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Resumen: Este articulo arroja luz sobre las manifestaciones de la práctica racional en el pensamiento 

islámico entre la influencia aristotélica y griega encarnada por los esfuerzos teóricos de los pensadores 

y filósofos del Islam y al-Andalus como Averroes (Ibn Rušd), Ibn Ḥazm y Algacel (al-Ġazzālī), y 

destaca los esfuerzos por enraizar la práctica del raciocinio en el pensamiento islámico a través del 

empeño de Ibn Taymiyya por basar su teoría lógica en principios pragmáticos. 

Palabras clave: Argumentación, racionalismo islámico, lógica aristotélica, escolástica islámica (ˁilm 

al-kalām) , juristas islámicos (uṣūliyyūn). 

 

Abstract : This article sheds light on the manifestations of rational practice in Islamic thought 

between the Aristotelian and Greek influence embodied by the theoretical efforts of the thinkers and 

philosophers of Islam and al-Andalus such as Averroes (Ibn Rušd), Ibn Ḥazm and Algacel (al -

Ġazzālī), and highlights the efforts to establish the roots of the practice of reasoning in Islamic thought 

through the efforts of Ibn Taymiyya which his logical theory is based on pragmatic principles.  

Keywords:. The Raison, Argumentation, Islamic racionality , ˁilm al-kalām, The Islamic jurists 
(uṣūliyyūn).  

 
طية اليوًننية ّتسدها جهود التنظري يرصد هذا البحث ّتليات املمارسة العقلية يف الفكر اإلسالمي بني أتثري النزعة األرس: ملخص

ة جهود أتصيل املمارس دعن بن حزم و الغزايل ، كما يتوقفاسالم و األندلس مثل ابن رشد و العقلي عند مفكري و فالسفة اإل
 ولية.بن تيمية الذي حاول االستناد إىل اخلصوصية التدااالعقلية يف الفكر اإلسالمي من خالل جهود 
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  تقدمي
الّت يقوم عليها اخلطاب  نيةاالستدالل يف الفكر اإلسالمي هو املدخل الذي يصار به إىل إدراك العقال

نطق اإلسالمي، الذي عموما، وهو املبحث الذي يفضي كذلك إىل استشراف وجه من وجوه امل يف هذا الفكر
ند األصوليني واملتكلمني ني خصوصية املمارسة العقالنية عييتجلى ّتليات خمتلفة، سنقف عندها إبجياز لتب

 كل عام.بشكل خاص، وحىت خصوصية املنطق اإلسالمي بش
ن احلركة املنطقية يف الفكر اإلسالمي عموما، ضم الكالمية ولقد اندرجت املمارسة االستداللية

نطق األرسطي يف بناء نسغها نتاجها املنهجي والفكري إما عرب االلتزام إبجراءات املإاإلسالمية الّت رسخت 
لعريب واإلسالمي وانفردت ارط التداويل العقالين، وإما عرب أتصيل هذه املمارسة العقالنية انطالقا من الش

 د االعرتاضات ودفعها .ر لنفسها بقوانني حتققت معها اخلصوصية املنهجية يف طلب الدليل وحتصيله، أو يف 
رحلة مابن إاختمرت  ،وعملية وقد تبلورت املمارسة العقلية العربية واإلسالمية ضمن جهود منهجية

 هتا املنهجيةاويف ّتلي عربية اإلسالميةثرت يف صورة املمارسة العقلية الأو ، الميسيس املعريف جملال التفكري اإلسأالت
، مالمح املنهج العقلي املعرفية. وحنت تياران فكراين بني األصوليني واملتكلمني والفالسفة املسلمني و

اليوًنين وخصوصا  بع التفكريالتياران تشكلهما جهود أصوليني ومتكلمني وفالسفة تشبعوا مبنا ناإلسالمي. هذا
زايل،   تيار اثن سعى يف ضافة إىل مفكرين آخرين مثل الغإندلسيان ابن رشد وابن حزم األرسطي يتقدمه األ

 أتصيل املمارسة العقلية يف جمال التفكري اإلسالمي مثل ابن تيمية.
 

 طرق املمارسة العقلية عند املسلمني 
نقلي، ودليل عقلي. فأما الدليل النقلي فتمثله األقوال قسمني: دليل  إىل ينقسم الدليل عند املسلمني

يرجع إليهما ملعرفة أحكام هللا تعاىل اعتقادا  نلقرآنية واألحاديث النبوية، ابعتبارمها املصدرين األولني الذيا
ان . إن القرآن الكر  أصل األدلة ومعينها، وهو أقواها يف سلم مراتب الدليل عند املسلمني. وإذا ك(1)وعمال

االتفاق حاصال بني مجهور علماء املسلمني حول ثبوت القرآن، فإن ظنية داللة ألفاظ القرآن على املعاين، 
جعلت األصوليني واملتكلمني يفاوتون بني صيغ اخلطاب من أجل الظفر أبقوى صيغة تكون دليال عندهم. 

قيد. وحجية هذه الصيغ وتنقسم صيغ اخلطاب إىل جممل ومبني، وظاهر ومؤول، وخاص وعام ومطلق وم
تتفاوت من مجاعة إىل أخرى: فاملتكلمون مثال داللة املنطوق عندهم أوىل ابالعتبار من داللة املفهوم، والنص 

. ويتحصل من ذلك اتسام (2)يف األول أقوى من الظاهر، والظاهر مقدم يف االستدالل على اجململ...إخل

                                                 
 .184، ص 1991 -7 ج األصويل يف ترتيب أدلة احلجاج، جملة كلية اآلداب بفاس عدد خاصاملنه ،عبد احلميد العلمي  (1)
 .185 املرجع نفسه، ص  (2)
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تداللية قائمة يف الدليل احلجاجي حيث ترتاوح مراتب الصدق الدليل القرآين بصفة الرتاتب الّت هي صفة اس
 األقوى واألكثر قوة. القوي و األكثر صدقا... ومن   بني  ، وصدقاأل فيه، بني الصادق و

لم مراتب األدلة عند املسلمني، سوهي أتيت يف املرتبة الثانية يف  ،السنة النبويةوهو أما املصدر الثاين: 
: املتواتر واملشهور واآلحاد،  إذ ملا كان من األحاديث .كذلك خاضعة حجيته ملبدأ الرتاتب  فقد كان الدليل فيه

ضع هلذا التفاوت: خيفإن أخذها دليال كان  ،وكانت أصناف احلديث هذه متفاوتة يف داللتها على الصحة
 د، وهكذا.اآلحا فالنص املتواتر أقوى حجية من النص املشهور، والنص املشهور أقوى حجية من النص

ون دليال اثلثا من األدلة الشرعية وأييت اإلمجاع يف املرتبة الثالثة بعد القرآن والسنة، وقد أخذ به املسلم
 واعتربوه حجة. 

هذه إذن هي األدلة الشرعية األوىل الّت تشكل يف تظافرها الدليل النقلي، وهي ترتاتب يف حجيتها بني 
لتابع. وقد أوردًنها هبذا اإلمجال واإلشارة من دون تفصيل، استجابة األقوى واألكثر قوة، أو بني األصل وا

للمقام الذي يضيف عن رصد األدلة يف تفاصيلها. أما الدليل العقلي كما دار عند األصوليني سواء الفقهاء 
 ه كل أنواع االستدالل، سواء ما تعلق ابلقياس وما تفرع عنه، أو ما تعلق أبنواعبأو املتكلمني، فيقصد 

. وهي: السرب والتقسيم، (3)االستدالل األخرى، الّت سبق املسلمون فالسفة العلوم األوروبيني يف التوصل إليها
والطرد والدوران، وتنقيح املناط إخل.. وتعد مباحث االستدالل هذه )القياس وأنواع االستدالل األخرى( القسم 

 الثاين من املنطق اإلسالمي بعد مبحث احلد.
قتفي فيه حجاجية الدليل، نذا املقام الوقوف عند هذا القسم الثاين من املنطق اإلسالمي، ويهمنا يف ه

 ونستحصل منه وجه التمايز عن نظريه األرسطي.
 

