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 رسطوأموقف الفقهاء ادلسلمني من منطق 
 

 د. إمساعيل سامل فرحات                                                                      
 كلية اآلداب - جامعة مصراتة                                                                 

 متهيد:
 ،على الرغم من اىتماـ ادلسلمُت ابدلنطق األرسطي، وببلئهم فيو ببلء حسن منذ البداية

بل لقد  ،اموحدً  اإال أف موقف علماء وفبلسفة اإلسبلـ من ادلنطق األرسطي دل يكن موقفً 
 انقسموا يف موقفهم حوؿ الوافد الغريب "ادلنطق" إذل موقفُت: 

وىو موقف القبوؿ ذلذا العلم والدفاع عنو، والذي بدا واضحا يف موقف الغزارل  األول:
 امها َت وابن حـز وغ

وىو موقف الرفض ذلذا العلم وديثلو بعض الفقهاء وادلتكلمُت، فقد وقفوا منو  الثاين:
 وتنوعت محبلهتم القاسية عليو  اعدائي   اموقفً 

يف سبيل ربط ادلنطق ابلفقو بغض النظر إذل  اكبَتً   اصحيح أف اإلماـ الغزارل بذؿ جهدً 
قيمتو ادلوضوعية، وبغض النظر عن مدى تناسق دعوتو ىذه مع موقفو العاـ من الفلسفة 

ق مقدمة ذلما فهو يف حُت أف ادلنط ،إذلياهتا وجانب من طبيعياهتا الذي رفض فيو ،اليواننية
سبلمية يف انبنائها على مشًتؾ معهما يف الروح العامة اليت تناقض يف عمومها مع الروح اإل

ادلنطق إذل حظَتة العلـو اإلسبلمية شلا  يف إدخاؿ صلحبغض النظر عن ذلك كلو فقد  ،اإلحلاد
  (1)وعهد القبوؿينقسم إذل عهدين: عهد الرفض،  ،جعل اتريخ ىذا العلم يف الثقافة اإلسبلمية

 ،اوأيهما كاف مؤيدً  ،لكن ما ىو موقف فقهاء ادلشرؽ العريب، وفقهاء ادلغرب العريب
 لتوجو الغزارل؟ اوأيهما كاف معارضً 

                                                 

 علي سامي النشار،: علق عليو جبلؿ الدين السيوطي: صوف ادلنطق والكبلـ عن فن ادلنطق والكبلـ، -1
   21، ص64 21القاىرة،  مطبعة السعادة،



                                          قف الفقهاء ادلسلمني من منطق أرسطومو                               الرابع            العدد -جملة كلية  اآلداب 
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 ؛ على موقف ابن تيميةوإف كنا سوؼ نركز  ،ىذا ما سوؼ ضلاوؿ تناولو يف ىذا البحث
  للمنطق يف القرف السابع اذلجري األنو تصدى تصداي كبَتً 

 : موقف فقهاء ادلشرق العريب من ادلنطق األرسطي:أولا 
 ،يف مواقف الفقهاء خبصوص ادلنطق اأحدثت دعوة الغزارل وموقفو من ادلنطق شقاقً 

من  اوالذي كاف أكثر حدة وأشد شوكة وأقوى تركيزً  ،على موقف الرفض التاـ للمنطق يففريق بق
قاـ بو  وكأمنا ىو رد فعل جاء يف قوة الفعل الذي ،الرفض الذي وقفو اإلماـ الشافعي من قبل

  رسطوأ الغزارل يف ربمسو دلنطق
وقبل أف نتحدث عن مظاىر فقر ادلنطق األرسطي يف ادلشرؽ العريب ومعادل ىذا الفقر 

واليت تبناىا بعده  ،اإلماـ الشافعييد اليت تبلورت على  ،نود اإلشارة إذل بداايت ىذا الرفض
 ريب فقهاء ادلشرؽ الع

 ":ھ828-767اإلمام الشافعي " .1
أف جيري على  ألنو فيما يرى ال ديكن ؛رفض اإلماـ الشافعي علم ادلنطق األرسطي

ف اللغة اليواننية زبالف اللغة العربية يف كثَت من األصوؿ، ويف ىذا قاؿ أل ؛أصوؿ اللغة العربية
ما  مسعو عن الشافعي وىو: )) الً قو  "ھ747 الدين بن عبد هللا ت فظ عزقاضي ادلسلمُت "احلا

  (1)(( جهل الناس وال اختلفوا إال لًتكهم لساف العرب وميلهم إذل لساف أرسطو طاليس
ـ" أف الغرض من كبلـ الشافعي أف من أراد زبريب 2101-2661ويرى السيوطي"

غرض الشرع فإف كاف يف الفرع  بعلى مقتضى قواعد ادلنطق، ودل يص القرآف والسنة والشريعة
وىذا أعظم دليل على  ،إذل البدعةفهو منسوب اف يف األصوؿ إف كو  ،إإذل اخلط فهو منسوب

  (2)ربرمي ىذا الفن وىذا ىو رلمل كبلـ الشافعي
الشافعي إال أف ىناؾ من ادلعاصرين من ذىب إذل  الذي ازبذهىذا ادلوقف من رغم ابلو 

علي سامي و إبراىيم مدكور، منهم  ،أف الشافعي قد أتثر يف منهجو األصورل ابدلنطق األرسطي
                                                 

   21، صادلصدر السابق ،جبلؿ الدين السيوطي -1

  24، صنفسو السابق ادلصدر -2



                                          قف الفقهاء ادلسلمني من منطق أرسطومو                               الرابع            العدد -جملة كلية  اآلداب 
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الذي أشار إذل رلموعة من احلجج اليت يستند إليها أصحاهبا يف قوذلم لتأثر الشافعي  ،النشار
وىذا واضح  ،أتثر الشافعي دبنطق أرسطو ىابدلنطق األرسطي، كما يؤكد حسن عبد احلميد عل

نظرية قياس  كما أف  الشافعي،  اصة يف نظرية قياس الشبو اليت أرسى قواعدىا اإلماـ خبببل شك 
  (1)اصة يف كتابو "الطوبيقا"خبالشبو أتثر فيها الشافعي أبرسطو و 

وإمنا  ،غَت أف بعض ادلستشرقُت يروف أف نظرية قياس الشبو دل تتأثر دبنطق أرسطو مباشرة
من رفض القوؿ بتأثر الشافعي  اومن الباحثُت أيضً  ،أتثرت ابدلنهج الذي استخدمو فقهاء الروماف

   حيث يقوؿ:  ،منهم دمحم عابد اجلربيو  ،مصادر خارجية عن اإلسبلـ ةيف منهجو األصورل أبي
إف الشافعي ىو أوؿ من أصل األصوؿ وصاغ منهجية الفكر العريب اإلسبلمي دوف التأثر  ))

  (2)(( دبؤثرات يواننية
 م":1245 – 1181ابن الصالح " .2

 مدخل الشر )*( اإذً  ،وادلنطق مدخل الفلسفة ،أف الفلسفة شرد ابن الصبلح يؤك
وجو هبا ابن الصبلح صورة من ىذه ادلعارضة اليت  "ھ714 ت"ويصور لنا ابن السبكي  (3)شر

     على يد كماؿ الدين قد ارربل إذل ادلوصل كي يتعلم  "ھ461ت " الصبلحفيذكر: أف ابن 
ع استيعاب ولكن ابن الصبلح دل يستط ،ايف ادلنطق سر   دروساـ" 2161-2214بن يونس "ا

