 . األمثلة الرشعية والشائعة
الـذي كـان بمثابـة الفاصـلة ) ٤٢٨:ت ( الرئيس أبو عيل ابن سـينا،ًومنهم أيضا

 .  عليهًياالِه عَلفلسفة، حيث كان الناس بعدالتارخيية يف علوم املنطق وا
 ). ٥٩٥:ت (ومن أبرزهم، الشارح األكرب، أبو الوليد ابن رشد

ًوالذي صاغ بلغة فقهية حماولة  توفيقية بني الرشيعة وعلـوم الفلـسفة واملنطـق يف ّ
ٍ، حيث صدره بفصل »ة من االتصالفصل املقال يف تقرير ما بني الرشيعة واحلكم«: كتابه ّ

 . وجوب النظر يف القياس العقيل بداللة الرشع: ر فيهّقري
ص عىل جهة النّظر الرشعي، هل فإن الغرض من هذا القول أن نفح... «: ثم قال

ٌالنظر يف الفلسفة وعلوم املنطق مباح بالـرشع، أم حمظـور، أم مـأمور بـه إمـا عـىل جهـة  ٌ
 . )١(».. .النّدب، وإما عىل جهة الوجوب

ّ من األمور، ملخص أبرزها يف اآليتًثم ناقش مجلة ُ : 
النظـر يف  دخول النظر املنطقي والفلسفي يف عمـوم آيـات األمـر باالعتبـار و-١

z  ﴿: ، وقولـه تعـاىل]٢: احلـرش [﴾   ²  ³  ´﴿: الوجود، كقوله تعـاىل

y  x  ﴿: ، وقوله]١٨٥: األعراف [﴾   }  |  {  ~   �  ¡  ¢  £

£        ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z    ﴾] ونحوهــا مــن ]١٨ – ١٧: الغاشـية ،
ّاآليات الدالة عىل أن الرشع دعا إىل اعتبار املوجودات بالعق وإذا تقـرر أن «: ل، ثـم قـالّ

                                 
 ). ٨٥:ص(فصل املقال، البن رشد )  ١ (
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ر ًالرشع قد أوجب النظر بالعقل يف املوجودات واعتبارها، وكان االعتبار ليس شيئا أكثـ
 أن نجعـل ٌ فواجب؛ وهذا هو القياس: واستخراجه منهمن استنباط املجهول من املعلوم
 . نظرنا يف املوجودات بالقياس العقيل

ٌوبني  أنـواع ّ وحـث عليـه؛ هـو أتـمليه الرشعحو من النظر الذي دعا إ أن هذا النّ
ًالنظر بأتم أنواع القياس، وهو املسمى برهانا ظر يف أنواعه ثم أحلق بالربهان لزوم النّ. )١(»ّ
 . ورشوطه ومقدماته وهو حمتوى علم املنطق

ّ القياس املنطقي ومقدماته بالبدعة لكونه ليس يف الـصدر ُفِصَ يْنَ عىل مّ الرد-٢
 در األولّىل حكم القياس الفقهي ومقدماته، والـذي مل يكـن يف الـص بالقياس ع:ّاألول
 . )٢(ه بالبدعةُفْ وصّ فكذلك املنطق ال يصح=، ومل يوصف بالبدعةًأيضا

ظر يف كتب القدماء من الفالسـفة لكـوهنم سـبقوا وتقـدموا يف  احلاجة إىل النّ-٣
ملعتاد من حاجة املتـأخر ٌ وتكميل مادة القياس العقيل، وهذا الصنيع مندرج حتت اِصْحَف

ّإىل علم املتقدم، ونظريه يف علوم الرشيعة صناعة الفقه وأصول الفقـه، حيـث مل يكتمـل 
ويبني ابن .  طويل، وليس للمتأخر أن يتجاوز كالم املتقدمني فيهاٍظر فيها إال بعد زمنالنّ

اهم يف كتـبهم ع؛ ألن مغـزرش بالٌظر يف كتب القدماء واجب النّّأن: ّرشد عىل هذه املقدمة
ذكـاء : لكنـه يـشرتط يف النـاظر أمـرين. نا الرشع عليـهّومقصدهم هو املقصد الذي حث

 . )٣(الفطرة، والعدالة الرشعية والفضيلة العلمية
 لبعض املشتغلني بالعلوم العقلية؛ إنام كـان ٍ أو زللٍما حصل من غوايةتفسري  -٤

ٍ عارض ال بالذات، وذلك إما لسوءٍلرضر  للـشهوة، أو ٍق والرتتيـب، أو غلبـة يف التطبيـّ
                                 

 ).٨٧:ص(املصدر السابق )  ١ (
 ). ٨٩:ص( فصل املقال :انظر)  ٢ (
 ). ٩٤-٩٠:ص(املصدر السابق )  ٣ (
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 ْنِ مـْ منه سائر العلوم والصناعات، فكـمُلمْسَوهذا العارض ال ت.  يف العلم والفهمٍنقص
ّ كان الفقه سببا لقلة تورعٍفقيه ّ  . )١( ابن رشدوصف ِّه وخوضه يف الدنيا، عىل حدً

ه الـرشع، ألن الربهاين ال يمكن أن يؤدي إىل خمالفة ما ورد بـ النّظرتقرير أن  – ٥
ّاحلق ال يضاد احلق بل يوافقه ويشهد له  . )٢(وهذا معلوم لدى املسلمني عىل القطع. ّ

*    *    * 
ويأيت يف مقـدمتهم . بعض علامء الرشيعة، من األصوليني واملتكلمني: الفئة الثانية

ومهـا األبـرز يف ). ٥٠٥:ت ( الغـزايلحامـدم أبو ، ث)٤٥٦:ت (ًزمنا أبو حممد ابن حزم
 . وسيأيت مزيد بيان جلهودمها وآثارمها. افحة واملرافعة عن علم املنطق بالتحديداملن

ّواملميز هلام؛ كوهنام من داخل النّسق الـرشعي، لـذلك كانـت مـواقفهم تكتـسب 
ّالصفة الرشعية خالفا ملواقف املتفلسفة امللية، التي يضعف تأثريها يف الوسط الرشعي ً ّ. 

*    *    * 
 

قد، إمجاال، إىل ما ييلِّسوغات ومدواعيرجع وت  : ً الرفض والنّ
ِّوثنية املصدر، وشبهة الص: ًأوال  .لةُ

 فمنشأ املنطق كان يف بالد اليونان وكانت ديانتهم وثنيـة، ومـن املحتمـل جـدا أن 
ا ملـالذي صدر منه، وينحاز هـذا الفكـر ف الديني والبيئي يتأثر هذا املنتج املنطقي بالظر

 . خالطه من حوله
ًصال بعلوم الفالسفة امللحدين، ّضاف إىل ذلك، احلالة التي ورد عليها املنطق متُوي

                                 
 ). ٩٥-٩٤:ص(املصدر السابق )  ١ (
 ).٩٦:ص(فصل املقال، البن رشد : انظر)  ٢ (
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:  يف قولـه)٥٠٥:ت ( الغـزايلويـشري إىل ذلـكثـر املبـارش يف التنفـري منـه، مما كان له األ
ٌيه تعرض الذي ليس ف-حتى إن علم احلساب واملنطق...«  - للمذاهب بنفي وال إثبـاتّ

 . )١(»ين عنهِّ أهل الدُ طباعَرَفَه من علوم الفالسفة امللحدين نّإن: إذا قيل
 .فساد نتائجه وآثاره: ًثانيا

 : ويظهر ذلك من خالل
ًاإلحلاد أو اإلحداث يف الدين، واخرتاع البدع واملخالفات العقديـة كـان الزمـا -١

عتنقت املنطق، فالفلسفة نتاج املنطق؛ ألن املنطق أداة حتصيل الفلسفة، عىل للعلوم التي ا
 .  واملنهج يرجع عىل فساد األداةنتيجة الُ ترتيبهم، وفسادِّحد

الفلـسفة رأس «: يف فتـواه الـشهرية يف املنطـق) ٦٤٣:ت ()٢(يقول ابن الـصالح
ّالسفه واالنحالل، ومادة احلرية والضالل، ومثار الزيـغ والز وأمـا املنطـق فهـو ... ندقـةّ

 . )٣(»ٌمدخل الفلسفة، ومدخل الرش رش
 . وكذا بالنسبة جلملة من اآلراء يف علم الكالم

يقـول . ظر به من األشـخاص النُّه وينتهجُالعَطُن يمم ٍكثرياضطراب عقيدة وآراء -٢
 علوم  منهاَّإنام دخل عىل الناس اآلفة من مخسة أشياء، وعد«): ٧٠٢:ت ( ابن دقيق العيد

                                 
 ). ٢٠٠:ص(معيار العلم )  ١ (
ُهو عثامن بن عبد الرمحن بن عثامن بن موسى الكردي أبو عمرو تقي الدين الـشهرزوري، الـشافعي، )  ٢ (

ولد برشخان، وتفقه عىل والده ، ّحمدث، فقيه، أصويل، مشارك يف علوم عديدة، املعروف بابن الصالح
، مشكل الوسـيط للغـزايلرشح : من تصانيفه، هـ٦٤٣ ربيع اآلخر سنة ٢٥وأفتى، وتويف بدمشق يف 

 . الفتاوى، معرفة علوم احلديث ويعرف بمقدمة ابن الصالح
 ).  ٢/١١٣(طبقات الشافعية ، )٢/١٧١(تاريخ ابن الوردي :           ينظر

 ). ٧١ – ٧٠:ص(فتاوى ابن الصالح )  ٣ (
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 . )١(»األوائل
ولذلك شاع بني الناس وأصحاب الـرتاجم انتقـاص مـن يـشتغل بـاملنطق وعلـوم 

َالفلسفة، يقول أبو طاهر السلفي  ٍعن علم املنطـق يف أثنـاء ترمجتـه لرجـل) ٥٧٦:ت ()٢(ِّ
ٌّنة النـاس، فهـو فـن ِ مـن ألـسلمْسَ يرشع يف املنطق أو يتفلـسف فيـْنَ مَّ وقل«: اشتغل به

ّوعىل هذا األساس سـج.  )٣(»مذموم مـن متنطـق فقـد «: لت العبـارة الـشهرية الـسائرةُ
 . »تزندق

 . عدم صالحيته كمنهج للبحث العلمي:ًثالثا
 :  وذلك من عدة جهات

املتكلمـني للمنطـق،   نفسها، وإىل ذلك ينرصف غالب نقـدعدم صحة قواعده يف-أ
 .)٧٢٨:ت (ومن بعدهم شيخ اإلسالم ابن تيمية

. ّنقد املتكلمني ملنهج املناطقة يف اشرتاط املاهية يف التعريف باحلـد: لك ذ أمثلة ومن
وغري ذلك من أوجه النّقـد .  واالستقراء، والتمثيل،وكذلك نقد حرص األدلة يف القياس

 . املوضوعية
ع عـىل قالـب لغـوي ووضـمفاملنطق . ًسان العريب لغة وفكراّ عدم مناسبته لل-ب

 .يـة يف حروفهـا وألفاظهـا وأسـاليبها تبـاين العربٌوهي لغة،  القديمةيناسب لغة اليونان
علوم الرشع واللغة مستندة عىل لغة العرب بـام حتملـه مـن مـضامني فكريـة معلوم أن و

                                 
 ). ١٣٨:ص(القول املرشق يف حتريم املنطق، للسيوطي )  ١ (
 طاهرأبو ، وحروان حملة بأصبهان، ن أمحد بن حممد بن إبراهيم األصبهاين احلرواينهو أمحد بن حممد ب)  ٢ (

لفة؛ ألنه كان مـشقوق إحـدى ِ جلده إبراهيم سلفيِّالسوإنام قيل له ، ّحمدث، حافظ، مؤرخ، السلفي
وكـان يلقـب بـصدرالدين وكـان شـافعي ، الشفتني وكان له ثالث شفاه فـسمته األعـاجم لـذلك

 ). ٤/٢٥٥(الشذرات ، )١٢/٣٠٧(البداية والنهاية : ينظر. هـ٥٧٦نة تويف س، املذهب
 . )٢٦٢:ص(ّمعجم السفر )  ٣ (



 
 

  ١٩٩  

ّوأساليب علمية، وما وضع عليها من قواعد فإنام يناسب لغتها وما تعتمده من طـرق يف 
ما جهل الناس وال اختلفـوا إال «: )٢٠٤:ت ( الشافعيُد قولَورُويف هذا املعنى ي. البيان

هـذا يـشمل اللغـة والـرأي ، و)١(»لرتكهم لسان العرب وميلهم إىل لسان أرسطاطاليس
 . اهباملستفاد 
 ، وهـذا نقـد واقعـيمت من النقد والتخطئـةِلَ عدم نفع قواعد املنطق التي س-ج

 : وقائع عدة هشهد لت
ٌ دليـل عـىل عـدم  فيـههج املنطقـي يعتمد املنْنَكثرة اخلالف وانتشاره عند م: منها

ّحصول الفائدة املرجوة من املنطق يف ضبط طرائق التفكري وتقريب النتائج وتقليل نـسبة 
ًمتحدثا عن اخلالف الذي بـني ) ٧٢٨:ت (يقول ابن تيمية. الشذوذ يف اآلراء عىل األقل

ه مـن وهم أصحاب هذا املنطق اليوناين الذي وضعه أرسـطو، ومـا يتبعـ...«: الفالسفة
ّالطبيعي واإلهلي، فإن الفالسفة ليسوا أمة واحدة هلا مقالـة يف العلـم اإلهلـي والطبيعـي 

ه إال اهللا يّوغريها، بل هم أصناف متفرقون، وبينهم من التفرق واالخـتالف مـا ال حيـص
 . )٢(»ًأعظم مما بني امللة الواحدة كاليهود والنصارى أضعافا مضاعفة

انينه، وحيدهتم عن تطبيقه يف كل علومهم، يقول ابـن عدم التزام أهله بقو: ومنها
ّونفس احلذاق مـنهم ال يلتزمـون قوانينـه يف كـل علـومهم، بـل ... «): ٧٢٨:ت (تيمية ُ

ّيعرضون عنها، إما لطوهلا، وإما لعدم فائدهتا وإما لفسادها، وإما لعدم متيزها، ومـا فيهـا  ّ ّ ّ
 . )٣(»من اإلمجال واالشتباه

 العلوم عىل اخـتالف ختصـصاهتم ومـشارهبم عـن املنهجيـة استغناء أهل: ومنها
                                 

 ).١٥:ص(صون املنطق للسيوطي )  ١ (
 ). ٣٧٧:ص(الرد عىل املنطقيني )  ٢ (
 ). ٩/٦(الفتاوى )  ٣ (



 
 

  ٢٠٠  

  والرتاتيـبالقواعـداعـتامد علومهم ومـسائلهم مـن غـري املنطقية، وإقامة وحتقيق عامة 
ّال جتد أحـدا مـن أهـل األرض حقـ«): ٧٢٨:ت (املنطقية، يقول ابن تيمية ًق علـام مـن ً

ًالعلوم وصار إماما فيه مستعينا بصناعة املنطق، ال من ال  . )١(»علوم الدينية وال غريهاً
 صحة قواعده يف نفس ِضْرَ عام لعلم املنطق، عىل فٍلذلك خرج ابن تيمية بوصف

ُ بكونه علام ال حيتاج إليه؛األمر ٌدرك بالبدهية والذكاء والسليقة، وأطلق عبارتـه ُ بل هو م،ً
ّج إليـه الـذكيال حيتـا: ًفإين كنت دائام أعلم أن املنطق اليونـاين«: ّاملشهورة السيارة  وال ،ّ

 . )٢(»ينتفع به البليد
 : أبرز الفئات املنارصة هلذا االجتاه

واملتقدمون من هذه الطبقة هم الذين عـارصوا زمـن . املحدثون والفقهاء: األوىل
الرتمجة، واملزامحة لعلوم الرشيعة النقلية بالعلوم العقلية، والتي ظهر هلم فسادها من عدة 

 : أوجه
 . تصاله بعلوم الفالسفة امللحدين اختالطه وا-١
 . ً هيمنة النصارى واملتهمني بالزندقة عىل علم املنطق ترمجة وتعليام-٢

ً ال نقـدا موضـوعيا يمكـن أن ،وهذان الوجهان غايتهام تكوين انطباع احـرتازي ً
ًتبنى عليه مواقف ثابتة بناء عىل احلقيقة ُّفال يلزم من فـساد املـصدر والـر.  املوضوعيةُ  ادوِ

َفساد العلم يف نفسه، فقد جيري احلق عىل لسان الفاسد الك وأما فساد املـشتغل بـه . ذوبُ
ٌفهو عرض حيتمل أن يكون ملؤثرات خارجية ال تعني فساد العلم يف نفسه ََ . 

واملعارضة   هلم يف اآلراء املبتدعة اجلريئةّفساد نتائج االستدالالت العقلية التي جتلت -٣

                                 
 ). ٩/٢٣(الفتاوى )  ١ (
 ). ٤٥:ص(الرد عىل املنطقيني )  ٢ (



 
 

  ٢٠١  

ّ الكالم هو النافـذة التـي تعـرف مـن  علمفلقد كان. لم الكالمللنصوص الرشعية يف ع
. خالهلا املحدثون والفقهاء عىل االستدالل العقيل املنفك عـن النقـل والـنص الـرشعي

ًلذلك تكونت لدهيم صورة سلبية مشوهة جدا عن املناهج العقلية ومـا تعقبـه مـن آثـار  ّ
وبـام أن علـم . منفـك عـن الـرشعّفاسدة، والتي أحدثت ردة فعل جتاه كل ما هو عقـيل 

 أن –ّ حـسب تـصورهم –املنطق يمثل األساس املنهجي للبحث العقـيل؛ فمـن املؤكـد 
نتائجه ستكون من جنس ما وقفوا عليه يف علم الكالم؛ لذا أحلقوا به شـناعات األقـوال 

 .  واآلراء ومنعوا منه سدا للذريعة
ق بـني املـنهج كوسـيلة، وبـني ولعل مثار الغلط يف هذا اإلحلاق، هو عدم التفريـ

النتيجة التطبيقية التي تكونت من آراء وأقوال مدخولة، ففساد النتيجة ال يلزم منه فـساد 
وما وقف عليه املحدثون والفقهاء هو علم الكالم كمسائل مـضطربة مرتبكـة ال . املنهج
ضبط حتت منهج، سوى تعظيم العقـل وتقديمـه، وهـذا سـقف عـريض مرتفـع ُتكاد ت
ّي حتته كل ما هب ودب من الرأيينضو وهذا مـا يـزعم املناطقـة أن املنطـق إنـام جـاء . ّ
 . ّ إشكال العقل وفق منهج وقوانني حتاول منع الزلل والشططه، و حتديدلضبط

ار عنـد حت جهـة الـرفض واإلنكـّوعىل كل حال، فإن هذه األوجه وغريها رج
ني من الفقهاء واملحدثني مل يطالعوا ن املتقدمأعىل األرجح لكن . عامة املحدثني والفقهاء

ن إ، إذ )٣٣٩:ت (كتب املنطق، خاصة يف القرن الثاين والثالث اهلجري، فيام قبل الفارايب
كتب املنطق كانت عبارة عن مرتمجات ركيكة اللغة، ضـعيفة الرتكيـب، عـسرية الفهـم، 

تلفـني عـىل بـالط قليلة االنتشار، ألهنا كانت يف أيدي عدد من املرتمجني النصارى واملخ
 )٤٥٦:ت (ويؤكد ابن حـزم. ً غالباالذي ينفر منه املحدثون والفقهاءألثرياء، اخلالفة وا

، فقـال يف وصـف معرفـة بـه عىل وجود طوائف انتقدت علم املنطق من غري درايـة وال
ًثم زادت هذه الطائفة الثانية غلـوا يف اجلنـون فعـابوا ... «: ٍطائفة من املشتغلني باحلديث ّ



 
 

  ٢٠٢  

ّرأوا منها كلمة، وال قرأوهـا، وال أخـربهم عـام  طالعوها، وال ًبا ال معرفة هلم هبا، والكت ً
والكتب التي مجعها أرسطوطاليس يف حدود .. . ثقة، كالكتب التي فيها هيئة األفالكافيه

 .)١( » ...الكالم، وهذه الكتب كلها ساملة مفيدة
ّوهذه املقدمة تفيدنا يف رد األقوال واآلراء امل نسوبة لعلامء املسلمني يف القرن الثاين ّ

 )٢(والثالث، كاألئمـة األربعـة، يف نقـدهم وحتـريمهم للمنطـق، كـام يزعمـه الـسيوطي
مـا جهـل «: يف قوله) ٢٠٤:ت (ّ، وأشهر نص ينقله يف التحريم عن الشافعي)٩١١:ت(

. )٣(»النــاس وال اختلفــوا إال لــرتكهم لــسان العــرب ومــيلهم إىل لــسان أرســطاطاليس
 مل يعرف أرسطو إال من طريـق املتكلمـني، واملقـصود مـن – عىل األرجح –والشافعي 

سـالمية بعـض املتكلمـني، كـام إأي رأيه الفلسفي الذي تأثر به واعتنقه بصورة » لسانه «
 . ّتقدم تفصيل ذلك

، وما ورد يف بعض )٤(فاألقرب أن علامء القرون الثالثة مل يقفوا عىل املنطق مبارشة
 . كالم كمسائل مبتدعة يف الدينالجه ملا طالعوه من علم ّن نقد فهو متكالمهم م

إعـالن الـرفض واإلنكـار  - عىل وجـه اخلـصوص-ثنيّوقد جتاوز موقف املحد
ًللعلوم املنطقية والعقلية عموما إىل التهمة بفساد الدين والزندقـة ملجـرد االشـتغال هبـا، 

َعبـارة املحـدث أيب طـاهر الـسل: ويشهد لذلك ِّ الـسابقة يف ترمجـة أحـد ) ٥٧٦:ت (فيِّ
نة ِسلـلم مـن أْسَ يرشع يف املنطق أو يتفلسف فيْنَ مَّوقل«: املشتغلني باملنطق، حيث يقول

                                 
َالفصل )  ١ ( ِ)٢/٢٣٧.( 

 ). ٣٢، ١٥:ص(صون املنطق : انظر)  ٢ (
 ). ١٥:ص(صون املنطق، للسيوطي )  ٣ (
 ). ١٨٩-٢٨٣:ص(ّاملدرسة السلفية وموقف رجاهلا من املنطق، حممد نصار : انظر)  ٤ (



 
 

  ٢٠٣  

ّ، وكذلك ما قاله املحدث ابن رشيد الس)١(»ٌالناس، فهو فن مذموم ُ عن ) ٧٢١:ت ()٢(بتيِّ
ّيهم ومل يأخذ عنهم، ثم بني السِقَأحد الشيوخ الذين ل  أهـل احلـديث ّألن... «: هبب بقولّ

ّ عنه؛ لعكوفه عىل العلوم القديمـة، ومتيـزه بـصناعة املنطـق التـي ٌأصحابنا كان هلم نفور
ِّوحيكي ابـن خلكـان. )٣(»َ عند العامة بشاعة االسم وشناعة الوسمْلتََمح ) ٦٨١:ت ()٤(َ

 مقولة أحد شيوخه له حينام طلب املنطـق عنـده، ومل) ٦٤٣:ت (عن شيخه ابن الصالح
َيفت َم  ِول: ا الفن، فقال لهيا فقيه، املصلحة عندي أن ترتك االشتغال هبذ«: ح عليه، فقال لهُ
 اشـتغل هبـذا ْنَ مَّلُألن الناس يعتقدون فيك اخلري، وهم ينسبون ك: موالنا؟ فقال يا ذاك
 إىل فساد االعتقاد، فكأنك تفسد عقائدهم فيك، وال حيصل لك من هذا الفن يشء، ّالفن

 . )٥(»ل إشارته وترك قراءتهِبَفق
ُثم تطور املوقف إىل املحاربة واملعاداة الرصحية، بل واألذية أحيانا، ملن يعرف هبذه  ّ ًّ

ع كتـب وقد وصل األمر إىل حتريض السلطان ملنـع بيـ. العلوم أو يشتهر عنه البحث فيها

                                 
 ). ٢٦٢:ص(فر َّمعجم الس)  ١ (
 بـن حممـد بـن هو حممد بن عمر بن حممد بن عمر بن حممد بن إدريس بن سعيد بن مسعود بن حـسن ) ٢ (

ُحمدث، رحالة، م، بتيّهري، السِشيد أبو عبد اهللا الفُعمر بن ر ّ مـشارك يف غـري ، أديـب، نحـوي، سندّ
ترمجـان ، نن األبـنيَّالـس: مـن تـصانيفه، هــ٧٢١تويف سنة ، ورحل إىل بلدان شتى، تةْولد بسب، ذلك

 ). ٤/١٩٩ (الوايف بالوفيات، )٥/٣٦٩(الدرر الكامنة : ينظر. ملء العيبة، الرتاجم
 ). ١٤٤:ص(القول املرشق، للسيوطي )  ٣ (
ِّهو أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر بم خلكان شـمس الـدين أبـو العبـاس الربمكـي، اإلربـيل، )  ٤ (

وتفقـه عـىل والـده، ، ولد بإربـل، مؤرخ، أديب، شاعر، مشارك يف غريها من العلوم، الشافعي، فقيه
وفيـات : مـن تـصانيفه، هــ٦٨١ يف رجب، ودفن بسفح قاسيون سنة وتوىل قضاء دمشق، وتويف هبا

 ).٢/١٦٦(طبقات الشافعية ، )٥/٣٣٤( َربِالع: ينظر. األعيان
 ). ٥/٣١٤(يات األعيان َفَو)  ٥ (



 
 

  ٢٠٤  

، إذ )هـ٢٧٩( يف حوادث سنة) هـ٦٣٠:ت ()١(ابن األثريروي ذلك العلوم العقلية، كام ي
ّ الوراقـون أن ال يبيعـوا كتـب الكـالم َفَوحلـ.. .المّوفيها نودي بمدينـة الـس«: يقول

 . )٢(»واجلدل والفلسفة
) ٦٣١:ت (سيف الـدين اآلمـدي:  من ذلك من األصولينيٌ ممن حلقه يشءولعل

ّحيث نسب إىل فساد العقيدة وانحالل الطوية والتعطيل ومـذهب الفالسـفة واحلكـامء،  ُ
ُب فيه حمرض بام يستباح به الدمتُوك ّ وذلك من فـرط التحامـل عليـه والتعـصب ضـده، !ٌ ْ َ

ًحتى محله ذلك إىل ترك البالد والتنقل مستخفيا ْ ُ)٣( . 
ولعل أرصح موقف نظري يمكن تسجيله عن فئـة املحـدثني والفقهـاء، كـان يف 

ارت هبـا ، والتي سـ)٦٤٣:ت (الفتوى الشهرية للمحدث الفقيه أيب عمرو ابن الصالح
 .كبان وتناقلها الناسُّالر

 :ُ اجلمل التالية؛ ومن أبرز ما جاء فيها
ــغ « - ــار الزي ــضالل، ومث ــادة احلــرية وال ــسفه واالنحــالل، وم ــسفة رأس ال ّالفل

 .. .والزندقة
 ... ٌوأما املنطق فهو مدخل الفلسفة، ومدخل الرش رش -

ٌاحه أحد من الصحابة مه مما أباحه الشارع، وال استبّوليس االشتغال بتعليمه وتعل -
                                 

هو عيل بن حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد عز الدين، أبـو احلـسن الـشيباين، املوصـيل، )  ١ (
ولد باجلزيرة، ونـشأ هبـا، ، ابةّمؤرخ، حمدث، حافظ، أديب، لغوي،  نس، ري اجلزرياملعروف بابن االث
أسد الغابـة يف معرفـة الـصحابة، : من تصانيفه، هـ٦٣٠ شعبان سنة ٢٥وتويف يف ، ثم سكن املوصل

 ).١٣/٥٤(البداية والنهاية ، )٣/٣٤٨(وفيات األعيان : ينظر. اللباب يف هتذيب األنساب
 ).٦/٣٦٨(لتاريخ الكامل يف ا)  ٢ (
 ). ٢٩٤ – ٣/٢٩٣(وفيات األعيان، البن خلكان : انظر)  ٣ (



 
 

  ٢٠٥  

 ... والتابعني، واألئمة املجتهدين، والسلف الصاحلني

وأما استعامل االصطالحات املنطقية يف مباحث األحكام الرشعية فمن املنكـرات  -
ٌقاعات املستحدثة، وليس باألحكام الرشعية واحلمد هللا افتقار إىل ّاملستبشعة، والر

 ...ًاملنطق أصال

ّأن يدفع عن املسلمني رش هؤالء املـشائيم، وخيـرجهم . ..فالواجب عىل السلطان -
ه ْنـِر مَهـَ ظْنَرض مـْعـَهم، ويمن املدارس ويبعدهم، ويعاقب عىل االشتغال بفـنّ

 .. .!!يفَّاعتقاد عقائد الفالسفة عىل الس

ِومن أوجب هذا الواجب - َ ِ كـان مـدرس مدرسـة مـْنَ مُلْزَع: ْ ن أهـل الفلـسفة، ّ
 . )١(».. .هلا، ثم سجنه وإلزامه منزلهوالتصنيف فيها، واإلقرار 

ًحتمـل طابعـا حتـذيريا تنفرييـا ذه الفتوى يف صيغتها اإلمجاليـةوالذي يظهر أن ه ً ً 
 .  أكثر من البحث يف احلقيقة والنقد املوضوعيًمبالغا فيه

 ً ولقد تفاعل بعض العلامء مع هذه الفتوى نقدا وردا، ومنهم تاج الـدين الـسبكي
ما ذكره الشيخ أبو عمرو «: بع بعض فقراهتا بالتعليق، وكان مما قال، حيث تت)٧٧١:ت(

ّابن الصالح ليس باخلايل عن اإلفراط واملبالغـة؛ فـإن أحـدا مل يـدع افتقـار الـرشيعة إىل  ً
عصمة األذهان التي ال يوثق هبا عن الغلط، وهو حاصل عند : صارى املنطقُاملنطق، بل ق

ُكل ذي ذهن بمقدار ما أويت من ا  .)٢(».. .لفهمِّ
 - رضوان اهللا علـيهم- بعيوأما نسبته حتريم االشتغال باملنطق إىل الصحابة والتا

ُ مل يعلـم لطبقـة الـصحابة -خني والبـاحثنيّباتفـاق املـؤر- نطـق صـحيحة؛ ألن املُفغري

                                 
 ). ٧٢ – ٧٠:ص(ّفتاوى ابن الصالح )  ١ (
 ). ١/٢٨١(رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب )  ٢ (



 
 

  ٢٠٦  

  قـصور هـذا العلـممـع، ًوالتابعني يف تلك املرحلة، إذ الرتمجة كانت متأخرة عنهم نسبيا
 بني املرتمجني والفالسفة وبعض املتكلمـني إىل قرابـة هنايـة القـرن دودط حم يف وسآنذاك

 . الثالث اهلجري
 املنطـق ّضـد) ٦٤٣:ت ( يف تفسري هذا االنفعـال مـن ابـن الـصالح)١(ُوقد ذكر
ذه والتحذير منه، حيث ْبَ بابن الصالح إىل نا حد حيتمل أنه شخيصموقفبالذات وجود 

فتح عليه فيـه لـذا نـصحه ُق له ومل يّوفُأحد مشاخيه إال أنه مل ي إنه قد حاول طلبه رسا عىل 
 . )٢(شيخه برتكه ففعل

 : ٌولقد كان هلذه الفتوى آثار، منها
 إضافة مسألة علمية يف مقدمات الكتب املنطقية عند املتأخرين تنـاقش حكـم -١

 . )٣(االشتغال بعلم املنطق
ّت بـاملنطق، والتـي تفرعـت  مناقشة حكم دراسة كتب أصول الفقه التي تأثر-٢

ُعن املسألة السابقة، فقد سئل ابن الصالح نفسه عن حكم االشتغال بكتـاب مـن كتـب 
 ليس فيه يشء من علم الكالم وال املنطق، وهل يـسوغ اإلنكـار عـىل مـا )أصول الفقه(

 . )٤(ُفأجاب باجلواز إذا خال مما ذكر! سوى ذلك؟
ّقد كانت مواقفهم متطورة فكذلك،  فقهاء عىل مستوى ال من التشدد األمرُومل خيل

ًجدا عىل نفس الوترية من املعاداة واملحاربة للمنطق والفلـسفة واملـشتغلني هبـا، مـضافا  ً
مناقشة مجلة من األحكام الفقهية املتعلقة بكتب املنطق؛ كحكم بيعهـا وإجارهتـا، : عليها

                                 
 ). ١٥٩:ص(موقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم األوائل، جلولد تسيهر : انظر)  ١ (
 ). ٥/٣١٤(ن، البن خلكان وفيات األعيا: انظر)  ٢ (
 ). ١٨٣:ص(ّمناهج البحث عند مفكري اإلسالم، للنشار : انظر)  ٣ (
 ). ٦٦:ص(فتاوى ابن الصالح : انظر)  ٤ (



 
 

  ٢٠٧  

ل ِتغْشُحكام املتعلقة باملـأما األ. وحكم االستنجاء هبا، وحكم قراءهتا للصائم واملعتكف
ًفه، وسنية سجود الشكر ملن رآه مبتىل هبـا، وحكـم الـسفر ْلَكراهة الصالة خ: هبا؛ فمنها ّ ُ

ًتا وثالثني مـسألة ِلطلبها هو من قبيل سفر املعصية، ونحو ذلك، حيث رسد السيوطي س
 .  من منقوله وتفريعه)١(فقهية

م عـن مجلـة كبـرية مـن فقهـاء النّص عىل التحري) ٩١١:ت ( حكى السيوطيكام
ُ فن خبيث مذموم، مبني بعض مافيه عىلهّه بأنَفَووص. )٢(وأتباع املذاهب األربعة ٌّ  ُّ جيرٍكفر ٌّ

 مـن  العلامء واألئمة الذين رسدهـم نصسب جمموع قوله إىلَنثم  ! والزندقةإىل الفلسفة
ًىل كتبهم، زاعام أنه مجع كتابا نإغري حكاية ألقواهلم وال عزو  ما واقع  و.قل فيه نصوصهمً

ًفق مطلقا مع العدد واألسامء التي ال يت) صون املنطق (، و)القول املرشق (:مجعه يف كتابيه
 ). احلاوي (رسدها يف فتواه التي يف كتاب

 ومبالغة، حيث كان عامـة مـا ينـسبه ٌزواشري إىل أن صنيع السيوطي فيه جتوهذا ي
الم أو الفلسفة أو االبتداع يف الدين، وهو أمر خيتلف ًيأيت خترجيا عىل أقوال هلم يف ذم الك

ِه أحد يف ذقثم إن األسامء التي أوردها مل يسب. يف موضوعه عن مضمون املنطق ر أغلبها ْكٌ
ّا بجمع أقوال العلامء عىل مر التاريخ يف هذه عتنواملؤرخني وأصحاب الرتاجم الذين امن 

 . املسألة
 : من أدلة يف اآليت) ٩١١:ت (طيويمكن تلخيص أبرز ما مجعه السيو

 :  االستدالل بمفاهيم بعض النصوص الرشعية، منها-١
أن : ، ووجـه الداللـة]١١٥: النساء [﴾   J  I   H  G﴿:  قوله تعاىل-أ

                                 
 ). ١٨٥ – ١٨١:ص(القول املرشق، للسيوطي : انظر)  ١ (
 ). ٢٥٦ – ١/٢٥٥(احلاوي للفتاوي، للسيوطي : انظر)  ٢ (



 
 

  ٢٠٨  

من اشتغل باملنطق فقد تبع سبيل اليونان ومل يتبع سبيل املؤمنني، وهذا فيه إعـراض عـن 
 . )١(الرشيعة وضالل مبني
ن اآلية واردة يف خمالفة إمجاع املؤمنني عىل القـضايا الـرشعية الدينيـة، أ: واجلواب

د العمل به وتأييده عند مجلة صاحلة مـن علـامء َرَواإلمجاع عىل حتريم املنطق مل ينعقد بل و
 . الرشيعة، ثم إن املنطق قضية دنيوية وليس قضية دينية أو متعلقة بنصوص الرشيعة

أن : ووجهـه]. ٣: األعـراف [﴾        5  16  2  3  4 ﴿:  قولـه تعـاىل-ب
 . )٢(املنطق خمالف ملا نزل
 باملنع من وصف املنطق باملخالفة، فاألصـل يف القواعـد املنطقيـة أهنـا: واجلواب

 . ًال حتمل رأيا فيه خمالفة أو إثبات، وهذا ما يقرره عامة املناطقةو  قضايا فطرية،
ُّ بجامع إثـارة الـشبه واالنجـرار إىل  القياس عىل حتريم علم الكالم والفلسفة-٢
ولذلك قام السيوطي بتخريج أقوال العلامء يف النهي عن الكالم والبدعـة عـىل . )٣(البدع

 . النهي عن املنطق
ً رأيـا وبدعـة انتـضمنياس مع الفارق، فـالكالم والفلـسفة أن هذا قي: واجلواب
، وما ينـتج عنـه مـن بدعـة ً للرشع، أما املنطق فال يتضمن شيئا من ذلكًرصحية معارضة

ُ مـن جهـة اخلطـأ يف املقـدمات امل،فهو من غلط مستخدميه  أو سـوء يف الرتتيـب ،خلـةْدّ
 . والفهم

ر هذا املعنى بوضوح، فكام أن اآللة تـستعمل يف اخلـري ِظهُووصف املنطق باآللة ي

                                 
 ). ١٧٤:ص(القول املرشق : انظر)  ١ (
 ). ١٧٥ – ١٧٤:ص(القول املرشق : انظر)  ٢ (
 ). ٣٢، ١٩:ص(صون النطق : انظر)  ٣ (



 
 

  ٢٠٩  

 ؛ فكـذا املنطـق قـد يـستخدم يف جهـةا عام عليهم وال يلزم من ذلك إطالق حكّأو الرش
خمالفة خللل يف مستخدمه ال يف أصل املنهج، هذا من حيـث الفكـرة املنطقيـة عـىل وجـه 

 . اإلمجال
ّ دخوله حتت عموم النصوص الدالة عىل حتريم كل ما جـر إىل فـساد، فيكـون -٣

 . )١( ال من خصوص القياس،ًالتحريم مستفادا من عموم النصوص
املفـسدة يف النظـر فيـه أو بعدم شمول العموم له، لعدم ثبـوت لـزوم : واجلواب

 خارج ال يلزم منه ثبـوت املفـسدة يف ٍاستعامله، فكون اليشء ترتتب عليه مفسدة لعارض
ً هو ما كان الزما أو :فام يدخل حتت اآليات العامة يف النهي عام يؤدي إىل فساد. كل حال

نطـق نهى عـن املُيقد و بعض األحوال أو األشخاص،  يف ولو املفسدة فيهًدا حصولّمؤك
 . ه بهُ فسادّلب عىل الظنَيف بعض األحوال أو األشخاص إذا غ

 . )٢(  املنع سدا للذريعة، فهذا العلم سبب لالبتداع، وخمالفة السنة والرشيعة-٤
 . وجوابه كسابقيه

 تعليل التحريم بكون السلف من الصحابة والتابعني مل يتكلموا فيـه، فيقـاس -٥
 . )٣(ّذه العلةًأيضا عىل حتريم علم الكالم هب

ٍهذا اإليراد، والذي يبدو أنه كان شائعا من زمـن) ٤٥٦:ت (وقد ناقش ابن حزم ً 
َّ كثريا من العلوم مل يتكلم هبـا الـسّ بأن ابن حزممبكر، فأفاد لف لكوهنـا معلومـة لـدهيم ً

ّ مستقر يف نفس كـل ذي لـب، ويقـاس –ّ كام يعرب ابن حزم –بالقرحية والفطرة، واملنطق  ٌ

                                 
 ). ٢٠:ص(املصدر السابق )  ١ (
 ). ١٦:ص(املصدر السابق )  ٢ (
 ).٣٣:ص(صون املنطق، للسيوطي : انظر)  ٣ (



 
 

  ٢١٠  

والتي مل يتكلم عنها السلف الصالح، لكـن ،  هذا املنحى عىل علوم النّحو والفقهشأنه يف
اعتمد ملا طرأ اإلشكال وفشا اجلهل احتيج إىل وضع علم النحو وكتابة املصنفات فيه، ثم 

 الفقـه وبـاقي وكذلك القول يف تواليـف. )١(ًاجلهل به نقصا الناس علم النحو حتى صار
ّدى السابقني قرحية وسليقة يف صورهتا البسيطة قبل أن تتكـون علوم الرشيعة إنام كانت ل

َالعلوم وتدون املصنفات والتي تضمنت من التفصيالت والفروع ما مل ي ر فيـه بق للنظـْسّ
ٍه كانت مقبولة غري موصوفة بالبدعـة، وال حمكـوم عليهـا ّلف، ومع ذلك كلَّ من السٌأحد

 ر جـواب ابـن رشـدْكـِ كام تقدم ذ.ملنطقبالتحريم؛ فكذلك ينبغي أن جيري احلكم عىل ا
  .عىل هذا اإليراد) ٥٩٥:ت(

 يف غايرة يف نقده عىل املنطق مع املً أيضاهذا اإليراد) ٧٢٨:ت (وقد أورد ابن تيمية
، فابن تيمية يستشهد بعدم معرفة الصحابة والتابعني وأئمة السلف للمنطق وجه الشاهد

َملـت يف القـرون َمور الرشيعة، والتي قامت وك يف مناقشة أًعىل عدم احلاجة إليه، خاصة ُ
 . )٢(َّاملفضلة من غري استعانة وال معرفة بعلم املنطق

، لكنه يفرتق يف مناطـه عـام ذهـب إليـه بعـض ّومتجهٌوما ذكره ابن تيمية صالح 
ًالعلامء ومنهم السيوطي يف القول بتحريم املنطق استنادا عليه، ففرق بني التحريم وعـدم 

 . يه أو عدم نفعهاحلاجة إل
ّ القياس عىل رد رواية الفاسق واملت-٦ هم يف دينه، وحتريم األخذ عنه واالحتجاج ّ

 . )٣(ّ يف رد علم املنطق الذي وصل إلينا من طريق النصارى والزنادقة وامللحدين=بقوله
أن هذا قياس مع الفارق، فالرواية قضية دينية رشعية يطلب فيهـا مـن : واجلواب

                                 
 ). ٩٥ – ٤/٩٤(التقريب حلد املنطق، البن حزم : انظر)  ١ (
 ). ٢٢٢:ص(نطقيني الرد عىل امل: انظر)  ٢ (
 ). ١٧٥:ص(القول املرشق، للسيوطي : انظر)  ٣ (



 
 

  ٢١١  

أما املنطق فهو من العلوم الدنيوية التي يتـداوهلا النـاس . طلب يف غريهاُ ال ياالحتياط ما
فيام بينهم كعلوم الطب واهلندسة والفلك والتـي يتفـق النـاس عـىل صـالحيتها جلميـع 
األجناس مع اختالف أدياهنم ومذاهبهم، واملناط يف حتريم يشء منها إنام هو يف املفـسدة، 

 .  أو الدنيوية فال وجه للقول بتحريمهوما مل تثبت مفسدته الدينية
 :املتكلمون: الفئة الثانية

: وهم من أوائل املناهضني لعلوم القدماء واألوائل، إال أهنم يفرتقون عن غريهم
 بـل ،ًبأن صلة هذه العلوم بقوم من الفالسفة والنصارى وامللحدين مل تكن سببا للتحريم

ًا أكثر مـن كوهنـا مناطـا للتحـريم أو النقـد ًكانت باعثا للنظر فيها والبحث يف موضوعه
 . االنطباعي

ب، وكـان نظـرهم َثَلذلك بارش املتكلمون النظر يف املنطق وعلوم الفالسفة عن ك
ّيف مبتدأه بغرض النقد والرد، لكن عىل أساس موضوعي متفرع عن خربة خاصـة ونقـد  ّ

 . معريف
زيل، مـن أقـدم املتكلمـني ، املتكلم املعتـ)٢٩٣:ت ()١(ويعترب أبو العباس الناشئ

ًوا بنقض املنطق والرد عليه حيث ذكر أن له كتبا كثرية يف ذلكنُُالذين ع ُ والذي يظهـر . )٢(ّ
يف ) ٣٦٨:ت (أن ردود أيب العباس قد شاعت وذاعت، حتى ذكرها السريايف أبـو سـعيد

ِّمشريا إىل قوة هذا الـرد) ٣٢٨:ت (ّمناظرته الشهرية مع املنطقي متى بن يونس َّ   ومكانتـهً
ّوهذا الناشئ أبو العباس قد نقض عليكم، وتتبع طريقتكم، وبني خطأكم، وأبرز «: بقوله

                                 
، متكلم، شاعر، أديب، ابن رششري: هو عبد اهللا بن حممد، أبو العباس الناشئ األنباري، وكان يقال له)  ١ (
 وخـرج إىل مـرص، فـسكنها، أقام ببغداد مدة طويلة، أصله من األنبار، ّعد يف طبقة ابن الرومي والبحرتيُي

 ).١٢/٢٨٢(الوايف بالوفيات ، )٢٢/١٨١(تاريخ اإلسالم : ينظر. هـ٢٩٣وتويف هبا سنة 
 ). ٩٨:ص(طبقات املعتزلة، للقايض عبداجلبار : انظر)  ٢ (



 
 

  ٢١٢  

 . )١(»ُّضعفكم، ومل تقدروا إىل اليوم أن تردوا عليه كلمة واحدة مما قال
ٍوقد نقل تتابع مجلة ، إال )٢( من املتكلمني عىل التصنيف يف الرد عىل املنطق ونقـضهُ

 .  يف عداد املفقودأن مجيعها أو أكثرها
 : ق عند املتكلمني البواعث لنقد املنطزولعل أبر

ّ اتصاله بعلوم الفالسفة من طريق النصارى والزنادقة، والذين تعرفوا عليهم -١
ًيرة والكنائس التي احتضنت العلوم الفلسفية، والتي كانت مثـارا للمنـاظرة َْديف تلك األ

 .  أدواهتم واكتشاف اخللل فيهاواملناقشة، حتى حدا ذلك هبم إىل دراسة
 عدم صالحيته كمنهج للبحث العلمـي، وذلـك لـبطالن مجلـة مـن قواعـده -٢

ّالقائمة عىل أسس غيبية موهومة، وبعض املقوالت الفلسفية الفاسدة يف أصـلها، كمبـدأ 
 . )٣(ّاملاهية، والكليات، واملقوالت العرش، وغريها

إىل احلقـائق الدينيـة يف العقائـد وكذلك قصور الربهـان املنطقـي عـن الوصـول 
 مـا رشطـوه ّ بأن؛ّواإلهليات، حيث كانت عامة نتائجه فاسدة كفرية كام قرر ذلك الغزايل

 . )٤(ّمن قوانني يف املنطق مل يتمكنوا من الوفاء بيشء منه يف العلوم اإلهلية
ه، ِبـْيَعّظار من املتكلمني عىل نقد املنطـق وتتابع النُّ) ٧٢٨:ت (وقد نقل ابن تيمية

ِوما زال نظار املسلمني يعيبون طريقة أهل «: يقول َ ِّي، ّاملنطق، ويبينـون مـا فيهـا مـن العـّ

                                 
 ). ١/١٢٤(ّاإلمتاع واملؤانسة، أليب حيان التوحيدي )  ١ (
 ). ٣٨٢:ص(ني، البن تيمية والرد عىل املنطقي). ١/٤٨٤(ّمفتاح دار السعادة، البن القيم : انظر)  ٢ (
ّاملدرسة السلفية وموقف رجاهلا من املنطق والكالم، حممد نصار : انظر)  ٣ (  ). ٢٧٤:ص(ّ
 -١/٢١٧(درء تعـارض العقـل والنقـل، البـن تيميـة : وانظـر). ٨٥:ص(هتافت الفالسفة، : انظر)  ٤ (

٢١٨.( 



 
 

  ٢١٣  

َواللكنة، وقصور العقل، وع ْ ّويبينون أهنا إىل إفساد املنطـق العقـيل واللـساين . طقز النّْجُّ
 . )١(»أقرب منها إىل تقويم ذلك
 اتفـاق هي شبك، والتي حت)٢(اههيف هذا النّقل وأشب) ٧٢٨:ت (وما ذكره ابن تيمية

ه عىل غالب املتقدمني من املتكلمني، عىل ُجه محلّيت = املتكلمني عىل اختالف طوائفهمبني
،  اهلجـريوجه اخلصوص، وليس مجيع املتكلمني؛ فإن عامة املتكلمني يف القرن اخلامس

صورة مبـارشة  املنطقي بـجكانوا من املستفيدين من املنه) ٥٠٥:ت (وما يليه بعد الغزايل
جتـاوز األمـر مـن االسـتفادة إىل ) ٥٠٥:ت (ومن مرحلة الغزايل. رصحيةرصحية أو غري

َاملنارصة والتأييد النظري، ثم تطور الشأن إىل التفعيل العمـيل، عـن طريـق م ه بعلـم ِجـْزّ
  كام فعل الـرازيّالكالم عىل هيئة مقدمات، إما منطقية حمضة، أو خمتلطة بمبادئ كالمية،

َحم(يف ) ٦٠٦:ت(  ، وكـذلك العـضد اإلجيـي)أبكـاره(يف ) ٦٣١:ت (، واآلمـدي)لهّصُ
ّ بعد هؤالء األئمة إال متـابعتهم كـام تقـدم ْنَثم مل يسع م). املواقف (يف كتابه) ٧٥٦:ت(

 . تفصيل ذلك
 : وإذا نظرنا إىل نقد املتكلمني األوائل لعلم املنطق؛ فإنه سيظهر لنا بوضوح أمران

ُدا مبنيا عىل املبارشة، واملوضوعية يف جمأنه كان نق: األول ً ن كـان الغـرض إمله؛ وً
ّاألول يف معاجلة املنطق هيدف إىل الرد والنقض كطريقة للـرفض  مغـايرة ملنهجيـة  لكنهـاّ

 . املحدثني والفقهاء من تلك الطبقة
ّمكن من التمييز بني اخلطـأ ُوهو نتيجة املنهج املوضوعي يف النقد، والذي ي: الثاين

ُصواب، ويميز بني اخلطأ املحض، واخلطأ املوال حتمـل الـذي يقبـل التـصحيح وإعـادة ّ

                                 
 ). ٢٣٧:ص(الرد عىل املنطقيني )  ١ (
 ).٣٨٢، ٢٥١، ٢٤٢:ص(ابق،  السصدرامل: انظر)  ٢ (
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ً املتكلمني مل يكن شموليا من جهة اهلدم والرفض، بل كان هدما للفاسـد، ُدْقفنَ. التحوير ً
 . وإعادة صياغة للامدة القابلة لالستصالح

عند املناطقـة، ًنقدهم لنظرية احلد املنطقية، كان مبنيا عىل نقض رشطه : ومن ذلك
فخالف يف ذلك املتكلمون . ًوالذي يتطلب حتصيل املاهية بناء عىل فرض وجود الكليات

 . ّمن غري رفض لفكرة احلد، والتي أعادوا صياغتها برشط متييز املحدود عن غريه
ًكام أن املتكلمني اعتمدوا صورا من االستدالل، والتي تعـود يف أصـلها إىل علـم 

ّلف، وصورة القياس الرشطي املنفصل والذي يسمى عند املتكلمـني ُاملنطق، كقياس اخل ُ ْ
ى عندهم بقيـاس الغائـب ّمُقسيم، وصورة قياس التمثيل واملسبالسرب والت: واألصوليني
ُ أو عـدل يف بعـض تفاصـيلها أو أعيـدت َيـدِونحو ذلك من األدلة التـي ز. عىل الشاهد ِّ ُ

 .  عند املتكلمنيٍتسميتها عىل اصطالح خاص
لـك ًمما يدل عىل أن نقد املتكلمني كان يتضمن انتقاء للصالح من حيث املـنهج تو

ّظار مـن علـامء الكـالم، منـذ التي تتابع عىل وضعها أبرز النُّاملقدمات املنهجية الكالمية 
 اجلبـار املعتـزيل ًالقرن الرابع اهلجري تقريبا، يف مقدمة كتبهم الكالميـة، كالقـايض عبـد

 ، وأيب املعـايل اجلـويني)٤٠٣:ت (ّيب بكر بـن الطيـب البـاقالين، والقايض أ)٤١٥:ت(
، وغريهم؛ والتي تضمنت عنارص منطقية عديدة، سـبقت اإلشـارة إليهـا يف )٤٧٨:ت(

 . مبحث العالقة بني علمي املنطق والكالم
 عىل رشطهم، حيث وضعت العديد ّكام كان للمتكلمني اهتامم بتطبيق نظرية احلد

البـن ) احلدود (:، ككتاب)١(ّ احلدود الكالمية والفقهية واألصوليةمن املصنفات يف ذكر

                                 
 ). ٣٩ – ٣٥:ص(ّقيل ّالبن سابق الص) احلدود الكالمية والفقهية(مقدمة حمقق كتاب : انظر)  ١ (
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ــ ّالبــن ســابق الــصقيل) احلــدود الكالميــة والفقهيــة (:، وكتــاب)٤٠٦:ت ( كَورُف ّ)١( 
 ). ٤٩٣:ت(

ًبل إن فرعا كبريا من فـروع علـم املنطـق؛ وهـو علـم اجلـدل، اهـتم املتكلمـون  ً
ًللجويني والذي تضمن أبحاثا ) يف اجلدلالكافية  ( خاص، ككتابٍبالتأليف فيه عىل نحو

 . )٢( وبعض األدلة، وتعداد جلملة من احلدود الكالمية واألصوليةّمنطقية يف احلد
هبذا اجلنس من النقد املوضوعي ) ٧٢٨:ت (ويلتحق نقد شيخ اإلسالم ابن تيمية

ُّالناتج عن خربة خاصة وفحص دقيق يعز نظريه   :سيةوالذي دار حول ثالثة حماور رئي. َ
لك لقيام كثري مـن  نقد احلاجة إىل علم املنطق كمنهج للوصول إىل املعرفة؛ وذ-١

ّمـع اسـتغناء الـصدر األول عنـه واسـتقامة . دونـه بله وَ والدنيوية من قالعلوم الرشعية ّ
 . ً الدنيوي واقعا قبل معرفته واملعرفة والعلم الديني

  . إثبات فساد مجلة من أصوله وقواعده وقضاياه-٢
ّ عدم نفع املتبقي من قواعده الصحيحة، وذلك للتكلف والتعقيـد يف ترتيبهـا -٣
 . وتركيبها

مل يذهب إىل القول بتحريم االشتغال به، بل ) ٧٢٨:ت (ومع ذلك، فإن ابن تيمية
. انتقاض مقاصده، وفساد كثري من قواعده، وعدم القدرة من االنتفـاع بـه: غاية ما قرره

ّومن ثم فال يصح اعت  .امده كمنهج بحث ال يف علوم الرشيعة وال يف غريهاَّ
بأنـه الحيتـاج  ( تيمية علم املنطق يف مقولتـهأما الوصف اإلمجايل الذي نقد به ابن

ٍ؛ فمحل نظر)إليه الذكي والينتفع به البليد  . ومراجعةّ
                                 

وكـان عاملـا . وقـدم األنـدلس وأخـذ عنـه أهـل غرناطـة، أبا بكر: هو حممد بن سابق الصقيل؛ يكنى)  ١ (
 ). ٣٤/١٦٤(يخ اإلسالم  تار:ينظر.  هـ٤٩٣تويف بمرص يف ربيع األول سنة ، بالكالم

 ). ٣٩٤، ٧٢ – ١:ص(الكافية يف اجلدل : انظر)  ٢ (
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َفمن وص ْ ّ فوجه حاجته يتجه للفكرة املنطقية كمـنهج أكثـر )ّبالذكي (ه ابن تيميةَفَ
ّ عىل بنـاء مـنهج للنظـر يـنظم ٌقائمة علم املنطق، فالفكرة املنطقية حاجته لتفصيالتمن  ٍ

ّعملية التفكري عىل هيئة منهجية تتضمن خطوات ثابتـة وقواعـد منظمـة تـضبط عمليـة 
فاإلبـداع يف علـم املنطـق لـيس يف . البحث واالستدالل وتزيد مـن الفاعليـة اإلنتاجيـة

ِّاملنظ) صناعة املنهج (الية التجريدية؛ بل اإلبداع يف فكرةتفاصيله الدقيقة أو رشوطه املث م ُ
ِتاجه الذكي الذي قد ترد عليـه النـواقص البـرشية للنشاط الفكري والبحثي، وهذا ما حي َ

 . ّمن الذهول و الغفلة والنسيان
ب مثارات الغلط وتقييم اإلنتـاج  أنكام  للمنطق اجلانب املعياري الذي حياول جتنّ

َا ما حيتاجه األذكياء مجلة للفالفكري، وهذ  .ل بينهمْصً
ْأما من َ ؛ فإن املـنهج املنطقـي يف أسـوأ األحـوال سيـساعده عـىل )بالبليد (هَفَ وصّ

ّاملحاولة واملقاربة، التي هي خري من التعطيل والسلبية املطلقة ٌ!! 
*    *    * 
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   املنطق من علمقف علماء أصول الفقهمو

صوليني، من حيث اإلمجال، عن مواقف الفئات اآلنفة الذكر؛ مل خترج مواقف األ
 ًوكثريا ما يندرج رأي األصـوليني. ٌفاألصوليون منهم الفقهاء، وكثري منهم من املتكلمني

 .  علم أصول الفقه تدوينًقوى تأثريا يفحتت رأي املتكلمني لكوهنم األ
 : فني مواقف األصوليني عىل صن كيفية االستبانة عنويمكن تصنيف

ً مواقف عملية، تكشف لنا عن وجهة النظـر مـن املنطـق قبـوال أو ردا أو : األول
وهذه املواقف العملية هي عامة ما يمكن تتبعـه يف كتـب األصـول عـىل وجـه . ًتفصيال

 . اخلصوص
ّمواقف نظرية، رصحية، سواء يف الرد: الثاين  أو القبول، واألشهر منها مـا تـضمن ً

ًدعوة وتروجيا وتأصيال  .  ألمهية املنطق يف علوم الرشيعةً
 فلـم يـشتهر  اهلجـريأما املتقدمون من علامء األصول يف القرنني الثالث والرابع

ُعنهم موقف حمدد مبارش جتاه علم املنطق بالتحديد، حيث مل ينقل نقد خمتص باألصوليني 
 لآلثار ٌو نقدإنام ه) ٢٠٤:ت (، وغاية ما ينقل عن الشافعي اهلجريبالنسبة للقرن الثالث

أما يف مرحلة ما بعـد الـشافعي؛ . ُّالكالمية وملصادرها الفلسفية، وال تطرق للمنطق فيها
 ٌفعامة كتب األصول مفقودة وال يمكن أن ينقل عنها يشء، ومل يشتهر عن مؤلفيهـا يشء

ّ، مع توفر اهلمم لنقل هـذا النـوع مـن النقـد لـو فات العلوم املجاورة هلا يف مصنّمنقول 
  !جدُو

 ثـم ، أصـولية عنـد املعتزلـة بالتحديـدً؛ فقد شهد حركة اهلجريأما القرن الرابع
ًوهذه املرحلة شهدت أيضا اختالطا ملحوظـا بـني . توسعت يف أثنائه فشملت األشاعرة ً ً
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ِالكالم وأصول الفقه، وتأليفا مزدوجا، وتقاربا ملموسا يف منهجية البحث بني الع ً ً ً مني، ْلً
 أن أبـرز أئمـة ًخاصة. مواقف األصوليني بناء عىل مواقف املتكلمنيلذلك يمكن ختريج 

املعتزيل واألشـعري، كانـت هلـم مـشاركات وتـآليف : الكالم يف هذا القرن من القطبني
 . ّأصولية

، وقــايض )٤١٥:ت (اجلبــار اهلمــذاين  قــايض املعتزلــة عبــد؛ويعتــرب القاضــيان
ارقة يف تاريخ الكالم وأصول الفقـه يف أبرز العالمات الف) ٤٠٣:ت (األشاعرة الباقالين

 . النصف الثاين من القرن الرابع اهلجري
ن اسـتخراج  مّمكنُاجلبار؛ فاجلزء املنشور من كتبه األصولية ال ي أما القايض عبد
 احلـسني البـرصيّاإلفادة التي قـدمها تلميـذه أبـو  سوى هناك موقف واضح له، وليس

َالعم (به يف كتا شيخهّ مقدماتيف وصف)٤٣٦:ت( والتـي تـضمنت بعـض املـسائل ) دُ
  منهام، وغـري ذلـك، ممـا الٍّ كلُّتقسيم العلم إىل رضوري ونظري، وحد: املنطقية، ومنها

وهـذه االسـتفادة مـؤرش عمـيل عـىل . )١( أيب احلـسنييليق بأصول الفقه عىل حد تعبـري
 . االستحسان والقبول ولو عىل سبيل االنتخاب واالختيار

نه كتابه ّ فقد كان له موقف نظري يف نقد علم املنطق ضم؛)٤٠٣:ت (أما الباقالين
، )ّدقائق الكالم يف الرد عىل من خالف احلق من األوائل ومنتحيل اإلسالم (:املشتهر عنه

وكذلك القايض أبو بكـر بـن ... «: فيقول) ٧٢٨:ت (والذي يفيدنا بمضمونه ابن تيمية
ّلذي رد فيه عىل الفالسـفة واملنجمـني، ورجـح فيـه ا) قائقدال (ّالطيب الباقالين يف كتابه ِّ ّ

ويف هذا بيـان حلقيقـة نقـد البـاقالين . )٢(»منطق املتكلمني من العرب عىل منطق اليونان
ِّ بحيث مل يكن رفضا مـن كـل-ًشار إليه قريباُ امل- النقد املوضوعيوالذي كان من جنس ً 

                                 
 ).١/٧(املعتمد : انظر)  ١ (
 ).٣٨٠:ص(الرد عىل املنطقيني )  ٢ (



 
 

  ٢١٩  

ّالحا للفاسد، وهذا الذي يفـرس ًوجه، بل كان فيه ترجيح يتضمن اختيارا للصالح، وإص ً
ّموقفه العميل؛ والذي تبنّى فيه جمموعة من النظريات املنطقية، كنظرية احلد، والتي يـضع 

التقريـب  (ّهلا رشوطه االستـصالحية اخلاصـة بـه، وجيعلهـا يف مقدمـة كتابـه األصـويل
 املناطقـة ِقْبَ وسـ بنسبته لعلم املنطق،)ّاحلد (، مع إقراره يف أثناء حديثه عن)١()واإلرشاد

، )٣(كام اعتمـد البـاقالين جمموعـة مـن الطرائـق العقليـة املنطقيـة يف االسـتدالل. )٢(فيه
ووضعها ضمن نسقه املنهجي من غري تسميتها باملنطق، أو اإلحالة عـىل كتـب حمـددة يف 

 .علم املنطق
َه هذان اإلمامان، ومن قبلهام؛ كان له انعكاسه وأنََّوما س ْ  قـرن اخلـامسباعه يف الْتَ

 .ّ، والذي استقر فيه علم أصول الفقه كعلم قائم بذاتهاهلجري
َفقد رس  بالتـرصيح كـام عنـد ًت اآلثار املنطقية يف مجلة من الكتب األصولية، تارةَ

ّالذي رصح يف) ٤٧٨:ت (اجلويني ، )٤( املنطقي عىل رشط املناطقةّبفكرة احلد) الربهان (َ
ّعدد فيه أدلة العقول املعتمدو  ّ، والتي كانت يف جلها منطقية)٥(ة يف مذهبهّ ُ. 

ــارة أخــر ــام ًوت ــنهج، ك ــق امل ــر يف تطبي ــدى، تظه ــو احلــال عن   أيب احلــسنيه
مـدى ر ِابَتعرض العـْسُ، والذي يظهر بوضوح للم)املعتمد ( يف كتابه)٤٣٦:ت(البرصي

 . تفكريه، وتدوين األصول عندهةتغلغل النهج املنطقي يف طريق
 بجملة من املبادئ املنطقية، حتى عنـد قبولهجية، التي تفيد السارت هذه املنوقد 

                                 
 ).٢٠٠ – ١٩٩ – ١٧٦ – ١/١٧٤(التقريب واإلرشاد : انظر)  ١ (
 ).٢٠٠ – ١/١٩٩( السابق صدرامل: انظر)  ٢ (
 ).٤٠ – ٣٤:ص( التمهيد، للباقالين: انظر)  ٣ (
 ).١/٧٧(الربهان : انظر)  ٤ (
 ).١/١٠٤( السابق صدرامل)  ٥ (



 
 

  ٢٢٠  

كتابـه م َّ، والـذي قـد)٤٧٤:ت (املـالكي الفقهاء من غري املتكلمني، كأيب الوليد الباجي
، ِّذكـر احلـد: مة يسرية تضمنتِّبذكر مقد) إحكام الفصول يف أحكام األصول (األصويل

ّومـع ذلـك فـإن نزعتـه الفقهيـة . )١(دراكوتقسيم العلوم، ومصادر املعرفة، ومراتب اإل
ّ والتي اشتهرت بمواقف حادة وحماربة للمنطق والفلـسفة يف -ونشأته البيئية يف األندلس

بـل . )٣( يف نفـس الكتـاب»باجلهـاالت«  جعلته يصف حمتويات املنطق-)٢(ذلك العرص
ه، فقـال َّللباجي موقف رصيح يف التحذير من تعلم املنطق، نص عليـه يف وصـيته لولديـ

 عـىل الكفـر ٌّ من املنطق وكالم الفالسفة فـإن ذلـك مبنـيٍوإياكام وقراءة يشء... « :فيها
، ولعل هذا املوقف يندرج حتت صنف نقد الفقهـاء )٤(» ...عد عن الرشيعة ُد والبواإلحلا

ًورد يف كتبه بعضا من املسائل ُواملحدثني الذي تقدم وصفه، ومع شدة هذا التحذير فإنه ي
 !بيقات املنطقيةوالتط

ام والتباس املنطـق أنه مع مرور األي -ً تفسريا هلذا املوقف ونظائره-ومن املحتمل
 التـصقت املـواد املـستفادة منـه =بالكالم، ومع هجر اسم املنطق، وهجر اإلحالـة عليـه

ة صف الـه املتكلمـني والفقهـاء عـىل هـذ وانترشت بني، منهٍحلقت به كجزءُبالكالم، ثم أ
 .املنتخبة

                                 
 ).١٧٥ – ١/١٧٤(إحكام الفصول : انظر)  ١ (
) ٢٩:ص(املدخل لـصناعة املنطـق : انظر يف توصيف موقف األندلسيني املتشدد من املنطق والفلسفة)  ٢ (

أليب حيــان األندلــيس ) ٦/٤٧ (تفــسري البحــر املحــيط: ًوانظــر أيــضا). ٦٢٠: ت(البــن طملــوس 
ُمن سورة يونس، حيث ذكـر أنـه كـان خيـشى مـن التـرصيح باسـم ) ٢٦(يف تفسريه آلية ) ٧٤٥:ت(
َّ، ويورى عنه باسم )املنطق( َاملفعل(ُ ْ ِ!( 

 ).٢/٥٣٦ (إحكام الفصول: نظرا)  ٣ (
 ).٣٥: ص(وصية الباجي لولديه )  ٤ (



 
 

  ٢٢١  

 كتابـهًم أيضا َّ، والذي قد)٤٧٦:ت ( ومن فقهاء الشافعية، أبو إسحاق الشريازي
َرشح اللمع( رض كـام اسـتع. ّبذكر احلد ورشوطه، ومراتب اإلدراك، وأقسام العلـوم): ُّ

 .)١(ةمجلة من احلدود، وأنواع األدل
، هـو ملـن نـارص  اهلجـريلكن املوقف األقوى واألشهر يف هذا القـرن اخلـامس

ًده نظريا وعمليا من علامء األصول والكالم والفقه، َّ وأياملنطق  :ومها عىل التحديد عاملانً
ف يف املنطـق، ودعمـه، َّالذي أل، )٤٥٦:ت (أبو حممد ابن حزم األندليس: ّاألول

 . الرشعيمونافح عنه، واعتمد تقديمه كمنهج للعل
الرائجـة عـن الذي أطلـق كلمتـه املـشهورة ، )٥٠٥:ت (الغزايلحامد أبو: الثاين

ُغالبا ما تو، )٢(»ًومن ال حييط هبا فال ثقة بعلومه أصال«: ّاملقدمة املنطقية نسب إليه حماولـة ً
هرة ُّق الزمني البن حزم، وانتشار الشْبَّج واخللط بني املنطق والعلوم الرشعية، مع السْزَامل

 .هوسيأيت مزيد تفصيل جلهودمها يف املنطق، ودورمها يف تروجي. عن الغزايل
 يف باب االجتهـاد:  موقف األصوليني من علم املنطقِّبنيُولعل من املواطن التي ت

 حيث ذهب مجلة مـن األصـوليني إىل استحـسان أو اشـرتاط العلـم كتب أصول الفقه،
 .باملنطق ضمن علوم املجتهد ومواصفاته

 .ة وقبول لعلم املنطق وزيادٌويف هذا االستحسان أو االشرتاط عند البعض؛ تأييد
ّوبالرغم من أن ابن حـزم أبـان عـن حاجـة املجتهـد والفقيـه لعلـم ) ٤٥٦:ت (ْ

  .حقه بمبحث علوم املجتهد ورشوطهْلُ إال أنه مل ي)٣(املنطق

                                 
 ).١٥٦ – ١/١٤٥(رشح اللمع : انظر)  ١ (
 ).١/٤٥(املستصفى )  ٢ (
 ).٢/٢٣٨(الفصل : انظر)  ٣ (



 
 

  ٢٢٢  

دون التـرصيح ) املستـصفى ( كتابـه يف باب املجتهد يف لذلكّأما الغزايل فقد أملح
علـم أقـسام األدلـة، َ يْأن.. . «: عـن املجتهـدباسم العلم، بل أشار إىل مـضمونه بقولـه

وحيصل متام املعرفة فيه بام ذكرناه يف مقدمة األصول من مـدارك .. .وأشكاهلا، ورشوطها
 .، وماذكره يف مقدمة األصول هي املقدمة املنطقية باحلرف املنطقي)١( »العقول

ًناقال عنه بعبارة أرصح، فذكر يف العلـوم التـي حيتـاج ) ٦٠٦:ت (وتابعه الرازي
إال أنه خالف يف درجة . )٢( »ّعلم رشائط احلد والربهان، عىل اإلطالق.. «: جتهدإليها امل

ًاألمهية، ومل جيعله رشطا يف حتصيل رتبة االجتهاد مع إقراره بأن املجتهد كلام كان أكمـل . ْ
 .عىل وأتم يف مرتبتهيف هذا العلم ونحوه؛ كان أ

ألصوليني، بعـد الغـزايل؛ من أقدم ا) ٥١٣:ت (ولعل أبا الوفاء ابن عقيل احلنبيل
يف اإلشارة إىل لزوم معرفة املفتي واملجتهد ألنواع األدلـة وقواعـدها وطرائـق ترتيبهـا، 

 ويعـرف ... «: قوله حيث يذكر جمموعة من املواصفات واملعارف يف صفة املفتي، ومنها
ّاألدلة وتراتيبها عىل ما بينا يف أول كتابنا  أول كتابـه يـشتمل ّ، وما ذكر أنه بينـه يف)٣( » ...ّ

 .)٤( وافرة من مسائل ودالئل املنطق باصطالح املناطقةٍعىل مجلة
 والترصيح هبذا املطلـب، التقرير  عىل)٦٠٦:ت(ثم تتابع األصوليون بعد الرازي

، يف احلاصـل )٦٨٢:ت (، ورساج الـدين)٦٥٦:ت ()٥(تاج الـدين: انَّويَمْركام فعل األ

                                 
 ).٢/٣٨٥(املستصفى )  ١ (

 ).٢٥-٦/٢٣(املحصول )  ٢ (

 ).٥/٤٥٨(الواضح )  ٣ (

 )٤٧٦ -٤٦٥، ٤٤٦ -٤٤٤، ٣٤٩، ١/٣٢٨(املصدر السابق : انظر)  ٤ (

وفقيه ، أصويل، رمويهو حممد بن احلسني بن عبد اهللا تاج الدين أبو الفضائل األ: تاج الدين األرموي)  ٥ (
 .  من املحصولاصلاحل: من تصانيفه، هـ٦٥٦ تويف سنة ، شافعي



 
 

  ٢٢٣  

 .)١(والتحصيل
طلب  يف حمصوله ب السابقق عىل قول الرازيَّالذي عل) ٦٨٤:ت (ومنهم، القرايف

معرفـة ذلـك إال بإيعـاب علـم مـل ْكَي ال:  قلنـا«:  والربهـان، فقـالِّمعرفة رشائط احلد
: ُ أن يقـال- ٍ حينئـذ-فاليمكـن. ًفيكون املنطـق رشطـا يف منـصب االجتهـاد... املنطق

 . )٢( » ...ٌاالشتغال به منهي عنه
ّويلحظ تطور املـسأ ّلة مـن جمـرد توصـية مستحـسنة بتقـديم العلـم بـاملنطق، إىل ُ

 .الترصيح بالرشطية يف استحقاق منصب االجتهاد
حكـم االشـتغال بعلـم :  هذه املطالبة؛ دعـوة القـرايف إللغـاء بحـثوترتب عىل

 .املنطق
، )٣()منهاجـه(إىل اشرتاط العلم بكيفيـة النّظـر يف ) ٦٨٥:ت (وذهب البيضاوي

ّوأبان بعض رش  .)٤( أن مراده علم املنطق عناحهُ
إىل حاجـة املجتهـد إىل علـم املنطـق، ) ٧١٥:ت ()٥(ّوذهب صفي الدين اهلنـدي

                                 
 ).٢/١٢٠(طبقات الشافعية البن قايض شهبة ، )٢/٢٦١(الوايف بالوفيات :           ينظر

 ).٢/٢٨٧(، والتحصيل من املحصول )٣/٢٧٢(احلاصل من املحصول : انظر)  ١ (

 ).٤٣٧:ص(رشح تنقيح الفصول : ظر، وان)٩/٤٠١٧(نفائس األصول )  ٢ (

 ).٥٦٤:ص(منهاج الوصول )  ٣ (

 ).٢/١٠٣٧(، وهناية السول لإلسنوي )٦٣٤:ص(معراج املنهاج، لشمس الدين اجلزري : انظر)  ٤ (

كـان أديبـا ، ثم اهلندي الشافعي،  الدين أبو عبد اهللا األرمويصفيهو حممد بن عبد الرحيم بن حممد )  ٥ (
الزبـدة ،  الرسالة السيفية: من تصانيفه، هـ٧١٥تويف سنة ، لام عىل مذهب األشعريفقيها أصوليا متك

 . الفائق يف أصول الفقه، يف علم الكالم
 ).٦/٣٧(الشذرات ، )٩/١٦٢(طبقات الشافعية الكربى : ينظر         



 
 

  ٢٢٤  

 .)١(وأمهية إدراكه عىل درجة وسطى بدون بلوغ الغاية القصوى
َمعرفة املنطق : ٍاشرتاط قوم من األصوليني) ٧١٦:ت (ويفَّ الط نجم الدينوحكى

ْرأى أن األوىل واألجـدر معرفتـه واإلحاطـة بـه، ّللمجتهد، لكنه رجح عدم اشرتاطه، و ّ
ّوعلل ذلك؛ بكونه أصبح شائعا يف زمنه وظاهرا يف خطاب األصوليني وعامة العلامء ً ً ّ)٢(. 

عىل وجه اإلقرار واملتابعة كالم الرازي ) ٧١١:ت ()٣(ونقل شمس الدين اجلزري
 .)٤(يف رشحه ملراد البيضاوي يف اشرتاط معرفة كيفية النّظر

يف رشحه عىل املنهاج؛ القـول باشـرتاط ) ٧٤٩:ت ()٥(بع أبو الثناء األصفهاينوتا
ّاحلاجة للعلم املشتمل عىل بيان رشائط احلد واحلجة عىل اإلطالق ّ)٦(.  

ْومثله تاج الدين السبكي ) ٧٧٢:ت (، وكـذا اإلسـنوي)٧(يف اإلهباج) ٧٧١:ت (ِ

                                 
 ).٥/٢٤(، والفائق يف أصول الفقه، له )٩/٣٨٢٨(هناية الوصول، للهندي : انظر)  ١ (

 ).٣/٥٨٣(رشح خمترص الروضة : انظر  )٢ (

هو حممد بن يوسف بن عبد اهللا بن حممود اجلزري ثم املرصي، ويعرف بابن املحوجب ويف بالده بـابن ) ٣ (
رشح : مـن تـصانيفه، هــ٧١١تـويف سـنة ، وفقيه شـافعي، أصويل، شمس الدين أبو عبد اهللا، القوام

  . رشح املنهاج، التحصيل 
 ).٢/٢٣٥(طبقات الشافعية البن قايض شهبة ، )٩/٢٧٥(ت الشافعية الكربى طبقا:          ينظر

 ).٦٣٤:ص(معراج املنهاج : انظر) ٤ (

تويف سـنة ، أصويل، فقيه شافعي، هو حممود بن عبد الرمحن بن أمحد شمس الدين أبو الثناء األصفهاين) ٥ (
 . رشح الطوالع، ويلبيان خمترص ابن احلاجب، و رشح املنهاج األص: من تصانيفه، هـ٧٤٩
 ).٦/١٦٥(شذرات الذهب ، )٣/٧١(طبقات الشافعية البن قايض شهبة :         ينظر

 ).٢/٨٣٣(رشح املنهاج : انظر)  ٦ (

 ).٧/٢٨٩٩(اإلهباج رشح املنهاج : انظر)  ٧ (



 
 

  ٢٢٥  

ّعرب باالشرتاط يف معرفة رشائط احلد والرباهني من أ ِجل األمن من اخلطأ يف النّظرّ ْ)١( . 
له ْصـَاشرتاط العلم باملنطق عن املتـأخرين، وأرجـع أ) ٧٩٤:ت (ونقل الزركيش

 ).٥٠٥:ت (إىل اشرتاط الغزايل
عدم اعتباره هلذا الـرشط عـىل هـذا النحـو ) ٧٠٢:ت (ل عن ابن دقيق العيدَقَون

 ما يتوقف عليه تصحيح الدليل ّاملوجود يف علم املنطق، مع دعوة ابن دقيق إىل اعتبار كل
 .)٢(ومعرفة احلقائق

ًهذه املواقف املحكية سابقا عن كبار األصوليني يف العناية والتوصية بعلم املنطق؛  ّ
ٌتفيد املوافقة عليه والتأييد له لدرجة اشرتاطه عند البعض، واالشرتاط قدر زائد ْ. 

يف تكـوين املجتهـد؛ إنـام ومن املحتمل أن هذه املطالبة أو االشرتاط لعلم املنطـق 
ًكانت بسبب انتشار تأثريه لغة ومنهجا واصطالحا يف كتب العلوم الـرشعية منـذ القـرن  ً ً

 النـاظر يف العلـم ة؛ لـذا لـزم عـىلّوهلا يف القرون املتأخرُغَالرابع واخلامس اهلجري، ثم ت
ألداة األكثـر ّ التي تصنع املجتهد وتكون حالته العلمية؛ أن يكون عـىل إملـام بـاّومدوناته

  .ًشيوعا وهي علم املنطق
ومما يمكن إضافته، يف جمال املواقف مـن املنطـق، بعـد ظهـور البحـث يف حكـم 

تلـك الفتـوى األصـولية  ؛ونحوها) ٦٤٣:ت (االشتغال باملنطق إثر فتوى ابن الصالح
ام حين) ٧٥٦:ت ()٣(ًفة املتأخرين، نقال عن تقي الدين السبكياالتي اعتمدها ك التفصيلية

                                 
 ).٢/١٠٣٧(هناية السول : انظر)  ١ (

 ).٢٠٢ -٦/٢٠١(البحر املحيط : انظر)  ٢ (

تقـي الـدين، أبـو احلـسن ، عبد الكايف بن عيل بن متام بن يوسـف األنـصاري، اخلزرجـيهو عيل بن )  ٣ (
وويل قضاء الشام، ، ولد بسبك العبيد بمرص،نحوي، ّحمدث، ّمفرس، أصويل، السبكي، الشافعي، فقيه

االبتهـاج يف رشح املنهـاج، : هـ، من تصانيفه الكثـرية٧٥٦تويف يف مجادى اآلخرة بظاهر القاهرة سنة 



 
 

  ٢٢٦  

شـتغال بعلـوم الـرشع ذكر أنه ينبغي تقـديم االفُسئل عن حكم االشتغال بعلم املنطق، 
م الـرشيعة يف الـنفس، وال تـروج َّعظـُهن، وتِّة والفقه حتى ترسخ يف الـذنُّكالقرآن والس

ًهن وذكـاء، ووجـد شـيخا ناصـحا ِّ يف الذًذلك إذا وجد من نفسه صحةثم بعد . بهةُّالش ً
وهو من «: ًله االشتغال باملنطق واالنتفاع به، ثم قال واصفا املنطقحسن العقيدة فيجوز 

ٌأحسن العلوم وأنفعها يف كل بحث، وفصل القول فيه؛ أنه كالسيف جياهد به شخص ُْ  يف َ
  .)١(»سبيل اهللا، ويقطع به آخر الطريق

للتفصيل يف قراءة املنطق وعزاه عن مجاعة ) ٤٧٤:ت(وقد سبق أبو الوليد الباجي
ًتقدمني واملتأخرين، حيث أورد يف وصيته لولديه بعد التحـذير إمجـاال مـن املنطـق من امل

ركام من قراءهتا مامل تقرآ من كالم العلامء ما تقويان بـه عـىل ِّوأحذ  ... «: والفلسفة، قوله
َفهم فساده وضعف شبهه وقلة حتقيقه، خمافة أن يسبق إىل قلب أحدكام ما اليكـون عنـده  َ ُ

ِّقوى به عىل رده، ولـذلك أنكـر مجاعـة مـن املتقـدمني واملتـأخرين قـراءة من العلم ما ي
ًكالمهم ملن مل يكن من أهل املنزلة واملعرفة به خوفا عليهم مما خـوفتكام منـه، ولـو كنـت 
ْأعلم أنكام تبلغان منزلة امليز واملعرفة والقوة عىل النظر واملقدرة؛ حلضضتكام عىل قراءته،  َ

ِّتحققا ضعفه وضعف املعتقد له، وركاكة املغرت به، وأنـه مـن أقـبح وأمرتكام بمطالعته، ل ِّ ُ
ْاملخاريق والتموهيات، ووجوه احليل واخلزعبالت التي يغرت هبا من اليعرفها َ ُّ ِ... «)٢(. 
) ٧٥٦:ت(لكن القوالن بني السبكي والبـاجي يفرتقـان، فتقـي الـدين الـسبكي

 لكـن يقـرتح سـبق التأصـيل يف علـوم يعرتف بفائدة علم املنطق ونفعه يف بحث العلوم

                                 
 . ر النظيم يف تفسري القرآن العظيمالد

 ).٦/١٨٠(الشذرات ، )١٠/١٣٩(طبقات الشافعية الكربى :          ينظر
 ).١/٢٨٢(رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب )  ١ (
 ).٣٦-٣٥: ص(وصية الباجي لولديه )  ٢ (



 
 

  ٢٢٧  

فإنه حيكم بفـساد املنطـق ) ٤٧٤:ت(ًالرشيعة دفعا ألي مفسدة متوقعة، بخالف الباجي
ِّإمجاال ويسمح بالنظر فيه عىل وجه رده وإبطاله وحتقيـق فـساده ال القتنـاص املفيـد منـه  ً

ِّوهذا ما نص عليه يف وصيته اآلنفة الذكر، مع أنه يورد يف بعض كتبه جم موعة من القواعد َّ
ًاملنطقية ويطبقها وخاصة نظرية  فلعلها راجت عليه مـن ! ، لكن ليس باسم املنطق)احلد(ِّ

باب علم الكالم واستفادها من املتكلمني ال عىل أهنا من علم املنطـق املتـصل بالفلـسفة 
وهـذا املوقـف فيـه نقـص يف التحقيـق وتـصنيف موضـوعات . املذمومة بإطالق عنده

ترسيخه يف التفريق بني الفلسفة واملنطق، وبيان ) ٥٠٥:ت(و ما حاول الغزايلالعلوم، وه
  . حيادية املنطق، عىل ماسيأيت بيانه

*    *    * 
، )٤٥٦:ت( جتاه علم املنطق، فهـي التـي سـجلها ابـن حـزمّيويةأما املواقف احل

، والتي تضمنت جتربـة رائـدة يف علـوم الـرشيعة تـستحق الوقـوف )٥٠٥:ت(والغزايل
 .ا عىل وجه اإلمجالر أبعادهِّا الستجامع أطرافها، وتصوعنده

 

، يف )ّالتقريـب حلـد املنطـق ( يف كتابـه التي بـذهلايمكن تلخيص جهود ابن حزم
 :النقاط التالية

 .مناقشة مرشوعية علم املنطق، وتفنيد مواقف الناس منه، ونقدها -١

 لدرجة زعمـه بأهنـا املحاولـة  بذلكتنويهيضاح مسائل علم املنطق، والتسهيل وإ -٢
َاألوىل التي مل يقم هبا أحد ق ا نـّيًبنـا بـذلك بعيـدا، وبّفقر... «: وللـه، حيـث يقـْبٌ

ّشكال، و أوضحنا عويصا، وسهُم ً ّلنا وعرا وذلً ًلنا صعبا ما نعلم أحدا سمح بذلك ً ً



 
 

  ٢٢٨  

 رايبالفـاأبو نرص ق َبَ إذ س؛ويف هذه الدعوى نظر،)١(»... وال أتعب ذهنه فيه قبلنا
ــاوالت التيف  مراحــلب)٢()٣٣٩:ت( ــبحم ــذوضــيح والتقري ــن ســيناا، وك   اب
 وأصبحت هـي املعتمـدة عنـد سهيلكالمها متيزت كتبهام بالتف. ً أيضا)٤٢٨:ت(

 أن ابن حـزم بحكـم  من املحتمللكن. هم، ال ما كتبه ابن حزم كان بعدْنَمجيع م
ْبع ، )٣(ت الفـارايب املنطقيـة مل يقف عـىل مؤلفـا- يف األندلس– د موقعه اجلغرايفُ
ِعرصيهًال عن ْضَف ِّ ْ  ابـن حـزم بـام  وفـاة قبـلّوالذي تويف) هـ٤٢٨ :ت ( ابن سيناَ

 .ًيقارب الثالثني عاما

نقد إمجايل لعلم املنطـق، حيـث قـام ابـن حـزم يف ثنايـا عرضـه بمجموعـة مـن  -٣
 : االنتقادات املتنوعة، منها

 .)٤( بالتعقيد واإلغامضهاَفَنقد الرتمجة يف عبارهتا و أسلوهبا، ووص   - أ 

 .)٥(نقد التشقيق والتكلف يف الكالم واملسائل املنطقية  - ب 

وخمالفـة بـل بعض تعبـرياهتم، يف راء املنطقية، وختطئة الفالسفة نقد بعض اآل   - ج 
 .)٦(ًأرسطو نفسه أحيانا

                                 
 ).٤/٢٣٢(التقريب حلد املنطق ) (١
 ).٤/٤٦( مقدمة إحسان عباس :انظر) ٢ (

 انتقـال كتـب الفـارايب إىل األنـدلس يف القـرن ّعامر الطالبي حيث يذهب إىل أنه تم.دالف يف ذلك خي)  ٣ (
  !نهاوال جييب عهذه ثم يستشكل عبارة ابن حزم . الرابع، وال يستبعد وقوف ابن حزم عليها

 ). ٥٩-١/٥٧( مقدمته لتحقيق كتاب املدخل للفارايب ضمن كتابه دراسات يف الفلسفة :انظر          

 ).١١٥، ١١٢، ٤/١٠٠(التقريب )  ٤ (

 ).٤/١٨١(التقريب )  ٥ (

 ). ١٣٢، ١١٤، ٤/٤٧: (انظر) ٦ (



 
 

  ٢٢٩  

 .)١( املتعارضة مع مقتضيات اللغة العربية  يف املسائل اللفظيةد بعض املقارناتْقَع -٤

ل بعض املسائل املنطقية التي ليست من أصول العلم، لكون بعـضها حذف وإمها -٥
 .الغري)٢(ضيات التي هي من قبيل التمرينات لتفتيق األذهانَرَمن الف

املحاولة الكثيفة لوضع جمموعة من األمثلة : من أهم اجلهود التي قام هبا ابن حزم -٦
، حيـث  املنطقـياس يف بـاب القيـًالرشعية التطبيقية عىل القواعد املنطقية، خاصة

ُ سبق بأصـل املحاولـة  قدوإن كان. )٣(بق إليهاْسُ يف التمثيل الفقهي مل يً غزارةُنجد
َ قبلمن  .)٣٣٩:ت ( الفارايبِ

ه ويف الوسـط َدْعـَ بن فـيمُنتاج ابن حزم املنطقي مل يكتـب لـه األثـر املالئـملكن 
حزم يف املنطـق، ولعـل ًالرشعي بالتحديد، حيث ال نجد أتباعا أو متأثرين بمحاولة ابن 

 بيئة ابن –عد اجلغرايف  لبالد األندلسُ الب؛هذا األمر يمكن عزوه إىل عدة أمور من أبرزها
ّ، مع شدة النبذ واملحاربة لعلوم املنطق والفلسفة املـأثورة عـن  عن املرشق العريب–حزم 

ّ إىل ما أثر عن ابن حزم من شدًإضافة. األندلسيني يف عبارتـه،  ّته عىل خـصومه، وحدتـه ُ
ًوالتي سببت عزوفا عاما عن مجلة كتبه ً. 