 القياس األصويل :
شيء على مثال شيء آخر وتسويته به،  يتحدد القياس عند األصوليني بكونه من جهة اللغة :"تقدير

أي ال يساويه. وقيل  ما يقدر به النعال مقياسا، ويقال فالن ال يقاس بفالن،ولذلك مسي املكيال مقياسا و 
.وهو من جهة االصطالح :"محل (4)هو مصدر قست الشيء إذا اعتربته قيسا وقياسا، ومنه قيس الرأي..."

ه . أو كما عرف(5)معلوم على معلوم يف إثبات حكم هلما أو نفيه عنهما أبمر جامع بينهما من حكم أو صفة"
 اإلمام البيضـاوي يف كتابه املنهاج : 

. وملا تعددت (6)"القياس إثبات مثل حكم معلوم يف معلوم آخر، ملشاركته له يف علة حكمه عند املتبث"

                                                 
  .114 ص 1967 مناهج البحث عند مفكري اإلسالم، علي سامي النشار، (3)
  .إىل حتقيق احلق من علم األصول الشوكاين، إرشاد الفحول (4)
 198 ، ص .198 نفسه، ص  (5)
 .13 مد حممد عبد اللطيف مجال الدين، قياس األصوليني بني املثبتني والنافني، صحم  (6)
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املقابالت االصطالحية للفظة القياس، فإن أحسن ما ينتقيه الشوكاين تعريفا اصطالحيا هو القياس "استخراج 
. ويرد القياس عند األصوليني أبقسام خمتلفة. وختضع هذه (7)ر جبامع بينهما"مثل حكم املذكور ملا مل يذك

. وهكذا فإن التقسيم األول (8)التقسيمات العتبارات متباينة، تكون وراء قيام كل قسم من أقسام القياس
صوليني للقياس، خيضع العتبار درجة الوصف اجلامع يف األصل والفرع. وينقسم القياس هبذا اإلعتبار عند األ

 إىل أقسام ثالثة :
قياس األوىل، حيث بأن يكون الوصف اجلامع يف الفرع أقل درجة منه يف األصل، ومسي هذا القياس   أ

 يتم االستدالل ابلدرجة العليا على الدرجة الدنيا.
لقياس بقياس األدىن، أن يكون الوصف اجلامع يف الفرع أقوى منه يف األصل، ويسمى هذا القسم من ا  ب

 ويتم االستدالل فيه ابلدرجة الدنيا على الدرجة العليا.
وحيصل  ياس املساواة،أن يكون الوصف اجلامع مساواي له يف األصل، وهذا القسم من القياس يدعى بق  ج

 االستدالل فيه ابلتساوي يف الدرجة.
ن القياس املتحقق هبذا ، وقد قسم األصوليو (9)ويتم التقسيم الثاين ابعتبار تبادر الذهن إليه وعدم تبادره

االعتبار إىل قياس جلي، وهو "ما علم فيه نفي اعتبار الفرق بني األصل والفرع" أو هو "ما علم فيه بنفي 
 .(11). وإىل قياس خفي وهو ما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم األصل(10)الفارق بني األصل والفرع قطعا"

كر العلة وعدم ذكرها فيه. ويقسم القياس هبذا االعتبار إىل أما التقسيم الثاين واألخري، فيتم ابعتبار ذ 
 :(12)أقسام ثالثة
 ما صرح فيه ابلعلة. قياس العلة، وهو -
 قياس الداللة، وهو ما مل يرد فيه ذكر العلة واكتفي بذكر الزمها. -
 الفرع.و قياس يف معىن األصل، وهو ما مل يتضمن تصرحيا ابلوصف اجلامع بني األصل  -

لقياس األرسطي. فاحتل القياس عند األصوليني على قانون العلية، وهو من هذه اجلهة خيالف اوينهض 
 العلة ومسالكها وشروطها. افيه مبحث العلة عندهم حيزا هاما من انشغاهلم األصويل، وأفردوا له أبوااب تناولوا

وع من االستقراء القائم فهذه إذن هي الصور الّت يشتغل هبا القياس عند األصوليني، لقد ردوه إىل ن
على قانوين العلية واالطراد يف وقوع احلوادث، فصاروا به إىل غري ما صار به التصور األرسطي للقياس. وقد 
دل ذلك على أن املسلمني ويف مقدمتهم األصوليني : فقهاء ومتكلمني مل يكتفوا ابلطرق التدليلية الّت ورثوها 
                                                 

 .198 إرشاد الفحول، ص ،الشوكاين  (7)
 .87 حممد حممد عبد اللطيف مجال الدين، املرجع نفسه، ص  (8)
 .89 نفسه، ص  (9)
 .89 ه ص، نقال عن املرجع السابق أعال247 اجلزء األول، ص ،خمتصر ابن احلاجب  (10)
 .99 صول األحكام، اجلزء الثاين، صأاإلحكام يف  ،اآلمدي  (11)
 .96 ص مرجع سابق، حممد حممد عبد اللطيف مجال الدين،  (12)
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 تدليل ما يوافق جمال التداول اإلسالمي.عن بين يوًنن ،بل أضافوا من صيغ ال
 

 طرق التدليل األخرى : 
لقد قاد جمال التداول اإلسالمي األصوليني واملتكلمني إىل اجرتاح طرق أخرى لالستدالل غري القياس 

. وقد أدى هذا التوسع يف صيغ التدليل وطرقه (13)عند الفقهاء، أو قياس الغائب على الشاهد عند املتكلمني
إىل غىن املمارسة االستداللية واحلجاجية، ومتيزها على حنو يعكس نضج االشتغال العقالين  سلمني،عند امل
إذا يستجيب خلصوصية التداول اإلسالمي، وهو جمال غري جمال التداول اليوًنين. وهكذا نلفي مسالك  عندهم،

واالستدالل ابلتقسيم والتالزم،  متعددة اعتمدها املسلمون لتحصيل مطلوابهتم، نذكر منها: السرب والتقسيم،
وقياس اخللف، واالستدالل ابملتفق عليه على املختلف فيه، وبطالن الدليل يستلزم بطالن املدلول، والضمري، 

 االستدالل ببيان العلة...  املناسبة و والطرد، والدوران وحتقيق املناط ، و
مني الّت أوردًنها قبل األسطر الثالث األخرية وإذا شئنا، ميكن مقابلة هذه الطرق االستداللية عند املسل

هذه، مبصطلح حجاجي يدور على ألسنة احلجاجيني الغربيني أمثال برملان وديكرو وهو: "احلجج شبه 
، أي تلك احلجج الّت تتخذ شكال منطقيا، لكن ليست ابلصرامة املنطقية الصورية وال بعناصره. (14)املنطقية"

  من حيث االستدالل انبناء "شبه منطقي".فهذه األدلة اإلسالمية تنبين
 

 األصوليون واملنطق اليوانين : 
نطقيا، تداولته فئتان من لقد خلف دخول املنطق اليوًنين إىل جمال التداول اإلسالمي نقاشا فكراي وم

ضت عليه، مية. وفئة نبذته واعرت املسلمني : فئة دافعت عن املنطق اليوًنين وتبنته يف ممارستها الفقهية والكال
 بدعوى عدم مالءمته جملال التداول اإلسالمي.

