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 :مقدمةال
 

من آله الطاهرين  ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، وعلى كل من اقتفى أثره؛احلمد هلل وحده
 :  وبعد. وأصحابه املكرمني، ومن اقتدى هبم يف رفع راية الدين، ونصرة املسلمني، ونفع الناس أمجعني

لية، الدينية والدنيوية، التي العلمية والعم يزخر الرتاث اإلسالمي بمظاهر متنوعة من احلضارة

. غرباماألمم التي محلت لواء هذا الدين رشقا وكل سامهت فيها ، وها املسلمون عىل مر تارخيهمعاش

هذا الرتاث نظام حياة الناس مجاعات وأفرادا، ومل تقترص عىل جانب واحد من جوانب  مظاهر  شملت 

 . مظاهر ثقافتهااحلياة، وذلك شأن كل حضارة يف جتسيد 

 ،قرآنا وسنة ،التشريع اإلسالمي يدر  ن مصانطلقت م –منبع حضارة املسلمني  –والثقافة اإلسالمية 
  يز بالتوافق والتالؤم معأن دين اإلسالم ت  دل هذا على  .لتشمل بعد سنوات معدودة خمتلف املناحي العلمية آنذك

واليت تدخل يف مقدور طاقاهتا املوهوبة هلا من  ،لتها البشريةاليت حص   ما فيه مصلحة للناس من شىت املعارفكل 
بناء على هذا [. 82: فاطر] ﴾     ﴿: قال املوىل جل جالله ؛اهلل تعاىل

لبت من لبت وط  اجتهد املسلمون يف حتصيل العلوم النافعة، سواء اليت بني أيديهم، أو اليت اجت   احلث اإلسالمي
 .السالفة احمليطة مبهد الدولة اإلسالمية وعواصمها اتاحلضار 

لست بصدد ت عداد العوامل اليت سامهت يف بناء الثقافة اإلسالمية عرب التاريخ، لكين أريد الوصول إىل ما 
، أو من الداخل ثقافة من تكامل وتداخل بني مكوناهتا املعرفية، سواء اليت ول دهتا هذه القوة اإلميانيةشهدته هذه ال

العامل اإلسالمي آثار  الذي ورد على لمنقول الفكريلكان   نعم؛. من اخلارج اليت اجتلبتها تلك القوة الفكرية
ومعلوم أن أبرز املنقول كان عن احلضارة اليونانية،  ؛ملي لألمة اإلسالميةهلا وقع مهم يف املسار العلمي والع بارزة

ى املنظومة اإلسالمية أصال وفرعا؛ ومن سيمهلا سيماهتا اخلاصة هبا، املخالفة ل توأن تلك احلضارة األجنبية كان
 . بني املوجود يف الداخل والوافد من اخلارج، فإما الرفض وإما القبول وإما التوفيق إشكالية التعارضهنا بدأت 

يف تاريخ املسلمني، لكن االجتاه الغالب كان حنو التوفيق، ملا أسلفته من قابلية  واملواقف الثالثة حاضرة
ول اإلسالم إبان بناء هدهتا دلناس، وللرغبة الفكرية املنهومة اليت شلدين اإلسالمي لكل ما فيه مصلحة لا
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اقل أوال، مث مل تكن على وزان واحد، بل صيغت بطرق متعددة حبسب الن عملية التوفيق غري أن .حضاراهتا
  .حبسب املنقول ثانيا

وال خيفى ”: بقوله الدكتور طه عبد الرمحنفيوجز وصفها ع التقريب اليت خضع هلا، ا طبيعة املنقول وأنو  أما
أن املنقوالت اليت تواردت على الرتاث تنوعت يف مواضيعها ومناهجها، كما أن أصنافا خمتلفة من هذه املنقوالت 

اليت خضعت هلا استمرت على مدى األطوار اليت تقلب فيها  أشكال التقريبتزامنت وتفاعلت فيما بينها، وأن 
بني أصنافها واالستمرار يف تقريبها إال دليل آخر على أن  وما هذا التنوع يف املنقوالت والتفاعل. هذا الرتاث

   1“.التكامل وصف راسخ يف املمارسة الرتاثية، ال ينفك عنها وال تنفك عنه

 الشاملة الناقدةهبذه العقلية ”: هقول يفجار الدكتور عبد اجمليد الن عقلية الناقل ومنهجيته، فيشري إليهاوأما 
اجته املسلمون منذ طلوع القرن الثاين اهلجري إىل علوم األوائل متخذين منها مادة للفكر يقررها ويفحصها ويقتبس 

  2“.منها ما يساعد على حتقيق الغرض الديين ويرد منها ما يؤدي إىل احليلولة دونه

جمال التداول اإلسالمي، خصائص  :التداولي التقريبعملية  تؤثِّر علىعناصر  واملقصود أن هناك ثالثة  
 .تقريبيف حماولة ال الناقلملنقول األجنيب، ومنهجية ا وطبيعة

 خصائص مجال التداول اإلسالمي: 

 ، ينبغي حتديد اخلصائص اليت استنتجهاقبل احلديث بتفصيل أدق عن عملية التقريب املشار إليهاو 
تاج حت واحلقيقة أهنا .تت أصالتهواليت منحت أفضلية هلذا اجملال وثب   –وصفا ونقدا  –املستقرؤن للرتاث اإلسالمي 

إىل األصول العامة املميزة للمنظومة الثقافية اإلسالمية، واليت البد أن  الغاية هنا اإلشارة   أن إىل حبث مستقل لوال
ئص جمال التداويل فتلك هي املقصودة خبصا عريف ألي علم من العلوم املنقولة؛ختضع هلا كل عملية تقريب م

 .اإلسالمي

" صحة العقيدة: "صائص جمال التداول اإلسالمي يف ثالث كلياتعناصر خالدكتور طه عبد الرمحن  مجع
 من قبل أبو سليماند مظاهرها عد  ، و اليوم الدكتور طه حددهاهكذا . 3"سالمة العقل"و" بالغة اللسان"و

                                                      
1
 .222ص  (المركز الثقافي المغربي: الدار البيضاء) 2، ط ، طه عبد الرحمن"تجديد المنهج في تقويم التراث" - 

2
 .012ص  (0992درا الغرب اإلسالمي، : بيروت) 0طعبد المجيد النجار،  ،"فصول في الفكر اإلسالمي بالمغرب" - 

3
 .252تجديد المنهج، ص  - 
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ق بظاهر مكشوف، وحمتج إن الشريعة متداولة بني متعلِّ ”: فقال بأسلوب القدماء 1(ه023) املنطقي السجستاين
بالعمل الصاحل، وضارب للمثل السائر، وراجع  بتأويل معروف، وناصر باللغة الشائعة، وحام باجلدل املبني، وذاب  