 

االسرتاتيجية لتدعيم املنطق،   النظريةسالكامل قام أبو حامد الغزايل بتحديد مجلة من
ة الرشعية، ومن والتي كان يدور يف فلكها ويستدعيها من أجل تطبيع علم املنطق يف البيئ

 : املسالكتلك زرأب
لبحث الفقهي والعقيل، حتى يـسهل متريـر القواعـد واملـسائل بـني التسوية بني ا -١

                                 
 ).٢٢١، ١٩٤، ٤/١٨٩: (ًمثال) ١ (

 ). ٢١٧، ٤/٢١٦: (انظر) ٢ (

 ). ٢٤٣-٢٤٠، ٤١٦-٤/٢١٤: (ًانظر مثال) ٣ (



 
 

  ٢٣٠  

يقول ويف هذا املعنى الضفتني، وترتفع حالة التوجس من غوائل البحث املنطقي، 
ّسنعرفك أن النظر يف الفقهيات ال يباين النظر يف العقليات، يف ترتيبـه ...«:الغزايل

 . )١(»ياره، بل يف مآخذ املقدمات فقط ِورشوطه وع

َ عىل حترير املنطق من الفلسفة، وجعله معيارا جلميع العلوم، مع نحلاحإلا -٢ ع حالة ْزً
ولكن ... «: يقول الغزايل. االختصاص املظنونة هبذا العلم لصالح الفالسفة فقط

كتـاب : ًاملنطق ليس خمصوصا هبم، وإنام هو األصل الذي نسميه يف علـم الكـالم
ًالنظر، فغريوا عبارته هتويال اسم املنطق، ظـن : ذا سمع املتكايس املستضعففإ... ّ

 .)٢(»...ٌأنه فن غريب ال يعرفه املتكلمون، وال يطلع عليه إال الفالسفة

ٌحتـى إن علـم احلـساب واملنطـق، الـذي لـيس فيـه تعـرض ...«: ًويقول أيـضا  ّ
إنه من علوم الفالسفة امللحدين، نفـر طبـاع أهـل : إذا قيل= للمذاهب بنفي وال إثبات 

 .)٣(»... ٍ بظن وال علماليس النفرة الصادران عن هذا اجلنس، ن عنه وهذا امليل والدي
 .نطق جزء من الفلسفة، أو آلة هلاوهو يسعى بذلك لرد القول بأن امل

) املنطـق (هجر اسـم ّ يرص عىلحتى يف تسمية هذا العلم، لذا بل إن الغزايل ينازع 
معيار العلم أو حمك  (ه أسامء أخرى مثل ويبتكر ل،)٤( ومقصوديف مجيع كتبه بشكل الفت

 ).النظر أو القسطاس املستقيم ونحوها
ة من شأهنا أن تزيد من معـدل اإلقبـال للمـشاركة يف هـذا ّوهذه املحاولة الغزالي

العلم من قبل علامء الرشيعة، وتوطيد العالقة بينه وبني الدراسات األصولية والكالميـة 

                                 
 ).٦٠:ص(معيار العلم )  ١ (

 ).٨٥:ص(هتافت الفالسفة )  ٢ (

 ). ٢٠٠:ص( العلم معيار)  ٣ (

 ).٣٤:ص(املدخل لصناعة املنطق، البن طملوس : انظر)  ٤ (



 
 

  ٢٣١  

 .)١( هلا كذلكًحتى يكون مقدمة
رص اإلشكاالت واالختالفات مع علـم املنطـق يف املـصطلحات خاصـة دون ح -٣

فأكثرها عـىل الـصواب، واخلطـأ نـادر : وأما املنطقيات...«: املعاين، يقول الغزايل
فيها، وإنام خيـالفون أهـل احلـق فيهـا باالصـطالحات واإليـرادات دون املعـاين 

 . )٢(»...واملقاصد

 البالغــة مــن رةْفــنُّال نات الغــزايل املنطقيــةّتكــررة يف مــدومــن املــشاهد امل تبــدوو
ًاملصطلحات املنطقية بل وجتاهلها عمدا يف أغلب كتبه، بل هجران تسمية املنطـق 

 .نفسه هبذا االسم كام سبق

معانيـه خ الثوب القـديم عـن هـذا العلـم، وإلبـاس ْلَوهذه حماولة من الغزايل لس
ًوقواعده ثوبا جديدا ال   .سية املعهودة جتاه العلوم الوافدةعر املتلقي باحلساْشُيً

ًإىل الغزايل مسلكا تروجييا ل)٣(يضيف بعض الباحثني -٤ : ألدلـة العقليـة مـن خـاللً
إضـعاف فعاليـة األدلـة العقليـة املعروفـة يف العلـوم الـرشعية كالقيـاس  حماولته

تسميات  وكالمها -هد عند املتكلمنياألصويل الرشعي أو قياس الغائب عىل الشا
 من حيث الداللـة اهدرجتلضعف  - عند املناطقة املعروفقياس التمثيلل مرتادفة
، يقـول قطعيـة داللتـه و تـهّقول  تقديم القياس الربهاين املنطقي يف مقابل=الظنية 

إذ متـسكوا بـالرأي والقيـاس ...«: الغزايل وهو يصف منهج املتكلمـني وأدلـتهم
 الظنية، وإلمالة قلوب العوام وذلك ال يفيد برد اليقني، بل يصلح لألقيسة الفقهية

                                 
 ).٢٠، ١٩: (انظر املنطق واملوازين القرآنية، حممد مهران ص)  ١ (

 ).٣٢:ص (مقاصد الفالسفة)  ٢ (

 ).٤٤٢-٤٤٠:ص (لجابريل بنية العقل العريب، :انظر) ٣ (



 
 

  ٢٣٢  

 .)١(»...إىل صوب الصواب

ب الطرائـق األقـوى يف االسـتدالل وتطبيقهـا عـىل ّوهذا األمر فيه دفع نحو تطل
 .املواد الرشعية حتى يرتقي مستوى قوة الداللة عن الظنيات إىل القطعيات أو نحو ذلك

ران حوهلـا لتطويـع هذه  أبرز املنطلقات واملحاور التـي اجتهـد الغـزايل يف الـدو
 .املنطق داخل البيئة العلمية الرشعية

  التـي جمموعـة مـن املبـادراتتظهـر يف التفصيلية ف جهود الغزايل التطبيقية أوأما
 :يمكن إجيازها فيام ييل

ّمتيـز بـه ابتكار مصطلحات منطقية جديدة أقرب إىل اللغة العربية، وهذا مما : ًأوال
ً هيدف إىل التعبـري بمـصطلحات أكثـر شـيوعا وقبـوال ، حيث كان)٢()حمك النظر (كتابه ً

حتى يدفع االستهجان احلاصل من التعبريات املنطقية التقليدية، والتي سببت نفور أهـل 
 .احلق عن االستفادة من املعاين املنطقية الصائبة

ً أكثر أحيانا من األمثلة املنطقيـة )الفقهية والكالمية(غزارة األمثلة الرشعية : ًثانيا
ّوكثــريا مــا يفــصل يف أمثلتــه بــني العقليــات . )٣(ّالــشائعة، وهــذا واضــح يف جــل كتبــه ً

 .والرشعيات
ل حماولة  لتطبيق نظرية احلد املنطقية عىل مصطلح أصويل، ّ عند الغزايل أوتظهربل 

حيـث ، )٥()املستـصفى(مقدمـة  و)٤() النظـرّحمـك (يف كتابـه) الواجب (كام يف مصطلح

                                 
 ). ٧٩:ص( القسطاس املستقيم :انظر) ١ (

 ). ١٣٦، ٩٥، ٦٧: (ًمثال ظران) ٢ (

 ).٣٧، ٣٣، ٣١، ٢٥: ص(القسطاس املستقيم ). ١٤٤، ١٢٨-١٢١:ص(حمك النظر : ًانظر مثال) ٣ (

 ). ١٦١-١٥٩:ص(حمك النظر ) ٤ (

 ).  ٧١-١/٦٩(املستصفى ) ٥ (



 
 

  ٢٣٣  

طلوبـة الكتـشاف ّثـم نقـدها، وبـني اخلطـوات امل) الواجـب (ّاستعرض األقوال يف حد
وهذه املنهجية يف . رشح التعريف الذي توصل إليهيقوم ب ثم ،)الواجب (ّاملطلوب يف حد

 .لغزايل يف هذا املقامًقا لْبَمناقشة التعاريف، ورشح التعريف املختار منها، تعد س
يـث فية معرفة وصياغة احلـدود، ح الغزايل بالتدريب والتطبيق عىل كيعناية: ًثالثا

ًعقد فصال كامال يف كتابيه مجلـة مـن السـتعراض )٢() النظـرّحمـك ( و)١()معيار العلم (:ً
ً توسـع جـدا يف آخـره، وكـذلك أورد مجلـة مـن  الذي،)املعيار (احلدود الفلسفية كام يف

 .) النظرّحمك (ً والفقهية أيضا بتخصيص أكثر يفاحلدود الكالمية
 :قارناتامل  منٍ جمموعةعقد: ًرابعا
بالعقليـات   الغـزايل عنـهِّعـربُمقارنة األدلة الرشعية باألدلة املنطقية، أو ما ي: منها

 .)٣(الفقهيات، يف مستوى االستدالل وجمالهو
 .)٤(ًحاة أحيانامقارنة املصطلحات بني املناطقة واملتكلمني، والفقهاء والنُّ: ومنها

القـسطاس  ( هبا الغزايل يف كتابـه، التي قامنطقة املَمَلَْسفريدة ألال تهحماول: ًخامسا
 : من خالل التقريرات التالية )٥()املستقيم
فاهللا هـو املعلـم األول، ... «: كام يف قولهم األول، ّ رفض تلقيب أرسطو باملعل-أ

 .)٦(»... ملسو هيلع هللا ىلصوالثاين جربيل، والثالث الرسول 
 إىل مخــسة موازين،كلهــا – ً يف الربهــان حتديــدا– إرجــاع القواعــد املنطقيــة -ب

                                 
 ).٣٠٨-٢٨٤:ص(معيار العلم )  ١ (

 ).١٦١-١٤٥:ص (حمك النظر)  ٢ (

 ). ٢٠٢، ١٧٠، ١٧٦: (معيار العلم)  ٣ (

 ).٩٧، ٨١، ٨٣: ص( حمك النظر :ً مثالانظر)  ٤ (

 ). ٥٦:ص( عىل املنطقيني ّ الرد:انظر تعجب ابن تيمية من صنيع الغزايل يف هذا الكتاب يف) ٥ (

 ).١٥:ص(القسطاس املستقيم )  ٦ (



 
 

  ٢٣٤  

 أن القواعـد املنطقيـة يبدوقام عليها فصول الكتاب، بحيث ثم أ، )١(موجودة يف القرآن
 أن غاية عمله مع املنطق أنه: مستنبطة من القرآن ال منقولة عن اليونان، ومفهوم صنيعه

ة ر األدلــْكِض هـذه املـوازين، وذْرَقام بع ، حيثاستنبطه من أصول الرشع اإلسالمي
: قه إىل اسـتخراجها مـن القـرآن فيقـولْبَثم يرصح الغزايل بس. القرآنية التي تشري إليها

، ومـا ها مـن القـرآنتسـتخرجأن فأنا أما هذه األسامي فأنا ابتدعتها، وأما املوازي... «
ُعندي أين سبقت إىل استخراجها من القرآن  ُ ...«)٢.( 

يونـاين، وهـذه مـن  دعوى مصدرية صحف إبـراهيم وموسـى للمنطـق ال-  ج
 إىل اسـتخراجها، وهلـا ُتُقد سبقف أصل املوازين ّلكن« :  حيث يقول،مفردات الغزايل

َام أخَسَتخرجيها أْسُعند م ُ موها من صـحف إبـراهيم وموسـى علـيهام ّر، كانوا قد تعلٍ
 عىل دعواه هذه، والذي يظهر أن هذه الـدعوى ًأدلة ومل يذكر. )٣(»... الصالة والسالم

َّا الغزايل تعميق عالقة املنطق باملصادر الدينية اإلهلية، ومن ثم فإن هذه املـوازين أراد هب
، حتى يدفع بذلك التحسس غري السائغ ، كام هو شائع عنهاإهلية املصدر وليست برشية

 .من القوانني املنطقية
 الواردة يف بعض آيات القرآن، كقوله )امليزان( تأويل الغزايل للمراد من لفظة - د

Ý  ﴿:  وقوله]٢٥:احلديد[ ﴾ %  &  '      )  (  *  +﴿ :عاىلت
ß  Þ    ﴾ ][﴿:  وقولــه]١٨٢:الــشعراء  \  [  Z     ﴾ 

، )ميـزان املعرفـة(ّ وهو مـا سـامه باملوازين العقلية: هلا الغزايل مجيعهاِّيؤوف ]٧:الرمحن[
 .القواعد املنطقية: ومقصوده

                                 
 ).١٨:ص(القسطاس املستقيم )  ١ (

 ).٤١:ص: (القسطاس املستقيم)  ٢ (

 ).٤٢-٤١:ص (:القسطاس املستقيم)  ٣ (



 
 

  ٢٣٥  

 كوين ٌرَدَأن املنطق ق: يه الغزايل، ونتيجتهُ ملرشوعية املنطق مل يسبق إلٌوهذا تأصيل
 .ورشعي منحه اهللا للناس وترك هلم استنباطه وبيانه، وطالبهم بالعمل به

 إدخـال املقدمـة املنطقيـة يف صـدر  العمليـة؛من أبـرز سـوابق الغـزايل: ًسادسا
 بـأن هـذه  مـع إقـراره،)املستـصفى( الفقه، كام فعل يف مقدمـة كتابـه فات أصولمصنّ
مة مـن مجلـة ّوليست هذه املقد... «: دمة دخيلة عىل علم أصول الفقه، حيث يقولاملق

 .)١(»... ة بهّماته اخلاصّعلم األصول، وال من مقد
 يف علم األصـول، فـال ٌمط من الكالم دخيلهذا النَّ...«: ويف موطن آخر يقول

 .)٢(»... يليق فيه االستقصاء
ني حيـث مل  بعده من األصوليْنَ هبا مَّ استن)٥٠٥:ت (هذه السابقة من الغزايلو

ِّيفوت عامة املؤل ا ٍ يشء من وضعفنيّ ـ املبادئ املنطقية يف صدر كتبهم، ولـو كانـت متون ً
ٌ مؤثر خرتاقوهذا ا. خمترصة  .دهْعَن بِبان مْكُّاه الغزايل وسارت به الرلعلم األصول تبنّّ

تـي يتـضح عنـد ، وال يف علـم املنطـقة الغزاليـاتجهـوداملوجز أبـرز يما سبق 
ْفحصها  من غري السائغ وصـفه  حيث يظهر أنه)٣(لغزايل يف علم املنطقل املكانة العلمية َ

ًق يف علم املنطق، بل يف أحسن أحواله يعترب الغزايل شارحا من ضمن ِّباملجتهد أو املحق
ّرشاح املنطق اليوناين متيز بحسن العرض وجودة التـصن يف وسـهولة العبـارة كغـريه، ّ

كمة للمنطـق يف ْحُفة واملّيئة املكثْبَ الت؛ هيوده والتي يكاد يسبق غريه فيها جهزرلكن أب
 :الوسط الرشعي، والتي سلك فيها أبرز وسيلتني مها

                                 
 ).١/٤٥(املستصفى )  ١ (

 ).١/٦١(املستصفى )  ٢ (

 .، املنطق عند الغزايل، رفيق العجم)٣٧٩:ص(تطور املنطق العريب : انظر لالستزادة)  ٣ (
 .بكري حممد خليل،          املنطق عند الغزايل



 
 

  ٢٣٦  

ــ. ١ ــرشعية،كث ــري رة التطبيقــات واألمثلــة ال ــي انفــرد بكث ــن ٍالت  منهــا عــن اب
 يف )٥٠٥:ت( الذي ال يذكر بجانب الغزايل)٣٣٩:ت(له أو الفارايبْبَ ق)٤٥٦:ت(حزم

 . لية ال أكثرّهذا املقام وإن كانت له حماولة أو
غة العربيـة أو البيئـة الـرشعية، والتـي قـد ُّاستحداث مصطلحات مناسبة لل. ٢

 . ًتوحي أحيانا باالستقاللية عن منطق الفالسفة
سب إىل الغـزايل  عنـد بعـض - ُـوجتدر اإلشارة يف هذا املقام إىل عدم صحة مـا ن

ُوعادة ما ت، )١(لصيه للمنطق من شوائب الفلسفة  من خت–املتأخرين  ورد هذه الـدعوى ً
 النزاع يف ّاملنطق، فيذكر البعض أن حملف العلامء يف مسألة حكم تعلم عند مناقشة خال

 الغزايل قام بتـصفية ّزعم أنُثم ي، )٢(وب بكالم الفالسفةُشَ هو يف املنطق امل:هذه املسألة
 .املنطق من شوائب الفلسفة

ًه الدعوى أصالة ونسبة فيها نظرذي يظهر أن هذوال ً.  
ع ألصول املسائل والقواعد املنطقيـة منـذ ّ املتتبَّأما من حيث الدعوى نفسها فإن

َبداية التأليف املستقل عىل يد الفارايب مرورا بابن سينا إىل الغزايل ومـن ب ده إىل عهـد ـْعً
ًحظ فرقا مذكورا سوى يف الرتتيْلَ ال ي=املخترصات ب أو التنقيح وأسلوب العـرض يف ً

ها إىل كتـب ُبَسَـها ونُدنََـأحسن األحوال، وعامة الكتب املتـأخرة يف املنطـق يتـصل س
رف املنطق إال مـن كتـب ْعَالغزايل أو ابن سينا يف أبعد األحوال، بل والغزايل كذلك مل ي

ا ، )٣(ابن سينا ـومن ثم فال يصح القـول بتقـسيم املنطـق إىل مـا كـان خملوط ً ًأو مـشوبا ّ

                                 
 ).٧:ص( جتديد املنطق، عبد املتعال الصعيدي : يف نسبتها لهانظر)  ١ (

ّوى، عىل هامش حاشية الصبَلَم للمّرشح السل، و)١٧٦:ص(القول املرشق للسيوطي :  انظر) ٢ ( ان عليـه ّ
 ).٥ :ص(َّلم، للدمنهوري ُّ وإيضاح املبهم من معاين الس،)٣٩:ص(

 ). ٥٦:ص ( الرد عىل املنطقيني:انظر) ٣ (



 
 

  ٢٣٧  

 .)١(ًبالفلسفة، وما كان خالصا منها
ومن جهة أخرى فإن نسبة دعوى تصفية املنطق من الفلـسفة للغـزايل ال تـصح 

 :كذلك، لعدة أوجه
 َّكحم ( و)معيار العلم ( مع) الفالسفةمقاصد (تطابق وتوافق ماديت كتاب: منها

 آراء الفالسـفة املنطقيـة حكاية)ملقاصدا ( أن الغزايل قصد يف كتابه مالحظة مع،)النظر
 هو تغيري )ّكَاملح (و)املعيار ( ما صنعه الغزايل يفُوغاية. بديلها من غري نقد أو تِضْرَوع

 عىل حد –ّملصطلحات، وهو الذي نص عىل أنه حمل اخلالف بني الفالسفة وأهل احلق ا
 . )مقاصد الفالسفة ( كام سبق قي مقدمة–تعبريه 

 ْنَـ مع كتب م يف املسائل واملوضوعاتغزايل املنطقية اتفاق عامة كتب ال،ًوأيضا
 .له كالفارايب وابن سيناْبَق

هتافـت  (لفالسـفة، ومل يـتكلم عنـه يف كتـابأن الغزايل مل ينتقد منطـق ا: ومنها
ا ًوار الفلسفة، فلو كـان يعتقـد أن هلـا أثـرَ والذي قصد فيه بيان مساوئ وع)الفالسفة

 اآلراء املنطقيـة وأن َّ نص عىل صـواب الواقع أنهبللك،  ذّيف صناعة املنطق لبنيًفاسدا 
 .اخلطأ فيها نادر
 ًث الفلسفية، وخاصةاشتامل كتب الغزايل املنطقية عىل جمموعة من املباح: ومنها
 حيث أشار الغـزايل يف آخـره إىل أنـه دخـل يف تفـصيالت )معيار العلم (كتابه األوسع

 مبحث الوجود، ومصادر اإلدراك أو )املعيار (يف كانلذا . )٢(متعلقة بالفلسفة ال املنطق
ما يسمى بنظرية املعرفة وتقسيامت املوجودات، ومبحث املقـوالت، ومجيعهـا أبحـاث 

                                 
 ). ٣٩:ص (رشح السلم للملوى: انظر) ١ (

 ).٣٤٧:ص (معيار العلم:انظر) ٢ (



 
 

  ٢٣٨  

ْإىل جانــب رس. )١(فلــسفية حمــضة ه إىل قائمــة مــن املــصطلحات واحلــدود الفلــسفية ِدَ
 .املتنوعة

َأوحت مدخل الشبهة التي ّولعل ْ ق مـن شـوائب  الغزايل للمنطـ بدعوى تصفيةَ
ف للمـصطلحات والتع بـريات ّـالفلسفة هو ما قام به الغزايل من تغيري ملحـوظ ومكث

 . لهْبَ بعض املتكلمني ق من أومن عند نفسهًاملنطقية سواء 
 إىل ً إضـافة،ب علـم املنطـق إىل الفالسـفة فقـطَسَـنوكذلك إنكاره املتكرر ملن 

ام بعمليـات ختلـيص أو تـصفية يف ت بـأن الغـزايل قــَمهْوَ أّاجلهود التي تقـدم ذكرهـا
 .فعليها يف التطبيقاتاملضامني، وهذا ليس بصحيح بل عامة صنيعه يف الشكليات وت
  

 

                                 
 ).٣٠٧، ٢٩٦، ٢٨٤، ١٠٧، ٩٣، ٩٢-٨٩، ٧٥ :ص ( معيار العلم:انظر) ١( 



 
 
 
 


 

 
 :ويشتمل عىل املباحث التالية

`  
`  
`  



 
 

  ٢٤٠  

 
  تاريخ علم املنطق يف العامل اإلسالمي

ّإن مالحظة التحول التارخيي حلياة علـوم الفلـسفة مـن طورهـا األول ومنـشأها 
عد يف اكتامل الـصورة عنـد تتبـع من شأنه أن يسا:  إىل التاريخ اإلسالميً وصوالاألقدم
 لذا كان من املناسب مراجعة تـاريخ انتقـال ،ت هذه العلوم يف الوسط اإلسالميتفاعال

الرتاث اليوناين إىل العامل اإلسالمي، حتى نقف عىل أبرز املالبسات واملؤثرات، ونلتمس 
 .بدايات التحوالت الفكرية من جذرها

ْكان البحث العقيل حك ًيق تقريبا يف ذلك الزمن الغـابر، قبـل املـيالد ًرا عىل اإلغرَ
ّثم تتابعت هذه القرون متطورة يف حمضن احلضارة اليونانية اهليلينية إىل . بنحو ستة قرون

 سقراط، ثم تلميذه أفالطـون، ثـم :ائنيّظوة إىل أواخر فالسفتها املشأن آلت املكانة واحل
 ).م. ق٣٢٢:ت (تلميذه األشهر أرسطوطاليس

من انحسار ا  ما سار عىل األمم قبلهاسار عليهّ دولة اليونان إذ ذاك، ثم وقد دالت
ّوكانت دولة الرومان قد تدي. ّوانفكاك عىل يد الرومان نية التي حاربت وثنية انت بالنرصّ

خـرج بعـضهم حتى فة يف أثينا، واضطهدت الفالسفة، اليونان، فأغلقت مدارس الفلس
ًفارا إىل فارس غة ْبِّخلط بعضهم اآلخر األطروحات الفلـسفية بالـص و،بعضهم ّ وتنرص،ّ

 .)١(النرصانية
ٌ اليوناين اإلغريقي عرص آخرَوقد تال العرص ْ  بالعـرص )٢(ه بعـض املـؤرخنيُفِيص ،َ

 مـن ٍ التفلسف ملجموعـةُح فيه بابِتُ انتقالية؛ حيث فًل مرحلةّمثُالروماين، وهو ي اهليلني

                                 
 ).١٢٩ – ١٢٨:ص(فجر اإلسالم، ألمحد أمني : انظر)  ١ (
 ).٩٤:ص(ّاجلانب اإلهلي يف التفكري اإلسالمي، حممد البهي : انظر)  ٢ (



 
 

  ٢٤١  

ّ كاملرصية والسوري،العقليات الرشقية فالعرص اهليلني الروماين «. ة باإلضافة إىل الرومانيةّ
ومانيـة، فـيام ُّالزمن الذي تفلسفت فيه العقلية اإلنسانية يف ظل اإلمرباطورية الر: هو إذن

تركه اإلغريق لإلنسانية من تراث فلسفي، ويبتدئ من آخر القرن الرابع قبـل املـيالد إىل 
ــسادس يف بيزنطــة ــصف القــرن ال ــسابع يف . )٢( ورومــا،)١(منت ــصف القــرن ال وإىل منت

 ،)٥(يبنيِصَ ون،)٤(هاُّالر: ، وإىل القرن الثامن يف سوريا والعراق، يف مدارس)٣(اإلسكندرية

                                 
، ثـم أضـحت عاصـمة مدينة يونانية قديمة بنيت يف القرن السابع قبل امليالد عىل مـضيق البوسـفور)  ١ (

نـسبة إىل اإلمرباطـور الرومـاين ) قسطنطينية(الدولة البيزنطية أو الدولة الرومانية الرشقية، وسميت 
  . للميالد٣٢٤الذي جدد بنائها سنة ) قسطنطني األول(

 ).٤/٣٤٧( معجم البلدان ،)٤٨١: ص(الروض املعطار          
هي مسامة باسم رومي بن لنطي بن يونان : قال بعضهم، علمهممدينة رئاسة الروم و، ويقال هلا رومية)  ٢ (

،  إلضـافتهم إىل مدينـة روميـةًرومـا ُومّي الـرّمُوذكر بعضهم إنـام سـ، بن يافث بن نوح عليه السالم
 . ن كان هبا رومياَي مّمُفس، ّرب هذا االسمُفع،  بالروميةرومانسواسمها 

 .)٥٩١: ص( وأخبار العباد آثار البالد، )٣/١٠٠(معجم البلدان           
هل هو ابن فيلفوس ، واختلف يف تعيينه، تنسب إىل بانيها اإلسكندر، مدينة بأرض مرص عىل ساحلها)  ٣ (

يف أيام عمـر بـن اخلطـاب ،  هـ٢٠وقد فتحت سنة ،  األول ذو القرنني الرومياإلسكندرأو ، الرومي
 .  قتال وممانعةريض اهللا عنه عىل يد عمرو بن العاص ريض اهللا عنه بعد

 .)١٤٣: ص(آثار البالد وأخبار العباد ، ) ١/١٨٤(معجم البلدان            
 عليها سور حجارة، تدخل منهـا أهنـار وختـرج عنهـا، ٌ رومية،انّمدينة من أرض اجلزيرة متصلة بحر)  ٤ (

ض ممتـد إىل وهي سهلية جبلية كثرية البساتني واخلريات، مسندة إىل جبل مرشفة عىل بـساط مـن األر
 ).٣/١٠٦( معجم البلدان ،)٢٧٣: ص(الروض املعطار   . انّحر

وهلا هنر عظيم يقال له اهلرماس عليه قناطر حجارة، كانت ، مدينة من بالد اجلزيرة بني دجلة والفرات)  ٥ (
نها هري يف خالفة عمر ريض اهللا عنه سنة ثامن عرشة أسكِم الفْنُمدينة رومية، فلام افتتحها عياض بن غ

 . وأهلها قوم من ربيعة من بني تغلب ،املسلمني
 ).٥/٢٨٨(معجم البلدان ، )٥٧٧: ص(الروض املعطار          



 
 

  ٢٤٢  

 .)٢(»، أي إىل عهد الرتمجة والنّقل عند العرب)١(نطاكيةَوأ
 يف هذا املقام هو تتبع اخلريطة اجلغرافية النتقال الرتاث اليوناين يف حميط ملقصودوا

 .لدولة اإلسالميةا
 عاصـمة  التعلـيم الفلـسفي انتقـل بعـد أثينـاّيروي مؤرخو الفلسفة القـدماء أن

 كـان )م. ق٣٢٢:ت( رص، وذلك أنه بعد وفاة أرسـطو إىل اإلسكندرية يف بالد ماليونان
ّالوضع عىل حاله سنني عددا، حتى تغل صوا ّبت ملوك الروم عـىل دولـة اليونـان، فخصـً

  التعلـيمَلَ فبطـحتى جاءت النـرصانية .روما، واإلسكندرية يف مرص: اننيالتعليم يف مك
 .)٣( وبقي يف اإلسكندرية،من رومية

يف أيــدي أســاتذة مــن تكــاد أن تنحــرص راســات اليونانيــة حينــذاك وكانــت الد
 .)٤(النصارى، وكان غالبيتهم من رجال الدين

 والـدين، أوبـني الفلـسفة ت مدرسة اإلسكندرية عىل منهجية التوفيق صرَكام ح
ً كان ذلـك سـببا يف إقبـال رجـال الـدين حتى ما يعارض الدين من الفلسفة، عدم إبراز

 واملنطقيـات، وإمهـال أو ، والرياضـية،املسيحيني للنظر والبحـث يف الفلـسفة الطبيعيـة

                                 
أسسها القائـد ،  يف البحر املتوسطِهّبَ من مصًمدينة يونانية تقع غريب مدينة حلب عىل هنر العايص قريبا)  ١ (

ثـم ،  احلكـمَّوجعلها مقـر، وسامها باسم والده، يف أواخر القرن الرابع قبل امليالد) سلوقوس األول(
 ).١/٢٦٦(معجم البلدان ، )٣٨: ص(الروض املعطار .  هلمًاختذها األباطرة البيزنطيون مقرا

ّاجلانب اإلهلي، حممد البهي )  ٢ (  ).٩٤:ص(ّ
 .ًنقال عن الفارايب) ٢٢٥ – ٣/٢٢٤( البن أيب أصيبعة ،عيون األنباء: انظر)  ٣ (

 ).١٢٢ – ١٢١:ص( للمسعودي ،التنبيه واإلرشاف: شاهبة يف رواية موانظر  
 ).٦٧:ص( من اإلسكندرية إىل بغداد، ماكس مايرهوف ؛مقالة: انظر)  ٤ (



 
 

  ٢٤٣  

ُإضعاف البحث يف اإلهليات، والتي تتضمن غالبا ما يـ واسـتمر العمـل . )١(صادم الـدينً
 َّرس الفلـسفي، وكانـت حمـلَّنت الكنائس املسيحية فـيام بعـد الـدعىل ذلك حتى احتض

 .ٍاتصال بغريهم
            ية بقيـت بعـد الفـتح اإلسـالمي ملـرص مدرسـة اإلسـكندرّويذكر املؤرخون أن

 مـا -)هــ١٩ (الذي كان يف عهد اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنـه عـام -
 .)٢(عد ذلك إىل الرشقًيقارب الثامنني عاما ثم انتقلت ب
 انتقـل التعلـيم بعـد – )٣( كام يقول الفارايب–ة طويلة َّدُثم بعد ظهور اإلسالم بم

 من احلدود بني الدولة اإلسالمية ٍ عىل مقربة،اإلسكندرية إىل مدينة إنطاكية يف بالد الشام
يان، حيـث ُّين بالنرصانية، وأهلها من النـصارى الـرسِدَوالدولة البيزنطية، وهي منطقة ت

 .ار مدرسة اإلسكندرية الفلسفيةَرِ يف إنطاكية عىل غٍقام بعض أساقفتهم بتأسيس مدرسة
اليونانية  قيام حركة الرتمجة من اللغة :كان من عوامل انتقال النشاط الفلسفيقد و

ويف . )٤(كان من الطبيعي أن تنتقل املدرسـة إىل املنطقـة الـرسيانيةلذا  ؛إىل اللغة الرسيانية
 .ّ الوقت تقرتب من مركز احلضارة اجلديد ومقر اخلالفة اإلسالمية يف دمشقنفس

 يف –ً يف شـامهلا الغـريب حتديـدا –ثم انتقل الوجود الفلسفي بعد ذلك إىل العراق 
يبني، ِصَنـ: يانية، منهـاُّيانة النرصانية، واللغـة الـرسِّ منها، تشرتك يف عامل الدٍعدة مواقع

ٌحيث أنشئت هناك مدرسة  نـرصاين كـذلك ٍقفْسـُاثلة ملدرسة إنطاكية، عـن طريـق أ ممُ

                                 
ّاجلانب اإلهلي، للبهي : انظر)  ١ (  ).١٠٣، ١٠٢:ص(ّ
 ).٦٧:ص(من اإلسكندرية إىل بغداد، ماكس مايرهوف : انظر)  ٢ (
 ).٣/٢٢٥(يب أصيبعة  البن أ،عيون األنباء: انظر)  ٣ (
 ).٦٨:ص(من اإلسكندرية إىل بغداد، ماكس مايرهوف : انظر)  ٤ (



 
 

  ٢٤٤  

 .)١( بالشأن الفلسفي والرتاث اإلغريقييف العنايةو مدرسة اإلسكندرية ذَأرادها عىل ح
ًيبني، وتعترب مدرستها امتدادا ِصها، وهي جماورة لنَُّنشأت مدرسة الر: ًوقريبا منها ُ

 .)٢(هلا
ّ قريبة أيضا، قامت مدرسة حراٍويف جهة مـني مـن ِّعلُ عىل إثـر انتقـال أحـد امل)٣(نً

 .ّإنطاكية إىل حران بالعراق، واستقراره هبا ورشوعه بالتعليم والرتمجة
َ انتقاال آخر مـن إنطاكيـة إىل مـ)٣٣٩:ت (ويذكر الفارايب ، ثـم )٤(راسـانيةُرو اخلً

 .)٥( احلضارة العباسيةُ بغداد مهد وهي يف املركز بعد حني مجيع األطرافىتقابل وتالق
*               *               *                                

                                 
 ).٧٢:ص(مسالك الثقافة اإلغريقية إىل العرب، أولريي : انظر)  ١ (
 ).٧٧-٧٥:ص(املصدر السابق )  ٢ (
فرات وال سيام تقوم عند ملتقى الطرق التجارية يف رشق ال، تقع قرب منابع هنر البليخ، مدينة الصابئة)  ٣ (

كانت مركزا من أهم مراكز الثقافة اإلغريقية الـرسيانية قبـل اإلسـالم، ، طريق الشام وطريق اجلزيرة
، والفـرس، واليونـان، حكمهـا اآلشـوريون، وبقي فيه بعض الصابئة حتى مـا بعـد خالفـة املـأمون

ملدينـة املـسامة و هـي اآلن موضـع ا، م) ٦٣٩( هــ ١٨والرومان قبل أن يأخذها العرب صلحا سـنة 
 ).٢/٢٣٥(معجم البلدان ،  )١٩١: ص(الروض املعطار . من بالد تركيا) أورفة(

مرو (، التي أضحت يف وقت ما عاصمة خراسان، وتدعى )مرو(أحد أقاليم خراسان، وقاعدته مدينة )  ٤ (
 الـسلطانية، أي مـرو) مرو الشاهجان(أو ، وذّتفريقا بينها وبني مرو الر،  )مرو العظمى(أو ) الكربى

 - ٢٨٠(، سنة )أنطوخيوس األول(إن مؤسسها هو امللك السلوقي : يقال. لكوهنا مقر األمري احلاكم
هلـا يف التـاريخ اإلسـالمي ويف . ، وقد جعلها مستعمرة يونانية، ثم استوىل عليها الفـرس)م. ق٢٤٠

 ).٥/١١٢(ان معجم البلد، )٤٥٦: ص(آثار البالد . تاريخ الفكر اإلسالمى دور واسع كبري
 ).٣/٢٢٥( البن أيب أصيبعة ،عيون األنباء: انظر)  ٥ (

 ). ١٢٢ – ١٢١:ص( للمسعودي ،والتنبيه واإلرشاف  



 
 

  ٢٤٥  

يف دولة اإلسـالم فهنـاك  من حيث تاريخ احلركة التفاعلية مع الرتاث اليوناين ّأما
ّ يف الدولـة األمويـة، يف رّجمموعة من اإلفادات واملؤرشات التي تفيد بوجود اهـتامم مبكـ

أن خالـد بـن ) ٣٧٧:ت ()١( النديم ابنلرتمجة، فقد ذكرّالقرن األول اهلجري عن طريق ا
كان خالـد بـن «: اعتنى برتمجة كتب اليونان، حيث يقول) هـ٨٥:ت ()٢(يزيد بن معاوية

ٌحكيم آل مروان، وكان فاضال يف نفسه، وله مهة وحمبة للعلـوم، : يزيد بن معاوية يسمى ً
اليونانيني ممن كان ينزل مدينة مرص، ّه الصنعة، فأمر بإحضار مجاعة من فالسفة ِالَر ببَطَخ

ِوقد تفصح بالعربية، وأمرهم بنقل الكتب يف الصنعة من اللـسان اليونـاين والق ّ بطـي  إىل ّ
َالعريب، وهذا أول ن  .)٣(» إىل لغةٍغةُ كان يف اإلسالم من لٍقلّ

ًوينص أيضا عىل َة التعريب والرتمجة، الصفليّأو ّ واملشهور «:  بقوله)٧٦٤:ت (ديَّ
ُ أول من عرب كتب اليونان خالد بن يزيد بن معاوية ملا أأن ّ  .)٤(»ع بكتب الكيمياءِولّ

ــشري  ــث ي ــك، حي ــة أوســع مــن ذل ــة األموي ــشأن يف عهــد الدول ــدو أن ال ويب
دة عـام ّـإىل أن بعض أقوال املتكلمني األوائل إنام هـي متول) ٥٨٧:ت ()٥(ورديَهرَّالس

                                 
عـامل، أديـب، ، اق، البغـدادي أبـو الفـرجّالنديم، الورابن هو حممد بن إسحاق بن حممد بن إسحاق )  ١ (

 . هـ٣٧٧ة تويف سن،  تالتشبيها، الفهرست: من تصانيفه، مشارك يف أنواع من العلوم
 ).٢/١٣٩(الوايف بالوفيات ، )٢٧/٣٩٨(تاريخ اإلسالم : ُ          ينظر

، هو خالد بن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان االموي القريش، أبو هاشم حكيم قريش وعاملها يف عرصه)  ٢ (
، وألف فيها رسائلاشتغل بالكيمياء والطب والنجوم، فأتقنها ، وكان موصوفا بالعلم والدين والعقل

البدايـة والنهايـة ، )١/١٠٥(العـرب :ينظـر. هــ٩٠صحح الذهبي منهـا سـنة ، ختلفوا يف سنة وفاتها
)٩/٦٠.( 

 ).١/٢٤٢(الفهرست )  ٣ (
 ).١/٧٩(رشح المية العجم )  ٤ (
ه اسم: وقيل، شهاب الدين السهروردي املقتول بحلببب ّهو أبو الفتوح حييى بن حبش بن أمري امللق)  ٥ (



 
 

  ٢٤٦  

ٍ أمية من كتب قوم مجاعة يف عهد بنيَقلَبأيدهيم مما ن«وقع   كانت أساميهم تشبه أسامي ّ
ّالفالسفة، فظن القوم أن كل اسم يونـاين هـو اسـم فيلـسوف، فوجـدوا فيهـا كلـامت 

ًاستحسنوها وذهبوا إليهـا وفرعوهـا رغبـة  يف الفلـسفة، وانتـرشت يف األرض، وهـم ّ
 .)١(»فرحون هبا

ٌلة األموية، وهو قدر وهذا يفيد وجود انتشار لكتب الفلسفة وأقواهلا يف عهد الدو
 .ات الرتمجةليّزائد عىل جمرد أو

 :ّ الفلـسفي يف القـرن األول بقولـهعـىل الوجـود) ٩١١:ت ()٢(ويؤكد السيوطي
ّ علوم األوائـل دخلـت إىل املـسلمني يف القـرن األول ملـا ّه، أنِّلُفاحلاصل من هذا ك...«

 ملا كان الـسلف يمنعـون مـن فتحوا بالد األعاجم، لكنها مل تكثر فيهم، ومل تشتهر بينهم
 .)٣(»اخلوض فيها

احتكاك املسلمني : ومما يثبت صلة علم املسلمني بفلسفة اليونان يف القرن األول«

                                 
ولـه مـن العمـر نحـو سـت ،   هــ٥٨٦تل بقلعة حلب يف أواخر سنة ُق، حكيم، فقيه، أصويل،  عمر

وكتـاب هياكـل ، وكتاب اللمحـة، له كتاب التلوحيات اللوحية والعرشية: قال الذهبي، وثالثني سنة
. وسائرها ليست مـن علـوم اإلسـالم، وكتاب حكمة اإلرشاق، وكتاب املشارع واملطارحات، النور

 ).٢١/٢٠٧(السري ، )٦/٢٦٨(وفيات األعيان : ظرين
 ).٢٠٦:ص (َّ، للسهروردياملشارع واملطارحات)  ١ (
،  املرصي، الشافعي،هو عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن أيب بكر أبو الفضل جالل الدين اخلضريي)  ٢ (

 مجاعة مـن العلـامء، وملـا نشأ بالقاهرة وقرأ عىل، عامل مشارك يف أنواع من العلوم، مؤرخ، حمدث، فقيه
ويعد من املكثـرين ، هـ٩١١ّبلغ أربعني سنة اعتزل الناس وخال بنفسه فألف أكثر كتبه، وتويف يف سنة 

الدر املنثور، املزهر يف علوم اللغة، اجلـامع الـصغري، حـسن املحـارضة يف : من مؤلفاته، يف التصنيف
 ).٨/٥١(شذرات ال، )٤/٦٥(الضوء الالمع :ينظر. أخبار مرص والقاهرة

 ).١٢:ص(صون املنطق )  ٣ (



 
 

  ٢٤٧  

هم ِاشَِقم وكنائسهم ونِيرهتْدَالعلمي واتصاهلم بآباء الكنيسة يف الشام وما بني النهرين يف أ
ينيـة والفكريـة، ئس احلريـة الديـرة والكنـاْدَوقد كفـل املـسلمون لأل. لعقائد املسيحيني

ويثبـت .. .درس فيها فلسفة اليونان ويف مقدمتها منطق أرسطوُة تّيفكانت كمجامع علم
وريانية من خمطوطات هـذا ُ وجود خمطوطات س:يرةَْداتصال املسلمني بأصحاب هذه األ

ين عـىل  هؤالء األخريِّ كبري من نقاش املسلمني لعقائد املسيحيني، وردٌهد، فيها جانبَالع
 .)١(»...املسلمني

، قبـل الدولـة العباسـية،  اهلجـريثم يمتد هذا االتصال إىل أوائـل القـرن الثـاين
 حيث وقـف  يف ذلك العهد،ّار عن وجود أول رسالة يف املنطقّ النشما ذكره: ذايشهد هلو

رسـالة يف  (بعنـوان أسعد بن عيل بـن عـثامن البـانيوي: عىل خمطوطة نادرة ملؤلف اسمه
ً وإن كـان واقعـا يف صـدر الدولـة عاموهذا ال. )٢()هـ١٣٤ (ّ، وذكر أنه ألفها عام)طقاملن
 يف نطـاق ْ أي؛ً املعرفة واالتصال كـان سـابقا عـىل هـذا التـاريخّ أنفيدلعباسية إال أنه يا

ار عـن املؤلـف أنـه قـام برتمجـة جمموعـة مـن الكتـب ّالعرص األموي، حيث ينقل النش
ّعلمه للغتني اليونانية والالتينيةالفلسفية واملنطقية بعد ت وال شك أن هذه اجلهود متتـد . )٣(ّ

ويمكن اعتبار هذا العمل أقدم نقـل أو ). هـ١٣٢ (ًزمنا قبل قيام الدولة العباسية يف عام
 .تأليف يف علم املنطق عند املسلمني

 اإلمام الفقيه،) ١٥٠:ت (وي عن أيب حنيفةُ، ما رتأكيد هذا االمتدادومما يلتحق ب
 مـا تقـول فـيام أحـدث النـاس مـن :قلت أليب حنيفة«:  أحد تالمذته سأله، فقالّمن أن

مقاالت الفالسفة، عليك باألثر وطريقة السلف، : اض واألجسام، فقالَرَْعالكالم يف األ
                                 

 ).٢١:ص(ّمناهج البحث عند مفكري اإلسالم، للنشار )  ١ (
 ).٢٩:ص(هج البحث عند مفكري اإلسالم امن: انظر)  ٢ (
 ).٢٩:ص(املصدر نفسه )  ٣ (



 
 

  ٢٤٨  

 .)١(»ّوإياك وكل حمدثة فإهنا بدعة
بلـه مـن َ حالة من االشتهار واالنتـشار فـيام قَعقب وقع هذا اإلنكار ّواألظهر أن

 مـن هـذه املقـوالت مـن طريـق ٍولعل األقرب أن أبـا حنيفـة وقـف عـىل يشء. الزمان
ٍويدعم هذا عىل نحو ما، ما ذكـره . درها من قول الفالسفةْصَاملتكلمني، لكنه نسبها إىل م

من أهنم طـالعوا كتـب ) ١٣١:ت ( عن تالمذة واصل بن عطاء) ٥٤٨:ت (الشهرستاين
ومن املحتمل أن مطالعتهم هلا كانت بعد ترمجتها التـي . )٢ً(االّالفالسفة، وولدوا منها أقو

 .متهم بزمنّقد تكون تقد
 باإلرث اليونـاين لعناية، فإن ا)هـ١٣٢ (ة، والتي قامت عامأما يف الدولة العباسي

). هــ١٥٨:ت ()٣(سها احلقيقي أيب جعفـر املنـصورِّرة عىل يد مؤسّ يف مرحلة مبكتكان
واة األخبـار املعتنـني ُ عن أحد رًيف تارخيه رواية) ٣٤٥:ت ()٤(سعودي املخِّ املؤررَكَفقد ذ

ُل خليفـة ترمجـت لـه َّوكان أو«: ًبتاريخ خلفاء بني العباس، فقال واصفا خالفة املنصور
ّالكتب من اللغة العجمية إىل العربية، منها ِكتـاب كليلـة ودمنـة، وكتـاب الـسنْد هنـد، : َ ِ

                                 
 ).٥/٢٠٧(ذم الكالم، للهروي )  ١ (
 ).١/٤٦(ل َحِّامللل والن: انظر)  ٢ (
أول خلفـاء الدولـة العباسـية، ، ن حممد بن عيل بن عبد اهللا بن عباس أبو جعفر املنـصورهو عبد اهللا ب)  ٣ (

بويع له باخلالفة جهرا سنة ، "القائم" و "املرتىض"ويقال له ، وأحد اجلبارين الدهاة من ملوك العرب
 ).٢٥٩: ص(تاريخ اخللفاء ، )٥/٦٣(الكامل يف التاريخ : ينظر.  هـ١٥٨وتويف سنة ،  هـ١٣٧

مـؤرخ، ، من ولد عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنـه، هو عيل بن احلسني بن عيل أبو احلسن املسعودي)  ٤ (
خزائن امللـك ورس : من تصانيفه، هـ٣٤٥تويف بمرص يف مجادى اآلخرة سنة ، إخباري، صاحب فنون

 . التاريخ يف أخبار األمم من العرب والعجم، التنبيه واإلرشاف، العاملني
 ).٢١/٥(الوايف بالوفيات ،  )١٠/١٤١(السري : نظر         ي



 
 

  ٢٤٩  

َملنطقيـات وغريهـا، وتـرجم لـه كتـاب املُوترمجت له كتب أرسطاطاليس من ا ي ِطْسَجـُ
ثامطيقي وسائر الكتب القديمة مـن اليونانيـة َْرليموس، وكتاب إقليدس، وكتاب األْطَلب

ّوالرومية والفهلوية ُ  والفارسية والرسيانية، وأ)١(ّ ُّ قوا ّخرجت إىل الناس، فنظروا فيها وتعلّ
 .)٢(»...إىل علمها

: أنه) ١٣٩:ت (ّ الكاتب األديب عبداهللا بن املقفععن) ٦٤٦:ت (طيْفِويذكر الق
ّأول من اعتنى يف امللة اإلسالمية برتمجة الكتب املنطقية أليب جعفـر املنـصور« تـرجم .. .ّ

كتاب قطيغورياس، وكتاب باري أرمينياس، : كتب أرسطوطاليس املنطقية الثالثة، وهي
 .)٣(»وكتاب أنالوطيقا، ترجم ذلك بعبارة سهلة

نات املنطقيـة العربيـة، سـواء يف تــأليف أو ّوة يف املــديـلّوزنـا حتقيـق األووإذا جتا
ًاستنادا عىل ما  - ه من املؤكدّ فإن=عَّمنقوالت البانيوي اآلنف الذكر، أو ترمجات ابن املقف

ّفوا عىل علم املنطق باللغة العربية يف الثلث األول من القرن الثاين ّأن املسلمني تعر -سبق
 .اهلجري

ة العناية بعلم املنطق بالتحديـد عنـد ليَّعىل أو) ٤٦٢:ت ( األندليس صاعدُّوينص
علم : ُل علم اعتني به من علوم الفلسفةَّإن أو«: ّاملسلمني دون بقية علوم الفلسفة، فيقول

                                 
، ومـاه هناونـد، ومهـذان، ّوالـري، أصبهان: وهو اسم يقع عىل مخسة بلدان، ةَلِْههي لغة منسوبة إىل ف) ١ (

، وهـي مخـسة ألـسنة، وهي إحدى اللغات التي كان جيري قـديام كـالم الفـرس عليهـا، وأذربيجان 
والفهلوية منها خاصة جيري هبا كالم امللوك يف ، والرسيانية، واخلوزية، والفارسية، ّوالدرية، الفهلوية
 ).٣٠/١٩٩(فهلل : مادة، تاج العروس، )٤/٢٨١(معجم البلدان .  جمالسهم

 ). ٥/٢١١ (، للمسعوديمروج الذهب ومعادن اجلوهر)  ٢ (
 ). ١٤٩ – ١٤٨:ص (، للقفطيإخبار العلامء بأخبار احلكامء)  ٣ (



 
 

  ٢٥٠  

َّاملنطق والنجوم، فأما علم املنطق؛ فأو ع َّن اشتهر به يف هذه الدولـة عبـداهللا بـن املقفـَل مّ
وترجم مع ذلك املدخل إىل كتاب املنطـق .. .، كاتب أيب جعفر املنصورالكاتب الفاريس

ل مـن تـرجم مـن اللغـة َّوهـو أو.. .وريُّ الـص)١(فوريـوسْرُفاملعروف باإليساغوجي ل
 .)٢(»الفارسية إىل اللغة العربية

نة، ِّع ليست بالقليلة وال باهليَّوال شك أن هذه املجموعة التي قام برتمجتها ابن املقف
 وبقلـم أديـب كاتـب ،ًورث إقباال عليها يف ثوهبا العريبُا من أصول هذا العلم، وستألهن

ُم جدا، يمكن أن تبنى عليه عالِّوهذا كله حيدث يف زمن متقد. ذي عبارة مؤثرة ة وثيقـة قً
 .هبذا العلم عىل وجه اخلصوص من بني سائر العلوم الفلسفية

يف ، فـيمكن وصـفها بأهنـا )١٥٨:ت (أما حالة الرتمجة يف عهد املنصور العبـايس
 وتوسيع دوائر االهتامم بمنتجات احلـضارات الـسابقة ، االنتباهِتْفَ ول،مرحلة البدايات

ضـوها حتـت سـلطان دولـة اإلسـالم، ومـن عـادة ْرَلوهـا وأْهَوالبائدة، والتـي دخـل أ
ابق،  من عادة العرص التـايل البنـاء عـىل اإلرث الـسّأنضارات التناقل والتثاقف، كام احل

ًنن التدافع التي قدرها اخلالق سبحانه كونا عىل البرشيةُوهذه من س ّ. 
والذي يظهر أن حركة الرتمجة، وإن كانـت يف مرحلـة البـدايات، إال أهنـا القـت 

                                 
ًكـان عاملـا ، وكان بعد زمن جالينوس، ّريُكان اسمه أمونيوس وغ: وقيل، د يف صورفيلسوف ول)  ١ (

ّبكالم أرسطو، وقد فرس كتبه ملا شكا إليه الناس غموضها، وعجزهم عن فهم كالمه وقال كالم : ّ
ِورشع يف تـصنيف كتـاب ، عن فهمها طلبة زماننا لفـساد أذهـاهنم ُاحلكيم حيتاج إىل مقدمة قرص

 . ً مقدمة هلاُوجعل،  كتب أرسطوطاليسإىلخذ عنه وأضيف ُفأ، إيساغوجي
 ). ٤٦٦: ص(معجم الفالسفة ، )١٦٩: ص(ار احلكامء بخبار العلامء بأخإ:           ينظر

 ). ٦٨:ص ( لصاعدطبقات األمم،)  ٢ (



 
 

  ٢٥١  

ًتفاعال، وظهر مفعوهلا يف الوسط العلمي، وخلفت آثارا سلبية يف املعتقـدات  و ًاستجابة ّ ً
 حيث عاجلها اخلليفـة بنفـسه )١٦٩:ت ()١(الفة املهديّالتي تولدت يف العهد التايل يف خ

شار إليـه ُ املقليف تكملة النّ) ٣٤٥:ت (سعوديّوعاقب عليها بشدة، كام ورد يف تاريخ امل
ُآنفا، يف وصف خلفاء بني العبـاس، حيـث ذ أمعـن يف قتـل ... «: كـر عـن املهـدي أنـهًّ

ا َِهنم باعتقـاداهتم يف خالفتـه، ملـّين لظهورهم يف أيامه وإعالِّامللحدين والذاهبني عن الد
ْ ومرقيون،)٣(يصانَد  وابن،)٢(انترش من كتب ماين ّاهللا بـن املقفـع وغـريه،   مما نقله عبد)٤(َ

ّوترمجت من الفارسية والفهلوية  .)٥(»...إىل العربية ُ

                                 
 خلفـاء الدولـة من: هو حممد بن عبد اهللا املنصور بن حممد ابن عيل العبايس، أبو عبد اهللا، املهدي باهللا)  ١ (

، ) هــ١٥٨سـنة (وويل بعد وفاة أبيه وبعهد منـه ،  )من كور االهواز(ولد بإيذج ، العباسية يف العراق
، وأقام يف اخلالفة عرش سنني وشهرا، ومات يف ماسبذان، رصيعا عن دابته يف الصيد، وقيـل مـسموما

 ).٢٧١: ص(تاريخ اخللفاء ، )٥/٢٢٥(الكامل يف التاريخ : ينظر. هـ١٦٩سنة 
ظهر يف زمان سابور بـن أردشـري، قتلـه هبـرام بـن ، هو ماين بن فاتك احلكيم، مؤسس الديانة املانوية)  ٢ (

ًأحـدث دينـا بـني املجوسـية ، م٢٧٧هرمز بن سابور وذلك بعد عيسى بن مريم عليـه الـسالم سـنة 
 .  السالموالنرصانية، وكان يقول بنبوة املسيح عليه السالم، وال يقول بنبوة موسى عليه

 ).٦٢٩: ص(معجم الفالسفة ، )٢٤٤: ص(امللل والنحل :           ينظر
وبنى عـىل هـذا ، وجد عليه منبوذا، ديصانها يسمى ُّسب إىل هنر عىل باب الرُن، هاُّ أحد أساقفة الرهو)  ٣ (

 . وهو من القائلني بالثنوية، -أورليوس–ظهر يف أيام ملك مرقص ، النهر كنيسة
 ). ٢٥٠: ص(امللل والنحل ، )١/٢٥٢(الكامل يف التاريخ : نظر          ي

، الظلمـة، إحدى الطوائف الثنوية القـائلني باألصـلني، مؤسس الديانة املرقيونية، ّ من أهل حرانهو)  ٤ (
 . ل بينهام خيلق من هذا ومن هذا ليس من جنسهامّعدُوأضاف مرقيون إليهام ثالثا م،والنور
 )..٦٣٥: ص(معجم الفالسفة ، )٢٥٢: ص(والنحل امللل :          ينظر

 ).٥/٢١٢ (، للمسعوديّمروج الذهب)  ٥ (



 
 

  ٢٥٢  

ه بإعـادة ترمجـة ِرْمـَه عىل الرتمجة يف أُفكان فضل) ١٩٣:ت ()١(أما هارون الرشيد
 .)٢(ي سبقت ترمجتها من قبل، أكثر من تشجيعه عىل ترمجة كتب جديدةالكتب الت

ور األول يف العهد العبايس منذ عرص أيب جعفـر املنـصور مـن َّويف اجلملة فإن الد
اشتمل عـىل العنايـة بكتـب الطـب واملنطـق ) ١٩٣:ت (إىل وفاة الرشيد) هـ١٣٦ (عام

 .)٣(واهلندسة، ودارت رحى الرتمجة حوهلا أكثر من غريها
مة الرسمية، والعرص الذهبي يف تـاريخ عنايـة َّبقى الدور األبرز، واملرحلة املنظيو

 ).٢١٨:ت( يف عهد اخلليفة العبايس املأمونوناين هاملسلمني بالرتاث اليو
ِّوهذه املرحلة جاءت متم  احلركـة العلميـة ِّمة هلا يف ظلِّ للجهود السابقة، ومنظًمةُ

عهد إىل عهد بعد استقرار الدولة وقيام مطالـب التحـديث التي بدأت تزداد وتريهتا من 
ّالتطور يف العلم والتعليم واستقطاب العلامء وهتيئـة احلالـة : واحلياة املدنية، ومن أجالها

 .املالئمة لطلبة العلم
ًولعل من أبرز األسباب التي أحدثت نوعا من القفزة يف املجـال العمـيل يف هـذه 

ئية من هرم السلطة السياسية املتمثلة يف اخلليفة املـأمون، والـذي العناية االستثنا: املرحلة
ًيمتاز عمن سبقه من اخللفاء بكونه ذا عالقة متميزة مع العلم عموما منـذ نـشأته، وعـىل 
ُنحو خاص مع العلوم العقلية، والتي طلبها ودرسها إىل درجة االفتتان فيها، كام يذكر يف 

                                 
خامس خلفاء الدولـة العباسـية ، هو هارون الرشيد ابن حممد املهدي ابن املنصور العبايس، أبو جعفر)  ١ (

،  اخلالفة ببغدادونشأ يف دار، ّولد بالري، ملا كان أبوه أمريا عليها وعىل خراسان، يف العراق، وأشهرهم
 مـن قـرى "سـناباذ "تـويف يف ، فقـام بأعبائهـا)  هــ١٧٠سنة (وبويع باخلالفة بعد وفاة أخيه اهلادي 

 ). ٢٨٣:ص(تاريخ اخللفاء ، )١٠/٢١٣(البداية والنهاية : ينظر. هـ وهبا قربه١٩٣طوس، سنة 
 ).١٦٩:ص(ّاجلانب اإلهلي، للبهي : انظر)  ٢ (
 ).١٧٤ – ١٧١:ص(ي يف تاريخ املذاهب الفلسفية، لسانتالنا الوجود اإلهل: انظر)  ٣ (



 
 

  ٢٥٣  

اجتهد يف قراءة الكتب القديمة، وأمعن يف درسها،  «وصف تارخيه مع علوم األوائل، أنه
 .)١(»... يف فهمها وبلغ درايتهاَّوواظب عىل قراءهتا، فافتن

، وليس ٌ متميز، ألنه عامل يف نفسه ومشتغل بالعلم خليفة بوجودوهذه النشأة تفيد
نـه  فإلـذا. ًيمتلك رؤية وهدفا، خاصة يف جمال العلوم التي تأثر هباوجمرد خليفة سيايس، 

جـالس «:  رؤيته، حيث نجده كام يصفه املؤرخـون أنـهسيدعم احلركة العلمية عىل نحو
ِّب إليه كثريا من اجلدليني املربَّاملتكلمني، وقر ّ وأيب إسـحاق ذيل ُزين واملناظرين كـأيب اهلـً
ة ّظام وغريمها ممن وافقهام وخالفهام، وألزم جملسه الفقهاء وأهل املعرفّيار النَإبراهيم بن س
عة نَْ النـاس يف صـَبِغـَهم من األمصار وأجـرى علـيهم األرزاق؛ فرَمَدْقَمن األدباء، وأ

ًالنّظر وتعلموا البحث واجلدل، ووضع كل فريق منهم كتبا ينرص فيها مذهبه ويؤيـد هبـا  ّ
 . )٢(»قوله

 : فانظر لصنيع هذا اخلليفة العامل وآثاره التي تتلخص يف التايل
 . االجتاهات والتخصصاتتقريب العلامء من كافة  -
استقطاب العلامء، وتوفري الدعم املادي واإلغراء املعييش لضامن بقائهم واستقرار  -

 . أحواهلم

 . م البحث والنّظرّالرتغيب يف تعل -

ّ حينام أسـس بيـت احلكمـة، والـذي يعـد ًانتشار حركة التأليف والرتمجة، خاصة - ُ
ًجامعة علمية، ومعهدا متخصصا يف ترمجة العلم ا  . )٣(ليوناينً

                                 
 ).٥/٢١٤(مروج الذهب، للمسعودي )  ١ (
 ). ٥/٢١٤(املصدر السابق )  ٢ (
 ). ١٤٠:ص(انظر تطور املنطق العريب، لنيقوال ريرش )  ٣ (



 
 

  ٢٥٤  

 . )١(صد والفلكّدعم املجال التطبيقي والصناعي، كام حصل يف صناعة آالت الر -
ومن املؤكد أن مثل هذه االنطالقة ستؤثر يف مسرية التاريخ العلمي عند املسلمني 
يف كافة العلوم الرشعية والفلسفية، وترفع من مـستوى احلـراك الثقـايف إىل أعـىل درجـة 

 .رات يف تلك العصوريمكن أن تصلها احلضا
*    *    * 

أبـرز طـرق ؛ يمكن مالحظـة يخ اتصال املسلمني بعلوم اليونانتار  إىلبالرجوعو
 :  يف املظاهر التاليةالتواصل املعريف مع هذه العلوم

االتصال الشفوي عن طريق املناقشات التـي دارت بـني علـامء املـسلمني : األول
ًمـن املحتمـل جـدا أن و. )٢(حة كالعراق والشامورجال الكنائس املنترشة يف البالد املفتو

حيدث تبادل لآلراء وتأثر بأدوات البحـث واجلـدل، خاصـة عنـد املتكلمـني أصـحاب 
النزعة العقلية التي قد تتوائم مع ما يمكن أن جتـده مـن علـوم فلـسفية أو منطقيـة عنـد 

 . ارة إليهجمموعة من أصحاب الكنائس التي استوعبت الرتاث اليوناين كام سبقت اإلش
تـردد بعـض املتعلمـني مـن املـسلمني عـىل املـدارس الفلـسفية امللتحقـة : الثاين

حيث سـبقت اإلشـارة إىل انتـشار . )٣(»األسكول«بالكنائس، والتي كانت تعرف باسم 
ًجمموعة من املدارس التي كانـت تعنـى بالدراسـات الفلـسفية، وكانـت ملتحقـة غالبـا  ُ

ة، وذلك حينام اعتنى رجـال الكنـسية بتطـوير العلـوم عنـد رة والكنائس النرصانيِيَْدباأل
 مدرسة اإلسكندرية التـي آل رعىل غرا اتباعهم، فأنشأوا مدارس تعتني بالشأن الفلسفي

                                 
 ).٧٠-٦٩:ص(طبقات األمم، لصاعد : انظر)  ١ (
 ). ١/١٠٨(ّم، للنشار نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسال: انظر)  ٢ (
 ). ١/١٠٨(املصدر السابق : انظر)  ٣ (



 
 

  ٢٥٥  

 . إليها املوروث اليوناين
ًا من عن طريق العقائد املنترشة يف بالد الفرس، والتي كانت تتضمن كثري: الثالث

 باسـتخدام املنطـق عـىل عنايـةرس كـانوا ُ الفـّذكر أنُيـث حي. عنارص الفلسفة اليونانية
للكتب ) هـ١٣٩:ت (ّويؤيد هذا؛ أن نقل ابن املقفع. )١(اليوناين يف بحثهم واستدالالهتم

ًاملنطقية كان من اللغة الفارسية، أي أن الرتمجة كانـت متقدمـة جـدا عنـد الفـرس، مـن 
 . يةّاليونانية إىل الفارسية ثم حتولت منها إىل العرب

ًرس نقلت يف القديم شيئا من كتـب ُوقد كانت الف«): ٣٨٠:ت (النديم ابن يقول
 . )٢(»ّ عبداهللا بن املقفع وغريهةّاملنطق والطب إىل اللغة الفارسية فنقل ذلك إىل العربي

وهذا أمر معهود من األمم املتحرضة يف اقتناص املعارف واستيعاهبا، فحينام دخل 
ّنتهجونـه يف علـومهم يف سـيادة الدولـة اإلسـالمية مـرروا هـذه أهلوها بام يعتقدونه وي

د، والذين بدورهم احتضنوا احلـضارة ُُداملضامني الفلسفية واملناهج العلمية للفاحتني اجل
 . البائدة، واستفادوا منها

ًالطريق املبارش، واألكثر اسـتيعابا واتـصاال: الرابع هـو طريـق الرتمجـة والنقـل : ً
ًملؤلفات اليونانية يف كافة العلوم، سواء من اللغة اليونانية مبارشة، أو والتعريب للكتب وا

 .يانية والفارسيةُّمن اللغات الناقلة عنها كالرس
*    *    * 

 : يف اآليتم األوائل  أهم الدواعي والبواعث لعناية املسلمني بعلوكام يمكن رصد
ويعترب بعض . ة احلاجة لبعض العلوم الدنيوية كعلم الطلب والفلك واهلندس-١

علم الفلك والطب عىل وجه اخلصوص، اجلرسين اللذين عرب خالهلـام  « يفّخني أنّاملؤر
                                 

 ). ١/١٠٨( للنشار ،، ونشأة الفكر الفلسفي)١٦٨:ص (ياجلانب اإلهلي، للبه: انظر)  ١ (
 ). ١/٢٤٢(الفهرست )  ٢ (



 
 

  ٢٥٦  

العلم اليوناين والفلـسفة اليونانيـة إىل اإلسـالم يف بغـداد خـالل القـرن األول للحكـم 
 . )١(»العبايس

 يعود السبب يف« تكاميل، إذ ٍب عىل نحوطبل وخيتص املنطق بمزيد ارتباط بعلم ال
انتشار الدراسات املنطقية إىل الرابطة التي تربط بني املنطق والطب، تلـك الرابطـة التـي 

فقد كان كل مركز للحياة املتحرضة بحاجـة ). الثالث اهلجري= (قامت يف القرن التاسع
ِّ مكمـل ٌانترش بصحبته املنطق، فهـو جـزء.. .إىل األطباء، وكام انترش الطب خارج بغداد ُ

ّإن الصلة بني هذين العلمني كانت عىل درجة من القوة بحيث ال .  الطبيلربنامج التعليم
ًيبدو غريبا أن نجد يف معاجم الرتاجم العربية يف هذه الفرتة رجال يو طبيـب : ف بأنـهصـً

 . )٢(»منطقي
 نوع اللغة العلمية التـي يتخاطـب هبـا املخـالفون مـن النـصارى وغـريهم، -٢

ميـة التـي تقـنعهم، وعـىل وفـق منـاهجهم التـي غـتهم العلُاستدعى خماطبتهم بـنفس ل
و وهـ. لمني واملخـالفني يف األديـانيعتمدوهنا، وهذا عىل إثر املناقشات العلمية بني املس

منهجهم ّوتطور ًتأثر به املتكلمون عىل وجه اخلصوص، وكان سببا يف منشأ املدخل الذي 
الرتمجـة   عـرصَاكـبَة ولكالمـي عـىل يـد املعتزلـفإن استحكام املنهج ا. ًالفكري الحقا

 . عث الفلسفي يف دولة اإلسالم من بداياتهَوالب
لميـة بـشكل رسـمي، وهتيئـة ِملية العَ اإلرادة السياسية، وتأثريها يف دعم الع-٣

 عـىل قناعـة ّوسـواء كـان هـذا التوجـه بنـاء. الت فكريةّالظروف املناسبة إلحداث حتو
الط يف االستكثار بأنواع خاصـة مـن َالبة، أو كان كعادة أهل فيشخصية حقيقية من اخلل

 األثـر الـسيايس سـوف خيتـرص األزمنـة ويتجـاوز العقبـات ه من املؤكـد أنالعلوم؛ فإن
                                 

 ). ١٤٢:ص(تطور املنطق العريب، لريرش )  ١ (
 ). ١٦٣-١٦٢:ص(املصدر السابق )  ٢ (



 
 

  ٢٥٧  

 . املتوقعة
ّوهذا ما بدا فعليـا يف العـرص العبـايس يف عهـد أيب جعفـر املنـصور ، )١٥٨:ت (ً

ُمياال للعلوم العقلية، ويذكر عنه أالذي كان مع براعته يف الفقه و ًنه كان مهتام بعلم الفلك ًّ
ّكام توجه لالهتامم بالطب . والتنجيم، ويرعى الدراسات واألعامل اليونانية يف هذا املجال

 .)١(اليوناين عىل أثر شفائه من مرض أصاب معدته كام يروي ذلك بعض املؤرخني
هـذا الـدعم كـذلك يف الدراسـات الطبيـة ) ١٩٣:ت (وواصل هارون الرشـيد

 . ل الرتمجات، كام سبقت اإلشارة إليهواملنطقية من خال
 صاحب رؤية، لـذلك اجتـه نحـو هدفـه بكـل ٌفهو عامل) هـ٢١٨:ت (أما املأمون

ُحيث ساهم يف دعم حركة الرتمجة ماديا ومعنويا، فقد ذكر عنه أنه . وضوح وفعالية ممكنة ً ً ّ
ّرتجم له ذهبا، وكان لشدة عنايته يف النّقـل يـضع عالُعطي وزن ما يُكان ي متـه عـىل كـل ً

 . ض الناس عىل قراءة تلك الكتب ويرغبهم يف تعلمهاِّوكان حير. رتجم لهُكتاب ي
 مـنهم يف دعـم هـذه احلركـة ٌ شـارك مجلـة؛ء يف طلب الوجاهةوعىل عادة األثريا

 فوضعوا اجلوائز ورتبوا األعطيات عىل الرتمجات، فتوافد الرتامجـة عـىل ،بشكل ملحوظ
َر الوراقون وباعُثَبغداد من كل حدب وصوب، وك ق، وتعـددت جمـالس األدب َ الـورُةّ

 .)٢(واملناظرة، واشتغل الناس بالبحث واملطالعة
ّما تقتضيه حركة التمدن والتوسع :  من أسباب العناية بالرتاث اليوناين وغريه-٤

 . ّاحلضاري، من تفرغ الناس لتناول العلوم، والتخصص فيها والبحث حوهلا
ل أمرهـا بتثبيـت أركـان الـدين ونـرش دعـوة ّتغلت يف أوفالدولة اإلسالمية اشـ

                                 
 ). ١٤٠:ص(ملنطق العريب ّتطور ا: انظر)  ١ (
 ). ٣/١٤٢(ّتاريخ التمدن اإلسالمي، جرجي زيدان : انظر)  ٢ (



 
 

  ٢٥٨  

اإلسالم، واشتغل الناس يف عهد اخلالفة الراشدة بالدعوة والفتوحات ورواية احلـديث 
وعىل نحـو مـن ذلـك كـان الـشأن يف الدولـة . ّنَّة من غري تفرغ أو استدامة جلوسُوالس

ًألمـر متطـورا إىل الدولـة األموية من متابعة الفتوح، وتكميل أسباب امللك، حتى صار ا ّ
 . العباسية

ًمصورا نشاط العلوم العقلية الدنيوية يف عهد دولة ) ٨٠٨:ت (يقول ابن خلدون ِّ
ّثم جاء اهللا باإلسالم، وكان ألهله الظهور الذي ال كفـاء لـه، وابتـز«: اإلسالم وا الـروم ِ

ّملكهم فيام ابتز َ ْ حتـى إذا تـبجح . الصنائعذاجة والغفلة من َّوابتدأ أمرهم بالس. وه لألممُ
نـوا  الذي مل يكن لغريهم من األمـم، وتفنّّالسلطان والدولة، وأخذوا من احلضارة باحلظ

َىل االطالع عىل هذه العلوم احلكّيف الصنائع والعلوم تشوفوا إ َّمية بام سمعوا من األساقفة ِ ِ
ُواألقسة امل َّ  . )١(»إلنسان فيهاوا إليه أفكار اُمْسَ منها، وبام تٍ ذكرَدين بعضَعاهِ

ّفقيام الدولة واستقرارها، وثبات املعيشة، والبحث عن أسباب التطور والتمكني، 
 ذلك أورث ّ كل؛ونرش العلم، وتشجيع املتعلمني، وتفريع العلوم، وظهور التخصصات

ًبعدا جديدا يف البحث يف العلوم عىل وجه التدقيق واإلبداع، كام أظهر تشوفا وتنافـسا يف  ً ً ًّ ْ ُ
ّصيل العلوم والتقدم فيها يف أي ختصص كانحت ّ . 

   
أما املنطق عىل وجه اخلصوص، فقد كانت له أسبابه اخلاصة التي دفعت إىل العناية 

 : ًبه مبكرا من خالل ترمجة مصنفاته إىل العربية
كثرة التناظر واجلدل الديني، والذي قام عىل إثر انضامم املـدارس الفلـسفية : منها

سالم بعد الفتوح كام يف الشام والعراق، حيـث تـداول أهـل الكتـاب مـن حتت دولة اإل
ًاملسيحيني واليهود مع املسلمني، يف شأن األديان واآلراء اإلهلية، وكان مـنهجهم جديـدا 

                                 
 ). ٣/١١٢٤(ّاملقدمة )  ١ (



 
 

  ٢٥٩  

عىل أهل اإلسالم، إذ كان املعتمد لدهيم يف البحث والنظر هو املنهج املنطقي، لذا دعـت 
 بجملـة مـن ّتفهم والقبـولّفني، ثم توسع األمر بعد اللاحلاجة إليه من أجل مناظرة املخا

ُأفكاره التي خرجت يف صورة عقالنية جمردة عن أهواء أهل األديان أو ك  . رياهتمْفّ
ّس يف اإلسالم، حممْرُدخول مجلة من الف: ومن ذلك َ ّلـني بجملـة مـن تـصوراهتم ُ

ًي الذي وصل إليهم سابقا وعقائدهم الدينية السابقة، والتي كانت تقوم عىل النهج املنطق
 . وا معهم منهجهم ووضعوه بني يدي املسلمنيبعىل املسلمني، فجل

ئق فاحلاجة اخلاصة ملعرفة أساليب ومناهج اجلدل املنطقي، ومعرفـة معيـار احلقـا
 هي التـي دفعـت املـسلمني إىل ترمجـة = ذلك الزمانمنومنهج الكشف عنها يف السائد 

 .)١(كتب املنطق
*    *    * 

أصـناف  أبـرز تتحـدد ؛يف الرتمجـة واملنـاظرةمة والرسمية ّ هذه احلركة املنظوبعد
تفاعالت املسلمني مع املنتجات اليونانيـة التـي اسـتقرت يف بـالد املـسلمني، يف الـصور 

 : التالية
قد، عىل اآلراء الفلسفية خاصة يف اإلهليات، وقد تبنى هـذا املـسلك  والنَُّّ الرد-١

ّ عىل يـد املعتزلـة حتديـدا، فكثـرية هـي الـردود املـسجمن وقت مبكر املتكلمون لة عـىل ً
 . أرسطوطاليس وغريه

ًوكـان هـذا األمـر غالبـا عنـد الفالسـفة اإلسـالميني، :  التعليق والتلخيص-٢
وغـريهم ) ٤٢٨:ت (، وابن سـينا)٣٣٩:ت (، والفارايب)٢٥٩:ت (نديِالك: وأبرزهم
 . كثري

                                 
 ). ١٦٨-١٦٧:ص(اجلانب اإلهلي، للبهي : انظر)  ١ (



 
 

  ٢٦٠  

اآلراء واالسـتفادة منهـا بالبنـاء عليهـا ّبمعنى تقبـل بعـض :  البناء والتطوير-٣
ًوهذا يظهر أيضا عند الفالسفة املليني، ولعله يكـون أكثـر وضـوحا يف علـوم . وتنميتها ًّ

 . الفلك واهلندسة والطب ونحوها
 أي مـن وجهـة ،ع املسائل واملوضوعات الفلسفية برؤية إسـالميةُّب وتتبُّ تعق-٤

هـا للبحـث كـان مـن ابتكـار ِحْرَيف األذهـان وط بمعنى أن إثارة املسائل ،نظر املسلمني
 برؤيـة ْظر فيها وإن اإلغريق يف النَّ واملسلمون منهم علامءُفالسفة اليونان، ثم تابع الناس

ّخاصة، ففضل الـس  جـرى احلـق عـىل لـسان ْق بالبحـث يرجـع للفالسـفة حتـى وإنْبُ
 . )١(غريهم

املعتزلة الذين أسـسوا علـم ً عند املتكلمني كثريا، وبخاصة  أظهرولعل هذا األمر
 الفلـسفي يف اإلهليـات الكالم حيث جرى يف لساهنم ومصنفاهتم من املسائل ذات املنشأ

 ، خاصـة جديـدة عنـد بعـضهمً وأثبتـوا آراء-شـارة إليـه كام تقـدمت اإل-والطبيعيات
ن ، ثم مل يسع باقي املتكلمني مّم أو تولد قوله عنهميف قوهلوالبعض اآلخر تابع الفالسفة 

 . أشاعرة وغريهم إال دراسة وبحث نفس املسائل املستوردة من نتاج الفالسفة
*    *    * 

   
 
 
 
 

                                 
 ). ١٤:ص(مسالك الثقافة اإلغريقية إىل العرب، أولريي : انظر)  ١ (



 
 

  ٢٦١  

 
  أصول الفقه قبل املنطقتاريخ تكوين 

عند تتبع املسار التارخيي العام للفكر األصويل منذ بواكري الترشيع اإلسالمي، وما 
 مـن العلـامء  يف الوسـط العلمـيحلقه من تطورات يف األصول واألحكـام، وتفـاعالت

 يمكن مالحظة عدة أشكال للمضمون األصويل عرب تاريخ التكوين  =ّوالفقهاء والنُّظار
، ثة أشكال أساسية ألصـول الفقـهُللعلم الرشعي، واملؤكد فيها يقرب تصنيفه ضمن ثال

ؤثرات تعرضت ملمتعددة ٍل حتوالت جذرية يف احلالة األصولية التي تشكلت يف أطوار ّثُمت
لتشكيل عن األطوار التي ّاشتملت عىل متغريات، وتضمنت بواعث وإضافات يف إعادة ا

 .سبقتها
نـة وال َّدوامل، غـري ُ املـضمرةذهنيةالفاهيم امل  منعبارة عن جمموعة: الشكل األول

 : رتكزة عىل استيعاب أصلنيواملصطلح عليها، امل
 . ة التي حيتج هباِّاألدل -١
 .  عىل املعهود من لغة العربدةِستنُامل اعد االستنباطالل، وقوأوجه االستد -٢

 .  »ضمرُامل/هنيِّكل الذَّبالش«ويمكن االصطالح عليه 
وهذا الشكل هو الذي كانت عليه مادة أصول الفقه يف النـشأة األوىل بعـد عـرص 
ّالنبوة والترشيع؛ أي يف طبقة الصحابة والتابعني وأتباعهم إىل حدود النصف األول مـن 

جمموعـة مـن األدلـة والقواعـد :  يف صـورةحيث كانت األصـول.  اهلجريرن الثاينالق
 . اللغوية املختزنة يف األذهان الصحيحة السليمة من املؤثرات

 بـصورهتا  r النبـي بة رضوان اهللا عليهم مـنأما أدلة الترشيع فقد تلقاها الصحا
ة، ثـم نَُّلكتـاب والـسالبسيطة بدون تفصيالت وال تقسيامت، فكان لدهيم االحتجـاج با



 
 

  ٢٦٢  

 . اإلمجاع والقياس
ًواألظهر أن مصادر االستدالل كانت بينة  واضحة عند الصحابة مـن قبـل وفـاة ّ

 الـسالم  الصالة و حينام بعثه النبي عليهt، ويشهد لذلك حديث معاذ بن جبل rالنبي 
 . من أين سيستنبط األحكام: ؟ أي)١( سيحكمَِمإىل اليمن، وسأله ب
 : صادر التاليةفأجابه بامل

 . الكتاب -١
 . السنة -٢
االجتهاد، واملراد بـه القيـاس بـالنظر يف الكليـات واألصـول الـرشعية وإحلـاق  -٣

 . املناسب هبا
قتـال مـانعي :  مبـارشة يف حـادثتيrًأما اإلمجاع؛ فربز دليال عقـب وفـاة النبـي 

 . tالزكاة، ومجع القرآن يف خالفة أيب بكر الصديق 
ّيح القايض، وعدد ُ لرش t اب الذي كتبه عمر الفاروقًويشهد لذلك أيضا؛ اخلط

ة نَُّ بام يف كتـاب اهللا، فـإن مل يكـن فـبام يف سـِضْاق: فيه أصول األحكام واألقضية، بقوله
؛ فإن شئت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، فإن مل يكن فبام اجتمع عليه الناس، فإن مل جتد

 .)٢(أن جتتهد رأيك
                                 

، )٣٥٩٢(بـاب اجتهـاد الـرأي يف القـضاء بـرقم ، قـضيةوأبـو داود يف األ، )٥/٢٣٦(أخرجه أمحد ) ١ (
  .)١٣٢٧(باب ما جاء يف القايض كيف يقيض برقم ، والرتمذي يف األحكام

باب احلكم باتفـاق ، والنسائي يف آداب القضاة، )١٦٥(إىل رشيح، أخرجه الدارمي برقم  كتاب عمر)  ٢ (
وصـححه الـضياء يف املختـارة ، )١٠/١١٠(والبيهقي يف السنن الكربى ، )٥٣٩٩(أهل العلم برقم 

 ).٢٠/٤٠١(فتاوى ابن تيمية :  وانظر).١٣٣(برقم 
 



 
 

  ٢٦٣  

ِّ الـصدر األول مـصدرا للتفقـه واسـتخراج األحكـام، فهذه األدلة اسـتقرت يف ً ّ
 . وشكلت بذلك بدايات املنهج األصويل

نحـن «: ًثا عن منهج الصحابة يف طلب األحكامِّمتحد) ٤٧٨ :ت (يقول اجلويني
ًنعلم قطعا أن الوقائع التي جرت فيهـا فتـاوى علـامء الـصحابة وأقـضيتهم؛ تزيـد عـىل 

ٌّد، وال حيوهيا حد؛ فإهنم كانوا قايسني يف قريب من مائة َ ال حيرصها عًاملنصوصات زيادة ٌَّ
ُ، والوقائع ترتى، والنفوس إىل البحث طلعة، وما سكتوا عن واقعة صائرين إىل أنـه ٍةنََس

َّال نص فيها، واآليات واألخبـار املـشتملة عـىل األحكـام نـص ًا وظـاهرا، باإلضـافة إىل ّ ً
ْاألقضية والفتاوى كغر ٍ وعىل قطع؛ نعلم أهنم ما كانوا حيكمون بكل .ينزف من بحر ال ٍفةَ

ُما يعن هلم من غري ضبط وربط، ومالحظة قواعد م ُّ ِبعة عندهم، وقد تواتر مـن شـّتَِ مهم َيٍ
نن ُشوا يف سـّفـإن مل يـصادفوه؛ فتـ. من كتاب اهللا تعاىل: أهنم كانوا يطلبون حكم الواقعة

 .)١(»ىل الرأيفإن مل جيدوها اشتوروا، ورجعوا إ، rرسول اهللا 
أما أوجه االستدالل وقواعد االستنباط؛ فإهنا ترتكز عىل لغة العرب املطبوعة عىل 

ً إذ كانوا هم أهـل اللغـة اسـتعامال ؛ّطرة عند الصحابة وعموم الصدر األولِليقة والفَّالس
 هلم يف انضباط الفهم واستقامة املسلك يف داللة اللغـة ًفكانت خربهتم كافية. ًواحتجاجا

 . ىل املعنىع
ًواصفا حال أصول الفقه يف تلك الطبقة، ومناسبته ) ٨٠٨:ت (يقول ابن خلدون

ٍستحدثة يف امللة، وكان السلف يف غنْية عنه؛ بـام أن ُ من الفنون املّواعلم أن هذا الفن«: هلا ُِ ّ
 وأمـا .كـة اللـسانيةَلَيد مما عنـدهم مـن املْزَاستفادة املعاين من األلفاظ ال حيتاج فيها إىل أ

ُالقوانني التي حيتاج إليها يف اسـتفادة األحكـام خـصوصا فمـنهم أخـذ معظمهـا وأمـا . ً

                                 
 ).٥٠٠-٢/٤٩٩(الربهان )  ١ (



 
 

  ٢٦٤  

لـة وخـربهتم َقرب العـرص وممارسـة النَُّاألسانيد فلم يكونوا حيتاجون إىل النّظر فيهـا لقـ
 . )١(»هبم

ًا يف طبقـة األصـحاب ِّولقد كان العـرف املنهجـي يف اسـتنباط األحكـام مـستقر
ًودا بينهم، ومل تظهـر حاجـات أو بواعـث داعيـة إىل اسـتحداث وضـع والتابعني ومعه

والــصحابة ريض اهللا عــنهم مــا اعتنــوا بتبويــب «): ٤٧٨:ت (جديــد، يقــول اجلــويني
نعم؛ كانوا مستعدين للبحث عنـد مـسيس احلاجـة . األبواب، ورسم الفصول واملسائل

 واألمثلـة؛ ألن األمـور يف م الفـروعْسَإليه متمكنني، وما اضطروا إىل متهيد القواعد، ور
 . )٢(»زماهنم مل تضطرب كل هذا االضطراب

ّواستمر هذا الوضع األصويل الذهني يف تلك الطبقة املتقدمة حتى طرأ املؤثر عىل 
 : األصلني

 . اللغة: الثاين       . األدلة: األول
ُأما األدلة فقد طرأ عليها امل  : ّشكل يف عدة مواضع، منهاّ
 جهة معرفة الناسخ واملنسوخ وكيفيـة  مني برز اإلشكال فيهدليل الكتاب، والذ
ّومن جهة تعدد القراءات، والقراءة الشاذة يف حكمهـا واملوقـف . متييزه، وضوابط ذلك

 . من االحتجاج هبا
أما دليل السنّة فقد طرأ اإلشكال عليه من جهة الثبوت والداللة، كـام يف املوقـف 

 . يف عموم البلوى أو خمالفة القياس، ونحو ذلكمن االحتجاج بخرب اآلحاد وحاالته 
 . ّأما اإلمجاع فوقع اإلشكال يف االحتجاج به، ويف تصوره، وإمكان وقوعه

                                 
 ).٣/١٠٦٤(املقدمة )  ١ (
 ). ٢/٨٨٥(الربهان )  ٢ (



 
 

  ٢٦٥  

وكذلك احلال يف دليل القياس، فقد طرأ اإلشـكال يف ضـبط مفهومـه وأنواعـه، 
َوحصل توسع يف تطبيقه واستعامله، واحتـيج إىل معرفـة املقبـول منـه واملـردود، وبيـان 

 . وايةِّاملوقف يف حال تعارضه مع الر
ًتعترب هذه أبرز اإلشكاالت الواردة تباعا يف املجتمع الرشعي عىل األدلة الرئيـسة 

 . يف أصول االستدالل
ُأما اللغة؛ فدرجة التغري فيها كانت أظهر، وأوسع انتشارا، حيث هجمت العجمة  ً ّ ّ

الفتوحـات واخـتالط األلـسنة ّعىل الناس يف احلوارض وفشا اللحن فيهم، وذلـك بعـد 
 . ّالعريب منها بالعجمي

ّواحتيج قبال إىل تدوين قواعد النحو حتى يستقيم إعراب اللفظ، ثم احتـيج بعـد  ً
والغايـة مـن ذلـك . ذلك إىل إقامة داللة اللفظ عىل املعنى، وهذا حمل عناية أصول الفقه

ن عليها العرب الذين نزل عليهم ُهي حماولة إقامة اللسان وما يفهم منه عىل اهليئة التي كا
ة؛ حتى ترجع أذهاهنم صـحيحة وقـرائحهم مـستقيمة كـام كـان ُّالقرآن وخاطبتهم السنَّ

 . ّلسان وفهم وقرائح الصدر األول
والقوانني اللسانية يف ذلك هي علـوم النّحـو ... «): ٨٠٨:ت (يقول ابن خلدون

ًوحني كان الكالم ملكة ألهله مل. والترصيف والبيان ً تكن هـذه علومـا وال قـوانني، ومل َ
ِيكن الفقيه حينئذ حيتاج إليها؛ ألهنا ج كـة يف لـسان العـرب َلَسدت املَفلام ف. كتهَلَته ومَّبلٍ

ّقيدها اجلهابذة املتجر  مـستنبطة صـحيحة، وصـارت َ صحيح ومقاييسٍدون لذلك بنقلّ
 .)١(»ًعلوما حيتاج إليها الفقيه يف معرفة أحكام اهللا تعاىل

 

                                 
 ).٣/١٠٦٣(املقدمة )  ١ (



 
 

  ٢٦٦  

ّذي يشهد هلذه احلالة من التـأثر والتغـري يف املـشهد األصـويل يف شـكله األول وال
 : الذهني مظهران

ّما ظهر عىل لسان أحد العلامء من أئمة علم احلديث، والذي عرب بوضوح : األول
َ مشكلة حقيقية لديه، ولدى نظراعن وجود ه يف طبقة العلامء، وذلـك يف صـيغة تـساؤل ئُ
) ٢٠٤ :ت(حينام كتب إىل الشافعي) ١٩٨ :ت()١(رمحن بن مهديم به عبد الّوطلب تقد

معاين القرآن، وجيمـع قبـول األخبـار فيـه، وحجـة : ً أن يضع له كتابا فيه-وهو شاب-
 . )٢(اإلمجاع، وبيان الناسخ واملنسوخ من القرآن والسنة

ّوهذا السؤال يعرب عن ظاهرة جتلت يف وسط العلامء، فكيف بغريهم ّ ُ .!! 
ُحيـنام سـئل عـن ) ٢٤٨:ت ()٣( الكرابيـيسنيًلك أيضا؛ مقولـة احلـسويشهد لذ
ما ! ة، واالتفاق؟نَُّالكتاب، والس: ٍما أقول يف رجل ابتدأ يف أفواه الناس«: الشافعي، فقال

ة نَُّالكتاب والس: ّة نحن واألولون؛ حتى سمعنا من الشافعينَُّما الكتاب والس: ُكنّا ندري
 .)٤(»واإلمجاع

 هلذا املقام، حصول االضطراب املنهجي يف أصـول االسـتدالل يف ووجه الشاهد

                                 
أحد ، ي احلافظ الرمحن بن مهدي بن حسان بن عبد الرمحن أبو سعيد العنربي اللؤلؤي البرصعبدهو )  ١ (

تويف سـنة ، إماما حجة قدوة يف العلم والعمل، كان عارفا بالرجال واحلديث، أركان احلديث بالعراق
 ).١/٣٥٥(شذرات الذهب ، )٩/١٩٢(السري :  ينظر.هـ١٩٨

 ).١/٢٣٠(مناقب الشافعي، للبيهقي : انظر)  ٢ (
ِذكيا فطنـا ، كان من بحور العلم،  فقيه بغداد،الكرابييس البغداديهو أبو عيل احلسني بن عيل بن يزيد )  ٣ ( َ

ِفصيحا لسنا . هــ٢٤٥سنة : وقيل، هـ٢٤٨مات سنة ، ّتصانيفه يف الفروع واألصول تدل عىل تبحره، َ
 ).٢/١١٧(شذرات الذهب ، )١٢/٧٩(السري : ينظر

 ).١/٣٦٨(مناقب الشافعي، للبيهقي : وانظر). ٥٧:ص(آداب الشافعي ومناقبه، البن أيب حاتم )  ٤ (



 
 

  ٢٦٧  

 ). ٢٠٤:ت (الفرتة التي كانت قبيل ظهور الشافعي
 ما حدث من انشقاق ظاهر بني مدرسة احلديث يف املدينة ومدرسـة :املظهر الثاين

ًالرأي يف الكوفة، والذي نشأ تبعا للخالف املنهجي يف مجلة من املفـاهيم األصـولية مـن 
 . )١(املوقف من خرب اآلحاد، واستعامل دليل القياس: رزهاأب

ٌ يف التطبيــق وخلــلٌ اضــطرابَوأعقــب هــذا اخلــالف َ  يف التعامــل مــع مــصادر َ
ًة التي أمهلها احلنفية نوعا ما لظروف خاصة هبم، يف مقابل توسعهم يف نَُّاالستدالل، كالس

نـب اآلخـر حـدث نـوع مـن ويف اجلا. ًالرأي والقياس تعويضا عن النقص يف الروايات
العجز يف مدرسة احلديث الفقهية يف اإلجابة حول املسائل والنوازل الفقهية لعدم تفعيل 

ّالقياس واالكتفاء غالبا بالنصوص التي ال تتمكن من استيفاء الفروع املستجدة ً)٢( . 
أن املـؤثرات يف : واملراقب حلركة املؤثرات يف تشكيل الفكر اإلسالمي يظهـر لـه

َالطبقة املتقدمة عامتها حصلت بفعل من الداخل، وتولدت من رهذه  م حركة املجتمع ِحّ
اإلسالمي، وتفاعلت مع الطوارئ الطبيعية ألي جمتمع يف أطواره األوىل، حيث سامهت 

 جمموعة من العوامل بشكل طبيعي يف التأثري عىل احلركة العلمية 
املجتهدين يف إحلاقها بأصوهلا واختالف ، كثرة الفروع واملستجدات الفقهية: منها
 . املناسبة هلا

ُبعد العهد من عرص النبوة والترشيع، وظهور احلاجة إىل اإلسناد يف تثبيت : ومنها
 .  يف بعض األقاليمضع احلديثوّانقراض  عهد الصحابة وفشو نقل السنة، خاصة مع 

                                 
ّحجـة اهللا البالغـة، للـدهلوي : كتـاب:  انظر يف أسباب االختالف بني أهـل احلـديث وأهـل الـرأي)  ١ (

)٤٦٣ – ١/٤٥٥.( 
 ).  ٤٥-٤٤:ص(الفكر األصويل، لعبد الوهاب أبو سليامن : انظر)  ٢ (



 
 

  ٢٦٨  

َتغري اللسان، وضـعف الف: ومنها نـاس هـم املـرتبط بـه؛ وذلـك الخـتالط األجّ
 . ُواأللسنة بعد الفتوحات اإلسالمية للبالد التي تكثر فيها العجمة

افـة املجتمعـات احلـضارية ّفهذه املؤثرات واملتغـريات ونحوهـا ممـا حيـصل يف ك
 الـسياق ُ طبيعيـة- مـاٍّإىل حـد -ع والتـشكيل، وهـي ّالتي تكون يف طور التوسـالناشئة 
 .  احلدوثُعةَّومتوق

ىل هـذا الـشكل مـن ، وعـ املتقدمـةخلـارجي يف هـذه الطبقـةر اِّأما بالنسبة للمؤث
ّ فإنـه يمكـن اجلـزم بخلوهـا مـن تـأثري العلـوم األجنبيـة كـاملنطق =املحتوى األصـويل

 . ً فضال عن باقي العلوم الرشعية،ّوالفلسفة، فال يظهر هناك أي تأثري هلا يف أصول الفقه
َالـذي تقـدم وة هذه النتيجة تظهر بالتأمل يف الشكل األصويل ّلودا ه يف هـذه ُفْصـّ

األصول كانت عبارة عـن حيث  ، اهلجرياملرحلة والتي امتدت إىل منتصف القرن الثاين
ٍأدلة متلقاة من الشارع ليس للبرش فيها مدخل، أما قواعد الفهم واالستنباط فقـد كانـت  ُ ّ

 ال ،عنيّ حيث مل خيتلط الصدر األول من الصحابة والتـاب جتري عىل السليقةلغوية فطرية
 . ّ ومل تتعرض ملؤثر أو متغري،ّبلغة أخرى وال بعلوم أقوام آخرين، فلم تتغري الفطرة

ِّفكان ثبات املصدر ونقاء الفطرة دليال مؤك ًدا عىل سالمة هذه املرحلـة مـن تـأثري ً
 .املنطق ونحوه عىل أصول الفقه وتوابعه كالفقه

وأمـا العلـوم املوروثـة عـن . ..«: ًدا هذا املعنـىِّمؤك) ٧٢٨:ت (يقول ابن تيمية
ْاألنبياء رص ّ فهي أجل وأعظم مـن أن يظـن أن ؛ًإن كان الفقه وأصوله متصال بذلكًفا، وِ ُ ّ

 التـي هـي خـري أمـة – إذ ليس يف القرون الثالثة من هذه األمة ؛ًألهلها التفاتا إىل املنطق
ْ مـن كـان يلتفــت إىل املنطـق–ُأخرجـت للنـاس، وأفــضلها القـرون الثالثــة  ّ أو يعــرج َ ُ

 . )١(»...عليه
                                 

 ).٩/٢٣(الفتاوى )  ١ (



 
 

  ٢٦٩  

ً فضال عن التعريج عليه أو ،ًلني عدم معرفتهم به أصالّبل املرتجح يف القرنني األو
 . التأثر به

ِما تقدم ذ: ُوال يشكل عىل هذا التقرير  معرفة املـسلمني لعلـوم اليونـان يف منه ُكرّ
 حـدث يف القـرن ّالقرن األول عن طريق بواكري الرتمجة يف الدولـة األمويـة؛ فـإن الـذي

ِّاألول كان يف نطاق خاص ضيق يف بالد الشام مقر  قليلة حول ٍ اخلالفة األموية، وعند فئةّ
 . بالط اخلالفة

ًته متعلقـا بعلـوم الطـب والعلـوم الطبيعيـة كالكيميـاء، والفلـك ّكام كان يف عام
 . ونحوها مما ال يتداخل بأي شكل مع العلوم الرشعية

ولة العباسية من ترمجة بعـض كتـب املنطـق، فكـان يف وأما ما حصل يف صدر الد
ً فـضال عـن التـأثري؛ إذ إن مرحلـة يـسريةلية الّمرحلة البدايات التي ال تعدو املعرفة األو

ّالتأثري درجة متقدمة متطورة بعد مرحلة املعرفة األولية  الفهـم واالسـتيعاب  مرحلة ثم،ّ
 . واملصطلحات ونحو ذلكًوالذي غالبا ما يصطدم بعوائق وصعوبات الرتمجة 

ًكام كان املنطق وباقي علوم اليونان يف تلك الفرتة املتقدمة يف نطـاق ضـيق أيـضا، 
وعامة الناشطني فيه من النصارى الذين هم أبعد النـاس عـن التـأثري يف علـوم الـرشيعة 

 . وعلامئها
  أن العلوم الرشعية يف تلك املرحلة، ومنهـا أصـول الفقـه، كانـت يف؛لِّفاملتحص

ّمعزل عن أدوات وقنوات التـأثري واالنتقـال، والتـي حـدثت الحقـا وسـهلت عمليـة  ًْ ٍ َ
 . االتصال والتأثري

*    *    * 



 
 

  ٢٧٠  

ّعبارة عن جمموعة من األدلة والقواعد األصولية، مدونة بأسـلوب : الشكل الثاين
 . وي، وغري شاملةْفَع

 . »بالشكل التدويني«ويمكن االصطالح عليه 
كانت عليه مادة أصول الفقه يف مرحلـة التـدوين، والتـي وهذا الشكل هو الذي 

، وامتدت إىل هناية القرن الثالـث،  اهلجريكانت يف حدود النصف الثاين من القرن الثاين
 . وأوائل الرابع اهلجري

ولعل اهلدف العام الذي انطلقت منه هـذه املرحلـة، وسـاهم يف صـياغة أصـول 
ت واملــشكالت املنهجيــة موعــة مــن الثغــراهــو معاجلــة جم: الفقــه يف شــكله التــدويني

ٍالتي كانت مثار نـزاع بـني الفقهـاء، وحمـل نقـص أو فـوات عنـد مجلـة مـن  ،األصولية
 . )١(العلامء

عــدم الــشمولية يف دراســة املباحــث واملوضــوعات : وترتــب عــىل هــذا اهلــدف
َّمـدون  األصولية، وذلك لعدم توفر الباعث أو احلاجة الداعية ملزيد من االستقـصاء، فال ُ

ْجاء عىل قدر احلاجة يف تلك املرحلة َ . 
ّبدائية حركة التأليف، حيث كانت يف أولياهتا، ومل : امت هذه املرحلةِكام كان من س

مل تكن هناك عنايـة : ًفمثال. ًتأخذ الشكل االحرتايف يف التصنيف إال الحقا عند املتأخرين
املسألة تتكرر يف أكثر مـن موضـع، بالتبويب والرتتيب بني املوضوعات واملسائل، فتجد 

ً ليست متناسبة أحيانا –ُ إن وضعت – كام جتد األبواب ،ويتقدم ما حقه التأخري والعكس
 . حمتواهامع 

                                 
 ).١٠٢:ص(الفكر األصويل، لعبد الوهاب أبو سليامن : انظر)  ١ (



 
 

  ٢٧١  

 بـل تغلـب عليـه ،وكذلك احلال يف منهج عرض املادة، ال جيري وفق منهج حمدد
 . ابةّ بحسب الوارد يف الذهن أو الباعث عىل أصل الكت،التلقائية والعفوية

َّومما خيتص بأصول الفقه، يظهر يف املدو  بـني املـسائل األصـولية ُجْزَنات األوىل املّ
ُوالفقهية، فكثريا ما ي وتكثر الفروع والتطبيقـات يف . )١(دمج الفقه باألصول يف التصنيفً

ّهج الذي استقر عند متأخري علامء األصـول؛ والـذي كتب أصول الفقه، عىل خالف النّ
ّوظيفة األصويل، ويقرر أمهية تفريغ املحتوى األصويل من الفـروع الفقهيـة هيتم بتحديد 

 .)٢(إال يف أضيق حال كام يف رضب املثال
ويف اجلملة، فإن حركة التأليف والتدوين يف العلوم الرشعية إنام رشعت يف منتصف 

: مائةيف سنة ثالث وأربعني و«: بقوله) ٧٤٨:ت (ّالقرن الثاين، كام ينص عىل ذلك الذهبي
 )٣(ّرشع علامء اإلسالم يف هذا العرص يدونون احلديث والفقه والتفسري، فصنّف ابن جريج

   ومحـاد بـن،)٥(وبـةُرَ بالـشام، وابـن أيب ع)٤(بمكة، ومالـك املوطـأ باملدينـة، واألوزاعـي

                                 
 ).١٠٢:ص(املصدر السابق )  ١ (
 ).١/٣٦(املستصفى، للغزايل : انظر)  ٢ (
، اإلمام احلـافظ، أبو الوليد وأبو خالد املكي،  جريج األموي موالهمبنهو عبد امللك بن عبد العزيز )  ٣ (

مات يف أول ، أدرك صغار الصحابة لكن مل حيفظ عنهم، أحد األعالم، صاحب التصانيف، فقيه احلرم
 ).٦/٣٥٧(هتذيب التهذيب ، )١/١٦٩(تذكرة احلفاظ : ينظر. هـ١٥٠احلجة سنة ذي 

ولـد ببغـداد، ، فقيه الـشام، هو عبد الرمحن بن عمرو بن حيمد أبو عمرو األوزاعي الدمشقي احلافظ)  ٤ (
تـذكرة : ينظـر. هــ١٥٧وأقام بدمشق، ثم حتول منها إىل بريوت فسكنها مرابطا إىل أن تويف هبـا سـنة 

 ).٦/٢١٦(هتذيب التهذيب ، )١/١٧٨(ظ احلفا
أحـد أعـالم احلـديث ،  أيب عروبة مهران احلافظ أبو النرض العـدوي مـوالهم البـرصيبنهو سعيد )  ٥ (

 ).٤/٥٦(هتذيب التهذيب ، )١/١٧٧(تذكرة احلفاظ : ينظر. هـ١٥٦تويف سنة ، بالبرصة



 
 

  ٢٧٢  

 بالكوفـة، )٣( بـاليمن، وسـفيان الثـوري)٢(رــــَمْعَا بالبرصة، ومـــ وغريمه)١(ةـــسلم
د ـه والـرأي، ثـم بعــــة الفقـــف أبو حنيفــ املغازي، وصنّ)٤(اقــبن إسحف اــوصنّ
ـــس ــــي ف ه ـــث)٥(يمَشُري صـــنّ ـــن هل)٦( واللي ِ واب ـــةَ ـــارك)٧(يع ـــن املب ـــم اب    )٨(، ث

                                 
ي البزاز البطائني النحوي املحدث اإلمام  بن سلمة بن دينار أبو سلمة الربعي موالهم البرصمحادهو )  ١ (

وتـويف بعـد عيـد ، صـاحب سـنة، ّفصيحا مفوها، فقيها، كان بارعا يف العربية، احلافظ شيخ اإلسالم
 ).٣/١١(هتذيب التهذيب ، )١/٢٠٢(تذكرة احلفاظ : ينظر. هـ١٦٧ النحر سنة

ولـد بالبـرصة، ، عـامل الـيمن، جـةاإلمـام احل،  بن راشد أبو عروة األزدي موالهم البرصيمعمرهو )  ٢ (
 ).١٠/٢١٨(هتذيب التهذيب ، )١/١٩٠(تذكرة احلفاظ : ينظر. هـ١٥٣تويف سنة ،وسكن اليمن

 الفقيـه، الكـويف، نسبة إىل ثـور مـرض ال مهـدان،  مرسوق أبو عبد اهللا الثوريبنهو سفيان بن سعيد )  ٣ (
تـذكرة احلفـاظ : ينظـر. تـويف سـنة، ديثأمـري املـؤمنني يف احلـ، اإلمام شيخ اإلسالم وسيد احلفـاظ

 ).٤/٩٩(هتذيب التهذيب ، )١/١٦٩(
كان أحد أوعية ، مصنف املغازي، اإلمام احلافظ،  إسحاق بن يسار أبو بكر املطلبي املدينبنهو حممد )  ٤ (

هتـذيب ، )١/١٧٢(تـذكرة احلفـاظ : ينظر. هـ١٥١تويف سنة ، حربا يف معرفة املغازي والسري، العلم
 ).٩/٣٤(ب التهذي

 ،احلـافظ الكبـري، نزيـل بغـداد، أبو معاوية الواسطي،  بن بشري بن أيب خازم قاسم بن دينارهشيمهو )  ٥ (
 ).١١/٥٣(هتذيب التهذيب ، )١/٢٤٨(تذكرة احلفاظ : ينظر. مات يف شعبان سنة ثالث وثامنني

اإلمـام ، اين األصل املـرصياألصبه،  بن سعد بن عبد الرمحن أبو احلارث الفهمي موالهمالليثهو )  ٦ (
هو أفقـه : وكان يقول، كان الشافعي يتأسف عىل فواته، شيخ الديار املرصية وعاملها ورئيسها، احلافظ

تذكرة : ينظر. هـ١٧٥ مات ليلة اجلمعة النصف من شعبان سنة، من مالك اال ان اصحابه مل يقوموا به
 ).٨/٤١٢(هتذيب التهذيب ، )١/٢٢٤(احلفاظ 

ِ هلبنبد اهللا هو ع)  ٧ ( اإلمام الكبري قايض الديار ، احلرضمي املرصيأبو عبد الرمحن بن فرعان  يعة بن عقبةَ
، )١/٢٣٧(تـذكرة احلفـاظ : ينظر. هـ١٧٤مات يف نصف ربيع األول سنة ، املرصية وعاملها وحمدثها

 ).٥/٣٢٧(هتذيب التهذيب 
اإلمـام احلـافظ ، املروزي، موالهمالتميمي نظيل أبو عبد الرمحن احل املبارك بن واضح بنهو عبد اهللا )  ٨ (

مات هبيت منرصفا من الغـزو ، ّأفنى عمره يف األسفار حاجا وجماهدا وتاجرا، شيخ اإلسالم، العالمة
 ).٥/٣٣٤(هتذيب التهذيب ، )١/٢٧٤(تذكرة احلفاظ : ينظر. هـ١٨١ يف رمضان سنة



 
 

  ٢٧٣  

نت كتـب العربيـة واللغـة ِّوُوكثر تدوين العلم وتبويبه، ود. )٢( وابن وهب)١(أبو يوسف
ئمة يتكلمـون مـن حفظهـم أو يـروون وقبل هذا العرص كان األ. والتاريخ وأيام الناس

 .)٣(» صحيحة غري مرتبةٍفُحُالعلم من ص
 يف توصيف احلال التي كانت عليها حركة التأليف والتـدوين يف وهذا النّص يفيد

 أو املتقـدمني مـن rًواية، سواء عن النبـي ِّ والرُقلوالتي غلب عليها النَّ. صدر اإلسالم
م، لذا كان غالب املصنفني املذكورين من املحـدثني الصحابة والتابعني رضوان اهللا عليه

 .  كذلكًقال وروايةَ والتاريخ كانت ن واألدب حتى اللغة والعربية،أو املفرسين
ّفات الـرشعية وغريهـا هـو تـدوين هج العام الذي سارت عليه عامـة املـصنَّفالنّ

وبعـض ) ١٥٠:ت ( عـن أيب حنيفـةملـذكور أما الفقـه والـرأي ا،املنقوالت والروايات
ّتالمذته؛ فكان تدوينه قليال وعىل هيئة جزئية فرعية ً . 
ّأما الـذي تفـرد بـنهج جديـد يف التـأليف  ؛ فهـو اإلمـامّ يف ذلـك الـزمن املتقـدمّ

 اسـتنباط املـنهج الذي قام ببناء العقل العلمي الرشعي مـن خـالل )٢٠٤:ت(يالشافع
ًعي عمومـا، وأصـول الفقـه ِّ واملحددات الفكرية للعلـم الـرشلألصوللقواعد واّالكيل 

                                 
، صـاحب أيب حنيفـة ريض اهللا عـنهام،  القـايض يوسف األنصاري الكويفأبوهو يعقوب بن إبراهيم )  ١ (

، واهلـادي، املهـدي: ويل القضاء ببغداد لثالثـة مـن اخللفـاء العباسـيني، اإلمام العالمة فقيه العراقني
تـذكرة احلفـاظ : ينظـر. هــ١٨٢مات يف ربيع اآلخـر سـنة وهارون الرشيد، ودعي بقايض القضاة، 

 ).٢/٢٢٠(اجلواهر املضية ، )١/٢٩٢(
أحد ، اإلمام احلافظ الفقيه،  وهب بن مسلم أبو حممد الفهري القريش موالهم املرصيبنو عبد اهللا ه)  ٢ (

مـات يف شـعبان سـنة ، ّذا تعبـد وتزهـد، ّوكان ثقة حجة حافظا جمتهدا ال يقلد أحدا، األئمة األعالم
 ).٦/٥٦(هتذيب التهذيب ، )١/٣٠٤(تذكرة احلفاظ : ينظر. هـ١٩٧

 ). ٩/١٣ (تاريخ اإلسالم)  ٣ (



 
 

  ٢٧٤  

قـوالت إىل النّظـر يف ات والنّّمناقشة الفروع اجلزئية أو املرويـً متجاوزا بذلك ،ًخصوصا
 . املعقوالت من جمموع هذه املصادر الرشعية

الناس كانوا قبل اإلمام الشافعي يتكلمون «): ٦٠٦:ت (يقول فخر الدين الرازي
ُ ما كان هلم قانون كيل يرجع إليه يف معرفـة يف مسائل الفقه ويعرتضون ويستدلون، ولكن ّ

الدالئل الرشعية، ويف كيفية معارضاهتا وترجيحاهتـا، فاسـتنبط الـشافعي علـم أصـول 
ّالفقه، ووضع للخلق قانونا كليا، يرجع إليه يف معرفة أدلة الرشع ُ  ً«)١( . 