فقيو ادلصلحة  اي: فعندئذ قاؿ لو الشيخ كماؿ الدين ،خالصا اىذا العلم، فقد كاف اذباىو ديني  

                                                 

حسن عبد احلميد: ادلنهج يف علم أصوؿ الفقو، ضمن كتاب يف فلسفة العلـو ومناىج البحث الذي كاف  -1
 وما بعدىا   11ـ، ص00 21ابالشًتاؾ مع دمحم مهراف، مكتبة سعيد رأفت، القاىرة س

، 12 21، س1العربية، بَتوت، طدمحم عابد اجلربي: تكوين العقل العريب، مركز دراسات الوحدة  -2
   200ص

على الرغم من رفض ابن الصبلح للمنطق إال أنو قد صاغ رفضو يف قياس من الشكل األوؿ وىذا يشَت إذل  )*(
 أنو كاف على دراية بعلم ادلنطق 

ة عنصار للطباألم الكبلـ، دار ادمحم عبد الستار نصار، ادلدرسة السفلية وموقف رجاذلا من ادلنطق وعل -3
  11ص ،71 21 النشر والتوزيع،و 



                                          قف الفقهاء ادلسلمني من منطق أرسطومو                               الرابع            العدد -جملة كلية  اآلداب 
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ف الناس يعتقدوف فيك ألفقاؿ لو: ودل ذلك ايموالان؟ فقاؿ:  عندي أف تًتؾ االشتغاؿ هبذا الفن
فكأنك تفسد عقائدىم فيك  ،هبذا الفن إذل فساد االعتقاد وىم ينسبوف كل من اشتغل ،اخلَت

لنصيحتو وترؾ االشتغاؿ ابدلنطق، ودل واستجاب ابن الصبلح  ،وما حيصل لك من ىذا الفن
  (1)لو ابسم الدينلدودا  اخصمً  بل صار ؛هبذا يكتف

أف ومن ادلبلحظ ىنا أف ابن الصبلح يف بداية أمره فعل كما فعل البعض الذين أرادوا 
ولوال نصيحة الشيخ كماؿ  ،من االهتاـ ابلكفر والتعرض لؤلذى اخوفً  ايتعلموا علم ادلنطق سر  

 بن يونس لو بًتؾ االشتغاؿ هبذا العلم، لكاف من ادلمكن أف يستمر يف دراستو خفية الدين 
من  افيمكن أف نفسر موقف الشيخ كماؿ الدين ىذا بقلقو على الدين وخوفو أيضً 

ى ابن الصبلح بفساد عقائدىم بسبب تعلمو علم ادلنطق بعد أف كانوا يثقوف فيو حكم الناس عل
فصرفو عن االستمرار يف دراسة ادلنطق ألنو غَت قادر على  ،ويتلقوف علومهم الدينية على يده

، ودلا كاف ىو ه أبف من يعمل فيها يتهم يف دينوذلك، فلكي يشجعو على ترؾ ىذه الدراسة ذكر 
، ال ىو تعلم ادلنطق وال ىو استمر اف يتهم ويكوف قد خسر االثنُت معً ألي رجل دين فبل داع

 حيوز ثقة الناس يف الدراسات الدينية 
وعلل سبب االشتغاؿ بو أنو عندما احتك  ،منطقللوىكذا بدأ ابن الصبلح عداءه 

دة يف تلك ادلسلموف أبلواف احلياة اليت وجدوىا يف الببلد ادلفتوحة وابلثقافات اليت وجدوىا سائ
، وجدوا الوقت عن اجلهاد ادلوجات الرخاء بعيدً  الببلد ويف فًتات الرفاىية اليت استسلموا فيها

، ولقد استطاعوا ية اليت ترمجت إذل اللغة العربيةللتفكَت والرأي وادلذىبية واشتغلوا ابلفلسفة اإلغريق
فهذه القوالب ادلستعارة زباطب ، ة ليصبوا فيها أفكار اإلسبلميُتيفأف يستعَتوا القوالب الفلس
من ظنوف  اوأخَتً  الً فهي أو  ،يف قالب ادلنطق الذىٍت والتصوري اجاف   الفكر والعقل وحده خطاابً 

  (2)البشر

                                                 

   240القاىرة، د ف ت، ص 2ط ابن السبكي، طبقات الشافعية، ادلطبعة احلسينية، -1

د عبد ادلعطي  :ابن الصبلح: فتاوى ابن الصبلح يف التفسَت واحلديث واألصوؿ والفقو، حققو وعلق عليو -2
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فقد وجو إليو العديد من  ،فمن أجل ىذا كانت فتوى ابن الصبلح ضد ادلنطق
   اوتعلمً  امن يشتغل ابدلنطق والفلسفة تعليمً حق التساؤالت يف 

 شلا أابح الشارع تعليمو وتعلمو؟ بلً هل ادلنطق مجلة وتفصيف
 ذلك أو أابحوا االشتغاؿ بو؟ واألئمة اجملتهدوف والسلف الصاحلالتابعوف ذكر وىل 

 الصطبلحات ادلنطقية أـ ال؟ابوىل جيوز إثبات األحكاـ الشرعية 
 ،الشر شرأبف ادلنطق ىو مدخل الفلسفة، ومدخل  أجاب ابن الصبلح على ىذا: ))

وليس االشتغاؿ بتعليمو وتعلمو شلا أابح الشارع وال استباحو أحد من الصحابة والتابعُت واألئمة 
اجملتهدين والسلف الصاحلُت وسائر من يقتدي هبم من أعبلـ األئمة وسادهتا وأركاف األمة 

كرات وقادهتا، وأما استعماؿ االصطبلحات ادلنطقية يف مباحث األحكاـ الشرعية فمن ادلن
 بلً واحلمد هلل فاالفتقار إذل ادلنطق أص ،ادلستحدثة وليس ابألحكاـ الشرعيةادلستبشعة والرقاعات 

وما يزعمو ادلنطق للمنطق من أمر احلد والربىاف فقاقيع قد أغٌت هللا عنها كل صحيح الذىن 
حلقائق السيما من خدـ نظرايت العلـو الشرعية، ولقد سبت الشرعية وعلومها وخاض يف حبار ا

ومن زعم أنو يشتغل مع نفسو ابدلنطق  ،والدقائق علمائها، حيث ال منطق وال فلسفة وال فبلسفة
  (1)(( والفلسفة ال فائدة يزعمها فقد خدعو الشيطاف ومكر بو

ادلنطق  فاء بعده من الفقهاء الذين يهامجو وىكذا اعتربت فتوى ابن الصبلح دلن ج
منطق ىذا العلم، فكانت ذات أثر ابلغ يف التيار ادلعارض للاحلجة اليت يستند إليها يف ربرمي 

إف ىذه الفتاوى أصبحت  ، ويف ىذا ادلعٌت يقوؿ جولد سهَت: ))األرسطي يف العادل اإلسبلمي
ة هولن ينسى الناس أف ىذه الفتاوى موج ،وثيقة يعتمد عليها خصـو ادلنطق وهبا يسًتشدوف

  (2)(( ألنو ىو الذي أدخل مناىج ادلنطق يف الفقيهات ؛ضد الغزارل

                                                 