إىل اتفاق  إىل الربهان الواضح، ومتفقه يف احلالل واحلرام، ومستند إىل األثر واخلرب املشهورين بني أهل امللة، وراجع
واهلل تعاىل قد يسر للمسلمني من العلم والبيان مع العمل ”: وأمجلها شيخ اإلسالم ابن تيمية يف قوله 2“.األمة

 3“.من أنواع جنس اإلنسان نوع الصاحل واإلميان ما برزوا به على كل

ما حتتها من فروع  ملنظومة الفكرية اإلسالمية، تشملتتاز هبا ا ونستطيع أن نتفق على أصول ثالثة
واإلتقان إىل املصدر اإلهلي،  املستندة صحة العقيدة: ملنزلة الفضلى؛ أوهلااإلسالمية المنظومة ل ، وختولوجزئيات
 .املتمثل يف العمل الصاحل والنفع المتعدياملعتمد على البيان العريب،  اللغوي

 نموذجا المنطق األرسطي ؛تأصيل المنقول: 

 ركونة يف خزائن أوربةامل كتب اليونان  اليت مشلت رتمجةحركة العملية تأصيل املنقول اليوناين ترجع إىل بداية 
أن أحتدث عن تقريب املنطق  وأريد. تكادنافعها وذهبت قيمتها أو  ج هلت حمتوياهتا وأمهلت محيث ، املسيحية
 . إىل املناخ الفكري اإلسالمي –ا حتديد – األرسطي اليوناين

بالنظرة األوىل املقارنة بني خصائص جمال التداول اإلسالمي وبني خصائص املنطق اليوناين، يبدو التعارض 
ن وضعا يث اللغتان املنفصلتاظاهرا بني الطرفني سواء من حيث العقيدة اليت ختتلف أصال وفرعا، أو من ح

أريد أن أبني  طق األرسطي لكينباملن فوليس غرضي هنا أن أعر   .ماال، أو من حيث التجريد واإلعمالواستع
لن يكون املنطق األرسطي تقريب من الواضح أن عليه فو  بالنظر إىل الفروق بني اجملالني؛ ياهتاعملية التقريب وحتد  

الذي يشهد بأن املنطق  منيال يؤيده واقع املسل – رأسا –هذا املنقول  رفض، كما أن احلكم بيسرياوال ما مسل  
آلة صاحلة "اكتسح على مر السنني جل الفنون اإلسالمية باعتباره  ،بعد أن وفد إىل العامل اإلسالمي وق  ر ب

 .يف كل علم" إلعمالل

                                                      
1
عالم بالحكمة والفلسفة : محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني، أبو سليمان المنطقي":  األعالم"قال عنه الزركلي في  - 

بغداد، ولزم منزله، لعور فيه وبرص كانا يمنعانه من سكن ( والنسبة إليها سجستاني وسجزي)من أهل سجستان . والمنطق

له . وكان عضد الدولة فناخسرو شاهنشاه يكرمه ويفخمه. وأقبل العلماء والحكماء عليه.غشيان منازل األمراء والوزراء

( اقتصاص طرق الفضائل)ورسالة في ( المحرك االول)ورسالة في ( مراتب قوى االنسان)تصانيف، منها رسالة في 

 (.شرح كتاب أرسطو)و ( ط -صوان الحكمة )تاب وك
2
مكتبة بيبليون، : بيروت) 2تحقيق عبد الرحمن بدوي، ط  أبو سليمان محمد بن طاهر السجستاني، ،"صوان الحكمة" - 

 .10ص  (2112
3
 .021ص ( 2112دار الكتب العلمية، : بيروت) 0ط ، ابن تيمية، "الرد على المنطقيين" - 
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 ،هو علم أسسه وهيأه أرسطو”: يقول األستاذ مصطفى طباطبائي عن ورود املنطق إىل العامل اإلسالمي
خمتلفة يف العامل اإلسالمي حيث قام بعضهم يف  املنطق ردود   من اليونان، وواجه دخول  وورد إىل العامل اإلسالمي 

أما هذا البعض الذي يظن أن علماء  .والتخريب الشرح والتفسري وآخرون بالتعبري والتكميل وبعضهم بالرد
إىل قمة الكمال؛ فهذا املسلمني قد خضعوا للمنطق اليوناين خضوعا مطلقا ظنا منهم أن املنطق اليوناين قد وصل 

   1“.يدل على اجلهل التام

هي أن اللقاء الذي وقع بني املنطق األرسطي وبني العلماء املسلمني، مل الكاتب  اليت يشري إليهاالفكرة و 
ال سيما يف أول األمر، نظرا وإن كانت النزعة النقدية غالبة  ،يكن على شاكلة واحدة، بل اختلف بني عامل وآخر

طرق التعامل مع املنطق اليوناين عند يف ختالف هذا االويف سياق  .بني خصائص اجملالني كما قدمتللتعارض 
 .ة حمكمة مدونةبطريق عملية التقريبفيه  جرت ألمنوذج فريد بالدراسة سأعرض، وفوده على العامل اإلسالمي

 نموذجا لوصل المنقول اليوناني باألصل اإلسالمي ،تقريب ابن حزم: 

رمحه اهلل أحد معامل الفكر اإلسالمي، عاش  2(م4346/ه654)اإلمام أبو حممد ابن حزم األندلسي يعد 
يف بيئة علمية منتعشة هلا خصائصها ومميزاهتا، وصنف يف علوم متنوعة دلت على سعة فكره واطالعه، وخلدت 

من كبار أنصاره والذابني  –موقفه  على تيز –فإن أبا حممد  وفيما يتعلق باملنطق. اإلسالمية ذكره يف تراث األمة
التقريب إلى "ها كتابه الذي محل عنوان ما حنن بصدد حماولة فهمه، أعين عنه، سجل ذلك يف عدد من كتبه، أبرز  

 ".حد المنطق والمدخل إليه باألفاظ العامية واألمثلة الفقهية

أكدت على قوته  ،كمةيقة حمة بطر يف هذا الكتاب تقريب املنطق األرسطي إىل املفاهيم الشرعي حاول
إذا و  .ن، وقدمت أمنوذجا لعملية التقريبالعلمية املعهودة، ودلت على إحكامه ملشروعه التجديدي يف التدي

تؤهل لتداول غريه من العلوم الوافدة على  نظرية في التقريبهتا، فقد تصلح لصياغة اد رست واستكشفت آلي
 .يبشر شأن كل إنتاج  ،مع العلم بأن تقريبه للمنطق لن خيلو من مؤاخذات .املنظومة العلمية اإلسالمية

الفلسفة : اعلم وفقنا اهلل وإياك ملا يرضيه أن علوم األوائل هي”: يقول أبو حممد يف أمهية علم املنطق
رفيع وحدود املنطق اليت تكلم فيها أفالطون وتلميذه أرسطاطاليس واإلسكندر ومن قفا قفوهم، وهذا علم حسن 