شتغال املنطقي، وقد نشأ خلف هذا النقاش الذي اختذ شكل مناظرات وجمادالت، تصور إسالمي لال
 املعاصر. قاد إىل تشييد "نظرية حجاجية عربية"، غدت اآلن حقال يغتين منه البحث احلجاجي

وتوضيحه وتلخيصه، كما  نطق األرسطي، يف قيام البعض بشرحهلقد ّتلى اهتمام الفئة املدافعة عن امل
أيب حامد الغزايل وابن حزم كفعل ابن رشد. أو يف تبين بعضهم هلذا املنطق يف ممارستهم الفقهية واألصولية،  

 وغريهم. الفارايبو 
املتداولة يف  لقد متحورت دعوى تبين املنطق اليوًنين عند هؤالء، على اعتقاد مفاده أن الطرق التدليلية

                                                 
الفرق بني تصور املتكلمني األصوليني )الفقهاء( حول القياس هو أن منهم من يعتربه ظنيا ومنهم من يعتربه يقينيا، كما أن   (13)

عناصر يف عملية املقايسة يقصيها الفريق اآلخر، فاألصل عند الفقهاء هو املقيس عليه والفرع هو فريقا منهم يضيف 
 املقيس، واجلامع بينهما هو العلة. وقد أضاف املتكلمون إىل العلة اجلامعة بني طريف القياس اجلمع ابلشرط والدليل واحلد...

 . Les arguments quasi logiques،احلجج شبه املنطقية (14)
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علم الكالم وعند الفقهاء، هي طرق حتتاج إىل إغناء وتقوية، ألّنا تفضي إىل الظن. ولذلك وجب اخلروج عن 
االستدالل املتداول يف العلوم اإلسالمية، والقائم على القياس الفقهي، أو القياس الكالمي )قياس الغائب على 

للظن الذي كانت تفضي  موصلة إىل اليقني، وحمصلة للقطع الحىت تغدو علوما  الشاهد( والتمثيل والشبه...،
إليه املسالك الفقهية والكالمية. ومن   ال بد لتحصيل هذا اإلصالح من اإلتكاء على املنطق اليوًنين، وهذا 
 ما ًندى به الغزايل يف كتبه املنطقية: معيار العلم، وحمك النظر، ويف مقدمة كتابه املستصفى..إخل. إن حتصيل
املطلوابت الفقهية أو األصولية أو الكالمية من منظار الغزايل، ال ميكن أن يتحقق إال مىت استند النظر إىل 
املنطق اليوًنين )الربهان الصوري(، وإال فإن كل نظر زاغ عن ذلك ومل يوزن هبذا امليزان، ومل يعاير هبذا املعيار، 

 .(15)وار""فاعلم أنه فاسد العيار غري مأمون الغوائل واألغ
 . إن حتصيل العلم إذن مشروط ابنتهاج طريق املنطق اليوًنين.(16)كما أن علومه ال ثقة هبا أصال

أما ابن حزم فقد سوغ تبنيه للمنطق اليوًنين ابلدفاع عن الشرع وحتصينه، لذلك ابدر إىل "منطقة 
ان من قبل هذا وذاك ،اإلمام . وك(17)الفقه"، والتأكيد على املنطق وسيلة لتقو  أحكام الشريعة وتصحيحها

اجلويين الذي غذى أصول الفقه ابملنطق األرسطي، من دون التخلي عن املسالك اجلدلية، وعليه كان قد اتكأ 
 اإلمام الغزايل تلميذه، يف تبيئ املنطق اليوًنين يف اجملال التداويل اإلسالمي.

ح والشافعي والسهروردي، وميثله بن الصالاأما اإلّتاه املعارض للمنقول املنطقي اليوًنين الذي ميثله 
كذلك بشكل خاص ابن تيمية، فقد أقام موقفه ذاك على دعوى "خمالفة املنطق اليوًنين لقواعد اجملال التداويل 
العريب اإلسالمي"، فبادر أصحابه إىل الرد على كثري من دعاوى أصحاب املنطق اليوًنين املسلمني، وخاصة 

مية أن ذاك املنطق الذي جعله الغزايل، شرطا من شروط حتصيل العلم، هو منطق "ال حيتاج الغزايل. فأقر ابن متي
، بل إنه قد أمعن يف التدليل على بطالن زعم الغزايل، القاضي أبن السالك (18)إليه الذكي وال ينتفع به البليد"

يصار إليه بغري الربهان الذي يف علمه طريقا غري الربهان، ال ثقة بعلومه، وأصر على أن املطلوب العلمي قد 
جيسده "القياس األرسطي"، فيقول "لكن الذي بينه نظار املسلمني يف كالمهم على هذا املنطق اليوًنين املنسوب 

ليس فيه فائدة  إىل أرسطو صاحب التعاليم، أن ما ذكروه من صور "القياس" و"مواده" مع كثرة التعب العظيم،
اسهم املنطقي ميكن علمه بدون قياسهم املنطقي، وما ال ميكن علمه بدون علمية، بل كل ما ميكن علمه بقي
 .(19)قياسهم ال ميكن علمه بقياسهم"

لقد كان رد ابن تيمية على تصورات الغزايل وأنصاره املتمسكني ابملنطق اليوًنين يف ممارستهم الفقهية 
ل أن يبسط اعرتاضاته ونقوضه للمنطق والكالمية، ردا صادرا عن معرفة خببااي املنطق األرسطي. فالرجل قب

                                                 
 .60-59 أبو حامد الغزايل، معيار العلم، ص  (15)
 .10  املستصفى، صيلأبو حامد الغزا  (16)
 .91 ص 2000-83 ، رقماليقينية والظنية بني املنظور األرسطي والتقليد اإلسالميطرق التدليل  ،حسان الباهي  (17)
 .13 ابن تيمية، الرد على املنطقيني، ص  (18)
 .316 نفسه، ص  (19)
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مداخل أعاد من خالهلا النظر يف كثري  ةاليوًنين، قام بنشر وعرض مباحث املنطق عند أرسطو،   خص أربع
من القضااي املنطقية، وخلخل كثريا من مبادئه، يقول: "الكالم يف أربع مقامات، مقامني سالبني ومقامني 

"إن التصور املطلوب ال ينال إال ابحلد"، والثاين "إن التصديق املطلوب ال  موجبني: فاألوالن: أحدمها قوهلم:
ينال إال ابلقياس، واآلخران: يف أن احلد يفيد العلم ابلتصورات، وأن القياس أو الربهان املوصوف يفيد العلم 

 .(20)ابلتصديقات"
بن تيمية يف رده على اها وقد ال يسمح املقام بعرض كل أوجه االعرتاض ومكامنه املنطقية الّت أبدا
البن تيمية على املنطق  املنطق اليوًنين ونقضه له، ويكفي فقط أن نقول: إنه خلف هذا االعرتاض املنطقي

صور معريف، يستوعب ووراء نقاشه له، كان يسعى يف أتصيل مشروع منطق إسالمي ينبين على ت ،اليوًنين
 وهره منطقا حجاجيا.جفكان هذا املنطق اإلسالمي يف خصوصية وعناصر جماله التداويل، ويلتزم حبدوده، 

فإذا كان احلجاج استدالال طبيعيا يعىن ابحملتوى ويعتربه يف انبنائه االستداليل. فإننا نلفي ابن تيمية 
فيقول : "املنطقيون ميثلون  يستحضر هذا االعتبار وهو جيابه االستدالالت املنطقية الّت صاغها املنطقيون،