تـي ّولقد توفرت للشافعي األهلية واملواصفات االستثنائية يف شخـصه وعلمـه ال
 يقـول  ويف هـذا،ف التارخيي يف وضع املنهج الفكـري الـرشعيَّر هبذا الرشَفْحته ليظَّرش

ف أنـه َرَعـ: اظر إىل منـصب الـشافعيفإذا نظر النّـ... «): ٤٧٨:ت (أبو املعايل اجلويني
أت عنه بيضة قـريش، وال َّقَفَ والشافعي ت، مبنيٌّأعرف األئمة بكتاب اهللا تعاىل؛ فإنه عريب

 . )٢(»... زه عن غريه فيام نحاولهّخيفى متي
وأما الـشافعي؛ فإنـه أعـرف خلـق اهللا بأصـول الـرشيعة، «: وقال يف موطن آخر
ْوأضــبطهم هلــا وأشــدهم كيــ َ ِّسا واتّ ًقــادا يف مآخــذها وتنزيلهــا منازهلــا، وترتيبهــا عــىل ً

 .)٣(»...مراتبها
 يف إتاحـة ٌدور) ٢٠٤:ت (رف التارخيي الذي عـاش فيـه الـشافعيَّولقد كان للظ

قلـة الفرصة املناسبة ملثله، فقد كانت الظـروف يف املحـيط العلمـي تـستدعي القيـام بالنَّ
 . التارخيية التي أحدثها الشافعي

                                 
 ).١٤٦:ص (، للرازيمناقب اإلمام الشافعي)  ١ (
 ).٢/٧٤٥(الربهان )  ٢ (
 ).٢/٧٤٩(املصدر السابق )  ٣ (



 
 

  ٢٧٥  

مـا : َفـإن قلـت«: هـذه احلالـة بقولـه) ١١٧٦:ت ()١(يِوَلْهِّويصف ويل اهللا الـد
أ الشافعي تكلـم فيهـا السبب يف أن األوائل مل يتكلموا يف أصول الفقه كثري كالم، فلام نش

ًكالما شافيا وأفاد وأجاد؟ ً 
د منهم أحاديث بلده وآثـاره، وال سببه أن األوائل كان جيتمع عند كل واح: ُقلت

َفإذا تعارضت عليـه األدلـة يف أحاديـث بلـده حكـم يف ذلـك ، أحاديث البالد له تمعجت َ
ّالتعارض بنوع من الفراسة بحسب ما تيرس له لـشافعي أحاديـث ثم اجتمـع يف عـرص ا، ٍ

ًمـرة بـني : البالد مجيعها فوقع التعارض يف أحاديـث الـبالد وخمتـارات فقهائهـا مـرتني
ُّترص كلْوان، ً آخر، ومرة يف أحاديث بلد واحد فيام بينهاٍ وأحاديث بلدٍأحاديث بلد  رجل َ

َّبشيخه فيام رأى من الفراسة، فاتسع اخلرق وكثر الش َُ ْ غب، وهجم عـىل النـاس مـن كـل َ
نب من االختالفات ما مل يكن بحـساب، فبقـوا متحـريين مدهوشـني ال يـستطيعون جا

َسبيال حتى جاءهم تأييد من رهبم؛ فأهلم الشافعي قواعد ُّ َ ِ ُ تح ملـن َ هذه املختلفات، وفِ مجعً
ّبعده بابا وأي باب ً ...«)٢(. 

يف وقد وقف الشافعي عىل مجلة من مظاهر اخللل املنهجي، يف التعامل مع األدلـة و
 : منهج االستدالل

 . االحتجاج باألحاديث الضعيفة، كاملرسل واملنقطع: منها
االضــطراب يف اجلمــع بــني املختلفـات، أو مــا ظــاهره االخــتالف بــني : ومنهـا

                                 
هو أمحد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين بن معظم بـن منـصور أبـو عبـد العزيـز اهلنـدي، العمـري، )  ١ (

،  هـ١١٧٦ولد، وتويف بدهيل سنة ، نيهلوي، فقيه حنفي من املحدثِّاملعروف بشاه ويل اهللا الد، احلنفي
حجة اهللا البالغة، اإلنصاف يف بيان سبب االخـتالف، عقـد اجليـد يف أحكـام االجتهـاد : من مؤلفاته

 ).١/٢٧٢(معجم املؤلفني ، )١/١٤٩(األعالم : ينظر. والتقليد
 ).١٢٩-١٢٨:ص (ِّ للدهلوياإلنصاف يف بيان أسباب االختالف،)  ٢ (



 
 

  ٢٧٦  

 .  فلم تكن هناك قواعد تضبط كيفية اجلمع بني النصوص،النصوص الرشعية
 . )١(قياس املرشوعاخللط بني الرأي واالستحسان غري السائغ، وبني ال: ومنها

ّكل املنهجي، كام تقدم، يف صـورة الـرصاع بـني مدرسـة أهـل ْشُوقد ظهر هذا امل
 . الرأي الكوفية، ومدرسة أهل احلديث املدنية

ّوظهرت أيضا بوضوح يف أوساط العلامء، والذي عرب عنهم عبدالرمحن بن مهدي ً 
ّيبني فيه مجلة من قضايا ًيف االستكتاب الذي أرسله للشافعي؛ كي يضع كتابا ) ١٩٨:ت(

 . املنهج يف األدلة وأوجه االستدالل
واستجاب الشافعي هلذه املطالبة التي وقف عىل احلاجة إليها، ووضع كتابه الذي 

ًسمي الحقا ّ  . ابتكر فيه املنهج األصويل و) بالرسالة (ُ
ف يف علـم ) ٧٧٢:ت ()٢(وينقل اإلسنوي ّاإلمجاع عىل أن الشافعي أول من صـنّ

ف يف ) الرسـالة ( كتـابُّعدُ كام ي،)٣(ّل الفقه من خالل كتابه اآلنف الذكرأصو ّأول مـصنّ
ًعلوم احلديث حيث ناقش مجلة من قواعد منهج القبول والرد والتي عرفت الحقا بعلـم  ُ ّ

 . مصطلح احلديث
ّوالشافعي نتيجة هلذا االبتكار املنهجي يرتقي إىل مصاف األسامء التارخيية النـادرة 

                                 
 ).٤٥٥-١/٤٥١(ّحجة اهللا البالغة، للدهلوي : وجه وغريها يف كتابانظر هذه األ)  ١ (
هو عبد الرحيم بن احلسن بن عيل بن عمر بن عيل بن إبراهيم مجال الدين أبو حممد القـريش األمـوي )  ٢ (

 هـ، فانتهت إليـه رياسـة ٧٢١فقيه أصويل، ولد بإسنا،وقدم القاهرة سنة ، اإلسنوي املرصي الشافعي
هنايـة : مـن تـصانيفه، هــ٧٧٢تويف سنة ، ويل احلسبة ووكالة بيت املال، ثم اعتزل احلسبةو، الشافعية

 . كايف املحتاج يف رشح منهاج النووي ومل يتمه، السول رشح منهاج األصول
 ).٦/٢٢٣(شذرات الذهب ، )٣/٩٨(طبقات الشافعية البن قايض شهبة : ينظر         

 ).٤٥:ص ( لإلسنويع عىل األصول،التمهيد يف ختريج الفرو: انظر)  ٣ (



 
 

  ٢٧٧  

يقـول . ّسامهت يف صناعة احلضارة العلمية، وبناء النسيج الفكري للعقلية الرشعيةالتي 
ــرازي ــسبة «): ٦٠٦:ت (ال ــه، كن ــم أصــول الفق ــشافعي إىل عل ــسبة ال ــم أن ن واعل

.. .وضُرَ إىل علـم العـ)١(أرسطاطاليس احلكيم إىل علم املنطق، وكنسبة اخلليل بن أمحـد
ٍنطق درجـة عاليـة، مل يتفـق ألحـد مـن اخللـق وكام اتفق اخللق عىل أن استخراج علم امل

 بـسبب وضـع –هنا؛ وجب أن يعرتفوا للـشافعي  ٰمشاركة أرسطاطاليس فيه، فكذلك ه
ّفعة واجلاللة والتميز عن سائر املجتهدين، بسبب هذه الدرجـة الرفيعـة ِّ بالر–هذا العلم 

 .)٢(»الرشيفة
ّوعند التأمل يف النص األصويل الـذي دون بـه الـشافع ّ ي هـذا املـنهج؛ تظهـر فيـه ّ

 : ّامت التي متيزهِّجمموعة من الس
ٍوي كتــب بتلقائيـة، عــىل غــري إرادة يف الرتتيــب أو التبويــب ْفــَ عٌّأنـه نــص: ًأوال ُ

 . والتقسيم، ولذلك مل يسلم من التكرار واالستطراد
 ّاالسرتسال يف البحث واملناقشة، بحسب احلارض يف الذهن، أو بام يؤول إليه: ًثانيا

 . النقاش مع اآلخر
التمثيل والتـدليل، وإدارة البحـث حـول الـشواهد والتطبيقـات الفقهيـة، : ًثالثا

 . وسياق القواعد يف أثنائها
عدم القصد إىل االصـطالح يف اخلطـاب، بـل اجلريـان مـع االسـتعامالت : ًرابعا

                                 
مـن أئمـة اللغـة ، هو اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي األزدي اليحمدي، أبو عبد الرمحن)  ١ (

ولد ومات يف البـرصة، وعـاش فقـريا ، واألدب، وواضع علم العروض، وهو أستاذ سيبويه النحوي
 . اين احلروفمع، من مصنفاته كتاب العني، هـ١٧٠تويف سنة ، صابرا
 ).٢/٢٤٤(وفيات األعيان ، )٩٩:ص(لغة ُالب:            ينظر

 ).١٤٧-١٤٦:ص(مناقب اإلمام الشافعي، للرازي )  ٢ (



 
 

  ٢٧٨  

 . اللغوية الرائجة، واألنسب للمقام
للغـة، العـام واخلـاص، البيـان ا: ّتعـرض الـشافعي ألصـول األصـول: ًخامسا

وحاالته، االجتهاد، القياس، الناسخ واملنسوخ، األخبار، وغري ذلك مما له عالقة مبارشة 
 .باالستنباط أو التدليل

ّفال وجود للتفريعات التفـصيلية، وال للتقـسيامت املطولـة، وال املـسائل التـي ال 
 .  املتأخرونّثمرة هلا، وال للرشوط والضوابط املعقدة التي أضافها

ّوقد ناقش الشافعي املفاهيم الكلية التي حيتاجها الفقيه، وأدار الكالم عىل القضايا 
 : التالية

 . سعة لغة العرب  -أ 

 . بيان مكانة الكتاب والسنة يف الترشيع  -ب 

 . ّدفع توهم التعارض بني الكتاب والسنة  -ج 

  .دلة العقلية كالقياس واالستحسانضبط االستدالل باأل  -د 

ْاألنموذ: للشافعي) الرسالة (ار كتابويمكن اعتب ، ج املنهجي للخطاب األصويلُ
 : وذلك لعدة أمور

ك مـواطن ّ اكتامل التـصور، وإدرا يفالتي تفيدبق والتأسيس، َّ السِلْضَلية، وفّوَلأل -١
   .ُ وقرب العهد من زمن الترشيع، مع السالمة من املؤثراحلاجة

 يف املـصادر  املجتهـد املطلـق، واإلمـاملنشأة والتكـوينِّمؤلفه، األصويل باقيمة ل -٢
ِوهذا يفيد ما تقدم ذ. نة لألصول، من لغة وفقه وحديثِّاملكو كـره، باإلضـافة إىل ّ

الــتمكن مــن الوصــول إىل احلقيقــة مــن أقــرب الطــرق وبــشكل مبــارش بــدون 
 لـذلك فـإن ؛ًبهات التي أضيفت الحقا بفعـل اجلـدل األصـويلُّشالتعقيدات وال



 
 

  ٢٧٩  

ّيه يف مسائل األصول من القوة واملكانة ما ليس لغـريه، ويعـرب لقول الشافعي ورأ ُ ّ
ثـم خمالفـة الـشافعي يف أصـول الفقـه ... «: عن ذلك بقوله) ٤٧٨:ت (اجلويني

َشديدة، وهو ابن بجدهتا ومالزم أرومتها ُ َ ْ َ«)١( . 

ًمن املؤثرات الالحقة يف العلوم الرشعية سواء علـم الكـالم أو سالمته مه، وُّلتقد -٣
 . ق أو اجلدلاملنط

ِ غضا طريا، قريبا من املصدر، سهل املأخـذ، مل تعـرته  مل يزلمِّولكون العلم املتقد ْ ً  َ  
ّشوائب الصناعة العلمية، والتي استجلبت التكلف والتوسع بال حاجة، وأقرت املنافسة  ّ

 . واملناقضة
 التجربـة  وانبعاثـه مـن،خلالفات التي ال ثمرة هلـا اللفظية وانزاعاته من الِّخللو -٤

 . ّالفقهية املبارشة لفائدة علم أصول الفقه
ُّالعتامده عىل املصادر األصلية، من نصوص الكتاب والسنّة ولغة العـرب، وهـي  -٥ ّ

ًاملؤسس احلقيقي لقواعد أصول الفقه، ودورانه حوهلا تأمال واستنباطا ً ّ. 
 : ولعل أبرز خصائص منهج البحث األصويل عند الشافعي تتلخص فيام ييل

 حيث اعتمد الشافعي يف اسـتخراج أصـوله عـىل مـنهج ،ظر االستقرائيالنّ: ًوالأ
االستقراء من مصادر الترشيع، وترصفات الصحابة والعلامء يف صياغة الدليل وصـناعة 

 . القاعدة
رت للشافعي اخلربة الكافيـة بمـصادر االسـتقراء التـي تـصنع القاعـدة ّوقد توف

ُّاألصولية؛ سواء من الكتاب أو الس كام اشـتهر عنـه اسـتغراقه بالتأمـل . نة أو لغة العربً
 . والنّظر يف نصوص الرشيعة

                                 
 ).١/٤١١(الربهان )  ١ (



 
 

  ٢٨٠  

ً وهذا يظهر جليا ،اعتامده عىل التطبيقات الفقهية يف إنشاء األصول وضبطها: ًثانيا
ُّحينام يدير البحث والنقاش عىل آية من كتاب اهللا، أو حديث مـن الـس ًمن حكـام ة يتـضنَُّ

هام املمكنة، ويرجح الفهم املالئم، ثم يقرر بعد ذلـك أو يف أثنـاءه يستعرض األفف فقهيا، 
 . ُاألصل الذي ينبغي أن يراعى يف مثل هذه احلاالت

وقد اعتاد الشافعي يف رسالته افتتاح كثري من أبوابه بآية من كتـاب اهللا أو حـديث 
ا، أو مـا ّ، فيبحث يف الفهم اخلـاص املتعلـق بـالفرع املـستنبط منهـrمن سنة رسول اهللا 

ًيمكن أن تفهم منه أحيانا ُ . 
) الرسـالة (ّأنواع البيان التي تعرض هلا الشافعي يف صدر كتابـه: ومن أمثلة ذلك
َّ منها بابا صدٍحيث عقد لكل واحد  وجتـده ،)١(ناقشها عىل التفـصيلثم يأو آيات، ره بآية ً

ق من تـصوير اجلزئـي له أو آخره يقرر القواعد ويضع األصول، فينطلَّيف أثناء ذلك أو أو
 . ّوتقريبه إىل استنباط الكيل وتقريره

ّ للمـنهج الـذي اسـتقر عليـه املتـأخرون، والـذي أغـرق يف ٌوهذا املنهج خمـالف
ًدا الفروع والتطبيقات الفقهية يف صـناعة القاعـدة األصـولية أو ِتبعْسُالتجريد والتنظري م

 . د املتأخرينحتى أصبح التجريد من خصائص البحث األصويل عن، ضبطها
ّتنادا عىل عربية مـصادر التـرشيعّاملرجعية اللغوية، اس: ًثالثا  - الكتـاب والـسنة -ً

ً والذي كـان سـببا ،)٣( وعىل خطر اجلهل بسعة لسان العرب،)٢(وعىل سعة لسان العرب
 .  االستنباطحركةي عانى منه بعض الفقهاء يف ت الة اللغويشكاالتمن أسباب اإل

                                 
 ). ٣٤، ٣١، ٢٨، ٢٦:ص(الرسالة : انظر)  ١ (
 ).٤٥، ٤٤، ٤٢، ٤٠:ص(الرسالة : انظر)  ٢ (
 ).٥٠:ص(املصدر السابق )  ٣ (



 
 

  ٢٨١  

 : ّ عن لزوم املرجعية اللغوية كمنهج، بعدما قدم بمقدمتنيوقد أبان الشافعي
 . أن القرآن نزل بلغة العرب: األوىل
ًسعة لسان العرب لفظا ووجوها ومعاين: الثانية ً . 
ْفإنام خاطب اهللا بكتابه العرب بلساهنا، عىل ما تعرف من معانيها«: ثم قال وكان . َ

َمما ت ُرف من معانيها اتساعْعّ ُن فطرته أن خياطب باليشء منه عاما ظاهرا يراد به  لساهنا، وأُ ً ْ ّ َ ِ
ّظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عنالعام ال ُوعامـا ظـاهرا يـراد بـه العـام ويدخلـه .  آخرهُ ً ً

ّوعامـا ظـاهرا يـراد بـه اخلـاص. ُّستدل عىل هذا ببعض ما خوطب بـه فيـهُاخلاص، في ُ ً ً .
ُوظاهرا يعرف يف سياقه أنه يراد به غري ظا ُ ّفكل هذا موجود علمه يف أول الكالم أو . هرهً ٌُ ِ ُّ

 . )١(»وسطه أو آخره
ثم أكمل الشافعي استعراضه جلملة من الوجوه املنهجية التي استعملتها العـرب 

 . يف كالمها
ًطبق منهجا يف استخراج األصول ُيوهكذا فإن الشافعي   لغـة إىلالنّظر يعتمد عىل ّ

  . يف التأصيلالعرب واستعامالهتا
، وباقي مؤلفاتـه التـي تـضمنت )٢٠٤:ت (للشافعي) الرسالة (ولقد كان كتاب

ّأبحاثا أصولية هي من أول وأمجع املدونات األصولية يف هذه املرحلة، ودار النظر عليهـا  ً
 وأوائل الرابع؛ حيث اهتم مجلة من العلامء برشح كتـاب  اهلجرييف حدود القرن الثالث

 تًرون عددا من املسائل األصولية املفـردة، والتـي كانـكام درس جمموعة آخ. )٢(الرسالة

                                 
 ).٥٢-٥١:ص(لرسالة ا)  ١ (
 ).٨٩-٨٨:ص(سليامن و أبعبدالوهاب الفكر األصويل، ل: انظر)  ٢ (



 
 

  ٢٨٢  

 . )١(مثار مناظرة ونزاع بني الفقهاء
 يف مـدى حـضور املـؤثر اخلـارجي كـاملنطق يف الدراسـات ؛أما سـؤال البحـث

الـذي أنـشأه الـشافعي إىل أوائـل القـرن ) التـدويني (األصولية يف هذا الشكل األصويل
 : ة أصول الفقه من تأثري علم املنطق اليوناين، ألمورسالم: ًالرابع تقريبا، فالذي يظهر

ّتقدم العهد الذي أنشأ فيه الشافعي رسالته، حيـث مل يـتمكن املنطـق اليونـاين يف  -١
حيث مل يـزل يف . تلك املرحلة من النضوج واحلضور يف العقل العلمي اإلسالمي
ّطور الرتمجة املبتدئة، والتي مل تنَظم وتكثـف إال يف عهـد املـ ُّ  أي) ٢١٨:ت (أمونُ

 ). ٢٠٤:ت ( بعد وفاة الشافعيًتقريبا

ًسالمة الشافعي تكوينا، ومعرفة، ولغة مـن علـم املنطـق أو العلـوم القريبـة منـه  -٢
َالشافعي أنه تعلم املنطق أو درسُفلم يذكر عن . كالفلسفة ، كام أن تكوينه العلمي ُهّ

 . ًكان بعيدا عن العلوم العقلية املحضة
 األرض اخلالية من احلركة ، وهيلشافعي إنام كتب رسالته يف مكةّويؤيد ذلك أن ا

العلمية األجنبية التي كانت قيد النشوء والتوسع يف بغداد، وقد عاش يف احلجـاز غالـب 
) هــ١٩٥ (حياته، ومل ينتقل إىل بغداد إال بعد اكتامل تكوينه العلمي، حيـث قـدمها عـام

وأقـام هبـا ) هــ١٩٨ (رجـع إىل بغـداد سـنةومكث هبا سنتني فقط، ثم عاد إىل مكة، ثم 
 .)٢ ()هـ٢٠٤ (ًأشهرا فقط، ثم خرج إىل مرص، وتويف هبا سنة

ما جهل النـاس «: الرفض املنسوب للشافعي ملجمل اخلطاب األرسطي، يف قوله -٣
وهـذا . »وال اختلفوا إال لرتكهم لسان العرب ومـيلهم إىل لـسان أرسـطاطاليس

                                 
 ).١٠١-٩٨:ص(املرجع السابق )  ١ (
 ).١/٢٢٠(مناقب الشافعي، للبيهقي : انظر)  ٢ (
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 . )١(قول عرب هذا اللسانيفيد إنكاره للسانه ومنهجه املن

واألظهر؛ أن الشافعي مل يقف عىل املحتوى األرسطي مبارشة، بل لعله قد بلغه يف 
ّالطرح الكالمي املذموم عند الشافعي، فأحلق الذم كذلك باجلهة التي أثرت فيه وهي مـا  ّ

 ).بلسان أرسطو (ّسامه
باملــصطلح ًوحيتمــل أيــضا، أن الــشافعي وقــف عــىل بعــض املــصنّفات املتــأثرة 

فات الفراء   للـشافعي النّحـوي، املعـارص)٢٠٧:ت (ّالفلسفي، كام هو مذكور عن مصنّ
ــذي و)٢٠٤:ت( ــهُ، وال ــأليف، بأن ــه يف الت ــه  (صــفت طريقت ــسف يف تآليف ــان يتفل ك

ً إال أن ثمة فرقا يف التكوين املعريف بني . أي يسلك يف ألفاظه كالم الفالسفة)٢()ومصنّفاته ّ
ّر يف لساهنام ومنهجهام؛ فالفراء نشأ يف العراق التـي احتـضنت علـوم ّالشخصيتني لعله أث

 . األوائل وراجت يف وسطها العلمي بخالف الشافعي الذي نشأ يف بيئة مغايرة كام سبق

 مـن املظـاهر –ً سـواء يف الرسـالة أو غريهـا –ّخلو النّص الذي كتبـه الـشافعي  -٤
ب والرتتيب، أو املسائل املنقولـة املحتملة للتأثر؛ كاملصطلحات، أو منهجية التبوي

 . عن حرف املناطقة أو هنجها

حول سالمة العلوم الرشعية يف القـرون ) ٧٢٨:ت (اإلفادة التي قدمها ابن تيمية -٥
ّمفضلة من التأثر باملنطق أو التعريج عليه الثالثة ال ، وهي تـشمل القـرن الـذي )٣(ُ

 . هلجريإىل هناية القرن الثالث ا) ٢٠٤:ت (عاش فيه الشافعي

 الــدينأن فخــر : ستأنس بــه يف نفــي عالقــة الــشافعي بــاملنطق اليونــاينُوممــا يــ -٦

                                 
 ).١٥:ص(صون املنطق، للسيوطي، : انظر)  ١ (
 )١/٦٦(الفهرست : انظر)  ٢ (

 ).٩/٢٣(الفتاوى، البن تيمية : انظر)  ٣ (



 
 

  ٢٨٤  

، وهو األصويل املنطقي، العارف اخلبري بالشافعي، حينام قـارن )٦٠٦:ت(الرازي
ْنسبة الشافعي إىل أصول الفقـه بنـسبة أرسـطو بعلـم املنطـق؛ مل يـرش إىل وجـود  ِ ُ

ّ، مع توفر الدواعي يف هـذا املـوطن لـو هأو تقارب أو تأثر من الشافعي باستفادة 
 .)١(ُوجد يشء من ذلك

احلــديث، وأبــرزهم الــشيخ مــصطفى  العــرص إال أن بعــض املتــأخرين يف
ذهب إىل وجود أثر للمنطق اليوناين يف مـنهج الـشافعي يف ): م١٩٤٧:ت()٢(عبدالرازق

 . البحث
يله ملظاهر التفكري حتت حتل) متهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية (حيث يقول يف كتابه
 : الفلسفي يف رسالة الشافعي

 : ّفإنا نلمح للتفكري الفلسفي يف الرسالة مظاهر أخرى«
ًهذا االجتاه املنطقي إىل وضع احلدود والتعاريف أوال، ثم األخذ يف التقسيم : منها

التعـاريف املختلفـة  شافعي لـرسدالـ وقـد يعـرض. يل واالستشهاد لكل قسممع التمث
 . ّنها، وينتهي به التمحيص إىل ختري ما يرتضيه منهاليقارن بي

ع بصور املنطق ومعانيه، حتى لتكاد حتسبه ملا َّشبُأسلوبه يف احلوار اجلديل امل: ومنها

                                 
 ).١٤٦:ص(مناقب اإلمام الشافعي، للرازي : انظر)  ١ (
أديب، حكيم، خترج باألزهر ونال درجة العاملية، وتتلمذ ، هو مصطفى بن حسن بن أمحد عبد الرازق)  ٢ (

ونال إجازة يف األدب الفرنيس والفلسفة، وعاد إىل القاهرة، ،ملحمد عبده، والتحق بجامعة السوربون 
ا ملجلس األزهر، فمفتشا باملحاكم الرشعية، فأستاذا للمنطق والفلسفة اإلسالمية بكلية فعني أمينا عام

،  هــ١٣٦٦اآلداب باجلامعة املرصية، ثم عني شيخا للجامع األزهر، واستمر إىل أن تويف بالقاهرة يف 
 . فصول يف األدب، متهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية: من مؤلفاته

 ).١٢/٢٤٥(معجم املؤلفني ، )٧/٢٣١(لزركيل األعالم ل:         ينظر



 
 

  ٢٨٥  

ة البحث ولطف الفهم وحـسن التـرصف يف االسـتدالل، والـنقض ومراعـاة َّقِفيه من د
ًالنظام املنطقي؛ حوارا فلسفيا عىل رغم اعتامده عىل ا ّال بالذات، واتـصاله بـأمور ّلنقل أوً ً

 . )١(»رشعية خالصة
 . للشافعي) الرسالة (ًوهذا الكالم ليس مطابقا ملا عليه واقع كتاب

زق؛ فـإن يف افمن حيث منهجية الرتتيب يف عرض املسائل التي أشار إليها عبدالر
، بـل مل )الرسـالة ( كام أن وضع احلدود غري موجـود يف كتـاب،ٌوجودها حسبام ذكر نظر

ًيعمد الشافعي إىل منهجية التعريفات مطلقا، ويدل عىل ذلـك أن الـشافعي ْ  يف أوضـح -َ
ّبام يشبه احلد أو التعريف، انتقده بعض األصوليني يف ذلك؛ ) البيان ( حينام وصف-مثال
َّمل يقـصد بقولـه حـد «بـأن الـشافعي:  وغريه عىل هذا االنتقاد)٤٨٩:ت ( السمعاينَّفرد

 . )٢(» معناهالبيان وتفسري
ّثم إن التقسيامت القليلة املوجودة عند الشافعي مل تكن فرعا عـن مـنهج متبـع يف  ُ ً
السرب والتقسيم، بل هي فرع منهجه يف االستقراء، فحينام قسم أنواع البيان، فإنام وصـف 
 ولـو ،ما وجده يف كتاب اهللا تعاىل فخرج عىل أنواع منترشة، وكذلك يف تقسيمه للقيـاس

ّقسيم منهجا ثابتا مطردا عند الشافعي لقسم مسائل عديدة ناقـشها يفكان الت ً ً ) الرسـالة (ً
 . ومل يعرض هلا عىل هيئة التقسيم

ّأما التمثيل واالستشهاد لكـل قـسم؛ فهـو مـنهج تفـرد بـه الـشافعي يف تأصـيل 
 وهو ال جيري عىل املنهج املنطقي الذي ينـزع إىل التجريـد العقـيل –ّ كام تقدم –األصول 

 . والبعد عن املثال

                                 
 ).٢٤٥:ص(متهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية، مصطفى عبدالرازق )  ١ (
 ).٢/٥٦(ّقواطع األدلة، للسمعاين )  ٢ (



 
 

  ٢٨٦  

كره عن املنهج احلواري يف البحث؛ فإنـه مـن حيـث أصـله مـنهج قـرآين َأما ما ذ
 أمـا الـنهج ،واحلوار من حيث الفكرة ال يمكن إثبات اختصاصه بعلم املنطـق. إسالمي

ّمفصل يف احلوار واجلدل املنطقي ال ً فليس موجودا - ُمثبت يف كتب اجلدل واملنطق ال ك- ُ
 ). الرسالة ( يف كتابونحعىل هذا ال

ًأن مثل هذه األمور مما تقع لألذكياء اتفاقا، وال يلزم منها حصول تأثر : واحلاصل
ّمكنهم من التقاط واخـرتاع األسـاليب ُباهة يبأمر خارج، بل ما يف هؤالء املبدعني من النّ

 . واملناهج املفيدة، وتفعيلها ثم تطويرها بشكل ذايت
) م١٩٤٧:ت (يظهر يف تعبري الشيخ مصطفى عبـدالرازقفإنه قد : ّوعىل أي حال

ّعن هذه الدعوى ما يفيد حممال يمكـن قبولـه، حيـث عـرب عـن ذلـك بقولـه ً ْ َ االجتـاه «: ُ
ات م املبني عـىل مـنهج يف تقريـرّ التفكري املنظ عمليةُوالذي قد يفهم منه إثبات» ياملنطق

 . نطق االصطالحي وال يلزم عىل ذلك إثبات التأثر بعلم امل، الشافعيوبحث
 التـي قـصدها الـشافعي يف )املـنهج( مع وجود فكـرة ًه، خاصةِجَّوهذا الفهم مت

 . وضع أصوله
حماولتـه : ّولعل من املقاصد الباعثة هلذا التقرير عند الشيخ مـصطفى عبـدالرازق

إحلاق علم أصول الفقه بالتفكري الفلسفي يف اإلسالم، وذلك ضمن االجتاه الذي سـلكه 
زق وتالمذته يف القرن املايض يف إثبات وجود التفكري العقيل الفلـسفي ومنـاهج عبدالرا

البحث عند املـسلمني األوائـل، ملحاربـة الـدعوى التـي تبنّاهـا املستـرشقون يف تفريـغ 
احلضارة العلمية اإلسالمية من املحتوى الفكري الفلسفي املبنـي عـىل الرباعـة العقليـة، 

 ما قام به املسلمون يف هذا اجلانـب هـو احلفـظ والنقـل أن غاية: حيث يقرر املسترشقون
للفكر اليوناين القديم إىل الفكر الغريب احلديث، الذي استوعب القديم ونقده وبنى عليه 



 
 

  ٢٨٧  

 . )١(فلسفة حديثة
ّوبغض النظر عن سقم دعوى املسترشقني، وصحة نية املقاومني؛ فإن األحرى يف  ُ ّ

ّالرشعية، والتي تضمنت اإلضافة النقية، ومجعت بني إثبات استقاللية العلوم : هذا املقام
ّالنقل والعقل بشكل متوازن، مع ضامن مرجعية ربانية حتقق األمن من الغلط عند الفهـم  ّ ّ

 . الصحيح عنها
*    *    * 

ْعبارة عن النظم الذي استقرت عليه األدلـة والقواعـد األصـولية : الشكل الثالث َّ
 ).بالشكل الشمويل ( والذي يمكن االصطالح عليه. كعلم

ّويف هذه املرحلة حتول أصول الفقه مـن جمموعـة مفـاهيم وأصـول منثـورة غـري 
مكتملة إىل علم مقنّن مستقل، يتسم بالشمولية والصناعة العلميـة املنهجيـة، لـه أبـواب 

 . وأبحاث ومسائل مرتبة بشكل متسلسل دقيق
 : دائرتني من املسائلوقد تشكلت املسائل األصولية بعد التدوين والتكوين حول 

 : ّوهي املكون األسايس لعلم أصول الفقه، وتشمل: األصول: األوىل
 . األدلة، وما يلحق ببعضها كالنسخ  -أ 
 . األلفاظ قواعد دالالت وهي غوية،الل االستدالل أوجه  -ب 

 . ل للمنظومة األصولية التي حيتاجها الفقيهِّوهي اجلزء املكم: التوابع: الثانية
 :  منهاًوتشمل أمورا،

 .أبواب احلكم التكليفي والوضعي  -أ 

                                 
 ).٧:ص(ّمناهج البحث عند مفكري اإلسالم، للنشار : انظر)  ١ (



 
 

  ٢٨٨  

 التعارض والرتجيح   -ب 
 . أبواب االجتهاد والتقليد  -ج 

 . الفتوى واملستفتي  -د 
ولعل أجىل تأريخ يظهر فيه هذا الشكل يبدأ يف منتصف القرن الرابع، ويمتـد إىل 

 . هناية القرن اخلامس اهلجري
 : وقد افتتح هذه املرحلة بشكل بارز القاضيان

 ). ٤١٥-٣٢٥ (لة عبداجلبار اهلمذاينقايض املعتز -
 ). ٤٠٣-٣٣٨ (قايض األشاعرة أبو بكر بن الطيب الباقالين -

ّحيث أحدثا نقلة ملموسة يف علم أصول الفقه، عرب عنهـا الزركـيش ً ْ َ ْ ) ٧٩٤:ت (َ
ّنّة أبـو بكـر بـن الطيـب، وقـايض املعتزلـة ُّقـايض الـس: حتى جاء القاضيان... «: بقوله

ّالعبارات، وفكا اإلشارات، وبينا اإلمجال، ورفعا اإلشـكالَّعبداجلبار، فوسعا  واقتفـى ، ّ
ّالناس بآثارهم، وساروا عىل الحب نارهم، فحـرروا وقـرروا، وصـوروا، فجـزاهم اهللا  ّ ّ

 . )١(».. .خري اجلزاء
ّولعل أبرز التحوالت التـي يمكـن تـسجيلها يف الـشكل الثالـث ألصـول الفقـه 

 : تتلخص يف اآليت
ًلمني بأصول الفقه، ومزامحة الفقهاء يف هذا الشأن، مما أحدث حتـوال اشتغال املتك -١

يف بنية الفكر األصويل، حيث تراجعت النزعة الفقهية يف التنظري األصويل، والتـي 
 النزعـة يف مقابل غلبةكانت ظاهرة يف اخلطاب األصويل عند الشافعي ومن تاله؛ 

                                 
 ).١/٦(البحر املحيط )  ١ (



 
 

  ٢٨٩  

 وهذه النزعة كانت سائدة يف االجتاه ،ّالتجريدية املنفكة عن النظر يف املؤثر الفرعي
 . ّثم حتولت من خالل املتكلمني إىل بنية البحث األصويل، الكالمي

ّحتول تدوين العلم إىل صناعة وحرفة، وهذا مسار طبيعي لتطور الشأن العلمـي،  -٢ ِّ
 :  ينتج عنه جمموعة من اآلثار، منها– يف اجلملة –لكنه 

 . ًما ال حيتاج إليه أحياناتوسيع العلم باملكمالت واللواحق، و  -أ 

 : ّتطور منهجية البحث والعرض، وذلك من خالل  -ب 
 . ّالتوسع يف نقل األقوال واآلراء واألدلة -
 . اجلدل واملناقشة والنقض لألقوال املخالفة -

 التوسـعية يف ّوقد أشار مجلة من نظار األصوليني إىل ظهـور اإلضـافات العلميـة
 .)١(ول الفقه، ويف هذه املرحلة عىل وجه التحديدالتي ليست من أصاملدونة األصولية، 

ّ التعصب لنرصة املذاهب واآلراء، كام حصل بـني احلنفيـة والـشافعية عـىل صـعيد -ج
 . الفقهاء، وبني املعتزلة واألشاعرة عىل صعيد املتكلمني

تـأثري العلـوم : ظهور املؤثر اخلارجي عىل املنهجية واملادة األصولية، واملقصود به -٣
حيـث نـشأ هـذا ، علم الكالم، وعلم املنطق: ة عىل علم أصول الفقه، ومهاالعقلي

التأثري وترعرع وشارك يف تكوين الشكل األصويل الثالث، والذي استقرت عليـه 
 . الصورة األصولية

ويمثل القرن اخلامس اهلجري مرحلة النـضوج واالكـتامل لعلـم أصـول الفقـه، 
لعلم » ّبالعرص الذهبي«:  الذي يمكن وصفهحيث دالت دولة أصول الفقه يف هذا القرن

                                 
 الربهـان، .)١/٧( املعتمـد، أليب احلـسني البـرصي .)١/٣١١(لباقالين التقريب واإلرشاد، ل: انظر)  ١ (

 ).١٩٢، ١٩١، ١٦٢، ١/٤٢(  املستصفى، للغزايل .)١٩١، ١٤٦، ١/١٣٦(للجويني 
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 :)١(جلملة من املواصفات التي توفرت فيهأصول الفقه، وذلك 
كثرة املشتغلني هبذا العلم من خمتلف املذاهب الفقهية والكالميـة، واشـتامل هـذا  -١

 ).٢٠٤:ت (القرن عىل أئمة وأركان هذا الفن بعد طبقة الشافعي
ً األصويل، ودونت ما تراه أصوال ملذهبها وقد سجلت املذاهب الفقهية حضورها ّ

ا نجـد َّنني يف هـذا العلـم مـنهم، فإنـِّ وإذا جتاوزنا الشافعية لكون غالبيـة املـدو،الفقهي
األحناف أسبق املذاهب بعد الشافعية يف تدوين أصوهلا، وأبرز كتبهم األصولية كانت يف 

) ّأصول الرسخيس (، و)٤٣٠:ت ()٢(أليب زيد الدبويس) تقويم األدلة (مثل: هذا القرن
 ). ٤٨٢:ت ()٤(للبزدوي) كنز الوصول (، و)٤٩٠:ت ()٣(لشمس األئمة الرسخيس

إحكام  (، وكتاب)٤٢٢:ت ()٥(ثم املالكية، وأبرزهم القايض عبدالوهاب املالكي

                                 
 ).١٤٤-١/١٤٢(علم أصول الفقه يف القرن اخلامس اهلجري، عثامن شوشان : انظر)  ١ (
وأول من وضع ، عامل ما وراء النهر،  البخاري احلنفيهو عبيد اهللا بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبويس)  ٢ (

تقويم أصـول : من مصنفاته، هـ٤٣٠تويف ببخارى سنة ، وكان من أذكياء األمة، علم اخلالف وأبرزه
 ). ١/٣٣٩(اجلواهر املضية ، )١٧/٥٢١(السري : ينظر. األمد األقىص، تأسيس النظر، الفقه

كان إمامـا عالمـة ، بشمس األئمة، ر الرسخيس احلنفي املعروفهو حممد بن أمحد بن أيب سهل أبو بك)  ٣ (
، وهو ىف السجن بأوزجند حمبـوس، أمىل املبسوط نحو خسمة عرش جملدا، حجة فقيها أصوليا مناظرا

 . املبسوط، أصول الرسخيس: ومن تصانيفه، هـ٤٩٠تويف سنة 
 ).٥/٥١٥(األعالم ، )٢/٢٨(اجلواهر املضية :           ينظر

نـسبة إىل ، سالم البزدويبفخر اإل، هو عيل بن حممد بن احلسني بن عبد الكريم، أبو احلسن، املعروف)  ٤ (
 سـنةتـويف ، أخو القـايض حممـد أيب اليـرس، فقيه أصويل، من أكابر احلنفية، فَسَ قلعة بقرب ن"بزدة"

املـضية اجلـواهر : ينظـر .والـصغري، لـه تـصانيف، منهـا املبـسوط، ورشح اجلـامع الكبـري، هـ٤٨٢
 ).٣١/٢٨٣(الوايف بالوفيات ، )١/٣٧٢(

= ، كان شيخ املالكية يف عرصه وعـاملهم، هو عبد الوهاب بن عيل بن نرص التغلبي أبو حممد البغدادي)  ٥ (
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 ). ٤٨٤:ت (أليب الوليد الباجي) الفصول
ّالعدة يف أصول (كتابٍكتب، منها كام شارك احلنابلة كذلك ب للقـايض أيب )  الفقهُ

 يف كتابـه) ٤٥٦:ت (كام كان للظاهرية حضورهم عىل يـد ابـن حـزم). ٤٨٥:ت ( يعىل
 ). اإلحكام يف أصول األحكام(

ّأما املذاهب الكالمية فحضورها كان غالبا عىل الفقهاء، حتـى وإن قلـت كتـبهم  ً
  كتابهالذي وضع)٤٣٦:ت(ي أبو احلسني البرصاملعتزلة؛من ، فً إال أهنا أوسع تأثرياًعددا

ً معتمدا يف هذا العلم حقافكان) املعتمد( ًلم يسع أحدا بعده أن يتجاوزه نقال أو نقضاف ،ً ًً . 
التقريب  ( يف كتابه)٤٠٣:ت (أما األشاعرة، فافتتح البحث هلم القايض الباقالين

) الربهان (ثم وضع) التلخيص (يف كتابه) ٤٧٨:ت (به اجلوينيّثم خلصه وقر) واإلرشاد
 ). املستصفى (هذه املرحلة وأكمل العقد بكتابه) ٥٠٥:ت (ًاستقالال، وختم هلم الغزايل

وظهـور أشـكال وقوالـب . عهـاّكثرة املؤلفـات األصـولية يف هـذا القـرن، وتنو -٢
 . فات موضوعيةمن متون، ورشوح، وخمترصات، ومصنّ: التصنيف

والتـي دار عليهـا  لعلم أصول الفقـه، ساسيةء هذا القرن عىل الدواوين األاحتوا -٣
ْالبحث والنظر فيمن بعدهم، بحيث مل يسع من جاء بعد هذا القـرن اخلـامس إال  َ

 : أن يعمل عىل اجلمع أو الرشح أو االختصار هلذه املصنفات، وأبرزها
 ).٤٠٣:ت (التقريب واإلرشاد للباقالين -
 ). ٤٣٦:ت (املعتمد أليب احلسني البرصي -

                                 
وويل هبا قضاء املالكية إىل أن مـات سـنة ، خرج يف آخر عمره إىل مرص و،ويل القضاء يف عدة أماكن= 

التلخيص يف أصول ، التلقني، املعونة ملذهب عامل املدينة، ة ملذهب مالكرصُّالن: من تصانيفه، هـ٤٢٢
 ).١/١٥٩(الديباج املذهب ، )١٧/٤٢٩(السري : ينظر. الفقه
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 ).٤٧٨:ت (الربهان للجويني -
 ).٤٧٦:ت (لمع أليب إسحاق الشريازيُّرشح ال -
 ).٤٨٩:ت (قواطع األدلة للسمعاين -
 ).٥٠٥:ت (املستصفى للغزايل -
 ).٤٣٠:ت (ويسُبَّتقويم األدلة للد -
 ).٤٨٢:ت (زدويَكنز الوصول للب -
 :  املوضوعات واملسائل، من حيثيف اكتامل صناعة علم أصول الفقه -٤

 . الشمول  -أ 
 .التتميم والتكميل  -ب 
 . النّقد واملناقشة  -ج 

ًاالتصال بالعلوم العقلية واللغوية بشكل ظاهر وموسع، واالستفادة منها تأثرا أو  -٥ ّ
 بل والدعوة لالستفادة من علم املنطق كـام عنـد ابـن حـزم  فظهر االتصال،ًتأثريا

ظهر القول بأمهية ومصدرية علم الكالم لعلم أصول الفقه كـام عنـد و  ،والغزايل
واملسائل الكالمية يف حمضن أصـول الفقـه، اجلويني، كام حصل استدعاء البحث 

 . ه تابعه عىل ذلكَ بعدْنَكام عند الباقالين يف تقريبه، وم
 من علم النحو والبالغة يف مجلة مـسائل لتوسع يف االستفادةاجته األصوليون لكام 

  .املبادئ والدالالت اللغوية
*    *    * 
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  تاريخ تأثر علم أصول الفقه بعلم املنطق

إن من عادة الظواهر الفكرية والعلميـة أن تتـرسب بـشكل انـسيايب إىل املـدارك 
 .ثم بعد ذلك إىل الواقع بالتطبيق، والعقول باإلقناع

ًوهذا يعني وجود درجات ومراحل وأطوارا لتسلـسل الظـواهر نحـو العلـن أو 
 . رحلة الدعوة والرتويجالوصول إىل م

 نـسبة نـشوء الظـواهر تحقيـقيف أنه لـيس مـن ال: التجريبيةوتفيدنا هذه املقدمة 
ً وال بعد؛ ألنه أيضا ال يمكن اجلزم بإضافتها إىل سبب ال قبل، املقوالت إىل تاريخ حمددو

يلهـا ًحمدد أو وحيد، فالظواهر عادة ترتاكم فيها املعرفة وتتكامل األسباب لتساهم يف حتو
 . إىل واقع ظاهر

 علم املنطق وعلـم أصـول  العالقة بني حركةومما يندرج حتت هذا التقرير، تاريخ
ُمل ختـل مـن عـدة مراحـل  حيثتأثري العلوم يف بعضها، : ةّ تتفرع عن ظاهروالتيالفقه، 

ّوحتوالت من النشأة إىل التمكن ّ . 
قتـه بعلـم أصـول ن علم املنطق تراوح بشكل تـصاعدي يف عالفإ وبطبيعة احلال

رة يف االتـصال بـه تتـسم بـضعف البـدايات، وتتـشكل يف ّبكـُفكانت الفرتات امل. الفقه
استعارة عدة مسائل متفرقة من احلالـة املنطقيـة ثـم تقـديمها إىل علـم األصـول ضـمن 

ُ ثم تطورت احلالة املنطقية يف مرحلة أخرى حيث اسـتقطب فيهـا علـم ،مقدمات نظرية ّ
ِّ مستقل لكي يكون مقدمة منهجيـة للبحـث، ومـنَظام لطريقـة التفكـري  كعلمًاملنطق مجلة ُ

ً ثم تطور الوضع الحقا بشكل آخر،والنظر واجلدل ّ. 
 وهكذا؛ فإن علم املنطق يف عالقته بعلم األصول، مل ينشأ بحكم رجـل واحـد أو 
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 كانت ضمن مراحل تشكلت ،ّجهد شخص معني، بل هي أطوار وأدوار متفرقة متطورة
ّلعالقة متفاعلة مع الظروف التي هتيأت يف املرحلـة الـسابقة، ومهـدت للتطـور يف فيها ا ّ َ

 . املرحلة الالحقة
ولعل صياغة تاريخ العالقة عـىل هيئـة مراحـل يكـون أقـرب لتوصـيف احلالـة 

ِّمها من رسدها بدون مالحظة حركة التحـوالت احلادثـة واملكوّوتفه ًنـة تـدرجييا لعهـد ّ
 .ألصويلجديد يف تاريخ الفكر ا

 

منتقـاة ّ حيث كان التواجد املنطقي يف املدونة األصولية عبارة عن جمموعة مسائل 
ّقدمت يف كتب األصول خمتلطة بمجموعة أخرى مـن املـسائلّومتفرقة من علم املنطق،  ُ 

ِالكالمية النظرية، وص اسـة أدلـة ّ يف شـكل مقـدمات منهجيـة قبـل الـرشوع يف دريغتّ
 .وقواعد علم أصول الفقه

واملصدر الناقل واملبارش للتـأثري يف هـذه املرحلـة هـو علـم الكـالم عـن طريـق 
ّاملتكلمني، وقد وقع التأثر هنا بشكل غري مبارش بعلم املنطق، حيث قدمت مـسائل علـم  ُ

 . )١(توردة من مقدمات كتب علم الكالماملنطق ضمن ثوب املقدمات الكالمية املس
ًنظرا لكثرة املـصنفات املفقـودة يف ، َّوهذه املرحلة ال يمكن اجلزم ببداية حمددة هلا

 . القرن الثالث والرابع اهلجري، أو غري املكتملة من حيث الشمول يف التصنيف
 : ولعل أوضح فرتة لتلمس هذه احلالة من العالقة البدائية هي

 : ثاين من القرن الرابع اهلجري، من خالل مصنفات القاضينييف النصف ال
 ).٤١٥-٣٢٥ (ّعبداجلبار اهلمذاين املعتزيل -

                                 
 ). ٤٣، ١/٤٢(املستصفى : مط عند املتكلمنيّانظر إشارة الغزايل إىل هذا الن)  ١ (



 
 

  ٢٩٥  

 ).٤٠٣-٣٣٨ (ّوأيب بكر ابن الطيب الباقالين -
 كتـاب: ويشهد لوجود العنارص املنطقية يف كتـب أصـول الفقـه يف تلـك الفـرتة

َالعم( ًللقايض عبداجلبار، ورشحه له أيضا) دُ ّ)١( . 

                                 
للقايض عبـداجلبار نفـسه مؤلـف املـتن : املطبوع أنه) ُرشح العمد(لعل الراجح يف نسبة كتاب : قلت)  ١ (

َخالفا ملا ذهب إليه حمقق الكتاب) =ُالعمد( أنـه أبـو احلـسني البـرصي تلميـذ ) عبداحلميد أبو زنيد (ً
لكن الرشح املطبوع؛ األظهر ). ١/٧(ًمؤلف املتن، والذي له رشح أيضا أثبته يف مقدمة كتاب املعتمد 

 : ة لألمور التاليأنه للمؤلف نفسه وهو القايض عبداجلبار،
ُإثبات أيب احلسني البرصي أن للقايض عبداجلبار رشحا عىل العمد، يف كتابه  -١ ، واإلحالـة )املعتمـد(ً

 ).٢/١٠٦٥(فهرس املعتمد : انظر. عليه يف مواضع كثرية
ّعدم وجود أي عبارة أو أسلوب للتفريق بني كالم املاتن والشارح يف رشح العمد املطبوع؛ مما يدل  -٢ ُ

 . ه للمؤلف نفسهعىل أن

ّالـذي ألفـه ) املعتمـد(اختالف املنهجني بني الرشح املنسوب أليب احلسني البـرصي وبـني كتـاب  -٣
 :  من عدة أوجهًاستقالال

َّمت منهجية التقسيامت يف العرض والبحث والتقرير ال  -أ  ؛ ليست موجودة )املعتمد( يف كتاب  بااللتزامبعةُ
ُمتاما يف اجلزء املطبوع من رشح العمد  . ً، مما يدل عىل اختالف املؤلفني شخصية ومنهجاً

 ). املعتمد(ًمع إمهاله متاما يف ) ُرشح العمد(العزو الدقيق لألقوال يف   -ب 

 ). املعتمد(وإمهاهلا يف ) ُرشح العمد(يف ) أيب عبداهللا البرصي(تتبع أقوال   -ج 

ام هـو شـيخ ، وإنـ)بـشيخنا(املطبـوع؛ أليب عبـداهللا البـرصي ) ُرشح العمد(وصف مؤلف كتاب  -٤
 . للقايض عبداجلبار وليس أليب احلسني

ًوجود رشح أليب احلسني البرصي للعمد أيـضا، غـري الـرشح الـذي : ولعل منشأ الوهم يف نسبته هو ُ
ًوضعه املؤلف نفسه والذي هو مقارب وضعا ومنهجـا ألسـلوب القـايض عبـداجلبار، وذلـك عنـد  ً

 . ملجلد السابع عرش من املطبوع يف ا)املغني( الرشعيات من كتابه قسممقارنته ب



 
 

  ٢٩٦  

 من املظاهر التي تفيد  مجلةتبدو، حيث )١ ()هـ٣٦٠ (ي قام بتصنيفه قبل عاموالذ
 : وجود استفادة أو تأثر باملنهاج املنطقي، منها

: استخدام عدد من املصطلحات املنطقية التي شاعت يف كتب الكالم، كمصطلح -
ّاحلد، والـصورة، والتنـاقض، والتجـويز، والقطـع والظـن، والعلـم الـرضوري 

 . )٢( ونحو ذلك،، واالستقراءواملكتسب
تقـسيم العلـم إىل : ، مثـلسائل املنهجيـة ذات األصـل املنطقـياملـ تقرير بعـض -

 . )٣(رضوري ونظري استداليل

النزعة اجلدلية يف البحث واملناقشة، عن طريق إيراد االعرتاضات واجلواب عنها،  -
ِّبطريقة منَظمة وغري مسبوقة يمكن وصفها بأهنا متفر ولـيس ، بـعَّتُج معة عن منهَُّ

 . )٤(جمرد إيراد ذهني أو أسلوب عارض

الـسرب  (االستدالل بـبعض أنـواع األدلـة املنطقيـة كالقيـاس الـرشطي املنفـصل -
 . )٥ ()والتقسيم

 . )٦( جلملة من االستدالالت أى عىل الشكل املنطقيالصياغة املنطقية -
اجلبار نات القـايض عبـدَّ دخيـل وعنـارص خارجيـة يف مـدوٍ هنـجَويؤيد وجـود

) املعتمـد (حيث ذكر يف مقدمة كتابـه) ٤٣٦:ت (األصولية؛ تلميذه أبو احلسني البرصي
                                 

 ). ١/٢٥(عبداحلميد أبو زنيد يف مقدمته . د) ُرشح العمد(حسب إفادة حمقق كتاب بهذا )  ١ (
 ). ٣٣٣، ٢٤٣، ١٢٣، ١٢٠، ١١٨، ٩٩، ٩٠، ٨٩، ٥٨، ٥٢، ١/٥١(ُرشح العمد : ًانظر مثال)  ٢ (
 ). ٢/٣٤٤(، )١١٨، ١/٩٠(ُرشح العمد : انظر)  ٣ (
 ). ٧٦-٦٥، ٤٦-٢/٣٥(، )٢٩٠-٢٦٦، ١٦٦، ١/١٣٧(املصدر السابق : ًثالانظر م)  ٤ (
 ).١٩٤، ٢/١٩٣(، )٣١٤، ١/٨٨(املصدر السابق : ًانظر مثال)  ٥ (
 ).٢/٢٨١(، )٧٦-٢/٦٥(، )٢٨٩-١/٢٨٦(املصدر السابق، فصل : ًانظر مثال)  ٦ (



 
 

  ٢٩٧  

ًيف أثناء بيان سبب تأليفه هلذا الكتاب مع كونه ألف رشحا عـىل كتـاب شـيخه َالعمـد (ّ ُ (
 أصـول ثم الذي دعاين إىل تأليف هذا الكتاب يف«: ًوهو يف علم أصول الفقه أيضا، فقال

د واستقصاء القـول فيـه؛ أين سـلكت يف الـرشح مـسلك مُي كتاب العالفقه، بعد رشح
ورشح أبواب ال تليـق بأصـول الفقـه الكتاب يف ترتيب أبوابه، وتكرار كثري من مسائله، 

ّمن دقيق الكالم، نحو القول يف أقسام العلوم، وحد الرضوري منها واملكتسب، وتوليـد 
 .)١(»...كالنّظر العلم ونفي توليده النّظر، إىل غري ذل

  املدخل الذي كان ممرا هلذه املسائل املنطقية األصل، حتديدويف هذا النّص فائدة يف 
 وهو ما تقدم بيانه يف توصيف علـم الكـالم )دقيق الكالم(حيث أضافها أبو احلسني إىل 

ّاملنهجي، والذي تكون يف جمموعه من اختيار وانتقاء عنارص منطقية، ثم قدمت للوسـط  ُ ّ
ّإلسالمي يف ثوب علم الكالم أو دقيق الكـالم كـام يعـرب أبـو احلـسني يف هـذا العلمي ا
 . املوطن

فيها أوضح، والـصورة فالشأن ) ٤٠٣:ت ( بكر الباقاليننات القايض أيبَّأما مدو
ً جمموعة من الدالئل املبينة عن وجود أثر لعلم املنطق موادا ومنهجاّتتبدىأجىل؛ حيث  ً ٍ . 

 : ومن ذلك
ّعقد بابا يف نظرية احلد) التقريب واإلرشاد ( كتابهأن القايض يف - ً)٢( . 

ّكام ناقش مجلة من املسائل املتعلقة بموضوع احلد يف مواضـع متفرقـة مـن كتابـه، 
 : منها

ّتعريف احلد، أو حد احلد • ّ ّ)٣( . 

                                 
 ).١/٧(املعتمد )  ١ (
 ).٢٠١-١/١٩٩: (انظر)  ٢ (
 ).١٩٩، ١/١٧٤( واإلرشاد التقريب: انظر)  ٣ (



 
 

  ٢٩٨  

 . )١(ّح جواز حتديد األمر املحدود بحدين أو أكثريرجت •

 . )٢(سامهاّ الزيادة والنقصان يف احلد، وأقريأثت  •

 . )٣( عدم جواز استعامل التجويز يف صناعة احلدوديررقت •
 . كام استعرض يف عامة كتابه مجلة من احلدود الكالمية واألصولية

 منطقـي النـشأة واملـصدر، إال أن البـاقالين خـالف )ّاحلـد(وال شك أن مبحث 
بخـالف البـاقالين ه، فاملناطقة يشرتطون طلب املاهية يف حتصيل احلـد، ِطَاملناطقة يف رش

 . ّوسائر املتكلمني فيشرتطون التمييز يف إدراك احلد املطلوب
 : كام ناقش الباقالين جمموعة من مسائل علم املنطق، منها -
 .)٤(إىل اضطراري، واستداليل:  واحلادث،تقسيم العلم إىل قديم وحادث •
يات، ّكاحلسيات، والوجدانيات، والبدهيات، والتجريب: مصادر العلم الرضوري •

 . )٥(واملتواترات املشتهرات

 . )٦(بقوانني الفكر األساسية: لح عليه يف علم املنطقُأشار إىل ما اصط •
كمــصطلح احلــد، :  يف خطــاب البــاقالين األصــويل املــصطلح املنطقــيحــضور -

َواملاهيــة، والــدوران واالنعكــاس، والعــرض واجلــنس، والقــضية، والــنقض،  َ
 . واجلوهر

                                 
 ).١/١٧٦(املصدر السابق : انظر)  ١ (
 ).١/٢٠٠(املصدر السابق : انظر)  ٢ (
 ).٢/٢٩(املصدر السابق : انظر)  ٣ (
 ).١/١٨٣(التقريب واإلرشاد : انظر)  ٤ (
 ).١٩٢-١/١٨٨(املصدر السابق : انظر)  ٥ (
 ).١/١٩٠(املصدر السابق : انظر)  ٦ (



 
 

  ٢٩٩  

 يف عــرض املــسائل وتقريرهــا، )رب والتقــسيمَّالــس(جيــة نهمل  البــاقاليناســتعامل -
 . )١(واالستدالل عليها ونقاشها

ويمكن تسجيل اعرتاف ضمني عن الباقالين باالطالع أو االسـتفادة مـن كـالم 
: الزيـادة والنقـصان يف احلـدود، فقـال: املناطقة، والتي أفادها بقوله وهو يناقش مـسألة

فإحالتـه . )٢(»إن الزيادة يف احلد نقصان من املحـدود: هوقد قال السابقون إىل الكالم في«
 مؤلفـاهتم طالعـه عـىلا شأن احلدود وهم املناطقـة؛ تفيـد عىل كالم السابقني للكالم يف

 . واستفادته منها
ّوإطالق اسم احلد مشرتك بني احلـد «:  إىل علم املنطق يف قوله)ّاحلد(كام أن نسبته 

ً، تفيـد أيـضا )٣(».. .واحلـد الـرشعي.. .د اهلنـديسمي الفقهي، وبـني احلـلاملنطقي الك
 .  ملصدرها األول وهم املناطقة، لذلك قدمهم يف الرتتيب)ّاحلد(اعرتافه بنسبة فكرة 

ُومن الناحية التطبيقية التشغيلية للمفاهيم املنطقية، تسجل للباقالين َّ أول حماولـة : ُ
ّحـد «:  تعريفه للواجب بقولـهٍلصياغة حد ملصطلح أصويل مقارب ملنهج احلدود، كام يف

َإنه عرض، يف فعله ثواب ويف تركه ذم وعقاب؛ ألن كل واجب فإنه ع: الواجب ٌ ٌَّ  من ٌضَرَ
 .)٤(»األعراض

َعرض (فاستعامل الباقالين ملصطلح املنطقي فيه بيان حلقيقة الواجب، وكون هذا ) َ
 . الوصف من أعراض الفعل ال من ذاتياته

 : ًيف تلخيصه عن الباقالين، يف هذا املنحى أمورا) ٤٧٨:ت (ويضيف اجلويني
                                 

 ).٣٠٥، ٥٥، ٣/٣٤(، )٣٦٣، ١/٢١٣(املصدر السابق : ًانظر مثال)  ١ (
 ).١/٢٠٠(التقريب واإلرشاد )  ٢ (
 ).١/١٩٩(التقريب )  ٣ (
 ).١/٢٠٠(املصدر السابق )  ٤ (



 
 

  ٣٠٠  

نقد احلدود والتعريفات لعدم استيفائها لرشائط احلدود، كام فعـل ذلـك يف : منها
 . )١(نقد حدود القياس

 لفكـرة ًقبـوال عند املناطقة والفالسفة، وًكام نقل عنه نقدا لفكرة القياس االقرتاين
 . )٢(القياس الرشطي املنفصل
القيـاس = (صورة السرب والتقـسيم: ويني يف فصل أنواع االستداللويضيف اجل
ُ خترجيا عىل أصول الباقالين القولسوقهاوي) الرشطي املنفصل    هبا، لكنـه مل يتعـرض هلـاً

 . )٣(ّق هذا النوع من االستدالل عىل مسألة فرعية فقهيةِّطبُ ثم ي،ًارصحيت
واملختلطة بجملة من املسائل املنهجيـة ويف اجلملة، فهذه املسائل املنطقية املتناثرة، 

ِّالكالمية تفيد نشوء االتصال بني علمي املنطق وأصول الفقه يف هذه الفرتة التـي دو نـت ُ
فيها هذه املصنفات، والتي يمكن اجلزم بأهنا كانت يف النصف الثـاين مـن القـرن الرابـع 

 . اهلجري
ٍومما يشهد لوجود حتول القـرن الرابـع،   يفس حقيقـي يف الفكـر األصـويل ملموّ

الفـصول يف  (–ً تقريبـا –ًاملقارنة بني الكتب املـذكورة آنفـا مـع الكتـاب املعـارص هلـم 
 فمجـرد ،وهو الفقيه احلنفي غري املـتكلم) ٣٧٠:ت (ّ بكر اجلصاصملؤلفه أيب) األصول

ّمطالعته عىل وجه االستعراض تكشف بوضوح مدى الفرق اجلـيل، والتحـول البـني يف  ّ ّ
ّللجصاص يكاد جيري عـىل ) الفصول ( فكتاب،حث ولغته وترتيبه ومصطلحهمنهج الب

الل عليها دالنهج الذي سلكه الشافعي يف تدوين أصول الفقه؛ يف تقعيد القواعد واالست
بالكتاب والسنة، واالحتجاج بفهم الصحابة وعملهم، مع كثافة يف التطبيقات الفقهيـة، 

                                 
 ). ١٥١-٣/١٤٥٤(التلخيص، للجويني : انظر)  ١ (
 ).١٥٢-٣/١٥١(املصدر السابق : انظر)  ٢ (
 ).٣/٣٢٠(التلخيص : انظر)  ٣ (



 
 

  ٣٠١  

 . تقريرهاواستحضار الفروع عند مناقشة املسائل و
ثم يستمر احلضور املنطقي يف املـدونات األصـولية يف القـرن اخلـامس اهلجـري، 
وذلك بعدما تشكلت املسارات املنهجية يف ثوهبـا اجلديـد املـصطبغ بـاملجموع املنطقـي 

يل، كـام ًوالكالمي بفعل الشخصيات األكثر تأثريا يف تلك املرحلة يف تاريخ الفكر األصو
 : بقوله) ٧٩٤:ت (ذلك الزركيشليشري 

ُّقايض الـسنّة أبـو بكـر بـن الطيـب، وقـايض املعتزلـة : حتى جاء القاضيان... «
ّ فوسعا العبارات، وفكا اإلشارات، وبينا اإلمجال، ورفعا اإلشـكال،عبداجلبار ّ واقتفـى ، ّ

ّالناس بآثارهم، وساروا عىل الحب نارهم، فحرروا وقرروا وصوروا ّ ّ...«)١( . 
يش يف هذا النّص من ظهور حالة مـن االقتفـاء والـسريورة يف فام أشار إليه الزرك

التحرير والتقرير والتصوير، تفيد بداية مرحلة حادثة يف املتابعة عـىل املنهـاج املرسـوم يف 
ّاملدونة األصولية، والتي أصبح هلا قدرة نافذة وسلطة يف التأثري عىل جممل املشتغلني بعلم 

 . أصول الفقه
ّاملؤثرة واملشاركة يف صناعة هذا التحول، وتدعيم العقليـة ّوكان من الشخصيات 

 مـن خـالل كتابـه) ٤٣٦:ت (املنطقية يف الفكر األصويل، شخصية أيب احلسني البـرصي
 . ّوالذي يربز يف الثلث األول من القرن اخلامس) املعتمد(

ًأنموذجـا للجانـب التـشغييل يف تفعيـل ) املعتمد يف أصـول الفقـه (ويعترب كتاب ُ
 . فاهيم واملبادئ املنطقية أكثر من اجلانب النظري لعلم املنطقامل

 ،النظـري  عن علم املنطق احلديثه إمهالِعتمدُو احلسني البرصي يف مّتعمد أببل 
 يف مصنفات أصـول الفقـه – املنطقية والكالمية – وضع املقدمات النظرية ادهنتقا بدليل

                                 
 ).١/٦(ملحيط البحر ا)  ١ (



 
 

  ٣٠٢  

 . )١(لعدم مناسبتها هلذا املقام
ّيمثل أوضح صورة ممكنة حلضور املنهاج املنطقي يف الفكـر ) ملعتمدا (لكن كتاب ُ

ّوالتدوين األصويل يف القرن اخلامس، حيث تتجىل العقلية املنطقيـة يف فكـر أيب احلـسني 
 . البرصي يف البحث والتقرير واالستدالل
 : وزياداته تلوح يف اآليت) املعتمد (ولعل أبرز املظاهر املنطقية يف كتاب

 ... ّ، كمصطلح احلد، واملاهية والتناقض، واجلمع واخللوملصطلح املنطقي اشيوع -
 . )٢(ًنقد التعريفات عىل أساس منطقي، أو بكوهنا ليست حدودا -

َاملناقشة العرضية لبعض مسائل املنطق و - ً حتديدا وذلك ضمن نقده لـبعض )ّاحلد(َ
 : احلدود، ومن ذلك

 . )٣(ّذكره لغرض احلد •
 . )٤(ّبعض قوادح احلد •

 . )٥(مراتب اإلدراك •

 . )٦(ّالتفريق بني التعريف االسمي واحلد •
 استحضاره واعتامده عىل نظريـة احلـد املنطقيـة، وهذه العنارص تفيد يف بيان مدى

                                 
 ).١/٧(املعتمد : انظر)  ١ (
 ). ١٠٠٩، ٩٩٥، ٢/٥٤٣(، )٣٩٨-٣٩٦، ٣٢٠ – ٣١٩، ٣١٨، ٣١٨-٣١٧، ١/١٨: (ًانظر مثال)  ٢ (
 ).٢/٥٤٣: (انظر)  ٣ (
 ).٢/٩٩٥: (انظر)  ٤ (
 ). ٢/٩٩٤: (انظر)  ٥ (
 ).٢/١٠١٢: (انظر)  ٦ (



 
 

  ٣٠٣  

وحماكمة التعريفات ونقدها عىل أساسها، وإن مل يتعرض هلا من الناحية النظرية يف كتابه، 
 .  وجهة نظره يف صدر الكتابّلعدم مناسبة بحثها لعلم أصول الفقه كام بني

اعتامد أشكال القياس املنطقية يف صياغة عامة االسـتدالالت يف مناقـشة املـسائل  -
، والقياس الرشطي )٢(، والقياس الرشطي املتصل)١(كالقياس االقرتاين، األصولية
ْ، وقياس اخللف)٣(املنفصل ُ)٤( . 

 نحو غـري مـسبوق، نهجية التقسيم يف العرض والتقرير والبحث، عىلم استخدام -
ّيفيــد تفرعــه عــن عقليــة منطقيــة يف تقــسيم املــسائل وحتليلهــا إىل أولياهتــا ممــا 

 . )٥(ومبادئها

ّمنهجية االستدالل بالسرب والتقـسيم يف االحتجـاج واجلـدل، عـىل نحـو مـنظم  - ُ
ًومكثف، يفيد أيضا حضور هذا املنهج يف ذهنية املؤلف ّ)٦(. 

وفق س اهلجري عىل وضع مصنفاهتم لقرن اخلامثم يتتابع مشاهري األصوليني يف ا
ّاملنهاج املتقدم الذي خيلـط املنطـق بـالكالم يف مقـدمات كتـب أصـول الفقـه يف أغلـب 

 . ّاملذاهب الفقهية

                                 
 ). ١/١٣٩: (ًانظر مثال)  ١ (
 ...). ٣٥٢، ٣٠٥، ٢٩٩-٢٩٨، ١٥٢، ١٣٨، ١٢٨، ١/١١٩: (ًانظر مثال)  ٢ (
 ...).٣٨١، ٢٦٣، ٢٠٠، ١/١٢٠: (ًانظر مثال)  ٣ (
 ).١/١٣٨: (انظر)  ٤ (
، ٨٢٠ – ٢/٨١٩(، )٣٧٠-٣٦٣، ٣٢٠، ٣٠٢، ١٠٤-١٠٢، ٨٦-٨٥، ١٦ – ١/١٥: (ًانظر مثال)  ٥ (

٨٤٥.( 
، ٥٣١، ٢/٥٠٣(، )٤٥٢، ٤٣٢، ٣١٢، ٢٠٠، ١٣٤-١٢٨، ١١٨، ١٠٥، ٥٨، ١/٢٩: (ًانظر مثال)  ٦ (

٩٩٨، ٩٢٠-٩١٦، ٦٣٣، ٦٠٩، ٥٤٦ .( 



 
 

  ٣٠٤  

ّالعـدة يف  (ّشيخ احلنابلـة، يف كتابـه األصـويل) ٤٥٨:ت (ّومنهم، أبو يعىل الفراء ُ
 بحـسب –  الفقـه عنـد احلنابلـةُوالذي يعترب أول كتاب شامل يف أصـول) أصول الفقه

 : ًفيضع بابا عن احلدود، يتضمن) ٤٠٣:ت ( يتابع الباقالين-املطبوع عىل األقل
 . ّتعريف احلد ورشطه •
 . )١(ًحكم الزيادة والنقصان فيه نقال عن الباقالين •

ًثم يرسد بعض احلدود ويناقشها نقدا وردا وترجيحا - ً ًّ)٢( . 
ُحمدث، واملثم يتناول تقسيم العلم إىل قديم و -  . رضوري ومكتسب: حدث إىلُ

ّثم يقسم علم الرضورة بحسب مصادره ُ . 
 .)٣(ويرسد مراتب اإلدراك

ًكام ناقش أبو يعىل بعضا من املقدمات التي أضافها املتكلمون كالبحث يف الـدليل  -
 .)٥(واجلدل والرأي. )٤(وأنواعه، واألمارة وأقسامها

 .)٦(ألصوليةثم رسد جمموعة من احلدود والتعريفات ا -

كام أحلق االستدالل بالسرب والتقـسيم بـصور االسـتدالل الـصحيحة يف أصـول  -
 .)٧(الفقه

 ، يف كتابـه)٤٧٤:ت (ّوتابع عىل تلك املنهجية مـن املالكيـة أبـو الوليـد البـاجي
                                 

ّالعدة أليب يعىل : انظر)  ١ ( ُ)٧٦-١/٧٤.( 
 ). ٧٩ – ١/٧٦: (انظر)  ٢ (
 ).٨٢ – ١/٨٠: (انظر)  ٣ (
 ).١٣٦ – ١/١٣١: (انظر)  ٤ (
 ).١٨٤ – ١/١٨٣: (انظر)  ٥ (
 ).١٨٢ – ١/١٣٧: (انظر)  ٦ (
 ).١٤١٧ – ٤/١٤١٥: (انظر)  ٧ (



 
 

  ٣٠٥  

 ). إحكام الفصول يف أحكام األصول(
 : عىل ما ييلحيث ناقش مجلة من العنارص املنطقية يف مقدمة كتابه، والتي اشتملت 

 . ّتعريف احلد، ومعناه •
 . ّحد العلم، وتقسيمه •

 . العلم الرضوري، ومصادره •

 . )١(مراتب اإلدراك •
 . )٢(ض جمموعة من احلدود األصولية عىل أبواب أصول الفقهَرَثم ع -
كام نقد رأي الفالسـفة يف حـرص القيـاس الـصحيح عـىل القيـاس االقـرتاين ذي  -

 . )٣(ٍئدته بأهنا حتصيل حاصل وال مزيد علم فيهًاملقدمتني فصاعدا، حيث نقد فا

ّوصحح صورة االسـتدالل املبـارش عنـد املناطقـة، وقـرر اسـتقامة االسـتدالل  - ّ
 . )٤(بالتقسيم

ْكام صحح االستدالل بالعكس، وصورته كقياس اخللف عند املناطقة - ُ ّ)٥( . 
قهيـة أكثـر ويف اجلملة؛ فإن خطاب الباجي يف كتبه األصولية تظهر فيه الصيغة الف

حيـث نثـر ) ٤٠٣:ت (من األداء الكالمي اجلديل، والذي يظهر أنه تأثر به من البـاقالين
ٌأقواله يف عامة كتبه، حتى إن النقد الذي أورده لصورة القياس االقرتاين يبدو أنه مـستفاد 

                                 
 ).١٧٥ – ١/١٧٤(إحكام الفصول للباجي : انظر)  ١( 

 ).١٧٨ – ١٧٥: (انظر)  ٢ (
 ).٥٣٦، ٢/٥٣٥: (انظر)  ٣ (
 ).٢/٥٣٦: (انظر)  ٤ (
 ).٦٨٠ – ٢/٦٧٩: (انظر)  ٥ (



 
 

  ٣٠٦  

 .)١(كام خلصه عنه اجلويني يف تلخيصه له) التقريب واإلرشاد (من نقد الباقالين له يف
أبـو إسـحاق : يتابع فقهاء الشافعية عىل ذلك، ويتقـدمهم شـيخهم يف عـرصهثم 
ف عدة كتب يف أصول الفقـه )٤٧٦:ت (الشريازي ّ، وهو الفقيه غري املتكلم، والذي صنّ

ّسق املنهجي الذي ترسـم والذي مل خيرج يف مجلته عن النَّ) ُّرشح اللمع (أشملها وأوسعها
ًء الفقهي كان أكثر حضورا من املؤثرات الكالمية التي ّيف هذا القرن اخلامس، إال أن األدا

ِّترسبت بفعل املصادر املتقدمة واالجتاه العقدي للمؤل  . فنيّ
 ): رشح اللمع (تي تابع عليها الشريازي يف كتابهومن أبرز املظاهر املنطقية ال

، وضـعها ّمناقشة مجلة من املسائل املنطقية، والتي كانـت ضـمن مقدمـة متنوعـة -
 :  فيهاناقش، ولف يف صدر كتابهاملؤ

 . )٢(ًتعريف احلد لغة واصطالحا •
 . )٣(ّرشط احلد، ومثاله •

 . )٤(القديم واملحدث، والرضوري واملكتسب: أقسام العلم •

 . )٥(مصادر العلم الرضوري •

 .)٦(مراتب اإلدراك •

                                 
 .)٢/٥٣٥ ( إحكام الفصول:وقارن به، ) ١٥٢ – ٣/١٥١(التلخيص للجويني : انظر)  ١ (
 ).١٤٦-١/١٤٥(رشح اللمع للشريازي : انظر)  ٢ (
 ).١/١٤٦: (انظر)  ٣ (
 ). ١/١٤٨: (انظر)  ٤ (
 ).١/١٤٩: (انظر)  ٥ (
 ). ١/١٥٠: (انظر)  ٦ (



 
 

  ٣٠٧  

حول املراد بـالنظر ورشوطـه، وعالقتـه بالـدليل، : ثم ناقش ما أضافه املتكلمون -
 . )١(اتهواشتقاق

 . )٢(ّاستعرض مجلة من احلدود املتنوعة: ويف أثناء ذلك -

 . )٣(ّكام يقوم يف أحايني متفرقة بنقد احلدود ونقاشها -

أحـد ) القيـاس الـرشطي املنفـصل= (ّقرر أن السرب والتقـسيم: ويف باب القياس -
ّأنواع االستدالل املرتبطة بالقياس، وقـام بتطبيقـه عـىل صـور وفـروع فقهيـة يف 

 . )٤(ق والشهاداتالطال
تفيد استمرار حالة التأثر بالعنرص املنطقـي يف كتـب  وهذه املظاهر عىل اختصارها

خ هـذا املـنهج واختالطـه ّ كـام تفيـد ترسـ،أصول الفقه حتى عند الفقهاء غري املتكلمني
 ِّنات املكونة للامدة األصـولية، مـع القابليـة للتطـوير كـام سيحـصل عنـد الغـزايلَّوباملد

 . بعد ذلك) ٥٠٥:ت(
ٍنحـو خـاص بـبعض صـور االسـتدالل عـىل كام يمكن مالحظة اهتامم الفقهـاء 

عـىل غلبتـه يف لـسان ) ٥٠٥:ت (ّاملنطقي كام يف دليل السرب والتقسيم، وقد نص الغـزايل
ِالفقهاء، فقال يف معرض حديثه عن أصناف القياس املنطقي ِ ْ الرشطي : الصنف الثالث«: َ

فإن أكثر نظر الفقهاء ... الفقهاء واملتكلمون بالسرب والتقسيماملنفصل، وهو الذي تسميه 
 .)٥(»عىل السرب والتقسيم يدور

                                 
 ). ١٥٦-١/١٥٣ ( رشح اللمع:انظر)  ١ (
 ). ١٦١، ١٥٧، ١٥٢-١/١٤٦: (ًانظر مثال)  ٢ (
 ). ٢/٧٥٥(، )٤٨٢، ١/١٥٨: (انظر)  ٣ (
 ).٨١٩-٢/٨١٧: (انظر)  ٤ (
 ).١٥٨، ١٥٦:ص(معيار العلم )  ٥ (



 
 

  ٣٠٨  

ّومن رموز الشافعية، ونظار األشـعرية ُ الـذي ، )٤٧٨:ت (أبـو املعـايل اجلـويني: ّ
يعترب من أئمة علم األصول الذين سامهوا يف تشكيل العقل األصويل يف القـرن اخلـامس 

ً متقدمـةًالتي تـضمنت خطـوة، و)الربهان يف أصول الفقه (ائرةّعن طريق مدونته الس  يف ّ
بله يف تقرير بعض املبادئ َمة املنطقية، حيث كان أرصح ممن قّمتهيد العالقة باملنهج واملقد

 . املنطقية، وعىل رشط املناطقة كذلك
ولعل أبرز املشاهد املنطقية التي يمكن تسجيلها يف برهان اجلويني تـتلخص فـيام 

 : ييل
 ،ّباحلـد: تصدير كتابه بتقرير مسالك التعريف وكشف احلقائق عىل الرتتيب التايل -

ّثم بالتقسيم عند تعرس األول ّ)١( . 
ّناقش عددا من األفكار املتعلقة بنظرية احلد عرضا يف مواضع متفرقة، منها - ًَ ًَ ّ : 

 . )٢(ّالغرض من احلد •
 . )٣(ّمن رشوط صناعة احلد •

 . )٤(باحلدوداإلشارة لصعوبة الوفاء  •

 .)٥(نقد احلدود •

 . )٦(ّاإلشارة إىل أن التعريف بالرسم هو أهم ما يؤنس الناظر عند تعذر احلدود •

                                 
 ). ١/٧٧( للجويني ،الربهان: انظر)  ١ (
 ). ١٥٢، ١٠٠-١/٩٩: (انظر)  ٢ (
 ). ١/٣٦٧: (انظر)  ٣ (
 ). ٤٨٩، ١/١٥٢: (انظر)  ٤ (
 ). ٨٤٢، ٢/٤٨٩(، )٢١٣، ١٥٢، ١٢٤، ١/٩٩: (انظر)  ٥ (
 ).٢/٤٨٩(الربهان : انظر)  ٦ (



 
 

  ٣٠٩  

 . )١(مناقشة مدارك العلوم أو مصادر املعرفة -
 : بحث األدلة العقلية املعتمدة عند املتكلمني األشاعرة، والذي يتعلق منها باملنطق -

 . نتاج املقدمات النتائجإ: االستدالل املبارش، وهو ما سامه  -أ 
 . )٢(السرب والتقسيم  -ب 

 . )٣(عرض مراتب أو مصادر العلم الرضوري -
 : تقسيم الربهان العقيل إىل -
ّمستد الربهان ال -١ ْ  ). املستقيم= (ُ
ْبرهان اخللف -٢  .وهو القياس الرشطي املتصل أو ما يسمى بقياس التالزم. )٤(ُ
 . )٥(ّالعقليات والرشعياتبحث االستدالل بالسرب والتقسيم يف التعليل بني  -
ًكام ناقش اجلويني عددا من احلدود األصولية حتـت أبواهبـا، ونقـد بعـضا منهـا،  - ً

 . )٦(كتعريف األمر والبيان، والواجب، واخلرب، والقياس، والنسخ، وغريها
ّوتعترب املقدمة التي صدر هبا اجلويني كتابه من أوسع املقدمات النظرية ) الربهان (ّ

ً، حيـث خـاض بتوسـع أحيانـا يف مناقـشة  اهلجـريل يف القرن اخلامسيف كتب األصو ٍ
ّالعديد من املسائل الكالمية واملنطقية، واملنهجية املتعلقـة بالبحـث املعـريف أو بمـسالك 

                                 
 ).١٠٣-١/١٠٢: (انظر)  ١ (
 ). ١٠٥-١/١٠٤: (انظر)  ٢ (
 ).١٠٨-١/١٠٧: (انظر)  ٣ (
 ). ١/١٢٢: (انظر)  ٤ (
 ). ٥٣٥-٢/٥٣٤: (انظر)  ٥ (
 ). ٣٦٧، ٣٣٦، ٢١٤، ٢١٣، ١٩٩، ١٥١، ١/١٢٤: (ًانظر مثال)  ٦ (



 
 

  ٣١٠  

 . )١(ّالعقول والسمع كام عرب عنها بذلك
لحاجـة إىل تقـديم ل هيف تقرير): الربهان (ٍويمكن تسجيل سبق للجويني يف كتابه

ة مقدمات يف مدارك العقول إلكامل احلاجة املطلوبـة أثنـاء دراسـة مـسائل أصـول دراس
يشتمل عىل مقدار مـن : ٌفصل«: ً حيث عقد اجلويني فصال يف كتابه، قال يف صدره،الفقه

 . )٢(»ُّمدارك العقول، متس احلاجة إليه يف مسائل األصول
ّة العقليـة كمقـدمات يف وهذا الصنيع فيه هتيئة ومتهيد الستدعاء املباحث املنهجيـ

 . علم أصول الفقه
َثم جرت املتابعة عىل املنوال السابق حتى عىل من غلـب عليـه الفقـه واألثـر مـن 

) قواطـع األدلـة يف أصـول الفقـه (يف كتابه) ٤٨٩:ت (األصوليني كأيب املظفر السمعاين
ٍحيث تعرض عىل وجه  .  املظاهر املنطقية املتفشية فيمن قبله يسري لبعضّ

 : من ذلكو
 . الرضوري واملكتسب: مناقشة أقسام العلم -

 : وأنواع علم االضطرار
 . ّالبدهيات األوليات  -أ 
 . )٣(ّاحلسيات  -ب 

 . )٤( والشك والظن،استعراض بعض مراتب اإلدراك، كالعلم واجلهل -
                                 

 ). ١٢٣- ١/٧٧(الربهان : انظر)  ١ (
 ). ١/١١١( للجويني ،الربهان)  ٢ (
 ). ١٦-١/١٥(ّقواطع األدلة للسمعاين : انظر)  ٣ (
 ). ١٩-١/١٦ ( قواطع األدلة:انظر)  ٤ (



 
 

  ٣١١  

 . )١(تعريف النظر ورشوطه -

 . )٢(معنى الدليل، ومشتقاته -

ًتعريف احلد لغة واصطالحا - ّ)٣( . 

لــة مــن حــدود ومعــاين بعــض املــصطلحات األصــولية والكالميــة كــام رسد مج -
 .)٤(واملنطقية

*    *    * 
لكن املوقف األرصح يف تعميق العالقة بني علم املنطـق وأصـول الفقـه يظهـر يف 

ّالنصف األول من القرن اخلامس اهلجري، والذي تقدم به أبو حممد ابن حزم ) ٤٥٦:ت (ّ
 : حيث سبق كافة األصوليني يف مطلبني

 املجتهد األصويل لدراسة كتب املنطق ومعرفة القواعد هيتقرير حاجة الفق: ألولا
ِواملبادئ املنطقية، وذلك حينام قال يف معرض كالمه عـن كتـب املنطـق األرسـطية َ :» ...

