نظريات في منهج البحث العلمي
موسى بن محمد بن هجاد الزهراني
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بسم هللا الرحمن الرحيم

انًقذيـت
اغبم َد لِلَّ ِو َْ ،كبم ُده  ،ونَستعِينُو  ،ونَست ْغ ِفره  ،ونَعوذُ بِاللَّ ِو ِمن ُشروِر أَنْ ُف ِسنَا  ،وِمن سيِّئ ِ
ِ
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ي لَوُ َ ،وأَ ْش َه ُد أَ ْن ال إِلَ َو إِال اللَّوُ َو ْح َدهُ ال َش ِر َ
ضل ْل فَال َىاد َ
ُؿبَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُوُ :
َّ ِ
آمنُوا اتَّ ُقوا اللَّوَ َح َّق تُ َقاتِِو َوال تَ ُموتُ َّن إِال َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن )) [آل عمران.]201:
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ام إِ َّن اللَّوَ ََا َن َعلَْر ُك ْم َرقِربا ً )) [النساء.]2:
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آمنُوا اتَّ ُقوا اللَّوَ َوقُولُوا قَ ْوال ً َسديدا ً * يُ ْ
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صلًَّ َّ
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َّللاِ َ ،و َخ ْي ُر ْالهُدَي هُدَي ُم َح َّم ٍد ـ َ
أَ َّما بَ ْع ُد  :فَإ ِ َّن َخ ْي َر ْال َح ِدي ِ
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َو ُكلُّ بِ ْد َع ٍة َضاللَة  1.أما بعد :

فإن ىذا البحث ىو عرض لكتاب الدكتور /عبد اؼبقصود عبد الغين ،رضبو اهلل تعاىل ،
"نظريات يف مناىج البحث العلمي"  ،وىو كتاب رصٌن  ،عظيم يف موضوعو " ،ذلك أن
عد قليلة إىل ٍ
الدراسات أو البحوث يف ىذا اجملال تُ ُّ
حد ما – يف الفكر العريب اإلسالمي ،وال
تتناسب مع ما للمنهج من أمهية عظمى ،فاؼبنهج أداة العلم  ،وعدتو ،وال سبيل إلحراز تقدم
يف ؾبال البحث العلمي بدون منهج صحيح ،فبدون اؼبنهج يتخبط الباحث يف سًنه ،وقد
يضل وال حيقق شبرة أو غاية من حبثو ،ولذا فاإلنسان – وىو ينشد اغبق ويفتش عنو يف أكباء
الوجود ،وميادين العلم ،ويتطلع إىل التقدم – يف حاجة ماسة إىل منهج ،وال سبيل لو إىل إدراك
اغبق ،وإحراز تقدم حقيقي يف ؾبال العلم بدونو." 2
ولذا جاء ىذا الكتاب ،ليسهم يف ؾبال البحث العلمي دبوضوعية وأمانة علمية ،
وربليل األفكار  ،والربىنة على ما حيتاج إىل برىان.
 - 1ىذه خطبو الحاجة رواىا الترمذي وحسنو (  ،)0011والنسائي ( ،)98/6وابن ماجو (  ،)0981انظر تخريجها مبسوطا ً في َتاب ( خطبة الحاجة )
للشرخ  :محمد ناصر الدين اْللباني – رحمو اهلل -
2

من مقدمة المؤلف – نظريات في مناىج البحث العممي د /عبد المقصود عبد الغني ت 3002م.
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غفر اهلل ؼبؤلفو ،ورزقنا وإياه الدرجات العال يف جنات النعيم ،ووفق أستاذنا األستاذ
الدكتور /عبد اللطيف بن ؿبمد العبد إىل كل خًن يف الدنيا واآلخرة ،وبارك لو يف أىلو ،ومالو،
وعلمو ،وحياتو ،وآخرتو ،إذ كان ىو اؼبوجو واؼبريب ،والسبب يف اختيار ىذا الكتاب لعرضو،
أسأل اهلل أن أكون قد ُوفقت للصواب ،واهلل تعاىل ىو اؼبستعان.
موسى بن محمد بن ىجاد الزىراني
ماجستير الفمسفة اإلسالمية
السنة التمييدية لمماجستير بكمية دار العموم
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انًبحث األول
تعريف يىجز بانًؤنف
األستاذ الدكتور /عبد اؼبقصود عبد الغين عبد اؼبقصود ،أستاذ الفلسفة بكلية دار
العلوم ،حصل على اؼباجستًن والدكتوراه من نفس اعبامعة – جامعة القاىرة ،وعمل رئيسا
لقسم الفلسفة سنوات عديدة ،وىو غين عن التعريف ألساتذة اعبامعة  ..ت عام 3002م
رضبو اهلل .،
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انًبحث انثاَي
" وصف وعرض نهكتـاب "
ىذا الكتاب ىو" :نظريات يف مناىج البحث العلمي" للدكتور /عبد اؼبقصود عبد الغين رضبو
اهلل ،وىو من طبع مكتبة الزىراء 3992م  ،ويقع يف  233صفحة.
وقد قسم اؼبؤلف رضبو اهلل تعاىل كتابو إىل:
يذخم وثالثت أبىاب:
اؼبدخل  :يف مقدمات عامة يف اؼبنطق.
الباب األول :نظرية القياس اؼبنطقي.
الباب الثاين :نظرية القياس األصويل.
الباب الثالث :نظرية االستقراء التجرييب.
 .3انًذخم :تكلم فيو عن طبسة أبواب عنواً (مسائل):
انًضأنت األونً :تعريف انًُطق.
تكلم فيو اؼبؤلف عن التعريفات اليت ذكرت للمنطق عن اؼبناطقة ،وحصرىا يف ثالث ،كل منها خيتلف
عن اآلخر حبسب اعبملة اليت ينظر إىل العام فيها.
 .3نظر إليو البعض من الناحية العملية ،وعرفو بأنو آلة أو صناعة لقصم الذىن عن اػبطأ يف الفكر.
علم معياري تصبح قوانينو معايًن ،وموازين
 .3ونظر اآلخر نظرة معيارية ،فعرف اؼبنطق على أنو ُ