  72، صادلصدر السابقالتفسَت واحلديث واألصوؿ و فتاوى ابن الصبلح يف  ،ابن الصبلح -1

جولد سهَت: موقف أىل السنة إبزاء علـو األوائل، دراسة ضمن كتاب "الًتاث اليوانين يف الفلسفة  -2
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خذ هبا كل من أالبالغ يف العادل اإلسبلمي حيث  كما كاف لفتاوى ابن الصبلح األثر
   الذي يقوؿ: "ھ141 ت كربى زاده  ومن ىؤالء "طاش ،خاصموا ادلنطق والفلسفة بعد ذلك

ايؾ أف تظن من كبلمنا ىذا أو تعتقد أف كل ما أطلق عليو اسم العلم؛ حىت احلكمة إو  ))
 ، ىيهات ىيهاتاادلموىة اليت اخًتعها الفارايب وابن سينا ونفحها نصَت الدين الطوسي شلدوحً 

والسيما طائفة مسوا أنفسهم حكماء اإلسبلـ، عكفوا على  ،إف ما خالف الشرح فهو مذمـو    
عنها وىم أعداء هللا وأعداء  اأىل الضبلؿ ومسوىا احلكمة وردبا استهجنوا من عددراسة ترىات 

  (1)(( أنبيائو ورسلو واحملرفوف كبلـ الشريعة عن مواضعو
ىو "اإلماـ سيف الدين شاعرة و ألومن أاثر فتوى ابن الصبلح ما أصاب أحد كبار ا

ف واسع االطبلع يف العلـو " من جراء اهتامو ابلفلسفة وادلنطق، فقد كاھ412-112اآلمدي
ولكن  ،الدينية والعلـو القددية على السواء؛ وقد نزؿ يف القاىرة وتوذل تدريس العلـو الشرعية فيها

من العلـو  اكاف ال يدخل شيئً   ابلرغم من أنو اشهرتو ابالشتغاؿ ابلفلسفة وادلنطق قد آذتو كثَتً 
 ،؛ ويذىب مذىب الفبلسفةوؿ ابلتعطيلأنو فاسد العقيدة يق الفلسفية يف دراستو! حُت اهتم

تب هبذا زلضر وقع عليو الكثَتوف وأعلنوا استباحة دمو، ولكنو فر إذل الشاـ وقاـ وقد ك  
  (2)يف القاىرة وعزؿ من منصبوبو م م دبثل ما اهته ابلتدريس يف مدرستو بدمشق فاهته 

من فتوى ابن الصبلح أكد جبلؿ الدين السيوطي أف االشتغاؿ بتعليم ادلنطق  اوانطبلقً 
أحد من الصحابة والتابعُت واألئمة اجملتهدين والسلف  استباحوأابح الشارح وال  شلاوتعلمو ليس 

  (3)الصاحل
وجدان أهنا نفس أدت ابلسيوطي إذل كراىية ادلنطق وإذا دققنا النظر إذل الدوافع اليت 

فقد حاوؿ السيوطي أف يدرس  ،القددية اليت كانت وراء فتوى ابن الصبلح السابقة العقيدة

                                                 

 دار الكتاب العلمي، بَتوت، د ف ت، ،1، ـ2زاده: مفتاح السعادة ومصباح السيادة، ط طاش كربى -1
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ولكن انتهت زلاولتو ابلفشل ىو اآلخر ويف ىذا يقوؿ  ؛ادلنطق كما حاوؿ ابن الصبلح من قبل
 ،يف علم ادلنطق مث ألقى هللا كراىتو يف قليب القد كنت يف ابدئ الطلب قرأت شيئً  السيوطي: ))
  (1)(( ن الصبلح أفىت بتحرديو فًتكو كذلكومسعت أف اب

 اواستمر العداء للمنطق األرسطي ولكن ليس يف صورة فتوى وإمنا ازبذ اذباىا سلتلفً 
قي الدين ابن تيمية" الذي اذبو نقد تعلى الدراسة والنقد ادلنهجي على يد ادلفكر والفقيو " اقائمً 

 تناوؿ ادلنطق ذاتو وربليل مسائلو      :أي ،ادلنطق عنده إذل النقد الداخلي
 " من ادلنطق األرسطي:ھ661" موقف ابن تيمية .3

نونية تعصم الذىن أف ، فهو ال يعًتؼ بو كآلة قايعًتؼ ابن تيمية ابدلنطق األرسطيال 
 فبل الذكي حيتاج إليو وال البليد ينتفع بو  ،بل ىو يف نظره ال فائدة يف تعلمو ؛يزؿ يف فكرة

وأف من ال حييط بو فبل ثقة بعلومو   ،من ذىب إذل كونو فرض كفاية وقد رد على
أف من  ُت  ـ الشرعية كأصوؿ الفقو وغَته  وبشلن أيدوا استخداـ ادلنطق يف العلو  ،كالغزارل وغَته

قاؿ بذلك فهو جاىل ابلشرع، وجاىل بفائدة ادلنطق العلمية، ودليل ذلك أنو ليس يف الشرع ما 
كاف أحد من السلف كالصحابة والتابعُت وأئمة ادلسلمُت ينظر إذل ادلنطق، يدؿ على وجوبو، وال  

من العلم واإلدياف كما أف من األمم من دل يسمع دبنطق  مومع ذلك قد استكملوا ما جيب عليه
 ؟(2)وال كانت تزف علومها بو، فكيف يقػاؿ أبهنم مع استغنائهم عنو زلتاجػوف إليو ،اليوانف

فيو، فإف الواقع يشهد أبف كل من التـز أف ينظر يف علومو بو وينظر بو أما أنو ال فائدة 
  (3)إال وىو فاسد النظر وادلناظرة، كثَت العجز من ربقيق علم وبيانو

                                                 

نصار للطباعة ألدار ا ،رجاذلا من ادلنطق وعلم الكبلـ وموقف د دمحم عبد الستار نصار، ادلدرسة السفلية -1
  10ص، 71 21 التوزيع،والنشر و 

   271ابن تيمية: الرد على ادلنطقيُت، دار ادلعرفة، بَتوت، د ف ت، ص -2

مكتبة السنة احملمدية، القاىرة، د ف  ابن تيمية: نقض ادلنطق، حققو وصححو دمحم حامد الفقهي وآخروف، -3
  211صت، 
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ودل  ،واضطرااب اوأكثرىم شك   اوربقيقً  افأىل ادلنطق اخلائضُت يف العلـو أقل الناس علمً 
ة الكبلـ والتفريع يف ادلسائل والتطويل مع قمة يستفيد من أدخلو يف اخلبلؼ والكبلـ إال كثر 

من العلـو الدينية وغَتىا كالطب واحلساب يعتمد على  اوذلذا ال ذبد من حقق شيئً  ،التحقيق
شلا يدؿ أف فائدتو منعدمة وإف وجد من حقق  ،صناعة ادلنطق أو يلتـز بقواعده وقوانينو يف علومو

وصحة ذىنو وإدراكو  ،إذل صحة ادلادة اليت ينظر فيها من العلم من أىل ادلنطق فذلك راجع اشيئً 
  (1)ال ألجل ادلنطق

د انتقد للحق، وق فهذا شلا يبُت عدـ صبلحية ادلنطق "يف نظر ابن تيمية" ليكوف ميزاانً 
دخل ادلنطق يف علـو ادلسلمُت ودعا إذل استخدامو وحث عليو يف بعض أأاب حامد الغزارل لكونو 

 مصنفاتو 
ة منطقية يف أوؿ فأما أبو حامد فقد وضع مقدم )) :مية يف ىذا الصدديقوؿ ابن تي