ٌكلها ساملة مفيدة، دالة عىل توحيد .. .َوالكتب التي مجعها أرسطاطاليس يف حدود الكالم ٌ
 .عظيمة املنفعة يف انتقاد مجيع العلومّاهللا عز وجل وقدرته، 

ُ وعظم منفعة الكتب التي ذكرنا يف احلدود َ  يف مسائل األحكام الـرشعية] يظهر [ ِ
ُبها يتعرف كيف التوصل إىل االستنباط، وكيف تؤخذ األلفاظ عىل مقتـضاها، وكيـف ف ّ ُ

ّيعرف اخلاص من العام، واملجمل من املفرس، وبناء األلفاظ بعضها عىل بعـ وكيـف . ضُ

                                 
 ). ٤٢-١/٤١: (انظر)  ١ (
 ). ٤٤-١/٤٢: (انظر)  ٢ (
 ). ٤٥-١/٤٤: (انظر)  ٣ (
 ). ٤٥-١/٢٠: (انظر)  ٤ (



 
 

  ٣١٢  

ًتقديم املقدمات وإنتاج النتائج، وما يصح من ذلك صحة رضورية أبدا، وما يـصح مـرة  ّ ّ ّ ًّ
ً ورضوب احلدود التي ما شذ عنها كـان خارجـا عـن ،ويبطل أخرى، وما ال يصح ألبتة ّ

ال غنـاء للفقيـه ور، وغري ذلك مما َّأصله، ودليل اخلطاب، ودليل االستقراء، وبرهان الد
 . )١(»ه وألهل ملته عنهاملجتهد لدين
ّاعتامد علم املنطق كمقدمة منهجية ملعرفـة وضـبط أصـول االسـتدالل يف : الثاين ّ

 . أصول الفقه وأصول الدين
ّهـو أول مـن وضـع مقدمـة منطقيـة ) ٤٥٦:ت (لذا يمكن القول بأن ابن حـزم

يف ّ لكنها مقدمة منفصلة مـستقلة – أصول الدين وأصول الفقه –ألصول علوم الرشيعة 
ّ وهو يرصح هبذا يف مقدمة كتابه يف أصول الفقـه،)ّالتقريب حلد املنطق (كتابه اإلحكـام  (ّ

منـا َّ، وتكل)التقريب (نا املرسوم بكتابَنا كتابْفكتب... «: حيث يقول) يف أصول األحكام
ًلة، وأنواع الربهان الذي به يستبني احلق مـن الباطـل يف كـل ُفيه عىل كيفية االستدالل مج

َنا أيضا كتابْ وكتب،ًفكان ذلك الكتاب أصال ملعرفة عالمات احلق من الباطل... بمطلو نا ً
َبالفصل (املرسوم َا فيه صواب ما اختلف الناس فيه من امللل والنِّحل بالرباهني التي ّفبين) ِ

َأثبتنا مجلها يف كتاب التقريب ُ ... 
ِّثم مجعنا كتابنا هذا وقصدنا فيه بيان اجلمل فيام كلف ُ ناه من العبادات، واحلكم بـني ُ

 . )٢(».. .ًالناس بالرباهني التي أحكمناها يف الكتاب املذكور آنفا
) اإلحكـام (ّ كمقدمة منطقية عمليا يف كتابـه األصـويل) التقريب (ثم اعتمد كتابه

                                 
ِّالفصل يف امللل واألهواء والنحل، البن حزم )  ١ ( َ ّنص املؤلف فيه اضطراب كام : ُ قلت).٢٣٨-٢/٢٣٧(ِ

 .  من عنديهو يف املطبوع، ومابني املعكوفني إضافة
 ).٢٧-١/٢٦(اإلحكام البن حزم )  ٢ (



 
 

  ٣١٣  

 . )١(ّفأحال عليه يف مواطن عديدة عند البحث يف مدارك العقول والنواحي املنهجية
 يف كتابـه لتعريـف وتفـسري مجلـة مـن األلفـاظ واحلـدود املنطقيـة ًكام عقـد بابـا

ــام فيهــا ــة واألصــولية، ب ــشك، : والكالمي ّاحلــد، والرســم، والربهــان، واجلهــل، وال
 ...)٢(والظن

ت عـىل كتبـه وعلمـه َضَلكن مشكلة املتالزمة التارخيية لنشاط ابن حزم العلمي ق
ًلفقـه وغـريه؛ سـواء للبعـد اجلغـرايف بضعف االنتشار وحمدودية التأثري يف علم أصول ا

 ثم ألثر اهليمنة املـرشقية ،ًألرض األندلس التي يسكنها، أو حلدة شخصيته ونبذها أحيانا
يف العلوم اإلسالمية، فعلامء املرشق اإلسالمي كان هلم من القوة والنفـوذ العلمـي مـا مل 

 ،العراقو ،قة يف احلجازيكن لغريهم، وذلك لقوة احلركة العلمية يف حمارض اإلسالم العتي
ُ ثم مرص، والتي قضت بأن العلم ينقل من املشارقة إىل املغاربـة ال العكـس، بـل ،والشام

 واملثاقفة، كام اعتاد املغاربة عىل اهلجرة إىل املرشق اإلسالمي حتى يتقدم هبم العلم باللقيا
 . نيلسي  األند)٥٤٣:ت ()٣( وابن العريب،)٤٧٤:ت (الباجي  جتربتيهو مشهور من

*    *    * 
وتبقى اإلشارة إىل ظاهرة نشأت يف هذه املرحلة املمتدة منذ منتصف القرن الرابع 

                                 
 ). ١١٤، ٣٨، ٣٧، ٣٤، ٢٧، ١/٢٦: (ًانظر مثال)  ١ (
 ).٧٩-١/٦١: (انظر)  ٢ (
،  املعروف بـابن العـريب املالكي،، األندليس اإلشبييل املعافريهو حممد بن عبداهللا بن حممد بن عبداهللا)  ٣ (

وتويف رمحـه اهللا تعـاىل يف ربيـع ، ولد يف إشبيلية، وتوىل قضاءها، اإلمام العالمة احلافظ، يكنى أبا بكر 
املحصول : من تصانيفه، ومحل ميتا إىل مدينة فاس ودفن هبا، هـ منرصفه من مراكش٥٤٣األول سنة 

 . قانون التأويل، القبس عىل موطأ مالك بن أنس، يف أصول الفقه
 ).١١/٢٨١(الديباج املذهب ، )٢٠/١٧٩(السري : ينظر         



 
 

  ٣١٤  

نات األصــولية ظـاهرة غـري مـسبوقة؛ وهـي تقــديم َّاهلجـري، حيـث ظهـرت يف املـدو
ّاملصنفات األصولية بمقدمات نظرية يعتني فيهـا املـصنفون بدراسـة مجلـة مـن املـسائل 

ِّاملنهجية التي تنظ ُ تكـون كاملـدخل املنهجـي قبـل اخلـوض يف  وم عملية البحث والنّظر،ّ
 . ّمناقشة األدلة والقواعد األصولية

إىل وجـود هـذه الظـاهرة يف كتـب أصـول الفقـه، ) ٥٠٥:ت (وقد أشار الغزايل
ّ متحـدثا عـن وجـه تعلـق األصـول )مستـصفاه(وخاصة عند املتكلمني، حيث قـال يف  ً

 : ن يف أصول الفقهّباملقدمات وما صنعه املتكلمو
ّفرشعوا يف بيان حد العلم، والدليل، والنّظر، ومل يقترصوا عىل تعريف صور ... «

كريـه مـن  ُهذه األمور، ولكن انجـر هبـم إىل إقامـة الـدليل عـىل إثبـات العلـم عـىل منْ ّ
ظر، وإىل مجلة مـن أقـسام العلـوم، ظر عىل منكري النُّّالسفسطائية، وإقامة الدليل عىل النّ

 .)١(»ّسام األدلةوأق
وذلـك «: ثم أشار إىل مصدر هذه املقدمات ونافـذهتا عـىل أصـول الفقـه، فقـال

ّجماوزة حلد هذا العلم ُفـذكر...  له بالكالمٌطْلَ وخ،ٌ ُ حجيـة العلـم والنّظـر عـىل منكريـه ِ
 . )٢(».. .استجرار الكالم إىل األصول

 ًاّا مألوفة مسترشية، حمتج استجاب هلا لكوهن الغزايلومع نقده هلذه الظاهرة إال أن
 . )٣(»ام عن املألوف شديدَطِالف«بأن 

املقدمـة : أما من حيث الظهور التارخيي هلذه املقدمات؛ فإن أقدم ما يمكن التامسه

                                 
 ).١/٤٢(املستصفى للغزايل )  ١ (
 ).٤٣، ١/٤٢(املصدر السابق )  ٢ (
 ).١/٤٣(املصدر السابق )  ٣ (



 
 

  ٣١٥  

 قد تقدمت اإلشـارة إىلو – )ُالعمد (يف كتابه) ٤١٥:ت (ّالتي وضعها القايض عبداجلبار
ّ وقد نص عىل وجود هذه املقدمة -)هـ٣٦٠ (أنه وضعه يف منتصف القرن الرابع قبل عام

، فقـال يف أثنـاء )ُالعمد (حينام حتدث عن رشحه لكتاب) ٤٣٦:ت (أبو احلسني البرصي
نقده لوضع هذا اجلنس من املقدمات يف كتب أصول الفقه وبيـان سـبب تأليفـه لكتـاب 

 أبوابه، يف ترتيب] ُأي العمد[سلكت يف الرشح مسلك الكتاب ...«: آخر يف أصول الفقه
 ال تليق بأصول الفقه من دقيق الكالم نحو القول ٍوتكرار كثري من مسائله، ورشح أبواب

َ وتوليد النظـر العلـم،ّيف أقسام العلوم، وحد الرضوري منها واملكتسب  ونفـي توليـده ،ُ
 .)١(»النّظر، إىل غري ذلك 

، » الكـالممن دقيـق«: ثم نقد أبو احلسني هذه الظاهرة وأشار إىل مصدرها بقوله
بأهنا ظاهرة ناشئة، وذهب إىل عدم جواز هذا اخللط : ّوبني كوهنا غري الئقة بأصول الفقه

 .)٢(جدت الرابطة أو احلاجةُحتى وإن و
يف تصنيف هذه املقدمات بشكل ملحـوظ، حيـث ) ٤٠٣:ت (ّثم توسع الباقالين
ّعقد أبوابا متفرقة يف كتابه ّجلد األول من املطبوع، تكاد تستغرق امل) التقريب واإلرشاد (ً

ُّتناقش مجلة من القضايا املنطقية والكالمية واللغوية، وبعضا مما يمس أصول الفقـه مـن  ً
ثم اإلمجاع ، ثم قواعد الدالالت، ، وذلك قبل اخلوض يف باب األوامر والنواهي)٣(وجه

 . والقياس
ات  األصـوليني يف القـرن اخلـامس هـذا الـنهج يف وضـع مقـدمُةّوقد تابع عامـ

                                 
 ).١/٧( أليب احلسني البرصي ،املعتمد)  ١ (
 ). ٨-١/٧(املعتمد : انظر)  ٢ (
 ). ٢٣٨-١/١٠٥(، والتلخيص للجويني )٤٤١-١/١٧١(التقريب واإلرشاد : انظر)  ٣ (



 
 

  ٣١٦  

 ثـم )٣( وأيب إسـحاق الـشريازي)٢( وأيب الوليـد البـاجي)١(ّمنهجية، كالقـايض أيب يعـىل
 .)٥( والسمعاين)٤(اجلويني

ويالحظ أن هذه املقدمات تشتمل عىل مجلة خمتلطة من املسائل من عدة مـصادر، 
 : تتلخص يف املواد التالية

 . مواد منطقية -١
 . مواد كالمية -٢

 .  املعاين، وتقسيامت األلفاظ، واحلقيقة واملجازمبادئ أو مسائل لغوية، كحروف -٣

 . ًرشح جلملة من احلدود األصولية والكالمية واملنطقية أحيانا -٤
والقاسم املشرتك بني هذه املواد كوهنا مضافة عىل علم أصول الفقه أو ليست مـن 

 . صلب العلم، حتى لو كان هلا عالقة به من وجه
هـذه املرحلـة كـان يف هـذه املقـدمات املالئمـة كام أن غالبية التواجد املنطقـي يف 

ٌ ويف هذه الظاهرة أيضا متهيد وهتيئة ملا حدث يف املرحلة التالية،للبحث النظري املنطقي ً . 
*    *    * 

َّمحص وال ّل يف تاريخ العالقة بني علمي املنطق وأصول الفقه يف طورهـا األول أن ُ
؛ هـو )٥٠٥:ت (مرحلة ما قبل الغزايل ثم اخلامس يف  اهلجريما حدث  يف القرن الرابع

 لعلم أصول الفقه عن طريق املتكلمني، ومترير ملحتوياهتم ومنقـوالهتم املنهجيـة ٌاخرتاق
 ثـم يف علـم أصـول ، ثم تثبيتها يف علم الكـالم،التي تشتمل عىل عنارص من علم املنطق

                                 
 ). ٢١٣-١/٦٧( أليب يعىل ،ّدةُالع: انظر)  ١ (
 ). ١٨٩-١/١٧٤( للباجي ،إحكام الفصول: انظر)  ٢ (
 ). ١٩٠-١/١٤٥( للشريازي ،معُّرشح الل: انظر)  ٣ (
 ). ١٢٣-١/٧٧( للجويني ،الربهان: انظر)  ٤ (
 ).٧٩-١/٩( للسمعاين ،قواطع األدلة: انظر)  ٥ (



 
 

  ٣١٧  

ِارات منطقيـة دجمـت ًالفقه، ال عىل أهنا من علم املنطق اليوناين مبارشة، بل يف صورة خمتـ ُ
ًبإضافات كالمية من لدن املتكلمني كمبحث النظر ونحوه، ثم ألبست ثوبا وقالبا كالميا  ً ً ُ
ُكباب مدارك النّظر أو مدارك العقول، ونحو ذلـك ممـا ال يـشعر بعالقتـه بعلـم املنطـق 

 . املذموم يف اجلملة يف الوسط الكالمي يف تلك الفرتة فام قبل
 لعلم أصـول )١(ّلسابق يبني خطأ ما ذهب إليه بعض املؤرخنيوالسياق التارخيي ا

 القرن الرابع واخلامس من تأثري علم املنطق سوى يف مرحلـة الغـزايل ومـا ِّالفقه من خلو
ًبعده، بل التأثري كان قبال كام تقدم متزامنا تقريبا مع اتصال املتكلمني بأصول الفقه، لكنه  ً ّ ً

ير املقدمة املنطقية بحرف املناطقة كـام فعـل الغـزايل، وال مل يكن باسم علم املنطق أو بتقر
 . ّمن حيث الشمول والتوسع الذي قدمه يف مستصفاه عىل النحو الذي سيأيت بيانه

 ما ذكره الغـزايل: ّويؤكد مدى اندراج املادة املنطقية يف املحتوى املنهجي الكالمي
لكنّـا نقتـرص مـن ... «: فقالعن املقدمة التي سيوردها يف مصنفه األصويل، ) ٥٠٥:ت(

ذلك عىل ما تظهر فائدته عىل العموم يف مجلة العلوم، من تعريف مدارك العقول، وكيفية 
ّتدرجها من الرضوريات إىل النظريات، عىل وجه يتبني فيه حقيقة العلم والنظر والدليل،  ّ

ًوأقسامها وحججها، تبيينا بليغا ختلو   .)٢(»عنه مصنفات الكالمً
َفقارن  ال مـا هـو موجـود يف ،  يف كتب علم الكـالمٌام هو موجودبه َمقدمتُّالغزايل َ

نة الكالميـة حتـى َّاملصنفات املنطقية؛ مما يفيد مدى اندماج عديد املسائل املنطقية يف املدو
 ثم انتقلت هذه املحتويـات املنطقيـة املنتخبـة إىل مـصنفات أصـول ،ا منهاَّأصبحت كأهن
 .  كام وصفها أبو احلسني البرصي وغريه بذلك،»مدقيق الكال«الفقه بمسمى 

*    *    * 

                                 
 ).٩١:ص (نشار للمناهج البحث عند مفكري اإلسالم،: انظر)  ١ (
 ).١/٤٣(املستصفى للغزايل )  ٢ (
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ًواملصدر املؤثر يف هذه املرحلة هم املتكلمون أيضا، لكن املادة املؤثرة كانت أقرب 
ّت صـورة التـأثر بـاملنطق اليونـاين أوضـح  وكانـ،إىل احلرف املنطقي املعتاد عند املناطقة

 . وأرصح مما قبل
يف ) ٥٠٥:ت (مـسامهة أيب حامـد الغـزايل: والذي أحدث الفرق يف هذه املرحلة

تطوير حركة التأثري وبناء العالقة بني علمـي املنطـق وأصـول الفقـه، مـن خـالل عـدة 
 . إضافات

 . املشهور عند املناطقةوضع مقدمة منطقية خالصة، أليق بالوضع املنطقي : األوىل
وهبذه اخلطوة يقوم الغزايل بتخليص املادة املنطقية من الـصياغة املختلطـة بـاملواد 

 كام أنه سيحسم بذلك  حالة التذبذب يف ،ّالكالمية واللغوية التي كانت شائعة فيمن قبله
 . ّاالستفادة غري املستقرة من علم املنطق عند املتكلمني

ّ املتقدمة يـستجيب للحالـة املتطـورة يف املدونـة األصـولية، والغزايل هبذه اخلطوة ّ
 : والتي اعتمدت أمرين

بل جرى عـىل عهـد ، وضع املقدمات املنهجية، حيث مل يتفرد الغزايل هبذه الفكرة -١
 . ّ تقدم بيانه كامسابق،

 . ّانتخاب مجلة من القواعد والتقريرات املنطقية ضمن املقدمات املنهجية -٢

ً ينفرد الغزايل أيضا باسترياد املادة املنطقية، بل  هو مسبوق بذلك ويف هذا الباب مل
ّإال أنه تفرد بتكثيف وتكميل احلضور املنطقي يف املصنفات األصـولية، وترتيبـه بـشكل 

 . ًأكثر وضوحا وأقرب إىل اللسان املنطقي



 
 

  ٣١٩  

ية ً جتنبا حلساس)١(»مدارك العقول«ومع ذلك، فقد اختار الغزايل تسمية مقدمته بـ 
 . )٢(دينحاملنسوب لفئة الفالسفة املل) املنطق (الترصيح باسم

ِّاملـؤثرة، ولقيمـة ) ٥٠٥:ت (وبسبب املكانة العلميـة العاليـة لشخـصية الغـزايل
 كـان – والتي كان املستصفى من آخرها قبل وفاته بـسنتني –مصنفاته الواسعة االنتشار 

َخلطوته أثر كبري ورواج يف الوسط العلمي الرشع َ ِّي، حتى كادت أن تغيـٌ ب أكثـر العمـل ُ
 . الذي كان قبله يف تكوين العالقة مع علم املنطق

َّوقد تابع عدد من األصوليني الغزايل يف إفراد مقدمة منطقية يف صـدر ) ٥٠٥:ت (ٌ
، وهـو الفقيـه )٦٢٠:ت ()٣(أبو حممد ابن قدامة املقـديس: كتبهم األصولية، ويربز منهم

ِمناظر ُروضة الناظر وجنّة ال (ّلذي صدر كتابهّاحلنبيل غري املتكلم، ا ، )٤(بمقدمة منطقيـة) ُ
 استعرض فيها عامة مسائل علم املنطق عىل نحو منقول أو مستفاد من مصنفات الغـزايل

بأنـه فعلـه ) ٦٢٠:ت (عن صـنيع ابـن قدامـة) ٧١٦:ت (ُّوقد أفاد الطويف). ٥٠٥:ت(
ً الشيخ أبا حممد كان يف كتابه متابعا أليب حامد، ّوهبذا يتبني أن... «: ًمتأثرا بالغزايل، فقال

ًألن الشيخ أبا حممد مل يكن متكلام وال منطقيا حتى يقال ُغلب عليه علمه املـألوف، فلـام : ً

                                 
 ).١/٤٥( للغزايل ،املستصفى)  ١ (
 ).٢٠٠:ص(معيار العلم : انظر)  ٢ (
ثـم ، ّهو عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة بن مقدام بن نرص موفق الدين أبو حممد املقديس اجلامعييل)  ٣ (

، هـ٦٢٠تويف بدمشق سنة ، املجتهد شيخ اإلسالم، ةاإلمام القدوة العالم، الدمشقي الصاحلي احلنبيل
 . عمدة الفقه، الكايف، املقنع، املغني: هفمن تصاني

 ).٥/٨٨(شذرات الذهب ، )٢٢/١٦٥(السري : ينظر          

 ).١٤٣-١/٦٤(روضة الناظر، البن قدامة : انظر)  ٤ (
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 . )١(»ّدل عىل أن ذلك ملحض املتابعة: ّأحلق املقدمة بكتابه
ُّو تابع عىل ذلـك أيـضا، األصـفهاين  شـارح املحـصول، فقـال يف) ٦٨٨:ت ()٢(ً

َّ يف املنطق ملخًوقد وضعت مقدمة«): الكاشف (مقدمة كتابه َّصة حمرُ رة غاية التحريـر يف ً
ِّأول هذا الكتاب، تأس ّيا باإلمام حجة اإلسالم يف وضعه يف أولّ ّمقدمـة يف ) املستـصفى (ً

 .)٣(».. .املنطق
 -ىيف كتابه املستـصف )٥٠٥:ت( وهذا النّحو من التتابع يفيد أن ما قام به الغزايل

 . املقدمات املنطقية اخلالصة يف كتب أصول الفقه: ن ظاهرةَّ دش–ًحتديدا
ُتأثري الغزايل يف التاريخ األصويل؛ فقد نسبت عملية خلط أصول الفقه  ّقوةًونظرا ل
 . من وقت مبكر حتى استقرت عند أكثر املؤرخني هلذا العلم) ٥٠٥:ت (باملنطق للغزايل

ولقـد أتـى بخلطـه «:  يف طبقاته عـن الغـزايليقول) ٦٤٦:ت (ّفهذا ابن الصالح
َ عظم شـؤمها عـىل املتفقهـة حتـى كًاملنطق بأصول الفقه بدعة َ ُ  فـيهم – بعـد ذلـك –ر ُثـَ

ّ، ويفيد هذا النقل أيضا يف مدى قوة التـأثري للعمـل الـذي قـام بـه الغـزايل)٤(»املتفلسفة ً 
 . فيمن بعده) ٥٠٥:ت(

َومل يعلـم أحـد قبلـه أ«: غـزايلذلك بقوله عـن ال) ٧١٦:ت (ويؤكد الطويف ٌ حلـق ُ

                                 
 ). ١/١٠٠(رشح خمترص الروضة، للطويف )  ١ (
كـان  ،، الـشافعيشمس الدين أبـو عبـد اهللا األصـفهاين ود بن حممد بن عباد العجيلهو حممد بن حمم)  ٢ (

من ، رافةَودفن بالق، هـ٦٨٨تويف بالقاهرة يف رجب سنة ، زا يف املنطق والكالم واألصول واجلدلِّمرب
  .غاية املطلب يف املنطق، القواعد، الكاشف عن املحصول يف علم األصول :تصانيفه

 ).٢/١٩٩(طبقات الشافعية البن قايض شهبة : ينظر         

 ).١٢٦-١/١٢٥(الكاشف عن املحصول يف علم األصول، لألصفهاين )  ٣ (
 ). ١/٢٥٤(طبقات الفقهاء الشافعية، البن الصالح )  ٤ (
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 زائـد عـىل جمـرد ٌدرَة للغزايل، وهـو قـليّ، وهذا فيه نسبة األو)١(».. .املنطق بأصول الفقه
 . ًخطوة االختالط املنسوبة سابقا له، لكنها ال تنفي عمل غريه

حيث ) ٧٢٨:ت (قل عند بعض املتأخرين واملعارصين عن ابن تيميةثم استقر النَّ
 . )٢(اراته يف نسبة خطوة خلط األصول باملنطق للغزايلتعددت عب

 : ولعل أظهرها
ّوأول من خلط مـنطقهم بأصـول املـسلمني «: عرض نقد املنطق اليوناينَقوله يف م •

ِّة اآلنفــة الــذكر عــن يــلّويف هــذا تأكيــد لألو. )٣ (»...أبــو حامــد الغــزايل
 ). ٧١٦:ت(الطويف

ر ُثـَوإنام ك... «: رق والقواعد املنطقيةُّلطقوله يف موضع آخر، يف أثناء حديثه عن ا •
ّاستعامهلا من زمن أيب حامد، فإنه أدخل مقدمة من املنطق يف أول كتابه املستصفى،  ّ

وهـذا الكـالم عـن الكثـرة  .)٤(»وزعم أنه ال يثق بعلمه إال من عرف هذا املنطـق
 . ة واألسبقيةليّ ال عن األو،واجَّوالر

ارخيي الذي سبق بيانه يثبت التواجد املنطقـي يف كتـب ّوكام تقدم، فإن السياق الت
بام يقارب القرن من الزمان عىل األقـل، إال أن هـذا ) ٥٠٥:ت (أصول الفقه قبل الغزايل

ًالوجود كان مقيدا بوصفني ّ : 
ًجزئيا، منتخبا: األول ً . 

                                 
 ). ١/١٠١(رشح خمترص الروضة، للطويف )  ١ (
 ).٣٨٢، ٢٤٢، ٢٣٨، ٥٦:ص(الرد عىل املنطقيني، البن تيمية : انظر)  ٢ (
 ). ٣٨٢:ص(الرد عىل املنطقيني، البن تيمية )  ٣ (
 ). ٢٣٨:ص(املصدر السابق )  ٤ (
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 . ًخمتلطا بامدة كالمية: الثاين
ِوهذه األوصاف مل تعط االنطباع الدقيق للمتص ْ ّفح للمدونات األصولية املتقدمة، ُ

 ع الغـزايليُبوجود خلط بني املنطق وأصول الفقه بشكل بارز ملفت، كام هو احلال يف صن
ّالذي متم املقدمة املنطقية وأبرزها، كام خلصها مـن خالئـط الكـالم؛ فكـان ) ٥٠٥:ت(

 حالـة ّبـل التـصور األكيـد عـن، ًعمله أكثر لفتا وأوضح يف تـسجيل االنطبـاع املبـدئي
 . االختالط بني علمي املنطق وأصول الفقه

 مل ينفرد بفكـرة :كام سبق) ٥٠٥:ت ( فإن الغزايل؛لكن من حيث احلقيقة التارخيية
ة لـه يف هـذا البـاب، بـل كـان يـلّاخللط بني املادة املنطقية واملادة األصولية، وليست األو
ل العلـم هبـذا الـشأن ليـست ًمسبوقا بمراحل؛ وهلذا فإن عامة العبارات املنقولة عن أهـ

ُدقيقة إن محلت عىل ظاهرها ، ثرة أو قوة التأثريُأن ترصف إىل الك: ولعل أقرب تأويل هلا، ْ
 يف كتـب أصـول ة فال وجه هلا إال يف وضع الغزايل للمقدمة املـستقلة املكتملـةّأما األولي

 .  وال يف بداية إحلاق املنطق باألصول،، وليس يف أصل العالقةالفقه
مع تبنّي الغزايل واحتضانه لعلم املنطق إال أنه حينام أضافه هبذه الصورة البارزة؛ و

ّنبه عىل أنه أراده كمقدمة عامة للعقل الذي يبحث يف العلوم الرشعية وغريهـا، وليـست  ّ
ُمقدمة خاصة بأصول الفقه، فهو ي ق بني املقدمات اخلاصة بـالعلم واملقـدمات العامـة ِّفرّ

 . للمنهج العلمي
ّعىل املغايرة بني املقدمة املنطقية وبـني أصـول الفقـه، ) ٥٠٥:ت (ّكام نص الغزايل

وليست هذه املقدمة من مجلة علم األصول، وال من مقدماته اخلاصة به، بل هـي «: فقال
ًفاملنطق عند الغزايل مل يكن جزءا من أصول الفقـه، لـذلك جييـز . )١(»مقدمة العلوم كلها

                                 
 ).١/٤٥(املستصفى، للغزايل )  ١ (



 
 

  ٣٢٣  

طب ُفمن شاء أن ال يكتب هذه املقدمة فليبدأ بالكتاب من الق«: ّحذف هذه املقدمة بقوله
 . )١(»َّاألول؛ فإن ذلك هو أصول الفقه

ٌمستحرضا ألمهية مراعاة أن علـم املنطـق دخيـل) ٥٠٥:ت (وقد كان الغزايل  يف ً
هـذا .. .« :ّل يف أثناء مناقـشته ملبحـث احلـداملدونة األصولية فال يسوغ التوسع فيه، فقا

 ثم قال يف خامتـة . )٢(»ٌمن الكالم دخيل يف علم األصول، فال يليق فيه االستقصاءمط النَّ
ْ هـذا القـدر، فإنـه كـالعالوة عـىل علـم  ولنقترص مـن مـدارك العقـول عـىل«: مقدمته َ

 .)٣(»األصول
ّوهذا التنبيه من الغزايل ستتـضح قيمتـه عنـد تطـور البحـث املنطقـي يف عالقتـه 

 . بأصول الفقه
 االشرتاط التأهييل يف تكوين الفقيه واملجتهد عرب الدعوة الرصحية: انيةاإلضافة الث

العتامد املنطق كآلة منهجية يف البحث الـرشعي، ونـزع الثقـة عمـن ال يمتلـك اإلدراك 
 . الالزم هلذا املنهج

 :لرائجـة يف وصـف املقدمـة املنطقيـةّوقد عرب الغزايل عن هذا املعنى يف عبارتـه ا
 . )٤(»ًلعلوم كلها، ومن ال حييط هبا فال ثقة له بعلومه أصالبل هي مقدمة ا...«

يتضمن إثبات املدى العميق حلضور األداة ) ٥٠٥:ت (وهذا الترصيح من الغزايل
ُاملنطقية يف اخلطاب العلمي الرشعي، سواء بصورة املنطق التقليدي، أو بالصورة امل لـة َّعدً

 انتشار املصطلح واملفهوم والقاعـدة املنطقيـة  حيث يشري الغزايل بقوله املتقدم إىل،ًكالميا
                                 

 ).١/٤٥(املصدر السابق )  ١ (
 ).١/٦١(املستصفى )  ٢ (
 ).١/١١٠(املستصفى )  ٣ (

 ).١/٤٥(املصدر السابق )  ٤ (
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ًنات ا لعلمية سواء الكالمية أو األصولية، والتي هي بطبيعة احلال مصادر العلـم َّيف املدو
َّم ملن أراد أن يطلبه، لذلك من مل يكن متأهال من الناحية املنطقية فإنه سيكون حمـلّوالتعل ً 

 . ًالعلمية؛ خاصة الكالمية واألصوليةتردد وشك يف أصل فهمه واستيعابه للمصنفات 
وال شك أن هذا االشرتاط التأهييل الذي طالب به الغـزايل لـه قيمـة اعتباريـة يف 
ّصناعة مفهوم جديد للمجتهد واملتفقه يف الوسط الرشعي، والذي حتول بدوره مع األيام 

يتـصف هبـا إىل ثقافة شائعة سامهت يف إعادة صياغة العلوم واملواصفات التـي جيـدر أن 
 . طالب العلم الرشعي املتأهل ملرتبة االجتهاد

ّوقد جتىل ذلك يف مبحث صفات املجتهد ورشوطـه الـذي يناقـشه األصـوليون، 
 ؛ّم احلد والربهان وهو علـم املنطـقعل: بة لهَأن يكون من علومه املستوع: فأضيف إليها

ّحينام عـدد العلـوم التـي  )مستصفاه(يف ) ٥٠٥ :ت (ُّبعدما أطلق الرشارة األوىل الغزايل
ِحيتاجها املجتهد، ويف مقدم ِ نصبُمعرفة.. .«هاَّ  الرباهـني ِّصريُ األدلة ورشوطهـا التـي تـْ

ًواألدلة منْتجة ِ ُ... « )١(.  

 ، حيث كان أبو الوفاء ابن)٥٠٥:ت (لغزايلبعد اوقد ظهر ذلك يف وقت مقارب 
ىل لـزوم معرفـة املفتـي يف التنـصيص عـ من أقـدم األصـوليني) ٥١٣:ت( عقيل احلنبيل

) ٥١٣:ت (واملجتهد ألنواع األدلة وقواعـدها وطرائـق ترتيبهـا، فقـد ذكـر ابـن عقيـل
ّف األدلة وتراتيبها عىل مـا ِعرَوي«: جمموعة من املواصفات واملعارف يف صفة املفتي، منها

ّبينّا يف أول كتابنا، والصحيح من الفاسد، واحلجة من الشبهة ّه بينـه يف َّوما قال أن. )٢(»... ّ
 . )٣(ّأول كتابه يشتمل عىل مجلة وافرة من مسائل ودالئل املنطق باصطالح املناطقة

                                 
 ).٢/٣٨٥(املستصفى )  ١ (

 ). ٥/٤٥٨(أصول الفقه، البن عقيل الواضح يف )  ٢ (
 ). ٤٧٦-٤٦٥، ٤٤٦-٤٤٤، ٣٤٩، ١/٣٢٨(الواضح البن عقيل : انظر)  ٣ (



 
 

  ٣٢٥  

علـم رشائـط  «يف التـرصيح بأمهيـة) ٥٠٥:ت (َّالغزايل) ٦٠٦:ت (ُّتابع الرازيو
  .ازي انترش القول بني األصولينيَّومن بعد الر. ً؛ نقال عن الغزايل)١( » والربهانِّاحلد

 وهو الفقيه غري –) ٦٨٤:ت (رزهم وأرصحهم شهاب الدين القرايف وكان من أب
ّ واطـرد يف إثبـات ٌ عىل أن العلم باملنطق رشط يف منصب االجتهـاد،َّ الذي نص–املتكلم 

ويف . )٢(ٌّ منهـي عنـه)املنطـق (= االشتغال به: قالُأنه ال يمكن أن ي الزم هذا القول وهو
ّغال بعلم املنطق؛ ألنـه جتـاوز هـذه اجلدليـة حكم االشت:  بحثلغاءهذا دعوة رصحية إل

ِّحتى بلغ أن يكون رشطا مؤه  . ًال ملنصب املجتهدً
عامـة ل ملجتهـديف ا باشرتاط العلم بـاملنطق َالقول) ٧٩٤:ت (ُّ الزركيشَوقد نسب

ـــأخرين، وأحـــال إىل  ـــاملت ـــرتاط صدرامل ـــذهب إىل اش ـــذا امل ـــون ه ـــؤثر يف تك ّ امل
 ). ٥٠٥:ت()٣(الغزايل

 مـشكل، استـشكله بعـض العلـامء ٌظـاهر) ٥٠٥:ت (ِّلترصيح الغزايلولقد كان 
ّيتضمن جتهيال للسلف والعلامء املتقدمني؛ إذ مل تتوفر لدهيم اإلحاطة بعلـم  بأنه ،)٤(ًقديام ً

ّ ويف هذا قدح جلملة العلم املتقدم،املنطق، وال املعرفة بقواعده وآلته املنهجية ٌ . 
ا اإليـراد عـىل ظـاهر كـالم عـن هـذ) ٧٧١:ت (وقد أجاب تاج الدين الـسبكي

 بعدم التسليم، وأن املتقدمني كانوا عىل دراية وإحاطة بـالطبع بـاملنهج املنطقـي، ؛الغزايل
ّكانت ساكنة يف طباع أولئك السادات، وسجية هلم، كام كان النحو «وأن القواعد املنطقية 

                                 
 ). ٢٤-٦/٢٣(املحصول، للرازي : انظر)  ١ (
 ). ٩/٤٠١٧(نفائس األصول يف رشح املحصول، للقرايف : انظر)  ٢ (
 ).٢٠٢-٦/٢٠١(البحر املحيط، للزركيش : انظر)  ٣ (
 ). ١/٢٥٢(ّات الشافعية، البن الصالح طبق: انظر)  ٤ (



 
 

  ٣٢٦  

 . )١(»الذي ندأب نحن اليوم يف حتصيله
بـل كـان ، مل يتجه قوله لنقد علم املتقـدمني) ٥٠٥:ت (َّيلإال أن األقرب أن الغزا

ّيصف احلالة التي استقر عليها الشكل العلمي يف عرصه، حيث تغلغل املـنهج واللـسان 
ْغزايل إىل أنه مـن املنطقي يف عامة املصنفات التي يعاجلها املعتنون بالعلم، فلذلك ذهب ال َ

ًكــان خليــا   ســيؤول ذلــك عــىل حتــصيله واســتيعابه ن هــذه األداة الفكريــة البحثيــةعــّ
ّ ويتجه يف هذه احلالة نزع الثقة عمن هذه صفته،باالضطراب واخللل ُ . 

 
ليـة إلدمـاج وتـوطني بعـض األشـكال املنطقيـة يف ّاملحاولـة األو: اإلضافة الثالثة

 . ظم املنطقي املعتادَّاملحتوى األصويل، بلسان أصويل فقهي، وصياغة تنفك عن الن
ًيف هذا البـاب الـذي سـيتطور الحقـا ) ٥٠٥:ت (ًة تفيد سبقا للغزايلوهذه جترب

 . بشكل ظاهر
هذه املحاولة يف باب القياس، حيث قـام بـصياغة ) ٥٠٥:ت (وقد أجرى الغزايل

 . أوجه من األقيسة الرشعية اجلارية يف لسان الفقهاء؛ عىل هيئة أشكال القياس املنطقي
َّ يف بيان الشبه واملخيل شفاء الغليل (عَّف املوسقام بتطبيق هذه الصيغة يف املصنَّو 

ّ حيث عقد فيه بابا صدره بقوله،الذي أفرده لدراسة مباحث القياس) ومسالك التعليل ً : 
ّالقول يف بيان أشكال الرباهني النظرية اجلارية يف املسائل الفقهية« ّ«)٢(. 

قلية عىل نَّفقهية غري ال يعمد يف هذا املوضع إىل تشكيل طرق االستدالل الُّفالغزايل
 . ةهيئة الرباهني النظري

                                 
 ).١/٢٨١(رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب، للسبكي )  ١ (
 ).٤٣٥:ص(شفاء الغليل، للغزايل )  ٢ (



 
 

  ٣٢٧  

ويف هذه املحاولة إعادة توجيه وضبط لعقل الفقيه واألصويل عند النظر والبحث 
 . الرشعي حتى يتسق وفق مسارات حمددة عىل النحو املقرر يف املنهج املنطقي

ها الفقهـاء ُّدعَسالك اجلارية يف املسائل التي يبيان امل: والغرض«: ثم يقول الغزايل
 . قياسية ال نقلية

 : فأقول، هذه الرباهني ثالثة
ْبرهان اعتالل، وبرهان استدالل، وبرهان خلف ُ«)١( . 

وهــو مــن ) الربهــان (ويالحــظ يف هــذا املوضــع؛ اســتخدام الغــزايل ملــصطلح
 . ّاملصطلحات اجلارية عىل لسان املناطقة يف تصنيف القياس بحسب املادة

َّأمـا «: ّلنوع األول من األقيسة الفقهية املعتمدة عند الفقهاء بقولهّثم يبني الغزايل ا
وشـكل هـذا الربهـان .. .ّاجلمع بني الفرع واألصل برابطة العلة: برهان االعتالل، فهو

 . )٢(»يرجع إىل مقدمتني ونتيجة
بقيـاس الب وشـكل لـصورة االسـتدالل  وهو صياغة ق؛وهذا هو حمل اإلضافة

 . ما يتطابق مع صورة القياس االقرتاين املعتمد يف علم املنطق، وهو العلة األصويل
ثم يذهب الغزايل إىل تشغيل هذا الشكل القيايس، وتطبيقه عـىل األمثلـة الفقهيـة 

 . ارجةَّالد
العقـار : وتقـول. املغصوب مـضمون، فهـذه مقدمـة: وبيانه أنك تقول«: فيقول

 . مغصوب، فهذه مقدمة ثانية
 .. . مضمونأن العقار: فنتيجتهام

                                 
 ).٤٣٥:ص(املصدر السابق )  ١ (
 ).٤٣٥:ص(املصدر السابق )  ٢ (



 
 

  ٣٢٨  

 . فتضمن باإلتالف: املال مضمون باإلتالف، واملنفعة مال: وتقول
 . ًفكان مقطوعا: السارق مقطوع، والنباش سارق: وتقول
 . )١(» فكان ربويا: املطعوم ربوي، والسفرجل مطعوم: وتقول

َّثم يبني الغزايل العبارة الد ارجة بني الفقهاء يف وصف هـذا النحـو مـن القيـاس، ّ
 : د إرادته يف ضبطها حتت شكلها من الرباهني العقلية، فيقولويؤك

: أو جـرى فيـه الربـا. ّ أنه مطعوم، فأشـبه الـرب– يف هذا اجلنس –عبارة الفقهاء «
 ...ًقياسا عىل الرب

ّوكل ذلك يرجع إىل دعوى دخول واحد معني حتت مجلـة شـاملة، وشـكله مـن 
 . )٢(»مقدمتان ونتيجة، كام تقدم: الرباهني العقلية

ّاملنهج املتبع عند التنازع يف املقدمات، واألدلة املعتمدة ) ٥٠٥:ت (ّثم يبني الغزايل
 . )٣(إلثباهتا عند اخلصم، عىل نسق منطقي جديل

 براهني االعتالل ترجع إىل – أن مجيع ّنا أن نبنيوغرض«: ثم خيتم هذا النوع بقوله
 ودعوى وجودها يف حمل النزاع، مقدمتني ونتيجة، يرجع حاصلها إىل دعوى علة احلكم،

 . )٤(»وحماولة ترتيب احلكم عليها
ّثم يوضح الغزايل األساس واملنطق لعملية التوفيق بـني البحـث العقـيل املنطقـي 

ّوال تفارق الفقهيات العقليـات يف ذلـك، إال أن «: والبحث الفقهي يف هذا الباب، بقوله

                                 
 ). ٤٣٥:ص(شفاء الغليل )  ١ (
 ). ٤٣٥:ص(املصدر السابق )  ٢ (
 ). ٤٤٠-٤٣٦:ص(اء الغليل شف: انظر)  ٣ (
 ). ٤٤٠:ص(املصدر السابق )  ٤ (



 
 

  ٣٢٩  

 .)١(» الفقه، وال يكفي يف العقلياتٍاملسلك الذي يثري ظن ا يف املقدمتني كاف يف
ٍيف رسد نوع آخر من األقيسة الفقهية التـي ترجـع إىل ) ٥٠٥:ت (ثم يتابع الغزايل

 : شكل من أشكال القياس املنطقي، فيقول
ْبرهان اخللف، وهـو أن ال يتعـرض للمقـصود، ولكـن يبطـل : الربهان الثالث« ُ

 .  اآلخرُّالضدّتعني : ضده املقابل له، وإذا بطل أحدث الضدين
 لبعض األقسام، لتعيـني مـا بقـي ٍتقسيم وسرب، وإبطال: وحاصل ذلك يرجع إىل

ٍحرص جلملة يف أقسام، وإبطال مجيع األقسام إلبطـال : وفيه نوع آخر، وهو. من األقسام
 . )٢(»اجلملة

ْبرهان اخللف (والغزايل حيتفظ بتسمية هذا املصطلح كام هو عند بعض املناطقة، ) ُ
ْقياس اخللف (باسم) معيار العلم (قدمها هو كذلك يفوكام ي ً، ويبني أن صورته مآال يف )ُ ّ

 . )٣(يلْمَ احل املنطقيصورة القياس
ْوبرهـان اخللـف «: ثم يقوم الغزايل بتقريبه وتشغيله يف التطبيقات الفقهية، فيقول ُ

فثبت أنـه : ذاٌلو مل يكن كذا لكان كذا، وباطل أن يكون ك: يف القسم األول، هو أن نقول
 . كذا

ٌلو انعقد بيع الغائب؛ لصح إلزامه بـرصيح اإللـزام، وباطـل: ومثاله أن نقول  أن ّ
ثبـت : وإذا بطـل جانـب االنعقـاد.  أن ينعقد البيعٌيصح اإللزام برصيح اإللزام؛ فباطل

 . جانب الفساد

                                 
 ). ٤٤١:ص(املصدر السابق )  ١ (
 ). ٤٥١-٤٥٠:ص(شفاء الغليل )  ٢ (
 ). ١٥٨:ص(معيار العلم، للغزايل : انظر)  ٣ (



 
 

  ٣٣٠  

 َربـحٌ، وباطل أن يملك ِ الربحَبح؛ مللك ربحِّض الرِقارُلو ملك امل: وكذلك نقول
 . )١(»فبطل القول بالتمليك: سمة خيالف اإلمجاعِ؛ ألن ذلك يؤدي إىل تفاوت يف القِالربح

 قيـاس (=تضح صورة القياس الـرشطي املتـصلويف األمثلة التي ذكرها الغزايل ت
 .  املعتمد يف البحث املنطقي)التالزم

ْثم يذكر الغزايل أن قياس اخللف موجود عند بعض الفقهاء واألصـوليني ٍ بلقـب ُ
لو : لوه بقول أيب حنيفةَّبقياس العكس، ومث: به فريقَّقَوإىل هذا الربهان يرجع ما ل«: آخر

ثم يذهب الغزايل يف بيـان صـحة . )٢(»مل يلزم الصوم باالعتكاف؛ ملا لزم بالنذر كالصالة
ْهذا النوع من االستدالل ورجوعـه إىل صـور قيـاس اخللـف املتعـددة واملتداخلـة مـع  ُ

وكـل ذلـك مـن مـسالك األدلـة؛ وأكثرهـا متداخلـة، ... «: لتقـسيم، ويقـولمسالك ا
َّوالتقسيم وبرهان اخللف كثري الد ْ ُ  . )٣(»خل يف مجيع املآخذ؛ إذ عليه تدور معظم النظرياتُ

سـلوك االجتـاه التـوفيقي ) ٥٠٥:ت (ويف اجلملة، فإنه يظهـر مـن شـأن الغـزايل
 الذي يقوم عىل حماولة توطني مـا يمكـن مـنالتوطيني يف تشكيل العالقة بعلم املنطق، و

رف الرشعي األصويل أو الفقهي، مع حماولة فك االرتباط مع َّيف الظ) املضمون املنطقي(
 . ظم املنطقي الشائع قدر اإلمكان كذلكاملصطلح والنَّ

ّيف موطن آخـر، ويف كتـاب أصـويل آخـر، يقـدم ) ٥٠٥:ت (لذلك، نجد الغزايل
 بشكل ينفك عن املنظومة املنطقية، )٤(»أدلة العقل«نطقي ضمن أنواع وأشكال القياس امل

ٍمن أجل مزيد من التسويغ هلذه اآللـة واألداة املنهجيـة يف اخلطـاب الـرشعي األصـويل 

                                 
 ). ٤٥١:ص(شفاء الغليل )  ١ (
 ). ٤٥٢:ص(املصدر السابق )  ٢ (
 ). ٤٥٥-٤٥٤:ص(املصدر السابق )  ٣ (
 ).٣٢-٢٦:ص(أساس القياس، للغزايل :  انظر) ٤ (



 
 

  ٣٣١  

 . والفقهي
وال شك أن اإلضافات واملجهودات التي قام هبا الغزايل، واملواقف التي تبنّاها يف 

 انتقالية يف تاريخ الفكر واملدونات األصـولية، ويف ًل مرحلةِّشكُهذا السياق تستحق أن ت
ًفـا ومتيـزا ّفـالغزايل سـجل إضـافة واختال. تاريخ العالقة بعلم املنطق عىل وجه التحديد ًّ

ً ومهد ملرحلة أخرى، تتضمن مزيدا مـن التوثيـق والتعميـق يف طبيعـة رَّعمن قبله، كام أث ّ
 . العالقة بني علمي املنطق وأصول الفقه

*    *    * 
 

ّ، وحتول علم الكالم إىل الوجـه  الدافعةاملنطقية) ٥٠٥:ت (ًفنتيجة لتجربة الغزايل
ْالفلسفي، مع تعمق عالقة املتكلمني بالصنعة ا َّ َ فإنـه يمكـن القـول بـأن ثمـة  =ألصـوليةّ ّ

، )الفلـسفة واملنطـق (ف مـن علـوم األوائـلّدرجات عديدة قد انحلت من عقـدة املوقـ
ًب، مع التمكن من االستفادة ا ملبـارشة منهـا سـواء َثَرب وكُوأصبح االطالع عليها عن ق

ّن للذهنية املنهجيةِّباالنتقاء واالنتخاب أو النقل املحض، أو االقتناع والفهم املكو ّ . 
 من منتصف –قريب  عىل وجه الت–ولعل من املمكن متابعة حتوالت هذه املرحلة 

 .  وما بعده، إىل القرن السابع اهلجري السادسالقرن
 يف بناء العالقة التارخيية بني علمـي ّ متطورً مستوى آخرَ وجودظهرُت ّوثمة جهتان
 : املنطق وأصول الفقه

ج وإدراج املسائل والقواعد املنطقية يف ثنايا مباحث علم أصول الفقه، ْزَم: األوىل
سائل املنطق، وتوزيعها عىل األمـاكن املالئمـة هلـا يف أبـواب أصـول عن طريق تقطيع م

 . ًالفقه، بحيث تصبح املسائل املنطقية جزءا من مسائل أصول الفقه



 
 

  ٣٣٢  

ِّواإلضافة التي تشك اعتامد بعض العنارص والقواعد : ل الفرق يف هذه املرحلة هيُ
ٍاملنطقية كجزء ممتزج بعلم أصول الفقه، َّتقر وٍ نه ال دخيلـة عليـه، عـن طريـق ر عىل أهنا مُ

 . اإلدراج باملناسبة
منهج لبعض قواعد ومـسائل علـم املنطـق وتفعيلهـا يف حمـيط ُاإلعامل امل: الثانية

ًالبحث األصويل تقريرا واستدالال ً . 
بل هـي متقدمـة، إال أن الـشأن أخـذ يف ، ًوهذه اجلهة ليست سبقا يف هذه املرحلة

 . ّعرفية باملنهج املنطقيّاالتساع كأثر لتطور العالقة امل
ويمكن استعراض نامذج يسرية متفرقـة تثبـت اسـتقرار هـذه احلالـة يف التـأليف 

 . األصويل عرب القرون املتتالية
يف إدراج مباحـث األلفـاظ ) ٦٠٦:ت (صـنيع فخـر الـدين الـرازي: فمن ذلك

 ، حيـث قـام الـرازي)املحصول (املنطقية بباب مستحدث خمتلط ضمن مقدماته لكتاب
املطابقة والتضمن وااللتزام، وتقسيامت اللفظ إىل كيل وجزئي، : بدراسة أنواع الدالالت

 )٢( وناقش أنواع نسبة األلفاظ للمعاين،)١( ثم استعرض الكليات اخلمس،وذايت وعريض
ً ثم خلطها تقديام وتأخريا بجملة من املباحث اللغوية،وغريها ً . 

ِوتابعه عىل خطو ْ ْه ولفظـهَ  يف كتابـه األصـويل) ٧١٥:ت(ين اهلنـديّصـفي الـد: َ
 . )٤ ()هناية الوصول (ّ، وبتوسع يف كتابه اآلخر)٣ ()الفائق(

                                 
 ). ٢٢٤-١/٢١٩(املحصول، للرازي : انظر)  ١ (
 ). ٢٢٨-١/٢٢٧(املصدر السابق )  ٢ (
 ). ١٩٠-١/١٨٣(ّالفائق يف أصول الفقه، للصفي اهلندي : انظر)  ٣ (
 ). ١٤٠-١/١٢١(هناية الوصول يف دراية األصول، للهندي : انظر)  ٤ (



 
 

  ٣٣٣  

ُّكام رسد الرازي أنواع وتفاصيل القياس املنطقي الصوري بأمثلتها يف ) ٦٠٦:ت (َ
 . )١(»القياس«أثناء نقاشه لتعريف القياس يف باب 

لقياس حتى يـشمل مجيـع أنـواع  اِّثم ذهب لرتجيح صيغة القياس املنطقي يف حد
 وقرر ذلك بشكل يظهر منه أنـه حيـاول دمـج أصـناف القيـاس العقـيل ضـمن ،األقيسة

فإن أردنـا أن نـذكر عبـارة يف تعريـف «: - يف هناية بحثه –القياس األصويل، لذلك قال 
ْ نقـل؛ القيـاس– هذه الصور َّ بحيث تتناول كل–القياس  ُ ٍقـول مؤلـف مـن أقـوال إذا : َ ٌ ّ ٌ

 . وهذا عني وحرف تعريف القياس عند املناطقة. )٢(»مت لزم عنها لذاهتا قول آخرِّلُس
ازي ضـمن األدلـة َّ والـذي أدرجـه الـر)االستقراء (ومن األدلة املنطقية املشتهرة

 .)٣(ٌ، وتابعه عىل ذلك عدد من األصوليني)املحصول (املختلف فيها يف آخر كتابه
روضـة  (لة يف صدر كتابـهَّمة منطقية مفصِّدبإدراج مق) ٦٢٠:ت (وقام ابن قدامة

، والتي ظهرت يف سياق املقدمات اخلاصة بعلـم أصـول الفقـه، بعـد مناقـشة )٤()الناظر
 . تعريف العلم وموضوعه

ُحو أدرج ابن احلاجبوعىل هذا النَّ  ًمقدمة منطقيـة يف مـدخل كتابـه) ٦٤٦:ت ( َ
الفقـه وموضـوعه وفائدتـه، ، بعد عرضـه لتعريـف أصـول )٥ () واألملالسولمنتهى (

                                 
 ). ١٥-٥/١٤(صول املح: انظر)  ١ (
 ). ٥/١٦(املحصول )  ٢ (
، وهنايـة )٥٢٣:ص(، ومنهاج الوصول للبيـضاوي )٤٤٨:ص(رشح تنقيح الفصول، للقرايف : انظر)  ٣ (

، والبحـر املحـيط )٢١٣ -٥/٢١٢(، والفـائق لـه )٤٠٥١ -٩/٤٠٥٠(ّالوصول للـصفي اهلنـدي 
 ).٦/٩(للزركيش 

 ). ١٤٣-١/٦٤(روضة الناظر، البن قدامة : انظر)  ٤ (
 ). ١٨ -٥:ص(منتهى السول واألمل يف علمي األصول واجلدل، البن احلاجب : انظر)  ٥ (



 
 

  ٣٣٤  

 وهـذا فيـه تـوطني بـالغ للمنطـق يف ،واستمداده بدون متييز يوحي بـالفرق أو االنتقـال
 . املضمون األصويل

) اإلحكـام (يف كتابـه) ٦٣١:ت (الفتة؛ ما قام بـه اآلمـديومن نامذج اإلدراج ال
مـن هـذه ، ثـم ذكـر »يف معنى االستدالل وأنواعه : األصل السادس«ًحيث عقد بابا يف 

ف مـن أقـوال يلـزم مـن َّالدليل املؤل: ومنها... «: القياس العقيل املنطقي، فقال: األنواع
ً وذلك القول الالزم؛ إما أن ال يكون وال نقيضه مذكورا ،تسليمها لذاهتا تسليم قول آخر

د ثـم رس. )١(»...ّ فإن كان األول؛ فيسمى اقرتانيـا، ٌفيام لزم عنه بالفعل، أو هو مذكور فيه
ِمبحث القياس الصوري بأقسامه وحدوده وأشكاله وأرضبه عىل احلرف املنطقي ُ ْ)٢( . 

ٌسابقة عميقة يف التكييف األصويل للقياس ) ٦٣١:ت (وهذه اخلطوة من اآلمدي
يف كتـب أصـول الفقـه، والـذي هـو » االستدالل«العقيل املنطقي، حيث أحلقه بمبحث 

ًمن األدلة ليـست نـصا وال إمجاعـا وال قياسـا ٍطلب الداللة من أنواع خاصة : عبارة عن ً  
  .)٣(ًرشعيا

ّ يفيـد حتـول ماقام به الرازي مع دليل االستقراء، واآلمدي مع القياس املنطقـي؛و
 كـام يقـدمها –مة عقلية لتنظيم التفكـري ِّد مقدّ من جمرة املنطقيالقوانني واألدلةالنظرة عن 

، ة ملعرفـة واسـتنباط األحكـام الـرشعياألصول أحد املصادر وا إىل كوهن–الغزايل وغريه 
حيث تم تكييف االستقراء والقيـاس يف العقـل األصـويل املنهجـي ضـمن إطـار األدلـة 

  . اخلطاب الرشعي وتكويناملختلف فيها وأنواع االستدالل املفيدة يف فهم
ًحماولـة لـربط بنـائي بـني بعـض املفـاهيم املنطقيـة ) ٦٨٤:ت (ّيقدم القـرايفكام 

                                 
 ). ٢٣٧:ص(منتهى السول، له : وانظر). ٤/١١٩(اإلحكام يف أصول األحكام، لآلمدي )  ١ (
 ). ١٢٦-٤/١١٩(املصدر السابق )  ٢ (
 ). ٤/١١٨(املصدر السابق )  ٣ (



 
 

  ٣٣٥  

ًقدم بابـا يف بحـث ، حيث )العموم واخلصوص (ة ملسألةولية يف دراسته املستفيضواألص ّ
ّالفرق بني الكيل والكلية« جيعلـه كأسـاس لتحريـر مفهـوم صـيغة »  واجلزئي واجلزئيـة،ّ

ى صـيغة العمـوم حتـى َّا نحتاج إىل حترير هذا الباب قبل مسمَّاعلم، أن«: العموم، فيقول
َّثم يسوق بابا مفص. )١(»...املفهومات دون بقيتهاعي أن مسامه هو أحد هذه َّند ًال منطقيـا ً ً

 . )٢(ًبحتا من أجل حترير املفهوم األصويل املنضبط للعموم
ن املنطقـي يف ِّومن املؤرشات التي تفيد ثبات حالـة اإلدراج واالسـتيطان للمكـو

سائل  اسـتعراض املـصنفات املوسـوعية التـي اعتنـت باسـتيعاب املـ=نة األصوليةَّاملدو
ــستق ــشائعة وامل ــن أشــهرها موســوعةَّرِال ــب املتقدمــة، وم ) البحــر املحــيط (ة يف الكت

، والتي استخلصها من مئـات الكتـب واملـصنفات، كـام أصـبحت )٧٩٤:ت(للزركيش
 . هَدْعَعمدة يف البحث األصويل فيمن ب
 مجلة مـن املـسائل املنطقيـة التـي أعيـد تربز) البحر املحيط (وعند مراجعة كتاب

 .  عضوي يف بنية املادة األصوليةٌ بحيث ظهرت كأهنا جزء،ييفها يف الوسط األصويلتك
 ): ٧٩٤:ت( أبرز املسائل التي عرضها الزركيشومن  

 .)٣(مبحث احلد برشوطه وأقسامه ومسائله مع اخلالف -
 . )٤(القسمة املنطقية، وأنواعها ورشوطها -

 . )٥(توقف املطلوب التصديقي عىل مقدمتني -
 

                                 
 ). ١/٢٦١(صوص والعموم، للقرايف العقد املنظوم يف اخل)  ١ (
 ).٢٧١-١/٢٦١(املصدر السابق )  ٢ (
 ). ١٠٩-١/٩١(البحر املحيط، للزركيش : انظر)  ٣ (
 ). ١١١-١/١١٠(املصدر السابق )  ٤ (
 ). ١١٢-١/١١١(املصدر السابق )  ٥ (



 
 

  ٣٣٦  

 . )١(ملقدمات إىل موضوع وحممول، وتبعية النتيجة للمقدماتتقسيم ا -

 .)٢(االستقراء، وأنواعه -
ًوقد كان هذا املسلك خفيا يف مترير وتوطني املـادة املنطقيـة يف الكيـان األصـويل؛  ّ

فات األصولية التي اعتمدت هذا األسلوب، كـام  بعض املصنََّّهم البعض  خلوَّبحيث تو
مل يـذكر يف كتبـه «) ٦٠٦:ت (ازيَّ الـذي جـزم بـأن الـر)٧١٦:ت (ويفُّحصل من الطـ

، ولعل سبب هـذا الـوهم؛ طريقـة اإلدراج واملـزج التـي )٣( »ًاألصولية شيئا من املنطق
ِّسلكها الرازي، حيث مل يفرد املباحث املنطقية بشكل متمي مة بارزة كـام صـنع ِّز أو يف مقدُْ

  .الغزايل؛ فوقع الوهم عند الطويف من هذا الوجه

) ٥٣٦:ت( فقد حكـى املـازري؛ التفعيلية لقواعد وأشكال املنطقأما من الناحية
 وصف فيهـا - عىل األرجح-جتربة أصولية معارصة له يف صدر القرن السادس اهلجري

َّ بعض املتأخرين صنَّف كتابا أراد أن يرد «أن  ، )٤(»...فيه أصول الفقه ألصول علم املنطقً
لتجربة ومدى تأثريهـا، لكنهـا تفيـد بوجـود تـراكم معـريف إال أنه لك تتبني معامل هذه ا

للتجربة املنطقية يف الذهنية األصولية مما انعكس عىل حماوالت املزج والتطبيـق يف داخـل 
  .       املضمون األصويل

ً من املمكن مالحظة ذلك بوضوح يف النموذج األصويل األكثر تأثريا يف هذه لكن
 للرازي، والتي تظهر فيه القدرة التوظيفية العاليـة التـي )املحصول (املرحلة، وهو كتاب

ْيف وضع أنموذج للبحث األصويل الـذي يعتمـد ) ٦٠٦:ت(مارسها فخر الدين الرازي ُ

                                 
 ).١١٣-١/١١٢(املصدر السابق )  ١ (
 ). ٦/١٠(املصدر السابق )  ٢ (
 ).١/١٠١( الروضة رشح خمترص)  ٣ (

 ).٣/٦٤(املعلم بفوائد مسلم، للامزري )  ٤ (



 
 

  ٣٣٧  

 . )١(ّاملنهجية املنطقية يف التقرير واالستدالل
ببحث املسائل وتقريرهـا عـىل هيئـة الـسرب ) ٦٠٦:ت (ومن ذلك، عناية الرازي

 . )٢(والتقسيم
ه، صياغة األدلة العقلية يف االحتجاج عـىل القواعـد األصـولية عـىل صـورة ومن

 . »االستدالل باملعقول« باسم -ً أحيانا-طقية يف القياس، وعرضهااألشكال املن
ْمـن (اسـتدالله عــىل أن صـيغة: ومـن أمثلـة ذلــك تفيـدان العمــوم ال ) َمــا (و) َ
 : االشرتاك، بالدليل التايل

ًخـل داري فأكرمـه، لـو كـان مـشرتكا بـني اخلـصوص مـن د: أن قوله: ّاألول«
َواالستغراق، ملا حسن من املخاطب أن جيري عىل موجب األمر إال عند االستفهام عـن  َُ

 . مجيع األقسام املمكنة
ُلكنه حسن َ:  

 . )٣(»َّفدل عىل عدم االشرتاك
َّفهــذا االســتدالل ركبــه الــرازي القيــاس االســتثنائي  (عــىل صــورة) ٦٠٦:ت (َ

ْبقياس اخللف (أو ما يسمى) لاملتص ُ .( 
                                 

، انظر يف صياغته للعديد من )اإلحكام(اآلمدي يف كتابه : وعىل منواله يف التفعيل واإلعامل النموذجي)  ١ (
، ١٢٥، ١١٢، ٦٨، ٥٦ -٥١، ٤٧-٢/٤٦(ًاالستدالالت األصـولية عـىل الـشكل املنطقـي، مـثال 

٤/١٥٣(، )٢٨٥، ٢١٩، ١٣٨، ١٣٥، ١١٥، ٤٨، ٣/٤٤(، )٣١٨، ٢٧٦، ١٥٤، ١٤٨، ١٤٥ ،
ّوغالبا ما يقدمها حتت ). ٢٣٤، ٢١٧، ١٨٩  ).االستدالل باملعقول(ً

، ١٥٨، ١٢٠، ١١٦، ١١٢، ١٠٩، ١٠٥، ٩٣، ٨٩، ٨٧، ١/٨٣(املحــصول، للــرازي : ًانظــر مــثال)  ٢ (
٤٠٨، ٣٨٠، ٣٥٤، ٥/٣٢٠(، )٣١٧، ٢/١٩٩(، )١٥٩، ١٦٧.( 

 ). ٢/٣٢٥(صول املح)  ٣ (



 
 

  ٣٣٨  

يف بحثه حول حجية القياس، أورد من أدلة املخالفني مـا صـاغه عـىل : مثال آخر
 : النحو التايل

 : َّأما املعقول، فمن وجوه... «
ًلو جاز العمل بالقياس، ملا كان االختالف منهيا عنه: األول ّ . 

 : ٌّلكنَّه منهي عنه
  .)١(»فالعمل بالقياس غري جائز

 .)٢(ًوهذا أيضا عىل صورة القياس الرشطي املتصل
 املنفـصل -الـرشطي -دالل عـىل صـورة القيـاس االسـتثنائيومن أمثلة االسـت

 ): السرب والتقسيم=(
لنا «: ّأن األمر املقيد بالصفة ال يدل عىل نفيه عام عداه، بقوله: استدالله عىل مسألة -

 ... وجوه
َّو دل عىل أن ما عداه خيالفه، لدلّأن اخلطاب املقيد بالصفة ل: ّاألول  :  عليهَّّ

 ّإما بلفظه أو بمعناه، 
 :لكنَّه مل يدل عليه من الوجهني

 . )٣(».. .ً عليه أصالَّفوجب أن ال يدل

                                 
 ). ٥/١٠٦(املصدر السابق )  ١ (
، ٥/١٢٨(، )٣٤٣، ٣١٩-٣١٧، ٢/١٤٢(املحـصول : ًانظر مزيدا من األمثلة عـىل هـذه الـصورة)  ٢ (

١٨٢ .( 
 ).٢/١٣٧(املحصول )  ٣ (



 
 

  ٣٣٩  

عم غري واجب عقال، بقوله كر الُاستدالله عىل أن ش - ًمنْ ُ ِ ُ : 
 : ّوأما املعقول، فهو«

ّأنه لو وجب؛ لوجب إما لفائدة أو ال ل َ َ َ  . فائدةَّ
 : والقسامن باطالن

 . )١(»...فالقول بالوجوب باطل
 : ومن أمثلة االستدالل عىل صورة القياس االقرتاين، ما ييل

 : ّقوله يف بحث داللة املناسبة عىل العلية -
ٌيف إقامة الداللة عىل أن املناسبة دالة«  : ّ عىل العلية، فنقولّ

ّاملناسبة تفيد ظن العلية، والظن واجب العم  . ل بهّ

 : ّبيان األول من وجهني
 : أن اهللا تعاىل رشع األحكام ملصلحة العباد، وهذه مصلحة: ّاألول

 . )٢(»... اهللا تعاىل إنام رشعها هلذه املصلحةَّ أنُّفيحصل ظن
ويستدل باملعقول عىل نفي العبث عن اهللا تعاىل إلثبات أن الترشيع وقع ملصلحة،  -

 : فيقول
ُ العبث سفه، والسفه صفة نقص، والنقص عـىل اهللا تعـاىل ّوأما املعقول، فهو أن« - ُ ٌٍ ُ َ

                                 
 ). ١/١٤٨(املحصول )  ١ (

، ٢٣٤ ،٢٣٢، ١٤٢، ١١٦، ٢/٩٤(، )٢٨٣، ٢٠٣، ١٨٨، ١٨٦، ١/١٥٤(ملزيد من األمثلة : وانظر
٣٤٥، ١٧٢، ١٢١، ٩٧، ٥/٥٩(، )٢٤٧ .( 

 ). ٥/١٧٢(املصدر السابق )  ٢ (



 
 

  ٣٤٠  

 : ٌحمال

؛ - كام بينّا–فثبت أنه البد من مصلحة، وتلك املصلحة يمتنع عودها إىل اهللا تعاىل 
 : َّفالبد من عودها إىل العبد

 .)١(»فثبت أن اهللا تعاىل رشع األحكام ملصالح العباد
حث؛ صياغة أوجه االستدالل من األدلـة ومن أوجه تفعيل الشكل املنطقي يف الب

  .النقلية كآثار الصحابة واإلمجاع عىل صورة أشكال القياس كذلك
 : ومن أمثلة ذلك

عملهـم مـع لتي ورد فيها اختالفهم يف الرأي وجه االستدالل من آثار الصحابة ا -
 : إىل صياغة وجه الداللة عىل النحو التايل) ٦٠٦:ت (بالقياس، فذهب الرازي

 :  إذا عرفت هذه املسائل، فنقول...«
ِّإما أن يكون ذهاب كل واحد منهم إىل ما ذهب إليه  .ال عن طريق أو عن طريق: ّ

 .. .باطل: باطل؛ ألن الذهاب إىل احلكم ال عن طريق: ّواألول
 : َّوأما إن ذهبوا إليها عن طريق

 ّإما أن يكون هو العقل أو السمع، : فذلك الطريق
ٌن حكم العقل يف املسألة يشء واحـد، وهـو الـرباءة األصـلية، باطل؛ أل: ّواألول

 . وهذه أقاويل خمتلفة، أكثرها خيالف حكم العقل
 : ّ فال خيلو؛ إما أن يكون ذلك الدليل نصا أو غريه: ّوأما الثاين
 ... ٍّفالقول به باطل؛ ألهنم لو قالوا بتلك األقاويل لنص ألظهروه.. .ّأما النص

                                 
 ). ١٧٤-٥/١٧٣(املصدر السابق )  ١ (



 
 

  ٣٤١  

 . )١(»َّت أنه ألجل القياسثب: وإذا بطل ذلك
ّوعىل نحو هذه الصورة قرر اإلمجاع عىل استعامل القياس يف املسائل الرشعية عند  -

 .)٢(الصحابة
ّبمثل هذه الكثافة املنهجية يدشن مرحلـة جديـدة يف مـنهج ) ٦٠٦:ت (ُّوالرازي

ّالبحث األصويل املتأثر باملنهجيـة املنطقيـة، خاصـة وأن كتـاب اط مـن نقـ) املحـصول (ً
 . ّالتحول املؤثرة يف حركة التفكري والتدوين األصولية

*    *    * 
ْوبعد هذا التجوال يف تاريخ العالقة بني علمي املنطق وأصـول الفقـه، فإنـه مـن  َّ
ّاملمكن قراءة املراحل السابقة عىل أهنا مراحل متطورة تارخييا كام تقدم، ويمكـن قراءهتـا  ً ّ

ّأيضا عىل أهنا أنامط متعـددة يف إ خـراج شـكل العالقـة املنطقيـة بـالفكر األصـويل، مـع ً
مالحظة تفاوت األصـوليني يف اختيـار أحـد هـذه األنـامط، وإجـراءه أو اعـتامده عنـد 

 .التصنيف

  
  

                                 
 ). ٦١-٥/٥٩(املحصول، للرازي )  ١ (
 ). ٩٨-٥/٩٧(املحصول : انظر)  ٢ (



 
  
  
  


 

 
 :ويشمل املباحث التالية
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`  
`  
`  

 
 

 



 
 

  ٣٤٣  

  مدخل 

يف إشكالية التأثري والتأثر ومقدماتها (
ّ ّ

(  
إشـكالية التـأثري  (:ُمن اإلشكاليات املنهجية واملثارة يف عمق الدراسات التارخيية

ُوغالبا ما يطرح هذا اإلشكال يف سـياق البحـث . فكار واملناهج والعلومبني األ) والتأثر ً
احلضاري، ورصاع احلضارات املؤثرة يف تشكيل تاريخ الفكـر البـرشي لتمييـز حـاالت 

 . أو االستقالل واألصالة، ّالتبعية واالستمداد
 والدة د حتديـدَّ؛ أنه من املعقـ)التأثري والتأثر (ر وجه اإلشكال يف قضيةِّومما يصو

كام يصعب الكـشف . ّاألفكار، وكيفية تكوهنا يف األذهان، واألسباب الباعثة الخرتاعها
ُعن مجيع املؤثرات والعنارص التـي أحاطـت بـالفكر وسـامهت يف تـشكيله، ومالحظـة  ْ ِ

ّظروف وقنوات حتوله  . ومدى اندماجه يف البيئات املختلفة، ِ
َّومن الثابت رشعا أن الباري سبحانه قد ُونا سنَّر كً ة التـدافع اإلنـساين والـرتاكم ً

َّاملعريف احلضاري، حيث تأسست الطباع عىل أن تكون مدني ة مستفيدة بفطرهتـا، ويـشهد ِ
¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ﴿: لذلك عموم القول اإلهلي

¯  ®  ¬   «  ª  ©    ﴾]٢٥١: البقرة .[ 
ٌفالتأثري والتأثر سنة قدرية طبيعية، وعادة جارية ال  يمكن أن ينفك عنها اإلنـسان ّ

حيث ، وتنتظم معيشتها، وتبني أفكارها، بطبعه، وبذلك تقوم اإلنسانية مجعاء بحضارهتا
ّال حواجز بني العصور، وال بني أفكار البرش التي تتعرض ألشكال التـرسب والتـشكل  ّ ّ

 . والتأقلم والنقد والتصفية
نفعال الفكري التي تنشأ يف كام أنه ال يمكن إنكار ظاهرة التشابك احلضاري واال

 . ظل السريورة احلضارية املعتادة، وإن اختلفت األصول وحدود التفاعل



 
 

  ٣٤٤  

ّ هو أحد أشكال التعارف التي قدرها الباري جل وعال »التعارف الفكري«ثم إن 
J  I  H     G  F  E  ﴿: ًحينام خلق البرشية شعوبا وقبائـل، كـام يف قولـه تعـاىل

O  N  M   L  K  ﴾]١٣: حلجراتا .[ 
ِوالتعارف ال يمكن أن يقع عىل شخوص جمردة من غري معرفة عقوهلا وأفكارهـا 

ّويتحرر حمل التحدي يف التمييز والتصفية والبناء من أجـل إحـداث . وأمزجتها وعاداهتا ّ
 . »استقالل فكري«حالة 

 ّوالرشع اإلسالمي بام فيه من أصول وتراث حيمل يف طياته القدرة عىل التواصـل
أن «كـام أن األمـة ال تـستطيع . والتفاعل الواعي مع كافة احلضارات السابقة واملجـاورة

ّتتشكل معاملها احلضارية يف غيبة عن التفاعل مع باقي احلضارات األخـرى؛ فالـذات ال 
واملسألة إذن؛ ليست يف انقطاعك عن اآلخر، بل يف تفاعلك معه، . تتميز خارج عالقة ما
 . )١( »فال ذات بال تأثر وتأثري:  أن ال ذات بال آخروكام! وبقائك أنت أنت

َّهذه املقدمة تفيد يف رفع الصورة السلبية عن حركة التأثري والتأثر، والتـي تـصو ر ُ
وهـذه الـصورة . وبان، وهتدم األصالة وتنايف االسـتقاللَّة وتعني الذَّبأهنا تساوي التبعي

َهبذه الكيفية منتقدة مرفوضة إذا كان املآل  لكـن الواقـع ، الناتج عن التأثر عىل هذا النحوُ
ًأن التأثري والتأثر قضية ال يمكن االنفكاك عنها وجودا وعدما، كـام أن وجـود التـأثري ال  ً
ًيعني بالرضورة التبعية والتقليد خاصة يف جمال احلركة التفاعلية الواعية التي ترشح املفيد  َّ

،  كام هـو احلـال يف الفكـر اإلسـالميوتضيف عليه، وتبني وتستقل بجملة من األصول
َّفعنارص التأثري يف الوسط اإلسالمي ونحوه من األوساط املشب عة بثقافة خاصة وأصـول ُ

مستقلة؛ ال جتول يف فضاء فارغ أو يف عقول خاليـة، فـال يمكنهـا أن تـتمكن عـىل وجـه 

                                 
 ).٦٥:ص(يلة ِرحَأاألثر األرسطي يف النقد والبالغة، عباس )  ١ (



 
 

  ٣٤٥  

َّيفرض التقليد واالستنساخ غري املرشـ حات ِّرشـُد، بـل سـتواجه مجلـة مـن املعـايري واملُ
ِواألصول الصاحلة لبناء تركيبة خاصة تتالءم مع الرؤية اإلمجالية للبيئة التي تفـد عليهـا،  َ

 . »باالستقبال الواعي الرشيد«: وهذا ما يمكن وصفه
عانت : لكن موازنات التأثري والتأثر يف دراسة املسائل التارخيية يف العرص احلديث

 والتـي قـد تـصل إىل درجـة مـا يمكـن وصـفه من النزعة االنحيازية غـري املوضـوعية،
ّحيث كانت الدراسات االسترشاقية يف جمملها تعـاين مـن التحيـز . »بالعنرصية العلمية«

 يف تقييم الدراسات والرتاث اإلسالمي يف عالقته باحلضارات -ً أحيانا - غري املوضوعي
ًا يف الـذهن ًالسابقة، وخاصة احلضارة العلمية اليونانيـة حيـث نجـدها هاجـسا حـارض

ُاالسترشاقي إلجياد القرائن والروابط التي ترجع صـور اإلبـداع العقـيل والعلمـي عنـد  ّ
 »االستمداد الثقـايف«وهذا اهلاجس ينطلق من ظاهرة . غربية/املسلمني إىل جذور يونانية

 . )١(ضمن حركة رصاع احلضارات
ض  بعـ طغيـانَّومن جهة أخرى، قامت مواجهـة مـن الـداخل اإلسـالمي ضـد

 أو تضييق أشكال التأثر من وذهبت إىل املدافعة املطلقة ونفيطروحات االسترشاقية، اال
 .أجل إثبات صفة االستقالل العلمي

واطن التأثري والتأثر، إال إنـه ال يـستلزم ُا املشكل يساهم يف حساسية بحث موهذ
ِطرح املوضوعية وتغييب احلقيقة العلمية، بل يلـز تمييـز بـني م بمزيـد مـن التحقيـق والُ

 .ّدرجات التأثر وحاالته وحدوده
ّوتعترب دراسة تأثري علم املنطق يف علم أصول الفقه من أبرز التجليـات التطبيقيـة 

                                 
األثر األرسطي يف النقـد والبالغـة، عبـاس ،  )٩٦-٩١:ص(يد، حسن حنفي الرتاث والتجد: انظر)  ١ (

 ). ٧٤-٦٣:ص (رحيلةأ



 
 

  ٣٤٦  

ٍلكون العلم األول ذو جذر يوناين، واآلخر علـم إسـالمي يف ) التأثري والتأثر (إلشكالية
 .جذره

ًجذرا وامتدادا؛ جيدر التق: ولتحقيق طبيعة هذه العالقة ديم بجملة من املقـدمات ً
الالزمة إلدراك واستيعاب قنوات وأشكال التأثري ودرجاتـه التـي نـشأت ثـم تطـورت 

 . ًتارخييا بني علمي املنطق وأصول الفقه
*    *    * 
                                     

 
 
 
 
 



 
 

  ٣٤٧  

 
ل املنطقية يف سائج وامللكالمية يف مترير واستقرار املنهتأثري النافذة ا

  علم أصول الفقه
 : وهذه املقدمة تثبت بعد العلم بمقدمتني

ّتأثر علم الكالم بعلم املنطـق، وقـد تقـدم بيـان عمـق العالقـة التارخييـة : األوىل
 . )١(واملنهجية بني املنطق وعلم الكالم

تأثري علم الكالم عىل علم أصول الفقه، من خالل نقـل املتكلمـني لآلثـار : الثانية
 . ّلكالمية بمحتوياهتا املنهجية والتطبيقية إىل املدونة األصوليةا

ويثبت ذلك من خالل مالحظة العالقة التارخيية واملنهجيـة بـني علمـي الكـالم 
 . وأصول الفقه

 بالرأي يف بعض مسائل أصـول الفقـه مـن وقـت ُحيث شارك املتكلمون املعتزلة
ٌحيـث نقلـت مجلـة مـن اآلراء .  األحوالمبكر، فيام يقارب أوائل القرن الثالث عىل أقل ُ

، ثـم تلميـذه أيب إسـحاق )٢٣٥:ت ()٢(فّن شيخ املعتزلة أيب اهلذيل العـالاألصولية ع
الذائع الصيت يف كتب أصول الفقه آلرائه املستغربة واملتداولة يف نفي ) ٢٣١ :ت (امَّالنظ

 . )٣(القياس الرشعي، ونفي اإلمجاع، وغري ذلك
ًالذي ألف كتابا يف ) ٢٢٥:ت (ثامن اجلاحظوكذلك صاحبه أبو ع أصول الفتيـا «ّ

ٌكتاب جامع الختالف النـاس يف أصـول الفتيـا التـي عليهـا «فه بأنه َوصَو، »واألحكام

                                 
 . الفصل الثالثمناملبحث الثاين : انظر)  ١ (
 ).٢٩٤، ٢٨٠، ٢/٢٣٨(ُرشح العمد : انظر)  ٢ (
 ).٢/٦(، )١/٢٨١(ُرشح العمد : انظر)  ٣ (



 
 

  ٣٤٨  

ُاختلفــت الفــروع وتــضادت األحكــام، وقــد مجعــت فيــه مجيــع الــدعاوى مــع مجيــع  ّ
َالعل  .)١(»...لِ

ة وتظهـر اآلراء األصـولية ويف طبقة أخرى من طبقات املعتزلـة؛ تتـسع املـشارك
ف الذي صـنَّ ،)٢ ()٣٢١:ت (، وابنه أيب هاشم)٣٠٣:ت (أيب عيل: ِائينيَُّبالكثرية عند اجل
ًكتابا مستقال يف  . )٣ ()االجتهاد (ً

ٌكام ظهر يف هذه الطبقة؛ القول املشتهر أصوليا يف نفي املباح وأنه مأمور به عن أيب  ً
 .)٥(يوخ املعتزلةوهو من ش) ٣٠٩:ت ()٤(القاسم الكعبي

 ٌخـالفوقع بيـنهم شطة بني متقدمي املعتزلة، و ناٌ أصوليةٌوقد كانت هناك حركة
القـايض عبـد اجلبـار : عهـا بالتنـصيص والعـزو الـدقيقَّ يف كثري من املـسائل، تتبلَّمفص
 . ُ يف رشحه عىل العمد)٤١٥:ت(اهلمذاين

س ِّقه منذ عـرص املؤسـأما األشعرية؛ فقد اشتغلت باملشاركة يف مسائل أصول الف
جممـوع املقـاالت ) ٤٠٦:ت (ص ابن فوركَّ، حيث خل)٣٢٤ :ت (أيب احلسن األشعري

                                 
 ).١/٣١٤(رسائل اجلاحظ )  ١ (
 ). ٣٩٦، ٢/٣٩٣( ُ رشح العمد، للقايض عبد اجلبار: يف فهرسامهئانظر لتتبع آرا)  ٢ (
 ).١/١٧٤(الفهرست البن النديم : انظر)  ٣ (
، مـن نظـراء أيب عـيل اجلبـائي، بـالكعبياملعـروف ، هو أبو القاسم عبداهللا بن أمحد بن حممود البلخي)  ٤ (

 تـويف ،ً نـسبة إليـهالكعبيـة: كـان رأس طائفـة مـن املعتزلـة يقـال هلـم، من كبـار املتكلمـني، أصويل
الـنقض عـىل ، الغـرر، املقـاالت، االستدالل بالشاهد عىل الغائـب: وله من التصانيف، هـ٣٠٩ةسن

 ). ١٤/٣١٣(ري ِّالس، )٣/٤٥(وفيات األعيان :  ينظر. وغريها، الرازي يف الفلسفة اإلهلية

اإلحكـام لآلمـدي و، )١/١٤٢ ( للغـزايلاملستصفىو، )٢٥١، ١/٢٤٥(التلخيص للجويني : انظر)  ٥ (
 .إىل الكعبي وحده  هذا القول بعض األصولينيوقد نسب، )١/١٢٤(



 
 

  ٣٤٩  

ّاملنصوصة واملخرجة عن أيب احلسن األشعري يف أبواب خمتلفة من علم أصول الفقه ُ)١(. 
اشـرتك : وعندما جاء الطور الذي تأسس فيه علم أصول الفقه يف شكله الشمويل

ّنظار علم الكالم  يف صناعته وبناء أركانه التي هيمنت عـىل تـاريخ العلـم األصـويل فـيام ُ
 . بعد

ور التأسييس الذي تشارك َّ الد- بصيغة استقرائية - )٧٩٤:ت (ويؤكد الزركيش
املعتزلة واألشاعرة، فيقـول يف أثنـاء استعراضـه لتـاريخ : فيه طرفا علم الكالم البارزان

 : ّالتحوالت يف علم أصول الفقه
ب، وقـايض املعتزلـة عبـد ِّة أبو بكر بن الطينَُّقايض الس: تى جاء القاضيانح... «

َّاجلبار، فوسعا العبارات، وفكـ فـى النـاس بآثـارهم، وسـاروا عـىل واقت... ا اإلشـاراتَّ
 . )٢( » ... نارهمِبِحَال

َّفيلحظ أن الزركيش  :  عىل مستويني من املشاركةُّينص) ٧٩٤:ت (ُ
املنهجي ملرحلة جديدة من علـم أصـول الفقـه، وهـو التأسيس العلمي و: األول

 .  ورفعا اإلشكال..ناَّ وبي..اَّ وفك..اَّوسع: الذي أشار إليه بقوله
واقتفـى «: التأثري الواسع االنتشار فيمن بعدهم، والذي أشار إليه بقولـه: والثاين
 . »الناس آثارهم

 بنـاء حركـة  عمق تـأثري مـصنفات املتكلمـني يف)٨٠٨ :ت (ويؤكد ابن خلدون
َوعنـي .. «: التدوين يف علم أصول الفقه من خالل األركان األربعة هلذا العلـم؛ فيقـول ِ ُ

كتـاب الربهـان إلمـام : ُالناس بطريقة املتكلمني فيه، وكان من أحسن ما كتبه املتكلمون

                                 
 ).٢٠٢-١٩٠:ص(ّجمرد مقاالت األشعري، البن فورك : انظر)  ١ (
 ).١/٦(البحر املحيط )  ٢ (



 
 

  ٣٥٠  

ُوكتاب العمد لعبد اجلبـار، واملعتمـد . احلرمني، واملستصفى للغزايل؛ ومها من األشعرية
 . )١( » وأركانهِّوكانت األربعة قواعد الفن.  احلسني البرصي؛ ومها من املعتزلةأليب

ًوهذا فيه تأكيد أيضا عىل حصول العناية بكتب املتكلمني، والـتمكن مـن التـأثري 
 . الواسع حتى أصبحت كتبهم كالقواعد واألركان لعلم أصول الفقه

م للعنايـة ِّحاجـة املـتكلعـن ) ٤١٥:ت (وقد أبان القايض عبـد اجلبـار املعتـزيل
بأصول الفقه، وذلك حيـنام اسـتعرض مجلـة وافـرة مـن األبحـاث األصـولية يف كتابـه 

َوإنام نذكر اآلن مجل األدلة لوقوع احلاجة إليهـا ... «: ، فقال)املغني (الكالمي املوسوعي ُ
ف يف باب معرفة أصول الرشائع، والوعد والوعيد، واألسامء واألحكام، واألمر بـاملعرو

والنهي عن املنكر، واإلمامة؛ ألن هذه األبواب أصلها األدلة الرشعية، فالبـد مـن بيـان 
 . )٢( »أصوهلا

 عارصلـــ ا آخــر إلدارةًنفات األصــولية ميــدانا املـــصحاتكــام كانــت ســا
ويتـصدر هـذا البـاب شـيخ األشـعرية يف . الكالمي بني األشاعرة واملعتزلـة/العقائدي

 الـذي أدار عامـة كتابـه األصـويل) ٤٠٣:ت (ب الباقالينأبو بكر بن الطي: أصول الفقه
 عىل مناقضة اآلراء األصولية للمعتزلـة، أو مـا انبنـى منهـا عـىل )٣()التقريب واإلرشاد(

أساس كالمي، مما جعله يستدعي مجلة وافرة من املسائل الكالمية يف كتب أصـول الفقـه 
 . لتصفية احلسابات األصولية املتعلقة هبا

التـي  -ت فكـرة اإلمـداد الكالمـي ألصـول الفقـه فقد سامهرى، ومن جهة أخ
                                 

 ).٣/١٠٦٥(ّاملقدمة )  ١ (
 ).١٧/٩٢(املغني يف أبواب التوحيد والعدل )  ٢ (
ًطبوع من الكتاب أكثر من ستني موضعا يتتبع فيها الباقالين آراء املعتزلة نقـدا وردايف اجلزء امل: ُقلت)  ٣ ( ً ًّ .

 ).التلخيص(ّويضاف عىل ذلك ما خلصه عنه اجلويني يف 



 
 

  ٣٥١  

فائقة بأصول الفقـه مـن العناية ال يف تصعيد:  - )١(يف برهانه) ٤٧٨:ت (أطلقها اجلويني
ًإكثارهم من ذكر مواد الكالم ومسائله استتباعا لفكرة التكميل عن طريق ل املتكلمني، َبِق

ٌوهلذه الشبهة؛ أكثر قـوم ... «: بقوله) ٧١٩:ت (واإلمداد، والتي أشار لوجودها الطويف ُّ
ِّمن ذكر املنطق، والعربية، واألحكام الكالمية؛ ألهنا من مواد ّ  . )٢( »التهِّه ومكمِ

إىل املدرسـة  -ِّ الصلة البنائية بني الكالم وأصول الفقـه- ب هذا املفهومَّوقد ترس
ّام عـرب عـن ذلـك أحـد أبـرز ، كـ عليهـا النزعة الفقهيـةمع غلبة يف أصول الفقه احلنفية

 : ، حيث يقول)٥٣٩:ت ()٣(عالء الدين السمرقندي: األصوليني األحناف
ع مـن َّوالفرع ما تفـر، ٌفرع لعلم أصول الكالم: إن علم أصول الفقه واألحكام«

ْأصله، وما مل يتفرع منه فليس من نسله أن يقـع التـصنيف يف هـذا : وكان من الـرضورة، َ
ف الكتابُالباب عىل اعتقاد م وأكثر التـصانيف يف أصـول الفقـه ألهـل االعتـزال ، صنِّ

 . )٤( »املخالفني لنا يف األصول، وألهل احلديث املخالفني لنا يف الفروع
ًويالحظ تطور املفهوم؛ إىل لزوم بناء التصنيف منهجـا واختيـارا عـىل األسـاس  ً ّ ُ

ف  . العقائدي للمصنِّ
ّوقد شاع بني ثلة من املتكلمـني التـألي أصـول الـدين وأصـول  (ُف يف األصـلنيُ

، وأيب احلـسني )٤٠٣:ت (، والبـاقالين)٤١٥:ت (، كالقايض عبد اجلبار اهلمذاين)الفقه

                                 
 ).١/٧٧(الربهان : انظر)  ١ (
 ).٣/٤٥٩(رشح خمترص الروضة )  ٢ (
تـويف ، أصـويل، فقيـه، دي احلنفـيهو حممد بن أمحد بن أيب أمحد أبو منـصور عـالء الـدين الـسمرقن)  ٣ (

 . وغريها، رشح التأويالت، حتفة الفقهاء، خمتلف الرواية: من تصانيفه، هـ٥٣٩ةسن
 ).١٥٨:ص(الفوائد البهية ، )٢/٦(اجلواهر املضية :          ينظر

 ).١/٩٧(ميزان األصول، للسمرقندي )  ٤ (



 
 

  ٣٥٢  

 ، والــــرازي)٥٠٥:ت (، والغــــزايل)٤٧٨:ت (واجلــــويني، )٤٣٦:ت (البــــرصي
ـــدي، )٦٠٦:ت( ـــضاوي، )٦٣١:ت (واآلم ـــدي)٦٨٥:ت (والبي ـــصفي اهلن  ّ، وال
ــ)٧١٥:ت( ــيُضَ، والع ــس)٧٥٦:ت (د اإلجي ــازاينَّ، وال ــسي)٧٩١:ت (عد التفت د ِّ، وال

 . )١(، وغريهم)٨١٦:ت (اجلرجاين
 يف الوسط - فيمن قبله - عىل مدى التوغل الكالمي) ٥٠٥:ت ( الغزايلَّكام نص

 : والذي جتىل التجاوز فيه يف إضافتني. األصويل بدافع غلبة الطبع والعلم املألوف
 كمـسائل أقـسام العلـوم، ،ملنهج الكالمـيسائل نظرية ختتص باإضافة م: األوىل

 .واألدلة، والنظر ونحوها
 بالبحث الكالمي، وال نة األصولية، ختتصَّإضافة أصول كالمية إىل املدو: الثانية

 . )٢(يظهر وجهها يف علم أصول الفقه
ُوتنْتج هذه اإل ِّ بشكل طبعي تبعا لالطراد املنهجي والنفيس املتشكاتضافَ ل عـن ً

فمـن ...  «:لعلمية الكالمية، والتي يؤكـد الغـزايل تأثريهـا يف املـنهج  بقولـهاملامرسات ا
ّمارس علم الكالم ناسب طبعه أنواعا من األدلة يتحرك هبا ظنُّ ًَ ُ ُ ه، ال يناسـب ذلـك طبـع َ

 . )٣( »من مارس الفقه
 يف مقدمــة) ٤٣٦:ت (وهــذا مــا ســبق التنبيــه عليــه عنــد أيب احلــسني البــرصي

دقيـق «يف إيراد مسائل من ) ٤١٥:ت ( ملنهج شيخه القايض عبد اجلباريف نقده) املعتمد(

                                 
 ).١٥-١٤:ص (املسائل املشرتكة، للعرويس: انظر مثال)  ١ (
 ).٤٣-١/٤٢(انظر املستصفي )  ٢ (
 ).٢/٤١٣(املسصتفى )  ٣ (



 
 

  ٣٥٣  

 . )١(ّ، ليس حملها أصول الفقه، وال تظهر احلاجة هلا يف مقدماته»الكالم
البناء املنهجي يف أصول الفقه عنـد املتكلمـني وفـق ) ٧٢٨:ت (ويؤكد ابن تيمية

فوا يف أصـول الفقـه، نََّإهنم صـثم «: املنهج الكالمي؛ بقوله يف أثناء حديثه عن املتكلمني
ُوهو علم مشرتك بني الفقهاء واملتكلمني؛ فبنوه عىل أصوهلم الفاسدة َ« )٢(. 

وهذا البناء املنهجي يتضمن استدعاء األصول واآلثار املصاحبة واملتقدمة، والتي 
 ة الباحث املتكلم وفـق الطبيعـة الثانيـة التـيَّنت نفسيَّامتزجت يف املجال الكالمي، وكو

َد البحث والنظر صارت عادة نفسه كالطبيعة لـه، ال يعـرف َّ ممن تعوٌفكثري«اعتاد عليها،  ُ
ِّوال يقبل وال يسل ٍم إال ما حصل له بعد بحث ونظر، بل وجـدل ومنـع ومعارضـةَ ٍ ٍ« )٣( ،

ام كان أدق وأخفى وأكثر مقدمات وأطول كان أنفع له؛ َّوبعض الناس يكون الطريق كل«
ُومثل هذا قد يستعمل معه الطريق ... النظر الطويل يف األمور الدقيقةألن نفسه اعتادت 

 . )٤( »الكالمية واملنطقية وغريها ملناسبتها لعادته
قل والتأثري العفوي ّوهكذا تشكلت النفسية املنهجية الكالمية، وانعكست عىل النَّ

 إىل متريـر »ّلنفـسيةباملـشاكلة ا« ثم انتقـل التـأثري ،، ربام ال عن وعي تام وقصدوالتلقائي
 . املنهج يف علم أصول الفقه
ُحصول امتزاج املؤثر املنطقي باملؤثر الكالمـي، حيـث كـان : ِّونتيجة هذه املقدمة

علم الكالم كالقناة الناقلة لألثر املنطقي يف علم أصول الفقه؛ بـل سـاهم يف نفـوذ املـادة 
 . املنطقية يف عدد من العلوم اإلسالمية بمنهجه ورجاله

                                 
 ).١/٧(املعتمد : انظر)  ١ (
 ).١/٥٠(االستقامة، البن تيمية )  ٢ (
 ).٣٧٤:ص(الرد عىل املنطقني، البن تيمية )  ٣ (
 ).٢٢٣ :ص (املصدر السابق)  ٤ (



 
 

  ٣٥٤  

فقد احتضن علم الكالم مجلة من املبادئ والنظريات املنطقية، ومزجها ومارسـها 
ًيف الوسط الكالمي حتى أصبحت جزءا منه، وتفاعـل معهـا املتكلمـون نقـدا وتفعـيال  ً ً

ًوتطويرا، ثم نقال وتأثريا يف سائر علوم الرشيعة ًً. 
وين أصـول ٍوما استقر عند املؤرخني من استتباب منهج خاص للمتكلمني يف تد

هو ذلك املنهج املتأثر بمجموعة مـن العنـارص املنطقيـة، وخـصائص املـنهج فإنام : الفقه
وهذا املنهج هو املنتقل عرب نافذة علم الكالم إىل . املنطقي كالتجريد يف النظر ونحو ذلك

ٌوهـو يف جـوهره متـضمن للمنهـاج ). مـنهج املتكلمـني (علم أصول الفقه، لكن برسم
 . سائل علم املنطقاملنطقي وبعض م

: ذ املنطق يف أصول الفقه عن طريق بوابة علم الكـالمُّة عىل تنفِّومن النامذج الدال
 )١(كاآلمـدي) املبادئ الكالميـة (ٍ مجع من األصوليني املسائل املنطقية حتت مسمىُإدراج
، )٢ ()التحريـر يف أصـول الفقـه (ِّمما أثـار اسـتنكار بعـض األصـوليني كمؤلـف. وغريه
وتسمية مجع مـن األصـوليني كاآلمـدي ومـن «: رحه، بقوهلم عن املقدمات املنطقيةوشا

ٌمبادئ كالمية بعيد، ألهنا ليست مـن : تبعه هلا، أي للمقدمات املنطقية، أو مباحث النظر
 . )٣ (» ...الكالم

بل جتاوز فهم بعض األصوليني يف توجيه هذا الصنيع من إيراد القواعـد املنطقيـة 
يف منتهـاه ) ٦٤٦:ت (كـام حـصل مـع ابـن احلاجـب): بادئ الكالميـةامل (حتت مسمى

ه وفائدته واستمداده من ِّوخمترصه، حينام ذكر مبادئ علم أصول الفقه وأبان فيها عن حد

                                 
 ). ١/٩(اإلحكام : انظر)  ١ (
 ).٧:ص(التحرير، البن اهلامم : انظر)  ٢ (
 ).١/٢٤(تيسري التحرير، ألمري بادشاه )  ٣ (



 
 

  ٣٥٥  

ق َّفعلـ. ، ثم رسد القواعد املنطقية كام هـي يف علـم املنطـق)١(الكالم والعربية واألحكام
ُالعضد اإلجيي ملـا كـان .... «: نيف ابـن احلاجـب بقولـهعىل ترتيـب وتـص) ٧٥٦:ت (َ

استمداده من املواضع الثالثة؛ كانت مبادؤه منها فـرشع يف ذكرهـا، وهـذه هـي مبـادئ 
 . )٢( »الكالم

ِّيفـرس) ٧٥٦:ت (فاإلجيي  وجـه املناسـبة يف إدراج املقدمـة املنطقيـة يف املبـادئ، ُ
 .ويربطها باملصدر الكالمي ويصنفها حتت املبادئ الكالمية

ــ ــاء وت ــو الثن ــل أب ــام فع ــدوه، ك ــه وانتق ــذا التوجي ــض األصــوليني ه ابع بع
أي املبادئ [وإنام ابتدأ هبا «: يف بيانه عىل خمترص ابن احلاجب فقال) ٧٤٩:ت(األصفهاين
 مـا ِّ؛ ألنه ملا ذكر أن استمداده من الكـالم والعربيـة واألحكـام، أراد أن يبـني]الكالمية

 .كالمُيستمد منه عىل الرتتيب، فبدأ بال
ونسبته إىل . وفيه نظر؛ ألن بحث الدليل والقواعد املنطقية غري خمصوص بالكالم

ّالكالم كنسبته إىل األصول؛ ألن املنطق آلة جلميع العلوم الكسبية ٌ« )٣( . 
ل من هذا؛ تأكيد التداخل املنهجي بني الكالم واملنطـق، وتأكيـد نافذيـة َّواملحص

 . نات األصوليةَّإىل الكتب واملدواملبادئ املنطقية عرب علم الكالم 
*    *    * 

                                 
 ).٢٢٣-١/٢٠٧(خمترص املنتهى : وانظر). ١٦-٥:ص(منتهى الوصول البن احلاجب : انظر)  ١ (
 ).١١: ص(رشح العضد عىل خمترص ابن احلاجب )  ٢ (
ة اجلرجـاين حاشـيو، )١/١١٥(الردود والنقود للبـابريت : وانظر، )١/٣٣ (لألصفهاينبيان املخترص)  ٣ (

ُعىل رشح العضد اإلجيي  َ)١/٣٨.( 



 
 

  ٣٥٦  

 
اخرتاق املنهج املنطقي واملصطلح الفلسفي لبعض العلوم املؤث
ِّ

رة يف 
  ل العقل املنهجي العلمي اإلسالميتشكي

. حو عىل األخص هذا االخرتاق املنهجي يف علوم اللغة العربية، وعلم النََّّويتجىل
 . ة العلوم الرشعية يف تأسيسها وإمدادهاوالذي يتكامل مع كاف

علوم اللغة العربية هي القاعـدة البيانيـة التـي تتكـئ عليهـا كافـة العلـوم كام أن 
َّالرشعية لعالقتها بالنص الرشعي املنز لذلك كانت هـذه العلـوم . ل بلسان العرب املبنيُ

 .ًثريا فيهاهي أقرب العلوم إىل الوجدان واملنهج يف علوم الرشيعة، واألكثر تأ
: ونتيجة هلذا التداخل التكويني؛ فإن علوم اللغة العربية، وعلم النحو بالتحديـد

َّسيؤثر يف تشكيل العقل العلمي بحسب املضامني واآلثار املحم َّل هبا، ومن ثم قد تنتقـل ُ
 . إىل العلوم التي يتشارك معها كعلم أصول الفقه

ُوثمة العديد من الشواهد التارخيية التي ت ثبت حصول التأثري العلمي املبكـر بـني ّ
 . ّوعلوم اللغة العربية، وعىل األخص علم النحو) املنطق والفلسفة=  (علوم األوائل

 : ومن أقدم املنقوالت يف هذا الباب
مه أحد األئمة املؤسسني ِّاخلطاب العلمي الذي يقد) ٢٩١:ت ()١( ما وصف به ثعلب•

                                 
أحد أئمة اللغة والنحـو عـىل ، هو أمحد بن حييى بن زيد بن سيار الشيباين البغدادي أبو العباس ثعلب)  ١ (

كان يطالع كتابا يف الطريـق فرمتـه فـرس ، هـ٢٩١تويف سنة ، وله معرفة بالقراءات، طريقة الكوفيني
، اخـتالف النحـويني، الفـصيح: مـن تـصانيفه،  ومات يف اليوم الثاينفأوقعته يف بئر فاختلط وأخرج

 ).١/٤٢(طبقات املفرسين ، )٦٥:ص(لغة ُالب: ينظر. وغريها، معاين القرآن
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َّلعلم النحو واللغة أبو زكريا الفر اء يتفلسف َّوكان الفر«: ، فيقول)٢٠٧:ت ()١(اءَ
 . )٢( »يسلك يف ألفاظه كالم الفالسفة: يف تأليفاته ومصنفاته، يعني

ولـيس . واملراد أنه تابع الفالسفة يف منهجهم وأداهتم البحثية وهي علـم املنطـق
 . ة يف املوضوعحوية واللغوياملراد اآلراء واملسائل الفلسفية؛ ألهنا تتباين مع اآلراء النَّ

 . )٣(ةًكتابا يف احلدود النحوي) ٢٠٧ :ت (اءَّكام وضع الفر
 أواخر نشوء عالقة متقدمة من حدود وهذا اجلنس من التأثر يف الزمن املبكر يفيد

 . القرن الثاين اهلجري، عىل األقل
 ة أو املطالعة العارضة إىل درجة أعمقّ العالقة جتاوزت املعرفة األوليكام أن طبيعة

بالتأثر يف اللسان واخلطاب يف التأليف، بل واملتابعة عىل املنهج يف وضع التـصانيف، كـام 
 .  وتطبيقها عىل املفاهيم النحويةيف منهجية احلدود

َّأحــوال الكتــاب واملثقفــني يف عــرصه، فيقــول) ٢٧٦:ت ()٤(ف ابــن قتيبــة ويــصنِّ• ُ :
َفأبعد غايات كاتبنا يف كتابته أن يكون حـسن اخلـ...« ِّط قـويم احلـروف، وأعـىل َ

ٍمنازل أديبنا أن يقول مـن الـشعر أبياتـا يف مـدح قينـة أو وصـف كـأس، وأرفـع  ْ َ ً

                                 
أحـد أئمـة اللغـة ، ويعرف بـالفراء، كنيته أبو زكريا، هو حييى بن زياد بن عبد اهللا بن مروان الديلمي)  ١ (

، معـاين القـرآن: ومـن تـصانيفه، هـ يف طريقـه إىل مكـة٢٠٧ سنة تويف، والنحو عىل طريقة الكوفيني
 ).١/٢٨(طبقات املفرسين ، )٢٣٨:ص(البلغة : ينظر. وغريها، املقصور واملمدود

 ).١/٦٦(الفهرست، البن النديم )  ٢ (
 ).١/٦٧(الفهرست : انظر)  ٣ (
من أئمة ، أديب، إخباري، الكاتب، روزيامل: وقيل، ينوريَّالد اهللا بن مسلم بن قتيبة أبو حممد عبدهو )  ٤ (

، أعـالم النبـوة، عيون األخبار، غريب القرآن: من تصانيفه، هـ٢٧٦تويف سنة ، صاحب فنون، اللغة
 ).١٢٧:ص(البلغة ، )١٣/٢٩٦(السري : ينظر. وغريها
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ًدرجات لطيفنا أن يطالع شيئا من تقويم الكواكـب، وينظـر يف يشء مـن القـضاء 
ِّوحد املنطق َ.... «) ١( . 