                                                      
1
، مصطفي طباطبائي، ترجمه عن الفارسية عبد الرحيم مالزئي "سلمون في مواجهة المنطق اليونانيالمفكرون الم" - 

 .كما هي أنقلها الكتاب المترجم، تاوتالَحظ ركاكة في بعض عبار. 2ص ( 0991دار ابن حزم، : بيروت) 0ط البلوشي، 
2
 .سأعرض بعُد إلى ترجمة موجزة البن حزم رحمه هللا - 
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ألنه فيه معرفة العامل كله، بكل ما فيه من أجناسه إىل أنواعه إىل أشخاص جواهره وأعراضه، والوقوف على الربهان 
الذي ال يصح شيء إال به، وتييزه مما يظن من جهل أنه برهان، وليس برهانا، ومنفعة هذا العلم عظيمة يف تييز 

 1“.احلقائق مما سواها

ت بنا كتابنا املرسوم بكتاب التقريب، وتكلمنا فيه ”: فيقول عنه "لحد المنطق التقريب"وأما عن كتاب  فك 
على كيفية االستدالل مجلة، وأنواع الربهان الذي به يستبني احلق من الباطل يف كل مطلوب، وخلصناها مما يظن 

من اهلل عز وجل؛ فكان أنه برهان وليس بربهان، وبينا كل ذلك بيانا سهال ال إشكال فيه، ورجونا بذلك األجر 
  2“...ذلك الكتاب أصال ملعرفة احلق من الباطل

ك ما ألف كتابا خاصا هبذا ه الشمولية يف استعماله، ولوال ذاوواضح مما سبق تأثر ابن حزم باملنطق ونظرت  
ة اليت استعمل هبا طريقال ، مثب هبا ابن حزم القواعد املنطقيةاليت قر   بيان الكيفيةوالغرض فيما سيأيت هو  .املقصد
عة من اإلشكاالت ترد للوصول إىل إجابات وخالصات حول جممو  ملسائل الشرعية؛ وذلكقواعد يف تقرير االتلك 

 .على عملية التقريب

الدراسات حول ابن حزم شخصية وتراثا ومنهجا، سواء للباحثني املسلمني أو املستشرقني  ونشري إىل أن
ركزت على ظاهرية  –حسب اطالعي  –والبحوث اليت اعتنت مبنهجه أكثرها . لةكثرية ومتداو   املهتمني بابن حزم

غريبة يف بيئة مالكية غالبة، وأقلها اليت اعتنت جبانب معني من الفكر احلزمي مراعية املرجعية الفكرية والظروف 
 . التارخيية

كماين يف خدمتهما لكتاب ما قدمه الباحثان ابن عقيل الظاهري وعبد احلق الرت : فأذكر على سبيل املثال
 ؛"األندلسي مجموع رسائل ابن حزم"وكذلك ما قدم به الدكتور إحسان عباس لنفس الكتاب يف  ."التقريب"

كذلك ما كتبه . فإهنم ذكروا مصادر الكتاب وتاريخ التأليف وما قيل حول الكتاب من املوافقني واملخالفني
 Pour ou contre la logique grecque chez les » :يف حبث له بعنوان R.Brunschvigاملستشرق 

théologiens-juristes de l’Islam : Ibn Hazm, al-Ghazali, Ibn Taimiya »  والذي قارن فيه
تجديد "وقريب منها مقارنة الدكتور عبد الرمحن طه بني الثالثة األئمة يف كتابه . بني ابن حزم والغزايل وابن تيمية

                                                      
1
ابن  مجموع رسائل" تحقيق إحسان عباس، ضمن، ابن حزم، "قيف على شارع النجاة باختصار الطريقرسالة التو" - 

وسيأتي قريبا مزيد بيان لشغف ابن حزم . 020ص  2ج ( 2112المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بيروت) 2ط ، "حزم

 .بالمنطق في الترجمة الموجزة له
2
 .01 – 0/2ص  (دار اآلفاق الجديدة: بيروت) حزم، ابن "اإلحكام في أصول األحكام" - 
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ابن حزم والفكر الفلسفي "سامل يفوت عنواهنا ألستاذ وأيضا رسالة دكتوراه ل. "اثالمنهج في تقويم التر 
لكن حبثا يف تتبع  إما حبثا عاما أو معلومات متفرقة؛ اهدفوجت وقد طالعت هذه املراجع ".بالمغرب واألندلس

 .علوم الشرع مل أقف عليهمع آليات التقريب للمنطق عند ابن حزم وتكييفه 

  الموضوع وخطة البحثإشكاليات: 

العلمية دفع إىل البحث عن األجوبة وت ،ترد جمموعة من األسئلة حول هذا املوضوع منها يكتسب أمهيته
 : األسئلة التاليةيف املوضوع إشكالياتأمجل و . هلذه األسئلة

 ؟وما الغاية منه ،زمعند ابن ح" التقريب"مفهوم هو ما  -
 حماولته التقريبية؟يف ي اآلليات اليت استعملها ما ه -
 وما مدى توفقه يف ذلك؟ ،هذه اآلليات كيف استعمل -
 ماذا يستفيد الباحث من الكشف عن هذه اآلليات؟ -
 ما هي إجيابيات وسلبيات هذه العملية التقريبية؟ -

  –جعلت املقدمة . دراسة املوضوع من خالل مقدمة وفصلني وخاتةبت قم ،عن هذه األسئلة للجوابو 
مث يأيت الفصل األول  واضح يعطي للبحث مكانته املناسبة؛يف سياق  ضعهإىل املوضوع ي مدخال –كما مر 

 إعمال تلك اآلليات يفمتبوعا بفصل تطبيقي  ؛منطق األورغانونابن حزم هبا  قرب الستخراج وحتديد اآلليات اليت
 .بعدمها خاتة حتتوي نتائج البحث وسبل استثمارها. احملددة يف الفصل األول

وصل  ديد، وهو نعم املوىل ونعم النصري؛سبحانه أسأل التوفيق والتس أوان الشروع يف املطلوب، واهلل   وهذا
 .اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك حممد وعلى آله وصحابته أمجعني
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  :يتمهيدمدخل 

عنوان الكتاب، يف الذي يعنيه ابن حزم  اآلليات وشرحها، حنتاج أوال إىل معرفة مفهوم التقريب حتديدقبل 
لكي نفتحص نوع النقل  ،موقف ابن حزم من املنطق يف حتقيق مث حنتاج إىل مزيد .آليات معينةفيه  ويستعمل

وقبل  .مث نقدم مدخل ابن حزم إىل آليات التقريب، لنشرع بعد ذلك يف حتديد اآلليات. ابن حزم الذي سيحاوله
 .مباشرة أو غري مباشرة مبوضوع البحث حزم، هلا صلة ة اإلمام ابنح لفتة إىل حمطات من سري رت هذا كله نق