للمفكر ينبغي أن يرقى إليها كل تفكًن صحيح.
علم نظري يتجو إىل معرفة اغبقيقة لذاهتا،
فعرفو بأنو ٌ
 .2ونظر البعض إىل اؼبنطق من الناحية النظرية ّ
أو معرفة قوانٌن الفكر كفكر بغض النظر عن التطبيق.
انًضأنت انثاَيت  :طبيعت انًُطق:
ربدث اؼبؤلف يف ىذه اؼبسألة عن االختالف الذي وقع بٌن اؼبناطقة منذ القدم حول طبيعة اؼبنطق ،وىل
ىو علم يهتم بالكشف عن اغبقيقة لذاهتا ،والبحث عن القوانٌن العقلية العامة للتفكًن ،أم ىو فن من
الفنون اليت هتتم بالتطبيقات العملية ؟ أم ديكن اعبمع بٌن العلم والفن معاً ؟ ! وطرح اؼبؤلف ذلك اػبالف
بداية من أرسطو الذي يرى اؼبنطق مقدمة ،ومدخالً للفكر ال غىن عنو ،ومل يعتربه علماً ،مث أتباعُو من
اؼبشائٌن.
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مث إنتقال اؼبشكلة إىل اؼبناطقة اإلسالميٌن خصوصاً اؼبشائٌن منهم ،وما نقل عن ابن سينا من
وعلم" واعبمع بٌن القولٌن.
اضطراب يف العبادة ذبعل القارئ لكالمو يظن أنو يقول بالقولٌن "أنو فَ ٌّن ُّ
مث تعرض لكالم احملدثٌن يف اؼبسألة ،وبيان من قال بكونو علم ومن قال عنو إنو فن ومن حاول
اعبمع بٌن االذباىٌن  ،مث تناول مسألة أخرى أال وىي إن كان اؼبنطق علماً ،فهل ىو علم نظري أم معياري
؟ واالختالف يف ذلك.
نشأة المنطق.
المسألة الثالثة:
ويتكلم فيو اؼبصنف رضبو اهلل تعاىل عن إصباع الباحثٌن على أن "اؼبنطق يرجع يف نشأتو على
أرسطو باعتبار أنو صاحب الفضل األكرب يف وضع مبادئ ىذا العلم وأصولو ،واكتمال مسائلو ،وجعلو
علماً مستقال قائماً بذاتو" ،ولكن ىذا وإن كان حقاً فإنو ينبغي أن تُفهم أن أرسطو ليس ىو أول من
أكتشف ذلك ،فما ىو إال حلقة يف سلسلة التاريخ الفكري اإلنساين اليت بدأت قبلو بقرون عديدة كان
للسابقٌن عليو فيها منهجهم أو منطقهم اػباص الذي اعتمدوا عليو يف التفكًن واالستدالل ،وتوصلوا من
خاللو إىل نتائجهم العلمية اليت سجلها تاريخ العلم واغبضارات.
فأرسطو "مل يبتكر اؼبنطق بكل مسائلو ،وقواعده ،وأصولو ابتكاراً بل كانت جهوده تكميالً
وتتميماً عبهود سبقتو على الطريق  ...فا "اؼبنطق" مل ينشأ دفعة واحدة مكتمل اؼبسائل مستوف القواعد
واألصول  ...بل لقد مهل السابقون لو الطريق".
مث يعرض اؼبؤلف للسابقٌن على أرسطو بدأ بالسفسطائيٌن منتهياً بأفالطون:
 .3السوفسطائيون :يعرفهم اؼبؤلف أهنم" :صباعة من اليونان ظهروا يف القرن اػبامس قبل اؼبيالد
برعوا يف ؾبال اعبدل واػبطابة ،وادعوا اغبكمة ولكنهم مل يبحثوا عن اغبقيقة لذاهتا ،بل كانوا
يبحثون عن وسائل النجاح يف اغبياة العملية" واستفاد منهم أرسطو يف قياسو يف االنتقال من
العام إىل اػباص ،أو من الكلي إىل اعبزئي ،وكان ؽبم رأي عام اعتمدوا عليو ىو أن اػبطأ
مستحيل ،ألن الفرد مقياس األشياء صبيعها فهو مقياس اغبق والباطل ،واػبًن والشر ،والصواب
واػبطأ.
 .3سقراط :جاء سقراط يف حالة من الفوضى الفكرية أحدثها السوفسطائيون ،فتصدى ؽبم وفند
أباطيلهم وتتبعهم يف كل مكان جيادؽبم وحياورىم ،ليكشف خطأىم ،وازبذ منهجاً جديداً ،ىو
منهج التهكم والتولية ،فوضع أسس فن اغبوار أو فن توليد اؼبعاين ،وجعلو سبيالً لكشف اػبطأ
أو الباطل ،وكانت طريقتو تقف على التعريف اغبقيقي لألشياء أي عن ماىية الشيء اؼبعرف كما
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يقول أرسطو ،فحاول استخدام القياس لكنو مل يوفق ،ومل يهتد إىل ذلك ،واستفاد أرسطو يف
التعريف اؼبنطقي واؼبقدمات اليت اعتربىا يقينية.
 .2أفالطون :ازبذ لنفسو منهجاً خاصاً عرف باسم منهج اعبدل يعتمد على مرحلتٌن
األول :اعبدل الصاعد  ...ينتقل العقل فيو من احملسوسات إلىاؼبعقوالت.
الثانية :اعبدل النازل ،وىي عكس األوىل فأثر بو أرسطو يف تصنيف الكليات اػبمس ،وتقسيم
القضية ،وىي الطريقة اليت تعتمد على القسمة اؼبنطقية وتشبو إىل حد كبًن التفكًن الرياضي.
وكان يقصد وحضر حجة اػبصم ،جبره إىل التناقض مع نفسو وما ىذا إال نوع من اؼبنهج

الرياضي ،وكذا أفاد أرسطو من ذلك يف التقسيم الرباعي للقضية إىل موجبة وسالبة ،وكلية ،
وجزئية.
 .4أرس طو :سلك يف تفكًنه مسلكاً دقيقاً ،وازبذ لنفسو منهجاً علمياً مبطئاً يبدأ بتحديد اؼبوضوع
اؼبراد حبثو مستعرضاً آلراء السابقٌن ومتناوالً إياىا بالنقد والتحليل ،مث يستخلص رأيو يف ذلك،
ورأي العلم يدرس ماىية األشياء ،لذا كانت دراستو تنصب على الصفات العامة اعبوىرية اليت
تتسم بالثبات ،فالعلم يف نظره يدرس اؼباىية ،أو اؼبعاين الكلية.
حاول أن يكشف العالقة بٌن القياس اؼبنطقي ،والربىان الرياضي ،وفطن إىل ذلك ،فجوىر القياس

عنده مأخوذ من التفكًن الرياضي ،بل إن القياس يف مضمونو ليس إال إحدى مراحل الربىان
الرياضي.
واؼبنطق إىل عصرنا ىذا ليس إال إحدى مراحل الربىان الرياضي.
قىاَيٍ انفكر األصاصي:
ىي القوانٌن العامة اليت يسًن عليها العقل يف تفكًنه:
 .3قانون الذاتية ومعناىا :أن الشيء ىو  :أي طبيعة الشيء وحقيقتو ثابتة ال تتغًن وال تتبدل ولكن
تتغًن صفاتو وأحوالو.
 .3قانون عدم التناقض :أو معناه أن الشيء الواحد ال ديكن أن يكون نفسو وغًنه معاً ،وىو مرتبط
بالقانون األول ،ومكمل لو.
 .2الوسط اؼبرفوع :وىذا القانون يعين أال وسط بٌن النقيضٌن ،فال وسط بٌن اإلثبات والنفي،
فالشيء إما أن يكون موجوداً :وال موجوداً ،وال ثالث بينهما ،وىذا القانون مكمل للسابق،
ويشًن اؼبصنف إىل قانون رابع وضعو بعض الفالسفة ،وىو "لنبشز".
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 .4قانون السبب الكايف  ،والعلة الكافية :ويعين ىذا القانون أن كل موجود أو كل ما ديكن أن
يوجد لو سبب كاف يفسر ؼباذا كان على ىذا النحو دون أن ديكن كونو على كبو ىذا ،وىذه
القوانٌن يف نظر الكثًن من اؼبفكرين والفالسفة قوانٌن فطرية وضعها اهلل تعاىل يف العقل ،وفطر
الناس عليها فهي سابقة على التجربة.
مث تكلم اؼبصنف رضبو اهلل تعاىل عن تقسيم أرسطو للمنطق إىل ثالثة أقسام:
 .3التصورات أو اغبدود.
 .3القضايا أو األحكام.
 .2االستدالالت.
وأخذه منو كثًن من اؼبناطقة والفالسفة كابن سينا ،ومنهم من قسمها إىل قسمٌن :كالساوي يف البصائر
النصرية ،فقسمها إىل تصور وتصديق  ،وىو ال خيتلف كثًناً عن تقسيم أرسطو ألنو يؤول إليو ،ألنو قسم

التصديق إىل نوعٌن :
 .3قضايا.
 .3استدالالت.
مث تعرض ؽبذا اػبالف عند احملدثٌن ،وختم مدخلو بكلمة عن اؼبنهج وظهورىا يف الفكر
اإلسالمي ،والفكر اؼبغريب ،وأمهية تلك اؼبسألة ،رابطاً إياىا بعلم اؼبنطق ،فالعالقة بينهما وثيقة ،وذلك أن
اؼبنطق ىو الذي يضع نظريات اؼبناىج وأصوؽبا فاؼبناىج تعد مبحثاً من مباحثو أو فرعاً من فروعو.
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انباب األول
َظريت انقياس انًُطقي
ويشمل على فصلٌن:
الفصل األول:
الفصل الثاين:

مقدمات القياس وعناصره.
بناء القياس وأصولو.