ّفأصبح من عادة املثقفـني والقـراء واملتعلمـني أن يتنـاولوا علـم املنطـق  بـالنظر ُ
ب العلـم يف تلـك ّليد العلميـة اجلاريـة يف عـادة طـالوالدراسة، وأصبح من ضمن التقا

 . املرحلة املتقدمة
ًقا عىل شيوع القول املنطقي والفلسفي يف لسان ِّمعل) ٢٧٦:ت (ويضيف ابن قتيبة

ُّمع الغمـر واحلـدث الغـرَفإذا س... «: وخطاب بعض أدباء وعلامء ذلك العرص، فيقول َ ُ ِْ َ ُ 
ة والزمـان، َّة والكميـَّ الكيان، واألسـامء املفـردة، والكيفيـَعْمَالكون والفساد، وس: هَقول

َّراعه ما سمع، فظن: والدليل، واألخبار املؤلفة ُ  َّ فائـدة وكـلَّ أن حتت هذه األلقـاب كـلَ
 . لطيفة

ًباال عىل لفظـه، َم أن يستعمل بعض تلك الوجوه يف كالمه كانت وِّفإذا أراد املتكل
ًقيدا للسانه، وعيا يف املحافل، وعقلة عند املتناظرينو ْ ً ًُ ِّ ِْ« )٢( . 

ِّيمث) ٢٧٦:ت(بةمه ابن قتيِّهذا املشهد الذي يقد يـة منتـرشة ًل رصدا لظاهرة علمُ
 حالـة اسـتقطاب وتفعيـل وإعـامل للمـصطلح واملـنهج َ وجودُتفيد يف الوسط العلمي،

يل اللغـة والعقـل املنهجـي والعلمـي املنطقي والفلسفي، وهذا سيساهم بدوره يف تشك
والرشعية لكثرة املشرتكات العربية ٌالذي سيتبناه ويتأثر به مجلة وافرة من املعتنني بالعلوم 

 . بينهام
 أخـذت :منذ منتصف القرن الثالث اهلجري إىل صدر القرن الرابـع ومـا تـالهو 

                                 
 ).٦: ص(أدب الكاتب، البن قتيبة )  ١ (
 ).٨-٧:ص(املصدر السابق )  ٢ (
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صاعد، وبدأ الدرس املنطقـي وترية عالقة النحاة واللغويني باملنهج املنطقي واملناطقة بالت
ًل متأثرا باملنطق مسائل ومنهجاُّبالتشك ً)١( . 

حو منذ أوائل ات النَّفكام أخذت املسائل املنطقية املبارشة املنقولة طريقها إىل مصنَّ
ــع ــرن الراب ــوع - الق ــسب املطب ــاب - ح ــام يف كت ــضاح يف ع (ك ــِاإلي  )٢ ()حــول النََّل

ظاهرة تأثر مجاعة من النحويني بالوضـع املنطقـي، َالذي أثبت  ،)٣٣٧:ت()٣(اجيَّللزج
ِّقا عىل بعض احلدود املذكورة يف حدِّحيث قال معل وليس هذا من ألفـاظ ... «): االسم (ً

 مـن ٌق بـه مجاعـةَّحويني وال أوضاعهم، وإنام هو من كالم املنطقني وإن كـان قـد تعلـالنَّ
 . )٤(»...النحويني

ّاتـصال عـدد مـن رواد وعلـامء :  املرحلـة املبكـرةر العالقة يف تلكَّومما يبني تطو ٍ
 . حو واللغة بعلم املنطق، وتأثرهم باملنهج املنطقيالنَّ

 : ومن أبرزهم
وجعله ) املصون يف النحو (ف كتاب، الذي صنَّ)٢٩١ :ت ( أبو العباس ثعلب-

                                 
 : حويَّنظرية احلد املنطقي يف الدرس النانظر يف تطورات )  ١ (

 ).١١٦-١١١:ص(بني النحو واملنطق وعلوم الرشيعة، عبد الكريم األسعد  -
 ).١١٥-٥٥:ص(ب ِّالثقافة املنطقية يف الفكر النحوي، حميي الدين حمس -

 ).٤٨-٤٦:ص(اإليضاح يف علل النحو، للزجاجي : انظر)  ٢ (
َّ الزجاجيدي أبو القاسم النحويعبد الرمحن بن إسحاق النهاونهو )  ٣ ( ، ّنسبة إىل الزجاج لتتلمذه عليه، َ

رشح ، مـل يف النحـوُاجل: من تـصانيفه، وأديب، لغوي، نحوي، هـ٣٤٠هـ أو٣٣٧تويف بطربية سنة 
 . وغريها، رشح أسامء اهللا احلسنى، خطبة أدب الكاتب

 ).١٨/٦٧(الوايف بالوفيات ، )١٣١:ص(لغة ُالب:          ينظر

 ).٤٨ :ص(اإليضاح يف علل النحو )  ٤ (
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ًحدودا، ووضع كتابا يف  . )١ () النحوِّحد (ً
لذي تأثر يف وضع احلدود بكالم املناطقة ا) ٣١٠:ت ()٢( أبو احلسن ابن كيسان-

 .)٤() الفعل واملفعول بهّدح (وله كتاب يف. )٣ ()٣٣٧:ت (اجيَّبحسب إفادة الزج
 عـىل ِّالذي يظهر يف نصوص منقولة عنـه صـياغة احلـد) ٣١١:ت ()٥(ّ الزجاج-

 . )٦(هيئة منطقية
ّالـرسن  أبو بكر ابـ- ذين اشـتغلوا حـاة الـّ، وهـو مـن رواد النُّ)٣١٦:ت( )٧(اجَّ

بتحصيل علم املنطق عن مصادره املتخصصة، حيث ثبت بأن له عالقـة خاصـة بـاملعلم 
ّالفارايب كان جيتمع بأيب بكر ابن الـرساج فيقـرأ «ُ نقل بأن  فقد،)٣٣٩:ت (الثاين الفارايب

                                 
 ).١/٤٧(الفهرست البن النديم : انظر)  ١ (
وكان ، كان مائال إىل مذهب البرصيني، من أئمة اللغة والنحو،  كيسان أبو احلسنبنهو حممد بن أمحد )  ٢ (

ب َّملهذا: من تصانيفه، هـ٣١٠أو  ٢٩٩تويف سنة ، خلط املذهبني: أبو بكر ابن األنباري ينتقصه ويقول
 ).٢/٢٤(الوايف بالوفيات ، )١٨٣:ص(البلغة :ينظر .يف علل النحو، غلط أدب الكاتب، يف النحو

 ).٥٠ :ص(اإليضاح : انظر)  ٣ (
 ).١/٨١(الفهرست، البن النديم : انظر)  ٤ (
 ولـه معرفـة، أحد أئمة النحو واللغـة، ي بن سهل أبو إسحاق البغدادي النحويَّهو إبراهيم بن الرس)  ٥(

َفعل وأفعل، معاين القرآن: من مصنفاته، هـ٣١١تويف سنة ، بالقراءات َ َ . 
 ).٤٥:ص(لغة ُالب، )١/٨٢(معجم األدباء :          ينظر

 ).٧٣: ص(ب ِّالثقافة املنطقية يف الفكر النحوي، حميي الدين حمس: انظر)  ٦ (
ّي أبو بكر بن الرسَّهو حممد بن الرس)  ٧ ( ّ زال النحو جمنونا حتى عقلـه ابـن الـرساج ما: يقال، اج النحويَّ

وإليه انتهـت الرياسـة يف النحـو بعـد ، وكان أحد العلامء املذكورين وأئمة النحو املشهورين، بأصوله
. وغريهـا، املواصالت واملـذكرات، احتجاج القراء، األصول: من تصانيفه، هـ٣١٦تويف سنة ، دِّاملرب
 ).١٩٧:ص(لغة ُالب، )٥/٣٤١(معجم األدباء : ينظر
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 . )١ (»اج يقرأ عليه صناعة املنطقَّعليه صناعة النحو، وابن الرس
باشتغاله البالغ بعلم املنطق عن علـم النحـو، ) ٣١٦:ت (اجَّح ابن الرسَّوقد رص

 . )٢(ف فيهثم عاد إىل علم النحو وصنَّ، اج فانتصحَّوعاتبه عىل ذلك الزج
اج نفـسه بأنـه عـاد إىل التـصنيف يف النحـو بعـد َّويف هذه الرواية إفادة من الـرس

 . االشتغال واإلتقان لعلم املنطق
 املنهجي عىل اإلنتاج العلمي يف علم النحـو وكان هلذه العالقة احلميمة انعكاسها

فيـد اسـتقرار ، وظهر يف خطابـه جمموعـة مـن املالمـح التـي ت)٣١٦:ت (اجَّالبن الرس
 . )٣(ظر لديهيف منهج النَّاملقوالت املنطقية 

 نظريـة احلـد املنطقيـة عـىل )إيـضاحه(ر يف ِّر، والذي يق)٣٣٧:ت (اجيَّ الزج-
ام يظهر استحضاره لظـاهرة التـأثري املنطقـي احلاصـلة يف ، ك)٤(رشط املناطقة باالختصار

 . )٥(ة، وحياول التفريق بني وضع النحويني ووضع املناطقة أو من تأثر هبمحوياآلراء النَّ
يف طبقــات ) ٣٧٩:ت ()٦(يــديَبُّ، يــصفه الز)٣٦٨:ت (ريايفِّ أبــو ســعيد الــس-

ْوينتحل العلم باملجسط...«: حويني واللغويني بقولهالنَّ وهـو ... ي  وإقليـدس  واملنطـقَ

                                 
 ).٣/٢٢٧(صيبعة ُعيون األنباء، البن أيب أ)  ١ (
 ).١/٦٢(الفهرست : انظر)  ٢ (
 ).٦٣-٥٧:ص(الثقافة املنطقية : انظر)  ٣ (
 ).٤٧-٤٦:ص(اإليضاح، للزجاجي : انظر)  ٤ (
 ).٨٠-٤٨ :ص(املصدر السابق )  ٥ (
تـويف ، عامل بالنحو واللغة واألخبـار، يلبيدي النحوي أبو بكر األندليس اإلشبيُهو حممد بن احلسن الز) ٦ (

 . األبنية، ما تلحن فيه العامة، خمترص العني: من تصانيفه، هـ٣٧٩سنة 
 ).١٩٤:ص(لغة ُالب، )٥/٣٢٩(معجم األدباء :          ينظر



 
 

  ٣٦٢  

ّمعتزيل من أصحاب اجلبائي ُ« )١( . 
 ريايفِّومــن املؤكــد بــأن هــذا التكــوين العلمــي ســيؤثر يف املــنهج العلمــي للــس

ًويف هذا النقل أيضا إشارة للعلم أو املذهب الوسـيط، . )٢(يحو النَّهرسَيف د) ٣٦٨:ت(
ب بني علوم الرشيعة واللغة وعلوم  التقارلكالمي املعتزيل، الذي ساهم يفوهو املذهب ا

 . املنطق والفلسفة
شخصيات املشتهرة بـاالنتامء ، من أشهر ال)٣٨٤:ت ()٣(اينَّمُّ عىل بن عيسى الر-

: عنـه بقولـه) ٦٢٦ :ت ()٤(ويَمَج املنطقي، والطرح الفلسفي، بشهادة ياقوت احلللمنه
إن : )٣٧٧:ت ()٥( الفـاريسحو باملنطق، حتى قال أبو عـيل وكان يمزج كالمه يف النَّ...«

ّماين فليس معنا منه يشء، وإن كان النحو ما نقوله نحن فليس معه ُّكان النحو ما يقوله الر
 .)٦( »منه يشء

                                 
 ). ١١٩ :ص(بيدي ُطبقات النحويني واللغويني، للز)  ١ (
 ).٨٢-٧٤ :ص(  يف الفكر النحويالثقافة املنطقية: ايفريِّطروحات الساانظر للعقلية املنطقية يف )  ٢ (
تـويف ، إمـام يف اللغـة والنحـو، اينّمـُّهو عيل بن عيسى بن عيل بن عبـد اهللا النحـوي أبـو احلـسن الر)  ٣ (

 . رشح املوجز، معاين احلروف، احلدود: من تصانيفه، هـ٣٨٤سنة
  ).١٥٤:ص(لغة ُالب، )٤/١٩١(معجم األدباء :          ينظر

ّالـسفار النحـوي ، مـوىل عـسكر احلمـوي، شـهاب الـدين الرومـيّ بن عبد اهللا أبو الـدر ياقوتهو )  ٤ (
املشرتك وضعا واملختلف ، معجم البلدان: من تصانيفه، هـ٦٢٦تويف سنة ، األديب، األخباري املؤرخ

 ). ٥/١٢١(شذرات الذهب ، )٢٢/٣١٢(السري : ينظر. املبدأ واملآل يف التاريخ، صقعا

وبرع يف النحو وانتهت ، ويَسَهو احلسن بن أمحد بن عبد الغفار بن سليامن بن أبان أبو عيل الفاريس الف)  ٥(
احلجـة يف : مـن تـصانيفه، هــ٣٧٧تـويف سـنة ، وكان متهام بـاالعتزال، عاملا بالقراءات، إليه رئاسته
 ).٨٠:ص(لغة ُلبا، )٢/٣١٣(معجم األدباء : ينظر. اإلغفال، اإليضاح والتكملة، القراءات

 ).٤/١٨٢٦(معجم األدباء، لياقوت احلموي )  ٦ (



 
 

  ٣٦٣  

َ ياقوت احلمويكام أشار حتى يف علـم الكـالم عـىل ،  إىل تعدد تصانيفه يف العلومَ
 . )١(رأي املعتزلة كذلك

حـوي حتـى  يف تكوين اخلطاب اللغـوي والنََّّوامتد التمركز املنهجي لعلم املنطق
 األوسـاط حماربـة ِّسار إىل البيئات العلمية البعيدة كاألنـدلس، والتـي كانـت مـن أشـد

َ سيدُابن:  أحد كبار أهل اللغةويشهد هلذه احلالة. م األوائلللمنطق وعلو ْ ) ٤٥٨:ت()٢(ةِ
تواه، واحتامل وقوع الغلط يف يف اللغة، بعدما رسد مراجع كتابه وما اح) مَحكُامل (يف كتابه

ِّرأيه، فقال معتذرا؛ ومبي َّوذلك أين أجد علم اللغة أقـل... «: ًنا تكوينه املنهجيً  بـضائعي ُ
ِه من علم صنائعي؛ إذا أضفته إىل ما أنا بوأيرس ِّحو، وحويش النَِّ حقيقِ ِّ العروض، وخفيُ َ 

علوم اجلدلية، والتـي يمنعنـي مـن ظر يف سائر ال، والنَّوتصوير األشكال املنطقيةالقافية، 
 . )٣ (» ... طباع أهل الوقت، وما هم عليه من رداءة األوضاع واملقتُّاإلخبار هبا نبو

ْومشهد آخر يرويه ابن السيد البط َ ْ ِّ وقع البحث بيني «: بقوله) ٥٢١:ت ()٤(ويسُيَلٌ
وضـوع ُية؛ فجعل يكثر من ذكر املحمـول وامل رجل من أهل األدب يف مسائل نحووبني

يستعملها ال نحو يستعمل فيها جمازات ومساحماتصناعة ال: واأللفاظ املنطقية، فقلت له

                                 
 ).٤/١٨٢٦( معجم األدباء)  ١ (
كان مع إتقانه لعلم األدب والعربية متوفرا ، الرضير، هو عيل بن إسامعيل بن سيده أبو احلسن اللغوي)  ٢ (

،  يف رشح احلامسـةاألنيـق، رشح إصالح املنطـق: من تصانيفه، هـ٤٥٨تويف سنة ، عىل علوم احلكمة
 ).١٤٨:ص(البلغة ، )٣/٥٤٤(معجم األدباء : ينظر. شاذ اللغة

 ).١/٤٩(حكم واملحيط األعظم، البن سيدة ُامل)   ٣ (
َهو أبو حممد عبداهللا بن حممد بن السيد البطليويس)  ٤ ( ْ َ تـويف ، كان عاملا باللغـات واآلداب متبحـرا فـيهام، ِّ

إثبـات ، ُاحللـل عـىل أبيـات اجلمـل، يف رشح أدب الكتـاباالقتـضاب : من تـصانيفه، هـ٥٢١سنة
 ).  ٢/٥٥(بغية الوعاة ، )١٩/٥٣٢(السري : ينظر. وغريها، النبوات



 
 

  ٣٦٤  

 . )١( » ..أهل املنطق
و حـوهذه اإلفادة تؤكد استقرار التأثري يف املصطلح واخلطاب العلمي يف علـم النَّ

 . واللغة
حـاة وأهـل ّومما يشهد حلضور املنهج املنطقي يف الذهنية العلمية النقديـة عنـد الن

ــة ــسري الــذي قد: اللغ ــارسَّالتف ــوي ابــن ف ــه اإلمــام اللغ لتعريــف ) ٣٩٥:ت (م
االسـم نحـو : ا االسم، فقال سـيبويهَّفأم«، فقال )االسم (ملصطلح) ١٨٠:ت()٢(سيبويه

فابن فـارس هنـا . )٣ (» ....وهذا عندنا متثيل، وما أراد سيبويه به التحديد. ٍرجل وفرس
ّبالتمثيل والتعريف باحلد حتى يميز نـوع التعريـف الـذي يستحرض الفرق بني التعريف 

 .قام به سيبويه، ويعتذر به عنه ملن أراد أن ينقد تعريفه بناء عىل القانون املنطقي يف احلد
َّويبني أبو حي حـو الصورة العامة لعمق العالقـة بـني النَّ) ٤١٤:ت (ان التوحيديِّ

 لك أن البحـث عـن املنطـق قـد َّيتبنيوهبذا .... «: واملنطق عىل وجه اخلصوص، فيقول
ولـوال أن . يرمي بك إىل جانب النحو، والبحث عن النحو يرمي بك إىل جانـب املنطـق

ًالكامل غري مستطاع لكان جيـب أن يكـون املنطقـي نحويـا، والنحـوي منطقيـا؛ خاصـة ً ً ٍ 
ٌوالنحو واللغة عربية  . )٤ (» ...َ، واملنطق مرتجم هبا ومفهوم عنهاّ

إىل أحـد البواعـث أو املـداخل ) ٤١٤:ت (انَّ األخرية، يـشري أبـو حيـويف مجلته

                                 
 ).٢٠٠:ص(صون املنطق للسيوطي : ًاملسائل واألجوبة، نقال عن: انظر)   ١ (
، هــ١٨٠تويف سنة ، هو عمرو بن عثامن بن قنرب موىل بني احلارث بن كعب أبو برش ويقال أبو احلسن)  ٢ (

ّوعليه عول من بعـده مـن ، فصار يعرف بالكتاب، اشتهر بكتابه يف النحو، وشيخ العربية، إمام النحاة
 ).١٦٣:ص(البلغة ، )٤/٤٩٩(معجم األدباء : ينظر. النحاة

 ).٨٩ :ص(الصاحبي، البن فارس )   ٣ (
 ).١٧٧ :ص(ّاملقابسات، أليب حيان )   ٤ (



 
 

  ٣٦٥  

ن لـه َّ مـا تفطـذاوهـ.  وهو الرتمجـةلنشوء عالقة مبكرة خاصة بني علمي النحو واملنطق
ــة ــاك حماول ــت هن ــث كان ــن  متقدمــةًمبكــرا بعــض املناطقــة واملرتمجــني، حي ــني ب  حلن

  اليونانيـة، يـشري إليهـا كتابـهيف مزج علم النحو باملنطق والفلسفة) ٢٦٠:ت()١(إسحاق
 وسـبقت اإلشـارة إىل اهـتامم الفـارايب. )٢ ()أحكام اإلعراب عـىل مـذاهب اليونـانيني(
؛ )٣٣٩:ت (كام حرص املناطقة، ويف مقدمهم الفارايب. ّبدراسة وتعلم النحو) ٣٣٩:ت(

 . يف تقرير وظيفة املنطق عىل قياس وظيفة علم النحو
ًكانت املـصادر األدبيـة أوعيـة ملقـوالت الفالسـفة حتى يف جمال األدب العريب؛ 

ْواحلكامء اليونان، حيث أدرجت كثري من أقـوال الفالسـفة يف بعـض كتـب األدب منـذ  ُ
القرن الثالث اهلجري، وازدادت توسعا ًوعناية هبا فيام بعد، وكانت املـواد اليونانيـة مـن 

 . )٣(دبيةأهم املواد التي أفاد منها األدباء يف خمتلف األشكال األ
ٍإىل طرف من جدل دائـر مـن قـديم ) ٦٣٧:ت ()٤(وأشار ضياء الدين ابن األثري ٍ

                                 
َ بن إسحاق العباديحننيهو أبو زيد )  ١ ( ذا معرفة تامة ، فيلسوف، عارف بصناعة الطب، طبيب مشهور، َ

نـوادر الفالسـفة : مـن تـصانيفه، هـ٢٦٠تويف سنة ، ّوهو الذي عرب كتاب إقليدس، بلغة اليونانيني
 ). ٢/٢١٧(وفيات األعيان ، )٢٥٧:ص(عيون األنباء : ينظر. املدخل إىل صناعة الطب، واحلكامء

 ).١/٢٩٤( الفهرست :ابن النديم أهنام مقالتان يفذكر )   ٢ (
 ).٧٦: ص(الصاحبي، البن فارس : حوَّ وانظر يف إثبات مشاركة الفالسفة يف علم الن-  
 ).١٣-٩ :ص(مالمح يونانية يف األدب العريب، إحسان عباس : انظر)   ٣ (
، زير ضياء الدين أبو الفـتح الـشيباينهو نرص اهللا بن حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الو)  ٤ (

، هــ٦٣٧تويف سـنة ، مهر يف النحو واللغة وعلم البيان، شاعر، أديب، اخلزرجي املعروف بابن األثري
 . وغريها، املعاين املخرتعة يف صناعة اإلنشاء، ويش املرقوم يف حل املنظوم: من تصانيفه

 ). ٥/١٨٧(شذرات الذهب ، )٢/٣١٥(بغية الوعاة :          ينظر



 
 

  ٣٦٦  

 . )١(حول تأثري املنهج املنطقي وكتب علامء اليونان يف الكتابة والشعر
 :  ترتكب بام ييلونتيجة هذه املقدمة

ّبام أنه قد ثبت وجود تأثر وعالقة قديمة ومتطورة بني علم النحو وبعـض علـوم  ّ
 غة العربية، مع علوم املنطق والفلسفة؛ الل

ًوبام أن علم النحو وبعض علوم اللغة العربية من أكثر العلوم انتشارا وتـداوال يف  ً
اطي ي يف تشكيل عقلية املشتغل هبا واملتعـِّاملجال العلمي الرشعي، وتأثريها ظاهر التعد

لكامنـة يف هـذه العلـوم،  عملية تأثري باملضامني واملناهج ا حصولفإنه من املؤكد= معها
َّومن ثم سيمر ً أيـضا ا ر املنهج املنطقي وغريه يف صورة هذا العلم املنهجي املشرتك، منفكَُّ

ًعن حساسية العالقة املبارشة بعلوم األوائل املنبوذة مجلة يف تلك املرحلة املتقدمة، والتـي 
 .قد ال يقف عليها أكثر املشتغلني بالعلوم الرشعية إال بواسطة

*    *    * 

                                 
 ).٦-٢/٣(املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر : انظر)   ١ (



 
 

  ٣٦٧  

 
تفاوت التأثري العام واألثر املنهجي حبسب املراحل الز
َّ

شخاص منية واأل
  واملذاهب واملدارس العلمية

ّفمن الطبيعي يف حركة التحوالت والتطورات الفكرية أن ختضع لتأثري العوامـل  ّ
 : ييلبرز هذه العوامل تتلخص فياموالظروف املحيطة باألفكار واملناهج، وأ

وختتلف باعتباره درجة التأثري وعمقه بحسب املراحـل الزمنيـة :  العامل الزمني•
ًالتي تتدرج فيها العالقة عادة بشكل تصاعدي، من مرحلة البـدايات املتـسمة بالـضعف 

ُّ يف مراحل النضج والتمكنثار والتوسع والظهورواخلفوت يف التأثري، إىل التعمق يف اآل ُّ. 
ًيف عالقة علم املنطق بالعلوم الرشعية إمجاال؛ وعلم أصـول الفقـه َّوهذا ما يتجىل 

ًحتديدا، حيث كانت املراحل املتقدمة زمنا أضعف وأخفى يف التأثري لعاملني ً : 
 .ضعف االتصال املعريف بعلم املنطق:  األول-
ومـا ) املنطق والفلسفة= (ُاملوقف العام املعارض واملنابذ لعلوم األوائل:  الثاين-
 . ثر هباتأ

ًدرة التأثري وضعفه يف القـرون املتقدمـة، فـال نجـد ظهـورا بالغـا ُ نِّوهذا ما يفرس ً
 . نة األصولية يف القرن الرابع إىل أوائل اخلامس اهلجريَّلآلثار املنطقية يف املدو

َّثم يتدرج الظهور املنطقي يف الثوب الكالمي، ويقر ب علـم املنطـق عـن طريـق ُ
 ). ٥٠٥ :ت (، ثم الغزايل)٤٥٦:ت (فيه كابن حزمتأليف علامء الرشيعة 

ة التـوتر َّدِفت من حَّقلة الداعمة حلركة االتصال املعريف بعلم املنطق؛ خفوهذه النَّ
َّف املفصُّواملنابذة لعلوم الفلسفة واملنطق، وأتاحت الوقوف والتعر  . ل عىل هذا العلمُ

ُثم آتت هذه اجلهود أكلها مع مـرور األيـام والليـايل ، حتـى أصـبحت الـصناعة ُ



 
 

  ٣٦٨  

املنطقية من املكونات العلمية للمجتهد واملثقف الـرشعي، منـذ صـدر القـرن الـسادس 
اهلجري حيـنام أضـيف اشـرتاط أو استحـسان العلـم بـاملنطق إىل مواصـفات ورشوط 

 .ّاملجتهد املحكية يف باب االجتهاد يف كتب أصول الفقه
 حيـث ،أصـناف اآلثـار ودرجاهتـا يف ِّوالعامل الزمني يفيد يف تقدير الفرق البني

ًغالبا ما تظهر يف األزمنة املتقدمة اآلثار الظاهرة املبارشة املنقولة عن املناطقة بـرصاحة أو 
ًبتعديل، كام تظهر أيضا يف املرحلة الزمنية املبكرة صورة العالقة االنتقائيـة يف املختـارات 

 من املـسائل املنطقيـة ت فيها جمموعةُكام يف كتب يف القرن اخلامس اهلجري، والتي انتخب
ُر الشأن حتى استنْسخت املقدمة املنطقية، ثم مل َّ الوسط األصويل، ثم تطوعىلت دخلُثم أ ْ ُ

ّيزل كذلك مع الزمن حتى اقتطعـت مجلـة مـن املـسائل املنطقيـة وأدرجـت ثـم كيفـت  ُ ُ ُ
 . ًأصوليا

ملـنهج والقواعـد تشغيل اّكام يظهر أثر العامل الزمني يف تطور وطبيعة العالقة يف 
ضـوح يف التـدوين األصـويل، ًنف من اآلثار أخذ زمنا حتى يظهـر بوِّهذا الصواملنطقية، 

َّ أكثر سطوعا يف بعـض مـدوأصبح يف مصنفات القرن اخلامس، ثم ً خافتاكانحيث  ً نات ُ
ِّالقـــرن الـــسادس اهلجـــري، وأنموذجهـــا املـــؤث أليب بكـــر ) املحـــصول (ر كتـــابُ

 .)٦٣١:ت(لآلمدي ) اإلحكام( ثم )٦٠٦:ت(ازيَّالر
ّوهكـذا فــإن العامــل الزمنــي يلــزم اعتبــاره ومالحظتــه لتقــدير تطــور العالقــة 

ّلها، وتفهم طبيعة املراحل بظروفها املحيطة هبا كاملتعلقة بـالتطور العلمـي حلركـة ُّوتشك ّ
 .العلوم الرشعية، واالنفتاح املعريف عىل العلوم األجنبية، ونحو ذلك

*    *    * 



 
 

  ٣٦٩  

= فمن املؤثرات يف نمو خط التأثري والتفاعـل مـع البواعـث : العامل الشخيص •
 . النمط الفكري للشخصية العلمية األصولية أو املشاركة يف تدوين علم أصول الفقه

ّفثمة العديد من الشخصيات العلمية التي تتمتع بتكوين علمـي وانفتـاح معـريف 
وهـذا .  التقعيـدي، أو التفكـري املتفلـسفونمط يف طريقة التفكري يميل إىل النظر الكـيل

ِّنف من الشخصيات يميل بعمق إىل البحث املنطقي املغري بمنهجيـة علميـة تغـذِّالص ي ُ
 . وح العلمية بمنهجية ذات أبعاد كلية ونظر فلسفيُّالر

 هذا اجلنس من الشخصيات العلمية ليس كثري الوجود، لكنـه عميـق َّ أنمعلومو
ُ شخصيات مركزية حتدث يتوفر يف تاريخ العلومًوغالبا ما . العلمية العدوى التأثري، بعيد

 . ي تشارك فيهذت نوعية يف العلم النقال
 : وكان من أبرز هؤالء يف جمال علم أصول الفقه

 ). ٤١٥:ت (القايض عبد اجلبار اهلمذاين -
 ).٤٠٣:ت (أبو بكر ابن الطيب الباقالين -

 ).٤٣٦ :ت (أبو احلسني البرصي -

 ).٤٧٨:ت ( اجلوينيأبو املعايل -
 . هذا يف حدود القرن الرابع إىل أواخر اخلامس اهلجري

وشهد لقوة تأثري الشخصيات املذكورة يف تشكيل املـسار العلمـي لعلـم أصـول 
 : ًالفقه، وحلركة التدوين فيه، كال من

 . )١ ()البحر املحيط (يف كتابه) ٧٩٤:ت (الزركيش -

                                 
 ).١/٦(البحر املحيط : انظر)  ١ (



 
 

  ٣٧٠  

 . )١(يف مقدمته) ٨٠٨:ت (وابن خلدون -
بدرجـة متقدمـة مـن التـأثري وإعـادة ) ٥٠٥ :ت ( استقل أبـو حامـد الغـزايلثم

ٍر يف القفـز بعالقـة املنطـق بعلـم أصـول الفقـه إىل بعـد آخـرِّالصياغة والتشكيل املـؤث ُ .
 كانت ذات خـربات خاصـة )٢(بحسب ما وصف به نفسه) ٥٠٥:ت (وشخصية الغزايل

صية علمية فريـدة كـان هلـا التـأثري بعدد من العلوم العقلية التي متازجت يف تكوين شخ
 .النوعي واملتعدي يف عدد من علوم الرشيعة، وأخصها علم أصول الفقه

الفلـسفي، ومهـا عـىل / ثم جاء دور الشخصيات األبرز ذات التكوين الكالمي 
، حيـث )٦٣١:ت (، وسيف الـدين اآلمـدي)٦٠٦:ت (أبو بكر الرازي: وجه التحديد

جي األصويل عىل صورة نمطية كانت جاذبة جلميع املشتغلني سامها يف تثبيت الشكل املنه
واملعتنني بعلم أصول الفقه بشكل آرس ال يكاد أحد أن يتجاوز هؤالء عند النظر يف هـذا 
العلم يف املنهج والبحث واملناقشة، بل دار كثري من التدوين األصـويل فـيام بعـدمها عـىل 

 .تلخيص واختصار ورشح كالمهام
ــ ــن تيمي ــسفي ) ٧٢٨:ت( ةويؤكــد اب ــأثري العامــل الشخــيص والتكــوين الفل ت

َحتى أن مـن لـه ... «: يف تدوينه العلمي حتى يف أصول الفقه، فيقول) ٦٠٦:ت(للرازي
 يتكلمون يف أصول -وغريه] الرازي[= كابن اخلطيب-ِّمادة فلسفية من متكلمة املسلمني

كقـول ابـن . لفلـسفيةالفقه، الذي هو علم إسالمي حمض؛ فيبنونه عىل تلـك األصـول ا
َّالعلوم اجلزئية التقـرر : ًاخلطيب وغريه يف أول أصول الفقه، موافقة البن سينا ومن قبله ُ

ُمبادئها فيها؛ لئال يلزم الدور، فإن مبد العلم أصوله، وهو اليعرف إال بعدها، فلو عرفت  ُ ّ َّ
َّللزم الدور بل توجد أصوله مـسل: أصوله بمسائله املتوقفة عىل أصوله ُ مة يف علـم أعـىل َّ

                                 
 ).٣/١٠٦٥(ّاملقدمة : انظر)   ١ (
 ).٢٦-١٨، ١١ :ص(املنقذ من الضالل : انظر)   ٢ (



 
 

  ٣٧١  

   .)١(» ...منه، حتى ينتهي إىل العلم األعىل الناظر يف الوجود ولواحقه 

إذن؛ فالعامل الشخيص يفيد يف مالحظة اخلطوات العلمية املؤثرة يف إنشاء 
ودراسة هذه الشخصيات . العالقة ثم تعميقها وتطويرها بني املنطق وأصول الفقه

 . ن درجات وأصناف اآلثار والتحوالت املنهجيةُونحوها عىل وجه التحديد سيبني ع
ِّكام إن العامل الشخيص يفرس  التفاوت الظاهر يف مواطن التـأثر باآلثـار املنطقيـة ُ

  مط الفرعـي اجلزئـيمط اآلنف الذكر، والشخصيات ذات الـنَّبني الشخصيات ذات النَّ
ة الثانيـة، ويظهـر ري التقليدي؛ حيث يضعف التـأثري عنـد الفئـََثأو األ - غري املنهجي-

 . ًبوضوح يف الفئة األوىل التي غالبا ما تتفرد باالستقبال والتصدير وتوسيع دائرة التأثري
*    *    * 

 : مل املذهبي أو املدريسا الع•
ًعادة ما تصنع املذاهب العلمية واملدارس الفكرية جمـاال معرفيـا خاصـا هبـا، لـه  ً ً ً

مني هلذا املذهب أو تلك املدرسة، وال ختـرج إطارات حمددة تتسق فيه جهود وأنشطة املنت
ًيف اجلملة عن هذا اإلطار وفاء له والتزاما بالوالء ً . 

ُوينعكس هذا العرف العلمي عىل استقبال اآلثار األجنبية والتفاعل معها، وكـذا 
 . إعامهلا وتفعيلها يف إطار املدرسة واملذهب

بعلـم أصـول الفقـه، حيـث يف حكاية عالقـة علـم املنطـق : ًوهذا ما يظهر جليا
ًفكثـريا مـا تـتجىل التـأثريات عنـد . يتفاوت ظهور اآلثار بحـسب املـذاهب واملـدارس

أصحاب املدرسة الكالمية، والتي يتسع نسقها العلمـي للتعـاطي والتفاعـل مـع علـوم 
 .األوائل منذ نشأهتا، كام سبق بيانه

                                 
 ).٨٧-٢/٨٦(جمموع فتاوى ابن تيمية )  ١ (



 
 

  ٣٧٢  

ة املتكلمـني، حيـث ًويظهر ذلك أيضا يف املصنّفات األصولية املؤلفة عـىل طريقـ
ًتستوطن عامة أو أصول اآلثار املنطقية يف تلك الكتب، فيام تكاد تنعدم أو تضعف كثـريا 

 يف ذلـك - م، والتـي اشـتغل أصـحاهباِّيف كتب املدرسة احلنفية؛ خاصة يف طورها املتقد
 بنرصة املذهب واجلريان عىل أصول األئمـة، وتتبـع الفـروع لتخـريج األصـول -احلني
ًا تسبب يف تقليص املساحة الفكرية املنهجية، فال جتد مكانـا ظـاهرامنها؛ مم لآلثـار   فيهـاً

 .ًالكالمية فضال عن اآلثار املنطقية
ًرت أصـوليا حتـى َّولعله من املعلوم يف التاريخ األصويل أن املدرسة احلنفية تطـو

ْ، وتابعتها عىل منهجها وخطوهـا، وفقـدت بـذل)١(متاهت مع املدرسة الكالمية ك تـأثري َ
العامل املـذهبي يف اسـتقالهلا يف األطـوار املتـأخرة منهـا، وتـشاركت مـع اآلخـرين يف 

 . استضافة اآلثار املنطقية
ًويف جهة أخرى؛ يضعف التأثري املنطقي أيضا عند الفقهاء مجلة حتى من املذاهب  ً

. ًي منهجـاقهم بالبحث الكالمـُّري الفقهي وضعف تعلََثهج األًاألخرى، نظرا مليلهم للنَّ
ِّوهذا مـا يفـرس   ضـعف اآلثـار املنطقيـة والكالميـة يف مـصنفات األصـوليني الفقهـاء،ُ

ــبيلَأليب ي) ةَّدُكالعــ( ــاجي ) إحكــام الفــصول (، و)٤٥٨:ت (عــىل احلن ــد الب أليب الولي
الفقيـه الـشافعي ) ٤٧٦:ت (عند أيب إسحاق الشريازي كذا احلال  و،)٤٧٤:ت(املالكي

أليب املظفــر الــسمعاين ) ّقواطــع األدلــة (، وكــذا يف)مــع ورشحــهُّالل(، و)بــرصةَّالت (يف
 .، وغريهم)٤٨٩ :ت(الشافعي

كام أن غالبية اآلثار املوجودة يف كتب هؤالء الفقهاء إنام هي متأثرة أو منقولة عـن 
 ،)٤٠٣:ت(للباقالين) التقريب واإلرشاد (بعض كتب املتكلمني الواسعة التأثري ككتاب

                                 
 ).٤٥٥(أبو سليامن، ص الفكر األصويل، لعبد الوهاب : انظر)   ١ (



 
 

  ٣٧٣  

 ). ٤٣٦:ت (حلسني البرصيأليب ا) املعتمد(و
ً يطــرح تفــسريا لتفــاوت  الفكريــةإذن، فــالنظر إىل العامــل املــذهبي أو املدرســة

التأثريات املنطقية والكالمية بني بعض الكتب األصولية، وربام خفاؤهـا أو انعـدامها يف 
 . البعض اآلخر، كام يف كتب احلنفية املتقدمة

*    *    * 



 
 

  ٣٧٤  

 
   وأشكاهلاأصناف اآلثار

عند مالحظة سريورة حركـة التـأثري وتطـور اآلثـار منـذ النـشأة حتـى التعمـق 
تظهر عدة أشكال وأصناف لآلثار املنبثقة عـن التفاعـل املنطقـي يف املجـال = والتشغيل 

ر واالنبعـاث بـشكل ّوع بحسب الوضوح واخلفاء أو التطـوالتداويل األصويل، والتي تتن
 .ًالوافدة منهجا ومسائلآخر نتيجة الستيعاب املادة 

 : ولعل أبرز األصناف اآلثارية يمكن وصفها باآليت
 مـن املـصدر  وهو األثر املنقول واملستنـسخ،التأثري املبارش= األثر املبارش : ًأوال •
مـسألة احلـد، أو تقـسيم العلـم إىل رضوري :  إىل بطون كتب أصول الفقه، مثلاملنطقي

 . )١(وريةونظري، ورسد بعض مصادر العلم الرض
وأجىل مثال للتأثري املبارش كـان يف نقـل علـم املنطـق مجلـة يف صـورة املقـدمات 

 . )٢ ()املستصفى (يف كتابه) ٥٠٥:ت (املنطقية كام فعل الغزايل
ّثم تطور التأثري املبـارش بنقـل وتقطيـع مجلـة مـن مـسائل وقواعـد علـم املنطـق 

، )٦٠٦:ت (الفقـه، كـام فعـل الـرازيوتوزيعها عىل املواطن املالئمة هلا يف كتب أصول 
 . )٣ ()٦٣١:ت (واألمدي
َّثر املعدلاأل: ًثانيا •  . ُ وهو األثر الذي أعيد تشكيله وفق رؤية خمصوصة،ُ

ّفعامة النظريات الفكرية عند حتوهلا إىل بيئة معرفية جديـدة تتعـرض جلانـب مـن 
                                 

 . لفصل اخلامسملبحث الثالث من اا: انظر)   ١ (
 ).١١٠-١/٤٥: (انظر)   ٢ (
 . املبحث الثالث من الفصل اخلامس: انظر)   ٣ (



 
 

  ٣٧٥  

ة التـي َّق املرجعيـالفحص والنقد الذي قد ينتج عنه رفض إمجايل، أو قبول مـرشوط وفـ
ُومن ثم ستعاد صياغة النظرية الفكرية حتى تـتالءم مـع . ل إليهاَّتنتمي إليها البيئة املتحو َّ

 . ّاملجال العلمي الذي حتولت إليه
 اإلسالميني وكان من ذلك؛ أن املنهج املنطقي األرسطي يف جتلياته عند الفالسفة

ء التعديالت الالزمة واالصطالحات  وإجرامل يسلم من الفحص واإلضافة= واملتكلمني
ًاملناسبة للبيئة املعرفية العربية اإلسالمية، وهذا يضيف تراكام معرفيا جديدا لعلم املنطـق  ً ً

 . بعامل النقد واملامرسة
هو يف موقف بعض املتكلمـني واألصـوليني : نف من اآلثارِّوأظهر مثال هلذا الص

 التعريفات، حيث ذهب املتكلمـون إىل تعديلـه  يف)ِّنظرية احلد( يف تطبيق ِّمن رشط احلد
 إىل االكتفـاء باملطالبـة بحـصول - كـام عنـد املناطقـة– من اشرتاط املاهية يف حتقيق احلد

َّالتمييز للمعرف ُ . 
ِّوهذا التعديل ونحوه ال يرفع حقيقة التأثر باملصدر املؤسس للنظرية وهو املنطـق 

َّ بثوب معدَّاألرسطي، حتى وإن جتىل  .  الكالمي املنهجي اخلطابل يفُ
َواملنهج الكالمي وإن مل يشرتك أو ينقل واقع أو مصطلح أو تفاصيل علم املنطق؛  َ َ

َإال أنه يتحدد به ويتأثر به س ًلبا، بمعنى أنـه قـد يتـصف بأضـداد مـا يتـصف بـه املـنهج ّ
 . املنطقي

ِوهذا نوع من التبع ملـنهج رش بـني اٍة يكفي يف إثبات درجة مـن التـأثري غـري املبـاَّيٌ
 . لةَّيتشكل يف صورة معدالذي الكالمي واملنهج املنطقي، 

ّنظريـة احلـد، فمـع املخالفـة الكالميـة لـرشط : ُوهذا هو الذي ظهر يف أنمـوذج
ّاملناطقة يف احلد إال أن الرشط املنطقي انعكس عىل حتديد الـرشط الكالمـي مـن خـالل 

 .لكن بإضافة كالمية، قية ذاهتااستحداث رشط يضمن بقاء وتفعيل النظرية املنط



 
 

  ٣٧٦  

 . ِّ وهو األثر املتفرع عن االطراد يف تطبيق املنهج،ِّاألثر املتولد: ًثالثا •
ِّفالقوانني املنهجية عـادة مـا تـؤثر يف مـيالد أفكـار متفر عـة عنهـا بعامـل النمـو ً

ة َّه دفـِّرة والـسياقات التـي توجـِّل املـؤثِعلـإلضافة املعرفية، واالسـتجابة للالرتاكمي وا
 . البحث

نف حرض يف أنواع التأثريات التي ظهرت يف علم أصول الفقـه نتيجـة ِّوهذا الص
عالقته بعلم املنطق، حيث كان لبعض النظريات والقواعد املنطقية تأثري داخيل يف حركـة 

 .  مع املنهاج األصويل والكالميتالتدوين التي تفاعل
ظـاهرة رشح : د نظريـة احلـد، مثـلدة عـن اعـتامِّومن نامذج ذلك؛ اآلثـار املتولـ

التعريفات وتعدادها، والتي تعترب ظاهرة جديدة يف املدونة األصولية منذ القرن اخلـامس 
دت عن الصياغة الدقيقة والرتكيـب القـانوين َّوالتي من األرجح أهنا تول. ًاهلجري تقريبا

ا ورشحهـا، للحدود، حتى ظهرت يف شكل أقرب لإلهبـام واإللغـاز؛ فـاحتيج إىل بياهنـ
 مفهـوم  عـىل أنُّ من ذلك حينام ينصٍإىل يشء) ٥٠٥:ت (ويشري الغزايل. وبيان حمرتزاهتا
 عىل استحـضار ُّل، مما يد)١()ًاحرتازا(ُ عند املناطقة يسمى عند الفقهاء )صلَالف(مصطلح

التي  اخلمس  وكلياتهِّادها لتفاصيل املنهج املنطقي يف احلدَّقُاع احلدود ونُاألصوليني وصنَّ
 .  وإن اختلفت املصطلحاتيرتكب منها؛
 أو نقـض ٍّدة من أجل تثبيت حـدِّباألزمة اجلدلية املتول) ٥٠٥:ت ( الغزايلُّرِقُكام ي

 . )٢(آخر بالنظرية املنطقية
حات عند نقد احلـدود واختالفهـا؛ ففـي ِّببيان املرج) ٦٣١:ت (ُّويعتني اآلمدي

                                 
 ).١٣٧:ص(ّ وحمك النظر ،)١٠٢:ص(معيار العلم : انظر)  ١ (
 ).١٤٩:ص(ّحمك النظر : انظر)  ٢ (



 
 

  ٣٧٧  

ِّ ملحقـا ببـاب الرتاجـيح، يفـصًيعقد فصال) اإلحكام (آخر كتابه األصويل ُ ل فيـه أنـواع ً
الرتجيحات الواقعة بني احلدود عىل أساس الرشائط والضوابط املنطقية املعتادة يف املنهج 

 .  )١(املنطقي
ره وبنـى َّوهذا يفيد استقرار األثر واندماجه يف منهجية العقل األصويل الذي طـو

 .عليه
.     عن تأثري توظيف وتشغيل القوانني املنطقية وهو الناتج ،األثر التطبيقي: ًرابعا • 

 . ً الذي يظهر غالبا يف نقد احلدود، واالستدالالت، أو تركيب األدلة وصياغتهاذاوه
دليل كـ  صور وأشكال األدلة املنطقية يف االستدالالت األصولية،وذلك كإعامل

ْبرهـان اخللـف و،)القياس الرشطي املنفـصل= ( والتقسيمالسرب اس الـرشطي القيـ=  (ُ
 .، وصورة القياس االقرتاين)املتصل

*    *    * 
  
 
 
 
 
 
 

                                 
 ). ٢٦٦ :ص(، ومنتهى السول، له )٢٨٣-٤/٢٨٢(اإلحكام، لآلمدي : انظر)  ١ (



 
 

  ٣٧٨  

 
  اآلثار يف احلدود

ّ إلشـكالية التـصورات ٍّ يف مـنهج التعريفـات كحـلِّم علم املنطق نظرية احلـدَّقد
 . رة يف دراسة املسائل من أجل األمن من مثارات الغلط يف الفهم والبحثِّاملؤث

 ِّ الرشوط واملقـدمات املناسـبة لتحـصيل احلـد مجلة منضع ووقد حاول املناطقة
َّعـرف، ُة للمَّة الكليـَّ هبم إىل اشرتاط حتصيل املاهيىح؛ مما حدد شديد الوضوَّبشكل حمد

ُّحتى يبنى عليه احلد ِدا عـن تـأثري اجلزئيـات والعرضـيات املخَّ جمرُ ُ َ َ ة بـصناعة الـصورة َّلـً
 . )١(دةَّاملجر

ً املنطقية نقدا وتطويرا، واّمع نظرية احلدوقد تفاعل املتكلمون   نقـد بعـضهم َّجتـهً
صول ، واستبدلوا هذا الرشط باشـرتاط حـِّ يف طلب احلدًحتديدا الشرتاط حتصيل املاهية

َّالتمييز بني املعرف وغريه إال أهنم ) سمَّبالر (ره املناطقة يف التعريفَّ وهو املنهج الذي قر،ُ
 . )٢(حقيقة يف نظرهم أدق وأقرب لل)ِّدباحل(مل يعتمدوه لكون التعريف 

ِّ عىل الرشط الكالمي اعتمدت كمنهج يف املقدِّنظرية احلد مات املنهجية الكالمية، ُ
 .وانتقلت عن طريق املتكلمني إىل منهج البحث يف علم أصول الفقه

وأقدم تأصيل هلذه النظرية يف كتب األصول يظهر يف هناية القرن الرابع اهلجـري، 
ً، حيث عقد بابا يف التعريـف بفكـرة )٤٠٣:ت (للباقالين) التقريب واإلرشاد (بيف كتا
َنه رشط احلد وغَّ، وضم)٣( »ّ احلدِّبالقول يف حد«َ وعنْونه ِّاحلد  .ضهَرّ

                                 
 ).٧٣:ص( رسالة يف احلدود، له و، )٩٩:ص(النجاة، البن سينا : انظر)  ١ (
 ).١٣٥-١٣٤:ص(ّ وحمك النظر ،)٢٨٣:ص(معيار العلم، للغزايل : انظر)  ٢ (
 ). ١/١٩٩(التقريب واإلرشاد )  ٣ (



 
 

  ٣٧٩  

ّ لعدد من األفكار التأصيلية يف نظرية احلدُّ الباقالينَكام عرض  : منها. ٍ
   .)١(ّجواز حتديد األمر املحدود بحدين أو أكثر -
 . )٢(ّحكم الزيادة والنقصان يف احلد، وأثرها عىل املحدود -

 . )٣( يف صناعة احلدود)املجاز(=زّجوتال عدم جواز استعامل -
ما يشري إىل مصدر هذا البحث، حيث ) ٤٠٣:ت (وقد ورد يف أثناء كالم الباقالين

َّعقد فصال حتت البـاب املـذكور آنفـا صـد ً لكـالم وقـد قـال الـسابقون إىل ا«: ره بقولـهً
وتفيد هذه اإلحالـة يف . ؛ يعني هبم املناطقة)ّاحلد (، أي السابقون إىل الكالم يف)٤(»...فيه

 . بيان مدى اطالعه عىل مؤلفاهتم واستفادته منها
وإطـالق اسـم «:  إىل علم املنطق يف قولـهَّسب احلدَن) ٤٠٣:ت (ّكام أن الباقالين

ــني احلــدٌ مــشرتكِّاحلــد ــني احلــد املنطقــي الكلمــي الفِّ ب  ِّواحلــد...  اهلنــديسِّقهــي، وب
 . )٥(»...الرشعي

ّوهذا يفيد اعرتافه بنسبة فكرة احلد ملصدرها األول وهـو علـم املنطـق، ولـذلك  ّ
 . مه يف الرتتيبَّقد

ت َّنة األصـولية، وجتلـَّ سريها يف التواجد واالنتشار يف املدوِّثم تابعت نظرية احلد
 . ر متنوعة وبمظاه،ٍيف عدد من أشكال التأثري

                                 
 ).١/١٧٦(التقريب واإلرشاد : انظر)  ١ (
 ).١/٢٠٠(سابق املصدر ال)  ٢ (
 ).٢/٢٩(املصدر السابق )  ٣ (
 ).١/٢٠٠(التقريب واإلرشاد )  ٤ (
 ). ١/١٩٩(املصدر السابق )  ٥ (



 
 

  ٣٨٠  

ّويمكن تصنيف أبرز آثار نظرية احلد املنطقية يف علـم أصـول الفقـه يف الظـواهر 
 : التالية

 

ر ْكـِوتعريفهـا، وذ) ّاحلـد ( بمناقشة فكـرةٌ ظاهرةٌنة األصولية عنايةَّتظهر يف املدو
ها كتـب املنطـق، إال إهنـا ُّلتأصيلية، والتي حم من املسائل الرشطها وغرضها، ونحو ذلك

 . ُنقلت إىل املصنفات األصولية وتتابع األصوليني عىل دراستها
َّ هذه الظاهرة من اآلثار املبارشة، واملعدصنَّفُوت ًلة كالميا بحسب الـرشط الـذي ُ

 .ّاعتمده املتكلمون يف تطبيق نظرية احلد
أبـو بكـر ابـن :  يف كتـب أصـول الفقـهوقد افتتح القول يف تقرير صناعة احلدود

 .ًعىل ما سبق بيانه قريبا) ٤٠٣:ت (ب الباقالينِّالطي
ٌثم تابع عىل ذلك مجع من األصـوليني يف القـرن اخلـامس اهلجـري عـىل تفـاوت 

ْبينهم، فمنهم من ً يبحث بعض مسائل احلد استقالال، ومنهم من يذكرها استصحابا أثناء َ َ ً
 . مناقشة بعض احلدود

ًة احلد عرضـا أبـو احلـسني البـرص ناقش بعض أفكار نظريوممن َ يف ) ٤٣٦:ت(يَ
ب البحث التأصييل املنهجي للمـسائل النظريـة د فيه مؤلفه جتنَُّّالذي تعم) املعتمد (كتابه

إال أن أبا احلسني البرصي مل ينفك عن ذكـر . )١(املنطقية والكالمية وفق إفادته يف مقدمته
 : ومناقشته للتعريفات ومن ذلكّبعض قضايا احلد عند نقده 

 . )٢(ّغرض احلد -
                                 

 ).١/٧ ( املعتمد:انظر)  ١ (
 )   ٢/٥٤٣ ( املصدر السابق:انظر)  ٢ (



 
 

  ٣٨١  

 .)١(بعض قوادح اجلد -

 . )٢(التفريق بني التعريف االسمي والتعريف باحلد -
ّواستمر عىل نحو ذلك؛ فقهاء األصوليني بعد تأثرهم بمنهاج املتكلمني الذي بدأ 

 . يف االستقرار واالنتشار
ــر ــو يعــىل الف ــة أب ــيخ احلنابل ــه ش ــابع الفقي ــث ت ــ) ٤٥٨:ت( اءَّحي ــا الطي ب ِّأب

 : ًحيث عقد بابا يف احلدود تضمن بإجياز بعض املسائل التقريرية يف) ٤٠٣:ت(الباقالين
 . )٣(ّتعريف احلد، ورشطه -
 . )٤(ً نقال عن الباقالين؛حكم الزيادة والنقصان فيه -

 .)٥(ّصياغة احلد ووضوح عبارته بام هو أظهر من عبارة املحدود -
وتابعـه عـىل ) التمهيـد (أبـو اخلطـاب الكلـوذاين يف تلميـذه وأخذ عن أيب يعـىل

 . )٦(صنيعه
حيث ناقش ) ٤٧٤:ت (وشارك يف ذلك فقيه املالكية األصويل أبو الوليد الباجي

بتعريفـه، ومعنـاه، : ًيف مقدمته املخترصة بعضا من مسائل التأصـيل يف احلـد فـيام يتعلـق
 . )٧(ورشطه

، فقد وضـع فيـه )احلد (موضوع خاصة بًخربة) ٤٧٤:ت (مع العلم بأن للباجي
                                 

 ).٢/٩٩٥ ( املعتمد:انظر)  ١ (
 ).٢/١٠١٢(املصدر السابق: انظر)  ٢ (
ّالعدة يف أ: انظر)  ٣ (  ).٧٥-١/٧٤(صول الفقه ُ
 ).٧٦-١/٧٥(املصدر السابق : انظر)  ٤ (
 ).١/١٥٨ (صدر السابقامل: انظر)  ٥ (
 ).٣٥-١/٣٣(التمهيد يف أصول الفقه : انظر)  ٦ (
 ).١/١٧٤(إحكام الفصول، للباجي : انظر)  ٧ (



 
 

  ٣٨٢  

ًبحثا مفردا بعنوان ّ، وناقش فيه فكرة احلـد، ومقـدماهتا، ومراتـب )احلدود يف األصول (ً
ُاإلدراك وبعضا من املوضوعات املنطقية التي ت  . )١(ًبحث عادة يف هذا البابً

 . )٢(ّثم تعرض باملناقشة والتفصيل حلدود املفاهيم واملصطلحات األصولية
ّوالـذي تعـرض ) ٤٧٦:ت (ية، شيخ الفقهاء أبو إسحاق الـشريازيومن الشافع

 : يف كتبه األصولية، ومن ذلك) احلد (لبعض مسائل
ًبيان احلد لغة، واصطالحا - ّ)٣( . 
 .)٤(ّرشط احلد وحكمه -

 . )٥(ّالزيادة يف احلد نقصان يف املحدود: رشح قاعدة -
ين مجلة من املسائل، ًتبعا للباقال) التلخيص (فقد ناقش يف) ٤٧٨:ت (أما اجلويني

ّكتعريف احلد وبيان اخلاصية التي يتميز هبا، مـع حتريـر رأي البـاقالين يف حقيقـة احلـد،  ّ
 . وبيان انفراده به

ّكام أشار عرضا إىل اخلالف بني متكلمي األشاعرة يف مرجعيـة حقيقـة احلـد بـني  ً َ َ
ّماهية وصفة املحدود أو قول الواصف احلاد ِ)٦( . 

إىل أن استقـصاء مـسائل احلـد وهـذا اجلـنس مـن ) ٤٧٨:ت (نيكام أشار اجلوي

                                 
 ).١٠١-٩٥:ص(احلدود يف األصول، للباجي : انظر)  ١ (
 ).١٢٦-١٠٥:ص(املصدر السابق : انظر)  ٢ (
 ).١/١٤٥(ّ، ورشح اللمع، له )٢٩:ص(ّاللمع، للشريازي : انظر)  ٣ (
 ).١/١٤٦(ّ، ورشح اللمع )٢٩:ص(ّاللمع : انظر)  ٤ (
 ).١/١٤٦(ّرشح اللمع : انظر)  ٥ (
 ).١٠٨-١/١٠٧(التلخيص، للجويني : انظر)  ٦ (



 
 

  ٣٨٣  

 . )١( بالبحث يف الديانات أي بعلم الكالمٌقِّاملسائل النظرية متعل
 . ٌويف هذه اإلشارة تأكيد ملصدر التأثري الوسيط يف هذا الباب وهو علم الكالم

عـتامد كـان رصيـح العبـارة واال) ٤٧٨:ت (َّ اجلوينيَّفإن) الربهان (أما يف كتاب
 . والتأصيل للفكرة املنطقية يف وضع احلدود

م َّر اجلويني كتابه باإلرشاد إىل مسالك التعريف وكشف احلقيقة، وقـدَّحيث صد
ُّالقول بالرتتيب يف صناعة التعريف باحلد، ثم بالتقسيم عند تعرس  . )٢(ّ األولّ

ّكام استصحب عرضا عددا من املسائل املتعلقة بنظرية احلد، ومن ً ً َ  .  ذلكَ
 . )٣(ّالغرض من احلد •
 . )٤(ّمن رشوط صناعة احلد •

 . )٥(اإلشارة إىل صعوبة الوفاء باحلدود •

ّ هو أهم ما يمكن أن يدرك عند تعذر احلدود)سمَّبالر(الترصيح بأن التعريف  • ُ)٦(. 
مع غلبـة الفقـه واألثـر ) ٤٨٩:ت (ّ من ذلك أبو املظفر السمعاينٍوتابع عىل يشء

 . ّاملصنفات املتقدمة مل متكنْه من االنفكاك عنهاعليه، إال أن غلبة 
 . ِّحد احلد، وأصله يف اللغة، ورشطه: )قواطعه(فناقش يف 

                                 
 ). ١٠٩، ١/١٠٨(التلخيص : انظر)  ١ (
 ).١/٧٧(يني الربهان، للجو: انظر)  ٢ (
 ).١٥٢، ١٠٠-١/٩٩: (انظر)  ٣ (
 ).١/٣٦٧: (انظر)  ٤ (
 ).٤٨٩-١/١٥٢: (انظر)  ٥ (
 ).٢/٤٨٩: (انظر)  ٦ (



 
 

  ٣٨٤  

 . )١(ّ إىل وضعه للتعريفات بناء عىل فكرة احلدُّكام أملح السمعاين
نــة األصــولية عــىل صــيغة االنتقــاء َّوســار األمــر يف بنــاء هــذه النظريــة يف املدو

حتاج إليه من ضوابطها ورشوطها عند املناقشة والبحث، حتـى ُ املواالختيار، واستدعاء
ًباسترياد املنطق مجلة بام فيه مـن تفاصـيل ورشائـط، ووضـعه يف ) ٥٠٥:ت (قام الغزايل

 .مقدمة مكتملة مستقلة، وطالب بالتزام العقل األصويل هبا يف البحث والتقرير
ًتأصـيال وتفريعـا مـن أبـرز األ) ّاحلـد (وكانت نظرية ّبـواب يف املقدمـة املنطقيـة ً

ّالغزالية، حيث استوىف الغزايل بحث أبواب احلد وقوانينـه، وكيفيـة حتـصيله واقتناصـه، 
 . )٢(ومداخل اخللل عليه، مع تطبيقه عىل مجلة من احلدود

ّبتجربة سابقة يف تطبيـق قـوانني احلـد عـىل مـصطلح ) ٥٠٥:ت (كام قام الغزايل ٍ
 . )٣(ثم أفاد بالراجح، ستعرض احلدود فيه ونقدها، فا)الواجب (ُّأصويل، وهو حد

مـن اعـتامد النظريـة املنطقيـة يف ) ٥٠٥:ت (ع الغـزايلَّخ ووسـَّوهبذا اجلهد رسـ
ملتابعة عىل بحيث مل يسع املؤلفون فيام بعد سوى ا، التعريفات يف حركة التدوين األصويل

 .  تفعيله وتأصيله عىل تفاوتوحماولة، هذا املنهج
الـذي وضـع ) ٥٣١:ت (قيه األصويل احلنبيل أبـو الوفـاء ابـن عقيـلومنهم، الف

ًتضمنت عـددا مـن املـسائل النظريـة يف ) الواضح يف أصول الفقه (مقدمة طويلة لكتابه
 : احلدود، منها

                                 
 ).١/٤٤(قواطع األدلة : انظر)  ١ (
 ).٧٢-١/٤٨(مقدمة املستصفى : انظر)  ٢ (
 ).٧٢-١/٦٩(املصدر السابق : انظر)  ٣ (



 
 

  ٣٨٥  

 .)٢( فائدة احلدود•    . )١(ّ حد احلد•
 . )٤( التفريق بني أنواع التعريفات•    .)٣( رشائط صناعة احلد•

نة األصولية حتـى جتـاوز نطـاق َّحث النظري يف هذا الباب يف املدووقد متكن الب
الـذي اسـتجاب بعـض أصـولييه ملتغـريات ًحافظة مذهبيا كاملذهب احلنفي، املدرسة امل

ًحياكان  (ّحركة التدوين والتنظري كام حصل من أيب الثناء الالميش احلنفي ، حيـث )٥٣٩ّ
 : ّملتداولة يف نظرية احلد، ومنهاناقش يف كتابه يف أصول الفقه مجلة املسائل ا

ّ حد احلد• ّ)٥(. 
 . )٦(ّ رشط احلد وعالمته، وبعض مسائله•
 .)٧( مراتب اإلدراك•
 .)٨( الكليات اخلمس•

نـاء وعىل هـذا املنـوال يرتسـخ تـأثري املـنهج املنطقـي النظـري يف التعريفـات وب
 .ع واإلجيازُّبني التوس يف بياهنم نيفتفاوت املصنِّمع  ،ّالتصورات يف كتب أصول الفقه

*    *    * 
                                 

 ).١/١٤(الواضح، البن عقيل : انظر)  ١ (
 ).١/١٥ ( املصدر السابق:انظر)  ٢ (
 ).١٧-١٦، ١/١٣ ( املصدر السابق:انظر)  ٣ (
 ).١٥، ١/١٣(املصدر السابق: انظر)  ٤ (
 ).٣١:ص(ٌكتاب يف أصول الفقه، أليب الثناء الالميش : انظر)  ٥ (
 ).٣٢:ص(املصدر السابق : انظر)  ٦ (
 ).٣٦-٣٥:ص(املصدر السابق : انظر)  ٧ (
 ).١١٨:ص(صدر السابق امل: انظر)  ٨ (



 
 

  ٣٨٦  


 

َوهذا اعرتاف عمـيل بنظريـة احلـد ودورهـا يف ضـبط التـصورات، وت ي هـذه بنِّـّ
ذ فيـه اسـتجابة الظاهرة هو من نوع اآلثار التطبيقيـة للمـنهج املنطقـي يف التعريفـات، إ

 . للغرض املقصود من وضع احلدود
ٌوقد ذهب عدد من األصوليني إىل ترتيب التعريفات األصولية ضـمن املقـدمات 
النظرية، عن طريق رسد التعاريف واحلدود للمصطلحات األصولية، أو للمـصطلحات 

 . املستخدمة يف البحث كالكالمية أو اجلدلية
 : افتتحه يف التدوين األصويلوممن اعتمد هذا النمط يف البحث و

حيث عقد ) اإلحكام يف أصول األحكام (يف كتابه) ٤٥٦:ت (أبو حممد ابن حزم
غب وااللتبـاس َّ أبان فيه عن وجه اإلشكال والش»يف األلفاظ الدائرة بني أهل النظر«ًبابا 

، ويلزم من ذلك تقديم البحث يف حتريـر )١(احلاصل من عدم حتقيق احلقائق والتصورات
 . األلفاظ واملصطلحات عرب وضع التعريفات واحلدود املناسبة هلا

ًما جتاوز الثامنني مصطلحا علميا مما يكثر تداولـه يف ) ٤٥٦:ت (ثم رسد ابن حزم ً
ًعلوم الرشيعة وعلم أصول الفقه حتديدا، وتدور هذه املصطلحات يف املجاالت العلميـة 

 : التالية
 . كالمية مصطلحات -٢      .  مصطلحات منطقية-١
 . )٢( مصطلحات أصولية-٤      .  مصطلحات لغوية-٣

                                 
 ).١/٦١(انظر اإلحكام، البن حزم )  ١ (
 ).٧٩-١/٦١(املصدر السابق : انظر)  ٢ (



 
 

  ٣٨٧  

، شيخ احلنابلة، من أوائل من سلك هذه الطريقة )٤٥٨:ت (اءَّوكان أبو يعىل الفر
َّالعد (ه األصويلِفيف عرض ودراسة احلدود يف مصنَّ ً، حيث عقد بابـا خاصـا يف )ةُ ذكـر «ً

 .  )١( ذلك عىلَّلبيان حدود ألفاظ أصول الفقه، كام نص»احلدود
ًوناقش قرابة الستني مصطلحا، ما بني مصطلحات منطقيـة، وكالميـة، ولغويـة، 

 . )٢(وأصولية
وتتابع املتقدمون من أصوليي احلنابلة عىل اعتامد هـذا املـسلك يف عـرض ورشح 

) ٤٥٨:ت (اءَّشيخه أبا يعىل الفـر) ٥١٠:ت (احلدود؛ حيث تابع أبو اخلطاب الكلوذاين
، )٣( »باب احلدود«وعقد عىل نحوه ) التمهيد (مة كتابهِّات يف مقدفجمع حدود املصطلح

ًتناول فيام قبله وبعده ما يتجاوز اخلمسني مصطلحا متنوعا من املجـاالت الـسابقة التـي  ً
 . )٤(يكثر دوراهنا يف اللسان األصويل
) الواضـح (يف كتابـه) ٥١٣:ت ( أبو الوفاء ابن عقيلوتابع من احلنابلة عىل ذلك

َام برتتيب جمموعة من احلزم التعريفية األصولية والكالمية واللغويـة بعـد متهيـد حيث ق ِ
يف بيـان حـدود ورسـوم «: ً، والتي عقد فيهـا فـصال ترمجـه)٥(منطقي يف مقدمته الطويلة

َّستغنى عن بياهنا، حلصوهلا مبدُوحصور؛ ال ي ًدة يف الكتاب، واستناد األبواب والفـصول ُ
وهذا بيـان للغـرض العلمـي واملنهجـي مـن . )٦( »ا الكتاب عليهاإليها، واعتامدنا يف هذ

 . ترتيب تلك املصطلحات ورشح حدودها
                                 

ّالعدة يف أصول الفقه، أليب يعىل : انظر)  ١ ( ُ)١/٧٤.( 
 ).١٨٣-٧٤(املصدر السابق : انظر)  ٢ (
 ).١/٣٣(التمهيد يف أصول الفقه، أليب اخلطاب الكلوذاين )  ٣ (
 )٧٠-١/٧(ملصدر السابق ا: انظر)  ٤ (
 ).١٥٦-١٢٤، ١٠٨-٩٠، ٤٥-١/٢٨(الواضح : انظر)  ٥ (
 ).١/٩٠(الواضح )   ٦ (



 
 

  ٣٨٨  

بتقــديم احلــدود ) ٤٧٤:ت (اء املالكيــة؛ اعتنــى أبــو الوليــد البــاجيهــومــن فق
ُفعقد فـصال يف مـ) إحكام الفصول (واملصطلحات يف املقدمة يف كتابه : ه يفِف مـصنَِّّستهلً

ًن ما يقارب السبعني مصطلحا َّ تضم)١( »تاج إليها يف معرفة األصولُحيبيان احلدود التي «
 . )٢(برشحها

يف قواطعـه، ) ٤٨٩:ت (معاينَّر السَّ أبو املظف؛وسار عىل ذلك من فقهاء الشافعية
فوضع ضمن قوله يف املقدمات يف أصول الفقه مجلة املصطلحات واحلـدود الـدائرة بـني 

 . )٣(ِّكرة احلد، وأبان عنها وفق فِّأهل الفن
م؛ تقرير وتثبيت للمنهج البحثي يف علم أصول الفقه أو غـريه، والـذي َّوفيام تقد
 . ظر يف املصطلحات وحدودها قبل اخلوض يف آحاد املسائل والقواعديعتمد تقديم النَّ

كام إن عناية األصوليني بتطبيق فكـرة احلـدود مل تقتـرص عـىل مقـدمات الكتـب 
 األصـوليني إىل إفـراد املـصطلحات واحلـدود األصـولية األصولية، بـل ذهـب بعـض

ِبالتصنيف يف جمايل أصول الدين وأصول الفقه، عىل غ م من علامء النحو ِّار الصنيع املتقدَرّ
يف االهتامم بـإفراد التـصنيف يف احلـدود اللغويـة والنحويـة منـذ أوائـل القـرن الثالـث 

 . )٤(اهلجري
 : ر يف هذا البابَّ وممن تصد-

احلـدود يف  (م األصـويل، وضـع كتـابِّ، املـتكل)٤٠٦:ت (وركَأبو بكـر ابـن فـ   •
الفقـه، وأورد فيـه مـا يقـارب أصـول باملعنى الشامل ألصول الدين و) األصول

                                 
 ).١/١٧٤(إحكام الفصول، للباجي )  ١ (
 ).١٧٨-١/١٧٥ ( املصدر السابق:انظر)  ٢ (
 ).٤٥-١/٩(قواطع األدلة، للسمعاين : انظر)  ٣ (
 ).١٢٩-١٢٣:ص(للفاكهي  رشح احلدود النحوية، :ّانظر مقدمة حتقيق)  ٤ (



 
 

  ٣٨٩  

منطقيـة، : املئتي مصطلح متنوعة يف العلوم األساسية املتداولة يف اخلطاب العلمي
ً ما يزيد عىل ستني حـدا نتَّوتضم. وكالمية، ولغوية، وأصولية، وبعضها فلسفي ّ

 . )١(يف أصول الفقه
احلدود  (، الفقيه املالكي، وضع كتاب)٤٢٢:ت ( البغداديالقايض عبد الوهاب   •

 .)٢ ()والتعريفات
) احلدود يف األصـول (، الفقيه املالكي، كتب رسالة)٤٧٤:ت (أبو الوليد الباحي   •

 . ًوقد تقدمت اإلشارة إليها قريبا
أشار ) احلدود (ف يفُ، الفقيه الشافعي، له مصنَّ)٤٧٦:ت (الشريازي أبو إسحاق   •

ونقـل منـه يف مواضـع ) البحر املحـيط (يف مقدمة كتابه) ٧٩٤:ت (إليه الزركيش
 . )٣(متفرقة

) ّاحلدود الكالمية والفقهيـة (ًف كتابا يفَّ، أل)٤٩٣:ت (ّقيلِّأبو بكر ابن سابق الص   •
ْعىل غرار من سبق، وتضمن العد  . )٤(يد من املصطلحات األصوليةَ

ُويف هذه العناية اخلاصة بالتصنيف املفرد للحدود منذ منتصف القرن ...      وغريهم 
ّداللة ظاهرة عىل استقرار نظرية احلد يف ترتيب العقـل :  عىل األقل اهلجريالرابع ٌ

 بـرز املنهجي يف العلـوم اإلسـالمية عنـد املناقـشة والعـرض والتقريـر، والـذي
 .عند التدوين ووضع املصنَّفاتضوح بو

*    *    * 

                                 
 ).١٦٠-٧٦:ص(احلدود يف األصول، البن فورك : انظر)  ١ (
 ).٣٥:ص(احلدود الكالمية والفقهية، البن سابق : انظر مقدمة حتقيق كتاب)  ٢ (
 ).٢٢٨، ٥/٢٢٤(، )١٣٤، ٢٣،٣٤، ١/٧(البحر املحيط : انظر)  ٣ (
 ).١٩٥-٩٧ ( احلدود الكالمية والفقهية، البن سابق:انظر)  ٤ (



 
 

  ٣٩٠  

 

نة األصولية بنقـد التعريفـات واحلـدود وفحـصها، َّ مبكرة يف املدوٌظهرت عناية
 .  ملفاهيم املصطلحات األصوليةٍ وضبطٍةَّقِوحماولة االختيار واالخرتاع لتعريفات أكثر د

ِّزا وتـشكِّحيـحتى بدت مناقـشة املـصطلحات تأخـذ  مع الزمن ّوتطور الشأن ل ً
 : ظاهرة، من خالل

 . ًتعداد التعريفات املقولة حول املصطلح سابقا سواء عىل وجه االنتقاء أو احلرص -
نقد وفحص التعريفات السابقة، واالختيار لألسـلم منهـا، أو االجتهـاد بوضـع  -

 . يهه لسابقَّتعريف جديد يسلم من النقد املوج
ً متأثرة بنظريـة احلـدود املنطقيـة؛ كـأثر تطبيقـي تواألقرب أن هذه الظاهرة نشأ
ِّنتيجة إلعامل ضوابط ورشائط احلد  . ً بناء وصياغة يف التعريفاتً
ُّومن القرائن الدالة عىل تفر  :  هذه الظاهرة عن تأثريات املنهاج املنطقي، ما ييلِعّ

 -املنطقـي املـصدر والنـشأة -)ّاحلـد (ح االلتزام واملحافظة عىل استعامل مـصطل •
 . بمعنى التعريف

فاخلطاب األصويل منذ القرن الرابـع اهلجـري التـزم باسـتخدام هـذا املـصطلح 
 العمل عليه بمعنى التعريف إىل العرص القريب، َّواستقر. )١(املنطقي يف كتب أصول الفقه

ُمع كونه مصطلحا م  . م أصول الفقه عن طريق الكالم ث من علم املنطقًستقدماً
ّبني أنواع التعريفات املنطقية، باحلـد، أو الرسـم، أو التعريـف : استحضار التفريق   •

 .)٢(اللفظي

                                 
التقريـب ) ٢/١٩٠(، )٣٧٣، ١/٣٦١(ُ، رشح العمـد )٢/١١(اص َّالفـصول، للجـص: ًانظر مثال)  ١ (

 ...).١٩٩، ١٩٥، ١٨٩، ١/١٧٣(واإلرشاد 
، )٢/٤٨٩(، الربهـان للجـويني )٢/١٠١٢(زيـادات املعتمـد أليب احلـسني البـرصي : ًانظـر مـثال)  ٢ (

 ).٢/١٩٥(، اإلحكام لآلمدي )٤/٢٢١(، املحصول للرازي )١/١٣(الواضح البن عقيل 



 
 

  ٣٩١  

ــد نقــد أو مناقــشة    • ــة عن ــرشوط واملــسائل املنطقي ــضوابط وال اســتدعاء بعــض ال
 . ّالتعريفات، وتصحيح احلدود عند توفر الرشوط

ٌم، أنه درج عدد من األصوليَّفكام تقد ْني عىل عرض أو استصحاب بعض مـسائل ََ َ
 : ومن أمثلة ذلك.  عند نقد التعريفات لبيان وجه النقدِّاحلد

يف تقريبه يف أثناء مناقشة بعض احلـدود الـواردة ) ٤٠٣:ت (ما وقع من الباقالين
ّاحلـد إذا أبـان املحـدود ممـا لـيس منـه، ودار «ًح بعضها حمتجا بأن َّفصح) العلم (ِّيف حد

ًمل ينتقض من أحد طرفيه كان صحيحا ثابتاوانعكس، و ً« )١(  . 
ة َّوالدليل عـىل صـح... «): األمر ( الذي وضعه ملصطلحِّوقوله يف تصحيح احلد
 . )٢( » واطرادهِّحتديده بذلك، انعكاس احلد

 ). اإلجياب(ِّ عند نقاشه حلد)٣( »ّاحلدود ال يصح استعامل التجوز فيها«ه إىل أن َّونب
، وكـان )ّاحلـد (فلم يـورد مقدمـة نظريـة يف) ٤٣٦:ت ( البرصيأما أبو احلسني

 . ًستصحبا أثناء نقاشه ونقده لعدد من احلدودُ ضوابط ورشائط احلدود م يفكالمه الوارد
ألحـد تعريفـات احلقيقـة ) ٤١٥:ت (ه لنقد القايض عبـد اجلبـارُقلَومن ذلك، ن

 . )٤(ًواملجاز بكونه وصفا وليس بحد
لـيس بحـد، «: بأنـه) البيـان (حول مفهوم) ٢٠٤:ت (فعيوقوله عن كالم الشا

                                 
 ).١/١٧٥(التقريب واإلرشاد )  ١ (
 ).٢/٦(املصدر السابق )  ٢ (
 ).٢/٢٩(املصدر السابق )  ٣ (
 ).١/١٨(املعتمد : انظر)  ٤ (



 
 

  ٣٩٢  

 . )١( »ٌوإنام هو وصف للبيان بأنه جيمعه أمر جامع
وقال .  واإلشارةُّالبيان هو الكالم واخلط: َويف ذات املفهوم؛ نقد قول من قال بأن

 .  )٢( »، وإنام هو تعديدٍّهذا ليس بحد«: عنه
 .)٣ ()اخلرب (ود أثناء نقده حلدٍّوأشار إىل ذكر غرض احلد

ً العام يقتيض اضطرابا يف وضـع احلـدود، أثنـاء َّأشار إىل أن احلد) الزيادات (ويف
 . )٤(ورشعية، رفيةُوع، تقسيمه للحقيقة إىل لغوية

قـة واجلمـع ِّنقد التعريفات واحلدود عىل وجه التفـصيل مـن حيـث الد  بارشكام
 . )٥(واملنع يف مواضع متعددة

حقيقـة  (عند مبحـث) ٤٠٣:ت (عن الباقالين) ٤٧٨:ت (ويف تلخيص اجلويني
استعرض بعض احلدود املذكورة يف القيـاس، ثـم نقـدها عـىل وجـه اإلمجـال ): القياس
وكل هذه العبارات مدخولة يف رشط احلدود، فإن من رشطها أن تكون جامعـة «: بقوله

 . )٦( » عنها يشء منهاُّألقسام؛ ال يشذ
الـشاهد  (ن بعضها مـصطلحَّالقياس، تضمًوذكر حدودا وتعاريف أخرى حول 

ًوهذه العبارة غري مرضية أيضا فإن الـشاهد والغائـب وإن ... «: فنقدها بقوله) والغائب ّ
هام يف منازل احلدود؛ النطوائها ُّفلسنا نستحب: كانا من عبارات املتكلمني يف بعض املنازل

                                 
 ). ١/٣١٨(املعتمد )  ١ (
 ).١/٣١٨(املصدر السابق )  ٢ (
 ).٢/٥٤٣(املصدر السابق : انظر)  ٣ (
 ).٢/٩٩٥(تمد زيادات املع: انظر)  ٤ (
 ).١٠٠٩، ٩٩٥، ٢/٥٤٣) (٣٩٦، ٣٢٠-٣١٩، ٣١٨-٣١٧، ١/١٨(ته ااملعتمد وزياد: انظر)  ٥ (
 ).٣/١٤٦(التلخيص )  ٦ (



 
 

  ٣٩٣  

 الكشف والبيان، فـال ينبغـي ع واإلمجال، مع أن املقصود من التحديدُّعىل املجاز والتوس
 .)١( » أغمض من املحدودُّأن يكون احلد
 أحـد احلـدود الـواردة يف مـصطلح) ٤٥٨:ت (ح القايض أبو يعىل احلنـبيلَّورج

 جيب أن تكون أظهر من عبارة املحدود؛ ِّألن عبارة احلد... «: ل ذلك بقولهَّ، وعل)األمر(
وهذه اإلفادة . )٢( »ّمجال سواء مل تصح عبارة احلدلتفيد بيانه وتفسريه، فأما إذا كانتا يف اإل

 . ّيف رشوط صياغة احلد
 . )٣(ّكام مارس نقد احلدود من حيث اجلمع واملنع يف مواطن متفرقة

ًحــدا يف حقيقــة اخلـرب لكونــه ) ٤٧٤:ت (ّوصـحح أبــو الوليــد البـاجي يطــرد «ّ
دود ألهنـا مـن يف عبارتـه، وال تـصح يف احلـ) أو (، وأنكر آخر لدخول لفظه»وينعكس

 . )٤(حروف الشك
ِّقيـدا يف حـد) ٤٧٦:ت (ونقد أبو إسحاق الشريازي لكونـه ال يـستويف ) الفقـه (ً

 . )٥( » أن يأيت عىل مجيع املحدودِّومن شأن احلد«املحدود 
ّألنـه يطـرد ويـنعكس؛ أال تـرى أن «ّكام صحح أحد احلدود الواردة يف القيـاس 

 . )٦( »ّ فدل عىل صحتهُبوجوده يوجد القياس وبعدمه يعدم،

                                 
 ،)١٦٣، ١٦٢، ١/١٦١(، وانظـــر يف نقـــد احلـــدود يف التلخـــيص )٣/١٥٠(املـــصدر الـــسابق )  ١ (

)٢/٢٠٥،٤٥٢ .( 
ّالعدة )  ٢ ( ُ)١/١٥٨.( 
ّالعدة : انظر)  ٣ ( ُ)١٥٨-١٥٧، ١٠٥، ٧٩-١/٧٧.( 
 ).٢/٥٣٤: (، وانظر)١/٣٢٤(إحكام الفصول )  ٤ (
 ).١/١٥٩(ّرشح اللمع )  ٥ (
 ).٢/٧٥٥(املصدر السابق )  ٦ (



 
 

  ٣٩٤  

ًفقد كان أظهر إعامال لنظرية احلد، واستدعاء لـضوابطها ) ٤٧٨:ت (ّأما اجلويني ّ ً
 : عند املناقشة، ومن أمثلة ذلك

فـإن ...«: ، يف قولـه)العلـم (ّبيانه لغرض احلـد عنـد مناقـشة بعـض احلـدود يف
ُّه، وبه متيـزه الـذايت عـام ِّ اإلشعار باحلقيقة التي هبا قيام املسئول عن حدِّالغرض من احلد

 . )١( »ً أم ال ؟ فليس كل يشء حمدوداِّوهل العلم مما حتويه صناعة احلد... عداه
َّ بعبارة جمازيـة؛ حـني تعـرِّصياغة احلد) ٤٧٨:ت (ونقد اجلويني ض لنقـد أبـرز ّ

 ، وذووِّز والـتجيلِّفإهنا مشتملة عىل ألفـاظ مـستعارة، كـاحلي... «: بقوله) البيان (حدود
 . )٢ (» ...البصائر ال يودعون مقاصد احلدود إال يف عبارات هي قوالب هلا

والـذي تقتـضيه صـناعة ... «:  بقوله)اخلرب ( يف هذا الشأن يف حدودَةَّوأعاد الكر
ًويظهر جليا مراعاة . )٣( » ارتياد أبلغ األلفاظ وأبعدها عن اإلهبام وأقرهبا إىل األفهامِّاحلد ّ

 . ح يف النصوص السابقةَّ كام رصِّملقتضيات صناعة احلد) ٤٧٨:ت (ومتابعة اجلويني
ًومما يدل عىل التزام اجلويني، نظريا عىل األقل، بنظرية احلد كام وضعها املناطقـة؛ 

فإن الوفـاء بـرشائط ... « :ثم قال) ّية القياسماه (تعليقه عىل اضطراب ونقد احلدود يف
حتت خاصية نوع، وال حتت حقيقة جنس، فليست هذه األشياء جمموعة ... احلدود شديد

 . )٤ (» ...ٌم يؤنسْسَوإنام املطلب األقىص ر
ِّص يتابع عىل ما تناقله املناطقة بينهم من عرس حتـصيل احلـدفاجلويني يف هذا النَّ ْ ُ ،

 التي )النوع، اجلنس (ره يف أحيان كثرية، ثم يشري لبعض الكليات اخلمس املنطقيةُّبل تعذ

                                 
 ).١/١٥٢: (، وانظر)١٠٠-١/٩٩(الربهان )  ١ (
 ).١/١٢٤(املصدر السابق )  ٢ (
 ).١/٣٦٧(املصدر السابق )  ٣ (
 ).٢/٤٨٩(املصدر السابق )  ٤ (



 
 

  ٣٩٥  

وهـو القـسم اآلخـر مـن أنـواع  ؛ األقـربِّحلدود، ثم يرشد إىل احلـلرص عند وضع اُحت
 . )سمَّبالر(التعريفات املدروسة يف علم املنطق، وهو التعريف 

ِّ، وهـو املنظـ)٤٧٨:ت (فنموذج أيب املعايل اجلويني ر يف علمـي الكـالم ِّر واملـؤثُ
يف مـنهج البحـث ٍواألصول؛ يدل عىل استحضار وتتبع عال للنظرية املنطقية يف احلـدود 

 عـىل ذلـك عنـد اضـطراب َّاألصويل، وحماولة تطبيقها قدر املستطاع واملمكن، كام نـص
 . )١(ّتطبيق قانون احلد

 مجهرة األصوليني يف القرن اخلامس والسادس اهلجري، يف حوونسج عىل هذا النَّ
 . )٢(أثناء نقد احلدود والتعريفات

) ٦٣١:ت(ونقـدها يف جتربـة اآلمـديويتجىل النموذج األبرز يف متابعة احلـدود 
بع يف وضع احلدود، وذلك يف َّح فيه باملنهج املتَّالذي رص، )اإلحكام ( يف كتابه طبقهاالتي

) ٦٣١:ت (ُّ، فقـال اآلمـدي»قِستغرُباملـ«فـه َّملـن عر) العـام (أثناء نقده ألحد تعريفات
 ههنـا، وليس املقصود ]رقالعام واملستغ [ان مرتادفانظلف...« : بأهنام وجههَّبفساده وبني

َّ بل رشح املسم،ً لفظياُّمن التحديد رشح اسم العام؛ حتى يكون احلد  احلقيقي ِّى إما باحلدُ

                                 
 ).٢/٤٨٩(الربهان : ظران)  ١ (
 ). ٦-٤/٥(، )٣/٦٨(، )٥٧-٢/٥٥(، )١/١٧(قوطع األدلة، للسمعاين : انظر مثال)  ٢ (
 ). ٢٣٧-٢٣٦، ٢/٦٢(، )٢٠٨، ١٩٣، ١٨٧، ١٣٠، ١٢٩، ١/١٢٧( للغزايل ، املستصفى-  
 ). ٢١٠، ٢٠٥، ١٨٣، ٩١، ٣٣، ٢٨، ٢٢، ١٤، ١٠، ١/٧( الواضح، البن عقيل -  
 ).٤/٩٢(، )٢٤٩، ٢٤٨، ٢/٢٢٩(، )١/٧٨(لوذاين  التمهيد، للك-  
 ). ١٩٢، ١٩٠، ١٤٥، ١١٦، ٦٢، ٣٦:ص(ميش الَّ أصول ال-  
 ). ٥/١٦(، ٢٢١، ٤/٢١٧(، )٣/٢٨٣(، )١٧-٢/١٦(، )٩١، ١/٩٠( املحصول للرازي -  



 
 

  ٣٩٦  

 .  )١( »سمي، وما ذكره خارج عن القسمنيَّأو الر
َّ، حيث فرق بني التعريـف فهذا ترصيح باملنهج يف تعريف املصطلحات األصولية

 وهـو التعريـف )املعتمـد ههنـا( والتعريف املنطقي - وهو التعريف باملرادف–اللفظي 
َّباحلد أو الرسم  . )٢( النقد واملناقشة الدقيقة ألكثر احلدود األصوليةُّ اآلمديوقد مارس. ِّ
ملنهجية النقد والرتجـيح بـني احلـدود يف اخلطـاب ) ٦٣١:ت (س اآلمديَّكام أس

رتجيحات الواقعة بني احلـدود يف ال«ًاألصويل؛ حينام أدخل عىل أبواب الرتجيحات؛ بابا 
حـات ِّ مـن الـضوابط واملرجًن جمموعـةَّ تـضم،)٣( »ّاملوصلة إىل املعاين املفردة التصورية

  .للتمييز بني احلدود
 .من جهة تكييفها يف الوضع األصويل) ٦٣١:ت ( لآلمديٌوهذه سابقة

الواردة يف ٌع عن ظاهرة نقد احلدود؛ ظاهرة مصاحبة هلا يف تعداد احلدود َّوقد تفر
ًاملصطلح حرصا أو انتقاء، ثم طلب الرتجيح بينهام، أو  ٍّنقدها مجيعا، ثم وضع حد جديدً ً. 