 1:محطات من سيرة أبي محمد رحمه اهلل تعالى 

اإلمام أبو حممد ابن حزم األندلسي غين عن التعريف لشهرته، ولكن املقصود أن أذكر جوانب من سريته 
رمحه اهلل، ترسم لنا صورة معربة عن نفسيته املتهم مة، وشخصيته املتميزة، وعبقريته النافذة، فيظهر لنا بذلك حمل 

 . اجملدد رمحه اهلل الكتاب الذي حنن بصدد دراسته داخل النسق الفكري هلذا اإلمام

ولد أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم سنة أربع ومثانني وثالث مائة، يف بيت ملك ووزارة ألواخر 
وكل ذلك عاينه أبو  –احلكام من بين أمية يف األندلس، قبل أن تسقط دولتهم ويؤول األمر إىل ملوك الطوائف 

يزيد بن أيب سفيان األموي أول  من دخل األندلس يف ، وكان جده خلف بن معدان الفارسي موىل –حممد 
 .صحبة عبد الرمحن الداخل

نشأ الشاب الوزير ابن الوزير يف بيئة مالكية املذهب، قبل أن ينتقل إىل املذهب الشافعي لينتهي بعد  إىل 
منافحا عنه  وظل وفيا ملذهبه الظاهري 2،(ه873)مذهب اإلمام أيب سليمان داود بن علي الظاهري رمحه اهلل 

وزر بعد أبيه لعبد الرمحن . ومنظ را له، حىت ل كأن املذهب استفاد من الرجل أكثر من استفادة الرجل باملذهب
املستظهر مث هلشام املقتدر باهلل، قبل أن ينبذ السياسة مجلة ويتفرغ للعلم عن اقتناع جازم وحب عميق للمعرفة 

 . وسعي حثيث إلدراك احلقائق

                                                      
1
أو . 202 – 01/011" سير أعالم النبالء"من أكثر التراجم استيعابا ودقة وإنصافا البن حزم، ترجمة اإلمام الذهبي في  - 

 .وما يأتي بعد من معلومات فجلها مما تضمنته الترجمتان. 041الترجمة / 14الطبقة " تاريخ اإلسالم"في 
2
أحد االئمة المجتهدين في : داود بن علي بن خلف األصبهاني، أبو سليمان، الملقب بالظاهري: "ال الزركلي في األعالمق - 

. تنسب إليه الطائفة الظاهرية، وسميت بذلك الخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس. االسالم

. ومولده في الكوفة( بلدة قريبة من أصبهان)صبهاني االصل، من أهل قاشان وهو أ. وكان داود أول من جهر بهذا القول

 .سكن بغداد، وانتهت إليه رياسة العلم فيها

كان عقل داود أكبر من : وقال ثعلب! كان يحضر مجلسه كل يوم أربع مئة صاحب طيلسان أخضر : قيل: قال ابن خلكان

 .توفي في بغداد. هاء صفحتينوله تصانيف أورد ابن النديم أسماءها في ز. علمه
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هبه يف التدين وعن مركزه االجتماعي يف الدولة؛ أما عن شغفه بالعلم وقيمته عنده، فهذه كان هذا عن مذ
ودعائم العلم مشهورة مستحكمة يؤثر هبا العلم على سائر أعراض الدنيا من اللذات واملال ”: عباراته عنه

كتسبه وال ليمدح به، والصوت، مث قص د إىل عني العلم، ليخرج به عن مجلة أشباه البهائم فقط، ال ليجعله م
وسكىن .. وذكاء وفهم وحبث وذكر وصرب على كل ذلك، والتعب فيه وإنفاق املال عليه واالستكثار من الكتب

  1“.حاضرة فيها العلم، ولقاء املتنازعني وحضور املتناظرين، فبهذا تلوح احلقائق

وما ألفنا كتابنا هذا، وكثريا ”: وحيدثنا بتأثر نفسي واضح عن الظروف اليت صنف فيها كتبه عندما يقول
من من كتبنا؛ إال وحنن مغربون مبعدون عن الوطن واألهل والولد، خمافون مع ذلك يف أنفسنا ظلما وعدوانا، ال 
نسر هذا بل نعلنه، وال ميكن املطالب  إبطال قولنا يف ذلك، إىل اهلل تعاىل نشكو، وإياه نستحكم ال سواه، ال إله 

   2“.إال هو

ه، بل على العكس، اعتقد أن احلق يعلو وال يعلى اعتقديؤمن بفكرة االعتزال أو التسرت على ما  ومل يكن
وال تستوحش مع ”: يقول موصيا وحممِّسا. عليه، وتأهب جملادلة اخلصوم على تنوعهم وكثرة اعرتاضاهتم وردودهم

مك، وال بقدم أزماهنم، وال بتعظيم وال تبال بكثرة خصو . احلق إىل أحد، فمن كان معه احلق فاخلالق تعاىل معه
 3“.الناس إياهم، وال بعزهتم، فاحلق أكثر منهم، وأقدم، وأعز، وأعظم عند كل أحد، وأوىل بالتعظيم

د واستعداده للحق ورفضه للتقلي سعيه: مما سبق، ميكن أن نستنتج ثالثة مالمح ملنهجية ابن حزم
ويدافع عنه، ويف هذا السياق   ويستعمله املنطق األرسطي يتعلم وهذه القناعات من الدوافع اليت جعلته .للمناظرة

  ."التقريب لحد المنطق"كتب كتابه 

لقد جتاذب ابن  حزم رمحه اهلل يف حياته ”: منهج ابن حزم يف قوله عبد احلق الرتكماين يصف حمقق الكتاب
قوة والتأثري، فقد كان ابن حزم شديد داعي الدين، وداعي العقل، وكانا على درجة متقاربة من ال: العلمية داعيان

التدين، صلب العقيدة، قوي اإلميان؛ وأمثر ذلك فيه التصديق اجلازم باخلرب الديين مع التسليم واإلذعان، واخلضوع 

                                                      
1
 .22ص  1ج  "مجموع الرسائل"، ابن حزم، "رسالة في مراتب العلوم" - 

2
دار : بيروت) 0تحقيق عبد الحق التركماني، ط ، "لحد المنطق والمدخل إليه باأللفاظ العامية واألمثلة الفقهية التقريب" - 

 .401ص ( 2112ابن حزم، 
3
 .591التقريب، ص  - 
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شديد الذكاء، متوقد الذهن، قوي الفكر، ثاقب النظر؛  –أيضا  –التام لألمر الشرعي مع االتباع والتعظيم، وكان 
 1“. العناية باملعرفة العقلية، واالهتمام بعلومها ونظرياهتاودفعه ذلك إىل