فالفصل األول :وينقسم إىل مبحثٌن.
 -3اغبدود أو التصورات.
 -3القضايا واؼبقدمات.
اؼببحث األول :تكلم عن اغبدود ،وأمهيتها ،فهي النقطة اليت يبدأ الدارسون للدراسة اؼبنطقية هبا ويعرف
التصور بأنو حضور صورة الشيء يف الذىن دون حكم عليو بسلب وال إجياب .وىو نوعان :
 .3بدىي  ..ال يكاد حيتاج إىل تأمل وإعمال فكر ونظر ،كتصور الوجود.
 .3نظري  ..حيتاج إىل تأمل وإعمال فكر ونظر كتصور العقل أو النفس.
وجيمع اؼبناطقة أن التصور التام لشيء ما ال يكون إال بتعريفو تعريفاً دقيقاً  ..وىذا يكشف أمهية ذلك
اؼببحث وأثره يف اغبياة العامة ويف ميادين العلم.

يقذيـاث انتعريـف
أوالً

:

انذالنت وأَىاعها:
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يهتم اؼبناطقة دبوضوع الداللة ،ألن اؼبنطق تتجو إىل حبث األفكار واؼبعاين وىي دالالت األلفاظ
اليت ىي كون الشيء حبيث يلزم من تصوره تصور شيء آخر ..والشيء األول ىو الدال ،واآلخر ىو
اؼبدلول  ..وىي ثالثة أقسام:
 .3داللة مطابقة :أن يدل اللفظ على سبام اؼبعىن الذي وضع لو.
 .3داللة تضمٌن :يدل اللفظ على جزء اؼبعىن اؼبوضوع لو.
 .2داللة إلتزام :أن يدل اللفظ على أمر الزم لألمر األصلي الذي وضع لو.
األنفاظ وأقضايها:
ً :
ثاَيا
قسموىا إىل عدة تقسيمات ،أمهها:
 .3مفرد  ،ومركب:
اؼبفرد :ما ال يدل جزؤه على جزء معناه .
اؼبركب :ما يدل جزؤه على جزء معناه داللة تامة أو ناقصة.
واؼبركب ينقسم على قسمٌن:
 -3مركب تام  ..وىو الذي كل لفظ فيو يدل على معىن مستقل  ،واجملموع يدل داللة تامة يصح
السكوت عليها  ،ويكون من اظبٌن.
 -3مركب ناقص  ..ىو الذي ال يدل أحد جزئيو على معىن مستقل وىو مكون من حرف.
وينقسم اؼبفرد إىل قسمٌن:
 .3كلي.
 .3جزئ ي.
اعبزئي ىو :الذي معناه الواحد ال يصلح الشرتاك كثًنيٌن فيو البتو.
الكلي ىو :الذي معناه الواحد يف الذىن يصلح الشرتاك كثًنين فيو.
انعالقت بيٍ األنفاظ:
ً :
ثانثا
وتناول فيها العالقة بٌن اؼبفهوم ،واؼباصدق .
فاؼبفهوم  :ىو اؼبعىن الذي يفهم من اللفظ .
واؼباصدق :األفراد الذين يصدق عليهم اللفظ والعالقة بينهما عكسية  ..إذا قل اؼبفهوم زاد اؼباصدق ،وإذا
زاد اؼبفهوم قل اؼباصدق.
مث تناول العالقات من حيث كوهنا عالقات بٌن األلفاظ كلية وجزئية ،وتداخلها مع اؼبفهوم
واؼباصدق.
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ً:
رابعا

انكهياث انخًش ،وهي:

 -3اعبنس  -3النوع

 -2الفصل

 -4اػباصة

 -5العرض العام

 -3اعب نس :م ا يق ال عل ى كث ًنين ـبتلف ٌن يف اغبقيق ة ،وى و يش ًن إىل ج زء اؼباىي ة ال يت تش رتك ب ٌن
األنواع اليت تندرج ربتو.
 -3النوع :ىو ما يقل على كثًنين متفقٌن يف اغبقيقة ،وىو يشًن إىل سبام اؼباىية.
 -2الفص ل :وى و م ا ي ل عل ى كث ًنين متفق ٌن يف اغبقيق ة ،وى و يش ًن إىل ج زء اؼباىي ة اػباص ة ال ذي
يفصلها عن غًنىا.
 -4اػباص ة :وى و اللف ظ ال ذي يق ال عل ى كث ًنين متفق ٌن يف اغبقيق ة ،ويش ًن إىل ص فة خارج ة ع ن
اؼباىية خاصة بو.
 -5الع رض الع ام :م ا يق ال عل ى كث ًنين ـبتلف ٌن يف اغبقيق ة ويش ًن إىل ص فة خارج ة ع ن اؼباىي ة
مشرتكة بينها وبٌن غًنىا.
مث يش ًن اؼبص نف إىل م ا ورد ع ن الغ ربيٌن م ن تقس يم للج نس والن وع إىل ع ال ،ووس يط ،وقري ب ،أو
سافل.

انتعريف :
ى و أى م اؼبباح ث يف التص ور ،وم ا ك ل م ا تق دم إال تقدم و ؽب ذا اؼببح ث اؽب ام وذل ك ألن إدراك
الشيء عقالً ال يتم إال باغبد ،وىو على تعبًن أرسطو-:
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"الق وال ال دال عل ى ماىي ة الش يء" ف ال ب د أن يرتك ب م ع اؼبقوم ات الذاتي ة للش يء ح ب يب ٌن كنه و
وماىيتو ،وقد وجو الباحثون ؽبذا التعريف النقد حي ث ال ديك ن ألح د أن يع رف كن و األش ياء إال اهلل تع اىل،
وى ذا يستعص ى عل ى البش ر ،واكتف وا بكون و فبي زاً ،وجيم ع اؼبص نف ب ٌن االثن ٌن ،دبع ىن أن يك ون داالً عل ى

الكنو فبيزاً.

أنواع التعريف :
( )3باغب د :وى و الق ول ال دال عل ى م ا ى ي الش يء ب ذكر ص فاتو الذاتي ة الالزم ة عل ى وج و ي تم ب و سبيي زه ع ن
غًنه ،وىو نوعان-:
 -3اغبد اؼبقام ،ويكون بذكر :اعبنس القريب  +الفصل.
 -3اغبد الناقص ،ويكون بذكر :اعبنس البعيد  +الفصل أو الفصل وحده.
( )3الرسم:

وىو الذي يكون بذكر اػبواص العرضية وىو نوعان-:

 -3رسم تام :ويكون بذكر :اعبنس القريب  +اػباصة.
 -3رسم ناقص :ويكون بذكر :اعبنس البعيد  +اػباصة أو اػباصة وحدىا
( )2التعري ف اللفظ ي :تعري ف الش يء بواس طة لف ظ أوض ح من و ،أو بواس طة لف ظ م رادف ل و أش هر عن د
اؼبخاطب.
شروط التعريف:
( )3

أن يكون جامعاً مانعاً مساوياً للمعرف.

( )3

أن يكون أوضح من اؼبعرف.

( )2

أال يكون يف التعريف لفظ تتوقف معرفتو على معرفة اؼبعرف.