بعينه، لئال يستفاد العلم ابملثال من صورته املعينة، كمـا يقولون :  ءعلى املواد، ال تدل على شي بصورة جمردة
يظن الظان  كل أ ب وكل ب ج فكل أ ج. لكن املقصود هو العلم املطلوب من املواد املعينة، فإذا جردت،

سه على أن االعتبار ]يكون[ . ويلح يف الكتاب نف(21)أن هذا حيتاج إليه يف "املعينات" وليس األمر كذلك"
 .(22)مبادة العلم، ال بصورة القضية 

وإذا كان الغزايل قد أخذ املنطق الفقهي والكالمي، على أنه موصل إىل الظن واالحتمال، وال يفيد 
القطع واليقني اللذين مها صفتا العلم، إذ يقول: "إن أكرب أقيسة اجلدليني من املتكلمني والفقهاء يف جمادالهتم 

تصانيفهم، مؤلفة من مقدمات مشهورة فيما بينهم سلموها جملرد الشهرة، وذهلوا عن سببها. ولذا نرى أقيستهم و 
. فإن االعرتاض على هذا الرأي نسوقه (23)تنتج نتائج متناقضة، فيتحريون فيها وتتخبط عقوهلم يف تنقيحها"

احب املوافقات الذي ينكر ظنية هذه املرة من مصدر آخر، غري مصادر ابن تيمية، وابلضبط من عند ص
الدليل يف األصوليات، "ألن أصول الفقه يف الدين قطعية ال ظنية، والدليل على ذلك أّنا راجعة إىل كليات 

 .(24)الشريعة، وما كان كذلك فهو قطعي"
 وحىت وإن كانت األدلة ظنية فإّنا تتحول يف تظافرها إىل أدلة قطعية كما جيهر بذلك الشاطيب يف قوله
:" وإمنا األدلة املعتربة هنا املستقرأة من مجلة أدلة ظنية تظافرت على معىن واحد حىت أفادت فيه القطع، فإن 
لالجتماع قوة ما ليس لالفرتاق )...( فإذا تكاثرت على الناظر األدلة، عضد بعضها بعضا، فصارت مبجموعها 
                                                 

 .7 لرد على املنطقيني، صا  (20)
 .113 نفسه، ص  (21)
 .201 نفسه، ص  (22)
 .160 الغزايل، معيار العلم، ص  (23)
 .29 اجمللد األول، ص ،الشاطيب، املوافقات  (24)
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ِبداب البحث،كانت مبثابة قواعد  ت، أو ما يسمى.   إن القوانني الّت كانت تضبط املناظرا(25)مفيدة للقطع"
تضمن يقينية الدليل املطلوب يف هذا الشكل من االستدالل، ويقر ابن خلدون بذلك إقرارا حيـث يقول: "فإنه 
ملا كان ابب املناظرة يف الرد والقبول متسعا، وكل واحد من املتناظرين يف االستدالل واجلواب يرسل عنانه يف 

نه ما يكون صوااب ومنه ما يكون خطأ. فاحتاج األئمة إىل أن يصفوا آدااب وأحكاما يقف االحتجاج، وم
املتناظران عند حدودها يف الرد والقبول، وكيف يكون حال املستدل واجمليب، وحيث يسوغ له أن يكون 

الكالم مستدال، وكيف يكون خمصوصا منقطعا وحمل اعرتاضه أو معارضته، وأين جيب عليه السكوت وخلصمه 
واالستدالل. ولذلك قيل فيه : إنه معرفة ابلقواعد من احلدود واآلداب يف االستدالل الّت يتوصل هبا إىل حفظ 

.ويقول صاحب املنهاج كذلك : "ومىت أخذ املناظر نفسه (26)رأي أو هدمه، كان ذلك الرأي من الفقه أو غريه
. إن تلك الشروط (27) نظره إن شاء هللا عز وجل"مبا وصفناه، وأتدب مبا ذكرًنه، انتفع جبدله وبورك له يف

املقيدة للممارسة االستداللية داخل املناظرات، الّت تسمى ِبداب البحث، مىت التزم هبا املناظر أو املستدل، 
 قادت دليله إىل اليقني والقطع.

بحث فهذا إذن هو املنطق اإلسالمي، الذي قلنا عنه إنه منطق حجاجي "وهو منهج من مناهج ال
العلمي الذي وضعه األصوليون لكي يسريوا عليه يف أحباثهم، وكانت أميز صفاته أنه خيلو من مباحث امليتافزيقا، 
أو من الصفة املينافزيقية )...( وخلوه من الناحية امليتافزيقية جعله منطقا عمليا ... يتفق مع احلاجة اإلنسانية 

 .(28)العملية
 

 االستدالل عند املتكلمني
ّت يقوم عليها اخلطاب دالل عند املتكلمني هو املدخل الذي يصار به إىل إدراك العقالنية الاالست

إلسالمي، الذي ّتلى الكالمي عموما، وهو املبحث الذي يفضي كذلك إىل استشراق وجه من وجوه املنطق ا
ل خاص، وحىت ية بشكّتليات خمتلفة، سنقف عندها إبجياز لتبني خصوصية املمارسة االستداللية الكالم

حلركة املنطقية الّت رفضت لقد اندرجت املمارسة االستداللية الكالمية، ضمن ا املنطق اإلسالمي بشكل عام.
قوانني حتققت معها اخلصوصية االلتزام إبجراءات املنطق األرسطي يف بناء نسغها العقالين، وانفردت لنفسها ب

  . اضات ودفعهااملنهجية يف طلب الدليل وحتصيله، أو يف رد االعرت 
طع تجلى وجه املتأصل، ومن خالهلا تسفصارت هذه املمارسة الكالمية مميزة للمنطق اإلسالمي، هبا ي

حقيقة متيز املسلك العقالين فيه، حىت صار عالمة على نضج صياغة الدليل يف علم الكالم وطلبه. واملقتفي 
ا )املسالك االستداللية الكالمية ( مل توضع على طريقة ألثر االنشغال العقالين عند املتكلمني، يشعر متاما أبّن

                                                 
 .88 نفسه، ص  (25)
 .82 املقدمة، ص ،ابن خلدون  (26)
 .10 الباجي، املنهاج يف ترتيب احلجاج، ص  (27)
 .89 املذكور، صسامي النشار، املرجع   (28)
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ى املتكلمني أبن د. وقد حصل االقتناع ل(29)األرسطوطاليسني، بل على طريقة اجلدليني من نظار املسلمني
القوانني االستداللية الّت اجرتحوها، هي أنسب القوانني املنطقية الّت تستجيب خلصوصية املسالك الكالمية، 

ها مبا جييز قبول دعواهم، وتفهم مبتغاهم. وجند صدى هذا القبول وأثر هذا التفهم يف النصوص الّت ودافعوا عن
حفظتها لنا كتب األصوليني واملتكلمني واملناطقة كذلك، إذ تنزلت عندهم منزلة العلم الدقيق الذي يستقل 

دلة ويف حتصيل املطلوابت، واستحق بنفسه استقالال، يضمنه النسق العقلي الذي ركبه املتكلمون يف اقتناص األ
اإلجيي قد بلغ عنده علم الكالم أشرف الغاايت ، وهو يصرح بذلك تصرحيا،  ذابذلك أجمد املراتب وأعالها. فه

وغايته أشرف الغاايت وأجداها، ودالئله  ( أعم األمور وأعالها،"قد علمت أن موضوعه )علم الكالم فيقول :
تعدوها،  وقد أتيدت ابلنقل وهي الغاية والواثقة، وهذه هي جهات شرف العلم اليقينية حيكم هبا صريح العقل، 