وصنف يف ذلك زلك  ،فبل ثقة لو بشيء من علومو اف من دل حيط هبا علمً أادلستصفى، وزعم 
اشتدت بو ثقتو، وأعجب من ذلك أنو وضع ما مساه ابلقسطاس  االنظر ومعيار العلم ودومً 

   (2)(( سينا وىو تلعمو من كتاب أرسطو وإمنا تعلمو من ابن ،ادلستقيم ونسبو إذل تعليم األنبياء
وإذا كاف الغزارل قد أخضع العلـو دليزاف ادلنطق األرسطي فإف ابن تيمية رفض بشدة أف 

  (*)للمعرفة الصحيحة أو أف يكوف وسيلة ذلا يكوف ادلنطق األرسطي ميزاانً 
ا ويشكك يف مسلماتو اليت تلقاىوقد حاوؿ أف ينقض القواعد اليت يقـو عليها ادلنطق 

ق ال يناؿ إال ابلقياس، ودل وإف التصدي ،ف التصور ال يناؿ إال ابحلدإادلناطقة ابلقبوؿ، مثل قوذلم: 
ابإلشارات العامة يف نقده ألسس ادلنطق، وإمنا فصل القوؿ يف الكشف عن اجلوانب  يكتف

ابجلانب  زاـ بقوانينو الصناعية، ودل يكتفلتعدـ فائدتو واستغناء العقبلء عن اال االسلبية فيو مبينً 
، ديكن أف نسميو "ادلنطق الفطري" بلً آخر بدي امنطقً  نفسو بل كاف يبٍت يف الوقت ؛اذلدمي فقط

                                                 

  240، صنقض ادلنطق، ابن تيمية -1

  210، صنفسو ادلصدر السابق -2

 ف ابن تيمية أشار إذل ما قالو الغزارل يف كتابو القسطاس ادلستقيم إوىنا ف )*(
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الوقوؼ على  قياس التمثيل والتعليل  وال يهمٍتالذي يقـو على لزـو الدليل للمدلوؿ، وعلى 
بل أكتفي بعرض أىم اجلوانب اليت زبتص ابلقياس  ؛مجيع اجلوانب اليت انتقدىا ابن تيمية

 األرسطي 
ىاف، وىو ما  لقد بُت ابن تيمية أف القياس ينقسم إذل قسمُت حبسب مادتو إذل الرب 

ا واخلطايب وىو م ،ما سلمت مقدماتو من طرؼ ادلخاطب واجلدرل وىو ،كانت مقدماتو معلومة
وادلغلطي وىو ما  ، أفادت مقدماتو التخييلري وىو ما والشع ،كانت مقدماتو مشهورة بُت الناس

  (1)كانت مقدماتو سفسطائية شلوىة
وأما حبسب صورتو فينقسم إذل القياس االقًتاين أو احلملي والقياس االستثنائي وىو 
نوعاف: قياس التبلـز أو الشرطي ادلتصل، وقياس التعاند أو الشرطي ادلنفصل وىو التقسيم 

  (2)والًتديد
 ور اليت انتقدىا ابن تيمية على أىل ادلنطق:مألومن مجلة ا

ف ىذا القوؿ ىو نو ال يعلم شيء من التصديقات إال القياس  فبُت أأقوذلم   أ 
ف الدعوى اجملردة ال أل ؛ف دل تكن بديهية احتاجت إذل دليل، والقضية إقضية سلبية انفية

ف العلم بعمـو ىذا إبو، مث  مدعوا مادل يبينوا دليلو فصاروا قائلُت دبا ال علم ذلاوىؤالء  ،تقبل
إذ كيف ديكنهم اجلـز أبف كل أحد من بٍت آدـ ال ديكنو العلم بشيء من  ؛السلب متعذر

؟ وىم معًتفوف أف التصديقات القياس الذي وضعوا مادتو وصورتو التصديقات إال بواسطة
وإمنا ىو  ااثبتا ليس ال ديكن أف تكوف كلها نظرية الفتقار النظري إذل البديهي والفرؽ بينهم

  (3)نسيب وإضايف

                                                 

  210، صنقض ادلنطق ،ابن تيمية -1

  4ابن تيميو، الرد على ادلنطقيُت، ص -2

  00، صنفسو السابق ادلصدر -3
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لربىاف الذي ىو عندىم قياس قوذلم أبف العلـو اليقينية النظرية ال ربصل إال اب  ب 
 تُتعن قضيتُت سالبنو ال قياس إ :، ال بد فيو من قضية كلية موجبة وألجل ذلك قالوامشورل

  )*(وال عن جزئيتُت
بنوعيها الباطنة والظاىرة،  والعلـو اليقينية اليت ىي مبادئ الربىاف ىي احلسيات

واجملرابت والعقليات والبديهيات وادلتواترات، واحلسيات على قوؿ من جيعلها من اليقينيات 
ف ىذه ادلبادئ اليت يقـو عليها أالواجب قبوذلا، ووجو االعًتاض عليهم يف ىذه ادلسألة ىو 

 ،معينة يف اخلارجالربىاف ىي قضااي جزئية وليست كلية  فاحلسيات ىي إدراكات ألمور 
واجملرابت ىي أفعاؿ تقع على أمور زلسوسة، واحلسيات ىي من جنس التجريبيات لكنها ال 

فهذه ادلبادئ اليت  ،و للشمستتتعلق بفصل اجملرب مباشرًة كالنظر يف أشكاؿ القمر عند مقابل
 ثيلي يعتمد عليها الربىاف ىي يف أصلها أمور جزئية ال تصَت عامًة إال بواسطة قياس سب

وأما القضااي العقلية احملضة أو البديهيات رغم التسليم بكوهنا يف األصل عامة ألمور 
علم لل افهي وحدىا غَت كافية وإف دل يسلم معهم على أهنا كذلك دل يكن قياسهم طريقً  ،خارجية

ال ف القضية الكلية إمنا تكوف كلية يف الذىن ال يف اخلارج إذ أل حأبي شيء موجود يف اخلارج
 يوجد إال ما ىو معُت 

وما من قضية كلية إال وديكن العلم ابلنتيجة بدوف توسط الربىاف الذي ذكروه، مثل 
، وإف الضدين ال شياء ادلساوية لشيء واحد متساويةوإف األ ،قوذلم إف الكل أعظم من اجلزء

ا أكثر من وأف ماؿ ىذ ،إذ ديكن العلم ابحلس أف ىذا الكل أعظم من جزئو ؛إخل     جيتمعاف
، وذلك عن طريق قياس التمثيل  وأف حكم الشيء حكم نظَته ،مثل ىذاوأف ىذا الشيء  ،ىذا

فتبُت أف العلم ابألمور      نفسو كما ديكن العلم أف الشيء ال يكوف أسود أبيض يف الوقت
ل ب ؛قيسة الشموؿأاجلزئية ادلعينة يدرؾ بطريق احلس وقياس التمثيل مباشرة من غَت استعماؿ 

  (1)العلم هبا بذلك الطريق أصح وأوضح وأكمل
                                                 

 وىذا يشَت إذل ادلساس ببعض قواعد القياس األرسطي  )*(
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ؿ ابطل ىو قو  ،ف االستدالؿ البد فيو من مقدمتُت ببل زايدة وال نقصافإقوذلم    ج 
قوؿ مؤلف من أقواؿ إذا سلمت لـز عنها لذاهتا قوؿ  :وا القياس أبنووشلا يدؿ على ذلك أهنم حده 