( )4

أال يكون ؾبازياً )5( .أال يوخذ حكم اؼبعرف يف تعريفو.
انًبحث انثاَي :انقضايا

يعرف اؼبؤلف القضية بقولو:
ى ي الق ول ال ذي حيتم ل الص دق والك ذب لذات و بص رف النظ ر ع ن قائل و ،والق ول ال ذي حيتم ل
الصدق والكذب ىو القول اػبربي اؼبركب ،أو اعبملة اػبربية.
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والقضية ترتكب من-:
موضوع ،ىو اؼببتدأ.
ؾبمول :ىو اػبرب
رابط ة ،ى ي النس بة واغبك م ال ذي ت دل علي و القض ية ،وينك ر اؼبص نف عل ى م ن ف رق ب ٌن القض ايا
واألحك ام ،وق الوا :إن اؼبنط ق يتج و إىل دراس ة األحك ام ،وي رد عل يهم اآلخ رون بأن و يتج و لدراس ة القض ايا،
وال فرق بينها ،فالقضايا تتضمن األحكام.
أقسام القضايا :
ؽبا تقسيمات عدة :منها.
( )3تقسيم القضية من حيث اإلطالق والتقييد -:وتنقسم إىل قسمٌن-:
 -3القضية اغبملية

 -3القضية الشرطية.

 -3القض ية اغبملي ة :ى ي القض ية ال يت حيك م فيه ا بإثب ات ش يء لش يء ،أو نف ي ش يء ع ن ش يء،
واغبكم الذي تعرب عنو ،غًن مقيد بقيد ،أو مشروط بشرط.
 -3القض ية الش رطية :ى ي القض ية ال يت حيك م فيه ا بإثب ات ب ل بتعلي ق أح د طرفيه ا عل ى اآلخ ر ،أو
حيكم فيها بالتنايف بينهما ،واغبكم فيها مقيد بقيد أو مشروط بشرط.
وتتكون من :مقدم ،وىو األول ،وتايل الثاين :وشرط ،وىو أداء الشرط ،وتنقسم إىل نوعٌن-:
 -3شرطية متصلة :وىي ما حك م فيه ا بتعلي ق الت ايل عل ى اؼبق دم إجياب اً وس لباً ،وتت ألف م ن صبلت ٌن
يربطهما أداء شرط.
 -3ش رطية منفص لة:وىي م ا حك م فيه ا بالتن ايف والعن اد ب ٌن طرفيه ا ،أو العالق ة ب ٌن طرفيه ا عالق ة
اتصال ،وىي صبلتٌن جعلت إحدامها الزمة النفصال األخرى.
( )3تقسيم القضية من حيث الكم والكيف-:
تنقسم من حيث الكم إىل -:
 -3قضية كلية :يكون اغبكم فيها مستغرقاً لكل أفراد اؼبوضوع ،ويدل على ذلك لفظ كل أو صبيع.
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 -3قض ية جزئي ة :يك ون اغبك م فيه ا غ ًن مس تغرق لك ل أف راد اؼبوض وع ،ب ل خاص اً ببعض هم ،وي دل
على ذلك لفظ بعض.
وتنقسم من حيث الكيف إىل-:
 -3قضية موجبة :وىي ما حيكم فيها بثبوت احملمول للموضوع.
 -3قضية سالبة :وىي ما حيكم فيها بنفي احملمول عن اؼبوضوع.
ونتج عن ىذا التقسيم أربعة أنواع-:
( )3ك .م

( )3ك.س

( )4ج.س

( )2ج.م

ويتناول اؼبؤلف بعد ذلك-:
سور القضية :ىو اللفظ الذي يدل على الكم يف القضية.
واالستغراق للحدود:
ك.م :تستغرق اؼبوضوع فقط.
م.س تستغرق اؼبوضوع واحملمول.
ج.م ال تستغرق اؼبوضوع وال احملمول.
ج.س تستغرق احملمول وال تستغرق اؼبوضوع.

( )2تقسيم القضية من حيث العموم واػبصوص-:
وتنقسم إىل ثالثة أقسام-:
 -3قضية شخصية :وىي ما يكون موضوعها شخصاً ،أو داال على شخص بعينو.
 -3قضية مهملة :وىي ما يكون موضوعها كلياً ،ولكن مل بٌن فيها ما إذا كان اغبك م مس تغرقاً عبمي ع
أفراده ،أو خاصاً ببعض أفراده.

14

 -2قضية ؿبص ورة :وى ي م ا يك ون موض وعها كلي اً ،وي ذكر فيه ا م ا ي دل عل ى أن اغبك م منص ب عل ى
صبيع أفراده ،أو بعض أفراده.
( )4تقسيم القضية من حيث اعبهة:
تنقسم من حيث نسبة احملمول إىل اؼبوضوع إىل-:
 -3قضية مطلقة أو غًن موجهة:
وىي اليت زبلو من لفظ حيدد طبيعة نسبة احملمول إىل اؼبوضوع.
 -3قضية مقيدة أو موجهة :وىي اليت تضمنت لفظاً حيدد طبيعة النسبة بٌن طرفيها.
تقسيم القضية إىل ربليلية وتركيبيو:
 -3القضية التحليلية :وىي اليت ال يقرر احملمول فيها أكثر فبا ىو متضمن يف اؼبوضوع.
 -3القضية الرتكيبية :وىي اليت يفيد احملمول فيها معىن جديداً يضاف إىل اؼبوضوع.
تقابل القضايا :وىو أربعة أنواع....
( )3التناقض :بٌن القضيتٌن اؼبختلفتٌن يف الكم والكيف.
اغبكم :ال يصدقان معاً وال يكذبان معاً .فإذا صدقت إحدامها ،كذبت األخرى والعكس.
( )3التضاد :بٌن الكليتٌن اؼبختلفتٌن يف الكم:
اغبكم :ال يصدقان معاً ،وقد يكذبان.
فإذا صدقت إحدامها ،كذبت األخرى.
( )2التداخل :بٌن القضيتٌن اؼبختلفتٌن يف الكم فقط.
اغبك م :إذا ص دقت الكلي ة ،ص دقت اعبزئي ة وإذا ص دقت اعبزئي ة ،ال يس تلزم ص دق الكلي ة ،وإذا ك ذبت
اعبزئية كذبت الكلية.
( )4الدخول ربت التضاد :بٌن اعبزئيتٌن اؼبختلفتٌن يف الكيف.
اغبكم :ال يكذبان معاً ،وقد يصدقان معاً ،مث يذكر شروط تلك القضايا مع التقابل.
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 العك س :ن وع م ن االس تدالل اؼبباش ر ينتق ل العق ل في و م ن قض ية إىل عكس ها ،وذل ك ل و
صور:
 -3ك.م ينعكس – ج.م
 -3ك.س تنعكس
 -2ج.م تنعكس
 -4ج.س التنعكس
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انفصم انثاَي
بُاء انقياس وأصىنه:
تعريف القياس :وىو االنتقال من كلي إىل جزئي
وىو كما يعرفو العرب :قول مؤلف من قض ايا إذا س لمت ل زم عنه ا ل ذاهتا ق ول آخ ر ،ويقص دون ب القول
اآلخر قضية أخرى.
أوالً :صىر انقياس :وتكلم فيها عن-:
 -3أنواع القياس :وىو بالنظر إىل القضايا:
أ -قياس ضبلي :ويتكون من قضايا ضبلية.
ب -قياس شرطي متصل :ويتكون من قضايا شرطية متصلة.
ج -قياس شرطي منفصل :ويتكون من قضايا شرطية منفصلة.
وبالنظر إىل إقرتان اغبدود وعدم إقرتاهنا-:
أ -قياس اس تثنائي :وى و م ا مل تق رتن في و اغب دود ،ويرتك ب م ن مق دمتٌن ،أوالمه ا:
شرطية ،واألخرى مقرونة بلكن.
قي اس اق رتاين :وى و م ا تق رتن في و اغب دود ،وال يش تمل عل ى لف ظ
ب-
االستثناء.
قىاعذ انقياس:
( )3قاعدتا الرتكيب :ينبغي يف تركيب مراعاة قاعدتٌن مها-:
(أ) ال بد أن يكون مكونا من ثالثة قضايا ،األوىل والثانية ،مقدمتا القياس ،والثالثة ،النتيجة.
(ب) ال بد أن يشتمل على ثالثة حدود ،أصغر ،وأكرب ،وأوسط.
( )3قاعدتا االستغراق:
(أ) جيب أن يستغرق األحد األوسط مرة واحدة على األقل يف اؼبقدمتٌن.
(ب) جيب أال يستغرق حد يف النتيجة مل يستغرق يف اؼبقدمتٌن.
( )2قاعدتا الكيف:
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(أ) جيب كون إحدى اؼبقدمتٌن على األقل موجبة.
(ب) إذا كانت أحدى اؼبقدمتٌن سالبة ،فيجب أن تكون النتيجة سالبة.
أشكال انقياس:
يتحدث فيها عن أشكال القياس األربعة ،وشروط كل نوع فيها ،والنتيج ة وغ ًنه من و ،مث يتب ع ذل ك بأدل ة يف
القياس عند ارسطو ،كل من النوع الثاين والثالث والرابع إىل صور من الشكل األول.
القياس االستثنائي:
ويتك ون م ن مق دمتٌن األوىل ش رطية ،واألخ رى ضبلي ة مقرون ة حب رف االس تثناء لك ن ،ى و نوع ان :متص ل،
منفصل.
أ -القي اس االس تثنائي اؼبتص ل :ويرتك ب م ن مق دمتٌن األوىل ش رطية متص لة ،واألخ رى :ضبلي ة مقرون ة
بلكن اليت تستثين أحد جزئي اؼبقدمة .وذكر أنواعو األربعة ،اؼبنتج منها وغًنه.
ب-