  (30)فهو إذن أشرف العلوم ".
ويلمح كذلك أبو نصر سراج الطوسي تلميحا إىل طبيعة املمارسة االستداللية يف علم الكالم، إذ توسع 

املسلك اجلديل ، وترتب عن ذلك يف حصر صفة الدليل عند املتكلمني، فطوى عنده الدليل املسلك العقلي و 
، أن صار الدليل يف املنطق الكالمي موصوال ابخلصوصية التداولية لعلم الكالم: فالدليل العقلي هنا ، حييل 
على القياس وصوره املختلفة، وهو األصل االستداليل يف املنطق الكالمي، والدليل اجلديل هنا يتجاوز القياس 

خترج عن صور القياس، ويستجيب لقوانني التخاطب احملفوظة ِبداب خمصوصة. إىل آليات استداللية أخرى ، 
وألجل ذلك قال السراج الطوسي: "تكلموا )املتكلمون( ابالحتجاجات العقلية على املخالفني، وًنظروا من 
خالفهم برسم النظر، وجادلوا من جادهلم أبدب اجلدل، وعارضوا خصمهم ابملعارضات واعرتضوا عليهم برد 

 . (31)العرتاضات، واطراد العلل يف املطلوابتا
لكالمي ابالتساع الذي اويرتسب من الكالم عن املمارسة االستداللية عند املتكلمني، اتصاف دليلهم 

 يتيحه ارتباط املمارسة االستداللية ابألصل التداويل.
  

 التيار املنطقي اإلسالمي املتبين للفكر املنطقي اليوانين : 
لت ظمارسة االستداللية لعلم الكالم قد شكلت صورة من صور املنطق اإلسالمي، الّت إذا كانت امل

مشدودة إىل اخلصوصية التداولية للمنت الذي يدور فيه الدليل الكالمي، فإن الصورة األخرى للمنطق اإلسالمي 
نظرية أرسطو يف الربهان قد جسدهتا احلركة املنطقية اإلسالمية الّت تشبعت بقوانني املنطق األرسطي، وابلضبط ب

تكاء على النظرية اليوًننية يف . فقد آثر هذا التيار تقنني املمارسة االستداللية اإلسالمية من خالل اال
االستدالل، أو لنقل إنزال نظرية الربهان األرسطية يف النسق العريب اإلسالمي، وقد مثل هذا التيار على سبيل 

                                                 
 .76 ص ،مناهج البحث عند مفكري اإلسالم ،سامي النشار  (29)

 .8 ص ،املواقفي، اإلجي  (30)

 .150 ص 1960 اللمع،، أبو نصر السراج الطوسي  (31)
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، وابن رشد والفاريب. فقد تبىن الغزايل اآلليات املنطقية اليوًننية يف ترتيب املثال ال احلصر، أبو حامد الغزايل
تقوم على هذا املنطق، هي ممارسة ال ثقة يف صواهبا  املمارسة الشرعية، بل جعل أي ممارسة علمية وعقالنية، ال

 وصحتها .
غه يف ذلك إدخال العقلي و لذلك تلفيه قد اجتهد يف تقريب املنطق اليوًنين وتعليمه والتمثيل له. ومس
 الذي هو مسة الدليل الظين ملساعدة الشرعي، وبيانه وضبط معانيه وحدوده، أو لنقل إنه كان يروم تقوية

 الشرعي، ابليقني الذي هو حاصل العقليات القطعية
تشمل فأمثلة فقهية  يف هذا الكتاب يف أن نورد يف منهاج الكالم يقول الغزايل :" رغبنا ذلك أيضا

كر نلعل الناظر ابلعني العوراء نظر الطعن واإلزراء، ي األصناف جدواه وعائداته ... و ئدته )...( وتعم سائرفا
الظنية. فليكف عن غلوائه يف طعنه وإزرائه،  احنرافنا عن العادات يف تفهم العقليات القطعية، ابألمثلة الفقهية

ا مل توضع إال لتفهم األثر اخلفي مبا هو األعرف عند وليشهد على نفسه ابجلهل بصناعة التمثيل وفائدهتا، فإّن
 . (32)املخاطب املسرتشد ليقيس جمهوله إىل ما هو معلوم عنده فيستقر اجملهول يف نفسه

فقد استوجب الدليل يف املمارسة العقلية اإلسالمية يف نظر الغزايل مساعدة وتقوية االرتقاء به من الظين 
النسق املنطقي األرسطي، الذي اجتهد يف تقريبه إىل التداول املنطقي العريب . إىل القطعي، والسبيل إىل ذلك 

ته ابإلجراء املنطقي األرسطي، )الربهان( يوإن كان الدليل يف الظنيات ال يصري إال ظنيا وال سبيل إىل حتصيل يقين
إىل إنزال القياس األرسطي ، بل آليات أخرى تضمنتها آداب املناظرة على سبيل املثال ، جند الغزايل الذي عمد 

إذ يرى  .)السيلوجسم( يف صميم علم أصول الفقه وغريه ، فقد التمس لذلك أدلة من داخل الشرع اإلسالمي
، أظهر هللا  -ال سيما بعد انقطاع الوحي  -عسر على اخللق معرفة خطاب هللا تعاىل يف كل حال أنه " ملا

ااب ألحكامه ، وجعلها موجبة ومقتضية لألحكام ، على مثال سبحانه خطابه خللقه أبمور حمسوسة نصبها أسب
ونعين ابألسباب ههنا ، أّنا هي الّت أضاف اإلحكام إليها ، كقوله تعاىل: }  .اقتضاء العلة احلسية معلوهلا

 .(33)"أقم الصالة لدلوك الشمس { وقوله تعاىل : } فمن شهد منكم الشهر فليصمه {
سرب فيه وليس أصل يف اخلطاب الشرعي، ومت السلجسيالقياس  وغرض الغزايل من هذا، بيان أن

ريب ابن رشد إىل إرجاع وقاد هاجس إدخال الفلسفة إىل التداول الفكري الع غريبا عنه كما يدعي معارضوه
دافع عن أن الربهان هو اإلجراء معظم اآلليات االستداللية يف التداول العريب اإلسالمي إىل النسق األرسطي ، و 

جلدلية فهي أساليب استداللية تداليل األمثل الذي يناسب الفلسفة، وغري الربهان من األدلة كاخلطابية وااالس
الفالسفة ) اخلاصة( إىل اليقني  ينتجها العامة، وال تنفع يف حتصيل اليقني الذي يولده الربهان، فالربهان طريق

لقيمة العلمية للخطاب الكالمي، هذا إىل القدح يف اوهو سبيل من نشد علمية املقال. وأبو الوليد قاده اعتقاده 
 ألنه خطاب مل يلتزم ِبليات الربهان الّت سنها أرسطو وتبناها ابن رشد.