وأخريا، فمع تعظيمه للحق طلبا وإعالنا، اعتمد ابن حزم أسلوب العامل اجملرب الذي يزن األمور مبيزان 
: احلكمة، فحدد سقفا لبيان احلق مستحضرا حيثيات شخصية العامل وظروفه؛ قال يف سياق تعليم أحكام املناظرة

اليت ال شيء موجود يف وقته من اخللق أعز عليه منها وال أوجب حرمة  – نرى أن يبذل املسلم العاقل نفسه وال”
 2“.فالعاقل ال يرى لنفسه ثمنا إال الجنةإال فيما فيه فوزها األبدي فقط،  –

 مفهوم التقريب: 
آليات هذا التقريب، إال بعد الكشف عن ط بضبالالشك أن مفهوم التقريب عند اإلمام ابن حزم لن يتعني 

وع يف ، قبل الشر "التقريب"املراد من كلمة على  الوهم الذي قد ينشأ عن عبارة عنوان الكتاب اقتضى التنبيه   لكن
 .الكشف عن آلياته

هي أعم ف 3“،القاف والراء والباء أصل  صحيح  يدلُّ على خالف الب عد”من املعجم يف " التقريب"كلمة 
بل فيها معىن ، اظ باليسري العاميالصعب من األلف" تسهيل"يتبادر إىل الذهن من كوهنا مقتصرة على  مما قد

التقريب لحد المنطق ": الكتاب نفسه عنوان   –كما أشرت   – هذا الوهميدفع إىل قد و . منه اإليصال والغاية  
ملقصود من الكتاب هو وهم أن ات "املدخل"عبارة  أنوذلك ، "والمدخل إليه باأللفاظ العامية واألمثلة الشرعية

 .املدخلمقام يناسب  شرح مبااختصار و   فالتقريب ليس إال تفكيك منمقدمة للدخول إىل علم املنطق، وبالتايل
فلما نظرنا يف ذلك وجدنا من بعض اآلفات الداعية إىل ”: 4قولها ورد يف مقدمة الكتاب من مأضف إىل العنوان 
تعقيد  الرتمجة فيها، وإيرادها بألفاظ غري عامية، وال فاشية االستعمال، وليس كل فهم تصلح له  الباليا اليت ذكرنا،

  5“.كل عبارة

بعد إعراضه عن  – قولهما يف ، كن مقاصد كتابهمينبغي فهمه على ضوء ما ذكر املصنف مثل هذا الكالم 
إدراك الحقائق، وإقامة وما أشبه ذلك مما ال قوة فيه يف .. ”: "كون الشيء يف الشيء" شرح قول الفالسفة

                                                      
1
 .229، ص "التقريب" ة تحقيقمقدم - 

2
 .519التقريب، ص  - 

3
 (.قرب)، ابن فارس، مادة "مقاييس اللغة" - 

4
 .حيثما أبهمت القائل فإني أقصد ابن حزم، وذلك لتفادي تكرار ذكر اسمه رحمه هللا - 

5
 .221التقريب، ص  - 
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التقريب الذي  تدل على نوع قاصداملهذه ف 1“.؛ الذي هو غرضنا يف هذا الكتابالبراهين، وكيفية االستدالل
 .أراده ابن حزم من الكتاب

ف أهل العلم اليت ال يؤلِّ  –وكتابنا هذا واقع من األنواع ”: هقولب نوع تصنيفهيعني  فإنه ،ومن جهة ثانية
إن شاء اهلل عز  –ولن نعدم .. شرح المستغلقحتت النوع الرابع منها، وهو  –وذوو التمييز الصحيح إال فيها 

وتنبيه على أمر غامض، واختصار ملا ليست بطالب احلقائق إليه .. أن يكون فيه بيان تصحيح رأي فاسد –وجل 
 2“...ضرورة، ومجع أشياء متفرقة

قدمة أسس فيها مبابن حزم  إذ بدأغانون، ر أن ترتيب الكتاب ليس على طريقة كتب األو  نالحظ وكذلك
الت العشر، األمساء املفردة واملقو وشرح ، مث قسم (إيساغوجي)أردفها باملدخل مث املنطق باألدلة الشرعية،  ألمهية

لمناظرة ، لينتهي بعد ذلك بأحكام لكالسفسطة واجلدل  أدمج معه كتبا أخرى الربهان الذيووصل بعدها إىل 
مفهوم البرهان وحقيقته وأحكامه معىن هذا أن الكتاب كله يتمحور حول  .البالغة والشعرمبوجز عن وخيتم 

  . والغايات منه

التصنيف كما عينه، والرتتيب العام حملتويات  ونوع مقاصد املصنف كما سطرها،: هذه املؤشرات الثالثة
تاب؛ تدل على أن املراد من كلمة التقريب، ليس جمرد التسهيل يف العبارة واالختصار يف الوضع وإرداف الك

" الشرعي"مع بني الشرح واالختصار والتصحيح والتقصيد لكتب األورغانون جت" حزمية"قراءة هي  بل .األمثلة
 .تأصيل للمنقولهو وباختصار لثقافة اإلسالمية يف مرحلتها تلك، عن ا لعلم جديد أجنيب

كما   – "التقريب"ومع أن  ..”:املراد من تقريب ابن حزم للمنطق األرسطييقول أنور الزعيب يف تقرير 
يهدف إىل شرح منطق أرسطو، وتقريبه إىل األفهام، إال أنه يتجاوز يف  –يوحي عنوانه، وكما يصرح ابن حزم 

سطي مع النظرة الظاهرية، بعد إضافة أصول جديدة املنطق األر  تكييفالواقع هذا اهلدف إىل غاية أخرى، هي 
ومن هنا صار هذا العمل عرضة للنقد من قبل املفكرين الذين نظروا إليه على أنه جمرد . سطيةر خمالفة لألصول األ
 3“.شرح ملنطق أرسطو

                                                      
1
 .121التقريب، ص  - 

2
 .221، ص التقريب - 

3
 .29ص  ظاهرية ابن حزم األندلسي، - 
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 موقف أبي محمد من المنطق: 

يعطيان  للكتاب مث عنوان الكتاب جمرد تصنيفهاحتجنا إىل حتديد موقف أيب حممد من املنطق، وإن كان 
عن موقف صاحب الكتاب، لكن البحث أكثر يف حتقيق هذا املوقف يزيد يف وضوح التصور ويف إدراك تصورا 

القيمة العلمية ( تقريبه)ملوضوع الذي هو بصدد التصنيف فيه، ليكتسب عمله مدى ونوع تفاعل الكاتب مع ا
 .املناسبة

. إىل رفعه من شأن املنطق لعموم منفعته يف سائر العلوم ،ة ابن حزمسبقت اإلشارة يف حمطات من سري 
املتلقي  ،، كال بل هو موقف الباحث عن احلق بإطالقمن هذا أنه تعظيم مطلق وصحيح ذلك، لكن ال ي فهم