القي اس االس تثنائي اؼبنفص ل :ويرتك ب م ن مقدم ة ش رطية منفص لة ت ردد األم ر ب ٌن ح دين،

أي احتمالٌن أو عدة ح دود ،وأخ رى ضبلي ة تثب ت ،أو تنف ي بع ض ى ذه اغب دود ،وى ذا الن وع ال ذي
يعرف عند اؼبتكلمٌن والفقهاء "بالسرب والتقسيم" وذكر صوره ،وما ورد حولو من تفصيل.
ً :يادة انقياس:
ثاَيا
وتكلم عن اؼبادة اليت يقوم عليها ،وىي اؼبقدمات وأقسامها ،وىي-:
 -3مقدمات يقينية

 -3مقدمات غًن يقينية

( )3اؼبقدمات اليقينية :وىي أنواع:
أ -القضايا األولية العقلية احملضة :وىي اليت يوجبها العقل لذاتو ،وبرباىنو.
ب -القضايا احملسوسة أو اؼبشاىدة :وتدرك بواسطة اغبواس.
ج -القضايا اجملربة :ويقع التصديق هبا من جهة التجربة.
د -القضايا اليت عرفت ال بنفسها بل بواسطة :وىذه ال يعزب عن الذىن أوساطها.
ى  -القضايا اؼبتواترة :تسكن النفس إليها لكثرة براىٌن الصدق فيها.
( )3اؼبقدمات اليت ليست يقينية :وىي أنواع:
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 -3اؼبشهورات :يقضى هبا ألسباب عارضة تؤكد ىذه القضايا يف النفس.
 -3اؼبقبوالت :ما أخذت عن قوم يقل عددىم عن عدد التواتر.
 -2اؼبظنونات :أمور يقع التصديق هبا مع إمكان نقيضها بالبال.
 -4اؼبش بهات :ى ي ال يت تش بو ش يئاً م ن األولي ات ،أو اؼبش هورات ،أو اؼبظنون ات باس تعمال
األلفاظ ،أو اؼبعاين اؼبشبهة.
 -5الومهيات :ىي قضايا يقضى هبا الوىم اإلنساين قضاء جازماً برئياً عن مقارنة الشك.
 -6اؼبخيالت :ىي قضايا تتض من تش بو الش يء بالش يء اؼبس تقبح أو اؼبستحس ن ؼبش اركتو إي اه يف
وصف.

انباب انثاَي
َظريت انقياس األصىني
اشتمل على سبهيد ،وفصلٌن:
 -3التمهيد :ويتناول موقف اؼبسلمٌن من اؼبنطق اليوناين.
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 -3الفصل األول :القياس األصويل وأركانو.
 -2الفصال الثاين :نقد القياس اؼبنطقي.
أوالً :انتًهيذ:
يتح دث في و اؼبؤل ف ع ن معرف ة اؼبس لمٌن ب اؼبنطق ،والفلس فة ،وبداي ة ذل ك م ن عص ر الرتصب ة ال يت
بدأت يف عصر الدولة األموي ة ،ووص لت إىل أوجه ا يف عص ر ب ين عب اس يف عه د الرش يد واؼب أمون ،وك ان م ن
اثر ذلك ترصبة علم اؼبنطق ضمن ما ترجم من العلوم ،ووقف اؼبسلمون منو على ضربٌن:
( )3

موقف اؼبعجب بو ،ومن ىؤالء الكندري ،والفارايب ،وابن سينا ،وابن رشد.

( )3

موق ف اؼبع ارض :وى ؤالء ي رون خط ر اؼبنط ق عل ى العقي دة ،والش ريعة ،وأوؽب م
الشافعي ،وأبو سعيد السًنايف ،وأب و بك ر ب ن الطي ب الب اقالين ال ذي أل ف "الرق ائق" ،
وان ب الن وقبيت يف "األراء وال ديانات" وأب و عل ي اعبب ائي وأب و ىاش م ،والقاض ي
عبداعببار.

ومن األسباب الداعية إىل ذلك النظرة إىل عل وم الفلس فة بأهن ا زب الف العقي دة اإلس المية ،ويس تدرك
عليهم أن ىناك من نافحوا عن الفلسفة ،وكانوا من علماء اؼبنطق ،كالغزايل وابن حزم ،فال تعارض.
وما يتوصل إليو من ىذا اؼببحث أن كثًناً من علماء أصول الفقو ،وعلماء الكالم األوائل ق د تع اونوا
ووض عوا ؽب م منهج اً خالص اً إس المية خاص اً ،ظ ل ى ذا اؼب نهج دبع زل إىل ح د كب ًن ع ن اؼب نهج
"األرسطاطاليس ي" إىل أواخ ر الق رن اػب امس اؽبج ري ،حي ث م زج منط ق ارس طوا بعل م الك الم،
والعلوم اإلسالمية عامة.

مث ينتقل إىل دعوة الغزايل إىل وجوب تعلم اؼبنطق ،وما ثار حوؽب ا م ن خ الف أدى إىل إنك ار علم اء
األصول عليو ،وإنكار ابن الصالح الش ديد ال ذي اث ر يف جع ل مبح ث يف أول كت ب األص ول ي دور
حول ىل جيوز تعلم علم اؼبنطق أم ال؟!
ويرد على ذلك بأن ىذه النزعة اؼبعادية للمنطق ق د ج اوزت ح د اإلعت دال ،وغال ت يف موقفه ا ،وم ا
ىي إال ردة فعل على م ا ج اء يف الثن اء عل ى اؼبنط ق ،وال جي ب أن نلق ي ؽب ا ب االً ،ب ل علين ا أن نوج و
مهنا إىل النقد العلمي اؼبنهجي للمنطق.