                                                 
 .103 الغزايل، معيار العلم، القاهرة، ص  (32)

 .1/59 ،الغزايل، املستصفى  (33)
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أما أبو نصر الفارايب وهو أول من اجتهد يف تقريب املنطق ونقله بعد الكندي، إذ وظف ألفاظا 
له، قد كان ممن انتصر للمنطق اليوًنين انتصارا. ومصطلحات من التداول العريب اإلسالمي أثناء شرحه وتقدميه 

وال يفوتنا  (34)يدل على ذلك إقباله على احلديث عن معان وقضااي عقلية، ومرجعيته يف ذلك الفكر اليوًنين
يف هذا املقام إيراد ما قاله عنه الغزايل جمليا هذا املنحى املتمثل يف إدخال الرتاث املنطقي اليوًنين، ويضيف إليه 

بــن ســينا كذلك فيقول عنهما: " مل يهتم بنقل علم أرسطو طاليس أحد من متفلسفة اإلسالميني اهذا املقام يف 
 .(35)ال يفهم الرجلني، وما نقله غريمها ليس خيلو عن ختبيط وختليط يتشوش فيه قلب املطالع حىت كقيام هذين

 صياغة املنطق اإلسالمي على مقتضى فهؤالء بعض ممن أشربوا يف قلوهبم املنطق األرسطي، واجتهدوا يف
الفكر اليوًنين، مع تفاوت يف طريقة إدخال هذا النطق، بني متنب للقوالب املنطقية اليوًننية تبنيا مباشرا: 

وبني آخرين ممن طلبوا تقريب املنطق اليوًنين ، فأشبعوه أبلفاظ ومفاهيم عربية  كالشراح األوائل ومن تبعهم.
 .(36)ر تالؤما مع التداول اإلسالميإسالمية حىت يغدو أكث

ة واملنطق اليوًننيني يف إال أن هؤالء على تفاوهتم يتفقون يف أن ال سبيل هنا إىل التخلي عن احلكم
ملقال ال يصار إليها بركوب اطلب املعلومات وحتصيل املدلوالت، ونقصد هنا ابلضبط " الربهان " إذ أن علمية 

 إجراءات الربهان الصوري. 
هان األرسطي إىل التداول كان اعتقاد هذا الفريق من األصوليني والفالسفة املسلمني إبدخال الرب وملا  

جة الفكر اإلسالمي إىل العقلي العريب، فإنه كذلك قد نشأ بشكل معاكس يناقض هذا التيار، ويرى بعدم حا
ن الكفاية التعقلية ما يغنيه من املنطق اليوًنين. وقد اندرج املتكلمون ضمنهم، فالدليل الذي صاغه هؤالء يتضم

قيق املطالب االستداللية حتعن االتكاء على الدليل الربهاين األرسطي . فاألول تكمن كفايته يف قدرته على 
ه ذلك الدليل . والثاين يلغي  من دون اخلروج عن املقتضيات التداولية للمجال املعريف اإلسالمي الذي يدور في

ه هؤالء ومن بينهم ية ويقصيها. فما هو األصل االعرتاضي الذي يقيم عليكل تلك االقتضاءات التداول
 املتكلمون اعرتاضهم على املنطق اليوًنين ؟

 
  معارضو املنطق اليوانين:

مل يتقبل املنطق األرسطي لدى فئة من أهل النظر والفكر اإلسالمي قبوال حسنا. فجافوه جمافاة غري 
قدوا فيه الكفاءة يف حتقيق املقاصد واملطالب االستداللية. ومل يكن ارتدادهم مسبوقة، وارتدوا عنه إىل منطق اعت

، فلم يكن هؤالء وهم مشارب معرفية خمتلفة: كالفقه واحلديث ىهذا وصدهم عن املنطق األرسطي جمرد نزعة هو 
كم . بل وعلم الكالم وعلم األصول وعلم اللغة، مل يكونوا ليقيموا رأيهم من دون سند منهجي أو تصور حم

                                                 
 .1994 و  الرتاثطه عبد الرمحان، ّتديد املنهج يف تق  (34)
 .64-63 ص 1967 أبو حامد الغزايل، املنقذ من الظالل  (35)
 .237 ص 1994 طه عبد الرمحنانظر   (36)
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كانوا حيتكمون إىل تصور ًنضج يراعي طبيعة االختالف بني اجملال املعريف اليوًنين واجملال املعريف اإلسالمي، 
  .يملحيث األول نظري والثاين ع

بن تيمية مثال اوقد صرح الكثري منهم ابلسبب اخلاص الذي سلكه معارضو املنطق اليوًنين ، ومنهم 
العريب فقد وضع قانوًن آخر مبنيا على طريقة ابن قانون وهو املنطق ، أما أبو بكر الذي يقول " وكان للغزايل 

العريب وأبو املعايل والباقالين( ابن فهؤالء )أبو بكر  (37)املعايل ومن قبله كالقاضي أيب بكر الباقالين " أيب
لسان هؤالء املتكلمني:  لىع بن تيمية نفسهاالتمسوا طريقا عدلوا فيه عن سبيل ابن يوًنن، وأقر بذلك  متكلمون

. وكما قلنا فإن خلف هذا (38)"الطريق هو املرشد إىل املطلوب وهو املوصل إىل املقصود وهو ما يكون العلم "
توجهه وتفسره كذلك. وهذا سامي النشار وهو  توغاالعدول عن املسلك اليوًنين يف جمال املنطق تتوارى مس

تكلمني عن قبول املنطق اليوًنين، يصرح أبمهها فيقول:" ميكنين أن أستنتج دوافع األصوليني واحملدثني وامل يقتنص
وهي يف جوهرها خمالفة ملتافزيقا القرآن. —ببساطة أن العلة يف هذا هو أن املتكلمني مل يقبلوا ميتافزيقا أرسطو

قائق منطق أرسطو فكان من احملتم أال يقبلوا منهاج البحث الذي استندت عليه هذه امليتافزيقا وخباصة أن ح
. فالتوافق (39)زقاه أيضا"يمنطق أرسطو مرتبطة بيقينية ميتاف زيقاه ومرتبطة هبا، ويقينيةيمتصلة حبقائق ميتاف

امليتافيزيقي غري حاصل بني اجملال اليوًنين واجملال اإلسالمي حىت يتسىن مبوجبه نقل املنطق اليوًنين وتوطينه يف 
 إن وظيفة املنطق األصلية الّت كان يراهن عليها يف السياق اليوًنين، كانت املمارسة العقالنية اإلسالمية.  

وظيفة نظرية إنتاجية غري موصولة ابلعمل ونقيضه ما كان يقتضيه السياق اإلسالمي، إذ على املنطق أن ميتزج 
 .(40)فيه العلم والعمل واملعرفة واإلدراك والتوجيه والتسديد

ليوًنين أن نذكر ابملسوغ ات إدابر نظار املسلمني عن املنطق التقليدي وال يفوتنا وحنن نستعرض مسوغا
ستجابة خلصوصية الفكر احلاسم الذي انتهضنا لبيانه يف هذا العمل، وهو عدم وفاء املنطق التقليدي ابال

اقض أو لضرورة ملبدأ عدم التنتنضبط اب الطبيعي ونقصد به الفكر الدائر ابللغة الطبيعية. والقائم على قيم ال
  أي عدم التناقض والثالث املرفوع.الثالث املرفوع . وكان قد انتبه إليه املتكلمون وهبوا لبيانه ابنتقادهم ملبد
وضمان علمية املقال  الصحة واليقني لقد رأى أرسطو يف مبدأ عدم التناقض شرطا لتحصيل االتساق و

ما يف اآلن نفسه، أو  الشيء موجودا ومعدو  فالشيء ونقيضه ال ميكن اجتماعهما يف مكان واحد، كأن يكون
بدأ وجاوزوه ببيان إمكان كأن يكون الفرد قائما أو قاعدا يف الوقت ذاته. وقد خرج املتكلمون عن هذا امل

 . حصول النقيضني معا يف مكان أو مقام واحد
االسم  )أي املتكلمون( يف حالّت فنطقوا حبقائق خرمت قواعد املنطق التقليدي. ومن ذلك قوهلم

"إن  الذات والصفات: "االسم هو املسمى وغريه، أو أنه ال هو املسمى وال غريه " وقوهلم يف مسألة: واملسمى
                                                 