حزم  اليت عاش فيها ابن البيئة الرافضة للفلسفة ومضامينهاغري أن . ملوارده باحرتاس، الناقد حملتوياته بافتحاص
 . به هلذا العلم الدخيل مبتلى   اخملص اناصر كان أومهت أنه  

هو أن املنطق باعتباره منهجا للفكر مطلقا يؤدي ” املنطق لقبول –آنذك  –الرفض الغالب سبب ولعل 
إذا ما كان خاطئا إىل خطإ يف اإلنتاج الفكري مطلقا، يف حني أن أي علم آخر ال يتعدى اخلطأ فيه نفسه أو 
متعلقاته القريبة، فلذلك كان توقف املسلمني إزاء املنطق اليوناين تحيصا ونقدا يف ضخامة ما عسى أن حيدثه هذا 

 1“.املنطق يف العلوم اإلسالمية من البلبلة واالضطراب لو كان منطويا على بعض الفساد يف أصوله

ممن ترمجوا البن حزم، كصاعد  الناقد يؤيده ما ذكره مجاعة من القدماء وما قلته من موقف ابن حزم
بسط القول  "التقريب لحدود المنطق"فعين بعلم املنطق، وألف فيه كتابا مساه  ..”: ملا قال (ه640) األندلسي

واضع  هذا  –فيه على تبيني طرق املعارف، واستعمل فيه أمثلة فقهية، وجوامع شرعية، وخالف أرسطوطاليس 
كثري الغلط،   –من أجل هذا  –يف بعض أصوله خمالفة من مل يفهم غرضه، وال ارتاض يف كتابه؛ فكتابه  –العلم 

 2“.بني السقط

ن، هؤالء املرتمجو  له رأي يف املنطق أعمق مما تناقلهكان   –يف نظري  –لكن ابن حزم هذا ما قاله صاعد، 
إن الفلسفة على احلقيقة إمنا معناها، ”: امية، يقول رمحه اهللغايات السألنه يعترب العلوم العقلية مبنفعتها يف حتقيق ال

وهذا نفسه ال غريه هو الغرض يف .. .ومثرهتا والغرض املقصود حنوه بتعلمها، ليس هو شيئا غري إصالح النفس
اللهم إال ملن  ...هذا ما ال خالف فيه بني أحد من العلماء بالفلسفة، وال بني أحد من العلماء بالشريعة. الشريعة

                                                      
1
 .011، عبد المجيد النجار، ص "فصول في الفكر اإلسالمي" - 

2
 .010ص ( 0902المطبعة الكاثوليكية، : بيروت)نشرة لويس شيخو ، صاعد األندلسي، "طبقات األمم" - 
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انتمى إىل الفلسفة بزعمه، وهو ينكر الشريعة جبهله على احلقيقة مبعاين الفلسفة، وبعده عن الوقوف على غرضها 
   1“.ومعناها

 هذاحقق يف  .سند إىل رؤساء املنطقال وم العقلية على أساتذهتا فأخذابن حزم درس العل ال ننسى أنو 
: قول ابن تيمية زم يف املنطق هوم عبارة تومئ إىل مصدر ابن حأن أه”فخلص إىل  الدكتور إحسان عباس

الرد على املنطقيني، ) ".الرتمجان الذي ترمجه إىل العربيةاملنطق رواه بإسناده إىل مىت  –يعين ابن حزم  –ولتعظيمه "
واألخرى عن  إحدامها عن طريق ابن الكتاين – كما قال ابن تيمية  –مها إذن طريقان ينتهيان إىل مىت  ..(.408

  2“.طريق ثابت اجلرجاين األستاذين املباشرين البن حزم، فهما املصدران ملا ثقفه ابن حزم يف املنطق

إذا علمنا أنه صاحب سند إىل املنطق بتلقيه له على أساتذته، وأن اختياره يف التدين مجع عليه كثرة ف
رتتيب املسميات وسيلة ل هوبالنسبة إليه ف د تقريبه؛، استطعنا أن نفهم موقفه من املنطق الذي أراماخلصوم وتنوعه

 لبناء القضايا املعلومة إلنتاج املطالب اجملهولة بيقني، وسالح للدفاع عن احلقائق وردِّ  ، وأداة  بتحقيق وتصنيفها
 .بربهان االعرتاضات

 لعلم المنطق التأسيس الشرعي: 
و ه –فوائده بنصوص الشرع  مزية  مشروعيته و االستدالل على  –تأسيس الشرعي لعلم املنطق كان ال

غريه من  بني تعلم املنطق وبني ما ورد يف الشرع من تفضيل بين آدم على خل التقريب عند ابن حزم؛ فقد ربطمد
: البقرة]اآلية  ﴾   ﴿ ر آدم عليه السالمبدء من أيب البش املخلوقات مبلكة البيان

 املنطق، يشري إىل هذا وتلك وظيفة واالعتناء هبا، مزية وجب معرفتها –أعين البيان  –معتربا هذه النعمة  ،[03
ة الفرتاق أمسائها وحيد كل ذلك حبدوده؛ فقد جهل مقدار لم صفات األشياء املسميات، املوجبومن مل يع”: بقوله

 3“.هذه النعمة النفيسة

وتدينه، مما ال يدع جماال عقيدة املسلم  مبا له من الفوائد واألثر يف يف التأكيد على أمهية هذا العلم ويزيد
وكذلك هذا العلم فإن من جهله خفي عليه بناء كالم اهلل تعاىل مع  ” :–منذرا  – يقول؛ وجوب تعلمهللشك يف 

                                                      
1
 دار الجيل،: بيروت) 2تحقيق محمد نصر وعبد الرحيم عميرة ط  ، ابن حزم،"في الملل واألهواء والنحل الفصل" - 

 .91ص  0ج  ( 0994
2
 .29ص  1، مجموع الرسائل ج"التقريب لحد المنطق"مقدمة  - 

3
 .202التقريب، ص  - 
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بينه وبني احلق، ومل يعلم دينه إال تقليدا، كالم نبيه صلى اهلل عليه وسلم، وجاز عليه الشغب جوازا ال يفرق 
  1“.رى إن سلم من احلرية، نعوذ باهلل منهاواملقلد مذموم، وباحل  

بعد أن قسم مواقف الناس منه إىل أربعة؛ من حكم على كتب  لى الفئات املعارضة لتعلم املنطقمث رد ع
أ وب  ومن اطلع عليها لكنه است  ها هذيانا ال ي فهم، املنطق أهنا حمتوية على اإلحلاد دون أن يطلع عليها، ومن عد  

أحسوا بفائدهتا ”وليست إال الفئة الرابعة هم الذين . نقلها، مث من نظر فيها بذهن صاف وفكر نقي فاستنار هبا
 2“.غري مفارقة هلم، بل ألفوها تفتح هلم كل مستغلق، وتليح إليهم كل غامض يف مجيع العلوم