20

21

انفصم األول
انقياس األصىني وأركاَه
يق ول اؼبؤل ف رضب و اهلل تع اىل :إذا ك ان كث ًن م ن مفك ري اإلس الم ،وخاص ة علم اء الك الم واألص ول
ق د رفض وا االعتم اد عل ى نظري ة القي اس اؼبنطق ي كم نهج يف النظ ر والبح ث ،ف إن ى ذا ال يع ين أهن م ينك رون
دور اؼبنهج وأمهيتو  ...وإمنا يعين أهنم وجدوا منهج القياس اؼبنطقي ال يتفق مع نزعتهم العلمية ب ل "العملي ة"
وم ن ى ذا آث روا االعتم اد عل ى م نهج خ اص اس تمدوا مبادئ و وأسس و م ن أص ول اإلس الم اؼبمثل ة يف الكت اب
والسنة ،وقد أطلق عليو علماء أصول الفقو اسم القياس األصويل ،ونظرة العلماء للقي اس زبتل ف ع ن القي اس
األرس طي ،وق د عرف و اؼبس لمون قب ل اؼبعرف ة ب اؼبنطق ،وذل ك يف االجته اد ب الرأي فه و مب دأ إس المي ،وق د
أعتمد عليو الصحابو والتابعون يف اجتهادهتم واألئمة األربعة ومل ينكره ويعارضو إال أىل الظاىر.
انحذ عُذ األصىنييٍ:
إن لعلم اء اؼبس لمٌن تص وراً للح د خيتل ف إىل ح د م ا ع ن تص ور اؼبن اطق ل و ،وق د اس تمد اب ن تيمي ة
كث ًناً م ن افك ار الس ابقٌن ل و ..وأض اف إليه ا م ن فك ره ،مث ع رب ع ن ذل ك لك ن بأس لوبو ،وم ن مث ف إن رأي و
يعيد تعبًناً عن آراء ىؤالء اؼبفكرين من علماء األصول عامة.
ويف مس ألة اغب د ي رى اب ن تيمي و أن التحقي ق الس ديد يف مس ألة اغب د ى و ج واب "م ا ى و" لس ائل
يستفهم عن شيء ،وىذا السائل إما أن يكون غًن عامل دبسمى االس م ،فاغب د ل و "ترصب ة" ،وى و م ن اغب دود

اللفظي ة ،وىن اك اغب دود الش رعية ال يت عرفه ا اهلل ورس ولو  ، كاإلدي ان واإلس الم واإلحس ان  ،وإم ا أن يك ون
عاؼباً دبسمى االسم ،ويف ىذه اغبالة ال حيتاج للتمييز ،وإمنا حيتاج شيئاً زائداً ،وى و ذك ر خص ائص باطن و ،أو
ما تركب منو.
وم ن اعبدي د بال ذكر أن ى ذا االىتم ام باغب د اللفظ ي ،وى ذا االذب اه ق د س بق ب و اب ن تيمي و بع ض
اؼبن اطق احمل دثٌن يف الغ رب ال ذين اتفق وا مع و يف ى ذا االذب اه م ن أمث ال "اس تورات م ل" فق د اعت رب اغب د ؾب رد
شرح اللفظ.

ً :يفهىو انقياس وأركاَه:
ثاَيا
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يذكر فيو تعريف القياس يف اللغة ،وىو :التق دير واؼبس اواة ،ويف االص طالح :صب ل معل وم عل ى معل وم
يف إثبات حكم ؽبما ،أو نفيو عنهما بأمر جامع بينهما.
ويذكر ثناء أىل العلم على ذلك التعريف ،وكالمه م حول و ،واخ تالف ذل ك ع ن القي اس ال ذي يع ىن
االنتقال من جزئ إىل كلي "القياس األرسطي"
أركاٌ انقياس:
وىي أربعة :األصل  ،والفرع ،واغبكم ،والعلة.
 -3األصل :ىو ما بين عليو غًنه ،أو ما عرف بنفسو دون إفتقار إىل غًنه.
 -3الفرع :ىو ما تفرع :وبىن على غًنه ،أو ما عرف بغًن ذلك عند البعض .قال في و الفقه اء :إن و ى و
احملل أو الشيء الذي نريد أن كبكم عليو.
 -2اغبكم :ىو اغبكم الشرعي الذي حيكم بو على الفعل من ناحية كونو حراماً أم ح الال وص ور ى ذا
اغبكم.
 -3الواجب  -3احملرم  -2اؼبكرره  -4اؼبندوب  -5مباح.
 -4العل ى :تعت رب أى م أرك ان القي اس ،وى ي ال يت تس تنبط م ن حك م األص ل ،أو ي نص عليه ا ،وتك ون
موضع لبحث والنظر ،والتأمل يف الفرع حب إذا ربقق وجودىا جرى حكم األصل عليو.
مث أخذ يف بيان كالم أىل العلم حول ذلك ،وذكر تقاسيمهم وغًن ذلك.
انعهت  :شروطها ويضانكها
 -3مفهوم العلة:
وىي يف اللغة :اس م ؼب ا يتغ ًن حك م الش يء غبص ولو ،ويف االص طالح :أم ارات وعالم ات نص بها اهلل
تعاىل أدلة على األحكام ،فهي ذبري ؾبرى األظباء".
كم ا عرفه ا اإلم ام الب اقالين .ويراى ا الغ زايل ال ذي ذى ب إىل أن العل ة م ا ى ي إال عالم ة وص فها
الش ارع وض عاً ،وديك ن أن تك ون ى ذه العالم ة حكم اً أو وص فاً ؿبسوس اً أو فع الً ،ول ذا ؼب ا كان ت العل ة أم ارة
أو عالمة على اغبكم دبعىن ذلك أهنا تكون ىذه العالمة معرفة للحكم ودييز بينها وبٌن الش رط ال ذي ى و يف
اللغة :العالمة الالزمة ويف االصطالح :اسم ؼب ا يتعل ق ب و الوج ود دون الوج وب ،فوج ود الش يء يتوق ف عل ى
وجود شرطو ،أو يلزم من عدمو العدم.
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شروط انعهت:
 -3أن تكون مؤثرة يف اغبكم ،ألن اغبكم معلول ؽبا.
 -3أن تكون وصفاً ظاىراً منضبطاً غًن مضطرب.
 -2أن تكون مطردة دبعىن أهنا إذا وجدت وجد حكمها.
 -4أن تك ون العل ة منعكس ة ،والعك س ،رد األم ر إىل آخ ره ،وأخ ره إىل أول و .ويف أص طالح الفقه اء
ىو :انتقاء العلة.
 -5أن تكون العلة أمراً وجودياً ،وال خالف بٌن األصوليٌن يف تعليل اغبكم الوجودي بعلة وجودية.
 -6أن تك ون العل ة متعدي ة ،وى ي ال يت تنتق ل األص ل إىل الف رع خب الف القاص رة فإهن ا تتوق ف عل ى
األصل.
يضانك انعهت :وهي َىعاٌ:
 -3مسالك نقلية :وىي النص من الكتاب أو السنة واإلصباع.
 -3مسالك عقلية :وى ي األدل ة ال يت اس تنبطها العق ل وى ي اؼبناس بة ،الش بو ،والط رد ،وال دوران ،والس ًن
والتقسيم ،وتنقيح اؼبناط ومل يتحدث عن اؼبسالك النقلية إال أهنا ال تدخل يف نطاق البحث.
انًضهك األول :انًُاصبت:
يف اللغة :اؼبالئمة ،فكل ما لو تعلق بغًنه ،وارتباط فإنو يصح أن يقال عنو مناسب لو.
وعند األصوليٌن ذكر تعريفٌن ،نذكر أحدمها:
وى و تعري ف األم دي" :عب ارة ع ن وص ف منض بط يل زم م ن ترتي ب اغبك م عل ى وفق و حص ول م ا
يصلح أن يكون مقصوداً من شرع ذلك اغبكم".
وذك ر تقس يم الغ زايل ال ذي ذك ر أن األس اس ال ذي ديك ن أن يق وم علي و الوص ف اؼبناس ب ى و
اؼبصلحة ،ويتمثل معىن اؼبصلحة يف حفظ مقصود الشرع وىي ثالث-:
 -3ما شهد الشرع باعتبارىا.
 -3ما أبطلها الشرع.
 -2ما مل يشهد الشرع باعتبار ،وال بطالن وىو موضوع اجتهاد.
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أقسام الوصف اؼبناسب:
 -3الوصف اؼبؤثر :ما ظهر تأثًن عينو يف عٌن اغبكم أو جنسو.
 -3الوصف اؼبالئم :ما ظهر تأثًن جنسو يف جنس اغبكم أو عينو.
 -2الوصف الغريب :ما مل يظهر تأثًن وال مالئمتو.
( )3اؼبسلك الثاين :الشبو:
عرف و بع ض األص وليٌن مقارن ة م ع غ ًنه م ن اؼبس الك بأن و" :الوص ف إم ا أن يك ون مناس باً للحك م
بذاتو ،وإما أن ال يناسبو بذاتو ،فاألول :ىو الوصف اؼبناسب ،والثاين ،الشبو ،والثالث :الطرد".
مث فصل يف اػبالف حول حجية ذلك عند األصوليٌن.
( )2اؼبسلك الثالث :الطرد
ىو يف اللغة :النفي ،واإلبعاد
ويف األصطالح :وجود حكم عند وجود الوصف ،ومقارنتو لو.
مث ذكر اختالف األصوليٌن حول الط رد كطريق ة لثب وت العل ة ،وأن م نهم م ن رأى األخ ذ ب و ،وم نهم
من أنكر ،وذكر شروط من أثبت.
( )4اؼبسلك الرابع :الدوران:
يف اللغة :الطواف.
ويف اإلصطالح :أن يوجد اغبكم بوجود الوصف ،وينتفي بانتفائو.
( )5اؼبسلك اػبامس :السرب والتقسيم:
يف اللغة :االختبار والتجزئة.
ويف اإلص طالح" :أن ينقس م الش يء يف العق ل إىل قس مٌن ،أو أقس ام يس تحيل أن ذبم ع كله ا يف
الصحة والفساد ،فيبطل الدليل أحد القسمٌن ،فيقضى العقل بصحة ضده."...
اقسام السرب والتقسيم من حيث حصر األوصاف:
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 -3اؼبنحصر :وىذا قاصر على الرتدد بٌن النفي واإلثبات.
 -3اؼبنتش ر :ويش مل أقس اماً أو أوص افاً كث ًنة .مث ينتق ل بع د ذل ك للك الم ح ول اػب الف عل ى ى ذا
الدليل.
( )6تنقيح اؼبناط-:
يف اللغة :التنقيح :التهذيب والتمييز.
واؼبناط :اسم مكان من اإلناطة وىي التعليق واإللصاق.
مث ذكر تعريفات األصوليٌن :ومنها ما قالو ابن تيميو.
أن ينص الشارع على اغبكم عقيب أوص اف يع رف فيه ا م ا يص لح للتعلي ل وم ا يص ح فينف ع اجملته د
الصاحل ،وما يلغى ما سواه.
ويقوم اجملتهد يف ىذا الباب بعمليتٌن:
 -3حذف :فيحذف ما ال يصلح من األوصاف.
 -3تعيٌن :حيث يقوم بتعيٌن القلة من بٌن ما تبقى.
ويعرض لتحقيق اؼبناط ،وىو النظر يف معرفة وجود العلة يف آحاد الصور بعد معرفتها يف نفسها.
مث يستكمل اؼببحث بذكر:
 -3قياس الغائب على الشاىد:
وى ذا ى و نفس و القي اس األص ويل ولك ن عن د اؼبتكلم ٌن يطل ق علي و قي اس الغائ ب عل ى الش اىد م ع
إضافة بعض األمور ،وىي اعبمع بالعلة ،واعبمع بالشرط ،والدليل واغبد.
(أ)