، الً ، مسوا رلموع القضيتُت قو وىي القضااي ،على أقواؿ بلً مشتم الً آخر، فهؤالء جعلوا القياس قو 
ولفظ األقواؿ مجع يراد بو إما اثنُت أو الثبلثة فصاعدا، فتخصيص ىذا اجلمع بقولُت فقد ال 

بل ذلك  ؛صافمث إف ادلطلوب ال ينبغي حصره يف مقدمتُت فقط ببل زايدة وال نق ،موجب لو
 ،، وقد حيتاج إذل مقدمتُتمو بغَتىااج إذل مقدمة واحدة لعل، فقد حيتحبسب ادلستدؿ الطالب

فمن الناس  ،مقدمة حلصوؿ العلم لو ابدلطلوب ضرورة ة، وقد ال حيتاج أليذل مقدماتوقد حيتاج إ
كجهلو أف النبيذ   ،لكنو قد جيهل أف ىذا ادلعُت مسكر ،أبف كل مسكر زلـر امن يكوف عادل بلً مث

، ومنهم من يكوف لو أف النبيذ مسكر ة وىي أف يبُتمسكر، فهذا ال حيتاج إال دلقدمة واحد
، أي أبف كل بلً جاى   (1)، أف ىذا النبيذ مسكر وأنو زلـراابدلقدمتُت معً  :مسكر زلـر

األخرى زلذوفة، ومسوه إف  :وىؤالء ادلناطقة إذا تضمن الدليل مقدمة واحدة، قالوا
، وإذا مطلوب واحدسو متعددة سيقت لبياف ىي أقي :ر، وإذا تضمن مقدمات قالوابقياس الضم

ادعاء كوف الدليل دل ألنو إذا جاز  ؛نقص عن ادلقدمتُت اعتربوه نصف قياس، وىذا ربكم زلض
ف أل ؛إذل مقدمتُت فيما حيتاج ىقدمة مع حذؼ األخرى ادلضَتة، جاز أف يدعإذل مج إال حيت

ىو قياس واحد  ، وكذلك فيما حيتاج إذل ثبلث، كما أف ادعائهم أف ما حيتاج إليوالثالثة زلذوفة
ف من أيعترب اعًتافا ٌت أقيسو مركبة، وأف ما زاد على ذلك فهو يف مع ،مشتمل على مقدمتُت

، وما زاد ج إليو يف القياس ىو مقدمة واحدةأف ما حيتا الطالب ما حيتاج إذل مقدمات، ولو قالوا 
ف ثبوت ذلك أل ؛وؿلكاف ىذا أقرب إذل ادلعق، مات ىو دبثابة بياف لتلك ادلقدمةعليها من ادلقد
وف ، والصفة للموصوؼ إمنا حيتاج إذل مقدمة واحدة تكوع واحلكم للمحكـو عليواحملموؿ للموض

، وما زاد فقد حيتاج إليو وقد ال حيتاج إليو  وذلك أف حصوؿ على ىذا الثبوت بلً ودلي اوسطً 
ا بنفسو احتاج إذل بينواألصل أف اللزـو إذا دل يكن ، كوف ابلعلم ابستلزاـ الدليل عليوادلطلوب ي

مقدمتُت أو ثبلث بزايدة ما إدليل واحد فإف دل يكن كافيا زيد عليو حبسب حاجة ادلستدؿ 
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 مقدمات أو أربع 
يلتزموف وىذا ىو الصحيح الذي عليو طوائف العقبلء غَت ىؤالء ادلنطقيُت الذين 

، وما نقص جيتهدوف ثنُتالاد عن ذلك يتكلفوف يف رده إذل ا، وما ز ابالستدالؿ دبقدمتُت فقط
وألجل ىذا كاف يف أىل ادلنطق من القصور يف العقل والعجز عن البياف وكثرة العي  ،يف تكميلو

   (1)والكلفة ماال يوجد يف غَتىم، ومازاؿ نظار ادلسلمُت يعيبوهنا بسبب ذلك
وقد  ،تلك أىم االنتقادات اليت وجهها ابن تيمية للقياس األرسطي على وجو اإلمجاؿ

 ؛وال ىو مغن عنها ،هبا بياف أف طرؽ االستدالؿ ليست منحصرة يف طريق القياس ادلنطقي قصد
 بل للناس من الطرؽ ما حيصلوف بو ادلطلوب أفضل من ىذه الطريق 

، من األسس اليت قاـ عليها القياس غَت صحيحة اكما قصد ابن تيمية بياف أف كثَتً 
  هتم وفشلهم يف ربقيق العلـويف أغاليط أىل ادلنطق وحَت  اوأهنا كانت سببً 

وابإلضافة إذل ما تقدـ من نقد القياس بصوره ادلختلفة يعرض ابن تيمية عدة وجوه 
 :، وفيما يلي بياهناالنتقادات احلد وادلنطقية الكلية

 قول ادلناطقة إن التصور الذي ليس بديهي ل ينال إل ابحلد: .أ 
فاحلد ىو القوؿ الداؿ على ماىية  ،ابطلويرد ابن تيمية على ىذا القوؿ بقولو إف ىذا 

احملدود، فادلعرفة ابحلد ال تكوف إال بعد احلد ويلـز عن ىذا إف الذي ذكر احلد إف كاف عرؼ 
احملدود بغَت حد بطل قوذلم "ال يعرؼ إال ابحلد" وإف كاف عرفو حبد آخر فالقوؿ فيو كالقوؿ يف 

  (2)األوؿ
إف احلد )) يقـو على أساس سليم خاصة قولو:  وصلد ىنا أف اعًتاض ابن تيمية ىنا ال

   (( ىو القوؿ الداؿ على ماىية احملدود
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فأي زلدود يقصده ابن تيمية؟ وأي شيء حدده بدوف حد؟ اعتقد اف ابن تيمية يهاجم 
يف الوقت الذي يعًتؼ فيو أهنا قد حددت من قبل دوف أف خيربان عن  اربديد األلفاظ منطقي  

 ماىية حدودىا 
 ادلناطقة "إن ادلعرفة متوقفة على احلدود":قول  .ب 

فالقروف الثبلثة من ىذه  ،ويف ىذا يرى ابن تيمية أف علـو األوائل حاصلة بدوف ذلك
، فإهنم يكن تكلف ىذه احلدود من دعائمهم ودل ،عارؼابدل ااألمة الذين كانوا أعلم بٍت آدـ علومً 

حد منهم حد االسم أدل يتكلف  ةلـو النحاة أف أئمة عوكذلك فيما يقوؿ ابن تيمي ،دل يبتدعوىا
 والفاعل وضلو ذلك 

وإذا كاف بعض فقهاء الطهارة يتكلفوف ىذه احلدود بينهم فإذل الساعة دل يسلم ذلم 
   (1)وكذلك حدود أىل الكبلـ ،أحد

اصة يف خبو  ،تقدمهممن رغم ابلونسلم مع ابن تيمية يف عدـ استخداـ األوائل ذلذه احلدود 
ف علـو األوائل دل تكن على درجة عالية من التعقيد اللفظي الذي حيتاج إواحلساب، وىكذا فالطب 

الختبلطها، كما أف علم احلساب كمثاؿ يذكره  انظرً  إإذل ربديد ادلعاين واأللفاظ حىت ال تقع يف اخلط
  ألنو من العلـو اليت تعتمد على البديهيات ؛ابن تيمية ليس يف حاجة ذلذه احلدود