 .5 ص 1 ج ،ة، املقاصديبن تيما  (37)
 .3 ص 1 ج ،موافقة صريح املعقول لصحيح املنقول ،ةيبن تيما  (38)
 .87 ص ،سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري اإلسالم  (39)
 .292 ص 1994 ،طه عبد الرمحان  (40)
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  حديثهم عن القدرة اإلهلية عند قول هؤالء  (41)الصفات هي الذات وغريها أو إّنا ال هي الذات وال غريها "
. فتحصل بذلك ما يوجب ّتاوز وخرم أشهر قانون (42)ل"واملستحي املتكلمني، قدرة هللا تشمل االثنني: املمكن

من قوانني الربهان األرسطي، ومل يعد ممكنا عندهم ضمان االتساق بشرط االلتزام بقانون عدم التناقض. إذ 
 .االتساق ممكن حصوله مع اجتماع النقيضني كما هو احلال مع األمثلة الّت عرضناها أعاله

مناط اخلطاب أو كل ّتري يف كل أ االتساق هي ضوابط اصطناعية الإن معايري عدم التناقض، أو قل 
ادرة على ضمان أصناف الفكر، بل هي حبيسة الفكر أو اخلطاب الصناعيني، مىت خرجت عنه مل تعد ق

ب الكالميان، له قوانينه الّت صالحيتها وإجرائيتها. ولذلك فإن الفكر واخلطاب الطبيعيني، ومنه الفكر واخلطا
تكلمون عاقبة إنزال املعايري بيعة هذا الفكر وتسعفه يف حتقيق مطالب االتساق واإلفادة. لذا وعى املتنسجم وط

ّت قد تنجم عنه. فانصرفوا االصطناعية الربهانية على اخلطاب الكالمي وهو خطاب طبيعي ، وتبينوا اآلفة ال
 . عنه واستدبروه وهم يصوغون خطاهبم أو ينشئون فكرهم

سلمني ، وتتسع دائرة ى املعرتضني من النظار املدالعرتاض على املنطق اليوًنين لوغات اسوتكثر م
ال ال احلصر ينتقد املنطق األرسطي اآلليات املنطقية األرسطية الّت يشملها نقدهم هلا. فابن تيمية على سبيل املث

اللية اإلسالمية موصولة تديف كثري من صوره االستداللية والقضوية واملفهومية. وخرج بتصور للممارسة االس
قد صاغ ابن تيمية هذا و أبصوله التداولية، تستجيب لطبيعة املنت الذي يطلب فيه الدليل عند املسلمني. 
وحكمة يف آلياته ومبادئه،  التصور اإلسالمي للممارسة املنطقية بعدما صال وجال يف املنطق اليوًنين بتمكن

 لقضية.لد أو املاهية، وتصوره للقياس وكذلك منتقدا الكثري من تصور أرسطو، كتصوره للح
القضااي وطرق  وميكن إمجال نقده هلذه اإلشكاالت يف مستويني: األول مرتبط بصور تشكل هذه

وحماميل هذه الصور ونسميها  تعالقها وترابطها فيما بينها ونسميها املستوى الصوري، والثاين مرتبط مبضامني
ية، إىل دعم األساس التأصيلي ابن تيمية لكثري من املبادئ املنطقية األرسطاملستوى املادي. وقد دفع انتقاد 

 ل املنطق الطبيعي وآلياته ومظاهره.والتداويل للنظرية املنطقية عند املسلمني. الّت تتسع اآلن ملا يطرح اليوم حو 
 الرغبة يف املخالفةإن اعرتاض املسلمني على النظرية املنطقية األرسطية مل تكن توجهه خلفيات جمانية أو 

واملغايرة فحسب، بل كان ذلك يستند إىل تصور منطقي واع ومتأصل، استوعب جيدا حجم املغامرة بني اجملال 
االستدالل الكالمي  اليوًنين واجملال اإلسالمي، سواء يف االعتقاد أو اللغة أو املعرفة. ولعل املنطق الكالمي، أو

حي املنطقي اإلسالمي الذي استنبت داخل األصول التداولية، وأدرك إن شئنا التخصيص، يتنزل يف هذا املن
ن كفاية آلياته املنطقية يف حتصيل املطلوابت االستداللية يف جماهلم، فصاغوا مسالك واجرتحوا آداهبا، و املتكلم

ات طوهتا كتبهم مدخرة تصورا منطقيا متكامال. ومن شاء أن يؤنس يقينا من ذلك عليه بكتب آداب املناظر 

                                                 
 .95 الشهرستاين، امللل و النحل، ص  (41)
 .143ص  ،سامي النشار، مناهج البحث عند مفكري اإلسالم  (42)
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 .(43)وطرق اجلدل
 

  األخرى املنزلة النقدية لالستدالل الكالمي بني التيارات املنطقية اإلسالمية
ولية اإلسالمية، ومفارقة لقد بينا سابقا أن االستدالل الكالمي ممارسة عقلية موصولة ابألصول التدا

طي. ومل متنع االستدالل الكالمي ألرسللممارسة العقلية الوافدة من جمال مغاير. واملقصود هنا املنطق الربهاين ا
االت معرفية متباينة كالفقه هبذه السمة من تلقيه انتقادا بلغ أحياًن مستوى حادا من نظار املسلمني ، من جم
أدبر فيه املتكلمون  ك الذيواألصول والفلسفة إخل ...وانشطر هذا االنتقاد شطرين: واحد خارجي ينتقد املسل

غري مسلك الربهاين وال بهان األرسطي، إذ جعلوا مطلوابهتم كلها مطلوابت متحققة عن التقيد مبسالك الرب 
  متقيدة به، والدليل يتحصل بغريه.

يع جمال العقل، وجعله واثن داخلي ينتقد املمارسة االستداللية عند املتكلمني الّت عملت على توس
ك االستداليل الكالمي نتقاد على املسلأسبق من النص مىت تعارض مع النقل. وسنلتمس هذا االعرتاض واال

اخلارجي الذي يعتمد  ذاك الشطر األول ابن رشد وميثل الشطر األول من االنتقاد: أي :من خالل منوذجني
. والنموذج الثاين ميثله ابن تيمية على املسلك الربهاين األرسطي معيارا لتقو  االستدالل املنطقي عند املتكلمني

 .أمورهم الكالمية ّت توالها املتكلمون وهم يصدون الربهان األرسطي يف تعقيلالذي تبىن الوجهة ال
 
 . ابن رشد

لقد وجه ابن رشد املشبع ِبليات التعقل اليوًننية، للممارسة االستداللية الكالمية نقدا حادا، وسوغ 
ديد مواضع االنتقاد الرشدي انتقاده هذا بعدم وفاء الطريق االستداليل الكالمي ابملسالك الربهانية .وإن شئنا حت
وهو الذي حدد املآخذ  (44)للدليل الكالمي، قلنا مسرتشدين مبا قاله صاحب ّتديد املنهج يف تقو  الرتاث

الرشدية يف مأخذين : أحدمها : " أن طرق املتكلمني غري صاحلة للجمهور، ألّنا طرق معقدة ومطولة ، بينما 
 .(45)احلة للخاصة، ألّنا يقينية "حيتاج اىل طرق بسيطة وقليلة، وال هي ص

إنه مبقتضى هذه املآخذ، تكون الطرق االستداللية عند املتكلمني، غري حمصلة لشرط الكفاية يف حتقيق 
املقاصد االستداللية، ألن ما يطرحونه ال هو بسيط، حىت يصل إىل اجلمهور، وال هو يقيين حىت ينفذ إىل 

 يلتزم مبسلك العامة يف طلب الدليل، وإمنا مبسالك ة فقط. لكنه الاخلاصة. وكأن علم الكالم هو علم للعام
معقدة ، يعدم العقل العامي القدرة على تعقلها. والذي يرومه ابن رشد حتت هاجس تسويغ إدخال الفلسفة، 
وخاصة اإلهليات على مقتضيات العقالنية اليوًننية إىل التداول الفكري اإلسالمي، هو بيان أن املمارسة 