اعبمع بالعلة.

( ب)

اعبمع بالشرط.

( ت)

اعبمع بالدليل.

( ث)

اعبمع باغبد .وفصل األمر يف تعريف كل.
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انفصم انثاَي
"َقذ انقياس انًُطقي"
أوالًَ :قذ انحذ انًُطقي:
وينصف على قضيتٌن-:
 -3التصور ال ينال إال باغبد ،وىذه سبثل اؼبقام السالب.

27

 -3اغبد يفيد العلم بالتصورات وىذه سبثل اؼبقام اؼبوجب.
وقد وجو ابن تيميو انتقادات كثًنة ؽبذه القضية وىي "التصور ال ينال إال باغبد).
وبالنسبة للثانية "اغبد يفيد العلم بالتصورات" فإن شيخ اإلسالم نقده يف مسألتٌن:
 -3تركيب اغبد

 -3إثبات أن اغبد ال يصور احملدود.

ًَ :قذ انقياس:
ثاَيا
يوض ح اؼبؤل ف ى ذا اإلنك ار اؼبوج و إىل القي اس ل يس إىل القي اس كمب دأ ،ولك ن إىل قي اس األرس طي
الذي ديكن التوصل على اؼبعرفة بدونو وركز على قضيتٌن:
 -3أن التصديق ال ينال إال بالقياس.
 -3أن القياس يفيد العلم بالتصديقات.
وقد نقد ابن تيمية اؼبتكلمٌن واألصولٌن عندما رأي أن استدالالهتم زبتلف عن ى ذا القي اس ،ف أنكر
ىذا القول ،وبرر ذلك دبا يلي....:
 -3ىذا القول دعوى بال دليل.
 -3أن القياس اؼبنطقي ليس فطرياً.
 -2أن التصديقات أو العلم ال يتوقف ربصيلو على طريق القياس اؼبنطقي.
مث نقد بعد ذلك-:
أ -ضرورة وجود الكلية.
ب-

القول بضرورة اغبد األوسط.

قيًت انقياس ويذي إفادته نهعهى:
وجو شيخ اإلسالم انتقادات كثًنة يف ىذا الباب.:
 -3القياس عدمي الفائدة يف العلم.
 -3القياس ال يفيد العلم بالشيء اؼبعٌن.
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"مل".

مث ذك ر موق ف ش يخ اإلس الم مفص الً م ن ى ذا الك الم وموق ف الفري ق األخ ر م ن ى ذا "بيك ون" و
تعقيب:
خصائص القياس األصويل:
( )3بٌن القياس األصويل والقياس اؼبنطقي:
ويوضح فيو اػبالف بينهما يف:
(أ) القياس اؼبنطقي كان وليد التفكًن االستنباطي الش ائع يف عص ره ،أم ا األص ويل فه و نت اج الش ريعة

اإلسالمية اليت حثت على االجتهاد الستنباط األحكام.
(ب) القياس اؼبنطقي قائم على نظرية الربىان :أما األصويل فقائم على مقدمة واحدة وأربعة أركان.
(ج) اؼبنطق ي ال يفي د علم اً حقيقي اً ..خب الف األص ويل فتق وم ب و الربىن ة عل ى حقيق ة ؾبهول ة ع ن

طريق االستنباط.

(د) اؼبنطقي ينتقل فيو من كلي إىل جزئي ،أما األصويل فمن جزئي إىل جزئي لرابط بينهما.
بٌن القياس ،والتمثيل األوسطي:
مث يسوق الفروق باستفاضة أيضاً ،مقارناً ،وال نريد إإلطالة ،وكفى ىذا القدر يف ىذا الباب.
انباب انثانث
َظريت االصتقراء انتجريبي
وقسم ىذا الباب إىل فصلٌن-:

انفصم األول :

 -3االستقراء وأساسه.
أ -نش أة االس تقراء :يع رف في و االس تقراء بأن و "االس تدالل عل ى اجمله ول م ن اؼبعل وم ،أو ى و انتق ال
الذىن من حكم خاص إىل حكم عام" وىو قسمان:
 3-3استقراء تام :يقوم على فحص اغباالت اعبزئية.
 3-3استقراء ناقص :يكتفى فيو ببعض اغباالت اعبزئية.
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انتقادات وجهت إىل االستقراء التام:
 -3ال سبيل إىل اإلحصاء الكامل عبميع اعبزئيات.
 -3ال يعد استقراء ألنو يتعامل مع الكليات يف مقدماتو.
 -2فشل يف إدراك كثًن من العالقات الضرورية والعلمية اليت تقوم بٌن بعض اعبزئيات.
 -4أن نتيجة ىذا القياس عقيمة ال تضيف شيئاً جديداً.
أما اعبوانب اإلجيابية:
( )3

ديكن أن ييسر علينا اؼبعرفة العلمية ،وديكننا من اغبياة بشكل أيسر.