كمة آلة صورية تعني املفكر على صياغة حم هو عدم االكتفاء باعتبار املنطق هيداجلديد يف هذا التم
جعل املنطق حقيقة البيان وآلة التفكيك والبناء لألحكام بأن  زاد على ذلكبل  لقواعده حىت يصل إىل مطالبه؛

وليس غرض ابن حزم من هذا التمهيد القرآين إبراز السياق ”: من احلرية والشبهات؛ يقول طه عبد الرمحنوحصنا 
من النص القرآين كما يستخرج  استخراج تعريف للمنطقالعقدي الذي يدخل فيه مشروعه املنطقي بقدر ما هو 

املسلمون قبل نقله عن  كل هذا مع أنه علم أجنيب مل يعرفه   3“.املناطقة أو الشراح تعريفه من النص األرسطي
 هل انتفع منه واضعوه حىت ينتفع ناقلوه؟ف اليونان،

هذا السؤال إال اإلقرار بأهنا صياغة جديدة لعلم قدمي، توفيقا مع شريعة حمكمة، وتقصيدا  ال جواب على
وسنحاول يف مطالب هذا البحث . ه إىل رتبة الوجوبمالشرعية ويرفع تعل يكسبه كل ذلك صفة   دف رشيد؛إىل ه
 .ملنقول ليس حمل اتفاقمن صحة هذا اجلواب، ومن جدوى هذه احملاولة التقريبية  تحققأن ن

  

                                                      
1
 . 202، ص التقريب - 

2
 .209 – 202التقريب، ص  - 

3
 .221، ص المنهج تجديد - 
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 تحديد آليات التقريب في منهجية ابن حزم: الفصل األول

 
اآلليات هي إعمال اآلالت التقنية إلدراك املطالب العلمية، واآلالت وإن كانت ثابتة لكن  إعماهلا خيتلف 

وصحيح أنه اصطالح حمد ث، لكن مفهومه . إجرائها، وحبسب جمال التطبيق من مستعم ل آلخر حبسب إتقانه يف
موجود يف تضاعيف الرتاث العلمي، ومن خالل ماصدقات هذا املفهوم ميكن اقرتح التعريف التايل ملا أقصده 

فهما إذن  ."هو اإلجراء التطبيقي الذي يُمكِّن إعماله من تحقيق النجوع في الوسيلة وإصابة الغاية": باآللية
 .جنوع يف الوسيلة، وإصابة للغاية: شرطان

ولبيان قيمة اجلهد العلمي يف عملية التقريب ومنفعة حتديد آلياته، أورد كالما نفيسا للدكتور طه عبد الرمحن 
وما زال هذا الكتاب يفتقد من يقوم بتحليل وجوه التحويل املضمونية اليت أحدثها صاحبه يف ”: يف هذا الشأن

ى املنطقي كما يقوم باستنباط اآلليات الصورية اليت استخدمها يف هذا التحويل، ومن شأن ذلك أن يبني  احملتو 
كيف ميكن جتديد الفكر املنقول جتديدا لغويا مىت كان املراد اخلروج عن التقليد األعمى والدخول يف إنشاء لغة 

ميدي والقفطي وصاعد األندلسي وابن حيان فكرية على مقتضى التبليغ العريب، وأما حكم بعض املتقدمني، كاحل
فذلك حكم من ال يرى لمجال األندلسي وبعض املستشرقني، كأرنالديز، بأن ابن حزم مل يفهم غرض أرسطو، 

، وواضح أن هذا الرأي يف غاية الفساد، فضال عن أن التداول أثرا في التواصل وال لنظام اللغة أثرا في الفكر
مل ال جيوز أن يكون الغلط متطرقا إىل املنقول، فتكون خمالفته : الضرورة على الغلط يف فهمهخمالفة املنقول ال تدل ب

 1“ضرورة يوجبها التصحيح؟

استطعت حتديد آليات  –وهو أمنوذج يف التقريب التداويل  –وبعد افتحاص حمتويات كتاب أيب حممد 
لة، أحدد مفهومها، وأذكر بعض أمثلتها مرجئا ثالث رئيسة، ينطوي حتتها آليات فرعية، أفردهتا يف مطالب مستق

: واآلليات الثالثة حمل الدراسة هي على الرتتيت التايل. حبث نتائج إعماهلا إىل الفصل التطبيقي من هذا البحث
 .آلية التقريب اللغوي، وآلية التأصيل املعريف، وآلية التوجيه العقدي

 

                                                      
1
 .220تجديد المنهج، ص  - 
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 آلية التقريب اللغوي: المبحث األول
  

 مفهوم التقريب اللغوي: األوللب المط
وقد يوهم هذا  ؛لغاتالقرر ابن حزم اتفاق األمم البشرية على وحدة املعاين وإن اختلفت األلفاظ حبسب 

وقوع تحرير )البن حزم  نطق اللغويامللكن  .ختلفة وإمنا العربة باملعاينإىل هذه األلفاظ امل أنه ال التفات
يوجب  املعىن، وأن اختصاص كل أمة بلساننائه بالعبارة كاعتنائه بيدل على اعت (المسميات تحت األسماء

 . مراعاة أساليب هذه األمة يف التعبري عن املعاين

اليت  أسماؤهاالذهين واخلارجي، فلكل أمة  األمم على املعاين من حيث الوجود ويعين هذا أنه رغم اتفاق
وما مراتب البيان األربعة اليت ابتدأ هبا كتاب ه إال دليل على مراعاته . االستعمالو  الوضعتوافقت عليها من حيث 

 1“.ما قد استقر يف نفس املتكلم أن يستقر يف نفس املخاط ب مثل  ” :لتحقيق املراد من البيان خصوصية األلسن

فصاحة و جتمع بني بالغة املعاين حبيث  –دون تكلف  –أساليب العرب  وفقهذا االعتناء جبانب العبارة 
ترمجه املرتمجون األوائل إما عن  ،خمتلف تاما عن اللسان العريب ييواجهه علم منقول عن لسان أعجماأللفاظ، 

وكلما تعددت اللغات الوسيطة ضعفت املعاين  ؛منه البديف املعىن  معلوم ما للرتمجة من تأثريو  .السريانيةو أونانية الي
 .أمهية بالغة فيها للغة كونتقريبا صحيحا، سي لتقريب هذا املنقول حماولة هذا يبني أن أيكل   .املنقولة

ع من العبارات ، فإن أبا حممد سينو  وليس كل فهم تصلح له كل عبارة ،اإلفهام أن غرض التعبري هوومبا 
قول ي .وفةاملعر  معاين هذا العلم غريقرب إىل ذهن ولغة ونفس السامع العربية املألوفة مبا يزيل قلق العبارة املنقولة، وي  