 قول ادلناطقة: "أبن احلدود هي اليت تفيد تصور احلقائق":  .ج 
 ويف ىذا يرى ابن تيمية أف هللا جعل البن آدـ من احلس الظاىر والباطن ما حيس بو من

دبا  اويعرؼ أيضً  ،فيعرؼ بسمعو وبصره ومشو وذوقو ودلسو الظاىر ما يعرؼ ،ويعرفها األشياء
وىذه ىي الطرؽ اليت تعرؼ هبا األشياء  فأما  ،لكيشهده وحيسو بنفسو وقلبو ما ىو أعظم من ذ

الكبلـ فبل يتصور أف يعرؼ دبجرد مفردات األشياء إال بقياس سبثيلي أو تركيب ألفاظ، وليس 
 شيء من ذلك يفيد تصور احلقيقة 

وإف دل  ،تصورىا بباطنو أو بظاىرة استغٌت عن احلد القورل احلقيقة إف   فادلقصود أف  
نساف يف نفسو إلنع أف يتصور حقيقتها ابحلد القورل، وىذا أمر زلسوس جيده ايتصورىا بذلك امت
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  ده احلد تصورىا، ومن دل يذؽ ذلك كالعسل دل يف  -بلً مث- فإف من عرؼ احملسوسات ادلتذوقة
بل ديثل  ؛فهو ال ديكن أف يتصور حقيقتو ابلكبلـ واحلد -كمن أخرب عن السكر وىو دل يذقو-

لو: طعمو يشبو كذا أو يشبو كذا وكذا، وىذا التشبيو والتمثيل ليس ىو  لو ويقرب إليو، ويقاؿ
 احلد الذي يدعونو 

زف والغم والعلم وضلو ذلك من وكذلك احملسوسات الباطنة مثل الغضب والفرح واحل
دىا فقد تصورىا، ومن دل جيدىا دل ديكن أف يتصورىا ابحلد، وذلذا ال يتصور األكمو األلواف وج

ف احلدود ىي اليت تفيد تصور احلقائق قائل للباطل ُت الوقاع ابحلد، فإذف القائل أبن   عابحلد وال ال
   (1)ادلعلـو ابحلس الباطن والظاىر

والواضح من ىذا النص أف ابن تيمية يعلق معرفتنا ابلعادل اخلارجي على احلواس أي أنو 
ويرى أف احلقيقة إما  ،ابألشياءأعبل من شأف ادلعرفة احلسية، ويرى أف احلواس ىي وسيلة معرفتنا 

أو ابطنية متعلقة دبا ينتاب اإلنساف من  ،متعلقة ابحلواس اخلارجية :أي ،أف تكوف ظاىرية
ويؤكد ابن تيمية أف ىذه ادلعرفة الظاىرية وادلعرفة الباطنية  ،اخلوؼ والغضب والفرح واحلزف مشاعر

 ن تصور احلقيقة بدوهنما وأنو ال ديك ،متعلقة ابخلربة احلسية واحلالة الشعورية
تلك ادلعرفة اليت تقـو على إدراؾ  ،ابدلعرفة العقلية الً ونرى ىنا أف ابن تيمية ال يلقي اب

نو ال يتم إال دبعرفة أدراؾ العقلي فيما يرى ابن تيميو وىذا اإل ،اعقلي   االعبلقات بُت األشياء إدراكً 
 تلك احلدود اليت سبيز بعضها عن البعض اآلخر  ،حدود تلك األشياء

 قول ادلناطقة: "أن احلدود إمنا هي أقوال كلية": .د 
يرى ابن تيمية أف احلدود الكلية تدؿ على معٌت كلي، وادلعاين الكلية وجودىا يف الذىن 

وما يف الذىن ليست ىي حقائق  ،وما يف اخلارج ال يتعُت وال يعرؼ دبجرد احلد ،ال يف اخلارج
   (2)ىكذا يرى ابن تيمية بلً فاحلد ال يفيد تصور حقيقة أص اإذً  ،األشياء
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كوف ذلا  أف ي اكلية يف الذىن ولكنو ينكر سبامً   صلد ابن تيمية يعًتؼ بوجود معاف وىنا
ان معو يف ىذا القوؿ فكيف نفسر وجود تلك ادلعاين الكلية ادلوجودة ر كليات يف اخلارج، وإذا س

 ين لئلنساف ىذه ادلعاين الكلية؟؛ مث من أيف الواقع اخلارجي اكليً   اواليت ال يقابلها شيئً  ،يف الذىن

   ىذه ىي مبلمح موقف ابن تيمية من ادلنطق األرسطي وىذه ادلبلمح تدؿ على أف
ولكنو توجو إذل ىذه االنتقادات من خربة سابقة  ؛ابن تيمية دل يتوجو إذل نقد ادلنطق من فراغ

للمنطق إال أنو يف كتابو نقض  امنهجي   احيح أف ابن تيمية وإذا كاف قد قدـ لنا نقدً ص ،ابدلنطق
ادلنطق قد وقع يف بعض التناقضات اليت ال مربر ذلا غَت مهامجة زلاولة إدخاؿ ادلنطق إذل العلـو 

 اإلسبلمية تلك احملاولة اليت قاـ هبا اإلماـ الغزارل 
 ادلنطق األرسطي: اثنيا: موقف فقهاء ادلغرب العريب من

قد كاف موقف فقهاء ادلغرب العريب ومعظمهم من أتباع ادلذىب ادلالكي من زلاولة 
أف كل العلـو عند األندلسيُت كاف ذلا حظ كبَت ، حيث يذكر بعض ادلؤرخُت اسلبي   االغزارل موقفً 

الفلسفة  واعتناء عدى الفلسفة وادلنطق والتنجيم، حيث كاف يطلق اسم زنديق على كل من يقرأ
وقد تصل الدرجة إذل رمجو ابحلجارة أو قتلو قبل أف يصل أمره للسلطاف  ،أو يشتغل ابلتنجيم

   (1)لقلوب العامة تقرابً 
" يف حديثو عن زىد العلماء ھ410ويروي لنا "احلجاج يوسف بن دمحم بن طلموس ت

ال حيفل  ،مطروحة لديهم ،فإين رأيتها مرفوضة عندىم ابألندلس يف صناعة ادلنطق إذ يقوؿ: ))
   (2)(( ؛ وزايدة إذل ىذا أف أىل زماننا ينفروف ويرموف العادل هبا ابلبدع والزندقةهبا وال يلتف إليها
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األندلس كانوا يعربوف لقد بلغت معاداة الفقهاء للمنطق إذل حد أف أىل ادلنطق جبزيرة 
يف  الوزراء أراد أف يشًتي البنو كتاابف بعض إمن غضب الفقهاء حىت  اادلقفل" ربرزً ػػ"بعن ادلنطق 

  (1)منهم اادلنطق فاشًتاه خفية خوفً 
وذلذا السبب يذكر ابن طلموس أف اإلماـ الغزارل حينما كتب يف ادلنطق دل يعرض أحباثو 

ادلعيار" و"احملك" و"ادليزاف" وذلك لكي "ػػػػولكن ربت أمساء أخرى ك ،ادلنطقية ربت اسم ادلنطق
 ،وذلك بعد جهٍد جهيد ،(2)فانتشرت كتبو على عكس الفارايب ،الفقهاء وزلاربتهم لويتفادى غضب 