ُّ جنبا إىل جنب لظاهرة نقد احلـدود لتفرٌوأمثلة هذه الظاهرة مصاحبة هـا عنهـا، ِعً
 . التأثري املنطقي لنظرية احلدودها منِدُّوتول

         *                              *                 *        
َّولعل ظاهرة نقد التعريفات واحلدود من أقدم اآلثار ظهورا يف املدو نة األصولية، ً

حيث يمكن تسجيل أقدم ظهور هلا قبيل النصف من القرن الرابع اهلجـري عنـد الفقيـه 

                                 
 ). ٢/١٩٥(اإلحكام )  ١ (
ــــثال)  ٢ ( ) ١٩٦-١٩٥، ١٤١-١٣٧، ٦١، ٢/٦(، )١٩٥، ١٥٩، ١١٩، ٩٧، ٩٥، ١/١١: (ًانظــــر م

)١٩٠-١٨٤، ١٠٧-١٠٤، ٥٢، ٢٥، ٦-٣/٨ .( 
 ).٤/٢٨٢(اإلحكام )  ٣ (



 
 

  ٣٩٧  

يف نقـده لوصـف ) ُالفـصول (يف كتابـه) ٣٧٠:ت (اصَّاحلنفي األصويل أبو بكر اجلـص
َّأن مـا حـد بـ... «: صـفو، فقال يف بيان خلل هـذه ال)بيانال (عي ملفهومالشاف ه البيـان َ

 .ة البيان وال صفتهَّ به ماهيِّنيوقصد به إىل صفته مل يب
َّوأيضا، فإن  فيـه مـا لـيس ُألنه يرشك...  ً ما ذكره ال جيوز أن يكون حتديدا للبيانً
 . )١ (» ...ببيان وال من جنسه

احلــد، املاهيــة، : باملــصطلحات املنطقيــة) ٣٧٠:ت (اصَّفــيالحظ التــزام اجلــص
 . اجلنس، وهذه قرينة عىل علمه وتأثره بنظرية احلد املنطقية

بعدم بيان احلقيقة التي هي غرض : للبيان) ٢٠٤:ت (كام أنه نقد وصف الشافعي
 . ّه بعدم املنع؛ وهو من الرشائط املعتربة يف صناعة احلدَقدَ، ونِّاحلد

ها ِمـن أبـرز الـنامذج، وأقـدم) البيان (نقد تعريف وحدود مصطلح: ويعترب مثال
 . فات األصوليةّلقياس تطور حركة نقد التعريفات يف املصنَّ

يف صـدر ) ٢٠٤:ت (وابتدأ اجلدل حول هذا املصطلح منـذ أن أطلـق الـشافعي
ٌاسـم جـامع ملعـاين جمت: والبيـان«: يف الرشيعة، فقال) البيان (رسالته وصفه ملفهوم معـة ٌ

 .)٢ (» ...بة الفروعِّاألصول متشع
 ُبنيَ؛ بأن معنى البيان أ)٢٩٧:ت ()٣(واعرتض عىل هذا الوصف أبو بكر بن داود

                                 
 ).١٢-٢/١١(ّالفصول، اجلصاص )  ١ (
 ). ٢١:ص(الرسالة، للشافعي )  ٢ (
،  أديـب وهو ابن صاحب املـذهب،،هو حممد بن داود بن عيل بن خلف أبو بكر األصبهاين الظاهري)  ٣ (

الزهرة يف األدب : من تصانيفه، هـ٢٩٧مات قبل الكهولة سنة ، هرأصويل عىل طريقة أهل الظا، فقيه
 .التقيص يف الفقه، الوصول إىل معرفة األصول، والشعر

 ). ١٣/١٠٩(السري ، )٥/٢٥٦(تاريخ بغداد :          ينظر



 
 

  ٣٩٨  

 .)١(من تفسري الشافعي له
ِّ، كام سبق، بكونه لـيس حـدا؛ ألنـه مل يبـني)٣٧٠:ت (اصَّونقده أبو بكر اجلص ً ّ 

 .ماهية البيان
 يف) ٢٠٤:ت (م عـىل مقولـة الـشافعيَّإىل أنـه تكلـ) ٤٠٣:ت (وأشار البـاقالين

 . )٢(ل يف كتابه الكبري يف األصولَّبكالم مطو) البيان(
ح بأنـه َّ؛ ورج)٢٠٤:ت (كالم الشافعي) ٤٢٦:ت (وناقش أبو احلسني البرصي
 . )٣(ليس بحد، وإنام هو وصف للبيان

بـأن ): ٤٥٠:ت (ب الطـربيِّوأجاب عن هـذا النقـد مـن الـشافعية؛ أبـو الطيـ
يف ) ٤٨٩:ت (معاينَّوتابعه عىل ذلك الـس. )٤( البيان وتفسري معناهَّ مل يقصد حدالشافعي
 . )٦(بعض الشافعيةل) ٤٥٨:ت ( أبو يعىل احلنبيلعزاه، و)٥(القواطع

) = ّاحلـد (وتفيد هذه املحاكمة النقدية لعبارة الشافعي السابقة عىل أساس فكـرة
 .ةّبوجود حتول منهجي بني مرحلة متقدمة وأخرى الحق

) االصـطالح (فاملنهج الذي كان عىل عهد الـشافعي مل يكـن يعتمـد عـىل فكـرة
ومتييزها باحلدود، بل كان التدوين جيري بطريقـة مـسرتسلة عفويـة تـستند عـىل إجـراء 

                                 
ّالعـــدة، أليب يعـــىل : انظـــر)  ١ ( ، البحـــر املحـــيط )٢/٥٥(، قواطـــع األدلـــة للـــسمعاين )١/١٠٣(ُ

 ). ٣/٤٧٩(للزركيش
 ).٣/٣٧٤(التقريب واإلرشاد : انظر)  ٢ (
 ).١/٣١٨(املعتمد : انظر)  ٣ (
 ).٣/٤٧٩(البحر املحيط : انظر)  ٤ (
 ).٢/٥٦(قواطع األدلة : انظر)  ٥ (
ّالعدة : انظر)  ٦ ( ُ)١/١٠٣.( 



 
 

  ٣٩٩  

َاملفردات والكلامت عىل املعهود اللغوي، فلـم يعمـد الـشافعي ملعاملـة ) البيـان( مفـردةْ
 . ّكمصطلح خاص

صويل يف مرحلة تالية، ظهر فيها اعتامد االصطالح يف املفردات ّثم تطور املنهج األ
قـد املستعملة يف اخلطاب األصويل، ثم جـرى حتكـيم مـنهج احلـدود والتعريفـات يف النَّ

ستحدث يف ُ بتطبيـق املـنهج املـقدماجعة للنصوص األَّوالتمييز، لذلك عادت القراءة الر
ل مـن القـرن َّشافعي، منـذ النـصف األوعنـد الـ) البيان (ِّالعقل األصويل فظهر نقد حد

 . الرابع عىل األقل
لـه، بـل تتـابع ) ٢٠٤:ت (حول وصـف الـشافعي) البيان (ِّومل يقترص جدل حد

: بقولـه) البيـان (حلـد) ٣٣٠:ت ()١(ّ أيب بكـر الـصرييفِّن عىل نقل ونقـد حـدواألصولي
   .)٢( »ِّز التجيلِّز اإلشكال إىل حيِّإخراج اليشء من حي: البيان«

 . )٣( »ُ خيرج من البيان أكثرهٌّألنه حد«بعدم اجلمع ) ٤٠٣:ت (فنقده الباقالين
فهذا مـدخول فـإن املقـصود ... «: بقوله) ٤٧٨:ت (وهذا ما خلصه عنه اجلويني

ً أن يكون جامعا مانعاِّمن احلد ً.. «) ٤( . 
ًإال أنه رصفه إىل كونه حدا للتبيني) ٤٣٦:ت (به أبو احلسني البرصيَّوقر ً ال حـدا ّ ّ

                                 
ألصـول بعـد كان أعلم الناس با: قال القفال الشايش، الصرييف الشافعيهو حممد بن عبد اهللا أبو بكر )  ١ (

 . اإلمجـاع، رشح الرسـالة، رشح اختالف الشافعي ومالك: من تصانيفه، هـ٣٣٠تويف سنة ، الشافعي
 ).١/١١٦(طبقات الشافعية البن قايض شهبة ، )٣/١٨٦(طبقات الشافعية الكربى : ينظر

ّالعدة : انظر)  ٢ (  ).٢/٥٥(، قواطع األدلة )١/١٠٥(ُ
 ). ٣/٣٧٢(التقريب واإلرشاد )  ٣ (
 ). ٢/٢٠٥(التلخيص )  ٤( 



 
 

  ٤٠٠  

 . )١(للبيان
 . )٢(وتابع عىل نقده ومناقشته مجلة من األصوليني

ٌة عدد من املصطلحات األصـولية ظهـر حوهلـا كثـري مـن اجلـدل واملناقـشة َّوثم
ِّوالنقد، يوض فات ح تتبعهـا مـدى حـضور ظـاهرة نقـد احلـدود والتعريفـات يف املـصنَُّ

 .األصولية ورسوخها يف منهج البحث والعرض
 . احلكم، النسخ، اخلرب، األمر، البيان، العموم، القياس: لك املصطلحاتومن ت

*    *    * 
 ظاهرة نقـد احلـدود، وانعكاسـها  يفٍإىل إشكالية) ٧٢٨:ت (وقد أشار ابن تيمية

ُّ التوسـع منها علم أصول الفقـه، والتـي أورثة علوم، ِّالسلبي يف منهجية البحث يف عد
ً جدال وخروجا عن والتعقيد فيها املقصود يف تتبع احلدود بالنقد واالعرتاض والتعـداد، ً

ِّورضب عىل ذلك مثال بحد ًالذي ذكر فيه األصوليون بضعة وعـرشين حـدا، ) القياس (ً ّ
 . )٣(عرتضة عىل أصلهمُوكلها م

ِّعرضا باألزمة اجلدلية املتولـ) ٥٠٥:ت ( الغزايلَّوقد أقر ً َ دة أثنـاء حماولـة إثبـات َ
 ظرية املنطقية، وذلك أثناء نقاشه للتعريفات الواردة يف مصطلحتعريف أو نقض آخر بالن

 . )٤ ()العلم(

                                 
 ). ١/٣١٨(املعتمد : انظر)  ١ (
ّالعــدة، أليب يعــىل : انظــر)  ٢ ( قواطــع األدلــة ، )١/١٢٤(، الربهــان )٢/٢٠٣(، التلخــيص )١/١٠٥(ُ

 ). ٣/٢٥(، اإلحكام )١/٥٨(، التمهيد )١٨٨-١/١٨٣(، الواضح )٢/٥٥(
 ).٩/٨٥(، الفتاوى )٥٠:ص(الرد عىل املنطقني : انظر)  ٣ (
 ). ١٤٩:ص(حمك النظر، للغزايل : انظر)  ٤( 



 
 

  ٤٠١  

ًعلام بأن بعض األصوليني قاموا بتطوير أثر نظرية احلد من خالل تنويع أسس نقد 
 .احلدود

 . فاألصل يف النقد هي األسس الفنية الصناعية الستيفاء ضوابط ورشائط احلدود
ضـافها املتكلمـون خاصـة يف نقـد احلـدود ُوأضيفت أسس كالميـة عقائديـة، أ

 . ً خاصة يف نقدهم حلدود املعتزلةوتظهر بوضوح عند أصوليي األشاعرةاألصولية، 
مفهوم احلكم الرشعي، واألمر، والكتاب، والفعل، والتكليف، : ومن أمثلة ذلك

التحـسني والتقبـيح  (وعدد آخر من املفاهيم التي تـؤثر يف صـياغتها مـسألة. والواجب
 . التي اشتهر اخلالف فيها بني املعتزلة واألشاعرة) عقيلال

 وعالقتهـا ً داللـة املفـردة لغـة ضـبط يف؛ لغويةٌ يف النقد كذلك أسستمدُعتوا
 . سخ، والعمومالبيان، والنَّ: باملصطلح، كام يف مفهوم

حـصول التـأثري ب ف لظـاهرة نقـد احلـدود َّويفيد هذا االستقرار والتفعيل املكثـ
 .لفكر املنطقي يف العقل األصويلاملنهجي ل

*    *    * 
 

 مبكرة وفائقة برشح التعريفات واحلدود املوضوعة أو املختـارة، وبيـان ٌ عنايةَّثمة
 . أثر القيود، ودفع االعرتاضات املقولة أو املتوقعة عن التعريف املرتجح

د عن منهجية ضبط التعريفـات بألفـاظ ِّكأثر متول: اهرةويمكن تصنيف هذه الظ
) ٥٠٥:ت(وقد أبان الغـزايل. ًبكها بالشكل املقرتح منطقياَجة وموجزة، وسِّتدرُبة ومَّرتُم

ْواجتهـد يف ... «: ؛ فقـالِّيف وضـع احلـد كـرشط أو ضـابط – ًحتديدا - عن هذا املطلب



 
 

  ٤٠٢  

ِّاإلجياز ما قدرت ويف طلب اللفظ النص  . )١ (» ... ما أمكنكَ
ــن ســينا ــه اب ــول) ٤٢٨:ت (وقبل ــت يف احلــد... «: يق ــون ِّوال تلتف  إال أن يك

 . )٢(»...ًوجيزا
م اإلجياز واالختصار يف العبارة، حتى ذهب بعضه:  عند املناطقةِّفمن رشط احلد

 . ز وجيٌقول: ّإىل تعريف احلد بأنه
ٌ نتج عنه تكلف تسبب يف ِّوهذا الرشط يف بناء عبارة احلد إغالق العبارة إىل درجة ّ

َّاإلهبام واإللغاز أحيانا، مما خلق احلاجة إىل الرشح والبيان، وهكذا تول دت ظـاهرة رشح ً
غـرض اإليـضاح بًضـع أصـال ُ ملشكلة عدم فهم عبارة التعريف الذي و التعريفات حال

 .والبيان
ملزيد إىل احلاجة إىل رشح التعريفات ) ٤٧٦:ت ( وقد أشار أبو إسحاق الشريازي

وحتت كل كلمة مـن ... «: ثم قال) األمر (من البيان واإليضاح، وذلك حينام قرر حقيقة
 . )٣ (» ... من ذكرها ألجلهَّهذه الكلامت معنى البد

 : د هذا األثر عن املنهجية املنطقية يف احلدودُّوتشهد القرائن التالية لتول
، ِّظ املوضوعية يف عبارة احلدااللتزام برشح ما يدخل وما خيرج من األلفا: ًأوال -

 ). ببيان املحرتزات (أو كام يصطلح عليه األصوليون والفقهاء
 بمعنـى أو مفهـوم) االحـرتاز (عـىل أن مـصطلح) ٥٠٥:ت ( الغـزايلَّوقد نص

َّز وتفـصل املعـرِّعند املناطقة، أي األوصاف التي متيـ) صلَالف( وأضـاف . ف عـن غـريهُ

                                 
 ).١٣٨:ص(حمك النظر )  ١ (
 ). ٩٩:ص(النجاة )  ٢ (
 ). ١/١٩١(مع ُّرشح الل)  ٣ (



 
 

  ٤٠٣  

 . )١ ()ايتبغري الذ (وقد يكون) بالذايت (قد يكونبأن االحرتاز ) ٥٠٥:ت (الغزايل
 القرن الرابع اهلجري، حيـث نـاقش القـايض ذوقد ظهر االهتامم هبذا املسلك من

ما يدخل وما خيرج ) القياس (ِّيف رشح تعريفه املختار حلد) ٤١٥:ت (عبد اجلبار اهلمذاين
 . )٢(ّيف ذلك احلد
: بأنـه) املباح (وده املختارة ملفهوميف رشحه ألحد حد) ٤٠٣:ت ( الباقالينَّونص

 .  )٣ (» ... يفصله من فعل القديمٌّحد«
 . )٤ ()الواجب (ِّ نحوها يف حدٍوبعبارة

 تـصحيح ِّسوغاتثناء رشحه لتعريفه، مع بيان ميف أ) األمر (ر خاصية معنىَّوحر
 . )٥( الذي أختارهِّاحلد

 وعنـد القـايض عبـد عنده) الناسخ (َّحد) ٤٣٦:ت (ورشح أبو احلسني البرصي
ــدخل يف احلــدِّمبي) ٤١٥:ت( اجلبــار ِّنــا مــا ي  ِّوكــذا فعــل يف حــد. )٦( ومــا خيــرج منــهً

 . )٧()القياس(
ــاجي ــك الب ــل ذل ــصحة ) ٤٧٤:ت (وصــنع مث ــه ل ــاء رشح ــتدالله أثن يف اس

                                 
 ). ١٣٧:ص(، حمك النظر )١٠٢:ص(معيار العلم : انظر)  ١ (
 ).٣٦٥-١/٣٦٤(ُرشح العمد : انظر)  ٢ (
 ).١/٢٨٩(التقريب واإلرشاد )  ٣ (
 ). ١/٢٩٣(لسابق املصدر ا: انظر)  ٤ (
 ).٦-٢/٥(املصدر السابق )  ٥ (
 ).٣٩٧-١/٣٩٦(املعتمد : انظر)  ٦ (
 ).٢/٦٩٨(املصدر السابق )  ٧ (



 
 

  ٤٠٤  

 . )١(الذي ذهب إليه) القياس(ِّحد
) الفقـه (مه لتعريفَّيف الرشح الذي قد) ٤٧٦:ت (ل أبو إسحاق الشريازيَّوفص

ُنا ما يِّمبي  .)٢(رجه من العلوم واملعاينُ املختار وما خيُّله احلدِدخً
 ِّ لفكرة رشح وبيان احلدود عقيب ذكـره حلـدَوتقدمت اإلشارة إىل تقريره احلاجة

 .  من التوسعٍثم ناقش التعريف بيشء) األمر(
از يف رشحه عىل صل واالحرتَالة عىل الفَّيف عبارته الد) ٤٧٨:ت (ع اجلوينيَّكام نو

 ). الربهان (، و)التلخيص (احلدود التي أوردها يف كتابيه
) األمر (، وحد)التلخيص ( يف)٣ ()املباح (ِّيف رشحه عىل حد) التمييز ( بلفظةَّفعرب

 . ؛ ليخرج هبا املحرتزات بحسب القيود التي وضعها)٤ ()الربهان (يف
 . )٥ ()املندوب (ِّيف رشح حد) زُّالتحر (ةوعرب بلفظ

 . )٦ ()الواجب (ِّيف رشح حد) االندراج (ةلفظبو
) ٤٠٣:ت (تعريـف البـاقالين - عـىل حـد تعبـريه - »برتمجـة«كام اهتم اجلويني 

 . )٧(للقياس، وبيان مشتمالته، ووجه ترجيحه واختياره

                                 
 ).٢/٥٣٤(إحكام الفصول : انظر)  ١ (
 ).١/١٥٩( رشح اللمع :انظر)  ٢ (
 ).١٩٢-١/١٩١(املصدر السابق )  ٣ (
 ).١/١٦١(التلخيص : انظر)  ٤ (
 ). ١/١٥١(الربهان : انظر)  ٥ (
 ).١/١٦٢(التلخيص : انظر)  ٦ (
 ). ١٦٤-١/١٦٣(املصدر السابق )  ٧ (



 
 

  ٤٠٥  

. )١ ()النـسخ (و) الكتـاب (ذات املنهج يف رشح حد) ٥٠٥:ت (ُّومارس الغزايل
 .  )٣()االستثناء (، و)٢ ()العام (يف رشح حتديده ملصطلح) ازاالحرت (والتزم بصيغة

جـات مـن َخرُعن امل) ٥١٠:ت ( أبو اخلطاب الكلوذاينَّعرب) االنفصال (وبلفظة
 . )٤(مهَّالذي قد) الكالم (ِّحد

ًحيا كان  ()٥(ميشالَّق الَّ دق؛ةَّومن احلنفي يف حمرتزات األلفاظ املوضوعة يف ) ٥٣٩ّ
 . )٦( »االحرتاز«ًما صيغة ِستخدُم) لألمر (هِّحد

 . )٧(ًلفظة لفظة) سخللنَّ (هِّ احرتازات حدَ رشح؛وبنحوه
ــر ــه) ٦٠٦:ت (ُّازيَّورشح ال ــرتزات تعريف ــوم (حم ــ) للعم ــارةِستخدُم  ًما عب

 . )٨(كذلك) االحرتاز(
حيث ) القياس (ِّيف رشحه عىل احلدود املختارة يف حد) ٦٠٦:ت (ُّطنب الرازيَوأ

 : قتني يف الرشحمجع بني طري

                                 
 ).٤٨٨-٢/٤٧٨(انظر الربهان )  ١ (
 ). ١/٢٠٧(، )١/١٩٣(املستصفى : انظر)  ٢ (
 ).١٨٠-٢/١٧٩(املصدر السابق )   ٣ (
 ). ٢/٢٤٧(التمهيد : انظر)  ٤ (
َّن بالد ماوراء النهر، حنفي ينتمي ملشايخ سـمرقند، مـن ِ، نسبة إىل المش ميشِالمَّال حممود بن زيد  هو)٥ (

ً، مل حتدد وفاته،لكنه كان حيا سنة مقدمة يف أصول الفقهو التمهيد لقواعد التوحيد،: مصنفاته    .هـ٥٣٩ُ
َّاجلواهر املضية، للقريش: نظر        ي  ).١١-٩:ص (الميش لعبد املجيد تركيَّمقدمة أصول ال، و)٢/١٥٧(ُ

 ).٨٥:ص(الميش َّأصول ال: انظر)  ٦ (
 ). ١٧٠:ص(املصدر السابق )  ٧ (
 ).٣١٠-٢/٣٠٩(املحصول : انظر)  ٨ (



 
 

  ٤٠٦  

 . هائفظي ملفردات التعريف، ووجه انتقا التفسري الل-أ
 .  وجوه االعرتاضات الواردة عىل التعريفات، واجلواب عنها-ب

 . )١( اجلدل واالستدالل املنطقي يف معاجلة االعرتاضات واألجوبةَ نمطَوسلك
رشح، مـع مناقـشة  وعبارته يف أثناء الـِّصحة احلدلمن القرائن؛ االستدالل : ًثانيا

 . )٢(ّ باستقامة احلدُّلُاالعرتاضات التي قد خت
د منهجية وضع التعريـف ُّواستحضار هذا املنهج أثناء رشح التعريفات يفيد بتول

َّ بشكلها املنطقي أو برشطها املعدِّورشحه عن اعتبار نظرية احلد  .ًل كالمياُ
 ريفـات، كمـصطلحاسـتخدام بعـض املـصطلحات املنطقيـة يف رشح التع: ًثالثا

مها سـيف َّة أمثلة يف الصورة التي قـدَّ، وهذه القرينة ظهرت يف عد)الفصل (و) اجلنس(
ر هبـا بعـض تعريفاتـه ِّصدُ بعض األلفاظ التي يـ رشح، حيث)٦٣١:ت (الدين اآلمدي

 . عن غريها)٤( »ٌفصل«، ووصف بعض القيود الواردة بأهنا )٣( ملا بعدها»ٌجنس«بأهنا 
: فقـال يف رشحـه، الـذي اختـاره) االجتهاد ( ما رشح به تعريفومن أمثلة ذلك

ٌّومـا وراءه خـواص ، كاجلنس للمعنى اللغـوي واألصـويل): استفراغ الوسع (:فقولنا«
ٌمميزة  .)٥( » لالجتهاد باملعنى األصويلِّ

                                 
 ). ١٦-٥/٥(املصدر السابق )  ١ (
، )٥٣-٢/٤٥٢(التلخيص للجـويني ، )٣/١٢٦(، )١٧٧-١/١٧٦(التقريب للباقالين : ًانظر مثال)  ٢ (

 ). ٢/٢٣٦(املستصفى للغزايل ، )١٤٧-٣/١٤٥(
 ). ٤/١٦٢(، )٣/٣(، )١٩٦، ١٤، ٢/٩(، )١/١١ (، لآلمدي اإلحكام:انظر)  ٣ (
 ). ١٢٣، ١/١١٣(املصدر السابق : انظر)  ٤ (
 ).٤/١٦٢(اإلحكام )  ٥ (



 
 

  ٤٠٧  

 :للقيـاس بقولـه) ٦٨٥:ت ( البيـضاويَتعريـف) ٧٧٢:ت (ُّويرشح اإلسـنوي
 . )١( » ...صلَوالقيود التي بعده كالف.  فيه املحدود وغريهكاجلنس دخل) إثبات (فقوله«

ــد تنو ــق َّوق ــات«عــت أســاليب وطرائ ــو»رشح التعريف ــة َّرت يف املدوَّ، أو تط ن
 :  عىل عدة أشكال، منهااألصولية

... فـإن قيـل«: طريقة رشح التعريف عىل هيئة أسئلة أو اعرتاضـات، عـىل نحـو -١
 . )٢( يف أثناءهاِّد، ثم اإلجابة عنها، وتصحيح احل»قلنا

 ؛كـذا: ا قولنـاَّفأمـ«: ّطريقة التعليل لأللفاظ املختارة يف صياغة احلد، عـىل نحـو -٢
ّ، ويتضمن ذلك ما يدخل ومـا خيـرج يف احلـد أو املحـرتزات » أو لكذا...َّفألن
 . )٣(منه

قولنـا «: عىل نحو. ّطريقة بيان القيود الواردة يف احلد، وتفصيل حمرتازات األلفاظ -٣
 . » ...ًل، احرتزا من كذاَّ أوٌقيدكذا 

 ثـم اسـتقرت بظهـور عنـد ،ٍوهذه الطريقة وردت عنـد املتقـدمني عـىل تفـاوت
 . املتأخرين

 صـورهتا النموذجيـة يف التطبيـق »رشح التعريفات واحلـدود«وقد بلغت ظاهرة 
سم بجملــة مــن َّ، والــذي اتــ)اإلحكــام ( كتابــهيف) ٦٣١:ت (خه اآلمــديَّالــذي رســ

                                 
 ).٢/٧٩٢(هناية السول )  ١ (

ــثال)  ٢ ( ــار : انظــر م ــد اجلب ــد، لعب ــب )١/٣٦١(ُرشح العم ــد ، )٢٨٨، ١٨٢-١/١٧٦(، التقري املعتم
 ). ٢/٦٢(، )١/١٩٣(، املستصفى )٢/٨٤٠(

، )١/٦٦(، التمهيــد )١/٢٠٧(، املستــصفى )٦٩٨، ٢/٤٤٥(، )١١-١/٩(املعتمــد : ًانظــر مــثال)  ٣ (
 ). ٦-٥/٥(، )٣/٢٨٢(حصول ، امل)١٧٧:ص (أصول الالميش



 
 

  ٤٠٨  

 : ، منهاداتِّاملحد
أكثر ) ٦٣١:ت ( االنضباط بالرشح عقب كل تعريف، حيث يظهر أن اآلمدي  •

ّرشحا للتعريفات من حيث الكم - يف طبقته فام قبل - األصوليني ولـيس جمـرد وضـع ( ً
ًسا وعرشين مـصطلحا، مخ اآلمدي عندة املرشوحت التعريفاتفقد قارب) التعريف فقط ً 
 . للتعريف املختار برشح تفصييل

 لفظـة ً مجلـة، ولفظـةًعـة عنهـا مجلـةِّمتييز القيـود بحـسب املحـرتازات املتفر   •
 . )١(ًأحيانا

 إىل األخـص، ّاستخدام الرتتيب املنطقي يف تركيب ألفاظ التعريف من األعم   •
 وباملصطلح املنطقـي مـن اجلـنس إىل الفـصل، ويـشهد هلـذا املـنهج اسـتعامله ملـصطلح

 . )٢(ض احلدوديف رشح بع) الفصل (و) اجلنس(
ًترتيب آلية عرض ومناقشة التعريفات عىل اخلطوات التالية، غالبا   • ّ : 
 .  نقل وتعداد التعريفات الواردة يف املصطلح، أو أمهها-أ
 . نقد التعريفات-ب
 .  الرتجيح بينها، أو وضع تعريف جديد-ج
 .  رشح التعريف املختار-د

 البحثـي األصـويل، ويتتـابع نهجاملـيف ) رشح التعريفات (وهكذا تستقر منهجية
ًعليها أهل التصنيف والتأليف ترسيخا وتفعيال ً. 

*    *    * 

                                 
ــثال)  ١ ( ــر م ، )٢٨٧، ١٩٦، ١٤٠، ٢/٩(، )١٩٦، ١٥٩، ١١٩، ٩٨، ٩٥، ١٠، ١/٩(اإلحكــام : ًانظ

)٤/١٦٢(، )٥٢، ٩، ٣/٣ .( 
 ). ٤/١٦٢(، )٣/٣). (١٩٦، ١٤، ٢/٩). (١٢٣، ١١٣، ١/١١(اإلحكام : ً  انظر مثال)٢ (



 
 

  ٤٠٩  

 املنطقية يف الكتـب األصـولية، مـن أبـرز ِّل مما تقدم؛ أن تأثري نظرية احلدَّواملحص
 .ّجتليات آثار العالقة بني علمي املنطق وأصول الفقه

 ة مظـاهر، تنوعـت بـنيَّعـدوقد متظهرت هذه النظرية يف البحث األصويل عـىل 
 .  والتطوير والتوليد والتفريع عنها بحسب ما تقدمالتطبيق

ج هذا التأثري وشـارك يف تـشكيل منهجيـة البحـث األصـويل مـن غـري َّوقد تدر
ّطروحة املنطقية، حيث انسجمت نظرية احلد يف بنيـة حبة القلق املعريف املعتاد من االمصا

هـا بالـسلب إال باعتبـار ِدَّ جمرُلميـة ال يمكـن وصـففت كـأداة عَّالعقل األصويل وتكي
 . ف املذموم لذاتهُّالتطبيق الفاسد أو التكل

*    *    * 
 
 
 



 
 

  ٤١٠  

 
  اآلثار يف املسائل واملوضوعات 

ّعند إجراء مقارنة أولية ملضمون املادة األصولية من حيث املسائل واملوضوعات؛ 
، لعلم أصـول الفقـه» الشكل التدويني«ى سيظهر فرق ملحوظ من حيث الكم بني حمتو

للـشكل «واملحتوى األصـويل ، يف رسالته) ٢٠٤:ت (الذي ابتدأ وضعه اإلمام الشافعي
 . الذي نشأ ثم تطور منذ منتصف القرن الرابع اهلجري» الشمويل

ْالطفرة العدديـة الظـاهرة يف املـسائل واملوضـوعات األصـولية تـشري إىل تـأثري ، َّ
 سامهت يف تغذية املادة املوضوعية يف كتب أصول –داخلية أو خارجية  –مصادر إضافية 

 .الفقه
 .ّعت العوامل واملصادر املؤثرة يف تطور املسائل واملوضوعات األصوليةَّوقد تنو

الـذي سـاهم يف ، املذاهب الفقيهة والكالميةوالتي كان منها؛ العامل اجلديل بني 
 .د األقوالُّتفريع املسائل وتعد

م حـني تـدوينهم يف أصـول ل الكالمي املنهجي الذي بارشه علـامء الكـالوالعام
ْيف مضاعفة املسائل واستريادها من كتب الكـالم تبعـا لتـأثري الطبـع رَّ أث الذي،الفقه َّ أو ، ً

 .ًتأسيسا لبناء املسائل األصولية عليها
» يلالشكل الـشمو«يف إمداد وتكوين ، حو والبالغةكالنَّ، سامهت علوم اللغةكام 

َّاملتطور للمدو  . نة األصوليةِّ
حيـث ، ُوكان علم املنطق مـن العلـوم املـشاركة يف توسـيع املـضمون األصـويل

من أو َّيل بحـسب الـزٌترسبت مجلة من املسائل واملوضوعات املنطقية إىل املحتوى األصو
 .اختيار املؤلف



 
 

  ٤١١  

ِّفتارة بوصفها مقد  .زة عنهِّ متميً بوصفها جزءا منه لكنهاًوتارة، مة نظرية لهً
 االرتباط بمـصدرها ِّعن طريق فك، ًوتارة بوصفها من املسائل األصولية العقلية

؛ وتكييفها ضمن املوضوعات األصولية بحسب املالئم هلـا يف )علم املنطق=  (األسايس
 .علم أصول الفقه

إدخال مـا لـيس مـن أصـول : ه علامء األصول من وقت مبكر عىل ظاهرةَّوقد نب
 .كتب أصول الفقهالفقه يف 

ض حلرص أبـواب أصـول َّحينام تعر) ٤٠٣:ت (ما أشار إليه الباقالين، ومن ذلك
وليست منها عىل مـا ، وهلذه األصول لواحق تتصل هبا«: ًقاِّردف معلَثم أ، الفقه وترتيبها

 ).١ (»...نه من بعدِّنبي
وشـعر ، ف بهَّرشوط الفعل املكل: املعتزلة يف مسألة) ٤٠٣:ت (ُّ الباقالينَوناقش

 .)٢(باستطراده الكالمي فأحال عىل كتبه الكالمية لعدم حاجة الفقيه هلذا البحث
) ٤١٥:ت (صنيع شيخه القايض عبداجلبار) ٤٣٦:ت (ونقد أبو احلسني البرصي

 .)٣ (»ال تليق بأصول الفقه من دقيق الكالم«ًحني رشح أبوابا  ) ُالعمد (يف كتابه
نوع العلـم الواقـع عنـد : موضوع) ٤٣٦:ت (ي ناقش أبو احلسني البرصاموحين

ُوليس ذلك ممـا حيتـاج إليـه يف « :ق عليه بقولهَّهل هو رضوري أم مكتسب؟ عل، التواتر
 .)٤ (»الناس قد ذكروه يف أصول الفقه«:واعتذر لنفسه عن إيراده بأن ،»أصول الفقه

                                 
 ).  ١/٣١١(التقريب ) ١ (

 ).  ١/٢٤٦(التقريب : انظر) ٢ (

 ).١/٧(املعتمد )  ٣ (

 ).  ٢/٥٥٢(املصدر السابق ) ٤ (



 
 

  ٤١٢  

ْع من قبله يف بحث اللغات بعدما نُّإىل توس) ٤٧٨:ت (ويشري اجلويني اقش منهـا َ
ِولست أرى ذ، ةَّ هي حمض العربيٍثم تكلموا يف أمور... «:  ثم قال،ًأمورا  .)١ (»...كرهاُ

ٌفهذه مجل اعتاد األصوليون الكالم عليهـا«: وختم بحثه ملعاين احلروف بقوله ُ ...
َّمع اعرتافنا بأن حقائقها تتلق  .)٢ (» النحوِّى من فنُ

ونحن     ... «: فقال،  مصدرها علم الكالمبمناقشة مسائل) األمر (ح يف بابَّورص
ــذكر اآلن مــسائل مرســلة يف األوامــر معــدودة مــن الطــوام ِّن ْ ــنُ ــة إىل ف ــار ملتفت ِّ الكب َ َِ ْ ُ 

 .)٣(»...الكالم
َّهذه الظاهرة يف املدونات األصولية، ويعتذر عن إيراد ) ٥٣٦:ت(وينتقد املازري 

ُّال متـس «صوليون بحثها؛ بحجة أهنا ممـا بعض املقدمات واملسائل اللغوية التي اعتاد األ َ
ٍاحلاجـــة إليـــه يف النَّظـــر يف األصـــوليات، واليـــستعمل قانونـــا كليـــا يف يشء مـــن  ً ً ُ

 .)٤(» ...االستدالالت
ِ من ذكـر املنطـق، والعربيـة، «إكثار بعض األصوليني ) ٧١٦:ت(ويؤكد الطويف 

ِّواألحكام الكالمية، ألهنا من مواده ومكمالته ُ ٌويف هـذا بيـان للمـدخل التكمـييل ، )٥( »ِّ
ُّاملسوغ حلركات التوسع والتمدد يف مسائل علم أصول الفقه ُّ ِّ.   

نفـوذ بعـض العلـوم كـالكالم ب يـشهد احلاصل؛ أن التاريخ والواقع األصـويلو
 .فات األصوليةوعلوم العربية يف تكوين وتزويد املصنَّ

                                 
 ).   ١/١٣٦(الربهان ) ١ (

إليراد بعض األصوليني حـروف املعـاين ) ٥٣٦:ت( وانظر لنقد املازري ،)١/١٤٦(املصدر السابق )  ٢ (
 ).١٥٩: ص(إيضاح املحصول من برهان األصول : يف أصول الفقه

 ). ١/١٩١ (الربهان)  ٣ (

  ).١٤٧: ص(إيضاح املحصول، للامزري )  ٤ (

  ).٣/٤٥٩(رشح خمترص الروضة، للطويف )  ٥ (



 
 

  ٤١٣  

 األصولية بجملـة متفرقـة ت الكتبَّعلم املنطق من العلوم التي أمدكذلك وكان 
ً بـصفتها جـزءا مـن املـسائل ئ األمر مع املنقوالت الكالميـةانتقلت يف باد، من املسائل

 .املنهجية الكالمية
) ٥٠٥:ت(ت املنقوالت املنطقية عىل وجـه رصيـح يف مـرشوع الغـزايلَّثم استقل

 كتابــهحــني أدخــل املقدمــة املنطقيــة بكافــة مكوناهتــا يف صــدر التــأليف األصــويل يف 
 ).املستصفى(

ثم تفاوت األصوليون يف املتابعة و اإلقالل أو االستكثار من املختـارات املنطقيـة 
ْالتي تستحق التضمني يف املعلمة األصولية َ. 

*    *    * 
مكن تـصنيف أجنـاس املـسائل واملوضـوعات املنطقيـة املنتقلـة إىل املحتـوى يو

 :األصويل؛ إىل األجناس التالية


 

ِّوأظهر مثال يبني  عن هذا النوع من التواجد املنطقي يـربز يف املقـدمات املنهجيـة ُ
 .النظرية املنطقية التي أضافها األصوليون يف مدوناهتم منذ منتصف القرن الرابع اهلجري

ة أشـكال يف املقـدمات ِّات املنطقيـة عـىل هيئـة عـدوتتشكل املسائل واملوضـوع
 :منها، املذكورة

وتـشرتك فيهـا ، تتضمن مسائل منطقية ال عىل ترتيـب املناطقـة: مقدمات خمتلطة •
مـة نظريـة قبـل الولـوج إىل ِّالعنارص املنطقية مع أخرى كالمية ولغوية ضمن مقد

 . )١(مناقشة القواعد األصولية

                                 
 . انظر املبحث الثاين من الفصل اخلامس) ١ (



 
 

  ٤١٤  

 :قدمات من املسائل املنطقية ما ييلًوغالبا ما يرد يف تلك امل

 .الرضوري والنظري: وأقسامه، ـ تعريف العلم
 .ومصادر العلم الرضوري، ـ مراتب اإلدراك

 .وبعض رشائطه أو مسائله، ِّـ تعريف احلد
ًنف من املقدمات منـذ منتـصف القـرن الرابـع اهلجـري مـرورا ِّوانترش هذا الص
 .)١(بالقرن اخلامس فام بعد

يرتتب فيها الوضع املنطقي يف كتب أصـول الفقـه عـىل : طقية خالصةمقدمات من •
 .هيئته املعتادة عند املناطقة من حيث الشمول والرتتيب

أبـو حامـد : ة وضع املقدمة املنطقية الكاملة يف كتب أصول الفقـهليَّوقد تفرد بأو
 .)٢ ()املستصفى (يف كتابه) ٥٠٥:ت (الغزايل

تيارات األصـوليني وطـرائقهم يف اسـتقطاب وبني هذين النموذجني تفاوتت اخ
 .املادة املنطقية املبارشة يف مصنفاهتم

فو القـرن اخلـامس اهلجـري إىل االنتقـاء واالنتخـاب مـن املـسائل فذهب مصنِّ
 .ة ضمن املقدمات النظريةها بامدة أخرى كالمية ولغويِطْلَواملوضوعات املنطقية وخ

 ني يف القـرن الـسادس اهلجـري كـأيبيوتابعهم عىل هذا الشكل مجلة من األصول
َّتبعا لشيخه أيب يعىل الفـر) التمهيد( يف كتابه) ٥١٠:ت( اخلطاب الكلوذاين ) ٤٥٨:ت(اءً

َّالعد (يف كتاب  ).٤٠٣:ت (للباقالين) التقريب واإلرشاد (ًاملتأثر أساسا بكتاب) ةُ

                                 
 .  من الفصل اخلامساملرحلة األوىل/ الثايناملبحث: انظر) ١ (

 ).   ٤٤٦-١/٤٤٤(الواضح : انظر) ٢ (



 
 

  ٤١٥  

 يف )الواضـح (يف كتابـه) ٥١٣:ت (ًوتابع عىل ذلك أيضا؛ أبو الوفاء ابـن عقيـل
وتضمنت خمتارات منطقية أكثـر ، ًل كامال من املطبوعَّعة شملت املجلد األوَّمة موسِّمقد

إضـافة إىل بحـث احلـدود ، )١(حيث ناقش صور القيـاس املنطقـي، ًتوسعا من املتقدمني
 .وأقسام العلوم

ًمن احلنفية بعضا من املـسائل املنطقيـة املتداولـة ) ٥٣٩:ت(قنديروعرض السم
، وأنواع العلم الرضوري، واملراد بالرضوري واالستداليل منها، أنواع العلمك، فيمن قبله

 .)٢(ونحوه، وموجب العلم العقيل
ًحيا كان  (ميش احلنفيالَّناقش ال،  أوسعٍوعىل نحو مسائل منطقية عديـدة ) ٥٣٩ّ

َّوبعضا من أنواع الكليـات اخلمـس ، )٣(وعلوم الرضورة، وأقسام العلوم، ّيف نظرية احلد ً
 .)٤(ًال عن املناطقةنق

ــ ــرَّومل يتوس ــه األصــويل) ٦٠٦:ت (ازيَّع ال ــة يف كتاب  يف املوضــوعات املنطقي
 .ًفه استقالال يف هذا البابًمكتفيا بام صنَّ، )املحصول(

وأدرج الفكرة املنطقية يف ، )٥(يالعلم الرضورأبان عن ض ملراتب اإلدراك وَّفتعر
  .)٦ ()النّظر (االستدالل حتت رشحه ملفهوم

ستحدث خمـتلط ُمباحث األلفاظ املنطقيـة ببـاب مـ) ٦٠٦:ت (ُّكام أدرج الرازي
                                 

 ).٤٤٦-١/٤٤٤(الواضح : انظر) ١ (

 ).  ١٠٦-١/١٠٣(ميزان األصول : انظر) ٢ (

 ).٣٤-٣١:ص(ّأصول الالميش : انظر) ٣ (

 ). ١١٨:ص(املصدر السابق : انظر) ٤ (

 ).  ١/٨٣(املحصول : انظر) ٥ (

 ). ١/٨٧(املصدر السابق : انظر) ٦ (



 
 

  ٤١٦  

املطابقــة : بدراســة أنــواع الــدالالت) ٦٠٦:ت (حيــث قــام الــرازي، ضــمن مقدماتــه
ثـم اسـتعرض . وذايت وعـريض،  وجزئييلوتقسيامت اللفظ إىل ك، والتضمن وااللتزام
ً وقد خلطها تقـديام وتـأخريا بجملـة .)١(وأنواع نسبة األلفاظ للمعاين، الكليات اخلمس ً

 .من املباحث اللغوية
 يف املباحث اللفظية املنطقيـة حتـت َالقول) ٦٣١:ت( ُّل اآلمديَّوعىل نحوه؛ فص

 .)٢ (»املبادئ اللغوية«قسم 
ً يف رسد املسائل املنطقية املبارشة؛ نظـرا َّ مل يتوسع كذلك)٦٣١:ت (اآلمديلكن 

 ).أبكار األفكار (لة يف كتابهَّلتأليفه ملقدمة منطقية مطو
ة مـن األصـوليني النمـوذج الغـزايل السـتيفاء َّلُ اعتمد ثبالشكل االستقصائي؛و

 .املقدمة املنطقية يف صدر كتب األصول
 .)٣ ()اظرروضة النَّ (يف كتابه) ٦٢٠:ت ( الفقيه احلنبيل أبو حممد ابن قدامة؛منهم

منتهـى  (يف كتابـه) ٦٤٦:ت (أبـو عمـرو ابـن احلاجـب، ًوذهب إىل ذلك أيـضا
حيث رسد املباحث املنطقيـة يف مقدمتـه يف سـياق املبـادئ الكالميـة مبـادئ ، )الوصول

 .)٤(اللغة
د هذا الصنيع عىل ركنية البحـث ِّويؤك، )٥( للمنتهى)خمترصه(وصنع مثل ذلك يف 

                                 
 ). ٢٢٨-١/٢١٩(املصدر السابق : انظر) ١ (

 ).  ١٨-١/١٤(اإلحكام : انظر) ٢ (

 ).  ١٤٣-١/٦٤(روضة الناظر : انظر) ٣ (

 ).  ١٩-٥:ص (منتهى الوصول: انظر) ٤ (

 ).  ٢٢٣-١/٢٠٦(خمترص املنتهى : انظر) ٥ (



 
 

  ٤١٧  

 عـىل نحـو، ًاملنطقي يف املقدمة األصولية؛ حتى لو كان التـأليف خمتـرصا شـديد اإلجيـاز
 .خمتصـر املنتهى
يف ) ٥٠٥:ت (ِّيه بـالغزايلِّشارح املحصول؛ بتأس) ٦٥٣:ت (ُّح  األصفهاينَّورص

َّوضع مقدمة يف املنطق ملخ  . )١( بذلكصفهاو كام ؛رة غاية التحريرَّصة حمرُ
  يف صـدر كتابيـه)٢(لة يف احلـدودَّمة منطقية مفـصِّبمقد) ٦٨٤:ت (م القرايفَّوقد

 يف الداللـة ٍردفهـا بتفـصيلَثـم أ) االصطالحات ( حتت باب)ورشحه، نقيح الفصولت(
 .)٣(واجلزئي والكيل وأقسامه، وأقسامها

*    *    * 


 

يف علم أصول الفقه نتيجـة االطـراد عت َّبمعنى أن ثمة موضوعات ومسائل تفر
 .يف متابعة املوضوعات املنطقية

 ن التمثيل عليـه بـالنامذج التاليـة إال أنه يمك؛وإن كان قليل الوجود، وهذا النوع
 . بعض الروابط بني املادة األصولية واملادة املنطقيةتظهر فيها التي

هد ضمن مسائل بـاب ط العلم باملنطق يف رشوط ومواصفات املجتا إضافة اشرت)١(
 .االجتهاد

ًفنظرا النتـشار القـول واملـنهج املنطقـي  يف بعـض العلـوم الـرشعية كاألصـول 
                                 

 ).١/١٢٥(الكاشف عن املحصول : انظر) ١ (

 ).  ١٥-٤:ص(رشح تنقيح الفصول : انظر) ٢ (

 ).  ٢٨-٢٣:ص(املصدر السابق : انظر) ٣ (



 
 

  ٤١٨  

هت الدعوة إىل حاجة الفقيه املجتهد إىل العلم بـاملنطق َّوالكالم وبعض علوم اللغة؛ توج
 .  تفكريهُب طرائقَّه وترتتُحتى يستقيم فهم
َر عظم منفعة علم املنطق يف َّوقر، )٤٥٦:ت (ابن حزم: ًح أوال هبذه الدعوةَّورص ِ

 .)١(معرفة طرق االستنباط؛ وذهب إىل عدم استغناء الفقيه املجتهد عنه
تأكيد الدعوة وتصعيد نربة احلاجة إىل درجـة ) ٥٠٥:ت (ثم كان من شأن الغزايل
ُنزع الثقة عن فهم وعلم من مل ي ْ  عىل األقل يف مرحلته التـي تـضمنت، )٢(تقن علم املنطقَ

 .ًظروفا تدعم هذه الدعوة الصارمة
 ب عىل هذه الدعوة؛ حماولة إحلـاق مـسألة إضـافية مـستحدثة ضـمن بـابَّوترت

 حيـث ينـاقش األصـوليون ، يف أواخر األبـواب األصـولية-ًدة  عا-املنعقد) االجتهاد(
 .والعلوم الالزمة يف تكوين عقل وعلم املجتهد، مفهوم االجتهاد ورشائط صفة املجتهد

، من غـري تـرصيح باسـم املنطـق، بإملاحة يف هذا الباب) ٥٠٥:ت (م الغزايلَّفتقد
ّمعرفـة نـصب األدلـة «: فاقرتح عـىل املجتهـد يف طـرق االسـتثامر أربعـة علـوم؛ أوهلـا

، وأشـكاهلا، أن يعلـم أقـسام األدلـة... ُورشوطها التي هبا تصري الرباهني واألدلة منْتجة
 .ته املنطقية ملعرفة تفاصيل هذا العلم ثم أحال عىل مقدم)٣ (»...ورشوطها

يف العلوم التي حيتاج ) ٥٠٥:ت (َّالغزايل) ٦٠٦:ت (ُّوبعبارة أرصح؛ تابع الرازي
 .)٤ (»عىل اإلطالق،  والربهانِّعلم رشائط احلد«: وذكر منها، إليها املجتهد

ن ثم انترش البحث واملتابعة عىل هذه املسألة عند األصوليني عىل إثـر تقريـر هـذي

                                 
َالفصل يف امللل: انظر) ١ ( ِ َ والنحلَِ ِّ) ٢٣٨-٢/٢٣٧.( 

 ).  ١/٤٥(املستصفى : انظر) ٢ (

 ).   ٢/٣٨٥(املستصفى ) ٣ (

 ). ٦/٢٤(املحصول ) ٤ (



 
 

  ٤١٩  

 .)١(اإلمامني
ق ِّفيعلـ، يف املطالبـة بـه) املنطـق ( إىل التـرصيح باسـم من التلميحوجتاوز التعبري

ُال يكمـل معرفـة : قلنا«: بقوله، السابق) ٦٠٦:ت (عىل كالم الرازي) ٦٨٤:ت(القرايف
ًفيكـون املنطـق رشطـا يف منـصب ، ذلك إال بإيعاب علم املنطق؛ فإنه ليس فيه إال ذلـك

 .)٣(ٍل الوجه يف حاجة املجتهد لعلم املنطق يف موضع قريبَّثم فص، )٢ (»....االجتهاد
إىل رشط يف ، ٍر املــسألة مــن جمــرد توصــية بتقــديم العلــم بــاملنطقُّويلحــظ تطــو

 .استحقاق منصب االجتهاد
ـــد؛ِّوعـــىل هـــذا املحـــل ـــسألة عن ـــدت امل ِ عق ـــل بعـــض األصـــولينيُ  :ِ مث

هـل يـشرتط العلـم : لبيـان، وغريمهـا )٧٩٤:ت ()٥(والزركـيش، )٧١٦:ت()٤(ويفُّالط
 .ُباملنطق يف حتقيق صفة املجتهد أم ال؟ ثم نقل اخلالف عىل هذا األساس

*    *    * 

                                 
رشح تنقـيح ، )٢/٢٨٧(ألرمـوي والتحـصيل للـرساج ا، )٣/٢٧٢(احلاصل للتاج األرموي : انظر) ١ (

، )٩/٣٨٢٨(هناية الوصول للهنـدي ، )٥٦٤:ص(املنهاج للبيضاوي ، )٤٣٧:ص(الفصول للقرايف 
ــه  ــائق ل ــزري، )٥/٤٢(والف ــاج للج ــراج املنه ــويف، )٦٣٤:ص( مع ــرص الروضــة للط  رشح خمت

 هنايـة الـسول، )٧/٢٨٩٩(اإلهبـاج للـسبكي ، )٢/٨٣٣(رشح املنهاج لألصـفهاين ، )٣/٢٥٨٣(
 ). ٢٠٢-٦/٢٠١(البحر املحيط ، )٢/١٠٣٧(لإلسنوي 

 ). ٩/٤٠١٧(نفائس األصول )  ٢ (

 ).   ٤٠٢٠-٩/٤٠١٩(املصدر السابق ) ٣ (

 ).  ٣/٥٨٣(رشح خمترص الروضة : انظر) ٤ (

 ).  ٢٠٢-٦/٢٠١(البحر املحيط : انظر) ٥ (



 
 

  ٤٢٠  

 . بيان مثارات اخلطأ والغلط يف األدلة)٢ (
هيــتم املناطقــة يف الرتتيــب املوضــوعي للتــأليف املنطقــي بتقــديم بنــاء القواعــد 

ثم بالبحث عن مـواطن ، لضوابط واألشكالوالنظريات املنطقية وإحكامها بالرشوط وا
 .التي قد يقع فيها الناظر عند التطبيق، ومداخل اخلطأ املتوقعة

يـضع فيـه ) ٣٣٩:ت (فالفـارايب، وتتنوع عبارة املناطقة يف توصيف هـذا البـاب
كتـاب األمكنـة املغلطـة «: ويرشح ذلك بقولـه» طةِغلُكتاب األمكنة امل«ًجزءا ويرتمجه بـ 

 .)١ (»...غلط الناظر يف كل ما يلتمس معرفته ي فيهاالتي
، »بيان وجوه الغلـط يف األقـوال الـشارحة«ًفصال يف ) ٤٢٨:ت (وعقد ابن سينا

 .)٢ (»طات يف القياسِّغلُامل«وآخر يف ، »طة للباحثِّغلُإبانة املواضع امل«وآخر يف 
 حـرص مثـارات«بعنـوان) معيار العلـم (هذا النوع يف) ٥٠٥:ت (وبحث الغزايل

 .)٤ (»يف حرص مدارك الغلط يف القياس« منه ٍبقريب)  النظرِّحمك (ويف، )٣(»الغلط
وجوه اخلطأ : ٍحيث ناقش يف فصل، )البصائر (يف) ٥٤٠:ت (اويَّوكذا صنع الس

 .)٥ (»املغالطات يف القياس«ويف آخر ، سمَّ والرِّالتي تقع يف احلد
،  األدلـة الـرشعية والفقهيـاتًع بعض األصوليني عىل هذه الفكرة تطبيقا يفَّوفر

 وأسباب اخلطأ املتوقعة عنـد تطبيـق الـدليل الـرشعي مـن حيـث دالالت َّيتناول مظان

                                 
 ). ٢/١٣١(ايب املنطق عند الفار: ضمن جمموع، كتاب األمكنة املغلطة، للفارايب)  ١ (

 ). ١/٤٩٥(اإلرشادات والتنبيهات : وانظر، )١١٧-١/١٠٩(البن سينا ، النجاة)  ٢ (

 ).  ٢٠٧:ص(معيار العلم ) ٣ (

 ).  ١٢١:ص(حمك النظر ) ٤ (

 ).٢٧٧، ٨٩:ص(البصائر النصريية : انظر) ٥ (



 
 

  ٤٢١  

 . األلفاظ أو القياس
 عـىل قيـاس - حيث بحث) املستصفى (يف) ٥٠٥:ت (حماولة الغزايل، ومن ذلك

ات مثـار«فنـاقش ، )القيـاس الـرشعـي (ً بعـضا مـن املـسائل يف بـاب-الفكرة املنطقية
 .)١(فها عىل ستة احتامالتوصنَّ» االحتامل يف كل قياس

 .)٢ (»لل القطعيةِملثارات فساد الع«ض َّتعر) ةَّلِالع (ويف خامتة مبحث
ًفا إياهـا مـصنِّ» لةِفسدات الظنية االجتهادية للعُامل«ث فيه عن َّثم أعقبه بقسم حتد

 .)٣(عىل تسعة أوجه
ــزايل ــابع الغ ــر ) ٥٠٥:ت (ُّوهكــذا يت ــابحتري ــاء األصــويل لب ــاس (البن ) القي

وهذه الطريقة مستوحاة من منهجية . تفادهيا بغرض ًـرا مثارات ومواطن اخلللِستحضُم
مـة إلحكـام القاعـدة ِّتمُالنظر والبحث املنطقيـة التـي تـستدعي املـسائل والـضوابط امل

 .املنطقية
ارات مث«ًكتابا يف ،  الوصولفتاحمحب صا، )٧٧١:ت(وأفرد الرشيف التلمساين

ُق متثيلها عىل املثل العقلية والفقهية من جهة الغلـط يف اللفـظ أو يف َّوطب» الغلط يف األدلة ُ
 .)٤(املعنى

*    *    * 

                                 
 ).٢/٢٩٠(املستصفى : انظر) ١ (

 ).٢/٣٧٢(املصدر السابق ) ٢ (

 ).  ٢/٣٧٦(ابق املصدر الس) ٣ (

 ).٧٩٢-٧٥٩ :ص(للتلمساين ، مثارات الغلط يف األدلة: انظر) ٤ (



 
 

  ٤٢٢  

 . اجلدل األصويل)٣ (
جاء اهتامم املناطقة بعلم اجلدل لتنظيم عمليـة اخلـالف الفلـسفي الـذي أخـذ يف 

ٍ إىل صـناعة منطـق للجـدل لـذلك نتجـت احلاجـة، ةَّالتكاثر والتصاعد نحو أبعاد سلبي
ــة يف الفكــر  ــضبط  حركــة اخلــالف والنقــاش وتنــافر اآلراء واالســتدالالت املتداول ي

 .الفلسفي
فقـد كـان أحـد الكتـب املنطقيـة ، ويعترب اجلدل أحد الفنون الرئيسة لعلم املنطق

 .)١(ًصا للجدلَّخمص: الثامنية التي وضعها أرسطو
وهـذا . )٢(رة يف تأسيس علم املنطقِّثة واملؤثُبل ذكر أن اجلدل أحد األسباب الباع

 .يف الفكر والتقعيد املنطقي) اجلدل (يبني قيمة باب
) ٣٣٩:ت (فقـد أفـرده الفـارايب، وقد تتابع املناطقة عىل بيان أمهيته والتأليف فيه

غرضـه األقـصـى أن واجلـدل ... «: اهـئوقال يف أثنا، )٣ (»بكتاب اجلدل«ا َوهننَْبرسالة ع
وتوطئـة ذهنـه نحـو الفلـسفة وإعـداد مبادئهـا ، ة عـىل الفحـصَّنـسان القـوحيصل لإل
 .)٤ (»...وباجلملة؛ فإن غاية صناعة اجلدل إرفاد صناعة الفلسفة وخدمتها. ومطلوباهتا

وقد اعتنى املتكلمون واألصوليون ببحث قوانني اجلـدل وآدابـه وتطبيقهـا عـىل 
 .فقهخاصة يف علم الكالم وأصول ال، العلوم الرشعية

َّعيدت صياغة مضمون علم اجلدل بام يتناسـب مـع العلـوم التـي سـيطبُوقد أ ق ُ

                                 
 ).  ١/٢٤٨(البن النديم ، الفهرست: انظر) ١ (

 ).   ٢٤:ص(روبري بالنيش ، املنطق وتارخيه: انظر) ٢ (

 ).  ١٠٧-٣/١٣(املنطق عند الفارايب : ضمن جمموع، كتاب اجلدل: انظر) ٣ (

 ).  ٢٨-٣/٢٧(املصدر السابق ) ٤ (



 
 

  ٤٢٣  

ر ُّإال أن هـذا التطـوير والتكييـف ال ينفـي التـأث، عليها املنهج اجلديل كعلم أصول الفقه
 .بأصل الفكرة املنطقية للجدل التي أطلقها املناطقة ووجهوا للعناية هبا

ُّونظرا لكثرة وتشع سائل الكالمية واألصولية والفقهية؛ حـرص ب اخلالف يف املً
لتنظيم عمليات اخلـالف الواسـعة ) علم اجلدل (علامء الكالم واألصول عىل التأليف يف

 .يف الفقه واألصول والكالم
 :ومن تلك املؤلفات يف باب اجلدل

 ).٤٠٣:ت (للباقالين، )١(رشح أدب اجلدل •

 ).٤٧٤:ت (جيوليد الباأليب ال، ِاملنهاج يف ترتيب احلجاج •

 ).٤٧٦:ت (أليب إسحاق الشريازي، املعونة يف اجلدل •

 ).٤٧٨:ت (للجويني، الكافية يف اجلدل •

َاملنتخ •  ).٥٠٥:ت (للغزايل، ل يف اجلدلُ

 ).٥١٣:ت (البن عقيل، كتاب اجلدل عىل طريقة الفقهاء •

، الطريقة يف اجلدل: وكتاب. للِالعفصول اجلدل والكاشف عن أصول الدالئل و •
 ).٦٠٦:ت (ر الرازيكالمها للفخ

ِعلم اجلذل يف علم اجلدل • َ َ ُ َ  ).٧١٦:ت (ويفُّللط، َ

 .)٢( وغريهم كثري
ِّوقد أبان علامء األصول عن وجه الصلة واحلاجة لقوانني اجلدل يف علـم أصـول 

                                 
 ). ٥٨٥:ص(لبدوي ، مذاهب اإلسالميني: انظر) ١ (

 ).١١٨-١١٤:ص(مسعود فلويس ، اجلدل عند األصوليني: انظر) ٢ (



 
 

  ٤٢٤  

ـ.... «: يف هذا الصدد) ٥٠٥:ت (يقول الغزايل، الفقه ، نيٌمقصود اجلدل زائـد عـىل الفنَّ
، والفقـه هـو األحكـام، ق يف اسـتعامل األدلـةُّالتحـذ: ًئدته إذاوفا. أعني الفقه وأصوله

 .)١ (»...ف ألحدمها إىل اآلخرِّواملؤل، كاملتوسط بينهام، واجلدل رابطة األدلة باملدلول
 ويفُّفيام يـصفه بـه الطـ، ًر تقرير الرابطة إىل جعله فرعا من علم أصول الفقهَّوتطو

ُأصول الفقه؛ مـن حيـث هـي نـسبته إليهـا : لواعلم أن مادة اجلد«: يف قوله) ٧١٦:ت(
 . )٢ (»...أصول فقه خاص: فاجلدل إذن، َنسبة معرفة نظم الشعر إىل معرفة أصل اللغة

 حيث أدرج ابن، لذلك استقر تصنيف علم اجلدل ضمن فروع علم أصول الفقه
أصـول «: فقال يف مقدمته، اجلدل ضمن متعلقات علم أصول الفقه) ٨٠٨:ت (خلدون

 .)٣ (»ق به من اجلدل واخلالفياتَّ وما يتعلالفقه
أنه يمكن : واعلم«: يف قوله) ٩٦٨:ت (ه عن أصول الفقه طاش كربي زادةعَّوفر

 . )٤(»جعل علم اجلدل واخلالف من فروع علم أصول الفقه
ويشهد لذلك صنيع بعض األصوليني عنـد تـسمية كتـبهم بـاالقرتان بـني اسـم 

منتهى الوصول واألمل يف  (يف كتابه) ٦٤٦:ت (اجبكام فعل ابن احل، األصول واجلدل
 ).علمي األصول واجلدل

مقبـول املنقـول مـن  (يف كتابـه) ٩٠٩:ت ()٥(وكذا فعل ابن عبـداهلادي احلنـبيل
                                 

 ).  ٣١٠ :ص(للغزايل ، املنتخل يف اجلدل) ١ (

َعلم اجلذل يف علم اجلدل ) ٢ ( َ ُ َ  ).  ٤:ص(َ

 ).  ٣/١٠٦١(املقدمة ) ٣ (

 ). ١/٢٨٤(مفتاح السعادة )  ٤ (

، حمدث، الشهري بابن املربد الصاحلي احلنبيل،  بن حسن بن أمحد بن عبد اهلادييوسفهو مجال الدين )  ٥ (
 . ر النقي رشح اخلرقيّالد، مغني ذوي األفهام: من تصانيفه، هـ٩٠٩تويف سنة ، وفقيه حنبيل

 ).٨/٤٣(شذرات الذهب ، )١٠/٣٠٨(الضوء الالمع :          ينظر



 
 

  ٤٢٥  

 ).علمي اجلدل واألصول
 :ويظهر تأثري املادة اجلدلية يف إضافة املسائل يف املواطن التالية

، )القيـاس (ردة عىل األدلة عقب كتـابإحلاق باب يف اجلدل واالعرتاضات الوا •
بإضـافة مـسائل خمتـارة وبعـض اآلداب ) ٤٥٨:ت (كام فعـل أبـو يعـىل احلنـبيل

مـع رشح ملـصطلحات وأحـوال ، )القيـاس (والضوابط يف اجلدل يف خامتة بـاب
 .)١(املجادلني

ل َّسجُوتــ. مـة يف علـم اجلـدل ضـمن مقـدمات علـم أصـول الفقـهِّإضـافة مقد •
، )٥١٣:ت ( يف هذا الباب أليب الوفـاء ابـن عقيـل احلنـبيل-دُّفرأو الت -األولوية

 َّوعلـلو). الواضـح (الذي وضع مقدمة مكتملة يف علم اجلدل يف كتابه األصويل
واعلم أنني ملا قدمت هذه اجلملـة مـن العقـود واحلـدود ومتهيـد «: صنيعه بقوله

َرأيت أن أشفعها بذكر حـدود اجلـدل... األصول ِ ْ طـه وآدابـه ورشو، وعقـوده، ُ
ِفجمعت بذلك بني قواعد العلمني... فإنه من أدوات االجتهاد، ولوازمه أصول : ُ

 .)٢(»الفقه واجلدل

باعتبـاره ، بط بني األصـول واجلـدلَّبقوله وجه الر) ٥١٣:ت (ويؤكد ابن عقيل
ٌوهــذه إضــافة أخــرى لعلــوم وأدوات . ًأداة مــن أدوات االجتهــاد األصــويل والفقهــي

لة يف مسائل وآداب وطرائـق َّ مطوًلةَّ مفصًمةِّمقد) ٥١٣:ت (ابن عقيلثم رسد . املجتهد
 .)٣(اجلدل

                                 
ّالعدة : انظر) ١ ( ُ)١٥٣٩-٥/١٤٦٥  .( 

 ).  ١/٢٩٥(الواضح يف أصول الفقه ) ٢ (

 ).  ٥٣٠-١/٢٩٦(الواضح : انظر) ٣ (



 
 

  ٤٢٦  

نـة َّإال أنه مـن الالفـت أن هـذه التجربـة مل تـتمكن مـن التـأثري يف خارطـة املدو
حيث مل يتابع بقية األصوليني عىل هذا الـصنيع مقارنـة بتجربـة الغـزايل ذات ، األصولية

 .ة املنطقيةالتأثري الواسع يف ترويج املقدم
  ومـذهبيّويمكن تفسري ذلك؛ بتفاوت املكانة والتـأثري العلمـي بـني شخـصيتي

 . احلنبيل املذهب)٥١٣:ت( وابن عقيل الشافعي املذهب،)٥٠٥:ت(الغزايل
 . آخر؛ اكتفاء األصوليني بالتأليف املستقل واملفرد يف باب اجلدلٍومن وجه

 .ردة عىل القياسأو االعرتاضات الوا، إضافة مبحث قوادح القياس •

ًوأخـذت حيـزا ، وهو من املواطن التي أفاضت فيه كتب األصول وكتب اجلـدل
بمجانبة هذا البـاب جلـنس أصـول ) ٥٠٥:ت (وقد رصح الغزايل. ًجليا يف باب القياس

 فقال يف آخـر بـاب القيـاس يف كتابـه، ًنا مصدره من علم اجلدلِّونقد إحلاقه به مبي، الفقه
، وعـدم التـأثري، وفـساد الوضـع، املنـع: اء هذا اعرتاضات مثـلوور...«): املستصفى(

 ...والتعدية والرتكيب، والقول باملوجب، والفرق، والكرس
ومـا مل ينـدرج . وما يتعلق منه بتصويب نظر املجتهد قد انطوى حتت مـا ذكرنـاه

ٌّحتــت مــا ذكرنــاه فهــو نظــر جــديل  يتبــع فيــه رشيعــة اجلــدل التــي وضــعها اجلــدليون ٌ
فينبغـي أن ، بل هي من علم اجلدل، فهي ليست من جنس أصول الفقه... همباصطالح

 .)١ (»...ُوال متزج باألصول، ُتفرد بالنظر
 لتأثري علم اجلدل عـىل علـم أصـول الفقـه يف ٌإثبات) ٥٠٥:ت ( الغزايلِّويف نص

 . إضافة املسائل واملوضوعات

                                 
ضمن ) االعرتاضات/قوادح القياس(لكن الغزايل يف طوره املتقدم أورد ).٣٧٨-٢/٣٣٧(املستصفى) ١ (

  . ًر تأليفااملتأخ) املستصفى(، ثم نسخ هذا املوقف بام قاله يف)٥٣١-٥٠٥:املنخول، ص(كتابه األصويل



 
 

  ٤٢٧  

 أحدثوا بعـض طـرق إىل أن اجلدليني، يف موطن آخر) ٥٠٥:ت (أشار الغزايلكام 
 .)١(كالطرد والعكس والسرب والتقسيم، ّومسالك إثبات العلة

 حيـث نجـد بعـض،  خالف وأقوال أهل اجلدل يف بعض املسائل األصـوليةُنقل •
مما يوحي بوجود رابط جديل ، )٢(األصوليني حيكي آراء اجلدليني يف بعض املسائل

 .هلذه املسائل بأصول الفقه

                      *                    *                    *     

 

عـن طريـق ،  تكييفها يف الوضـع األصـويلُّوهي املسائل املنطقية املصدر التي يتم
سق األصويل املؤثر يف تشكيل ًبحيث تصبح جزءا من النَّ، ًإجياد املوضع املالئم هلا أصوليا

 .هعقل الفقي
 :ًوأبرز املوضوعات املنطقية املتكيفة أصوليا ما ييل

 .القياس الرشطي املنفصل=  والتقسيم ْربَّ الس)١ (
من أشهر طرائـق التفكـري وأنـواع االسـتدالل املتداولـة يف التـصنيف والبحـث 

 .الكالمي واألصويل
: يف أثنـاء حديثـه عـن أصـناف القيـاس املنطقـي) ٥٠٥:ت (يقول عنـه الغـزايل

رب َّالـس (وهـو الـذي تـسميه الفقهـاء واملتكلمـون، الرشطي املنفـصل: نف الثالثِّالص«

                                 
 ).  ٩١:ص(مقاصد الفالسفة : انظر) ١ (

، ٨١٩، ٧٠٥، ٦٩٠، ٦٨٠، ٦٦٦، ٦٦٥، ٦٥١، ٦٢٩، ٥٤٦، ٢/٥٤٢(الربهان للجويني : ًانظر مثال) ٢ (
 ). ١١٦، ١١٢، ١٠٦، ٩٣، ٤/٨٥( لآلمديواإلحكام، )٣٥٩، ٢/٣٣٦(واملستصفى،)٨٤١، ٨٢٧



 
 

  ٤٢٨  

 .)١ (»فإن أكثر نظر الفقهاء عىل السرب والتقسيم يدور)... والتقسيم
ــواع  وذهــب بعــض األصــوليني إىل تكييــف دليــل الــسرب والتقــسيم ضــمن أن

 . االستدالل
: فقـال) ٤٠٣:ت (الينصه عـن البـاقَّفيام خلـ) ٤٧٨:ت (ض له اجلوينيَّفقد تعر

عهـا ي املستدل بطـالن مجَّفإذا بني، وذلك إذا كان يف املسألة أقسام، التقسيم الصحيح...«
َّوقـد صـححه ، ٌفهـذا وجـه يف االسـتدالل... إال القسم الذي يرتضيه فيثبت مقـصوده

 .)٢ (»....ومل يتعرض له القايض، أرباب األصول
رة القيـاس الـرشطي املنفـصل عنـد يقع عىل صو» بالتقسيم الصحيح«فام وصفه 

 .أو ما يسمى بالسرب والتقسيم عند الفقهاء واملتكلمني، املناطقة
وهـذا يفيـد تداولـه بـني ، حه علـامء األصـولَّوقد نقل اجلويني أنه دليـل صـح

 .األصوليني عىل أنه أحد أنواع االستدالالت األصولية
ًتطبيقا فقهيا يف مسألة) ٤٧٨:ت (كام نقل اجلويني ًمستدال ، الصلح عىل اإلنكار: ً

 .)٣(ه فيهاُّبمسلك السرب والتقسيم يف التفق
فيـذهب إىل أن ) ٤٥٨:ت (اءَّويتابع عىل ذلك؛ فقيه احلنابلة القايض أبو يعىل الفر

ً مصنِّفا إياه ضمن أنواع خمتلفة من االستدالالت)٤ (»االستدالل بالتقسيم صحيح« ُ. 

                                 
، )١/٩١ ( لـهواملستـصفى، )٩٧:ص(  للغزايلرحمك النظ: راجعو، )١٥٨-١٥٦:ص(معيار العلم ) ١ (

 ). ٢٤٩ :ص(البن تيمية ، والرد عىل املنطقيني

 ). ٣/٣٢٠(التلخيص ) ٢ (

 ).٣/٣٢٠(املصدر السابق ) ٣ (

َّالعدة ) ٤ ( ُ)٤/١٤١٥   .( 



 
 

  ٤٢٩  

ويف القياس عـىل ، ِّويف اللعان، ويف اإليالء، الرباة َّلِيف إدراك ع: ًثم رضب له مثال
 .)١(اسم اخلمر

ــو إســحاق الــشريازي ــواع الــذي صــنَّ) ٤٧٦:ت (وفعــل مثــل ذلــك؛ أب ف أن
يف : ةقه يف مـسائل فقهيـَّوطب، )٢(االستدالل بالتقسيم: منها،  مخسة أرضب إىلاالستدالل

 .)٣(وشهادة القاذف، اإليالء
جية السرب والتقـسيم يف املـدونات األصـولية عـىل عت أشكال تفعيل منهَّوقد تنو

 :أربعة أوجه
َحيث عمد بعض األصوليني ، يف ترتيب أبواب ومسائل علم أصول الفقه: األول َ َ

ة البحث يف ترتيـب وتقـديم املوضـوعات َّإىل اعتامد طريقة السرب والتقسيم يف وضع خط
 . األصولية

يف ضـبط أبـواب ) ٦٠٦:ت (زيمها الـراَّوأظهر مثال لذلك؛ الطريقـة التـي قـد
 : فقال، أصول الفقه

 ... جمموع طرق الفقه: قه عبارة عن أن أصول الفَرفتَقد ع«
 ... أو سمعية، فإما أن تكون عقلية: أما الطرق

 .أو مستنبطة، فإما أن تكون منصوصة: وأما السمعية
 ... إما قول أو فعل: وأما املنصوص فهو

إمـا بحـسب ، وإما يف عوارضـها... النظر يف ذاهتاإما أن يكون : والداللة القولية
                                 

َّالعدة : انظر) ١ ( ُ)١٤١٧-٤/١٤١٦.( 

 ).٨١٧-٢/٨١٥(رشح اللمع : انظر)  ٢ (

 ).   ٨١٩-٢/٨١٨(املصدر السابق )  ٣ (



 
 

  ٤٣٠  

 .)١ (»....أو بحسب كيفية داللتها... متعلقاهتا
حيث يستعمل كثري من األصوليني منهجيـة ، يف التقرير والبحث واملناقشة: الثاين

 .التقسيم يف عرض املسائل وتقريرها أثناء البحث
 .)٢(واألمثلة عىل هذا الوجه متوافرة ظاهرة

وهـذا ، يف االستدالل عىل إثبات القواعد واملسائل األصـولية أو نقـضها: الثالث
ً يف املدونة األصولية التي كثريا ما تدار فيها األدلة العقلية وأوجه االستدالل ٌهج ظاهرالنَّ

 .)٣(عىل طريقة السرب والتقسيم
ط للعلـة غـري ة الـرشعية كمـسلك مـن مـسالك االسـتنباَّلـِيف بحث الع: الرابع

ً مسلك السرب والتقسيم من أكثر املسالك دورانا بني األصـوليني يكونحيث ، صةاملنصو
 .ةَّلِيف مبحث الع

                                 
 ).   ١٦٨-١/١٦٧(املحصول )  ١ (

ــثال)  ٢ ( ــب : ًانظــر م ــد ). ٣/٤٣٠(، )٢٨٦، ١/٢٧٦(التقري ، ٩٨، ٨٥، ٥٠، ٢٨، ١٩، ١/١٥(املعتم
ــصول ). ٨٤٥، ٢/٨١٩) (٤١٩، ٤١٥، ٣٨٥، ٣٦٣، ٣٤٣، ٣٠٢، ٢٠٥، ١٧٣، ١٣٤، ١٠٢ املح

)٤/٤٣١.) (..٣١٧، ١٩٩، ٢/١٥٩...) (١٦٧، ١٥٨، ١٠٩، ١٠٥، ٩٣، ٨٩، ٨٧، ١/٨٣ (...
، ١٨٨، ١٧٤، ١٥٨، ١١٠، ١/٩٦ ( لآلمــدياإلحكــام...). ٤٠٨، ٣٨٠، ٣٥٤، ٣٢٠، ٥/٢٨١(

٤/١٣٧) (٢٩٧، ٢٨٢، ٢٧٤، ١٤٤، ٦٤، ٣/٤...) (٢/٢٣٧...) (٢٢٩، ١٩٦  .( 

، ٣/٣٤(، )٣٦٣، ١/٢١٣(التقريب ). ١٩٤، ٢/١٩٣(، )٣١٤، ١/٢٨٨(ُرشح العمد : ًانظر مثال)  ٣ (
، ٢/٥٠٣...) (٢٠٠، ١٨٢، ١٧٥، ١٣٦، ١٢٨، ١١٨، ١٠٥، ٥٨، ١/٢٩ (املعتمـــد). ٣٠٥، ٥٥

ــــــصول ...). ٦٦٣، ٦٥٣، ٦٠٩، ٥٧٠، ٥٦٦، ٥٤٦، ٥٣١ ، ١٨٨، ١٨٦، ١٥٤، ١/١٤٨(املح
١٧٢، ١٢١، ٩٧، ٥/٥٩...) (،٢٤٧، ٢٣٤، ٢٣٢، ١٤٢، ١١٦، ١٣٧، ٢/٩٤...) (٢٨٣، ٢٠٣ ،
ـــام). ٦/١٠٩...) (٣٤٥ ـــدياإلحك ، ١٥٤، ١٤٨، ١٤٥، ١٢٥، ١١٢، ٦٨، ٥١، ٢/٤٦ ( لآلم
٢٣٤، ٢١٧، ٤/١٥٣) (٢٨٥، ٢١٩، ١١٥، ٤٨، ٣/٤٤) (٣١٨، ٢٧٦  .( 



 
 

  ٤٣١  

َإىل قدم اعتامد هذا املسلك عند األصوليني؛ يف قولـه) ٤٧٨:ت (وأشار اجلويني ِ :
الـسرب : ومما أجراه القـايض وغـريه مـن األصـوليني يف حماولـة إثبـات علـل األصـول«

 .والتقسيم
ًويتبعها واحدا ، ٍأن الناظر يبحث عن معان جمتمعة يف األصل: اجلملةومعناه عىل 

 .)١ (»ًإال واحدا يراه ويرضاه،  خروج آحادها عن صالح التعليل بهِّويبني، ًواحدا
السرب والتقسيم ضمن طرق االسـتدالل التـي تفيـد ) ٥٠٥:ت (ُّف الغزايلويصنِّ

 . )٢(يف إثبات العلة باالستنباط
إشــارة إىل أن اجلـدليني أحــدثوا مـسلك أو طريقــة الــسرب ) ٥٠٥:ت (وللغـزايل

 .)٣(والتقسيم إلثبات املعنى والعلة
بأن التطبيق األساس هلـذا املـسلك إنـام هـو يف معرفـة ) ٦٠٦:ت (ويفيد الرازي

 .)٤(ًوأنه قد يفيد أيضا يف الرشعيات، العلل العقلية
ٌوالعقلية أصل ، قليةٌبأن العلل الرشعية فرع عن الع) ٤٧٦:ت (ويؤكد الشريازي

 .)٥(هلام
لل الرشعية ِينبغي أن تكون الع«: يف قوله) ٤٨٩:ت( ما يذهب إليه السمعاينووه

 .)٦ (»عىل مضاهاة العلل العقلية

                                 
 ).  ٢/٥٣٤(الربهان ) ١ (

 ).   ٢/٣٠٥(املستصفى : انظر) ٢ (

 ).  ٩٢-٩١:ص(مقاصد الفالسفة : انظر) ٣ (

 ). ٥/٢١٧(املحصول : انظر) ٤ (

 ).٢/٨٩٥(رشح اللمع : انظر) ٥ (

 ).  ٢٥٠-٤/٢٤٩(قواطع األدلة ) ٦ (



 
 

  ٤٣٢  

 املطروق عند  يف األصول بمبحث العلة)العلة(عالقة مبحث ل ٌيف كل هذا إشارةو
 لـبعض منـاهج دعاءثري واسـتحتمل أن يكون هناك تأوالذي من امل، املناطقة والفالسفة

 .التفكري والبحث بني العلة العقلية والعلة الرشعية
 . االستقراء)٢ (

 نتيجة حلرص العالقة الداللية بني الكـيل يقعو، حد األدلة املنطقية املشهورةهو أو
 . )١(وبيان درجة قوته عىل الداللة، وقد تتابع املناطقة عىل تقريره. واجلزئي

له عـىل َّومث، )٢ ()املستصفى (يف مقدمته املنطقية يف) ٥٠٥:ت (وقد أورده الغزايل
 .مثال فقهي يف عدم فرضية صالة الوتر

ما اختلف فيه املجتهدون من أدلة «ًأصوليا ضمن باب ) ٦٠٦:ت (ازيَّفه الرَّوكي
باالسـتدالل بـه ، ًورضب له مثال يف الفقهيـات. »باالستقراء املظنون«ووصفه ، »الرشع

وال يشء مـن الواجبـات يف ، ى عـىل الراحلـةَّؤدُ صالة الـوتر ألهنـا تـعىل عدم وجوب
 .)٣(الصالة يؤدى عىل الراحلة؛ واملقدمة األخرية طريق إثباهتا هو االستقراء

تعمـيم احلكـم عـىل : وحاصله«: بقوله) ٦٥٣:ت ( حاصله التاج األرمويَّوبني
 .ة وذهب إىل أنه حج)٤ (»كثرأفراد النوع الواحد أو أنواع اجلنس الواحد؛ لوجوده يف األ

األدلـة  (ٌوتتابع عدد من األصوليني عىل تقريـر مبحـث االسـتقراء ضـمن بـاب

                                 
، )١/٤٥٣ ( لـهاإلشـاراتو، )٧٣:ص(النجـاة البـن سـينا ، )٢/٣٥(كتاب القياس للفارايب : انظر) ١ (

 ). ٢٠٩ :ص(  للساويالبصائر، )١١٢ :ص(  لهحمك النظر، )١٦٠:ص(  للغزايلمعيار العلم

 ). ١/١٠٣(املستصفى ) ٢ (

 ). ٦/١٦١(انظر املحصول )  ٣ (

 ).   ٢/٣٣١(التحصيل للرساج األرموي :  وانظر،)٣/٣٣٤(احلاصل من املحصول ) ٤ (



 
 

  ٤٣٣  

 ).املختلف فيها
َّ تبعـا للـر)١ ()نفائس األصول (يف) ٦٨٤:ت (فأورده القرايف  يف) ٦٠٦:ت (ازيً

 ).املحصول(
 .)٢(الوترًمتابعا ملثال صالة ، لزوم العمل باالستقراء) ٦٨٥:ت (ر البيضاويَّوقر

وأفـاد بأنـه ، من مجلـة طـرق االسـتدالل) ٧١٥:ت (وذكره صفي الدين اهلندي
وذهب إىل أنه حجة يفيد . »إحلاق الفرد باألعم األغلب: ى يف اصطالح املرشعنيَّسمُامل«

 . )٣(وتابع عىل تطبيق صالة الوتر كذلك، الظن الغالب
ــــك رش ــــىل ذل ــــابع ع َّوت ــــاج (احُ ــــسبكي) املنه ــــابن ال ) ٧٧١:ت()٤(ك

 ).٧٧٢:ت()٥(واإلسنوي
ق بـني َّوفـر، االستقراء ضمن األدلة املختلف فيهـا) ٧٩٤:ت (وأدرج الزركيش

ل له َّومث، أقسامه؛ فجعل االستقراء التام من قبيل القياس املنطقي املستعمل يف العقليات
 .يف الفقهيات يف وجوب الطهارة لكل صالة

ِّوجعل االستقراء الناقص مفيدا للظن ونقل وصفه عند ، ح حجيتهَّورج،  الغالبً
 .)٦ ()باألعم األغلب (الفقهاء

                                 
 ).  ٩/٤٢٦٠(نفائس األصول : انظر) ١ (

 ).   ٥٢٣:ص(منهاج الوصول : انظر) ٢ (

 ).   ٥/٢١٢ ( لهوالفائق، )٩/٤٠٥٠(هناية الوصول : انظر) ٣ (

 ).  ٦/٢٦٢٠(اإلهباج رشح املنهاج : انظر) ٤ (

 ). ٢/٩٤٠(هناية السول : انظر) ٥ (

 ).  ١١-٦/١٠(ر البحر املحيط انظ) ٦ (



 
 

  ٤٣٤  

ْ قياس اخللف )٣ (  .قياس التالزم= ُ
ويرتكـب مـن مقـدمتني؛ ، املناطقـةوهو أحد صور القياس الرشطي املتصل عند 

وتكـون إحـدى املقـدمتني مـشكوكة ، واألخرى قياس استثنائي، مها قياس اقرتاينإحدا
َثم يلز، واألخرى صادقة الن النتيجـة عـىل بطـالن املقدمـة ل عليه بـبطَ اخلصم ويستدمُ

 . خمالفتها للحقَّتبنييو
، ويستعمل هذا القياس يف بيان صدق أو كـذب نقـيض املقدمـة املـشكوك فيهـا

 كذب؛ ألنه لو مل عىلُلكذب علم أن القياس قد انطوى نة اِّوذلك أن النتيجة متى كانت بي
فـإذا كانـت كاذبـة فيلـزم أن يف ، صـادقة ال حمالـةًيكن فيه كذب أصال لكانت النتيجـة 
 صدق إحدى املقدمتني لزم كذب املقدمـة َّفإذا تبني، ٌمقدمات القياس ما هو كذب وخطأ

 .)١(األخرى املشكوك فيها
برهـان «إىل ذكر ) الربهان (عة يفَّيف مقدمته املوس) ٤٧٨:ت (وقد تطرق اجلويني

 . )٢(وأنه من مسالك العقول املعتربة» ُاخللف
أشكال الرباهني النظرية اجلاريـة يف «هذا النوع ضمن ) ٥٠٥:ت (ُّ الغزايلَفَّوكي

 .»املسائل الفقهية
ْبرهان اخللف«:  ثالثهامجعلو ثم رضب له ، »السرب والتقسيم«وربط بينه وبني ، »ُ

ًمثال فقهيا يف االستدالل عىل فساد بيع الغائب  .)٣(بحِّقارض الرُك املُّوبطالن متل، ً

                                 
معيار العلم ). ١/٤٥٣(اإلشارات ، )٧٠:ص(النجاة ، )٣٤-٢/٣٣(للفارايب ، كتاب القياس: انظر) ١ (

 ).  ١٧٤:ص(البصائر ، )٩٥:ص(حمك النظر ، )١٥٨:ص(

 ).  ١/١٢٢(الربهان : انظر) ٢ (

 ). ٤٥١-٤٥٠، ٤٣٥:ص(شفاء الغليل : انظر) ٣ (



 
 

  ٤٣٥  

بقيـاس : بـه فريـقَّوإىل هذا الربهـان يرجـع مـا لق«): ٥٠٥:ت (م يقول الغزايلث
... ملا لزم بالنذر الـصالة، لو مل يلزم الصوم باالعتكاف: لوه بقول أيب حنيفةَّالعكس؛ ومث

 َّفدل: وقد وجب عند النذر، ًأن الصوم لو مل يكن واجبا ملا وجب عند النذر: قه هويوطر
ْان خلففهو بره. عىل أنه الزم ُ...«) ١(. 

 ُيرجــع الــصورة القياســية املــصطلح عليهــا) ٥٠٥:ت (أن الغــزايل: فاحلاصــل
ْإىل صورة قيـاس اخللـف املنطقـي) بالعكس(  متـداول يف البحـث )وقيـاس العكـس (.ُ

 .يف املصنفات األصولية، عىل األقل، األصويل منذ القرن اخلامس اهلجري
 عىل نفس املثـال الفقهـي )٢( الفقهاءإىل) ٤٣٦:ت (فقد نسبه أبو احلسني البرصي

 .ًآنفا) ٥٠٥:ت (الذي أورده الغزايل
: فقــال، ضــمن أنــواع االســتدالل) ٤٧٦:ت (وأورده أبــو إســحاق الــشريازي

ُلو كانت القهقهة تبطل الطهارة : االستدالل بالعكس؛ وذلك مثل أن يقول الشافعي...«
أبطلهـا : طهارة داخل الـصالةألن كل ما أبطل ال، داخل الصالة ألبطلت خارج الصالة

ومـا ال يبطلهـا خـارج الـصالة ال يبطلهـا داخـل الـصالة ، خارج الصالة كاإلحـداث
وهذا استدالل ... وهكذا نقول يف زكاة اخليل. غري ذلك من األسبابو ِّكالقذف والسب

 .)٣ (»وهو طريق إلثبات األحكام، صحيح
واملـسمى ) لـو (تعمل بأداةُوما ذكره هو عني صورة القياس الرشطي املتصل املس

ْبقياس اخللف« ُ«. 