( )3

قد يعطي العام دقة أكرب ويقيناً أوثق.
االصتقراء انعهًي (أو انُاقص)

يع رض ل و عرض اً س ريعاً يف أن و ك ان مهم الً عن د الق دماء ح ب بداي ة العص ر اغب ديث نتيج ة اذب اه
الدارسٌن للمنطق إىل الرتكيز على القياس ،وإمهال االستقراء ،حب ظهرت بداية ذل ك م ع "بيك ون" يف الق رن
الثال ث عش ر اؼب يالدي ،ح ٌن نق ل الع رب ال روح العلمي ة إىل أورب ا ،وأطل ع بيك ون عل ى عل وم الع رب ،وأدرك
أمهية التجربة واؼبالحظة ،وكانت خطوة على الطريق لكنه ا فش لت حملارب ة رج ال ال دين ال ؼبخالقته ا لفلس فتو
أرس طو  ...واس تمر األم ر ك ذلك ح ب الق رن الس ادس عش ر .ويف ى ذه الف رتة زبم رت ى ذه الفك رة ح ب أت ى
"دي فتش" 3535م الذي يعد من طالئع عصر النهضة اليت ساعدت الظروف على قباحو ومنها:
من و روح النق د ،وإدراك أمهي ة التجرب ة ،وظه ور الطباع ة واإلط الع عل ى عل وم اؼبس لمٌن ،وأف اد منه ا
"دفتش ي" ح ب أع اد إىل اغبي اة روح التجرب ة ،وك ان خط وة يف الطري ق لكن و مل يوض ح مع امل اؼب نهج ،ومل
يستطيع مناىضة منطق أرسطو ،ولكن كان خطوة يف الطريق.
فرنسيس بيكون:
ج اء لي درك حاج ة ماس ة إىل م نهج علم ي جدي د ،ول ذا فإن و نق ض دع ائم اؼب نهج الق دمي ،وينش أ
منهجاً جديداً أوضحو يف كتابو "األورجانون اعبديد" أي اؼبنطق اعبديد.
وقد شاب منهجو بعض القصور لكن تالميذه م ن بع ده "م ل" و "برن ارد" اس تطاعوا أن يص ححوا
تلك األخطاء وخيلصوه من القصور يف ثالث مراحل-:
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( )3مرحلة الكشف أو اإلخرتاع.

( )3مرحلة البحث
( )2التحقيق والربىان.
أصش األصتقراء:
( )3مبدأ السببية أو العلية العام:

وى ذا اؼبب دأ يق رر أن الظ واىر ت رتابط عل ى كب و عل ي ،وأن لك ل معل ول عل ة ،واؼبش تبهات متماثل ة
العلل.
( )3مبدأ أو فكرة اإلطراد يف الطبيعي:
ومعناه أن الطبيعة زبضع لنظام ثابت عام مطرد ال خيتلف ،فهي تس ًن عل ى نس ق واح د ال يتغ ًن وال
يتبدل.
مث يس وف م ا ورد عل ى مب دأ (اغبتمي ة) وى و ف رض الف روض عن د اؼبناطق ة يقب ل ب ال برى ان ،وم ا نق ل
حولو من خالف يف قبولو على ىذه الصورة اؼبطلقة.
مث ختم ىذا اؼببحث بالنتائج التالية:
( )3

العالق ة ب ٌن القي اس واالس تقراء ،ورد في و عل ى م ن قل ل م ن ش أن االس تقراء يف مقاب ل
القياس.

( )3

أثبت أن العالقة بٌن االثنٌن متصلة وال انفصال بينها.
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انفصم انثاَي
يراحم االصتقراء وطرقه
وربدث عن اؼبراحل السالفة الذكر وىي-:
( )3مرحلة البحث

( )3مرحلة الكشف

( )2مرحلة التحقيق والربىان.

وفصل يف كل مرحلة ،مث ربدث بالتفصيل عن اؼبالحظة وأنواعها وأمهية كل منها.
مث عرج على التجربة وذكر أهنا أجدة من اؼبالحظة ألمور عدة أمهها:
 -3ربليل الظواىر.
 -3تركيب الظواىر.
 -2الدقة واؼبوضوعية.
وذكر أنواع التجربة ،وفصل يف كل نوع ،مث ذكر شروط اؼبالحظة والتجربة.
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مث عرج على مرحلة الكشف وتعريفو ،والغرض ،وأنواع الف روض ،وش روط الغ رض العلم ي ،ووظيفت و،
مث يعرض بعد ذلك ؼبا أثًن من عداء حول الغرض.مث ربدث عن مرحلة التحقيق والربىان ،والط رق ال يت تق وم
ىذه اؼبرحلة عليها.
وذكر بعد ذلك طريقة "مل" وما تتلخص فيو.
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خاتًت انبحث
"أهى انُتائج"
( )3

أن مفك ري اإلس الم ،أو األص وليٌن أق اموا م نهجهم عل ى فك رتٌن أساس يتٌن ،العلي ة،
اإلطراد.

( )3

أن األصوليٌن أتاحوا احملال يف منهجهم للمالحظة والتجربة.

( )2

ذك ر األص وليٌن ش روطاً ،ومس الك للعل ة تع د طرق اً للتحق ق م ن وج ود العل ة ،ومنه ا
االطراد ،واالنعكاس ،وى ي نفس ها م ا أظباى ا "م ل" طريق ة األخ تالف ومنه ا ال دوران،
وتنقيح اؼبنط.

( )4

أن اؼبس لمٌن ك انوا أول م ن انتق د منط ق أرس طو ،وك ان األوربي ون وقت ذاك يف ظلم ات
اعبهل.

( )5

أن اؼبسلمٌن قد استخدموا اؼبنهج التجرييب ،ووضعوا لو أصوالً قبل الغربيٌن.

( )6

أن اإلسالم يدعو إىل العلم ،والكنيسة تدعو إىل اعبهل لذا ثاروا عليها.

( )7

أن اؼبس لمٌن وض عوا منهج اً متك امالً ؽب م يض اىي وين اظر منط ق أرس طو ،م ع تف ادي
ما بو من عيب.

( )8

أن ىج وم اؼبس لمٌن عل ى منط ق أرس طو ل يس لكون و منط ق أرس طو ،ب ل ؼب ا ب و م ن
أخطاء ،وـبالفات تضيق الطريق إىل العلم.

( )9

حسن تقسيم البحث مع وضوح التعريفات.

( )30وض وح الفك رة ل دى اؼبؤل ف ،وم دى عمق و يف الكتاب ة ال يت وج دناىا يف طي ات
البحث.
( )33وض ع لك ل مص طلح تعريف و عل ى م دار الكت اب ،م ع ض رب األمثل ة ،وى ذا ي دل عل ى
سعة علم اؼبؤلف رضبو اهلل تعاىل ،وإحاطتو الش املة دبوض وع حبث و ..الله م أرح م وأرف ع
درجاتو وأغفر لو ،وأرضى عنو ،وعنا صبيعاً وخص أس تاذنا د /عب داللطيف العب د دبزي د
فضل ...واغبمد هلل رب العاؼبٌن.
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