، حيث يقوؿ "عبد الواحد إلفلقد قوبلت كتب الغزارل يف أواخر دولة ادلرابطُت اب عراض والترـب
بن اابدلغرب أمر أمَت ادلسلمُت علي  -هللاو رمح–دخلت كتب الغزارل ودلا  ": ))ھ467ادلراكشي ت

واستئصاؿ ادلاؿ إذل من وجد عنده شيء  ،إبحراقها وىدد ابلوعيد الشديد من سفك الدماءيوسف 
إذل ىذه  تابن طلموس: ودلا امتدت األايـ وصل اويقوؿ أيضً  ،(3)(( منها واشتد األمر يف ذلك

فقرعت أمساء أىل األندلس أبشياء دل أيلفوىا وال عرفوىا، وكبلـ خرج بو  ،كتب الغزارل متفننة   اجلزيرة
ل األندلس مناظرهتم وال عن معتادىم من مسائل الصوفية وغَتىم من سائر الطوائف الذين دل يعتد أى

وقالوا إف كانوا يف الدنيا كفر وزندقة فهذا  ،ت عن قبولو أذىاهنم ونفرت عنو نفوسهمامتنع، فزلاورهتم
   (4)يف كتب الغزارل الذي

ولكن ىذا التصور يبدو أنو انشئ ابلدرجة األوذل عما آؿ إليو أمر الغزارل من النزعة 
 الصوفية تلك اليت بدت غريبة كل الغرابة عن أذىاف أىل ادلغرب ذلك العهد 

إال أف األقدار قد شاءت أف يدرس على الغزارل اثناف من ادلغاربة األندلسيُت أصبحا 
ووضع  ،حدامها رائسة العلم دبا فيو الفقو ابدلغربألرجاؿ يف ذلك العصر، وانتهت إذل من أدلع ا
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بل ببلد  ؛لقياـ دولة من أعظم ما عرؼ ادلغرب اكاف أساسً   اا سياسي  إصبلحي   االثاين مذىبً 
كل واحد منهم على نشر ذلك   ، وعملوقد أتثر الرجبلف بتفكَت الغزارل وعلمو ،اإلسبلـ

    (1)بوتدعيمو ابدلغر 
فقد التقى  ،"ھ161-640و بكر بن عبد هللا بن العريب أما أوؿ الرجلُت فهو "أب

، ابلغزارل يف رحلتو العلمية إذل ادلشرؽ العريب، وتتلمذ عليو والزمو مدة ودرس عليو بعض كتاابتو
ومسعت كتابو الذي مساه  ،قرأت عليو مجلة من بعض كتبو ))وقد ذكر ىو نفسو ذلك إذ يقوؿ: 

   (2)(( ابإلحياء لعلـو الدين
صلده  ناوذلك أن ،ومن ادلؤكد أف يكوف من بُت تلك الكتب بعض كتب الغزارل ادلنطقية

وأبدع الغزارل يف استخراج األدلة من  من خربىا وعرؼ زلتواىا، إذ يقوؿ: )) يتكلم فيها بكبلـ  
وطو على قوانُت مخسة بديعو يف كتاب مساه القرآف على رسم الًتتيب يف الوزف الذي شر 

   "القسطاس ادلستقيم" ما شاء، وأخذ يف "معيار العلم" عليهم طريق ادلنطق، نرتبو ابألمثلة 
من  اوأخرجو خالصً  بلً وال شلث بلً فيو رسم الفبلسفة ودل يًتؾ ذلم مث الفقهية والكبلمية، ضلا

للغزارل  اعاد إذل األندلس من رحلتو جلب معو كتبً مث إف اإلماـ ابن العريب دلا ، (3)(( دسائسهم
 "معيار العلم" "زلك النظر" وػػػػػػػها كتبو ادلنطقية كوكاف من بين

" الذي ارربل إذل ھ116-676"دمحم بن عبد هللا بن تومرت  وأما اثين الرجلُت فهو
ل الغزارل ويبدو ، وقد قاب(4)س دبكة وبغداد ودمشق واإلسكندريةادلشرؽ العريب لطلب العلم ودر 

 شعري ألنو أخذ عنو ادلذىب اأ
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كاف إماـ من أئمة العلم ذا  وقد أشار ابن خلدوف إذل مكانة ابن تومرت فقاؿ: ))
؛ حبيث يضاىي كبار الشخصيات العلمية البارزة واليت لكة راسخة وقوة على النظر واجلدؿم

عن  بلً صوؿ والكبلـ فضظهرت يف ادلشرؽ لعهده من أصحاب ادلقاالت والدارس يف علمي األ
   (1)(( تضلعو يف الفقو واحلديث

ونفاه  ،وبغض النظر عن لقاء ابن تومرت ابلغزارل وأخذه عنو كما أثبتو بعض ادلؤرخُت
 ،بعض ادلستشرقُت أو عدـ لقائو بو فإنو قد أتثر بفكر الغزارل وتشبع أبفكاره اإلصبلحية

اإلسبلمية والتلطيف من زلدودية األحكاـ الفقهية ذل أتثره بفكرة رجوعو إذل األصوؿ إ فباإلضافة
 ومجودىا فإنو قد أتثر ابلنزعة العقلية ادلنطقية اليت كانت لدى الغزارل 

ال ) إذ يقوؿ: ) ؛يظهر ذلك من األامهية اليت أعطاىا للقياس العقلي إبزاء القياس الشرعي
اه ؛ فإف القياس العقلي ىو ادلساواة فرؽ بُت القياس العقلي والقياس الشرعي يف االطراد إذا حقق معن

  (2)(( اة يف الوجوب والتحليل والتحرميوالقياس الشرعي ىو ادلساو  ،فيما جيب ويستحيل
يف نقده لبعض الطرؽ االستداللية اليت كاف يستعملها ادلتكلموف  اكما يظهر أيضً 

على الشاىد إذ ال  بطل قياس الغائب واألصوليوف قبل أخذىم ابدلنطق اليوانين؛ إذ يقوؿ: ))
ألف ذا يفعل وذا ال يفعل وذا قدمي وذا زلدث ؛ ف كل واحد منهما مضاد لآلخرأل؛ جامع بينهما

ف القياس إمنا يضع أل ؛اعلى اآلخر بطلت حقيقتهما مجيعً  فإذا قيس أحدامها ،وذا مفتقر وذا غٍت
فإذا  ،س لو مثيل وال شبووالبارئ سبحانو لي ،بُت ادلتماثلُت وبُت ادلختلفُت إذا كاف بينهما شبو

  (3)(( بطل بو قياس الغائب على الشاىدو  ،صح بطل بو التشبيوو ثبت ىذا 
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وقد استجمع ابن تومرت يف سبيل االستدالؿ على فساد قياس الغائب على الشاىد 
رلموعة من األدلة ركزىا على نفي أف يكوف الصحابة رضواف هللا عليهم استعملوا ىذا النمط يف 

  (1)ستعملوه من الفقهاء، وعلى بياف األخطاء الكثَتة اليت وقع فيها الذين ااالستنباط
ف ابن تومرت عمل على إفساد آراء الغزارل وندب الناس إذل قراءة كتبو ودراستها إمث 
  (2)والعمل هبا

دخاؿ دل يقم كل منهما مباشرة إب يبيتضح لنا شلا سبق أف ابن تومرت ومن قبلو ابن العر 
ند ألنو إذا ما أس ؛لتحري يف ذلكبل كاف ابن العريب يرى وجوب ا ؛الدراسات الفقهيةادلنطق يف 