                                 
 ).  ٤٥٣-٤٥٢:ص(شفاء الغليل ) ١ (

 ). ٢/٦٩٨(املعتمد : انظر) ٢ (

 ).   ٢/٨١٩(رشح اللمع ) ٣ (



 
 

  ٤٣٦  

، حتت أنواع االسـتدالل) ٦٤٦:ت (ابن احلاجب» قياس التالزم«وأورده بمعنى 
لـه َّومث. )١ (»...أو نفي وثبوت، أو ثبوت ونفي، مالزمة بني ثبوتني أو نفيني«: وذكر منها
 .بالتالزم بني صحة الطالق وصحة الظهار وغريه: يف الفقهيات

: فقـال، حينام حرص أنواع االستدالل يف قاعـدتني) ٦٨٥:ت (ل القرايفوكذا فع
 ُوالالزم ما حيسن فيـه، )لو (ُوضابط امللزوم ما حيسن فيه، يف املالزمات: القاعدة األوىل«
فهـذه ، أو بوجود الالزم أو بعدمـه، واالستدالل إما بوجود امللزوم أو بعدمه)... الالم(

 .)٢ (»... واثنان عقيامن،نتجانُاثنان م: األربعة منها
 .ق تقعيده يف مجلة من الصور الفقهيةَّثم طب

 أنه استقر تكييف هذا النوع من األقيسة املنطقيـة يف صـلب القواعـد ؛لِّتحصُوامل
 .مع بيان أمثلتها وتطبيقها يف بناء األحكام واالستدالالت عليها، األصولية

ورضوبـه حتـت أنـواع االسـتدالل ، وأشـكاله، بأنواعـه،  تكييف القيـاس املنطقـي)٤ (
 .األصويل

ــدي ــدين اآلم ــة ســيف ال ــذه احلال ــرد هب ــاب ، )٦٣١:ت (ويتف ــد ب ــنام عق حي
طلب الداللة من أنواع خاصة مـن األدلـة ليـست : فه بأنه عبارة عنَّوعر، »االستدالل«

ًنصا وال إمجاعا وال قياسا رشعيا ً ً  ٍوالف من أقَّالدليل املؤل: ثم ذكر يف صدر هذه األنواع. ً
 .وهذه حقيقة القياس العقيل املنطقي، يلزم من تسليمها لذاهتا تسليم قول آخر

ًوري بتفاصـيله املنطقيـة وضـعا ُّباب القيـاس الـص) ٦٣١:ت (ثم رسد اآلمدي
 . ًواصطالحا

                                 
 ).   ٢/١١٧٠(خمترص املنتهى :  وانظر،)٢٠٣: ص(املنتهى ) ١ (

 ).٤٥١-٤٥٠:ص(تنقيح الفصول ) ٢ (



 
 

  ٤٣٧  

واسـتدل بـه ، كافتقار الوضوء للنية،  يف التطبيقات الفقهية يف عدة فروعل لهَّومث
ثم أحال بعـد ذلـك عـىل . ن بعض املطعوم ربويْوَوك، ائبًأيضا عىل عدم صحة بيع الغ
 .)١(كتبه املخصوصة يف فن املنطق

 . املباحث اللفظية املنطقية)٥( 
إىل إدراج املباحث اللفظيـة يف علـم املنطـق ) ٦٠٦:ت (ذهب فخر الدين الرازي

وأنـواع ، تقـسيم اللفـظ: حيث أحلق هبا مسائل،  يف كتب األصولضمن املبادئ اللغوية
، وبحـث الكليـات اخلمـس، والـذايت والعـريض، والكـيل واجلزئـي، الداللة الوضعية

 .)٢(وغريها
 .)٣(كذلك» املبادئ اللغوية«عىل ذلك حتت قسم ) ٦٣١:ت (وتابعه اآلمدي

 .صنيِّاح وامللخَّوتابعهام عىل ذلك بقية الرش
ــضاوي ــا البي ــاب ) ٦٨٤:ت (وأدرجه ــت ب ــات«حت ــصل » اللغ ــسيم «يف ف تق

 .)٤(»األلفاظ
َّوتابعه عىل ذلك رش  .اح منهاجهُ

حـات ضـمن ِّ املنطقية كأحد أنـواع املرجِّ تكييف بعض قواعد وضوابط نظرية احلد)٦( 
 .باب الرتجيحات

ضـمن أبـواب ) اإلحكـام (يف آخـر كتابـه) ٦٣١:ت (وسبق هلذه احلالة اآلمدي

                                 
 ).  ٢٣٧:ص (ً له أيضا،ومنتهى السول، )١٢٦-٤/١١٩ ( لآلمدياإلحكام: انظر) ١ (

 ).  ٢٢٨-١/٢١٩(املحصول :انظر) ٢ (

 ).  ١٨-١/١٤(اإلحكام : انظر) ٣ (

 ).  ١٦٩:ص(منهاج الوصول : انظر) ٤ (



 
 

  ٤٣٨  

إىل املعـاين الرتجيحـات الواقعـة بـني احلـدود املوصـلة «ًحيث عقد بابا يف ، الرتجيحات
 .  أو نقدهِّورسد منها ضوابط منطقية يف إحكام احلد، )١ (»املفردة التصورية

 .)٢(بذكر ضوابط الرتجيح بني احلدود) ٦٤٦:ت (وتابعه ابن احلاجب
ر يف تأثر علم أصـول الفقـه بمـسائل علـم املنطـق؛  أن التطو؛مَّل مما تقدَّويتحص

ًا كمقـدمات تفيـد اكـتامال وتـصورا لذهنيـة ُل من جمرد مسائل منقولة يتعامـل معهـَّحتو ً
ِّاملجتهد إىل أن أصبحت مجلة من مسائل وقواعد علم املنطق جزءا متكي ًفا يف علم وقواعد ً
 .أصول الفقه كباقي املصادر واألصول ملعرفة واستنباط األحكام الفقهية

*    *    * 

                                 
 ). ٤/٢٨٢(اإلحكام )  ١ (

 ).   ٢/١٣٠٩ ( لهوخمترص املنتهى، )٢٢٩:ص(  البن احلاجباملنتهى: انظر) ٢ (



 
 

  ٤٣٩  

 
  اآلثار يف منهج البحث

 تتبعـه والوقـوف  يفٍمـع صـعوبة، واع اآلثار وأخفاهااألثر املنهجي من أعمق أن
َ زمنـا ومُبَّوهـذا الـرتاكم يتطلـ، ب درجة من الرتاكم قبل الظهورَّعليه؛ ألنه يتطل ًزجـا ً

َّنفسيا وطبيعيا قبل أن يتحو ً ملنهجـي لذلك فالتأثري ا، مة يف طريقة التفكريِّل إىل أداة متحكً
 .ع بذلك النوع من اآلثارَّتزن أو تتطبخيتلف بحسب العقول التي خت

والتـأثري يف ، ع ما بني التأثري الواقع عىل قواعد وقوانني البحـثَّكام أن التأثري يتنو
والتأثري يف القواعـد . ه كيفية النظر والبحث واملناقشةِّمنهجية التفكري واملعاجلة التي توج
 .واآللية نتيجة ألثر منهجية التفكري
ٍبل يكون يف صـور ، ُجي الفكري بصورة مبارشة معلنةًوعادة؛ ال يظهر األثر املنه

ِّقة حتتاج إىل تنقيب وكشف ثم ربط داخل نسق مشرتك بمالحظة القرائن والصالت ِّمتفر ٍ
 .والعالئق املشرتكة

كام ،  يف تكوين العقلية املنهجية الكالميةٌوقد كان للعقلية املنطقية والفلسفية تأثري
املوصـوفة ، دورها يف تـشكيل العقليـة املنهجيـة األصـوليةرت بـَّوالتي أث، )١(تقدم بيانه

 .يف التأليف يف علم أصول الفقه) املتكلمني (بطريقة
ويمكن مالحظة هذا النوع من اآلثار بالتأمل يف اخلصائص واملحددات املنهجيـة 

ثم مالحظة أبرز التطـورات واملـؤثرات التـي سـببت ، التي تكونت عىل أساسها العلوم
 . منهجية العلم عرب تارخيهًال يفُّحتو

سه َّوعند حماولة استخالص منهج علـم أصـول الفقـه مـن النمـوذج الـذي أسـ
                                 

   . من الفصل الثالثمبحث عالقة املنطق بعلم الكالم: انظر) ١ (



 
 

  ٤٤٠  

 :؛ نجده يتشكل يف اخلصائص التالية)١(يف رسالته) ٢٠٤:ت (الشافعي
وتـرصفات ، يعتمد عىل اسـتقراء النـصوص الـرشعية،  رشعي استقرائيٌأنه علم -١

 .القاعدةالصحابة والعلامء يف صياغة الدليل وصناعة 

 .االستناد عىل التطبيقات الفقهية يف إنشاء األصول وضبطها -٢

 .االلتزام باملرجعية اللغوية يف فهم النصوص وحتديد جمال العمل بالقواعد -٣
 يفب للعقل الفقهي التطبيقـي؛ سـاد هذا الشكل األصويل الواقعي األليق واألقر

لفكـر األصـويل منـذ القـرن ل منهجي ظـاهر يف اُّثم حصل حتو،  التأسيس وماتالهافرتة
ِّر الفـرق جليـا للمتـصفحيـث يظهـ، عىل األقل،  اهلجريالرابع ً  واملـنهج ح بـني الـنصّ

ــة بــالنص واملــنهج الــذي قد) ٢٠٤:ت(األصــويل عنــد الــشافعي مــه القــايض َّباملقارن
  كتابـهيف) ٤٠٣:ت (والقـايض البـاقالين، ُ العمد ورشحه كتابيهيف) ٤١٥:ت(عبداجلبار
ًفاالختالف بني النصني ليس خالفا شكليا أو أسلوبيا فقط. رشاد واإلالتقريب ً بـل هـو ، ً

 .خالف يف البناء املنهجي للقواعد واألدلة
صـويل ل الظاهر يبعث عىل التساؤل عن املؤثر يف تغيري الوجه األُّولعل هذا التحو
 .المية االستقرائية إىل احلالة النظرية التجريدية الكتطبيقيةيف البحث من احلالة ال

ريـر املـسائل ة قضايا منهجية مؤثرة يف توجيـه حركـة البحـث يف دراسـة وتقَّثمف
دت منها جمموعة من اآلثار التي ظهرت يف املدونات األصولية َّتول = والقواعد األصولية

 ثم سادت كمنهج عام يف التدوين األصويل والعقل املنهجي ،فة عىل منهج املتكلمنيَّاملؤل
 .األصويل

 :د من املناهج التاليةَّرز اآلثار املنهجية تتولولعل أب
                                 

 .  فصل اخلامساملبحث األول من ال: انظر) ١ (



 
 

  ٤٤١  

 
 

التجريد طريقة يف التحليل الذهني تقوم عىل أساس فك االرتبـاط بـني الـصورة 
 واملعنى النظري من املؤثرات اجلزئية الفرعية الناجتة عن وريُّوجتريد الشكل الص، واملادة

 .خلارجياملادة أو الواقع ا
 املنطـق ستَّظر التجريدي أحد اخلصائص املنهجية للعقلية املنطقيـة التـي أسـالنَّ
 .الصوري

 :منها، ويشهد لذلك جمموعة دالئل
 املبنية عىل ِّيلُكفكرة الك،  بناء القواعد واملسائل املنطقية عىل أسس فلسفية نظرية-

 .دة يف األذهان وليس يف اخلارجَّأساس وجود ماهية جمر
اعــتامد البحــث املنطقــي عــىل إجيــاد أو ابتكــار صــور وقوالــب ثابتــة : ومنهــا -

 .ًبعيدا عن تأثري املادة أو اجلزئي يف بناء الفكر، لالستدالل والنظر
لبنـاء منهجـه عـىل فكـرة صـنع ) وريُّباملنطق الص (ولذلك يوصف علم املنطق

يف تقـسيم القيـاس : ًكام هو احلـال مـثال، ور واألشكال لطرائق البحث واالستداللُّالص
وتقـسيم القيـاس االقـرتاين إىل أربعـة . إىل اقـرتاين واسـتثنائي: املنطقي بحسب صورته

 .وهكذا، واألشكال إىل أرضب، أشكال
 .)١(بل ساهم اإلغراق يف املنهجية الصورية إىل نشوء املنطق الرمزي أو الريايض

حيـث ، الشكل اهلنديس بفكرة ً متأثرةتملؤرخون أن الفكرة املنطقية نشأويذكر ا

                                 
 ).   ٢/٤٧٥(لبدوي ، موسوعة الفلسفة: انظر) ١ (



 
 

  ٤٤٢  

 . علم املنطق يفتفكريالكانت من املصادر املؤثرة يف بعث ذكر أن اهلندسة ُي
فكـان «: بقولـه) ٧٢٨:ت (ويؤكد هذا املعنى املنهجي يف علم املنطق ابـن تيميـة

) ًحـدودا (وسـموه، ًفجعلوه أشكاال كاألشكال اهلندسية، مبدأ وضع املنطق من اهلندسة
 .)١ (»لينتقلوا من الشكل املحسوس إىل الشكل املعقول، كحدود تلك األشكال

ّورية يف املـنهج املنطقـي هـي التـي فرضـت مـنهج البحـث ُّولعل خاصـية الـص
التجريدي بغية نفي تأثري املـادة أو اجلزئـي أو الفـرع عـىل حياديـة وموضـوعية التقريـر 

 .واالستدالل
 البحث والتأليف وظهرت خاصية التجريد النظري يف البحث األصويل يف طريقة
 . التي سلكها املتكلمون يف صياغتهم لقواعد ومسائل علم أصول الفقه

بقوله يف أثنـاء نقـده ملنهجيـة التجريـد يف ) ٧٢٨:ت (ويشهد عىل ذلك ابن تيمية
ُرة بعـضها وجـد، َّدون الكالم يف أصول مقدِّبخالف الذين جير... «: معرفة أصول الفقه

ً هؤالء لو كان مـا يقولونـه حقـا فهـو قليـل َّأعياهنا، فإنيوجد من غري معرفة وبعضها ال
َّام يف أدلة مقدُّاملنفعة أو عديمها؛ إذ كان تكل ُّرة يف األذهان ال حتقً ق هلا يف األعيـان، كمـن ٍ

يتكلم يف الفقه فيام يقدره من أفعال العباد وهو ال يعـرف حكـم األفعـال املحققـة منـه، 
 . )٢(»!هو كالم باطل؟رات َّ املقدفكيف وأكثر ما يتكلمون به من هذه

: فابن تيمية هنا يصف منهج التجريد احلـادث يف بحـث املـسائل األصـولية أنـه
 . ق هلا يف األعيانُّرة يف األذهان ال حتقَّعبارة عن كالم يف أدلة مقد

 أثناء ذكره يف) ٨٠٨:ت (د معامله ابن خلدونِّوينسب هذا املنهج للمتكلمني وحيد

                                 
 ).   ١٧٩:ص(الرد عىل املنطقيني ) ١ (

 ).٢٠/٤٠٢(الفتاوى )  ٢ (



 
 

  ٤٤٣  

دون تلك املـسائل ِّواملتكلمون جير... «:  األصولية التصنيفاتطرائقيل وللتاريخ األصو
عن الفقه، ويميلـون إىل االسـتدالل العقـيل مـا أمكـن؛ ألنـه غالـب فنـوهنم ومقتـىض 

 . )١(»...طريقتهم
ويف هذه اإلفادة بيان للمصدر الوسيط الـذي نقـل املـنهج التجريـدي مـن علـم 

م الكالم عن طريق املتكلمني الـذين غلـب علـيهم املنطق إىل علم أصول الفقه؛ وهو عل
 .  املنهجي لطريقتهم فنقلوه إىل املحتوى األصويلَقتىضُهم واملنَُّف

، )الربهان (أمهية جتريد النظر يف مقدمة كتابه األصويل) ٤٧٨:ت (ر اجلوينيِّويقر
حلاصـلة عـىل  يف أنحاء الرضوريات وأساليبها، ثم العلوم اٌظر عندنا مباحثةفالنَّ«: فيقول

 ... أثرها كلها رضورية
َوليس للدليل حتصيل إال جتريد الفكر من ذي ن حيزة صحيحة، إىل جهـة يتطـرق ٌ

َّإىل مثلها العقل، فإذا استد النظر، وامتـد َّ إىل اليقـني والـدرك؛ فهـو الـذي يـسمَّ ًى نظـرا ُ
 . )٢(»ًودليال

 .  مراده بأمثلة من اهلندسة والكالمَّثم بني
ظهور القـول بوجـود : ر املنهج التجريدي يف تكوين األصويلُّجتذومن عالمات 

ًم بعض األصوليني حتديدا َّأصويل ال يعرف تفاصيل الفروع وال عالقة له بالفقه، حتى قد
 .)٣(الذي يعرف أصول الفقه وال يعرف األدلة عىل التفصيل: ؛ بأنه)األصويل (ملفهوم

يفة األصويل ووظيفـة الفقيـه، أو  بعض األصوليني بالتفريق بني وظ اعتنىلذلك

                                 
 ).٣/١٠٦٥(املقدمة )  ١ (
 ).١١٣ – ١/١١١(الربهان )  ٢ (
 ).٢/٤٥٤ (، البن قدامة، وروضة الناظر)٢/٧٢٤(رشح اللمع، للشريازي : انظر)  ٣ (



 
 

  ٤٤٤  

 . )١(بيان حدود عمل األصويل
ٌ بالقوة، قادر عىل استنباط األحكام وإن مل يـامرس ٌمع أن األصل أن األصويل فقيه

ه ملنهجية وغرض البحث األصويل مـن رُّ تصو أن يكتملبل إن األصويل ال يمكن. فقهال
م بعـض األصـوليني األحكـام ِّا يقـدغري إدراك إمجايل لألحكام  والفروع الفقهية، وهلـذ

 . الرشعية وعلم الفقه كأحد املصادر االستمدادية لعلم أصول الفقه
 يف درايـة ٌل فيـه هلـا أثـرُّإىل أن ممارسة الفقه والتوغـ) ٤٧٨:ت (بل يشري اجلويني

ك ل تـسبب يف قـصور تأصـيله وضـبطه ملـسا فقـدّاألصول وفهمها، ومن قرص يف ذلك
 .)٢(االعتبار

ُّرا لتجذلكن نظ ر التجريد العقيل النظري يف بناء املسائل األصولية، وانتشار هـذا ً
 عـن فهـم ٍدَّاملنهج يف بحث أصول الفقه نشأ القـول أو االفـرتاض بوجـود أصـويل جمـر

ٍهذه الظاهرة املنهجية ويشري إىل يشء ) ٧١٦:ت (ويفُّويؤكد الط. وإدراك الفقه التفصييل
ٍالعامل بأصول الفقه دون فروعه، ككثري :  غري الفروعي، أيأما األصويل«: من أثرها بقوله

طون بـه عـىل أصـول َّر دواعيهم عىل املنطق والفلسفة والكالم، فيتـسلَّمن األعاجم تتوف
َالفقه؛ إما عن قصد، أو استتباع لتلك العلـوم العقليـة، وهلـذا جـاء كالمهـم ع  يـا عـن ِرٍ

َّغلني، ممزوجا بالفلسفة، حتى إن بعضهم تكلـبة للفهم عىل املشتِّالشواهد الفقهية املقر ف ً
 .  )٣(»هِّ بأنه من موادَّإحلاق املنطق بأوائل كتب أصول الفقه لغلبته عليه، واحتج

د عـن علـم َّإىل حدوث هذه الصفة؛ أي األصويل املجر) ٧١٦:ت (ويفُّفأشار الط
 . الفقه

                                 
 ).٥٦٩، ٢/٥٦٤(، الربهان )١٨٧، ١/١٥٣(املستصفى : رانظ)  ١ (
 ).٢/٥٦٩(الربهان : انظر)  ٢ (
 ). ٣/٣٧(رشح خمترص الروضة )  ٣ (



 
 

  ٤٤٥  

 . » والكالماملنطق والفلسفة«وأبان عن املصدر املؤثر هلذا املنهج وهو 
تعريـة التقريـر والبحـث األصـويل مـن الـشواهد : ًوذكر أثرا يشهد لثبوته، وهو

 . الفقهية
 وجود خـالف بـني املـنهج العقـيل التجريـدي، وخاصـية ِّومن األمثلة التي تبني

 املناقشة التي عـارض هبـا = استقراء النصوص ومواقف الصحابةأصول الفقه املبنية عىل
ف يف ختـصيص عمـوم الكتـاب ُّيف التوقـ) ٤٠٣:ت ( الباقالينَولق) ٤٧٨:ت (ُّاجلويني

وسـلك . له الفقهاءِبَبخرب اآلحاد، فنفاه املتكلمون بحجة تعارض القطعي مع الظني، وق
 . ًمسلكا ذهب به إىل الوقف) ٤٠٣:ت (ُّالباقالين

القطـع بوجـوب ختـصيص الكتـاب بخـرب الواحـد ) ٤٧٨:ت (فاختار اجلويني
ُولوال أنا عثرنا عىل ذلك من سريهتم؛ ملا ك«: ًلصحابة وعملهم، قائالًستدال بموقف اُم ـَّ ا نَّ

ٍنقطع بوجوب عمل مستند إىل الظنون ٍ«)١( . 
وما ذكـره القـايض؛ وإن كـان «: ثم أبان عن الفرق املنهجي يف هذا الباب ونحوه

َّها يف مسلك العقول، فاملتِجَّتُم  اجلـويني يف قَّففـر. »)٢(بع يف وجوب العمـل مـا ذكرنـاه ً
ــايض  ــذي ينتهجــه الق ــدي ال ــل التجري ــسلك العق ــني م ــر األصــويل ب ــة التقري منهجي

ُواملتكلمون، وبني مقتىض العمل واملـنهج االسـتقرائي الـذي تبنـى ) ٤٠٣:ت(الباقالين
 . عليه األصول الفقهية

*    *    * 

                                 
 ).١/٢٨٦(الربهان )  ١ (
 ).١/٢٨٦(املصدر نفسه )  ٢ (



 
 

  ٤٤٦  

ّوقد تولدت مجلة مـن اآلثـار عـن إعـامل املـنهج التجريـدي النظـري يف البحـث 
 : يل، لعل من أبرزها ما ييلاألصو

؛ التي ال وقوع هلا أو ال ينبني عليها فقه وال  ظهور املسائل النظرية االفرتاضية-١
 . عمل

ه ِفْصـَصول املتكلمـني ووأله ِيف نقد) ٧٢٨:ت (نف أشار ابن تيميةِّصوإىل هذا ال
َّدون الكالم يف أصول مقدِّجير«لنهجهم بأهنم  أدلـة ... درة بعضها وجد وبعضها ال يوجـُ

ُّمقدرة يف األذهان ال حتق  . )١(»ق هلا يف األعيانٌ
رتاضية التي تـسبب هي القواعد أو املسائل االف» رةَّ مقدٍ وأصولٍةَّبأدل«فام وصفه 

 . طراد يف إعامل منهج البحث النظري التجريديستيف وجودها اال
، عـىل ظـاهرة البحـث االفـرتايض يف أصـول الفقـه) ٧٩٠:ت ( الشاطبيَّونص
كل مسألة مرسومة يف أصول الفقه ال «:  التي قال فيهاتها مقدم إحدى يفل لهَّوضبطه ومث

 ذلك؛ فوضعها يف أصـول ًينبني عليها فروع فقهية، أو آداب رشعية، أو ال تكون عونا يف
 ... ةَّيالفقه عار

م عليهـا املتـأخرون َّ من املسائل التـي تكلـٌج عن أصول الفقه كثريُوعىل هذا خير
دخلوها فيه؛ كمسألة ابتداء الوضع، ومسألة اإلباحة؛ هل هي تكليـف أم ال، ومـسألة وأ

ًدا بـرشع أم ال، ومـسألة ال َّأمر املعدوم، ومسألة هل كان النبي صىل اهللا عليه وسلم متعب
 .  )٢(»...تكليف إال بفعل

ناك مـن  هَّ أن-ملسألة ابتداء اللغات يف أثناء بحثه -ًبالَق) ٧١٦:ت (د الطويفَّوأك

                                 
 ).٢٠/٤٠٢(الفتاوى )  ١ (
 ).٣٨ – ١/٣٧(املوافقات )  ٢ (



 
 

  ٤٤٧  

ال يتوقف عليها معرفـة : د عميل وال اعتقادي أيُّال يرتبط به تعب«مسائل أصول الفقه ما 
 . )١(» من اعتقاداهتاٍ من أعامل الرشيعة، وال معرفة اعتقادٌعمل

 يف علـم أصـول الفقـه وجود هذا النـوع مـن املـسائل) ٧١٦:ت ( الطويفَّوفرس
فتكـون فائـدهتا «وليس من رضورات العلـم، هنية ِّي جمرى الرياضات الذربكوهنا مما جي

ــة الرياضــة النَّال ــرض ظري ــة ال ــع احلاج ــسريه )٢(»وريةدف ــىل وصــفه وتف ــه ع ، وتابع
 . )٣(يف بحره) ٧٩٥:ت(ُّالزركيش

ي إليهـا ِّوالرياضة الذهنية هي نتيجة لالستطراد مع الفرضيات العقلية التي يـؤد
 . ظر التجريدي املنفك عن حاجة الواقع وحدودهالنَّ

 : ويمكن متييز املسائل واملباحث االفرتاضية بجملة من القرائن
 .  ثمرة فقهية وال بناء أصويلها أن ال يرتتب علي-أ

 . ًفيام سبق قريبا) ٧٩٠:ت (والشاطبي) ٧١٦:ت (وهذا ما أشار إليه الطويف
 .  اختالف األصوليني يف وقوع املسألة ووجودها-ب

 . طريق االجتهاد واالستنباطاع عنإمكانية وقوع اإلمج: كمسألة
هل جيوز للعامل واملجتهد أن حيكم ويفتي بام يـشاء مـن غـري رجـوع إىل :  ومسألة

 . أدلة الرشع مع تصويب قوله
واعلـم أن هـذه املـسألة «:  بقوله األخرية املسألةعىل) ٤٨٩:ت (ق السمعاينَّوعل

يهـا كثـري فائـدة؛ ألن أوردها متكلمو األصوليني، وليست معروفة بني الفقهاء، وليس ف
                                 

 ).١/٤٧٣(رشح خمترص الروضة )  ١ (
 ).١/٤٧٣( نفسه املصدر)  ٢ (
 ).٢/١٨(البحر املحيط )  ٣ (



 
 

  ٤٤٨  

 . )١(»...توهم وجوده يف املستقبلُهذا يف غري األنبياء مل يوجد، وال ي
؛ وهوسبب عـزوف الفقهـاء عنهـا لغلبـة النزعـة فهذا تأكيد لعدم واقعية املسألة

، وبيان ملصدر ظهور املـسألة مـن عنـد املتكلمـني الـذين التطبيقية الواقعية عىل منهجهم
 . هنية التجريديةِّلذيستجيبون لإليرادات ا

 .  اخلالف يف التجويز العقيل للمسألة-ج
) ٤٧٨:ت(ر اجلـوينيِّن من الفعل، ويـصوُّسخ قبل التمكالنَّ: ها مسألةتومن أمثل
ٍ ورود أمر بيشء، فهل جيوز أن ُفرضوالغرض من هذه املسألة أنه إذا «: هذه املسألة بقوله

 .»)٢(ٌمن يتسع لفعل املأمور به؟نسخ قبل أن يميض من وقت اتصال األمر به زُي
 . قل اخلالف بني اجلواز واملنع العقيلَثم ن

 . ح اجلويني بفرضيتها يف صيغة السؤال السابقَّوقد رص
 عـىل اخلـالف الكالمـي يف مـسألة التحـسني والتقبـيح ٌّواخلالف يف املسألة مبني

 . العقليني
 وز أم ال؟  جيلإثبات اإلمجاع بخرب الواحد ه: لة مسأاألمثلة؛ومن 

ُجواز االجتهاد يف عرص النبي صىل اهللا عليه وسلم، اختلـف فيهـا عـىل : ومسألة
 . أساس اجلواز واملنع من جهة العقل

 عىل املسألة، أو التمثيل االفرتايض عىل املسألة من غـري  تطبيقية عدم ذكر أمثلة-د
 . الكتاب والسنة أو الفروع الفقهية

                                 
 ).٥/٩٦(قواطع األدلة )  ١ (
 ).٢/٨٤٩(الربهان )  ٢ (



 
 

  ٤٤٩  

العلتـني إذا : ل مـسائل العلـة والرتاجـيح، كمـسألة يف مثة هذا النوعوتظهر أمثل
 . )١(كانت إحدامها أعم من األخرى هل يوجب ذلك ترجيحها أم ال؟

اتفق اجلمهور عىل جواز نـسخ اخلطـاب «:  فقالًمسألة) ٦٣١:ت(ُّوعقد اآلمدي
 . )٢(»ًخالفا لشذوذ من األصوليني) ًصوموا أبدا (إذا كان بلفظ التأبيد، كقوله

ًلة افرتاضية وليس هلا مثـال رشعـي فـاخرتع هلـا مـثال ال وقـوع لـه يف فهذه املسأ
 . النصوص الرشعية التي هي حمل البحث

 : ًواالفرتاض عادة يكون يف أحد األمور التالية
 . ُ يف إضافة مسائل ال واقع هلا أو ال ثمرة تبنى عليها-أ
 .  يف إضافة تفصيالت من رشوط وتقسيامت ال حاجة هلا-ب
 .ضافة أقوال حمتملة من غري تعيني أو معرفة لقائليها يف إ-جـ
 يف إضافة اعرتاضات وإيرادات أثناء االستدالل والبحث واملناقشة، ليس هلـا -د

  .ُّقائل، يتوقعها املستدل هبدف إحكام بناء الدليل، أو تتميم اجلدل واالرتياض الفكري
النامذج الالفتة حلضور مني من يف كتب أصول فقه املتكل) األخبار (وتعترب أبواب

 بصيغة التجويز العقـيل، سائلاملُيث يدار البحث يف كثري من التجريدية، ح ظرنهجية النَّم
 . )٣(واإلمكان وعدم االمتناع

أنموذج يمكن مالحظته والقياس عليه، حيث يظهر ) اخلرب املتواتر (ولعل مبحث
 جتريدي حمض وهو مناقـشة ينطلقون من منطلق) األخبار (أن املتكلمني يف بحثهم لباب

                                 
 ).١٧٦-٢/١٧١(ُرشح العمد : انظر)  ١ (
 ).٣/١٣٤(اإلحكام )  ٢ (
 ).٦٨٨-٢/٥٤١(املعتمد، أليب احلسني البرصي : ًانظر مثال)  ٣ (



 
 

  ٤٥٠  

 .دةَّاملطلقة واملجر) اخلرب (فكرة
هذا املنطلق يف مصطلح األصوليني عن خرب الواحـد، ) ٤٧٨:ت(ويؤكد اجلويني

ر البـاب بـه معنـى خـرب الواحـد، فـاعلم أن ِّل ما نصدَّاعلم، وفقك اهللا، أن أو«: فيقول
ي ينقله الواحد أو خرب اآلحاد ُاخلرب الذ:  الواحدَاب األصول ال يعنون بإطالقهم خربأرب

يف االصطالح، ولكن كل خرب عن خابر ممكن ال سـبيل إىل القطـع بـصدقه، وال سـبيل 
ًكذبه، ال اضطرارا وال استدالالب  فهو خرب الواحد، أو خرب اآلحاد يف اصطالح أربـاب ؛ً

 . )١(»...األصول
ٌّمع أن البحث األصويل واقع وخمتص لنبـي صـىل اهللا  باخلرب الرشعي الوارد عـن اٌ

عليه وسلم، واملقرتن بجملة من القـرائن املعتـربة التـي اعتنـى أهـل االختـصاص مـن 
 . املحدثني بتحديدها وبيان معاملها من حيث القبول والرد والتوصيف

) اخلـرب (مونِّقسُ ثم ي،دَّبشكل جمر) اخلرب (أما املتكلمون فيذهبون إىل رشح فكرة
ر عن واقعية وإمكانية هذا التقسيم يف السنة النبويـة، من حيث هو فكرة جمردة بغض النظ

 . خرب متواتر، وخرب آحاد: يقسمونه إىلف
تقـسيم ) ٤٧٨:ت (ومنهم من يقسمه باعتبار أحكام العقـل، كـام نقـل اجلـويني

ٌخرب عـن : ٌأحدها، خرب عن واجب، والثاين: األخبار تنقسم ثالثة أقسام«: األخبار بقوله
 . )٢(»عن جائز ممكنٌخرب : حمال، والثالث
ً أن اخلرب الواجب ال يقع إال صدقا، واملحـال ال يكـون إال كـذبا، ِّثم يبني وأمـا «ً

...  اخلرب عن اجلائزات فهو نحو اخلرب عن وجود ما يصح عدمه أو عدم ما يصح وجوده

                                 
 ).٢/٣٢٥(التلخيص )  ١ (
 ).٢/٢٨٠(التلخيص )  ٢ (



 
 

  ٤٥١  

ع ِستجمُاملـ.. ؛ وهـو اخلـرب املتـواترً رضورةُدرك صـدقهُثم هذا القبيل ينقسم، فمنه ما يـ
 . )١(»...ائطللرش

ًرا عن كيفية اإليغال التجريدي يف صنع األقسام واألحوال ُّفهذا املثال يعطي تصو
 . يف األخبار

ًأحدثتها القـسمة العقليـة، ووضـعت هلـا مقـابال يف خـرب ) املتواتر (ففكرة اخلرب
 . اآلحاد

 ملنهجيـتهم -لذلك ال توجـد هـذه القـسمة عنـد املتقـدمني مـن أهـل احلـديث
 بل إهنا دخلت عىل كتب مصطلح احلديث من خالل كتب أصول -ية الواقعيةاالستقرائ

ــي اخــتص ــن ِّ مؤلَّالفقــه، الت ــذلك اب ــشري ل ــى، وي ــإيراد هــذا املعن ــون ب فوهــا املتكلم
. املتواتر الـذي يـذكره أهـل الفقـه وأصـوله: ومن املشهور«: بقوله) ٦٤٣:ت(الصالح

نـاه اخلـاص، وإن كـان احلـافظ شعر بمعُوأهل احلديث ال يذكرونـه باسـمه اخلـاص املـ
َّاخلطيب قد ذكره؛ ففي كالمه ما يشعر بأنه ات بع فيه غري أهل احلديث، ولعل ذلك لكونـه ُ

ُومن سئل إبراز مثال لذلك فيام يروى ... ال تشمله صناعتهم وال يكاد يوجد يف رواياهتم ٍْ ُ َ
 . )٢(»ُبهُّمن احلديث أعياه تطل

َومن رام من املحـدثني وغـريهم «): ٦٤٢:ت( )٣(بل يقول ابن أيب الدم الشافعي َ َْ
ِذكر حديث عن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم متـواتر؛ وجـدت فيـه رشوط التـواتر اآليت 

                                 
 ).٢/٢٨١(التلخيص )  ١ (
 ). ٩٧-٩١:ص(املنهج املقرتح: ، وانظر)٢٦٨-٢٦٧:ص(علوم احلديث البن الصالح )  ٢ (
ْشهاب الدين أبـو إسـحاق اهلمـداين احلمـوي ، هو إبراهيم بن عبد اهللا بن عبد املنعم بن عيل القايض)  ٣ (

أدب ، رشح مـشكل الوسـيط: هومن تصانيف، هـ٦٤٢تويف سنة ، فقيه شافعي، املعروف بابن أيب الدم
 ).٢/٩٩(طبقات الشافعية البن قايض شهبة ، )٦/٢٥(الوايف بالوفيات : ينظر. القضاء



 
 

  ٤٥٢  

 ومثل هذا ال يقع يف األحاديـث ]: املتواتر وقالطثم ذكر رشو[ ...ًذكرها، فقد رام حماال
 . )١(»النبوية

ا األخبـار، فإهنـا َّفأم«:  بقولهُبلِهذه النتيجة من ق) ٣٥٤:ت ()٢(د ابن حبانِّويؤك
 . )٣(»...كلها أخبار آحاد

 اسـتناد ؛هذا البحث عـىل أسـاس جتريـدي منطقـي قيام  يف إثباتً أيضامما يفيدو
عىل حتقيق العلم الرضوري العقيل، فمن املعلوم أن ) املتواتر (األصوليني يف وضع رشوط

 . املتواترات أو املشتهرات: من مصادر العلم الرضوري املذكورة يف علم املنطق
 هذا األساس يف وضع بعـض الـرشوط  إىل حاول بعض األصوليني االستنادلذا

َّالعقلية كاشرتاط استحالة التواطؤ بنقل اجلمع الكثري غري املقد  . رُ
العلـم بـصدق ... «: عن نتيجـة هـذه الـرشائط) ٤٧٨:ت (لذلك يقول اجلويني

، وليس سبيله العلـوم املـستدركة بـالنظر ٌها اضطرارُفِصَاخلرب املتواتر عىل الرشائط التي ن
 . )٤(»واالستدالل

ذه  أن هذا البحـث هبـ وهو-)٤٣٦:ت (وهذا املآل استوقف أبا احلسني البرصي
 فحينام حكى خـالف النـاس يف العلـم الواقـع عنـد -الصفة ليس من علم أصول الفقه

وعندما ذكـر بعـض رشوط . )٥(»قهتاج إليه يف أصول الفُوليس ذلك مما حي«: التواتر؛ قال
                                 

 ). ١٢٣-١٢١:ص( املنهج املقرتح: ، وانظر)١٩، ١٧:ص(لقط الآللئ املتناثرة، للزبيدي ) ١ (
وفقيـه ، حمدث حافظ، ستيالتميمي الدارمي الب بن حبان بن محد بن حبان بن معاذ أبو حاتم حممد هو  )٢ (

 . الثقات، أدب القضاء، روضة العقالء: من تصانيفه، هـ٣٥٤تويف سنة ، شافعي
 ).١/١٣١(طبقات الشافعية البن قايض شهبة ، )١٦/٩٢(السري :           ينظر

 ).١/١٥٦(اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان )  ٣ (
 ).٢/٢٨٤(التلخيص )  ٤ (
 ).٢/٥٥٢(املعتمد )  ٥ (



 
 

  ٤٥٣  

 . )١(»وليس يليق الكالم يف ذلك بأصول الفقه«: قال: حصول العلم الرضوري بالتواتر
هو ما وقع من بعض األصـوليني، ) ٤٣٦:ت (وما أشار إليه أبو احلسني البرصي

النظري والرضوري ودرجاهتام حتت  :ة أنواع العلم احلادثيف مناقش) ٥٠٥:ت(كالغزايل
 . )٢(ابهذا الب

 عـن ٍ للمتـواتر خارجـةٍ نقـل رشوطحث؛هد لإلغراق التجريدي يف هذا البويش
 . )٣(لة اخلرب املتواترَقَاملجال الرشعي، كاشرتاط اختالف األديان يف ن

وبعـض ًومن شواهد التجريد يف هذا البـاب أيـضا؛ حكايـة اخلـالف واألقـوال 
 . )٤(ودة والربامهة واليهمنيُّن غري املسلمني كالسعالرشوط 

ٌ بحث املسألة خـارج عـن النطـاق الـرشعي املخـصوص بـالنص َّوهذا يفيد بأن
 .  املسلمني صىل اهللا عليه وسلمِّالرشعي املنقول عن نبي

*    *    * 
 :  منهجية التقسيامت العقلية-٢

ست عليهـا العقليـة املنطقيـة َّمنهجية التقسيامت من اخلصائص املنهجية التي تأس
ْمن فرط إعامل الن  . )٥(دَّظر العقيل املجرَ

                                 
 ).٢/٥٦١(املصدر السابق )  ١ (
 ).٢٥٤ – ١/٢٥٢(املستصفى : انظر)  ٢ (
 ). ٢/٢٧(لآلمدي، اإلحكام )١/٢٦٢(، املستصفى )٢/٢٩٦(التلخيص : ًانظر مثال)  ٣ (
 ، اإلحكام)١/٢٦٢(، املستصفى )٢/٢٤١(، قواطع األدلة )٢٩٦، ٢/٢٨١(التلخيص : ًانظر مثال)  ٤ (

 ).٢/١٥ (لآلمدي
 .  الفصل الثاينبحث األول من امل:انظر)  ٥ (



 
 

  ٤٥٤  

را يف منهج العقـل األصـويل يف َّوحني متاهى العقل املنطقي مع العقل الكالمي أث
 . دراسة مسائل أصول الفقه
التقسيامت الوصفية أو التكميليـة اللفظيـة التـي ال ثمـرة هلـا : فقد برزت ظاهرة

ًأنواعا ال تظهر صلتها وًنتيجة بحث املسألة بالتفكري العقيل اخلالص الذي يفرتض أقساما 
 . بالبحث

بلـغ درجـة األنمـوذج  )٤٣٦:ت( احلـسني البـرصيأليب )املعتمد(ولعل كتاب
ب، وتشقيق األقـسام بعـضها َُْرضالقيايس يف اعتبار املسائل بالتقسيامت والتفريعات واأل

 . من بعض
ينبغي أن نذكر مـا «: ومن أمثلة ذلك، تقسيمه للخطاب الوارد عىل سبب، فيقول

 ... سبب الذي يرد عليه اخلطاب، ونذكر قسمة اخلطاب الوارد عىل سببال
 :...أحدمها: رضبانفسبب اخلطاب هو ما يدعو إليه اخلطاب، وهو 

أحدمها ال يـستقل، : رضبان، وذلك ...هو نفسه بيان ملا تضمنه السؤال: واآلخر
 ... واآلخر مستقل

ٍواآلخر غري مـساو ، للسؤال ٍأحدمها مساو: فرضبانوأما اخلطاب املستقل بنفسه 
 ...له

ّأحدمها أعم من السؤال، واآلخـر : فرضبانأما اجلواب الذي ال يساوي السؤال، 
 ... ّأخص منه
 . )١(»...أحدمها: رضبانا إن كان اخلطاب أعم من السؤال، فهو وأم

 . )٢(وهكذا دواليك يف كثري من املسائل األصولية

                                 
 ). ٣٠٣-١/٣٠٢(املعتمد )  ١ (
ــثال)  ٢ ( ــر م ــد : ًانظ ، ١٣٤، ١٠٤-١٠٢، ٩٩-٩٨، ٨٦-٨٥، ٥٠، ٢٨، ٢١-١٩، ١٦-١/١٥(املعتم

٤١٩، ٤١٥، ٣٨٥، ٣٧٠-٣٦٣، ٣٤٣، ٣٢٠، ٢٠٦، ٢٠٥، ١٧٤-١٧٣(. 



 
 

  ٤٥٥  

 ندرة الشواهد واألمثلة عليها لكوهنا غري ؛اضية عىل أهنا قسمة عقلية افرتُّومما يدل
 . واقعة يف الرشع أو يندر حتققها حتى يف الواقع العام

بفرضــية إحــدى ) ٤٣٦:ت(بــل وردت حلظــة إقــرار مــن أيب احلــسني البــرصي
ًالتقسيامت التي أوردها، حيث ذكر أقساما يف تعليق اخلصم عىل اآلخـر يف قلـب العلـة، 

 ... فرضبان... واآلخر...  أحدمها:وذلك عىل أرضب«: فقال
 . )١(»...فال وجود له: أما القسم األول

ف مع منهجيـة التقـسيامت العقليـة التـي فرضـت فهذا اعرتاف باسرتسال املصنِّ
 . ًأقساما ال وجود هلا

 تضعيف الشواهد واألمثلة والتطبيقات الفقهية الفروعية يف توضيح القواعـد -٣
 . وضبط املسائل األصولية

والرمزي هو هنج املناطقة لتفادي تأثري املثال اجلزئـي أالعدول إىل التمثيل املبهم و
 . دَّعىل املعنى الكيل املجر

وملـا كانـت األمثلـة «:  هذا الصنيع عند املناطقـة بقولـه)٥٠٥ت( الغزايلِّويفرس
َطت الناظر؛ عدل املنطقيون إىل وضع املعـاين املختلفـة املبهمـةَّلة ربام غلَّاملفص وا َّ، وعـربَ

 . )٢(»عنها باحلروف املعجمة
واملنطقيـون «: عه عن املـنهج التجريـدي، بقولـهُّتفر) ٧٢٨:ت ( ابن تيميةِّويبني

دة عن املواد، ال تدل عىل يشء بعينه؛ لـئال يـستفاد العلـم باملثـال مـن َّيمثلون بصور جمر

                                 
       ) ٨٤٥، ٨٢٠-٢/٨١٩.( 

 ).٨٢٠ – ٢/٨١٩(املعتمد )  ١ (
 ).١٣٧:ص( العلم معيار)  ٢ (



 
 

  ٤٥٦  

 . )١(»نةَّصورته املعي
الضبط للقواعد الكلية، كام أشـار ونتج عن هذا املنهج صعوبة اإلدراك والفهم و

 عـن املـواد ًدةَّفإن إدراك القوانني جمر... «: بقوله) ٥٤٨:ت (لذلك ابن سهالن الساوي
 .)٢(»ضةَّباع الغري مروِّواألمثلة ربام يستعيص عىل الط

ف من ذكـر التطبيقـات والفـروع ُّنة األصولية الدعوة إىل التخفَّوظهرت يف املدو
ــد دراســة ا ــة عن ــي رصالفقهي ــه، والت ــم أصــول الفق ــسائل يف عل ــد وامل ــا َّلقواع ح هب

 :نـاء تعريفـه ألصـول الفقـه، ثـم قـاليف مقدمة كتابـه املستـصفى أث) ٥٠٥:ت(الغزايل
 املـسائل إال عـىل طريـق رضب املثـال، بـل حـادض فيهـا آلَّوأما األصول فال يتعر...«

وهتـا، ثـم لوجـوه يتعرض فيها ألصل الكتاب والسنة واإلمجاع، ولـرشائط صـحتها وثب
َّداللتها اجلملي  .  )٣(»ض فيها ملسألة خاصةَّة من غري أن يتعرُ

 عىل حتديد وظيفة األصويل باجلانب بالنظري دون ُّيلح) ٤٧٨:ت (وكان اجلويني
ِّفاألصويل ال يعر... «: التعرض للفروع، فيقول  . )٤(»...ج عىل مذاهب أصحاب الفروعُ

 . )٥(»كلم يف تفاصيل الفقهفليس من رشط األصويل أن يت... «
ويف الدعوة لتجريد القواعد عن الفروع تعميق لتأثري املنهج العقيل التجريـدي يف 

ًكـان مرتبطـا يف ) ٢٠٤:ت (سه الـشافعيَّنهج الذي أس امل أنبحث مسائل األصول، مع
ن الكتـاب بنيته بالفروع والتطبيقات الفقهية التـي تـدور يف االسـتدالالت الـرشعية مـ

                                 
 ).١٥٤:ص(الرد عىل املنطقيني )  ١ (
 ).٤٩:ص(البصائر )  ٢ (
 ).١/٣٦(املستصفى )  ٣ (
 ).٢/٥٦٤(الربهان )  ٤ (
 ). ٢/٥٦٩ (ربهانال)  ٥ (



 
 

  ٤٥٧  

 . يف أثناء تقعيده وتأصيله للمسائل ُّ الشافعيدعيهاة التي يستوالسن
 من أبوابه بآية مـن كتـاب اهللا أو حـديث ٍبل اعتاد الشافعي يف رسالته افتتاح كثري

ة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، والتي تتضمن مسألة فرعية خاصة، فيبحـث يف نَُّمن س
، ثم يقرر بعد النقاش واملداولة أو يف أثناءه طلفرع املستنبل ستند امل منهاالفهم املستخلص

 . األصل الذي يتوجب العمل به
عىل ظاهرة ضعف العناية باألمثلة والشواهد الفقهيـة ) ٧١٦:ت (ويشهد الطويف

َيف كتب األصول التي بنيـت عـىل املـنهج الكالمـي، فيقـول منتقـدا مـا و ط ُّفه بتـسلَصـًُ
وهلذا جاء كالمهـم ... «: والكالم عىل أصول الفقهاملتكلمني املتأثرين باملنطق والفلسفة 

ِّيا عن الشواهد الفقهية املقرِرَع) يف أصول الفقه=  (فيه ًبة للفهم عىل املـشتغلني، ممزوجـا  
 .)١(»...بالفلسفة

ِّويشهد هلذه الظاهرة أيضا، تكرار األمثلة والتي يمث  األصـوليون يف تقريـر ال هبـً
تتكـرر يف املـصنفات األصـولية منـذ القـرن الرابـع أو القواعد، حتى إن بعض األمثلـة 

 .  إىل العصور املتأخرة بدون إضافة أو تغيري اهلجرياخلامس
*    *    * 

                                 
 ).٣/٣٧(رشح خمترص الروضة )  ١ (



 
 

  ٤٥٨  

 
 

 .املنهج اجلديل: من املناهج املؤثرة يف الفكر والتدوين األصويل
 بني املنطـق ثـم الكـالم ثـم قلةنترة يف مادة اجلدل املِّوقد تقدم تقرير العالقة املؤث

ًفا ضمن فروع علم أصول الفقه، وظهر مـا صنَُّ م)علم اجلدل(أصول الفقه، حتى أصبح
 . )١ ()باجلدل األصويل (لح عليهُاصط

ل النمـوذجي حلركـة اجلـدل يف علـم ِّوتعترب كتب املتكلمني األصولية هي املمثـ
 . أصول الفقه من خالل تقرير وبحث املسائل األصولية

ًسس كالمية باعثا للتوسع يف اجلدل واملناقضة ُ كان اجلدل الكالمي املبني عىل أبل
التقريــب  (يف كتابــه األصــويل) ٤٠٣:ت (يف كتــب أصــول الفقــه، كــام فعــل البــاقالين

 . وعامة األشاعرة األصوليني يف مناقضة آراء املعتزلة األصولية) واإلرشاد
ية، ًرا يف إدارة املسائل األصـولِّاجلديل مؤثات التي يظهر فيها املنهج ع التجليَّووتتن

 : يف مجلة من املظاهر
اختلـف « أو »كـاختلف النـاس«ًعقد املسألة ابتداءا عـىل صـيغة اخلـالف، : منها •

 ...  ونحوها» أهل العلماختلف« أو »العلامء
حيـث ) ٤١٥:ت (للقـايض عبـداجلبار) ُرشح العمد (ومن نامذج هذا األسلوب

ًابه عىل الصيغة اخلالفية اجلدلية، مفتتحـا عامـة الفـصول واألبـواب أدار عامة أبواب كت
 . بتعداد األقوال واخلالف والقائلني

                                 
 . املبحث الثاين من الفصل السادس: انظر) ١ (



 
 

  ٤٥٩  

فت بعض الكتب األصولية عـىل أسـاس االختـصاص بعـرض املـسائل نُِّبل ص
للقايض ) مسائل اخلالف يف أصول الفقه (اخلالفية فقط، وذكر اجلدل املتعلق هبا، ككتاب

 ). ٤٣٦:ت (يأيب عبداهللا الصيمر
، الذي أبـان يف مقدمتـه عـن ختصيـصه )٤٧٦:ت (للشريازي) التبرصة (وكتاب

 . )١(باملسائل املختلف فيها يف أصول الفقه
فـــإن  (أو). قلنـــا... فـــإن قيـــل (إدارة املناقـــشة والبحـــث بـــصيغة: ومنهـــا •

 ... وهكذا) فاجلواب...قيل
 األصولية، بحيث ال ًوهذه الصيغة هي من أوسع األساليب انتشارا يف املصنفات

 . حتتاج إىل متثيل
 .واشرتكت مجيع الطرائق الكالمية والفقهية يف استعامهلا

لة يف االستدالل واألجوبـة التـي َّترتيب الوجوه املطو:  املنهج اجلديلمظاهرومن  •
 . قد تتجاوز العرشة أوجه

لنفـاة القيـاس، ) هـ٤١٥:ت (ومن أمثلة ذلك، نقاش القايض عبداجلبار املعتزيل
ًحيث نقل عنهم ثالثة عرش وجها عقليا يف االستدالل، وصاغ بعض األوجـه عـىل هيئـة  ً

 .االقرتانية والرشطية: األشكال املنطقية
ِّثم عقد فصال يف االحتجاج للجواز وأداره باإليراد والرد ، ثم أجـاب عـن مجيـع ً

 .)٢(األوجه الثالثة عرش؛ يف أجوبة عامتها عقلية جدلية

                                 
 ).١٦:ص(التبرصة : انظر) ١ (

 ).٣٠٧ – ١/٢٨١(ُح العمد رش: انظر) ٢ (



 
 

  ٤٦٠  

ِّبرد خـاص وجـدل ) ٢٤١:ت ()١(وداود الظاهري ) ٢٣١:ت (ظام النََّّكام خص
 .)٢(ثنائي

ُّثم عقد فصال آخر ملجادلة من ينفي ورود التعبـ وبعـد هـذه الـدورة . د بالقيـاسً
 رجع إىل بيان وتفصيل أدلة القائلني بورود التعبد بالقياس، مع تتبـع اإليـرادات ؛يةاجلدل

 .)٣ ()فنقلةال (والرد عليها بصيغة
 الدالة عىلة َّيف كتب أصول الفقه من املواطن اجللي) حجية القياس (ولعل مبحث

 .متكن املنهج اجلديل عند األصوليني
اشرتاط انقـراض العـرص يف انعقـاد اإلمجـاع، حيـث : ؛ مسألةً أيضاومن األمثلة

 .بنقل اخلالف عىل قولني) هـ٤١٥:ت (افتتح القول فيها القايض عبداجلبار
 . باإليراد والردٌد حجة املذهب األول عىل ستة أوجه، وختللها نقاشَّم عدث

 .)٤(ثم عاد باجلواب عىل األوجه الستة مجيعها، وهكذا
 .)٥(نقض اإلمجاع بمخالفة الواحد واالثنني: وكذا فعل يف مسألة

وهـي . ل، ونحوهاُّباملنع أو التسليم، أو التنز:  ابتداء األجوبةمظاهر اجلدل؛ومن  •

                                 
فقيـه وإمـام أهـل ، أبو سـليامن الظـاهري،  بن عيل بن خلف البغدادي املعروف باألصبهاينداودهو )  ١ (

  . خرب الواحد، إبطال القياس، اإلمجاع: من تصانيفه، هـ٢٤١تويف سنة ، الظاهر
 ).١٣/٩٧(السري ، )١٠٢:ص(طبقات الفقهاء للشريازي :       ينظر

 
 ).٣١٣ – ١/٣٠٨ (ُرشح العمد: ظرنا) ٢ (

 ).٣٥٠ – ١/٣١٧(املصدر السابق ) ٣ (

 ).١٦٣ – ١/١٥٣(ُرشح العمد : انظر) ٤ (

 ).١٩٤ – ١/١٨٣(املصدر السابق ) ٥ (



 
 

  ٤٦١  

 . صطالحات جدلية مقررة يف علم اجلدلا
، )٦٠٦:ت ()١(وهذا األسلوب شائع يف لـسان كثـري مـن األصـوليني كـالرازي

 . وغريهم) ٦٤٦:ت (، وابن احلاجب)٦٣١:ت ()٢(واآلمدي
 .باخلصم واملخالف، ونحوها: وصف القائل باملذهب املقابل: ومنها •

 . اجلديلق النقاشُّوهو تعبري جديل سائد، حيرض يف أثناء تعم
 سياقيف ) ٤٠٣:ت (عن الباقالين) ٤٧٨:ت (صه اجلوينيَّومن أمثلة ذلك، ما خل

وىل عنـدنا؛ َواأل... «: ، فقـال»تصويب املجتهدين يف الفروع«: اجلدل الدائر حول مسألة
 !إذا خضت يف االستدالل أن تقسم الكالم عىل خصمك

ًه عقال أو هو مما يمتنـع فتصويب املجتهدين عندك؛ مما يستحيل املصري إلي: فتقول
 !ًرشعا؟

َّهو مما يستحيل عقال؛ فقد أحلق جائزا باملحاالت، فإن: فإن قال ً  الذي صـار إليـه ً
ِّبون لو قدِّاملصو  . من املستحيالتُّعدُفهذا ال ي... ر ورود الرشع به؛ مل يستحلُ

فإن عـادوا ومتـسكوا يف حتقيـق االسـتحالة بـام  ادعـوه مـن طـرق املناقـضات؛ 
ٌوجواب عنها هنيفال  . عىل ما سبقِّ

ً ذلك ال يستحيل عقال، وإنام يمتنع رشعا فنقيم عليهم الداللة التي َّوإن زعموا أن ً
 .)٣ (»...سبقت

                                 
 ...).٦٢ – ٦/٢٩(، ...)٢٨٠، ٣٦٩، ٢٣٢، ٤/٢٢٠(، ...)٣١٩، ٢/٨٤(املحصول : ًانظر مثال) ١ (

، ٥٢، ٢٢ – ١٨، ١٨ – ١٥، ٦ – ٢/٤(، ...)١٤٤ – ١٣٧، ١/٧٥ ( لآلمـدياإلحكـام: ًانظر مثال) ٢ (
١٩٦ – ١٨٩، ١٥٥ – ١٥٤، ١٣٢ – ١٢٩، ٤/٦(، ...)٢٩٠ – ٣/٢٨٨(، )٢٧٠، ٦٦.( 

 ).٣/٣٧٦(التلخيص ) ٣ (



 
 

  ٤٦٢  

ب عـىل خطـوات َّرتـُفيالحظ كيفية تقديم الباقالين أو اجلويني للتمرين اجلديل امل
 .وإجابات يف هذه املسألة

منطق اجلديل يف منهجيـة املقايـسة واملناقـشة ويف هذا داللة عىل احلضور العايل لل
 .واالستدالل األصويل

ومن ذلك، حماولة إلزام اخلصم بأصوله، أو بأقواله األخرى أثنـاء النقـاش لبيـان  •
 .لهَطَتناقضه وخ
يف أثنـاء جدلـه يف خـالف ) ٤١٥:ت (، ما أورده القايض عبـداجلبار تهومن أمثل

 : حيث قالختصيص العلل الرشعية،
 ... عىل وجه ينتقض كونه أمارةًال جيوز أن جيعل احلكيم اليشء أمارة: لفإن قا«

 وجهه، وال سبيل ِّالتناقض الذي ادعيته غري معقول عندنا فيجب أن تبني: قيل له
 الوصـف الـذي يوجـد يف بعـض املواضـع وال َّأن: لك إليه، وإنام يلزم ما ذكرته لو قلنا

 .فاإللزام ساقط... يتعلق به حكم
 .)١ (»...وجه املناقضة معلوم: لفإن قا

 .)٢(ًمن أكثر األصوليني استخداما هلذا األسلوب) ٤٥٦:ت (ُويذكر أن ابن حزم
*                  *                  *                            

ًوقد يكون املنهج اجلديل عامال يف تـشقيق املـسائل األصـولية االفرتاضـية تتمـيام  ً
 .عقيللالستطراد ال

                                 
 ).١٤٠، ١/١٣٨(ُرشح العمد ) ١ (

 ).٣/٩٥٤(علم أصول الفقه يف القرن اخلامس، عثامن شوشان : انظر) ٢ (



 
 

  ٤٦٣  

ما نتج عـن اخلـالف يف جـواز إحـداث قـول ثالـث إذا اسـتقر : تهولعل من أمثل
 .ًخالف الصحابة ونحوهم عىل قولني سابقا

وممـا يتـصل «: مـسألة متـصلة هبـا، فقـال) ٤١٥:ت (فشقق القايض عبـداجلبار
باملسألة التي تقدمت اخلالف يف أن األمة إذا أمجعت عىل أن ال فصل بـني مـسألتني، هـل 

ًج خالفا، وأورد جدال ونقاشا حوهلاَّ ثم خر)١ (»...ز ألحد أن يفصل بينهامجيو ًً. 
ًومما يتصل أيضا بام تقـدم مـن «: ثم عقد مسألة أخرى ذات صلة بالسوابق، فقال

ت بدليلني يف مسألة، هل جيوز ملن بعدهم أن يستدل فيها َّالكالم يف أن الصحابة إذا استدل
 .)٢ (»رابع وأبغري ما استدلوا به من ثالث 

ًثم أورد أقواال وجداال حوهلا كذلك ً. 
َويتجىل يف عدد من املواطن واملـسائل األصـولية الـزخم ا هلائـل ملنهجيـة اجلـدل َّ

 :هامنواملناظرة، 
 .حجية خرب اآلحاد وداللته -
 .يغة واإلرادةِّبعض مسائل األمر والعموم، وخاصة املرتبطة بأصول كالمية كالص -

 .بعض مسائل النسخ -

 .جية القياسح -

 .تصويب املجتهدين -

 .الرتجيحات -

                                 
 ).٢٢٦ – ١/٢٢١(ُرشح العمد ) ١ (

 ).٢٣١ – ١/٢٢٧(املصدر السابق ) ٢ (



 
 

  ٤٦٤  

قوادح القياس واالعرتاضات الواردة عليـه، حيـث : ومن تلك املواطن، مبحث
 . ر مبارش يف علم أصول الفقهِّيظهر علم اجلدل كمؤث

لقـوادح ً شيئا مـن قـانون اجلـدل حـني رشحـه )٦٤٤:ت (وينقل ابن التلمساين
فنعــود إىل ذكــر القــوادح ... «: ، فيقــول)ازيَّرشح معــامل الــر (القيــاس يف كتابــه

 :بها اجلدليون عىل مقدمات ثالثةَّواالعرتاضات، وقد رت
 .املناقشات اللفظية: األوىل
 .املؤاخذات اجلدلية: والثانية
 .املفاقهة املعنوية واإللزامات األحكامية: والثالثة

 يف ٍإىل خلـل ما يرجـع ُّكل:   فهي-ً ويسموهنا استدراكات أيضا- فأما املناقشات
 ...التعبري

ٍ ما يرجع إىل خلل يف تركيب أصل الدليل يف زعـم ُّفكل: وأما املؤاخذات اجلدلية
 ... من سالبتنيٍاملعرتض؛ كرتتيب قياس

 أو ٍ أو معارضـةٍ ما يرجع إىل ممانعةُّ وهي كل: فهي املقصودة؛وأما املفاقهة املعنوية
ِإلزام مناقضة، أو بيان حيد احلجة عن املط ْ  .)١ (»...لوبَ

ِّوهذا الرتتيب يفرس  كيفية ِّ اخلطوات العملية الخرتاع اإليراد واالعرتاض، ويبنيُ
 .انتقال نظر املجادل

كام يظهر يف ذلك، كيفية تركيب وترتيب العقل اجلـديل، أو فكـر املنـاظرة الـذي 
ًيرتسخ كمنطق مؤثر يف الذهن عند النظر والبحث أيا كان العلم الذي سيتناوله ّ. 

                                 
 ).٣٩٦ – ٢/٣٩٥(رشح املعامل ) ١ (



 
 

  ٤٦٥  

 
 

ًحينام بحث املناطقة يف األدلة التي يمكن للعقل أن يـستفيد منهـا علـام؛ وضـعوا 
ًمعيارا للمقبول واملردود منها، يقوم عىل أساس التمييز بني األدلة بحـسب درجـة وقـوة 

ِالداللة املستفادة، وامللز وله حتى جتتمع عليه العقول الصحيحة وتـضيق أو تنعـدم مة لقبُ
 .دائرة اخلالف والتنازع قدر اإلمكان
لح عليه يف مراتب اإلدراك الذهني؛ بدرجـة القطـع ُوهذه الدرجات هي ما اصط

 .واليقني، ودرجة الظن
ز املناطقة بني األدلة العقلية بحسب قـوة املـدلول، فوجـدوا أن األدلـة التـي َّفمي
)=  القيـاس- االسـتقراء-التمثيـل(  هـيوحددوا معاملها وحرصوها يف ثالثة اكتشفوها

 .تتباين بحسب مدلوهلا بني القطع والظن
 تفيد الظن، وال يرقى املستفاد منهـا )التمثيل، واالستقراء الناقص(: فداللة دلييل

م م هبا عىل اخلـصوازإللا عىل ذلك؛ عدم صحة االحتجاج وانوَلدرجة اليقني والقطع، فب
  بـهضعف أو يسقطلك لوجود االحتامل الذي يأو يف إثبات احلقائق الكربى القطعية؛ وذ

 .االستدالل
 يمكـن أن )الربهـاين/االستقراء التام، والقياس املنطقي(ويف املقابل، وجدوا أن 

مات الرضورية، ِّيفيد القطع واليقني إذا توفرت فيه مجلة من الرشائط واملواصفات كاملقد
عىل مـا يفيـد القطـع ) بالربهان (مات، ولذلك اصطلح املناطقةِّلكلية يف املقدواألحكام ا

 .واليقني، ويفرض اإللزام واحلجة
وقد استقر منهج تصنيف طـرق االسـتدالل بحـسب القطـع والظـن يف املـنهج 



 
 

  ٤٦٦  

الكالمي، ونفذ منه إىل علم أصول الفقه عن طريق املتكلمني، حيث تواضـع املتكلمـون 
، وعـىل »بالـدليل«ما يفيد اليقني وما يفيد الظن، فاصطلحوا عىل األول عىل التفريق بني 

 .»باألمارة«الثاين 
وعنـد املتكلمـني أن الـدليل ال ... «): ٤٧٦:ت (يقول أبـو إسـحاق الـشريازي
 الكتـاب واخلـرب املتـواتر وإمجـاع األمـة واألدلـة ِّيستعمل إال يف ما يوجب القطع كنص

َّال يـسمفأما ما يوجـب الظـن فـ. العقلية ُى دلـيال، وإنـام يقـال ُ كخـرب الواحـد » أمـارة«ً
 .)١ (»والقياس

وقـد قـال أكثـر املتكلمـني وبعـض «:  بقولـه)٤٨٩:ت (ويؤكد ذلك الـسمعاين
ا ما يؤدي إىل الظن فـال يقـال لـه َّي إىل العلم، فأمِّال يستعمل الدليل إال فيام يؤد: الفقهاء

 .)٢ (»...أنه ال فرق بينهام: الفقهاءوعند عامة . أمارة: ُدليل، وإنام يقال له
لـدليل بـاملقطوع بـه مـن ا  املتكلمون اسمَّوخص«): ٧٩٤:ت (ويقول الزركيش

) التلخـيص (السمعي والعقيل، وأما الذي ال يفيد إال الظن فيسمونه أمـارة، وحكـاه يف
 .)٣ (»عن معظم املحققني

مـني عـرب املـصدر وقد أشارت هذه النقول إىل مدخل هذا األثر عن طريق املتكل
 .الوسيط يف جممل اآلثار املنطقية وهو علم الكالم املنهجي

إىل كافـة ) ٦٣١:ت (وقد انترش هـذا التـصنيف والتفريـق حتـى عـزاه اآلمـدي

                                 
 ).١/١٥٥(رشح اللمع ) ١ (

 ).١/٤٣(قواطع األدلة ) ٢ (

 ).١/١٣١(التلخيص، للجويني : ، وانظر)١/٣٥(البحر املحيط ) ٣ (



 
 

  ٤٦٧  

 .)٢(وانتقده الزركيش عىل ذلك. )١(األصوليني
نـة َّدة يف املدوِّوقد سامهت منهجية القطع والظن يف تشكيل مجلة من اآلثار املتولـ

 .صوليةاأل
تصنيف األدلة األصولية، وصناعة القواعـد عـىل أسـاس التفريـق بـني مـا : ًأوال •

 .يوجب القطع والظن
طرق الفقه، ثم تقسيم : ف أصول الفقه بأنهيوهلذا ذهب بعض األصوليني إىل تعر

 .)٣(داللة، وأمارة: طرق الفقه إىل
كالية الـواردة  عن اإللـزام واإلشـٌوهذا التقرير يف حقيقة أصول الفقه هو عدول

عىل تفريق املتكلمني، ألن املقـرر الـسائد أن أصـول الفقـه هـي أدلتـه، وهـذا مـا أورده 
أفيدخل : فإن قيل«: ، فقال باألدلة:يف تلخيصه عىل تعريفه األصول) ٤٧٨:ت (اجلويني

 لتمس فيه القطع؟ُيف هذا الفن ما ال ي
ُّ ال يعد]لقطعا[=ُما ارتضاه املحققون أن ما ال يبتغى فيه العلم: قيل  . من األصولُ

 وهـي ]القطـع[=فيض إىل العلـمُفأخبار اآلحاد واملقاييس السمعية ال ت: فإن قيل
 !من أدلة أحكام الرشائع؟

 عىل وجوب األعامل وذلك مما يدرك باألدلة ًإنام يتعلق باألصول تثبيتها أدلة: قيل
 .)٤ (»الفقهٌالقاطعة، فأما العمل املتلقى منها فمتصل بالفقه دون أصول 

                                 
 ).١/٩(اإلحكام : انظر) ١ (

 ).٣٦ – ١/٣٥(البحر املحيط : انظر) ٢ (

 ).١/٨٠(، املحصول )١٠ – ١/٩( املعتمد :انظر) ٣ (

 ).١٠٧ – ١/١٠٦(التلخيص ) ٤ (



 
 

  ٤٦٨  

واعلـم، «: اإلشكالية، ووجه اخلروج منها؛ بقولـه) ٧٧٤:ت (ر اإلسنويِّويصو
ِخمـر) باألدلـة (أن التعبري ْ  مـن أصـول الفقـه، كالعمومـات، وأخبـار اآلحـاد، ٍ لكثـريٌجُ

موا العمـل هبـا فليـست َّفإن األصوليني وإن سل. والقياس، واالستصحاب، وغري ذلك
رات له، فإن الدليل عندهم ال يطلق إال عىل املقطوع به؛ وهلـذا ًعندهم أدلة للفقه، بل أما
 .)١ (»...أصول الفقه جمموع طرق الفقه: قال اإلمام يف املحصول

ق عامـة األصـوليني يف تقريـر َّ فر؛ذا األصل فيام يوجبه القطع والظن عىل هًوبناء
. إىل قطعـي وظنـياألدلة والقواعد، كتقسيم األخبـار إىل املتـواتر واآلحـاد، واإلمجـاع 

ًصا مـن اطـراح العمـل بالـدليل أو ُّوالتفريق بني ما يوجب العلم وما يوجب العمل ختل
 ً.األصل إمجاال

 .إبطال االستدالل عىل القواعد واملسائل األصولية باألدلة املوصوفة بالظنية: ًثانيا •
وز أن حتقيق وإثبات القواعد األصولية من املطالب القطعية، وال جيـ: ووجه ذلك

ُّتبة، لذلك تـردُّاالستدالل عليها بالظنيات؛ للتباين يف الر  مجيـع الطـرق واالسـتدالالت ُ
 .ة الرشعيةسيحاد واألقأخبار اآل: التي تفيد الظن، مثل

طلب العلم ُاعلم، وفقك اهللا، أن كل ما ي«: بقوله) ٤٧٨:ت (ويقرر ذلك اجلويني
قبل يف العقليات وأصـول العقائـد، ُ ال يأن خرب الواحد... فيه فال يقبل فيه أخبار اآلحاد

 .)٢ (»لتمس فيه العلمُوكل ما ي
بطالن االستدالل بالظـاهر فـيام املطلـوب منـه «): الربهان ( يف اجلوينيلَّأصكام 

وهـذا نجريـه يف خـرب الواحـد، واألقيـسة ... القطع، ألن ظهور معناه غـري مقطـوع بـه

                                 
 ).١/١١(هناية السول ) ١ (

 ).٢/٤٣٠(التلخيص ) ٢ (



 
 

  ٤٦٩  

 .)١ (»...املظنونة
ًض األحاديث، فقال جميبا  االستدالالت املستندة لبعق ذلك يف حماكمة بعضَّوطب
جـج، فـإن ُهذا من أخبار اآلحاد فال يسوغ التمـسك بـه يف إثبـات احل... «: اعن أحده

 .)٢ (»...جج الرشع ال تثبت إال بأدلة قاطعةُح
وهـو يف  - )٣(»ّكل عمـل لـيس عليـه أمرنـا فهـو رد«:  بحديثستداللاالد َونق
عنـه وعـن ) ٤٧٨:ت (ضاء النهـي الفـساد، فأجـاب اجلـوينياقت:  يف مسألة-الصحيح

واعلم، أن هذا اعتصام بأخبار األفراد واملطلـب يف املـسئلة القطـع، مـع أنـه ال «: أمثاله
 .)٤ (»...معتصم فيه
األسـامء : ًحـديثا يف االسـتدالل عـىل مـسألة) ٤٧٤:ت ( أبو الوليد البـاجيَّورد

ٍجواب ثان، وهو أن هذا مـن أخبـار اآلحـاد، فـال و«: املنقولة من اللغة إىل الرشع، فقال
تغلب عليـه النزعـة ) ٤٧٤:ت (مع أن الباجي. )٥ (»يصح االحتجاج به فيام طريقه العلم

 .الفقهية
 االستدالالت احلديثية بحجـة أن خـرب الواحـد ال ُّوانترش يف اجلدل األصويل رد

 .)٦(ُيستدل به يف األصول

                                 
 ).٣٣٨ – ١/٣٣٧(الربهان ) ١ (

 ).١/٤٣٠(التلخيص ) ٢ (

مـن حـديث عائـشة ريض اهللا ) ١٧١٨(باب نقض األحكام الباطلة برقم ، أخرجه مسلم يف األقضية  )٣ (
 .عنها

 ).٤٩٩ – ١/٤٩٨ (تلخيصال) ٤ (

 .نفس احلديثب  االستدالليف نقد) ٢/١٦(املستصفى : ، وانظر)١/٢٩٩(إحكام الفصول ) ٥ (

 ).٧٨٢، ٦٠١، ٢/٥٩٥(رشح اللمع : ًانظر مثال) ٦ (



 
 

  ٤٧٠  

ُونثبت بخرب التـواتر «): ٥١٣:ت ( عقيل احلنبيلًدد أيضا، يقول ابنَّويف هذا الص
 .)١ (»األصول، وال نثبت بخرب الواحد إال األحكام

ًما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا «: االستدالل بحديث) ٥٠٥:ت ( الغزايلَّورد
 .)٣(»ٍأنه خرب واحد ال تثبت به األصول«: هِّعىل حجية االستحسان، وقال يف رد» )٢(حسن

تـصويب املجتهـد، وقـال :  من االسـتدالالت يف مـسألةًباجلملة جمموعة َّردكام 
 .)٤ (»ثم مجيع ما ذكروا أخبار آحاد ال تقوم هبا حجة... «: عنها

عن خمالفة هذا املنهج القـائم عـىل وصـف إفـادة ) ٤٨٩:ت (وقد أبان السمعاين
تكلمـون وبعـض ه يف االستدالل، والذي يتبنـاه املِّخرب الواحد بالظن وعدم العلم ثم رد

ًالفقهاء، خمالفني فيه أهل االختصاص من املحدثني، فقال متحدثا عن إفادة خرب اآلحـاد 
 .ا العلم، فذهب مجهور الفقهاء واملتكلمني إىل أنه ال يوجب العلمَّأم«: للعلم

نعة بـصحتها َّإىل أن األخبار التي حكم أهل الـص: وذهب أكثر أصحاب احلديث
 .)٥ (»ٌ موجبة للعلمورواها األثبات الثقات
 املأخذ االسـتقرائي العمـيل لـرأي املحـدثني يف توصـيف لحظُيويف هذا التقرير 

 .ومتييز خرب الواحد املقبول الذي يلزم العلم والعمل الذي تطالب به الرشيعة
بخالف هنج ومآخذ املتكلمني التجريدية التي تناقش هذه القواعد وفق املقتـىض 

                                 
 ).١/٢٦٣(الواضح ) ١ (

 ).٤٤٦٥(وصححه احلاكم ، )٣٦٠٢(والطرباين يف األوسط برقم ، )١/٣٧٩(أخرجه أمحد )  ٢ (

 ).١/٤٤١(املستصفى ) ٣( 

 ).٢/٤٢٩(املصدر السابق ) ٤ (

 ).٢٦٠ – ٢/٢٥٨(قواطع األدلة ) ٥ (



 
 

  ٤٧١  

 يف مـنهج تعامـل املحـدثني مـع ستقرائية املعتمـدةربة الواقعية االد عن التجَّالعقيل املجر
 .األخبار الرشعية وكيفية متحيصها ونقدها

 .التأثري يف إعامل وتطبيق القواعد األصولية: ًثالثا •

ل العمل هبا كمن يذهب ُّ إىل ظنية يتعطتلَّحتوأو  ُإذا وصفتقاعدة األصولية  فال
وبـه . )١(يللتباين يف املرتبة بني القطعـي والظنـإىل منع نسخ الكتاب بخرب اآلحاد 

أمجع العلـامء عـىل أن «: اإلمجاع، بقوله) ٤٧٨:ت (قال اجلمهور، وحكى اجلويني
ُّالثابت قطعا ال ينسخه مظنون، فالقرآن ال ينسخه اخلـرب املنقـول آحـادا، والـس ً نة ً

 .)٢ (»له غري مقطوعْقَاملتواترة ال ينسخها ما ن
ي، وبه قالت احلنفيـة، يقـول عـالء  ختصيص القطعي بالظنول بعدم جوازوكالق

نة املتواترة؛ ال حيتمل اخلـصوص ُّالعام من الكتاب والس«): ٧٣٠:ت ()٣(الدين البخاري
أي ال جيوز ختصيصه بخرب الواحد والقياس ألهنام ظنيان فال جيوز ختصيص القطعي هبام، 

هـو املـشهور مـن ... هذا. يألن التخصيص بطريق املعارضة والظني ال يعارض القطع
 .)٤ (»مذهب علامئنا

 .)٥(وكذلك يف التعارض والرتجيح بينهام

                                 
 ).٣١١:ص(، ورشح تنقيح الفصول )١/٢٩١(، روضة الناظر )١٢٨:ص(اللمع : ًانظر مثال) ١ (

 ).٢/٨٥٤(الربهان ) ٢ (

مـن ، هــ٧٣٠تويف سنة ، فيوفقيه حن، أصويل، هو عبد العزيز بن أمحد بن حممد عالء الدين البخاري  )٣ (
 .رشح اهلداية، التحقيق رشح املنتخب: هفتصاني
 ).٩٤:ص(الفوائد البهية ، )١/٣١٧( اجلواهر املضية :         ينظر

 ).١/٥٩٣(كشف األرسار ) ٤ (

 ).٦٣٦:ص (ّنِ، والقطعي والظني، ملحمد معاذ اخل)٤/٢٤١(اإلحكام : انظر) ٥ (



 
 

  ٤٧٢  

 .حكم املخالفة واخلطأ بني القطع والظن: ًرابعا
قطعيـة : النظريـات قـسامن«: ل الغزايل فيها القول، وختمه هبذه النتيجـةَّوقد فص

هـذا هـو مـذهب . ..ًوظنية، فـاملخطئ يف القطعيـات آثـم، وال إثـم يف الظنيـات أصـال
 .)١ (»اجلامهري

*                 *                *                              
ه تطور عالقة علم املنطـق نتجل؛ بيان التأثري املنهجي الذي أواملراد من هذا الفص

بل يتدرج ، ًبعلم أصول الفقه، مع مراعاة أن التأثري املنهجي قد ال يظهر جليا بادئ النظر
 مظاهر متعددة من الدرجة الثانية أو الثالثة، لكن عند تلمس جذوره ومنطلقاته؛ تظهر يف

ًر الحقـا ِّر األول واملصدر الرئيس الذي أطلق رشارة التأثري املتطـوِّلة والرابطة باملؤثِّالص
 .بعوامل إضافية أخرى
ُ مبـارشة فقـط تنقـل ثـم تطبـق بـصور مسائل وقواننيَّ جمردوعلم املنطق ليس ية ُ

عة بالقدرة عىل التـأثري، وقابلـة للتطـوير والتوليـد ِّحمضة، بل هو منهجية يف التفكري متشب
ًوالتداخل مع كافة الظروف العلمية التي تتموضع فيها، سواء كانـت علومـا رشعيـة أو  ً

 .غري ذلك
 عليهـا بـام حيملـه مـن أفكـار ُدِفـَفالعقل املنطقي يمكنه التأثري عىل العقول التي ي

بة ومتفاعلة، كام هـو احلـال بـني َّوخطوات موضوعية، قادرة عىل إجياد صيغة مركفطرية 
 .املنطق والكالم وأصول الفقه

  
 

                                 
 ).٤٠٠ – ٤/٣٩٩(املستصفى ) ١ (



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

  ٤٧٤  

  امتةـــــــاخل
 نسأل اهللا حسنها

د وعـىل احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبينا حممـ
 .عدوب... آله وصحبه أمجعني

 :ييل توصل الباحث إىل مجلة من النتائج والتوصيات، أبرزها ما
تطلق يف معاجم اللغة بمعنى اإلدراك، وهذا املعنى هـو مـن  ال) املنطق (أن لفظة •

 .وضع بعض املناطقة ثم شاع يف كتب املنطق

ِمل يعتن املناطقة بتعريف علم املنطق عىل رشط احلدود التي تتقرر يف كتب املنطق،  •
 .ية التعريفات الشائعة هي من قبيل الرسوم التقريبيةوغالب

ّعلم املنطق من أوائل العلوم التي اعتني هبا يف العامل اإلسالمي، ومر بعدة مراحل  • ُ
 : من النشاط والتفاعل العلمي

 .مرحلة الرتمجة والفهم واالستيعاب -

 .مرحلة التعليم والتصنيف املستقل -

 .للغويةمرحلة اإلدماج يف العلوم الرشعية وا -

 .مرحلة التوسع واالنتشار ثم اجلمود والتقليد -

ًأبرز الشخصيات الرشعية التي اعتنت بعلم املنطق تدعيام وتروجيا وتأليفا • ً ً 

 ).٥٠٥:ت (والغزايل) ٤٥٦:ت (ابن حزم: مها
مل تكن هناك إضافة حقيقية عىل املنطق اليوناين عنـد املـسلمني، وغالـب اجلهـود  •

وتبقى اإلضافة اجلذريـة . يب وتنقيح الشكل املنطقيكانت متجهة للرشح والتقر
 للمسلمني يف نقد وفحص املنطق، وكان أبرز عمل يف ذلـك هـو نقـد ابـن تيميـة

 ).٧٢٨:ت(



 
 

  ٤٧٥  

يفرتق علم أصول الفقه عـن علـم املنطـق مـن حيـث املـادة األساسـية املكونـة  •
 كـام يفـرتق. ِللعلمني، ومن حيث املوضوعات، ومن حيث جهة النظر يف األدلـة

 . املدلول املعتمد عند االحتجاج، وكذلك من حيث االرتباط باللغة يفِالعلامن

يفرتق علام األصول واملنطق يف العالقة بالواقع والثمـرة التطبيقيـة، مـن جهـة أن  •
املنطق بحثه جتريدي منفك عن الواقع بخـالف األصـول فإنـه يتـأثر يف التطبيـق 

 .بواقع الفرع وتطبيقه

سالم من علم املنطق نتيجة ملجموعـة مـن الظـروف التـي تباين موقف علامء اإل •
صاحبت وفوده وحضوره يف الوسط العلمي اإلسـالمي، كاختالطـه بالفلـسفة، 
ّووثنية مصدره، وفساد نتائجه يف اآلهليات، وتعقـد ترمجتـه وركاكـة بعـض لغتـه 

 .وأمثلته

 :انقسم املوقف العام من علم املنطق إىل اجتاهني رئيسيني •

ن، وبعـض الفالسـفة اإلسـالميو: ت إليه فئتـانؤيد واملساند، وذهبامل: األول -
 .علامء الرشيعة والكالم

ّاملحـدثون والفقهـاء، :  وذهبـت إليـه طائفتـان.ًالرافض والناقد مطلقـا: الثاين -
 .وبعض املتكلمني

يفرتق نقد بعض املحدثني والفقهاء عن نقد املتكلمني من حيث نوع النقد، فالفئة  •
والثانيـة كـان نقـدهم أقـرب للموضـوعية . هم انطباعيا احرتازيااألوىل كان نقد

 .العلمية

ًمل خيرج موقف األصوليني من علم املنطق إمجاال عن موقف املتكلمـني، لكـوهنم  •
من أكثر املصنفني يف علم أصول الفقه، واملؤسسني له يف صـورته الـشمولية التـي 

 .استقرت عند املتأخرين



 
 

  ٤٧٦  

 ،)االجتهـاد ( من علم املنطق بوضوح يف بـابيمكن مالحظة موقف األصوليني •
ن عىل مناقشة العلوم التي جيدر باملجتهد اإلحاطة هبا، وكان حيث تتابع األصوليو

 .ّعلم املنطق من أبرز العلوم التي طالب به ثلة من األصوليني

ًعلم املنطق هو أحد العلوم املتفرعة من الفلسفة، والتي بنـي عليهـا أيـضا • َ ِّ لكنـه . ُ
لـذلك لـيس . ً أداة منهجية يعتمدها الفالسفة بناء عىل الفلسفة التي قرروهاًأيضا

 .من املستقيم وصف املنطق باحليادية املطلقة أو املوضوعية املثالية

ّعلم املنطق حممل ببعض املضامني الفلسفية، وجذره عقيل فلسفي • بخالف علـم . ُ
 .أصول الفقه فإن جذره لغوي نقيل رشعي

 – غري الرشعية - مهزة الوصل وجرس العبور بني العلوم العقليةيعترب علم الكالم •
والعلوم الـرشعية، لتوسـع مـشاركة املتكلمـني يف العديـد مـن العلـوم اللغويـة 

 .والرشعية

ًعلم الكالم من أول العلوم اإلسالمية تفاعال وتأثرا بـالعلوم اليونانيـة • ً املنطـق = (ّ
م الكـالم عـىل يـد املعتزلـة، الـذين ويثبت ذلك النشأة التارخيية لعلـ). والفلسفة

ُخالطوا الفالسفة وطالعوا كتب الفلسفة عن قرب وكثب، مما سـاهم يف تـشكيل 
 .عقلية وثقافة املتكلم

 :يتشكل علم الكالم عىل وجهني •

علم الكالم كمسائل، يقابل الفلسفة ويشرتك معها يف موضوع البحـث حـول  -
. تكلمني املعتزلـة بـاآلراء الفلـسفيةوقد تأثرت آراء عدد من امل. املسائل اآلهلية

وعىل أقل األحوال فإن علم الكالم تأثر بالفلسفة يف ابتداع املسائل واخرتاعهـا 
 .حتى وإن خالف الرتجيح الفلسفي

ًعلم الكالم كمنهج، ظهر متأخرا وخمترصا يف املصنفات الكالمية عـىل صـورة  - ً



 
 

  ٤٧٧  

 املنطقيـة املنتقـاة كام اشتمل عـىل مجلـة مـن العنـارص. مقدمات نظرية منهجية
ًواملعدلة كالميا أحيانا، ثم تطورت مع الزمن حتى تبنّـت علـم املنطـق إمجـاال،  ً ً ّ

 .وبحرف املناطقة كذلك

: ًحرض علم املنطق ضمن علوم األوائل يف العامل اإلسالمي جغرافيا يف عدة بلدان •
 .انُّمن اإلسكندرية إىل بالد الشام ثم إىل العراق عن طريق النصارى الرسي

 املبكر بالرتاث اليوناين يف منتصف عهد الدولة األمويـة عـن طريـق االهتاممظهر  •
ُوحصل احتكاك فلـسفي يف تلـك املرحلـة، وذكـر وجـود أول مـصنف . الرتمجة

 .منطقي فيها

ّتعرف املسلمون عىل علم املنطق باللغة العربية يف حدود الثلث األول مـن القـرن  •
علوم اليونان يف الدولة العباسية عىل مستوى اخللفاء وظهر االعتناء البالغ ب. الثـاين

 .ّمما أدى إىل ترسيع وترية العالقة بني علوم املنطق والفلسفة وعلامء املسلمني

 :ّمر علم أصول الفقه بعدة أشكال قبل تأثره بعلم املنطق •

الشكل الذهني، قبل التدوين والتكوين، كام يف عهد الـصحابة والتـابعني : األول
ومن املؤكد عدم حصول تأثري من علم املنطق عىل علم أصول الفقـه يف هـذه . هموأتباع

 .املرحلة املمتدة حتى أواخر القرن الثاين اهلجري

وامتد إىل أوائل القـرن ) ٢٠٤:ت (الشكل التدويني، الذي أنشأه الشافعي: الثاين
ثري علـم ومن املرجح سالمة هذا الشكل من التـاريخ األصـويل مـن تـأ. الرابع اهلجري
 .املنطق اليوناين
ويف . ّالشكل الشمويل، الذي كون أصول الفقه عىل صورة العلم املستقل: الثالث

هذا الشكل متت حركة االتصال بالعلوم العقلية من علم الكالم واملنطـق بعلـم أصـول 
 .الفقه
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 : مراحلة علم املنطق عىل علم أصول الفقه بعدتأثري تاريخ َّمر •

حيث كان . ختالط بني املعارف املنطقية والكالمية واألصوليةاالمرحلة : األوىل -
ّالتواجد املنطقي يف املدونة األصولية عبارة عن جمموعة مسائل منتقـاة ومتفرقـة  ّ
ّمن علم املنطق، وقدمت يف كتب األصول خمتلطة بمجموعة أخرى من املـسائل  ُ

ِالكالمية النظرية، وص ع يف دراسـة ّيغت يف شكل مقدمات منهجية قبـل الـرشوّ
واملصدر الناقل واملبارش للتأثري يف هـذه املرحلـة . أدلة وقواعد علم أصول الفقه

هو علم الكالم عن طريق املتكلمني، وقد وقع التأثر هنا بشكل غري مبارش بعلم 
ّاملنطق، حيـث قـدمت مـسائل علـم املنطـق ضـمن ثـوب املقـدمات الكالميـة  ُ

وهذه املرحلة ال يمكن اجلـزم ببدايـة . املستوردة من مقدمات كتب علم الكالم
ًنظرا لكثرة املصنفات املفقودة يف القرن الثالـث والرابـع اهلجـري، أو ، َّحمددة هلا

 ولعل أوضح نقطة تارخيية يمكـن  .غري املكتملة من حيث الشمول يف التصنيف
 .العزو إليها هي النصف الثاين من القرن الرابع

بـني علـم املنطـق وأصـول الفقـه يظهـر يف املوقف األرصح يف تعميق العالقـة  -
ّالنصف األول من القرن اخلامس اهلجري، والذي تقدم به أبو حممـد ابـن حـزم ّ 

تقريـر حاجـة الفقهيـة :  حيث سـبق كافـة األصـوليني يف مطلبـني) ٤٥٦:ت(
اعتامد و. املجتهد األصويل لدراسة كتب املنطق ومعرفة القواعد واملبادئ املنطقية

ّدمة منهجية ملعرفة وضبط أصول االسـتدالل يف أصـول الفقـه علم املنطق كمق ّ
 .وأصول الدين

 املـدونات  يفنشأت يف هذه املرحلة املمتدة منذ منتصف القـرن الرابـع اهلجـري -
ّاألصولية ظاهرة غري مسبوقة؛ وهي تقديم املصنفات األصولية بمقدمات نظرية 

ّية التي تنظم عملية البحـث يعتني فيها املصنفون بدراسة مجلة من املسائل املنهج ُ ّ



 
 

  ٤٧٩  

ّوالنّظر، تكون كاملـدخل املنهجـي قبـل اخلـوض يف مناقـشة األدلـة والقواعـد 
 .األصولية

؛ هـو )٥٠٥:ت (حدث  يف القرن الرابع ثم اخلامس يف مرحلة ما قبل الغـزايلما -
اخرتاق لعلم أصول الفقه عن طريق املتكلمني، ومترير ملحتويـاهتم ومنقـوالهتم 

 ثـم ، ثم تثبيتها يف علم الكـالم،تي تشتمل عىل عنارص من علم املنطقاملنهجية ال
ًيف علم أصول الفقه، ال عىل أهنا من علم املنطق اليوناين مبـارشة، بـل يف صـورة 
ِخمتارات منطقية دجمت بإضافات كالميـة مـن لـدن املتكلمـني كمبحـث النظـر  ُ

ًونحوه، ثم ألبست ثوبا وقالبا كالميا كباب مـدارك النّ ً ً ظـر أو مـدارك العقـول، ُ
ُونحو ذلك ممـا ال يـشعر بعالقتـه بعلـم املنطـق املـذموم يف اجلملـة يف الوسـط 

 .الكالمي يف تلك الفرتة فام قبل

ــة - ــة : الثاني ــه مرحل ــم أصــول الفق ــق وعل ــم املنط ــني عل ــة ب ــوير العالق تط
رة ًواملصدر املؤثر يف هذه املرحلة هم املتكلمون أيضا، لكن املادة املـؤث.يقهاوتعم

ّ وكانت صورة التأثر باملنطق ،كانت أقرب إىل احلرف املنطقي املعتاد عند املناطقة
مـسامهة : والذي أحدث الفرق يف هذه املرحلة .اليوناين أوضح وأرصح مما قبل

يف تطوير حركة التأثري وبنـاء العالقـة بـني علمـي ) ٥٠٥:ت (أيب حامد الغزايل
 .املنطق وأصول الفقه

 ًفنتيجـة لتجربـة الغـزايل. زج واإلدراج، والتفعيـل واإلعـاملمرحلة املـ: الثالثة -
ّاملنطقية، وحتول علم الكالم إىل الوجه الفلسفي، مـع تعمـق عالقـة ) ٥٠٥:ت( ّ

عة األصولية، فإنه يمكن القول بـأن ثمـة درجـات عديـدة قـد  َاملتكلمني بالصنْ ّ َّ
أصـبح ، و)الفلـسفة واملنطـق (ّانحلت من عقـدة املوقـف مـن علـوم األوائـل

ًاالطالع عليها عن قرب وكثب، مع التمكن من االستفادة ا ملبارشة منهـا سـواء 
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ّباالنتقاء واالنتخاب أو النقـل املحـض، أو االقتنـاع والفهـم املكـون للذهنيـة  ّ
  .ّاملنهجية

 من منتـصف – عىل وجه التقريب –ولعل من املمكن متابعة حتوالت هذه املرحلة 
 . سابع اهلجري وما بعدهالقرن السادس، إىل القرن ال

ًوثمة جهتان ستظهر لنا وجود مستوى آخر يف بنـاء العالقـة التارخييـة بـني علمـي  ّ
مزج وإدراج املسائل والقواعـد املنطقيـة يف ثنايـا مباحـث :  األوىل،املنطق وأصول الفقه

 علم أصول الفقه، عن طريق تقطيع مسائل املنطق، وتوزيعها عىل األماكن املالئمة هلـا يف
 . ًأبواب أصول الفقه، بحيث تصبح املسائل املنطقية جزءا من مسائل أصول الفقه

ّواإلضافة التي تشكل الفرق يف هذه املرحلة هي اعتامد بعض العنـارص والقواعـد : ُ
ّاملنطقية كجزء ممتزج بعلم أصول الفقه، تقرر عىل أهنا منـه ال دخيلـة عليـه، عـن طريـق  ُ ٍ ٍ

 . اإلدراج باملناسبة
اإلعامل املمنهج لـبعض قواعـد ومـسائل علـم املنطـق وتفعيلهـا يف حمـيط : ةالثاني

ًالبحث األصويل تقريرا واستدالال بـل هـي ، ًوهذه اجلهة ليست سبقا يف هـذه املرحلـة. ً
ّمتقدمة، إال أن الشأن أخذ يف االتساع كأثر لتطور العالقة املعرفية باملنهج املنطقي ّ .  

ّبقة عـىل أهنـا مراحـل متطـورة تارخييـا كـام تقـدم، من املمكن قراءة املراحل السا • ً ّ
ّويمكن قراءهتا أيضا عىل أهنا أنـامط متعـددة يف إخـراج شـكل العالقـة املنطقيـة  ً

 هـذه األنـامط، بعضظة تفاوت األصوليني يف اختيار بالفكر األصويل، مع مالح
اصـلة  كام أن هذه املراحل ليس بينهـا حـدود ف.وإجراءه أو اعتامده عند التصنيف

ًومسافات واضحة بل متقاربة ومتدخلة أحيانا، و هـي مـصنفة بحـسب الـسائد 
ًواألكثر حضورا وظهورا ً. 

إشكالية التأثري والتأثر بـني العلـوم واحلـضارات مـن اإلشـكاليات التـي ألقـت  •
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 .بظالهلا يف دراسة حركة تأثري علم املنطق عىل العلوم اإلسالمية

تـأثري : ثار املنطقية يف علم أصـول الفقـهمن املقدمات الرضورية للكشف عن اآل •
 .ّالنافذة الكالمية يف مترير املسائل واملنهاج املنطقي إىل املحتوى واملدونة األصولية

ًومن املقدمات أيضا، استحضار مدى االخرتاق الواسع لعلم املنطق لبعض علوم  •
 .اللغة العربية املؤثرة يف تشكيل العقل العلمي املنهجي اإلسالمي

ّاوت التـأثري العـام واألثـر املنهجـي بحـسب املراحـل الزمنيـة واألشـخاص تفـ •
 .واملذاهب واملدارس العلمية

ــث  • ــع البواع ــأثري والتفاعــل م ــؤثرات يف نمــو خــط الت ــن امل ــنمط الفكــري = م ال
 .للشخصية العلمية األصولية أو املشاركة يف تدوين علم أصول الفقه

عن التفاعل املنطقي يف املجـال التـداويل تظهر عدة أشكال وأصناف لآلثار املنبثقة  •
ّاألصويل، والتي تتنوع بحسب الوضوح واخلفاء أو التطور واالنبعاث بشكل آخر 

ًنتيجــة الســتيعاب املــادة الوافــدة منهجــا ومــسائال األثــر املبــارش، واألثــر : ومنهــا. ً
ــراد يف ا ــرع عــن االط ــد أو املتف ــر املتول ــا أو أصــوليا، واألث ّاملعــدل كالمي ّ ً ً ــة ّ ملنهجي

 .املنطقية، واألثر التطبيقي داخل املنظومة األصولية
 :ّمتظهر التأثري املنطقي يف نظرية احلدود يف املدونات األصولية يف عدة مظاهر •

 .ّظاهرة العناية بتقرير وتأصيل فكرة احلد -١
ــصورية، وحــشدها ضــمن  -٢ ــات الت ــن احلــدود والتعريف ــة م ــاهرة مجــع مجل ّظ

 .بعض الكتب األصوليةًاملقدمات النظرية رسدا يف 
 .ّظاهرة نقد احلدود والتعريفات وتعددها -٣
 .ظاهرة رشح التعريفات واحلدود، وبيان املحرتزات -٤

ــسائل واملوضــوعات األصــولية • ــة الظــاهرة يف امل ــرة العددي ْالطف ــأثري ، َّ ــشري إىل ت ت
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 سامهت يف تغذية املادة املوضوعية يف كتب - داخلية أو خارجية -مصادر إضافية
 .فقه، ومن أبرزها علم املنطقأصول ال

 :أجناس املسائل واملوضوعات املنطقية املنتقلة إىل املحتوى األصويل •
ُمسائل وموضوعات مبارشة، وهي املسائل املنقولة عىل وجه مبـارش ومنْتـسخ  -١

 .عن علم املنطق
ّمسائل وموضوعات متفرعة؛ وهي املسائل واملوضـوعات التـي تفرعـت عـن  -٢ ّ

 .لفكر املنطقي يف العقل األصويلاالستجابة لتفاعالت ا
ًمسائل وموضوعات مكيفة أصوليا -٣ ّ. 

ّالتطور يف تأثر علـم أصـول الفقـه بمـسائل علـم املنطـق؛ حتـول مـن جمـرد مـسائل  • ّ
ــة املجتهــد إىل أن  ــصورا لذهني ــة يتعامــل معهــا كمقــدمات تفيــد اكــتامال وت ًمنقول ً ُ

ًأصبحت مجلة من مسائل وقواعد علم املنطق جزءا متكيفا  يف علم وقواعد أصول ً
 .الفقه تكون كباقي املصادر واألصول ملعرفة واستنباط األحكام الفقهية

والتـي ، كان للعقلية املنطقية والفلسفية تأثري يف تكوين العقليـة املنهجيـة الكالميـة •
ـــة األصـــولية ـــة املنهجي ـــشكيل العقلي ـــدورها يف ت ـــرت ب ـــة، أث  املوصـــوفة بطريق

 .م أصول الفقهيف التأليف يف عل) املتكلمني(
املنهج التجريدي املنطقي من أبرز املناهج املـؤثرة يف املنهجيـة األصـولية يف تقريـر  •

 .ودراسة املسائل األصولية
 يف توسـيع دائـرة البحـث - الذي هو أحد فنون علم املنطـق-ساهم املنهج اجلديل •

ّيف علم أصول الفقـه وتفرعـت عنـه طرائـق يف عـرض املـسائل ومناقـشة الـدالئل 
 .الت علم أصول الفقه إىل صورة جدلية مبالغ فيهاأح
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تصنيف طرق االسـتدالل بحـسب القطـع والظـن، : من املناهج املنطقية املشهورة •
والتي استقرت ضمن برنامج املنهج الكالمي، ونفذت منه إىل علم أصـول الفقـه 
 عن طريق املتكلمني، حيث تواضع املتكلمون عىل التفريق بني ما يفيد اليقني ومـا

، ثـم انتـرش »باألمـارة«، وعىل الثـاين »بالدليل«يفيد الظن، فاصطلحوا عىل األول 
 .القول به وإعامله يف تقييم الدالئل األصولية بني عامة األصوليني

التأثري املنهجي الذي أعقبه تطور عالقة علـم املنطـق بعلـم أصـول الفقـه ال يظهـر  •
 الدرجة الثانيـة أو الثالثـة، لكـن بل يتدرج يف مظاهر متعددة من، ًجليا بادئ النظر

عنــد تلمــس جــذوره ومنطلقاتــه؛ تظهــر الــصلة والرابطــة بــاملؤثر األول واملــصدر 
ًالرئيس الذي أطلق رشارة التأثري املتطور الحقا بعوامل إضافية أخرى ّ. 