                                                 
 .انظر يف هذا املقام، اإلجيي وأبو املعايل اجلويين على سبيل املثال ال احلصر  (43)
 .150 طه عبد الرمحن، ص  (44)
 .150 نفسه، ص  (45)
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االستداليل للمتكلمني  المية يف تعقبها للدليل لن حتصل اليقينية الّت هي معيار علمية املقال، أي أن الطريقالك
طريق ظين، ومن  ، فعلم الكالم هو أدىن مرتبة من الفلسفة، ما دامت هي تسلك مسلك الربهان، وعلم 

 .الكالم كذلك ال الكالم ال، وما دامت هي حمصلة لليقني وعلم
ذه املآخذ: أن طرق املتكلمني ختل ابلعقل ألّنا ختالف املبادئ املنطقية، مثل مبدأ عدم التناقض اثين ه

 .(46)ومبدأ الثالث املرفوع "
إن مبدأ عدم التناقض والثالث املرفوع مبدآن حامسان من مبادئ الربهان، ومها الضامنان لشروط 

تساق والتماسك. وقد تبىن املتكلمون أدلة ال االتساق فيه، ومىت اضطرب هذان املبدآن تفككت أسباب اال
ابلضرورة هبذين املبدأين، ومع ذلك مل خيرج خطاهبما عن االتساق، وال سقط يف االضطراب، إن منطق  تلتزم

فهذه  اخلطاابت وخاصة الطبيعية ال يستقيم ابلضرورة إال مىت التزم بشرط عدم التناقض وشرط الثالث املرفوع.
ها مبظهرها اخلارم لشرط االتساق الربهاين:" هذا الرجل ليس برجل " ال ابملعقولية مىت تلفظنالعبارة مثال ال خت

إذ مع اجتماع متناقضني هنا )اإلثبات والنفي( مل يسقط اخلطاب يف االضطراب. ومثل هذا جنده يف التداول 
 .(47)الكالمي. مثل قوهلم :"إن الصفات هي الذات وغريها أو إّنا ال هي وال غريها "

ثالث املرفوع، وهذا حال فلم خيرج هذا اخلطاب عن اإلفادة، جملرد عدم وفائه بشرطي عدم التناقض وال
نت هذه طبيعة اخلطاب اخلطاب الطبيعي الذي ال ينضبط هلذين املبدأين، ومنه اخلطاب الكالمي. ومىت كا

إسقاطه عليه ، كمن و رسطي، الكالمي )خطاب طبيعي( ، صار طلب إجراء املنطق التقليدي، أو الربهان األ
 .يطلب احملال
 
  ابن تيمية

لقد كان مدخل نقد ابن تيمية للمتكلمني، من جهة غلو هؤالء يف تسخري العقل يف طلب قضااي 
الدين األساس، مثل العلم بوجود الصانع وقدرته، وأتولوا كثريا من النصوص الّت ظنوا أّنا تتعارض مع ما 

 .(48)يقتضي به العقل
ع نقد ابن تيمية للمتكلمني ليشمل الفالسفة كذلك، فريميهم معا ابلصفة نفسها. ومن ذلك وقد اتس

"إن الفالسفة واملتكلمني من أعظم بين آدم حشوا وقوال للباطل، وتكذيبا للحق يف  ما يرد يف كالمه هذا:
 .(49)مسائلهم ودالئلهم، ال يكاد وهللا أعلم ، ختلو هلم مسألة واحدة من ذلك"

الضطراب الذي يشخصه ابن تيمية عند املتكلمني، آئل يف نظره إىل طلبهم ابلقياس مما ال و أصل ا

                                                 
 .150 نفسه، ص  (46)
 .951 ص ،الشهرستاين، املرجع املذكور  (47)
 .38 ص ،حممد خليل هراس، ابن تيمية السلفي  (48)
 .24 ابن تيمية، نقض املنطق، ص  (49)
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إن القياس يف نظر ابن تيمية، وخاصة إذا كان قياسا أرسطيا، عكس االستغناء عنه، ما دام . (50)يعلم ابلقياس
 ا كان حقا ًنفعاما يوجب ذلك، متحقق وقائم، وهو الفطرة، فما كان حقا موجودا، صدقت به الفطرة، وم

كان ابطال معدوما كذبت به الفطرة فأبغضته   اعرفته الفطرة، وأحيته واطمأنت إليه، وذلك هو املعروف. وم
.   إن هللا تعاىل مما ال جيب تقديره ابلقياس، إذ ملا كان القياس ، ال ينعقد إال مىت كان (51)الفطرة وأنكرته

ياس متحققا ، وحيث إن هللا ال مياثله وال يشاهبه أحد ، فال يصح تشابه بني الطرفني اللذين جيري عليهما الق
إذ ذاك عقد القياس يف حقه، لعدم وجود الطرف الشبيه وإمنا يعلم هللا ابلفطرة. و يفصل ابن تيمية ذلك بقوله: 

العلم "إن الطالب للعلم ابلنظر واالستدالل، والتفكر والتدبر، ال حيصل له ذلك إن مل ينظر يف دليل يفيده 
ابملدلول عليه، ومىت كان العلم مستفادا ابلنظر، فالبد أن يكون عند الناظر من العلم املذكور الثابت يف قلبه، 
ما ال حيتاج حصوله إىل نظر فيكون ذلك املعلوم أصال وسببا للتفكر الذي يطلب به معلوما آخر، وهلذا كان 

وكان التفكر يف خملوقاته )...( ألن التفكري والتقدير يكون الذكر متعلقا ابهلل، ألنه سبحانه هو احلق املعلوم، 
وهي املخلوقات. وأما اخلالق، فليس له شبيه  يف األمثال املضروبة واملقاييس، وذلك يكون يف األمور املتشاهبة،

 ...(52)فالتفكر الذي مبناه على القياس ممتنع يف حقه، إمنا هو معلوم ابلفطرة" وال نظري.
مية هذا، مل يكن ليحجب حقيقة تسليم ابن تيمية نفسه بوجود هذه االستدالالت إن مأخذ ابن تي

الكالمية ، فإّنا القياس يف الفطرة اإلنسانية: مثل التالزم والسرب والتقسيم، والشكل األول من القياس احلملي. 
ق موازنته بني ومل مينعه نقده للمتكلمني، من االعرتاف ببعض ما جاء عندهم من احلق، وكان ذلك يف سيا

املتفلسف أعظم اضطرااب وحرية يف أمره من املتكلم، ألن عند املتكلم من  " الفالسفة واملتكلمني، إذ يقول:
 .(53)احلق الذي تلقاه عن األنبياء، ما ليس عند املتفلسف"

م هبا وسنبياء، تنعقد مسة يم احلق عن األو خلف هذا االعرتاف واإلقرار مبزية املتكلمني من جهة تلقفه
، منتزع من أصل تداويل الدليل الكالمي، وهو السمة التداولية. أي أن الدليل الكالمي يف منشئه ومصدره

لها ال يوصل إليها إال بدليل )القرآن والسنة ( سيدور فيه وجيري يف جماله. وكثري من املطلوابت إن مل يكن ج
 يراعي األصول التداولية هلذه املطلوابت . 
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 عمرية ، بريوت ، بدون اتريخ .
                                                 

 .167 ص ،نفسه  (50)
 .40 ص نفسه،  (51)
 .35 نفسه، ص  (52)
 .43 نفسه، ص  (53)
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