الذي أراه لكم على  إذ يقوؿ: )) ؛كاف يوصي بذلك تبلميذه؛ و إذل غَت كفء ابء الضرر الكبَت
ية، ، وعلى العبارات اإلسبلمية واألدلة القرآنشعريةألقتصروا على كتب علمائنا ااإلطبلؽ أف ت

     وأخذ نعيمو ورفضوا بؤسو لبسوىا ابستعماؿ ادلنطق الفبلسفة :أي وغَته امدالغزارلابحأفإف 
  (3)(( للعلم ولكنو مشحوف ابلف رر بلً فهو وإف كاف سبي     فليس كل قلب حيتملو

عن ذلك إذل وضع األسس اإلصبلحية العامة لقياـ  افً كما أف ابن تومرت كاف منصر 
قد مهدا الطريق إذل ذلك دبا قد أفشيا  -العريب وابن تومرتابن -دولة ادلوحدين، ولكنهما 

ابن العريب كاف من أفكار الغزارل وكتبو ودبا زكياه ودعوا إذل دراستو واحًتامو وتبجيلو، ودلا   اعمومً 
اف ابن تومرت صاحب سلطة روحية شديد األثر يف جيل الفقهاء والعلماء من تبلميذه؛ ودلا ك

ن أبكملها؛ فإف الغزارل بدأ يكرب يف عيوف أىل ادلغرب واختفى ما كاف ت عليها دولة ادلوحديمقا
بل قد راجت كتبو وأخذ الناس يف  ؛دلعرضتو بشدة، كما حدث ابدلشرؽ اعساه أف يشكل شق  

قط، ودل يف أتليف قراءهتا وأعجبوا هبا ودبا رأوا فيها من جودة النظاـ والًتتيب الذي دل يروا مثلو 
 من دل يغلب عليو حب كتب الغزارل  يف ىذه اجلهات يبق
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ويظهر أف كتب ادلنطق دل تصل إذل ادلغرب إال  ،ومن بُت تلك الكتب كتبو يف ادلنطق
فلما أردت  ـ" حيث يقوؿ: ))2111-2246 كما يفهم من كبلـ "ابن طلموس،  ااندرً 

غَت أين عندما تفحصت   ،كتب ادلنطق" دل يكن يف يدي قبلها كتب أنظر فيها: "أيمطالعتها 
 ،أف لو فيها أتليف اكتب أيب حامد رأيت من تلوحياتو وإشاراتو اليت تكاد أف تكوف تصرحيً 

  (1)(( طلعت على ىذه الكتب ادلذكورة من كتب أيب حامداف
بعد ىذه التهيئة النفسية والذىنية لتقبل ادلنطق وإدخالو يف الدراسات الفقهية اليت استغرقت 

ل أىل ادلغرب إليو ألجل يررب ،أحد العلـو اليت تؤخذ يف ادلشرؽ رف؛ أصبح ادلنطقما يقارب الق
، وردبا تكوف البادرة األوذل البارزة يف سونو كسائر العلـو اليت يدرسوهنا، وأصبح الفقهاء يدر الدراسة
للغزارل  السوؼ الذي كاف خصمً " الفقيو الفيھ111-110سبثل يف "أيب الوليد بن رشد  ذلك ما

، سوى األخذ ابدلنطق واستعمالو، فألف فيو كتاب "الضروري" كما ألف (2)شاعرة يف أشياء كثَتة واأل
  يف الفقو "بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد"

ودخل ادلنطق بعد ذلك ضمن تقاليد الرواية ابالنتقاؿ من جيل إذل جيل بطريق 
   (3)ساالزيتونة بتونس والقرويُت بفخص: التدريس جبامعيت ادلغرب ادلعمورتُت على األ

من مصر حوارل  ايظهر أف دراسة ادلنطق بعد ابن رشد قد دخلت إذل تونس انطبلقً و 
" بعد أحذ العلم من مصر ھ412منتصف القرف السابع، فقد رجع "أبو القاسم بن زيتوف ت

"دمحم  اوادلنطق خصوصً  اإذل تونس وانتصب للتدريس فيها، ومن بُت الذين أخذوا عنو العلم عمومً 
يف الفقو واألصوؿ وادلنطق   اابرعً  ا" الذي أصبح إمامً ھ762بن حيي بن عمر بن احلباب ت

 -724وعن ابن احلباب أخذ ادلنطق الفقيو ادلالكي "أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن عرفة الورغمي 
" وأخيو ھ761 إلماـ ت" كما انتقل ادلنطق من اجلزائر بطريق "عبد الرمحن بن دمحم بن اھ001
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و ، حىت وصل الفقي(1)عبس وعن طريق "أيب علي انصر الدين الشدارل" وتواذل يف تبلميذىم
" فألف فيو منظومتو الشهَتة اليت مساىا ھ101-120 خضريالعادل "عبد الرمحن بن دمحم األ

يف ىذا الفن ألىل ادلغرب وكثَت من  ا"السلم" مث شرحها يف "شرح السلم" الذي أصبح معتمدً 
   (2)أىل ادلشرؽ 
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 اخلامتة
يف ادلشرؽ أكانت ود أفعاؿ سلتلفة سواء دالقت زلاولة الغزارل لربط ادلنطق ابلفقو ر   2

ف زلاولتو كانت موضع قبوؿ يف إ القوؿ، ومن خبلؿ ما تقدـ ديكننا يف ادلغرب العريب ـالعريب أ
 ادلغرب أكثر منها يف ادلشرؽ 

وحىت فتاوى ابن الصبلح بتحرمي ادلنطق،  ،منذ موقف اإلماـ الشافعي من ادلنطق  1
صلد أف كل االنتقادات اليت وجهت إذل ادلنطق تدؿ على أف أصحاهبا ببل شك قد أتثروا من 

كما سبيزت انتقاداهتم ابلطابع السطحي أكثر منها زلاولة   ،قريب أو من بعيد ابدلنطق األرسطي
 دلنطق جادة لبياف قصور ا

من ادلعاين ادلنطقية اليت تناوذلا،  لكثَتٍ  ابن تيمية على أسس واعية وإدراؾ قاـ نقد  1
 لذا جاءت انتقاداتو منصبة على روح ادلنطق ذاهتا 

على الرغم من موقف ابن تيمية من ادلنطق إال أنو من الواضح قد اطلع على كثَت   6
 حامد الغزارل  يبماـ أئلاصة "القسطاس ادلستقيم" لخبو  ،من كتب ادلنطق

اصة يف حديثو عن بطبلف قوؿ ادلناطقة وخبوقع ابن تيمية يف بعض التناقضات   1
ومن ىذه التناقضات اعًتافو بوجود ادلعاين الكلية يف  ،ابحلد الكلي كمعُت للوصوؿ إذل احلقيقة

 الذىن يف الوقت الذي أنكر فيو عدـ وجود مدلوالت ذلا يف الواقع اخلارجي 

تيمية من ادلنطق األرسطي مبلمح ومعادل أزمة ادلنطق يف هناية  جيسد موقف ابن  4
 وبداية القرف الثامن اذلجري  ،القرف السابع اذلجري

إال أف  ،ىدـ ادلنطق األرسطي يف ادلشرؽ العريبزلاولة ابن تيمية من رغم على ال  7
 ق داخل البيئة العربية زلاولة الغزارل لربط ادلنطق ابلفقو كاف ذلا أثرىا الذي ال ينكر يف بقاء ادلنط
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