*    *    * 
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قه، سواء االهتامم بالدراسات التارخيية يف العلوم الرشعية وخاصة علم أصول الف •
 . وتطوراهتا واملصطلحاتفيام يتعلق بتاريخ العلم ومراحله، أو تاريخ املسائل

القيــام بدراســة عالقــة علــم أصــول الفقــه بمــصادره كعلــم اللغــة والنحــو وعلــم  •
 .الكالم، وبيان مساحة االشرتاك، ومواضع الزيادة والتأثري املتعدي

كة بـني املناطقـة واألصـوليني، التوسع والتفصيل يف بحث املسائل املنطقيـة املـشرت •
ــة بــني األصــوليني  ــة العقلي ــواع األدل ــة احلــد وآثارهــا، ودراســة أن كدراســة نظري

 .واملناطقة
العناية بالفحص املنهجي للمؤلفني يف اخـرتاع املـسائل، ومناقـشة األقـوال، ونقـد  •

املذاهب، ووجه االختيارات، وعرض الدالئل، وبيان املوارد واملصادر املـؤثرة يف 
 .نهجية املؤلفم

م عـىل نبيـه وآلـه وصـحبه وآخر دعوانا أن احلمدهللا رب العاملني والصالة والـسال
 .أمجعني
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  ٤٨٦  

  فهرس اآليات واألحاديث
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  ٤٨٧  

  فهرس األحاديث النبوية

 رقم الصفحة ث احلدي
 ٤٦٩ »ّكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد«: حديث

 ٤٧٠ »ًما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن«:حديث

 ٢٦٢  حينام بعثه النبي عليه السالم إىل اليمنtحديث معاذ بن جبل 

  
 



 
 

  ٤٨٨  

  فهرس األعالم 

 قم الصفحةر العلم م
 ٣٦٠ النحوي البغدادي إسحاق أبو سهل بن يَّالرس بن إبراهيم ١
 ١٥٨ إبراهيم بن سيار، أبو إسحاق النظام  ٢
 ٢٥ إبراهيم بن عيل بن يوسف، مجال الدين الفريوزآبادي ٣
،  الغرنـاطياللخمـي، إسـحاق أبو حممد بن موسى بن إبراهيم ٤

 ٣١ املالكي الشهري بالشاطبي

 ٢٥١ ابن ديصان ٥
 ٢٤٥ َّأبو الفتوح حييى بن حبش، شهاب الدين السهروردي ٦
 ٣٤٨ بالكعبي املعروف ،البلخي حممود بن أمحد بن عبداهللا القاسم أبو ٧
َالعبادي إسحاق بن حنني زيد أبو ٨ َ ٣٦٥ 
 ٢٦٦ البغدادي الكرابييس يزيد بن عيل بن احلسني عيل أبو ٩
ــن أمحــد ١٠ ــس ب ــن إدري ــد ب ــرمحن عب ــن ال ــد ب ــصنهاجي اهللا عب  ال

اس املــشهور األصــل، البهنــيس، شــهاب الــدين، أبــو العبــ
 بالقرايف

٢٣ 

 بن اخلـرض بـن اهللا عبـد بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد ١١
 ٤٩ ّتيمية، احلراين

 منصور أبـو بـن معظم بن الدين وجيه بن الرحيم عبد بن أمحد ١٢
 عبد العزيز اهلندي

٢٧٥ 

 ٢٢ البغدادي الفتح أبو احلاممي بن َبرهان بن حممد بن عيل بن أمحد ١٣



 
 

  ٤٨٩  

 قم الصفحةر العلم م
 حبيـب أبـو احلـسني بـن حممـد بـن ريـازك بـن فـارس بـن أمحد ١٤

 ٣٢ اللغوي القزويني

 الـدين شـمس ِّخلكـان بـم بكر أيب بن إبراهيم بن حممد بن أمحد ١٥
 ٢٠٣  اإلربيل، الشافعيالربمكي، العباس أبو

 ١٩٨  األصبهاين احلرواينإبراهيم بن حممد بن أمحد نب حممد بن أمحد ١٦
 العبـاس أبـو البغـدادي الـشيباين سـيار بن زيد بن حييى بن أمحد ١٧

 ٣٥٦ ثعلب

 ٣٧ أرسطوطاليس ١٨
 ٥٦ أفالطون ١٩
 ١٥٥ ، أبو حنيفة الكويفبن ثابت بن النعامن اإلمام ٢٠
 أبان أبو عـيل الفـاريس بن سليامن بن الغفار عبد بن أمحد بن احلسن ٢١

 ٣٦٢ ويَسَالف

  النحـويالـسريايف سـعيد أبـو املرزبـان بـن اهللا عبـد بـن احلسن ٢٢
 ٣٥ القايض

 ثـم البلخـي، سـينا بـن عـيل بـن احلـسن بـن اهللا عبـد بـن احلسني ٢٣
 ٣٦ ) أبو عيل(البخاري، ويلقب بالشيخ الرئيس 

 ٢٧٢  الربعي سلمة أبو دينار بن سلمة بن محاد ٢٤
 ٢٤٥ القريش االموي سفيان أيب بن معاوية بن يزيد بن خالد ٢٥
 بـن الرشـيد هـارون بـن اهللا عبـد العبـاس أبـو ،العبـايس اخلليفة ٢٦

 ١٥٩  أيب جعفر املنصورابن املهدي حممد



 
 

  ٤٩٠  

 قم الصفحةر العلم م
ــل ٢٧ ــن اخللي ــن أمحــد ب ــرو ب ــن عم ــدي األزدي ب ــيم الفراهي  مت

 ٢٧٧ اليحمدي

 ١٦١ الصفدي الدين صالح الصفاء أبو اهللا عبد بن أيبك بن خليل ٢٨
 حامد الطـويس أبو أمحد بن حممد بن حممد بن حممد الدين زين ٢٩

 ٢٥ عي، املعروف بالغزايلالشاف

 عيل بن زين بـن العارفني تاج بن الرؤوف عبد حممد الدين زين ٣٠
 العابدين احلدادي

٤٢ 

 النرض العدوي موالهم أبـو احلافظ مهران عروبة أيب بن سعيد ٣١
 البرصي

٢٧١ 

 ٢٧٢ الثوري اهللا عبد أبو مرسوق بن سعيد بن سفيان ٣٢
 ٢٧٢ الثوري اهللا عبد أبو مرسوق بن سعيد بن سفيان ٣٣
 ٥٥ سقراط ٣٤
 وارث أبـو الوليـد بـن أيـوب بـن سـعد بـن خلـف بـن سليامن ٣٥

 ٢١ التجيبي

 الـدين، نجـم سـعيد بـن الكـريم عبد بن القوي عبد بن سليامن ٣٦
 أبو الربيع الطويف

٢٠ 

 ٤٨ التغلبي القاسم أبو حممد بن الرمحن عبد بن أمحد بن صاعد ٣٧
ــد ٣٨ ــار عب ــن اجلب ــن أمحــد ب ــد ب ــار عب ــو اجلب ــذاين احلــسني أب  اهلم

 ١٢١ باذيآسداأل



 
 

  ٤٩١  

 قم الصفحةر العلم م
 جـالل الفـضل أبو بكر أيب بن حممد بن بكر أيب بن الرمحن عبد ٣٩

 ٢٤٦ الدين اخلضريي

 ١٥٣  الدين اإلجييعضد أمحد بن الغفار عبد بن أمحد بن الرمحن عبد ٤٠
َّ الزجاجيالنحوي القاسم أبو ديالنهاون إسحاق بن الرمحن عبد ٤١ َ ٣٥٩ 
 ٢٧١ عبدالرمحن بن عمرو بن حيمد، أبو عمرو األوزاعي ٤٢
 عبـد الـرمحن أبـو سـعيد بن حسان بن مهدي بن الرمحن عبد ٤٣

 ٢٦٦ يالعنربي اللؤلؤي البرص

 عـيل بـن إبـراهيم بـن عمـر بـن عيل بن احلسن بن الرحيم عبد ٤٤
 ٢٧٦ مجال الدين أبو حممد القريش األموي اإلسنوي املرصي

 خالـد بـن بـن سـالم بـن الوهاب عبد بن حممد بن السالم عبد ٤٥
 ١٦٣ محران بن أبان أبو هاشم اجلبائي

 موفـق نـرص بـن مقـدام بـن قدامـة بـن حممد بن أمحد بن اهللا عبد ٤٦
 ٣١٩ ّالدين أبو حممد املقديس اجلامعييل

 ٢٧٢ عبد اهللا بن املبارك ٤٧
 ٧١ عبد اهللا بن املقفع ٤٨
 سـعيد نـارص الـدين أبـو عـيل بـن حممـد بـن عمـر بـن اهللا عبد ٤٩

 ٢٧ البيضاوي الشريازي الشافعي

 ٢٧٢ عبد اهللا بن هليعة ٥٠
 جعفــر أبــو عبــاس بــن اهللا عبــد بــن عــيل بــن حممــد نبــ اهللا عبــد ٥١

 ٢٤٨ املنصور



 
 

  ٤٩٢  

 قم الصفحةر العلم م
 ٢١١ عبد اهللا بن حممد، أبو العباس الناشئ ٥٢
َعبداهللا بن حممد بن السيد البطليويس ٥٣ ْ َ ِّ ٣٦٣ 
 ٣٥٧ ينوريَّالد حممد أبو قتيبة بن مسلم بن اهللا عبد ٥٤
 القريش مـوالهم الفهري حممد أبو مسلم بن وهب بن اهللا عبد ٥٥

 ٢٧٣ املرصي

 ٢٧١ ُالعزيز بن جريجعبد امللك بن عبد ٥٦
يوسـف بـن  بـن اهللا عبـد بـن يوسف بن اهللا عبد بن امللك عبد ٥٧

 ٢٢ حممد ضياء الدين، أبو املعايل اجلويني النيسابوري

 قايض القـضاة ام، متبـن عيل بن الكايف عبد بن عيل بن الوهاب عبد ٥٨
 ١٧٦ تاج الدين السبكي الشافعي

 ٢٩٠ البغدادي حممد أبو التغلبي نرص بن عيل بن الوهاب عبد ٥٩
 ٢٩٠  البخاري احلنفيالدبويس زيد أبو عيسى بن عمر بن اهللا عبيد ٦٠
 عمـرو أبـو ُالكـردي موسـى بـن عثامن بن الرمحن عبد بن عثامن ٦١

 ١٩٧  الشهرزوريالدين تقي

 مجال الدين ابن عمرو أبو يونس، بن بكر أيب بن عمر بن عثامن ٦٢
 احلاجب

٢٤ 

 ٢٦  اآلمديالتغلبي، الدين سيف  سامل بن حممد بن عيل أيب نب عيل ٦٣
 ٤٤ عيل بن أمحد بن سعيد، أبو حممد ابن حزم ٦٤



 
 

  ٤٩٣  

 قم الصفحةر العلم م
 إسامعيل بـن عبـد اهللا بن سامل بن إسحاق بن إسامعيل بن عيل ٦٥

بن موسى بن بالل بن عامر بن أيب موسى عبد اهللا بن قـيس 
 أبو احلسن األشعري

١٦٥ 

 ٣٦٣ اللغوي احلسن أبو سيده بن إسامعيل بن عيل ٦٦
 ٢٤٨ املسعودي احلسن أبو عيل بن احلسني بن عيل ٦٧
 األنــصاري، يوسـف بـن متــام بـن عـيل بـن الكــايف عبـد بـن عـيل ٦٨

 ٢٢٥ تقي الدين، أبو احلسن السبكي، اخلزرجي

 الوفاء البغدادي أبو عبداهللا بن عقيل بن حممد بن عقيل بن عيل ٦٩
 الظفري احلنبيل

٢٢ 

 القزوينـي الكـاتبي الـدين نجـم احلـسن أبو عيل بن عمر بن عيل ٧٠
ِاملعروف بدبريان  ٤١ يَ

 ٣٦٢ اينّمُّ الراحلسن أبو النحوي اهللا عبد بن عيل بن عيسى بن عيل ٧١
،  املعروفاحلسن، أبو الكريم، عبد بن احلسني بن حممد بن عيل ٧٢

 ٢٩٠ سالم البزدويبفخر اإل

ــاس بــن حممــد بــن عــيل ٧٣ ــان أبــو العب  شــريازي ،التوحيــدي حي
 ٣٧ األصل، نيسابوري

 ٤٢  اجلرجايناحلسن أبو الزين السيد عيل بن حممد بن عيل ٧٤
 ٢٦ دعيل بن حممد بن عيل، ابن دقيق العي ٧٥



 
 

  ٤٩٤  

 قم الصفحةر العلم م
 عـز الواحـد عبـد بـن الكـريم عبـد بـن حممـد بـن حممـد بن عيل ٧٦

ري الدين، أبو احلسن الشيباين، املوصيل، املعروف بـابن االثـ
 اجلزري

٢٠٤ 

ــن عمــر ٧٧ ــن ســهالن ب ــدين زي ــساوي، ال ــايض ال ــرف بالق  ويع
 الساوي

٤٠ 

 البرصي، املعتـزيل، الكناين عثامن أبو حمبوب بن بحر بن عمرو ٧٨
 ٣٠ املعروف باجلاحظ

  بن باب أبو عثامن البرصي املعتـزيل القـدري،عبيد بن عمرو ٧٩
 ١٥٥ أبو عثامن البرصي

  احلارث بن كعـب أبـو بـرشبني موىل قنرب بن عثامن بن عمرو ٨٠
 ٣٦٤ سيبويه

 ٢٥٠ يوسد يف صور ولفيلسوف ٨١
 ٥٠ ثاغورسفي ٨٢
 ٢٧٢ الليث بن سعد ٨٣
 ٢٥١ ماين بن فاتك ٨٤
 ٣٥  املنطقيبرش أبو  النرصاين)يونان وهو( يونس بن متى ٨٥
 ٤٣  زادهبساجقيل املعروف املرعيش، بكر أيب بن حممد ٨٦
 ديالـسمرقن الـدين عـالء منصور أبو أمحد أيب بن أمحد بن حممد ٨٧

 ٣٥١ احلنفي



 
 

  ٤٩٥  

 قم الصفحةر العلم م
 ٢٩٠ َّحممد بن أمحد بن أيب سهل، أبو بكر الرسخيس ٨٨
 عبـد اهللا، أبـو اهللا عبـد بـن قـايامز بـن عـثامن بـن أمحـد بـن حممد ٨٩

شمس الدين الـرتكامين األصـل، الفـارقي، ثـم الدمـشقي، 
 الذهبي

١٧٣ 

 ٣٦٠ احلسن أبو كيسان بن أمحد بن حممد ٩٠
 ١٦٠  اخلوارزمي اهللا عبد أبو يوسف بن حممد بن أمحد بن حممد ٩١
 ٢٤٥ اقّالور النديم، ابن إسحاق بن حممد بن إسحاق بن حممد ٩٢
 ٢٧٢  املديناملطلبي بكر أبو يسار بن إسحاق بن حممد ٩٣
 ٢٠ األصبهاين األنصاري فورك بن بكر أبو احلسن بن حممد ٩٤
 ٣٦١ يل األندليس اإلشبيبكر أبو النحوي بيديُالز احلسن بن حممد ٩٥
 الفـراء أبو يعىل ابن أمحد بن خلف بن حممد بن نياحلس بن حممد ٩٦

 ٢١ البغدادي احلنبيل القايض

ّ أبو بكر بن الـرسيَّالـرس بن حممد ٩٧ أبـو بكـر ابـن ، اج النحـويَّ
 ٣٦٠ َّالرساج

 بن القاسـم البـرصي، ثـم جعفر بن حممد بن الطيب بن حممد ٩٨
 ٢٠ البغدادي، املعروف بالباقالين

 العبـدي، اهلـذيل أبـو مكحـول بـن اهللا عبـد بـن اهلذيل بن حممد ٩٩
 ١٥٨ املعروف بالعالف

 اهللا عبــد أبــو الــدين، بــدر املــرصي اهللا عبــد بــن هبــادر بــن حممــد ١٠٠
 ١١٥ الزركيش



 
 

  ٤٩٦  

 قم الصفحةر العلم م
 ٣٩٧ الظاهري األصبهاين بكر أبو خلف بن عيل بن داود بن حممد ١٠١
 ٢١٥ الصقيل سابق بن حممد ١٠٢
 ٣٧ حممد بن طاهر بن هبرام، أبو سليامن السجستاين املنطقي ١٠٣
ــن حممــد ١٠٤ ــد ب ــرحيم عب ــن ال ــدين صــفي حممــد ب ــو ال ــد أب  اهللا عب

 ٢٢٣ األرموي

 ٥٧ الشهرستاين الفتح أبو أمحد بن الكريم عبد بن حممد ١٠٥
 ٣٩٩  الشافعيالصرييف بكر أبو اهللا عبد بن حممد ١٠٦
 ٢٥١  العبايسعيل ابن حممد بن املنصور اهللا عبد بن حممد ١٠٧
 محزة بن أبـان أبـو بن خالد بن سالم بن الوهاب عبد بن حممد ١٠٨

 ّعيل اجلبائي
١٦٣ 

ــيس  املعــافريعبــداهللا بــن حممــد بــن عبــداهللا بــن حممــد ١٠٩  األندل
 ٣١٣  املعروف بابن العريب املالكي،،اإلشبييل

 ٢٣ البرصي احلسني أبو الطيب بن عيل بن حممد ١١٠
 ٤٣  بن حممد صابر الفاروقيحامد حممد بن عيل بن حممد ١١١
 الطربسـتاين، البكري، التيمي، عيل بن احلسني بن عمر بن حممد ١١٢

 ٢٥  عبد اهللا، فخر الدين الرازي، الشافعيأبو

 بـن سـعيد إدريس بن حممد بن عمر بن حممد بن عمر بن حممد ١١٣
شيد أبو عبـد اهللا ُ بن حممد بن عمر بن ربن مسعود بن حسن

 هريِالف
٢٠٣ 



 
 

  ٤٩٧  

 قم الصفحةر العلم م
 ٤٠ الطويس اهللا عبد أبو الدين نصري احلسن بن حممد بن حممد ١١٤
 طرخـان، أبـو نـرص بـن أوزلـغ بـن طرخان بن حممد بن حممد ١١٥

 ٣٣ الفارايب

 الدين أبو عبـد اهللا شمس العجيل عباد بن حممد بن ودحمم بن حممد ١١٦
 ٣٢٠ األصفهاين

 ٢٢٤  ثم املرصياجلزري حممود بن اهللا عبد بن يوسف بن حممد ١١٧
 عيل ابن لطف اهللا أبو الطيـب بـن حسن بن خان صديق حممد ١١٨

 ٤٣ احلسيني البخاري القنوجي

 الثنـاء أبـو الـدين رساج أمحـد بـن حامـد بـن بكـر أيب بن حممود ١١٩
 ٨١ األرموي

 ٢٥١ مرقيون ١٢٠
 ١٥٤ التفتازاين الدين سعد ،اهللا عبد بن عمر بن مسعود ١٢١
 ٢٨٤ رازقمصطفى بن حسن بن أمحد عبد ال ١٢٢
 ٤٣ مصطفى بن عبداهللا القسطنطيني، حاجي خليفة ١٢٣
 ٤٢ زاده كربي طاش خليل بن مصطفى الدين مصلح ١٢٤
 املظفـر التميمـي، أبو ،أمحد بن اجلبار عبد بن حممد بن منصور ١٢٥

 ٢٣ لسمعايناملروزي، املعروف بابن ا

 الواحـد عبـد بـن الكـريم عبـد بـن حممـد بـن حممـد بـن اهللا نرص ١٢٦
اخلزرجـي املعـروف ، زير ضياء الدين أبو الفتح الشيباينالو

 بابن األثري
٣٦٥ 



 
 

  ٤٩٨  

 قم الصفحةر العلم م
 ٢٥٢ العبايس املنصور ابن املهدي حممد ابن الرشيد هارون ١٢٧
 ٨٠ هبة اهللا بن عيل بن ملكا، أبو الربكات البغدادي ١٢٨
 ٢٧٢ دينار بن قاسم خازم أيب بن بشري بن هشيم ١٢٩
 ٥٣ هرياقليطس ١٣٠
 ١٥٥ يالّ املعروف بالغزاملعتزيل، حذيفة أبو عطاء بن واصل ١٣١
 ٣٦٢ الرومي الدين شهاب ّالدر أبو اهللا عبد بن ياقوت ١٣٢
 ٣٥٧ َّا الفراء الديلميمروان بن اهللا عبد بن زياد بن حييى ١٣٣
 ٢٧٣  الكويف األنصاري يوسف أبو إبراهيم بن يعقوب ١٣٤
 إسـامعيل أبـو بـن عمـران بـن الـصباح بن إسحاق بن يعقوب ١٣٥

 ٦٣ يوسف الكندي

  



 
 

  ٤٩٩  

 فهرس املصادر واملراجع

عبـد اجلبـار زكـار، وزارة الثقافـة : أبجد العلوم، صـديق حـسن خـان، حتقيـق  -١
 .م١٩٧٨واإلرشاد القومي، دمشق، 

أمحـد املهـدي، دار : اآلمدي، حتقيـق سيف الدين أبكار األفكار يف أصول الدين، -٢
 .هـ١٤٢٤الكتب والوثائق القومية، الطبعة الثانية، 

 أمحـد زمزمـي :اإلهباج يف رشح املنهاج،تقي الدين وتاج الدين الـسبكي، حتقيـق -٣
 .هـ١٤٢٤ الطبعة األوىل،  دار البحوث للدراسات اإلسالمية بديب،وآخر،

يلـة، منـشورات كليـة اآلداب األثر األرسـطي يف النقـد والبالغـة، عبـاس أرح -٤
 .م١٩٩٩والعلوم، الرباط، 

عـثامن أمـني، دار بيبليـون، بـاريس، : إحصاء العلوم، أبو نرص الفـارايب، حتقيـق -٥
 .  م٢٠٠٥

عبـد املجيـد : أبـو الوليـد البـاجي، حتقيـق: أحكـام الفصول يف أحكام األصول -٦
 .هـ١٤١٥تركي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية، 

عبد الـرزاق عفيفـي، : حكام يف أصول األحكام، سيف الدين اآلمدي، تعليقاإل -٧
 .هـ١٤٠٢املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية، 

حممود حامد عثامن، دار احلديث، : بن حزم، حتقيقااإلحكام يف أصول األحكام،  -٨
 .هـ١٤١٩الطبعة األوىل، 

 . هـ١٤١٧بريوت،  ،إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزايل، دار الكتب العلمية -٩
 .  القاهرة،أخبار العلامء بأخبار احلكامء، الوزير يوسف القفطي، مكتبة املتنبي -١٠



 
 

  ٥٠٠  

عبد الغني عبد اخلـالق، مكتبـة : آداب الشافعي ومناقبه، أبو حاتم الرازي، حتقيق -١١
 .هـ١٤٢١ القاهرة، الطبعة الثالثة، ،اخلانجي

الرسـالة، بـريوت، الطبعـة حممد الدايل، مؤسسة : أدب الكاتب، ابن قتبية، حتقيق -١٢
  .هـ١٤٢٠الثانية، 

أسـعد تـيم، : اإلرشاد إىل قواطع األدلـة يف أصـول االعتقـاد، اجلـويني، حتقيـق -١٣
 .هـ١٤١٦مؤسسة الثقافة الدينية، الطبعة الثالثة، 

فعي وآخـر، حسن الشا: نصري الدين الطويس، حتقيقاس يف املنطق، أساس االقتب -١٤
  .، مرصاملجلس األعىل للثقافة

لـــسدحان، مكتبـــة العبيكـــان، فهـــد ا: اس القيـــاس، الغـــزايل، حتقيـــقأســـ -١٥
 .هـ١٤١٣الرياض،

حممـد رشـاد سـامل، دار اهلـدي النبـوي ودار : االستقامة، أمحد بن تيميـة، حتقيـق -١٦
 .هـ١٤٢٠الفضيلة، الطبعة األوىل،

 .م١٩٥٨أسس الفلسفة، توفيق الطويل، جلنة التأليف والرتمجة والنرش، القاهرة،  -١٧
 دار املعـارف، ،سـليامن دنيـا: التنبيهات، أبو عـيل بـن سـينا، حتقيـقاإلشارات و -١٨

 .الطبعة الثالثةمرص،
األصول الرواقية يف الفلسفة اإلسالمية، عبد الفتاح أمحد فؤاد، دار الوفاء، الطبعة  -١٩

 .م٢٠٠٣األوىل، 
 .م١٩٨٠األعالم، خري الدين الزر كيل، دار العلم للماليني، الطبعة اخلامسة،  -٢٠
حمسن مهدي، دار املرشق، بريوت، : ملستعملة يف املنطق، الفارايب، حتقيقاأللفاظ ا -٢١

 .الطبعة الثانية



 
 

  ٥٠١  

 . هـ١٤٢٧بح بقريب، الطاهر بن عاشور، دار السالم، الطبعة األوىل، أليس الص -٢٢
أمحـد أمـني وآخـر، املكتبـة :  حيـان التوحيـدي، تـصحيحوة، أباإلمتاع واملؤانس -٢٣

 .  العرصية، بريوت
 الطبعــة ، بــريوت، دار الكتــب العلميــة،بــن حجــرا ،بــاء العمــرإنبــاء الغمــر بأن -٢٤

 .هـ١٤٠٦،األوىل
عبـد اهللا عمـر البـارودي، دار :  حتقيق،األنساب، عبد الكريم بن حممد السمعاين -٢٥

 .م١٩٩٨،الفكر، بريوت، الطبعة األوىل

حممـد صـبحي : اإلنصاف يف بيان أسباب االختالف، ويل اهللا الـدهلوي، حتقيـق -٢٦
 .هـ١٤٢٠ ابن حزم، بريوت، الطبعة األوىل، حالق وآخر، دار

  .م، للدمنهوريَّلُّإيضاح املبهم من معاين الس -٢٧
مازن املبارك، دار النفـائس، الطبعـة : الزجاجي، حتقيق، اإليضاح يف علل النحو  -٢٨

 . هـ١٤١٦السادسة، 
البحر املحيط يف أصول الفقه، الزركيش، طبع دار الصفوة، توزيع وزارة األوقاف  -٢٩

 .هـ١٤٢٣ اإلسالمية بالكويت، الطبعة الثانية، والشؤون
عبد اهللا الرتكي، دار هجـر للطباعـة، القـاهرة، : بن كثري، حتقيق االبداية والنهاية، -٣٠

 .   هـ١٤١٩الطبعة األوىل، 
 .البدر الطالع، الشوكاين، دار املعرفة، بريوت -٣١
ديب، دار عبـد العظـيم الـ: الربهان يف أصول الفقه، أبو املعايل اجلـويني، حتقيـق -٣٢

 . هـ١٤١٨الوفاء، الطبعة الرابعة، 



 
 

  ٥٠٢  

رفيـق العجـم، دار : البصائر النصريية يف علم املنطق، زين الدين الساوي، تعليق -٣٣
 .م١٩٩٧الفكر اللبناين، بريوت، الطبعة األوىل، 

حممد أبو :  حتقيق، جالل الدين السيوطي،بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة -٣٤
 .ة العرصية املكتب،الفضل إبراهيم

حممد املرصي، مجعيـة : البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة، الفريوز آبادي، حتقيق -٣٥
 .هـ١٤٠٧إحياء الرتاث اإلسالمي، الكويت، 

 بـريوت، ،بنية العقل العريب، حممد عابد اجلابري، مركز دراسات الوحدة العربية -٣٦
  .م٢٠٠٤ ،الطبعة السابعة

حممـد مظهـر بقـا، جامعـة أم : ، حتقيـق األصـفهاين، شمس الـدينبيان املخترص -٣٧
 .هـ١٤٠٦القرى، مركز إحياء الرتاث اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

بني النحو واملنطق وعلوم الرشيعة، عبد الكريم األسعد، دار العلـوم، الريـاض،  -٣٨
 . هـ١٤٠٣ ،الطبعة األوىل

 .هـ١٤١٧ زين الدين عمر، دار الكتب العلمية، بريوت، ،تاريخ ابن الوردي -٣٩
عمـر عبدالـسالم تـدمري، دار :  شمس الـدين الـذهبي، حتقيـق،ريخ اإلسالمتا -٤٠

 .هـ١٤١٧الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل، 
حممـد أبـو الفـضل إبـراهيم، دار :  جالل الدين السيوطي، حتقيـق،تاريخ اخللفاء -٤١

 . هنضة مرص، القاهرة
عم، املؤسـسة جماهـد عبـد املـن: تاريخ الفلسفة اليونانيـة، وولـرت سـتيس، ترمجـة -٤٢

 .هـ١٤٢٥ ،اجلامعية للدراسات والنرش، الطبعة الثانية
 . هـ١٣٤٩تاريخ بغداد، أبو بكر اخلطيب البغدادي، مطبعة السعادة، القاهرة،  -٤٣



 
 

  ٥٠٣  

 مكتبـة ،ممدوح حسن حممـد:  حتقيق، ظهري الدين البيهقي،تاريخ حكامء اإلسالم -٤٤
 .هـ١٤١٧ الطبعة األوىل، ،الثقافة الدينية

حممـد حـسن هيتـو، دار :  إسحاق الشريازي، حتقيقوفقه، أبول الالتبرصة يف أص -٤٥
 . هـ١٤٠٣الفكر، دمشق، 

حممد زاهـد الكـوثري، املكتبـة :  املظفر اإلسفرايني، حتقيقوالتبصري يف الدين، أب -٤٦
 . هـ١٤١٩ القاهرة، الطبعة األوىل، ،األزهرية

، الطبعـة جتديد علـم املنطـق، عبـد املتعـال الـصعيدي، مكتبـة اآلداب، القـاهرة -٤٧
 . اخلامسة

، ينَعـوض القـرين وآخـر: التحبري رشح التحرير، عالء الدين املرداوي، حتقيـق -٤٨
 .هـ١٤٢١، بة الرشد، الرياض، الطبعة األوىلمكت
حترير القواعد املنطقية رشح الرسالة الشمـسية، قطـب الـدين الـرازي، بحاشـية  -٤٩

 .مرصاجلرجاين، دار إحياء الكتب العلمية، عيسى البايب ورشكاه، 
 طبعــة مــصطفى البــايب احللبــي  احلنفــي،امماهلــالتحريــر يف أصــول الفقــه، ابــن  -٥٠

 .هـ١٣٥١بمرص،
 دار ،جعفر آل ياسـني:  حتقيق، ضمن األعامل الفلسفية، الفارايب،حتصيل السعادة -٥١

 .هـ١٤٠٧املناهل الطبعة األوىل، 
عبداحلميـد أبـو زنيـد، : التحصيل من املحصول، رساج الدين األرموي، حتقيـق -٥٢

 .هـ١٤٠٨مؤسسة الرسالة، بريوت، 
الرتاث والتجديد، حسن حنفي، املؤسسة اجلامعية للدراسـات والنـرش، الطبعـة  -٥٣

 .هـ١٤٢٢اخلامسة، 



 
 

  ٥٠٤  

حممـد إسـامعيل الـسيد أمحـد، دار البـشائر : ترتيب العلوم، ساجقيل زاده، حتقيق -٥٤
 .هـ١٤٠٨اإلسالمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

ت، ابـن سـينا، دار العـرب، القـاهرة، الطبعـة تسع رسائل يف احلكمة والطبيعيـا -٥٥
 .الثانية

حممـد مهـران، دار املعـارف، مـرص، : تطور املنطق العريب، نيقوال ريـرش، ترمجـة -٥٦
 .م١٩٨٥الطبعة األوىل،  

 دار النفـائس، بـريوت، ،حممـد املرعـشيل:  اجلرجـاين، حتقيـق السيدالتعريفات، -٥٧
 .هـ١٤٢٤الطبعة األوىل، 

صدقي حممد مجيل، دار الفكـر، : و حيان األندليس، حتقيقتفسري البحر املحيط، أب -٥٨
 .هـ١٤٢٠بريوت، 

 .رسائل ابن حزم= التقريب حلد املنطق  -
عبد احلميـد أبـو زنيـد، مؤسـسة الرسـالة، : التقريب واإلرشاد، الباقالين، حتقيق -٥٩

 .هـ١٤١٨بريوت، الطبعة الثانية، 
يبايل وشـبري العمـر، مكتبـة دار عبد اهللا الن:  املعايل اجلويني، حتقيقوالتلخيص، أب -٦٠

 . هـ١٤١٧البشائر، دمشق، الطبعة األوىل، 
مفيد أبـو عمـشة وحممـد :  اخلطاب الكلوذاين، حتقيقوالتمهيد يف أصول الفقه، أب -٦١

 . هـ١٤٢١املكية، الطبعة الثانية،املكتبة إبراهيم عيل، مؤسسة الريان و
عبد اهلادي أبو ريدة، دار : حتقيقالتمهيد يف الرد عىل امللحدة واملعطلة، الباقالين،  -٦٢

 . الفكر العريب



 
 

  ٥٠٥  

متهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية، مصطفى عبد الـرازق، مكتبـة الثقافـة الدينيـة،  -٦٣
 .القاهرة

 .م١٩٩٣التنبيه واإلرشاف، عيل املسعودي، دار ومكتبة اهلالل، بريوت،  -٦٤

 الطبعة الرابعة، سليامن دنيا، دار املعارف، مرص،: هتافت الفالسفة، الغزايل، حتقيق -٦٥
 .هـ١٣٩٢

، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، يح، صدر الـرشيعة املحبـويبالتوضيح ملتن التنق -٦٦
 .  الطبعة األوىل

حممد الداية، دار الفكر املعـارص، : التوقيف عىل مهامت التعاريف، املناوي، حتقيق -٦٧
 .هـ١٤١٨بريوت، الطبعة األوىل، 

 .  الفكر، بريوتأمري بادشاه احلنفي، دار تيسري التحرير، -٦٨
 . هـ١٤٠٨ ،الثبات والشمول، عابد السفياين، مكتبة املنارة، مكة، الطبعة األوىل -٦٩
الثقافة املنطقية يف الفكـر النحـوي، حميـي الـدين حمـسب، مركـز امللـك فيـصل،  -٧٠

 .هـ١٤٢٨الرياض، الطبعة األوىل، 
 .هـ١٤٠٢اجلانب اإلهلي، حممد البهي، مكتبة وهبة، الطبعة السادسة،  -٧١
دل عند األصوليني بني النظريـة والتطبيـق، مـسعود فلـويس، مكتبـة الرشـد، اجل -٧٢

 . هـ١٤٢٤الطبعة األوىل، 
عـيل توفيـق احلمـد، مؤسـسة : مل يف النحو، عبد الرمحن الزجـاجي، حتقيـقُاجل -٧٣

 .هـ١٤١٧الرسالة، الطبعة اخلامسة، 
رضـوان جـامع رضـوان، دار احلـرم، الطبعـة : جواهر القرآن، الغـزايل، حتقيـق -٧٤

 .م٢٠٠٤،ألوىلا



 
 

  ٥٠٦  

 ، دار هجـر،عبد الفتاح احللـو: ّضية يف طبقات احلنفية، القريش، حتقيقُاجلواهر امل -٧٥
 .هـ١٤١٣القاهرة، الطبعة األوىل، 

ُحاشية اجلرجاين عىل رشح العضد اإلجيي  -٧٦  .رشح العضد= َ
لـسالم حممـود أبـو عبـد ا:  األرمـوي، حتقيـقحلاصل من املحصول، تاج الدينا -٧٧

 .م٢٠٠٦اإلسالمي، بريوت، الطبعة الثانية،  رناجي، دار املدا
 . هـ١٤٠٢احلاوي للفتاوي، السيوطي، دار  الكتب العلمية، بريوت،  -٧٨
عثامن مجعة ضمريية، مكتبـة الكـوثر، :  الدهلوي، حتقيق ويل اهللاحجة اهللا البالغة، -٧٩

 .هـ١٤٢٠الرياض، الطبعة األوىل، 
ارك، دار الفكـر املعـارص، مـازن املبـ: احلدود األنيقة، زكريا األنـصاري، حتقيـق -٨٠

 .هـ١٤١١دمشق، الطبعة األوىل، 
حممـد الطـرباين، دار :  بكر حممد بن سابق، حتقيـقوالمية والفقهية، أباحلدود الك -٨١

 . م٢٠٠٨الغرب، تونس، الطبعة األوىل، 
حممـد الـسليامين، دار الغـرب، الطبعـة : احلدود يف األصول، ابن فـورك، حتقيـق -٨٢

 .هـ١٤٢١األوىل، 
حممد حسن إسامعيل، دار الكتـب العلميـة، :  األصول، الباجي، حتقيقاحلدود يف -٨٣

 .هـ١٤٢٤بريوت، الطبعة األوىل، 
  . الطبعة الثانية، بريوت، دار املرشق،حمسن مهدي:  حتقيق، الفارايب،احلروف -٨٤
،  الم حممـد هـارون، دار اجليـلعبـد الـس:  اجلـاحظ، حتقيـقاحليوان، أبو عـثامن -٨٨

 .م١٩٩٦بريوت، 



 
 

  ٥٠٧  

 الفلسفة والفكر اإلسـالمي، عـامر الطـالبي، دار الغـرب اإلسـالمي دراسات يف -٨٩
 . هـ١٤٢٥بريوت، الطبعة األوىل، 

:  حتقيـق،الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أمحد بن عيل بـن حممـد العـسقالين -٩٠
بـاد، اهلنـد، الطبعـة آيـدر ح جملس دائرة املعارف العثامنية، حممد عبد املعيد ضان،

 .م١٩٧٢الثانية،  
 .  م٢٠٠٧دروس يف تاريخ الفلسفة، إبراهيم مدكور ويوسف كرم، دار بيبليون،  -٩١
الديباج املذهب يف أعيان علامء املذهب، ابن فرحون املالكي، دار الكتب العلمية،  -٩٢

 .  بريوت
عبد الرمحن عبـد العزيـز الـشبل، :  اهلروي، حتقيقأبو إسامعيل ذم الكالم وأهله، -٩٣

 .م١٩٩٨الطبعة األوىل، ،دينة املنورةمكتبة العلوم واحلكم، امل
ربيع الفكر اليوناين، عبد الرمحن بدوي، مطبعة جلنـة التـأليف والرتمجـة والنـرش،  -٩٤

 . هـ١٤٠٠الطبعة األوىل، 
عبدالـصمد الكتبـي، مؤسـسة الريـان، : الرد عىل املنطقيـني، ابـن تيميـة، حتقيـق -٩٥

 .ـه١٤٢٦بريوت، الطبعة األوىل، 
ضـيف اهللا :  ابن احلاجب، البـابريت احلنفـي، حتقيـقالردود والنقود رشح خمترص -٩٦

 . هـ١٤٢٦، مكتبة الرشد، الطبعة األوىل،  وترحيب الدورسيالعمري
إحـسان عبـاس، املؤسـسة العربيـة للدراسـات : حتقيـق مجـع ورسائل ابن حزم، -٩٧

 .م١٩٨٧والنرش، الطبعة الثانية، 
 .ريوت ب، دار صادر، إخوان الصفا،رسائل إخوان الصفا وخالن الوفا -٩٨
  . دار اجليل، بريوت،عبد السالم هارون: حتقيق اجلاحظ، مجع و،رسائل اجلاحظ -٩٩



 
 

  ٥٠٨  

رفيـق العجـم، دار املـرشق، : حتقيـقمجع ورسائل املنطق عند الفارايب، الفارايب،  -١٠٠
 . م١٩٨٦بريوت، 

الرسالة الشمسية، القزويني الكـاتبي، طبعـة مـصطفى البـايب احللبـي، القـاهرة،  -١٠١
 .م١٣٦٧الطبعة الثانية، 

 .رسالة العلوم، أبو حيان التوحيدي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة -١٠٢
 .تسع رسائل يف احلكمة= رسالة يف أقسام العلوم العقلية،  ابن سينا  -١٠٣

 .تسع رسائل يف احلكمة والطبيعيات= رسالة يف احلدود  -   
 .م١٩٣٩أمحد حممد شاكر، القاهرة، : الشافعي، حتقيق الة، حممد بن إدريسالرس  -١٠٤
عيل حممد معوض، عـامل : رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب، السبكي، حتقيق -١٠٥

 .هـ١٤١٩الكتب، الطبعة األوىل، 
عبد الكريم النملة، مكتبة الرشـد، : روضة الناظر، موفق الدين ابن قدامة، حتقيق -١٠٦

 .هـ١٤١٣،الرياض، الطبعة األوىل
 .املعتمد= زيادات املعتمد أليب احلسني البرصي  - 

حممـد االكـوع، : ك يف طبقات العلامء وامللوك، هباء الدين الكنـدي، حتقيـقالسلو -١٠٧
 .م١٩٩٥مكتبة اإلرشاد، 

 مؤسسة الرسالة، بريوت، ،شعيب األرناؤوط:  حتقيق، الذهبي،سري أعالم النبالء -١٠٨
 . هـ١٤١٣الطبعة التاسعة، 

كتـب الشامل يف أصول الدين، أبو املعايل اجلويني، حتقيـق عبـد اهللا حممـد، دار ال -١٠٩
   .هـ١٤٢٠ ، بريوت، الطبعة األوىل،العلمية



 
 

  ٥٠٩  

عبـد القـادر :  احلنـبيل، حتقيـق ابـن العـامد أخبار من ذهـب،شذرات الذهب يف -١١٠
 .هـ١٤٠٦ دمشق، الطبعة األوىل،  ،األرنؤوط، دار بن كثري

 .اإلشارات والتنبيهات = ، نصري الدين الطويسرشح اإلشارات والتنبيهات -١١١
 مكتبـة ،عبـد الكـريم عـثامن:  عبد اجلبار، حتقيقرشح األصول اخلمسة، القايض -١١٢

  ١٣٨٤ ،وهبة، مرص الطبعة األوىل
عبد الرمحن بـدوي، املجلـس الـوطني : رشح الربهان ألرسطو، ابن رشد، حتقيق -١١٣

 .هـ١٤٠٥للثقافة والفنون، الكويت، الطبعة األوىل، 

حممـد جامعة اإلمـام :نرشصالح العائد، : رشح احلدود النحوية، الفاكهي، حتقيق -١١٤
 .بن سعود

 .  هـ١٣٥٧رشح السلم، امللوي، مكتبة البايب احللبي، الطبعة الثانية،  -١١٥
شـعبان : رشح العضد ملختـرص ابـن احلاجـب، التفتـازاين، تـصحيححاشية عىل  -١١٦

 .هـ١٤٠٣عيل، الكليات األزهرية، إسام
طه عبد الرؤوف سعد، املكتبة األزهرية، :  التفتازاين، حتقيق،رشح العقائد النسفية -١١٧

 . هـ١٤٢١الطبعة األوىل، 
عبد احلميد أبـو زنيـد، مكتبـة العلـوم :  احلسني البرصي، حتقيقوُرشح العمد، أب -١١٨

 . هـ١٤١٠احلكم، املدينة املنورة، الطبعة األوىل، 
عبـد املجيـد الرتكـي، دار الغـرب : رشح اللمع، أبو إسحاق الـشريازي، حتقيـق -١١٩

 .م١٩٨٨اإلسالمي، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 
عادل أمحد عبد املوجود، عـامل : رشح املعامل يف أصول الفقه، ابن التلمساين، حتقيق -١٢٠

 .هـ١٤١٩الكتب، الطبعة األوىل، 



 
 

  ٥١٠  

عبـد الـرمحن عمـرية، عـامل الكتـب، بـريوت، : رشح املقاصد، التفتازاين، حتقيق -١٢١
 .هـ١٤٠٩الطبعة األوىل، 

لة، مكتبة الرشد، عبد الكريم النم: رشح املنهاج، شمس الدين األصفهاين، حتقيق -١٢٢
 .هـ١٤٢٠الطبعة األوىل، 

 مطبعـة الـسعادة، الطبعـة ،حممد بـدر الـنعامين: رشح املواقف، اجلرجاين، اعتناء -١٢٣
  .هـ١٣٥٨ ،األوىل

 دار طه عبـدالرؤوف سـعد،:  حتقيقرشح تنقيح الفصول، شهاب الدين القرايف، -١٢٤
 . هـ١٣٩٣ ، الطبعة األوىل،الفكر

شعبان إسامعيل، مكتبة : اإلجيي، تصحيحين عضد الدرشح خمترص ابن احلاجب،  -١٢٥
 . هـ١٣٦٣الكليات األزهرية، مرص، 

 الرتكـي، الطبعـة اهللاعبـد:  الـدين الطـويف، حتقيـقرشح خمترص الروضـة، نجـم -١٢٦
 .هـ١٤١٩الثانية،

 .هـ١٣٩٠محد الكبييس، مطبعة اإلرشاد، بغداد، : شفاء الغليل، الغزايل، حتقيق -١٢٧
ن، مكتبة آية اهللا العظمـى، ياألب قنوايت وآخر: ن سينا، حتقيقالشفاء، املدخل، اب -١٢٨

 .هـ١٤٠٥قم، 
السيد أمحد صقر، دار إحياء الكتب : الصاحبي، أيب احلسني أمحد بن فارس، حتقيق -١٢٩

 . العربية
شـعيب : صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حممـد بـن حبـان البـستي، حتقيـق -١٣٠

 .م١٩٩٣األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثانية، 



 
 

  ٥١١  

 دار ومكتبـة ،عبـد الـرمحن بـدوي: صوان احلكمة، أبو سليامن املنطقـي، حتقيـق -١٣١
 . باريس،بيبليون

عيل سامي النـشار، دار الكتـب : صون املنطق، جالل الدين السيوطي، علق عليه -١٣٢
 .العلمية

مجـال الـدين العلـوي، دار الغـرب : الرضوري يف أصول الفقه، ابن رشد، حتقيق -١٣٣
 .م١٩٩٤عة األوىل، اإلسالمي، بريوت، الطب

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، شـمس الـدين الـسخاوي، مكتبـة القـديس،  -١٣٤
 . هـ١٣٥٣القاهرة، 

 .فؤاد سيد، مكتبة املثنى، بغداد: لجل، حتقيقُطبقات األطباء واحلكامء، ابن ج -١٣٥
 .حسني مؤنس، دار املعارف، مرص: ، حتقيق األندليسطبقات األمم، صاعد -١٣٦
 هجـر ،الطنـاحي حممـود: ربى، تاج الدين السبكي، حتقيـقة الكطبقات الشافعي -١٣٧

 .هـ١٤١٣للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة الثانية، 
احلافظ خـان، عـامل الكتـب بـريوت، : طبقات الشافعية، ابن قايض شهبة، حتقيق -١٣٨

 .هـ١٤٠٧الطبعة األوىل، 
 حميـي الـدين عـيل نجيـب، دار: طبقات الفقهاء الشافعية، ابن الـصالح، حتقيـق -١٣٩

 .م١٩٩٢البشائر اإلسالمية، بريوت، الطبعة األوىل، 
حممد أبو الفضل إبراهيم، :  بكر الزبيدي، حتقيقوطبقات النحويني واللغويني، أب -١٤٠

 . دار املعارف، مرص، القاهرة، الطبعة الثانية
طرق االستدالل ومقدماته، يعقوب الباحـسني، مكتبـة الرشـد، الطبعـة األوىل،  -١٤١

 .هـ١٤٢١



 
 

  ٥١٢  

صالح الدين املنجد، مطبعـة : من غرب، شمس الدين الذهبي، حتقيقالعرب يف خرب  -١٤٢
 .م١٩٨٤حكومة الكويت، الكويت، الطبعة الثانية، 

أمحـد بـن عـيل املبـاركي، الطبعـة : ، حتقيـق الفراء يعىلوالعدة يف أصول الفقه، أب -١٤٣
 .هـ١٤١٠الثانية، 

مد علـوي حم: العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم، شهاب الدين القرايف، حتقيق -١٤٤
 . هـ١٤١٨بنرص، وزارة األوقاف املغربية، 

علم أصول الفقه يف القرن اخلامس اهلجري، عثامن شوشان، رسالة دكتوراة غـري  -١٤٥
 . هـ١٤٢٤منشورة، بجامعة اإلمام حممد بن سعود، عام 

 . هـ١٤٠٨ أملانيا، فولفهارت فرانز،: حتقيق الطويف،ل يف علم اجلدل،ََذم اجلَلَع -١٤٦
نور الدين عرت، دار الفكر املعـارص، الطبعـة : بن الصالح، حتقيقعلوم احلديث، ا -١٤٧

 .هـ١٤١٨الثالثة، 
 دار ،نـزار رضـا:   حتقيـق،عيون األنباء يف طبقات األطباء، أمحد ابن أيب أصـيبعة -١٤٨

 .م١٩٨١ بريوت، الطبعة الثالثة، ،الثقافة
 الغيث املسجم، خليل بن أيبك الصفدي، دار الكتب العلميـة، بـريوت، الطبعـة -١٤٩

 .هـ١٣٩٥األوىل، 
 .هـ١٤١٥عيل العمرييني، :  األرموي، حتقيقئق يف أصول الفقه، صفي الدينالفا -١٥٠
الح، حتقيق عبـد املعطـي قلعجـي، دار الـوعي، حلـب، الطبعـة فتاوى ابن الص -١٥١

 . هـ١٤٠٣األوىل، 
 .فجر اإلسالم، أمحد أمني، مكتبة النهضة املرصية، القاهرة، الطبعة السادسة عرش -١٥٢



 
 

  ٥١٣  

حممـد حميـي الـدين عبـد احلميـد، املكتبـة : ق، البغـدادي، حتقيـقَرِالفرق بني َالف -١٥٣
 .هـ١٤١٣العرصية، الطبعة الثانية، 

عـيل سـامي :  حتقيـق،فرق وطبقات املعتزلة، القايض عبد اجلبار بن أمحد اهلمذاين -١٥٤
 .م١٩٧٢ ،النشار وآخر، دار املطبوعات اجلامعية

تـب العلميـة، بـريوت، الطبعـة خليل املنصور، دار الك:  الفروق، القرايف، ضبط -١٥٥
 .هـ١٤١٨األوىل، 

:  إرشاف، ابـن رشـد،فصل املقال يف تقرير ما بني الرشيعة واحلكمة من االتصال -١٥٦
 .م١٩٩٩ الطبعة الثانية، ، دراسات الوحدة العربية مركز،حممد اجلابري

عبد الـرمحن عمـرية وآخـر، : الفصل يف امللل واألهواء والنحل، ابن حزم، حتقيق -١٥٧
 . هـ١٤١٦يل، بريوت، الطبعة الثانية، دار اجل

عجيل النشمي، وزارة األوقاف : اص، حتقيقَّالفصول يف األصول، أبو بكر اجلص -١٥٨
 . هـ١٤٠٥بالكويت، الطبعة األوىل، 

الفكر األصويل، عبد الوهاب أبو سـليامن، دار الـرشوق، جـدة، الطبعـة الثانيـة،  -١٥٩
 . هـ١٤٠٤

متـام حـسان، اهليئـة : يس أولريى، ترمجـةال الفكر العريب ومكانه يف التاريخ، دي -١٦٠
 .م١٩٩٧املرصية العامة للكتاب، الطبعة الثانية، 

ــو  -١٦١ ــة األنجل ــة، عــثامن أمــني، مكتب ــسفة الرواقي مــرصية، القــاهرة، الطبعــة الفل
 .م١٩٧١الثالثة،

فؤاد زكريا، هنـضة مـرص، الطبعـة : الفلسفة أنواعها ومشكالهتا، هنرت ميد، ترمجة -١٦٢
 .م٢٠٠٥الثانية، 



 
 

  ٥١٤  

س الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت، عبد احلي فهر -١٦٣
إحسان عبـاس، دار العـريب اإلسـالمي، بـريوت،  : بن عبد الكبري الكتاين، حتقيق

 .م١٩٨٢لبنان، الطبعة الثانية، 
حممد عبد الرؤوف وآخـر، اهليئـة العامـة لقـصور : الفهرست، ابن النديم، حتقيق -١٦٤

 .م٢٠٠٦بعة األوىل، الثقافة، القاهرة، الط
دار ، حممــود حامــد عــثامن، القــاموس املبــني يف اصــطالحات األصــوليني -١٦٥

 .مرص،احلديث

 .القاموس املحيط، حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، مؤسسة الرسالة، بريوت -١٦٦
حممـود بيجـو، املطبعـة العلميـة، دمـشق، : القسطاس املستقيم، الغـزايل، تعليـق -١٦٧

 .هـ١٤١٣
، زكي نجيب وأمحد أمني، مكتبة النهضة املرصية، القاهرة، قصة الفلسفة اليونانية -١٦٨

 . الطبعة التاسعة
فـتح اهللا املشعـشع، دار املعـارف، بـريوت، : قصة الفلسفة، ول ديوازنت، ترمجة -١٦٩

 .الطبعة السادسة
القطعي والظني يف الثبـوت والداللـة عنـد األصـوليني، حممـد معـاذ اخلـن، دار  -١٧٠

 .هـ١٤٢٨الكلمة الطيبة، الطبعة األوىل، 
عبـد اهللا احلكمـي :  املظفـر الـسمعاين، حتقيـقوقواطع األدلة يف أصول الفقه، أبـ -١٧١

 . هـ١٤١٨وآخر، الطبعة األوىل، 
عـيل عبـاس : قواعد األصول ومعاقد الفصول، صفي الـدين البغـدادي، حتقيـق -١٧٢

 . احلكمي، مطابع جامعة أم القرى



 
 

  ٥١٥  

عبـد الوهـاب، دار الـسيد : القول املرشق يف حتـريم املنطـق، الـسيوطي، حتقيـق -١٧٣
 .هـ١٤٢٩احلديث، القاهرة، 

عـادل أمحـد عبـد : األصـفهاين، حتقيـقحممد بن حممود الكاشف عن املحصول،  -١٧٤
 .هـ١٤٢٠املوجود، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 

 مطبعة عيـسى ،فوقية حسني حممود: جلويني، حتقيق املعايل اوالكافية يف اجلدل، أب -١٧٥
 .البايب احللبي، القاهرة

 .هـ١٣٩٩صادر، بريوت، لبنان، مل يف التاريخ، ابن األثري، دار الكا -١٧٦

  دار اجليـل،،عبـد الـرمحن عمـرية: كتاب املواقف، عضد الدين اإلجيـي، حتقيـق -١٧٧
 .م١٩٩٧بريوت، الطبعة األوىل، 

عبد املجيد الرتكي، دار الغـرب :  الثناء الالميش، حتقيقوٌكتاب يف أصول الفقه، أب -١٧٨
 .م١٩٩٥وىل، اإلسالمي، الطبعة األ

لطفـي عبـد البـديع، املؤسـسة : كشاف اصطالحات الفنـون، التهـانوي، حتقيـق -١٧٩
 .هـ١٣٨٢املرصية العامة للتأليف والنرش، 

حممـد املعتـصم بـاهللا : كشف األرسار عـن أصـول البـزدوي، البخـاري، تعليـق -١٨٠
 .هـ١٤١١البغدادي، دار الكتاب العريب، الطبعة األوىل، 

ب والفنون، حاجي خليفة، دار الكتـب العلميـة، كشف الظنون عن أسامي الكت -١٨١
 .م١٩٩٢بريوت، 

عدنان درويـش وآخـر، مؤسـسة الرسـالة، : الكليات، أبو البقاء الكفوي، حتقيق -١٨٢
 . هـ١٤١٢بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 



 
 

  ٥١٦  

اليت، ْكـِ، حجـاج يوسـف امل يف الرد عىل الفالسفة يف علم األصوللباب العقول -١٨٣
 .م١٩٧٧ألنصار، القاهرة، الطبعة األوىل، فوقية حسني، دار ا: حتقيق

حمي الدين مستو وآخر، دار :  إسحاق الشريازي، حتقيقولمع يف أصول الفقه، أبُّال -١٨٤
 .  هـ١٤٢٣ بريوت، الطبعة الثالثة، ،ابن كثري

 .لمع، أليب احلسن األشعريُّال -١٨٥
 .م١٩٦٦ما هو علم املنطق، حييى هويدي، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل،  -١٨٦
حممـد فركـوس، مؤسـسة : مثارات الغلط يف األدلة، الرشيف التلمساين، حتقيـق -١٨٧

 . هـ١٤١٩املكية، الطبعة  األوىل، املكتبة الريان و
أمحد احلويف :  ضياء الدين ابن األثري، حتقيق،املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر -١٨٨

 .وآخر، مكتبة هنضة مرص
 .م١٩٨٦رشق، الطبعة األوىل، جمرد مقاالت األشعري، ابن فورك، دار امل -١٨٩
 ،، أمحد بن تيمية)كتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (جمموع الفتاوى -١٩٠

 .هـ١٤١٦ طبع جممع امللك فهد، ،عبد الرمحن بن قاسم: مجع
طه عبدالرؤوف :  مراجعة، الرازيالدينفخر ،حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين -١٩١

  .زهرية مكتبة الكليات األ،سعد
طـه جـابر العلـواين، :  الـرازي، حتقيـق فخرالـدينحصول يف علـم األصـول،امل -١٩٢

 .هـ١٤١٨مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 
رفيق العجم، دار الفكر اللبنـاين، بـريوت، : حمك النظر يف املنطق، الغزايل، حتقيق -١٩٣

 .م١٩٩٤الطبعة األوىل، 



 
 

  ٥١٧  

وي، دار الكتـب عبد احلميـد اهلنـدا: املحكم واملحيط األعظم، ابن سيدة، حتقيق -١٩٤
 .هـ١٤٢١العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

دو، دار ابــن حــزم، الطبعــة نــذير محــا: خمتــرص املنتهــى، ابــن احلاجــب، حتقيــق -١٩٥
 .هـ١٤٢٧األوىل،

أبو العال عفيفي، مطبعـة جلنـة التـأليف : زفلد كولبه، ترمجةُاملدخل إىل الفلسفة، أ -١٩٦
 .م١٩٥٥والرتمجة والنرش، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

 . م١٩٧٧مدخل إىل املنطق، مهدي فضل اهللا، دار الطليعة، بريوت،  -١٩٧
ـــدالرمحن -١٩٨ ـــسفة، عب ـــد إىل الفل ـــدخل جدي ـــات، م ـــة املطبوع ـــدوي، وكال  ب

 .م١٩٧٩الكويت،
املدخل لدراسة علم الكالم، حـسن الـشافعي، مكتبـة وهبـة، القـاهرة، الطبعـة  -١٩٩

 . هـ١٤١١الثانية، 
حممد العدلوين، دار الثقافة، الطبعة : قاملدخل لصناعة املنطق، ابن طملوس، حتقي -٢٠٠

 .هـ١٤٢٧األوىل، 

املدرسة السلفية وموقف رجاهلا من املنطق والكالم، حممـد عبـد الـستار نـصار،  -٢٠١
 .هـ١٣٩٩مكتبة دار األنصار، القاهرة، الطبعة األوىل، 

ــالميني -٢٠٢ ــذاهب اإلس ــدوي،م ــرمحن ب ــد ال ــني، عب ــم املالي  الطبعــة ، دار العل
 .م١٩٩٦األوىل،

 انتـشارات :رششارل بـال، نـ:  املسعودي، حتقيق، ومعادن اجلوهرالذهبمروج  -٢٠٣
 .هـ١٤٢٢الرشيف الريض، الطبعة األوىل، 



 
 

  ٥١٨  

املسائل املشرتكة بني أصول الفقه وأصول الـدين، حممـد العـرويس، دار احلـافظ  -٢٠٤
 . هـ١٤١٠للنرش والتوزيع، جدة، الطبعة األوىل، 

 .هـ١٤٢٣ عامل الكتب، مسالك الثقافة اإلغريقية إىل العرب، أولريي، -٢٠٥
حممـد األشـقر، مؤسـسة الرسـالة، : املستصفى من علم األصول، الغزايل، حتقيق -٢٠٦

 .هـ١٤١٧الطبعة األوىل، 
رشاق، الـسهروردي، تـصحيح اإلجمموع مصنفات شيخ =املشارع واملطارحات  -٢٠٧

 . هنري كربني، اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة
 . م٢٠٠٥ البغدادي، مكتبة بيبليون، بريوت،  الربكاتواملعترب يف احلكمة، أب -٢٠٨
 املعهـد ، حممـد محيـد اهللا: حتقيـق،البـرصي  أبو احلـسني،املعتمد يف أصول الفقه -٢٠٩

   .هـ١٣٨٤العلمي الفرنيس، دمشق، 
إحسان عباس، دار الغـرب اإلسـالمي، : معجم األدباء، ياقوت احلموي، حتقيق -٢١٠

 .م١٩٩٣بريوت، الطبعة األوىل، 
 . دار الفكر، بريوت، احلموياقوتمعجم البلدان، ي -٢١١
ــس -٢١٢ ــم ال ــس،فرَّمعج ــاهر ال ــو ط ــقَلِّ أب ــد ا: في، حتقي ــة عب ــارودي، املكتب هللا الب

 .مكةالتجارية،

 .م٢٠٠٦الطليعة، بريوت، الطبعة الثالثة،معجم الفالسفة، جورج طرابييش، دار  -٢١٣
  .م١٩٩٤املعجم الفلسفي، مجيل صليبا، الرشكة العاملية للكتاب، بريوت، لبنان،  -٢١٤
 . معجم املؤلفني، عمر رضا كحالة، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان -٢١٥
 .املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، املكتبة اإلسالمية، إستانبول، تركيا -٢١٦



 
 

  ٥١٩  

 عبادة،  إبراهيمحممد: معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم، السيوطي، حتقيق -٢١٧
 .هـ١٤٢٤ألوىل، مكتبة اآلداب القاهرة، الطبعة ا

عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت، : معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، حتقيق -٢١٨
 .هـ١٤١١الطبعة األوىل، 

شـعبان حممـد إسـامعيل، دار ابـن : معراج املنهاج، شمس الدين اجلزري، حتقيق -٢١٩
 .هـ١٤٢٤حزم، بريوت، الطبعة األوىل، 

، دار الغرب اإلسالمي،  النيفرشاذيلحممد ال: املعلم بفوائد مسلم، املازري، حتقيق -٢٢٠
 .م١٩٩٢الطبعة الثانية، 

معيار العلم يف املنطـق، الغـزايل، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، الطبعـة األوىل،  -٢٢١
 .هـ١٤١٠

حممد عيل النجار وآخـرون، : السبكي، حتقيقتاج الدين عم ومبيد النقم، معيد الن -٢٢٢
 . ـه١٤١٣مكتبة اخلانجي، القاهرة، الطبعة الثانية، 

 القايض عبد اجلبار، املؤسسة املـرصية للتـأليف ،املغني يف أبواب العدل والتوحيد -٢٢٣
  .والرتمجة

 دار ، طـاش كـربي زاده،مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلـوم -٢٢٤
 .م١٩٨٥ ، الطبعة األوىل، بريوت،الكتب العلمية

 .هـ١٤١١وىل، مفتاح العلوم، اخلوارزمي، دار املناهل، بريوت، الطبعة األ -٢٢٥

عيل حسن، دار ابن عفـان، اخلـرب، الطبعـة : م، حتقيقمفتاح دار السعادة، ابن القي -٢٢٦
 .هـ١٤١٦األوىل، 



 
 

  ٥٢٠  

حسن السندويب، دار الكتاب اإلسالمي، : ، حتقيق التوحيديحيانو أب،املقابسات -٢٢٧
 .هـ١٤١٣القاهرة، الطبعة الثانية، 

املعـارف، القـاهرة، الطبعـة سليامن دنيـا، دار : مقاصد الفالسفة، الغزايل، حتقيق -٢٢٨
 .الثانية

هلمـوت :  حتقيـق،مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، أبو احلسن األشعري -٢٢٩
 .ريرت، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الطبعة الثالثة

عـيل عبـد الـوايف، هنـضة : حتقيـق ،املقدمة، عبد الرمحن بـن حممـد بـن خلـدون -٢٣٠
 .م٢٠٠٤،مرص

ت لعريب، إحـسان عبـاس، املؤسـسة العربيـة للدراسـامالمح يونانية يف األدب ا -٢٣١
 .م١٩٧٧والنرش، الطبعة األوىل، 

حممد سـيد كـيالين، دار : حتقيق،ل، حممد بن عبد الكريم الشهرستاينَح امللل والنِّ -٢٣٢
 .هـ١٤٠٤املعرفة، بريوت، 

أمحد حجـازي الـسقا، دار اجليـل :  الرازي، حتقيقالفخرمناقب اإلمام الشافعي،  -٢٣٣
 .هـ١٤١٣عة األوىل، بريوت، الطب

السيد أمحد صقر، مكتبـة دار الـرتاث، :  بكر البيهقي، حتقيقومناقب الشافعي، أب -٢٣٤
 .القاهرة

، عيل سـامي النـشار، دار النهـضة العربيـة، مناهج البحث عند مفكري اإلسالم -٢٣٥
 . هـ١٤٠٤بريوت لبنان، الطبعة الثانية، 

مرييني، دار الـوراق، الطبعـة عيل الع: حامد الغزايل، حتقيقواملنتخل يف اجلدل، أب -٢٣٦
 . هـ١٤٢٤األوىل، 



 
 

  ٥٢١  

أمحـد املزيـدي، دار : منتهى السول يف علم األصول، سيف الدين اآلمدي، حتقيق -٢٣٧
 .هـ١٤٢٤الكتب العلمية، بريوت، 

منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلـدل، ابـن احلاجـب، دار الكتـب  -٢٣٨
 . هـ١٤٠٥العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

حممد حـسن هيتـو، دار :  من تعليقات األصول، أيب حامد الغزايل، حتقيقاملنخول -٢٣٩
 . هـ١٤٠٠الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، 

املنطق احلديث وفلسفة العلوم ومناهج البحث، حممد عزيز سامل، مؤسسة شـباب  -٢٤٠
 .  م٢٠٠٢، اإلسكندريةاجلامعة، 

رصية، الطبعـة املنطق احلديث ومناهج البحث، حممود قاسم، مكتبـة األنجلـو مـ -٢٤١
 .الثالثة

ــريوت، الطبعــة  -٢٤٢ ــدة، ب ــاق اجلدي ــر آل ياســني، دار اآلف ــسينوي، جعف ــق ال املنط
 . هـ١٤٠٣األوىل،

املنطق الصوري من أرسطو إىل عرصنا احلارض، عيل سـامي النـشار، دار املعرفـة  -٢٤٣
 .م٢٠٠٠اجلامعية، 

املنطق الصوري والريايض، عبـد الـرمحن بـدوي، وكالـة املطبوعـات الكويـت،  -٢٤٤
 .م١٩٧٧لطبعة الرابعة، ا

منطق املرشقيني، ابن سينا، منشورات مكتبة آية اهللا العظمى، قم، إيـران، الطبعـة  -٢٤٥
 . هـ١٤٠٥الثانية، 

بكري حممـد خليـل، بيـت احلكمـة، بغـداد، الطبعـة األوىل، ، املنطق عند الغزايل -٢٤٦
 .م٢٠٠١
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 .املنطق عند الغزايل، رفيق العجم، دار املرشق، بريوت -٢٤٧
زين القرآنية، حممد مهران، املعهد العاملي للفكر اإلسـالمي، الطبعـة املنطق واملوا -٢٤٨

 . هـ١٤١٧األوىل، 
خليل أمحد خليل، جمـد املؤسـسة اجلامعيـة : ، ترمجةيشق وتارخيه، روبري بالناملنط -٢٤٩

 .هـ١٤٢٣للدراسات والنرش، بريوت، الطبعة الثانية، 
كتبـة األنجلـو املـرصية، عبد احلليم حممود، م: املنقذ من الضالل، الغزايل، حتقيق -٢٥٠

 .م١٩٦٤الطبعة الرابعة، 
عبـد الفتـاح أمحـد : منهاج الوصول يف معرفة علم األصول، البيـضاوي، حتقيـق -٢٥١

 .هـ١٤٢٢قطب، مؤسسة قرطبة، القاهرة، الطبعة الثانية، 

، دار اهلجـرة، الطبعـة عـوينحـاتم الالـرشيف املنهج املقـرتح لفهـم املـصطلح،  -٢٥٢
 .هـ١٤١٦األوىل،

، دار ابـن عفـان، الطبعـة  سـلامن حـسنمـشهور:  الـشاطبي، حتقيـقوافقات،امل -٢٥٣
 .هـ١٤١٧األوىل،

بيــة للدراســات  عبــد الــرمحن بــدوي، املؤســسة العر،موســوعة الفلــسفة -٢٥٤
 . م١٩٧٤، الطبعة األوىل، والنرش،بريوت

 .م١٩٨٨املوسوعة الفلسفية العربية، معهد اإلنامء العريب، الطبعة األوىل،  -٢٥٥
خليل أمحد خليل، منـشورات : ة، أندريه الالند، تعريبموسوعة الالند الفلسفي -٢٥٦

 م١٩٩٦عويدات، بريوت، الطبعة األوىل 
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 كتـاب  ضـمن،موقف أهل السنة القدماء بـإزاء علـوم األوائـل، جولـد تـسيهر -٢٥٧
 دار القلـم بـريوت، )ضارة اإلسالمية لعبد الرمحن بـدويالرتاث اليوناين يف احل(

 .م١٩٨٠الطبعة الرابعة، 
عبد امللك السعدي، مكتبة اخللود، الطبعـة : ، السمرقندي، حتقيقميزان األصول -٢٥٨

 .هـ١٤٠٧ ،األوىل
 .عيل البجاوي، دار املعرفة، بريوت: ميزان االعتدال، الذهبي، حتقيق -٢٥٩
 دار اجليـل، ،عبـد الـرمحن عمـرية: النجاة يف املنطق واإلهليات، ابن سينا، حتقيـق -٢٦٠

  .هـ١٤١٢بريوت، الطبعة األوىل، 
قية يف النحو العريب، فتحي عبد الفتاح الـدجني، وكالـة املطبوعـات، النزعة املنط -٢٦١

 .م١٩٨٢الكويت، الطبعة األوىل، 
، شمس  احلكامء قبل ظهور اإلسالم وبعدهتاريخ، هة األرواح وروضة األفراحنز -٢٦٢

 ،عبـد الكـريم أبـو شـويرب، دار ومكتبـة بيبليـون: الدين الشهرزوري، حتقيـق
 . باريس

نـشار، دار املعـارف، القـاهرة، ال اإلسـالم، عـيل سـامي نشأة الفكر الفلسفي يف -٢٦٣
 . م١٩٧٧الطبعة السابعة، 

عـادل عبـد : ، شهاب الـدين القـرايف، حتقيـق يف رشح املحصولنفائس األصول -٢٦٤
ــاز، مك ــزار الب ــة ن ــة املوجــود وعــيل معــوض، مكتب ــة، الطبع ــة مكــة املكرم تب

 . هـ١٤١٦األوىل،
 .م١٩٦٨باس، دار صادر، إحسان ع: نفح الطيب، أمحد املقري، حتقيق -٢٦٥
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ــة الزهــراء -٢٦٦ ــر، مكتب ــق أرســطو، ســيد رزق احلج ــد منط ــة ،نق ــاهرة، الطبع  الق
 .هـ١٤٠٨األوىل،

 . ألفرد جيوم، مكتبة زهران: هناية اإلقدام، الشهرستاين، حتقيق -٢٦٧
شعبان إسـامعيل، دار ابـن : هناية السول رشح منهاج األصول، اإلسنوي، حتقيق -٢٦٨

 .هـ١٤٢٠حزم، الطبعة األوىل، 
صـالح اليوسـف : هناية الوصول يف دراية األصول، صفي الدين اهلندي، حتقيـق -٢٦٩

 . هـ١٤١٦وسعد السويح، املكتبة التجارية، مكة املكرمة، الطبعة األوىل، 
عبـداهللا الرتكـي، مؤسـسة :  ابن عقيل، حتقيق أبوالوفاءالواضح يف أصول الفقه، -٢٧٠

 .هـ١٤٢٠الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل، 
وآخـر، دار إحيـاء األرنـاؤوط :  صالح الدين الصفدي، حتقيـق،فياتالوايف بالو -٢٧١

 هـ١٤٢٠الرتاث، 
عصام الدين حممد عيل، مكتبة اخلافقني، دمشق، : الوجود اإلهلي، سنتالنا، حتقيق -٢٧٢

 . هـ١٤٠١الطبعة األوىل، 
عبد احلميد أبو زنيـد، مكتبـة : رهان، حتقيقَ الفتح ابن بوالوصول إىل األصول، أب -٢٧٣

 .هـ١٤٠٣لرياض، املعارف، ا

جودة عبـدالرمحن هـالل، جملـة املعهـد :  وصية أيب الوليد الباجي لولديه، حتقيق -٢٧٤
 .م١٩٥٥، )٤٦ -١٧:ص(املرصي يف مدريد، املجلد الثالث 

إحـسان : ، حتقيـقبـن خلكـاناوفيات األعيان و أنباء أبناء الزمان، شمس الدين  -٢٧٥
 . لبنان بريوت،،صادرعباس، دار 
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  اتوضوعاملو  املسائلفهرس
 رقم الصفحة                وع ــــــاملوض

  أ-------------------------------------ملخص الرسالة

 ١-----------------------------------------  املقدمة
 ٣--------------------------------------أمهية املوضوع

 ٦-----------------------------------صعوبات البحث 
 ٨-----------------------------------الدراسات السابقة

 ١٢-------------------------------------خطة البحث
 ١٤-------------------------------------منهج البحث

 )الفصل األول( 
 احلقائق واخلصائص: علم أصول الفقه واملنطق

 ١٩-------------علم أصول الفقه، تعريفه وخصائصه : املبحث األول* 
 ١٩-----------------------تعريف أصول الفقه : طلب األولامل* 
 ١٩-------------ّ اعتبارات التنوع واالختالف يف تعريفات أصول الفقه -

 ٢٨-------------------خصائص علم أصول الفقه : املطلب الثاين* 
 ٢٨------------------------------------ علم معياري -
 ٢٨----------------------------------- علم استقرائي -
 ٢٩------------------------------ ارتباطه بالنص الرشعي -
 ٢٩-------------------------------- اخلصوصية اللغوية-
 ٣١------------------------ ارتباط األصول بالثمرة التطبيقية -

 ٣٢-----------علم املنطق، التعريف والنشأة والتقسيامت : ملبحث الثاينا* 
 ٣٢--------------------------تعريف املنطق : املطلب األول* 
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 ٣٢-----------------------------------املنطق لغة : ًأوال
 ٣٢----- نقد املناسبة بني املعنى اللغوي واالصطالحي يف تعريف مادة املنطق -
 ٣٣---------------------------ً تسويغ مصطلح املنطق لغويا -
 ٣٥----------دراك العقيل عىل اإل) املنطق( النقد املبكر إلطالق مصطلح -
 ٣٦-----------------) منطق( سبب ابتكار معنى لغوي جديد لكلمة -

 ٣٧---------------------------ًتعريف املنطق اصطالحا : ًثانيا
 ٣٧---------------------------- تاريخ تعريفات علم النطق -
 ٤٤------------- عناية املناطقة بتعريف املنطق يف الكتب الرتاثية ضعف -
 ٤٥------------------------- تداول صيغ متشاهبة يف التعريف -
 ٤٧------------------------ّ أسباب تنوع تعريفات علم املنطق -
 ٤٨-------------------------نشأة علم املنطق :  املطلب الثاين*
 ٤٨------------------------ وظروفها تاريخ النشأة وتطوراهتا -
 ٥٥------------------------ الشخصيات املؤثرة يف نشأة املنطق -
 ٥٨---------------- املصادر واألحوال املؤثرة يف تكوين علم املنطق -

 ٦١----------------------تقسيامت علم املنطق: املطلب الثالث* 
 ٦١--------------تقسيم املنطق باعتبار طبيعته، ومنهج البحث فيه : ًأوال
 ٦٣-------------------تقسيم املنطق باعتبار مدارسه الفلسفية : ًثانيا
 ٧٠----------------------تقسيم املنطق باعتبار بيئته وعرصه : ًثالثا

 ٧١-----------------ّ مراحل تطور تاريخ املنطق يف العامل اإلسالمي -
 ٧١-----------------مرحلة الرتمجة، وحماولة الفهم واالستيعاب : ًأوال
 ٧١---------------------مرحلة التعليم، والكتابات املستقلة : ًثانيا
 ٧٣----------------------اإلدماج يف العلوم الرشعية مرحلة : ًثالثا

 ٧٦--------------------- علامء الرشيعة بعلم املنطق اشتغال بداية -
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 ٧٦----------------------------------- دور ابن حزم -
 ٧٧------------------------------------ دور الغزايل -
 ٧٧---------------------------- انتاج الغزايل يف علم املنطق -
 ٧٨------------------------ اهتامم الغزايل بعلم املنطق بواعث -

 ٧٩---------------مرحلة التوسع واالنتشار ثم اجلمود والتقليد : ًرابعا
 ٨٣---------ي شارك هبا العرب واملسلمون يف علم املنطق  أبرز األعامل الت-
 ٨٥-------- مناقشة تأثري وإضافة املسلمني والعرب عىل علم املنطق اليوناين -

 ٨٩--------------------ّتقسيم املنطق باعتبار تارخيه وحتوالته : ًرابعا
 )الفصل الثاين(

 املوضوع واملكونات، مقارنة وموازنة: املنطق وأصول الفقه
 ٩٣-----------------املنطق ومكوناته موضوع علم : املبحث األول* 
 ٩٩--------------- املظاهر املنهجية واألسلوبية يف املصنفات املنطقية -
 ١٠٠----------------- منهج االستقصاء يف التفصيالت والرشائط-١
 ١٠١------------------------------- منهجية التقسيامت -٢
 ١٠٧------------------------ وجود بعض املسائل الفلسفية -٣
 ١٠٧--------------------------- التمثيل الرمزي أو املبهم -٤
 ١١٠---------------------------------- تعقيد العبارة -٥
 ١١١---------------- والفصول، واملسائل  تعليل ترتيب األبواب،-٦
 ١١١٣------------ّموضوع علم أصول الفقه ومكوناته : املبحث الثاين*

 ١١٣----------------------------موضوع أصول الفقه : ًأوال
 ١١٥-------------------------ّمكونات مادة أصول الفقه : ًثانيا

 ١٥٥---------------ِّ مادة مؤسسة لبنية أصول الفقه يف وضعه األصيل -
ّ مادة مكونة لعلم أصول الفقه يف صورته املطورة كعلم - ِّ------------١٥٥ 
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 ١١٩-------------------استمداد أصول الفقه، ومعنى االستمداد  -
ّ أقدم من رصح بفكرة املواد املؤثرة يف تكوين أصول الفقه - ّ----------١١٩ 
 ١٢٠------------------ّ نقد اجلدوى االستمدادية للمواد املذكورة -
 ١٢٠----------------------------------- املادة اللغوية -
 ١٢٠----------------------------------- املادة الفقهية -
 ١٢١---------------------------------- املادة الكالمية -
 ١٢٥------- علم أصول الفقه  تفويت تسجيل املادة احلديثية ضمن مصادر-

 ١٢٨-----------------ِمقارنة وموازنة بني العلمني : املبحث الثالث* 
 ١٢٨------------------------------- من حيث املوضوع -
 ١٣٠-----------------------------ِّ من حيث املواد املكونة -
 ١٣٢----------------------------- من جهة النظر يف األدلة -
 ١٣٣-------------------------------- من حيث املدلول -
 ١٣٥---------------------------- من حيث االرتباط باللغة -
 ١٣٩------------------ من حيث العالقة بالواقع وبالثمرة التطبيقية-
 ١٣٩--------------------------ِأثر العلمني عىل الناظر فيهام  -

 )الفصل الثالث(
 عالقة علم املنطق بالعلوم العقلية

 ١٤١---------------------------------------متهيد * 
 ١٤٢------------------عالقة علم املنطق بالفلسفة: املبحث األول* 
 ١٤٢---------------------------- صيغ عرض هذه املسألة -
 ١٤٢----------------------------- تاريخ اجلدل يف املسألة -
 ١٤٤-------------------ب القول فيها ّعسبب تش معنى الفلسفة، و-
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 ١٤٦---------------------لم والفلسفة يف املسألة  خالف أهل الع-
 ١٤٨--------------------------- أدلة بناء املنطق عىل الفلسفة-

 ١٥٢----------------عالقة علم املنطق بعلم الكالم : املبحث الثاين* 
 ١٥٣----------------------تعريف علم الكالم : املطلب األول* 
 ١٥٥-----------------------تاريخ علم الكالم : املطلب الثاين* 
 ١٥٥-------------------------------- نشأة علم الكالم -
 ١٥٥--------------جري  حضوراملقوالت الفلسفية يف القرن الثاين اهل-
 ١٥٧------------ تاريخ التأسيس املنهجي ملذهب املعتزلة وعلم الكالم -
 ١٥٨----------- أبرز الشخصيات املؤثرة يف تاريخ املعتزلة وعلم الكالم -
 ١٥٩------------------------ ارتباط متكلمي املعتزلة بالفلسفة-
 ١٦٠-------------------ق اهتامم املتكلمني بالفلسفة، وهدفه ل منط-
 ١٦٣-----------ن الزمان  سيطرة املعتزلة عىل علم الكالم قرابة القرنني م-
 ١٦٥---------- خروج األشاعرة يف الساحة الكالمية وعالقتهم بالفلسفة -
 ١٦٦--------------------يب احلسن األشعري لعلم املنطق أ معرفة -
 ١٦٨-------------------- عالقة علامء األشاعرة باملنطق والفلسفة-
 ١٧١----------------------- عالقة املتأخرين بالفلسفة واملنطق -

 ١٧٤----------------عالقة علم الكالم بعلم املنطق : املطلب الثالث* 
 ١٧٤----------------------الكالم كمسائل يقابل الفلسفة  علم -

 ١٧٤--------------------------------االتفاق يف املوضوع 
 ١٧٦------------------------------أقوال العلامء واملؤرخني 

 ١٧٦-----------------نوعية املسائل املدروسة وعنواهنا واصطالحها 
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 ١٧٧---------------------- علم الكالم كمنهج للبحث والنظر -
 ١٧٩----------------------جهات اجلانب املنهجي يف علم الكالم 

 ١٨٢--------------------ّتطور التداخل والتأثر بني املنطق والكالم 
 ١٨٣---------------برز املسائل املنطقية يف املقدمات املنهجية الكالمية أ

 ١٨٥--------------  وعالقته بعلم الكالماملسار التارخيي للعلوم الرشعية
 )الفصل الرابع(

 املوقف من علم املنطق
 ١٩٠-----------------املوقف العام من علم املنطق : املبحث األول* 
 ١٩١---يه  اإلشكاالت التي سببت االضطراب يف تقييم علم املنطق واحلكم عل-
 ١٩٣----------------- اجتاهات املواقف من علوم املنطق والفلسفة -
 ١٩٣--------------------------املؤيد واملساند :  االجتاه األول-
 ١٩٣--------------------- أبرز املسوغات والدواعي هلذا االجتاه  
 ١٩٣----------------------- أبرز الفئات التي تبنّت هذا االجتاه  

 ١٩٣---------------------------الفالسفة اإلسالميني : األوىل
 ١٩٤---------فلسفة واملنطق حماولة ابن رشد التوفيقية بني الرشيعة وعلوم ال

 ١٩٦----------بعض علامء الرشيعة من األصوليني واملتكلمني : الفئة الثانية
 ١٩٦---------------------------الرفض والنقد : االجتاه الثاين

 ١٩٦----------------------- أسباب ومسوغات الرفض والنقد -
 ١٩٦------------------------ُوثنية املصدر، وشبهة الصلة : ًأوال
 ١٩٧------------------------------فساد نتائجه وآثاره : ًثانيا
 ١٩٨------------------مي عدم صالحيته كمنهج للبحث العل: ًثالثا



 
 

  ٥٣١  

 ٢٠٠------------------------ أبرز الفئات املنارصة هلذا االجتاه -
 ٢٠٠----------------------------املحدثون والفقهاء : األوىل

 ٢٠٠---------------------------- أوجه فساد املنطق عندهم -
 جتاوز موقف املحدثني إىل التهمة بفساد والزندقة ملجرد االشتغال بعلوم الفلـسفة -

 ٢٠٢------------------------------------واملنطق 
 ٢٠٣------------------ّ تطور املوقف إىل املحاربة واملعاداة الرصحية -
 ٢٠٤----------------------ى ابن الصالح يف املنطق وآثارها  فتو-
 ٢٠٧-----------------------نطق وأدلته  موقف السيوطي من امل-

 ٢١١-------------------------------املتكلمون : الفئة الثانية
 ٢١١--------------- الفرق بني نقد املتكلمني ونقد املحدثني والفقهاء -
 ٢١٢-------------------- أبرز البواعث لنقد املنطق عند املتكلمني -
 ٢١٣-------------------- تقييم نقداملتكلمني األوائل لعلم املنطق -
 ٢١٥------------------------ نقد ابن تيمية لعلم املنطق  طبيعة-
 ٢١٥------------------ً مناقشة عبارة ابن تيمية يف نقد املنطق إمجاال -

 ٢١٧----------مواقف علامء أصول الفقه من علم املنطق : املبحث الثاين* 
 ٢١٧------ً  إمجاال اندراج مواقف األصوليني حتت رأي الفقهاء أو املتكلمني-
 ٢١٧-------------------- كيفية االستبانة عن مواقف األصوليني -

 ٢١٧-------------------------------مواقف عملية : لاألو
 ٢١٧--------------------------------مواقف نظرية : الثاين

 ٢١٧----------- املتقدمون من علامء األصول يف القرنني الثالث والرابع -
 ٢١٨---------------------- موقف القايض عبداجلبار والباقالين -
 ٢١٩------------------- القرن اخلامس اهلجري ي مواقف أصولي-



 
 

  ٥٣٢  

 ٢٢١------ املوقف األقوى واألشهر لنرصة املنطق يف القرن اخلامس اهلجري -
 ٢٢١-----الجتهاد من املواطن التي تبني موقف األصوليني من املنطق  باب ا-
 ٢٢٢----- تاريخ اشرتاط العلم باملنطق يف باب االجتهاد يف كتب أصول الفقه -
 ٢٢٥ومقارنتها بوصية الباجي فتوى تقي الدين السبكي يف حكم االشتغال باملنطق -
 ٢٢٧--------------------------جهود ابن حزم يف علم املنطق -
 ٢٢٩-------------------------- املنطق  جهود الغزايل يف علم-

 ٢٢٩-----------------------مسالك تدعيم املنطق عند الغزايل * 
 ٢٣٢---------------------مبادرات الغزايل التقريبية لعلم املنطق * 
 ٢٣٣--------------------------حماولة الغزايل ألسلمة املنطق * 
 ٢٣٥-----------------------تقييم مكانة الغزايل يف علم املنطق * 
 ٢٣٦--------ختليص الغزايل للمنطق من شوائب الفلسفة : مناقشة دعوى* 

  )الفصل اخلامس(

 قة بني أصول الفقه واملنطقتاريخ العال
 ٢٤٠------------تاريخ علم املنطق يف العامل اإلسالمي : املبحث األول* 
 ٢٤٢---- اخلريطة اجلغرافية النتقال الرتاث اليوناين يف حميط الدولة اإلسالمية -
 ٢٤٥---------------- مؤرشات عناية الدولة األموية بالرتاث اليوناين -
 ٢٤٨-----------------  تاريخ اهتامم الدولة العباسية باإلرث اليوناين-
 ٢٥٣---------------- تأثري املأمون يف عناية املسلمني بالرتاث اليوناين -
 ٢٥٤----------------- أبرز طرق التواصل املعريف مع علوم اليونان -
 ٢٥٥----------- أهم الدواعي والبواعث لعناية املسلمني بعلوم األوائل -
 ٢٥٨----------- أسباب العناية املبكرة بعلم املنطق عىل وجه اخلصوص -



 
 

  ٥٣٣  

 ٢٥٩--------------تجات اليونانية  أصناف تفاعالت املسلمني مع املن-
 ٢٦١-------------تاريخ تكوين أصول الفقه قبل املنطق : املبحث الثاين* 
 ٢٦١------------------------ّ أشكال تكون علم أصول الفقه -
 ٢٦١------------------------املضمر / ّالذهني:  الشكل األول-
 ٢٦٦---------------ّ مظاهر التغري يف املشهد األصويل يف شكله األول -
 ٢٦٨---------- سالمة الشكل األول من أصول الفقه من املؤثر اخلارجي -
 ٢٧٠-----------------------------التدويني :  الشكل الثاين-
 ٢٧٣-----------------ّ تفرد اإلمام الشافعي بنهج جديد يف التأليف -
 ٢٧٥--------------- مظاهر اخللل املنهجي الذي وقف عليه الشافعي   
 ٢٧٧------------------ّ سامت النص األصويل الذي دونه الشافعي   
 ٢٧٨---------------ُّ املفاهيم الكلية التي أدار الشافعي عليها البحث   
 ٢٧٨---------------صويل عند الشافعي  أوجه نموذجية اخلطاب األ  
 ٢٧٩-------------أبرز خصائص منهج البحث األصويل عند الشافعي   
ــؤثر اخلــارجي كــاملنطق يف الدراســات األصــولية يف شــكله     مــدى حــضور امل

 ٢٨٢-----------------------------------دوينيــالت
 ٢٨٤- دعوى الشيخ مصطفى عبدالرازق بتأثر الشافعي باملنطق يف كتابه الرسالة   
 ٢٨٧----------------------------الشمويل:  الشكل  الثالث-
 ٢٨٨---------------أبرز التحوالت يف الشكل الثالث ألصول الفقه    
 -٢٨٩ مرحلة النضوج واالكتامل يف علم أصول الفقه يف القرن اخلامس اهلجري   
 ٢٩٠------------ مميزات القرن اخلامس اهلجري يف تاريخ أصول الفقه   

 ٢٩٣----------تاريخ تأثر علم أصول الفقه بعلم املنطق : املبحث الثالث *
 ٢٩٤--------------م أصول الفقه وعلم املنطق  مراحل العالقة بني عل-

 ٢٩٤-مرحلة االختالط بني املعارف املنطقية والكالمية واألصولية : املرحلة األوىل



 
 

  ٥٣٤  

 ٢٩٤-------- املصدر الناقل واملبارش للتأثري يف هذه املرحلة هو علم الكالم  
 ٢٩٤-------------------------------- تاريخ هذه املرحلة 
ايـة القـرن اخلـامس  املظاهر  املنطقية يف كتب أصول الفقه يف هذه املرحلة حتـى هن 

 ٢٩٦------------------------------------اهلجري 
 املوقف األرصح يف تعميق العالقة بني علم املنطق وأصول الفقه يف القرن اخلامس  

 ٣١١----------------------------اهلجري عند ابن حزم 
 ٣١٤--------- ظاهرة تقديم املصنفات األصولية بمقدمات نظرية منهجية  

مرحلــة تطــوير العالقــة بــني علــم املنطــق وعلــم أصــول الفقــه : املرحلــة الثانيــة
 ٣١٨----------------------------------ها ـــوتعميق

 ٣١٨------------------املصدر املؤثر يف هذه املرحلة هم املتكلمون   
 ٣١٨--- مسامهة الغزايل يف بناء وتطوير العالقة بني علمي املنطق وأصول الفقه  
 ٣١٨-------------------- إضافات الغزايل املؤثرة يف تطوير العالقة 

 ٣١٨-----------------------وضع مقدمة منطقية خالصة : األوىل
يني يف إفــراد املقدمــة املنطقيــة يف كتــب  تــأثري الغــزايل فــيمن بعــده مــن األصــول-

 ٣١٩-----------------------------------ول ــاألص
 ٣٢٠------------ مناقشة نسبة عملية خلط أصول الفقه باملنطق للغزايل  
االشرتاط التـأهييل يف تكـوين الفقيـه واملجتهـد مـرتبط بـالعلم :  اإلضافة الثانية-

 ٣٢٣-------------------------------------باملنطق
 باب االجتهاد عند  تأثري اشرتاط الغزايل العلم باملنطق يف صناعة مفهوم املجتهد يف 

 ٣٢٥-----------------------------------األصوليني
 مناقشة ظاهر عبارة الغزايل يف اشرتاط العلم باملنطق املتضمنة بـام يـوهم بتجهيـل  

 ٣٢٥--------------------------السلف والعلامء املتقدمني 



 
 

  ٥٣٥  

املحاولة األولية إلدمـاج وتـوطني بعـض األشـكال املنطقيـة يف :  اإلضافة الثالثة-
 ٣٢٦-------------------------------املحتوى األصويل 

شفاء (ل والرباهني املنطقية يف باب القياس األصويل يف كتابه  تطبيق الغزايل ألشكا  
 ٣٢٦------------------------------------) الغليل

 ٣٣١-----------مرحلة املزج واإلدراج، والتفعيل واإلعامل : املرحلة الثالثة
 ٣٣١----------------------ّ جهات تطور العالقة يف هذه املرحلة-
 ٣٣٢-------------- نامذج إدراج املسائل املنطقية يف املضمون األصويل -
 ٣٣٦----------------واعد وأشكال املنطق  نامذج الناحية التفعيلية لق-

 الفصل السادس
 آثار عالقة علم املنطق بعلم أصول الفقه

 ٣٤٣------------------ مدخل يف إشكالية التأثري والتأثر ومقدماهتا-
تأثريالنافذة الكالمية يف مترير واستقرار املنهج واملسائل املنطقية يف :  املقدمة األوىل-

 ٣٤٧-------------------------------علم أصول الفقه 
 ٣٤٧---------جية بني علمي الكالم وأصول الفقه  العالقة التارخيية واملنه  
 ٣٤٧------------------------ مشاركة املعتزلة يف أصول الفقه   
 ٣٤٨----------------------- مشاركة األشعرية يف أصول الفقه   
 ٣٤٩------------- الدور التأسييس للمتكلمني يف بناء علم أصول الفقه   
 ٣٥٠------------------ من عوامل اشتغال املتكلمني بأصول الفقه   
 ٣٥١-------------- الكالمي البناء املنهجي يف أصول الفقه وفق املنهج  
 ٣٥٣--------------------------------ِّ نتيجة هذه املقدمة   
اخرتاق املنهج املنطقي واملصطلح الفلسفي لبعض العلـوم املـؤثرة :  املقدمة الثانية-

 ٣٥٦--------------------يف تشكيل العقل املنهجي اإلسالمي 



 
 

  ٥٣٦  

 ٣٥٦------------------- االخرتاق املنهجي يف علوم اللغة العربية   
املنطـق (= م األوائـل  الشواهد التارخييـة عـىل حـصول التـأثري املبكـر بـني علـو  

 ٣٥٦-----------------------وعلوم اللغة العربية ) والفلسفة
 ٣٦٤--------------- الصورة العامة لعمق العالقة بني النحو واملنطق   
 ٣٦٦-------------------------------- نتيجة هذه املقدمة   
تفاوت التـأثري العـام واألثـر املنهجـي بحـسب املراحـل الزمنيـة :  املقدمة الثالثة-

 ٣٦٧----------------------واألشخاص واملذاهب واملدارس 
 ٣٦٧------رة يف تاريخ حركة العالقة بني املنطق وأصول الفقه ثؤ العوامل امل-

 ٣٦٧----------------------------------العامل الزمني * 
 ٣٦٧----------------ًأسباب ضعف التأثري يف املراحل املتقدمة زمنا * 
 ٣٦٨---------------------فائدة تقدير العامل الزمني يف العالقة * 
 ٣٦٩--------------------------------العامل الشخيص * 
 ٣٧١--------------------------------------فائدته * 
 ٣٧١---------------------------العامل املذهبي أو املدريس * 
 ٣٧٣--------------------------------------فائدته * 
 ٣٧٤--------------------أصناف اآلثار وأشكاهلا: قدمة الرابعة امل-

 ٣٧٤-----------------------------------األثر املبارش * 
َّاألثر املعدل*  ُ-----------------------------------٣٧٤ 
 ٣٧٦-----------------------------------ِّاألثر املتولد * 
 ٣٧٧----------------------------------األثر التطبيقي* 
 ٣٧٨------------------------اآلثار يف احلدود : املبحث األول* 



 
 

  ٥٣٧  

 ٣٧٨----------------- تاريخ تأصيل نظرية احلدود يف كتب األصول -
 ٣٨٠------------- الفقه  مظاهر تأثري نظرية احلد املنطقية يف علم أصول-
 ٣٨٠-------------------ّ ظاهرة العناية بتقرير وتأصيل فكرة احلد-١
ّ ظاهرة مجع مجلة من احلدود والتعريفات التصورية، وحشدها ضمن املقـدمات -٢

 ٣٨٦-----------------ًالنظرية رسدا يف بعض املدونات األصولية 
 --٣٨٨ عناية بعض األصوليني بإفراد التصنيف يف احلدود األصولية والكالمية -
ِاحلدود والتعريفات وتعددها  ظاهرة نقد -٣ ُّ------------------٣٩٠ 
 -٣٩٥) اإلحكام( النموذج األبرز يف متابعة احلدود ونقدها عند اآلمدي يف كتابه -
 ٣٩٦--------ً ظاهرة نقد التعريفات أقدم اآلثار ظهورا يف املدونة األصولية -
 ٤٠١----------------------- ظاهرة رشح التعريفات واحلدود -٤
 ٤٠٧--------نة األصولية  أنواع أساليب وطرائق رشح التعريفات يف املدو-
 ٤٠٧--------- حمددات الصورة النموذجية لرشح التعريفات عند اآلمدي -

 ٤١٠----------------------اآلثار يف املوضوعات: املبحث الثاين* 
 ٤١١----------------- دور علم املنطق يف توسيع املضمون األصويل -
 ٤١٣--------- أجناس املسائل واملوضوعات املنطقية يف الكتب األصولية -

 ٤١٣------------------------مسائل وموضوعات مبارشة : ًأوال
 ٤١٧------------------------ّمسائل وموضوعات متفرعة : ًانياث
 ٤١٧------------------اشرتاط العلم باملنطق يف رشوط املجتهد ) ١(
 ٤٢٠--------------------بيان مثارات اخلطأ والغلط يف األدلة ) ٢(
 ٤٢٢--------------------------------اجلدل األصويل ) ٣(

 ٤٢٥--------------تأثري املادة اجلدلية يف اإلضافة عىل املسائل األصولية 



 
 

  ٥٣٨  

ًمسائل وموضوعات مكيفة أصوليا : ًثالثا َّ ُ--------------------٤٢٧ 
 ٤٢٧--------------------------------لسرب والتقسيم ا) ١(

 ٤٢٩--------- أشكال تفعيل منهجية السرب والتقسيم يف املدونة األصولية -
 ٤٣٢-----------------------------------االستقراء ) ٢(
ْقياس اخللف) ٣( ُ----------------------------------٤٣٤ 
 ٤٣٦-----تكييف القياس املنطقي بأنواعه حتت أنواع االستدالل األصويل ) ٤(
 ٤٣٧--------------------------------املباحث اللفظية ) ٥(
 ٤٣٧-----------حات ّتكييف بعض قواعد نظرية احلد يف باب الرتجي) ٦(

 ٤٣٩--------------------اآلثار يف منهج البحث : املبحث الثالث* 
 ٤٤٠----------------- أبرز املناهج املؤثرة يف منهج البحث األصويل -

 ٤٤١-------------------املنهج التجريدي النظري : املطلب األول* 
 ٤٤٢------------- ظهور خاصية التجريد النظري يف البحث األصويل -
 ٤٤٣-----------ّ من عالمات جتذر املنهج التجريدي يف تكوين األصويل -
 ٤٤٦--------------ار املنهج التجريدي النظري يف البحث األصويل  آث-
 ٤٤٦----------------------ظهور املسائل النظرية االفرتاضية) ١(

 ٤٤٧------------------- قرائن متييز املسائل واملباحث االفرتاضية -
 ٤٤٩--------------------- مواطن االفرتاض يف البحث األصويل -
 ٤٥٣--------------------------منهجية التقسيامت العقلية ) ٢(
 القواعـد واملـسائل تضعيف الـشواهد واألمثلـة الفقهيـة يف توضـيح وضـبط) ٣(

 ٤٥٥-----------------------------------األصولية 
 ٤٥٨--------------------------املنهج اجلديل : املطلب الثاين* 



 
 

  ٥٣٩  

 ٤٥٨---------------- مظاهر تأثري املنهج اجلديل يف البحث األصويل -
ع ـمنهجية تـصنيف األدلـة واملـسائل األصـولية بحـسب القطـ: املطلب الثالث* 

 ٤٦٥-------------------------------------والظن
 ٤٦٧---------------- آثار منهجية القطع والظن يف البحث األصويل -

 ٤٦٧--------------------------األدلة األصولية تصنيف : ًأوال
 ٤٦٨----إبطال االستدالل عىل القواعد واملسائل األصولية باألدلة الظنية : ًثانيا
 ٤٧١-----------------التأثري يف إعامل وتطبيق القواعد األصولية : ًثالثا
 ٤٧٢-----------------حكم املخالفة واخلطأ بني القطع والظن : ًرابعا

 ٤٧٤---------------------------------------  اخلامتة 
 ارســـالفه

 ٤٨٦-----------------------------------فهرس اآليات
 ٤٨٧----------------------------------فهرس األحاديث

 ٤٨٨-----------------------------------فهرس األعالم
 ٤٩٩------------------------------فهرس املصادر واملراجع
 ٥٢٥--------------------------------فهرس املوضوعات

  
 