علم أننا إنما ننظر المعاني بألفاظ متفق عليها لتكون قاضية على ما يغمض فهمه فليُ ”: آليته اللغويةيف شرح 
عن  هنايتحدث  2“.مما ليس من نوعها، فههنا يلوح لك فضل كالمنا في المتالئمات، وترتاح لفهمه جدا

تلف عباراهتا غري أن معانيها اليت خت" القضايا املتالئمات"نوع من أنواع التقريب اللغوي الذي استعمله، وهي 
حسن استعمال الوسيلة اللغوية املتاحة  هدفه التنويع اللغوي هذا تفاوت األفهام؛ ، وجهاهتا حبسبمتناسبة

 .العريب -خصائص جمال التداول اإلسالميتحقيق بعض ل

                                                      
1
 .201التقريب، ص  - 

2
 .521التقريب، ص  - 
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، أو قل، مسألة إفادة الغري مثلما "االستعمال"ومن كانت تشغله مسألة ”: يقول الدكتور طه عبد الرمحن
تشغل ابن  حزم، فال حمالة أن جتيء لغة كتابته متبعة طرق االصطالح وأساليب التعبري ومسالك اإلجياز على 

وتراكيبه متناسقة أطرافها، وأساليبه بليغة مقتضى اللغة العربية، حنوا وبالغة؛ فألفاظ ابن حزم دقيقة معانيها، 
يشري الدكتور طه إىل صفتني  1“.تأثرياهتا، ومل ختتلف طريقة تعبريه يف املنطق عن طريقته يف كتبه الكالمية والفقهية

أو  اإلفهام ، وقصداللغوي أو االتساق اإلتقانالتنويع اللغوي ومرده إىل  :ملها ابن حزملآللية اللغوية اليت استع
 .النفع املتعديومرجعه إىل  التبليغ

حبسب ما  آلية التقريب اللغوي تية، وأما حتديد مفهومنتحدث عنه يف املطالب اآلسفمصداق هذا أما 
قل املنطق كان مفتقرا إىل اإلتقان اللغوي رغم بعض احملاوالت يف إصالح هذا اخللل؛ ن   فينبغي أن نعلم أن ذ كر؛

فإن أرسطوطاليس ملا أثبت تلك األشياء يف كتبه، جعل العبارة عنها باأللفاظ املعتادة ”: يقول أبو نصر الفارايب
عند أهل لسانه، فاستعمل أمثلة كانت مشهورة متداولة عند أهل زمانه، فلما كانت عادة أهل هذا اللسان يف 

شهورة عند أولئك، صارت العبارة غري عادة أهل تلك البلدان، وأمثلة أهل هذا الزمان املشهورة غري األمثلة امل
األشياء اليت قصد أرسطوطاليس بياهنا بتلك األمثلة غري بينة وال مفهومة عند أهل زماننا، حىت ظن أناس كثري من 
أهل هذا الزمان بكتبه يف املنطق أهنا ال جدوى هلا وكادت تطرح، وملا قصدنا حنن إىل إيضاح تلك القوانني 

  2“.داولة بني النظار من أهل زماننااستعملنا يف بياهنا األمثلة املت

إىل املناظرة القدمية اليت سجلها أبو حيان  ،حول اخللل اللغوي يف نقل املنطق أيضا يرجع بنا احلديث
وملخصها أن مىت حاج   رتمجان؛ال ابن يونس بني أيب سعيد السريايف ومىت   "اإلمتاع والمؤانسة"التوحيدي يف كتابه 

فبني له أبو سعيد فساد هذه  عن خصوصية األلسن ودقائق اللغات، خصمه بدعوى مشولية املنطق واستقالليته
مث قرر أبو سعيد أن .  مع أهنا مؤث رة يف املعىن مبا ال خالف فيهب عنها مىت  الدعوى بأن سأله أسئلة لغوية مل جي  

اء ناقصون برتمجة أخرى هم فيها ضعفاء ناقصون، وجعلوا تلك الرتمجة ترمجوا لغة هم فيها ضعف“: املناطقة
 3’’.صناعة

                                                      
1
 .229تجديد المنهج، ص  - 

2
 .41ص  2ج  (0915دار المشرق، : بيروت) 0تحقيق رفيق العجم، ط ،"المنطق عند الفارابي" - 

3
 .،020ص  0ج  (دار مكتبة الحياة: بيروت) أحمد أمين وأحمد الزين تحقيق، أبو حيان التوحيدي، "اإلمتاع والمؤانسة" - 
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كل متكلم كالما مفيدا، وليس كذلك؛ يوضح ابن حزم غرض    يظن الظان أن قصد  اإلفهامقد كذلك فو 
ن سلف إىل إغماض األلفاظ وتوعريها وختشني املسلك حنوها؛ الشح وكان السبب الذي حدا م  ”: بقوله الفرق

والراغبني فيه؛ كانوا كثريا ذوي حرص قوي، فأما  –يومئذ  –وقد يقع لنا أن طالب العلم . منهم بالعلم والضن به
فإن احلظ ملن آثر العلم وعرف فضله؛ أن يسهله جهده، ويقربه بقدر طاقته، وخيففه . ..اآلن وقد زهد الناس فيه

  .مبستوياته "المستغلق شرح"و حممد من خالل وذلك ما سيحاوله أب 1“.ما أمكنه

يف حماولة [ يف شرح املستغلق]تتمثل هذه املستويات ”: فيقول ن ذلكيتحدث الدكتور سامل يفوت عو 
تعريب ال النص، بل املفاهيم أيضا ورؤيتها انطالقا من بنية لغة املخاطب واملخاطب، يف فهم األصل على حقيقته 

واعتماد اللغة " ن عليه املعتمد يف هذا العلم، وهو أرسطوطاليسم"ال على ما يريده اخلاسرون، أي بالرجوع إىل 
 2“.الطبيعية اليت هي املرجع، يف استعمال جهاز املفاهيم النحوية العربية

إىل أن مفهوم التقريب اللغوي عند ابن حزم إمنا هو تنويع لغوي يتيحه لسان جمال التداول،  إذن خنل ص
 وتستخفه ،تقبله العقول حىت إىل األذهان املشكل املعىن بقصد تقريب ،تناسب مع أفهام املتلقنييوذلك مبا 

هذا، وسيزيد يف توضيح . خاط بوال حرج على امل ،وتطمئن إليه النفوس، بال تكلف من املخاط ب ،األلسن
 .يف ذكر أنواع التقريب اللغوي عند ابن حزم مطلب   التقريب اللغوي، فهومم

 

 اللغويأنواع التقريب : المطلب الثاني
وبتتبع كالم  تاب، وليست مفردة يف باب دون باب؛يف مجيع فصول الك يعة اآللية اللغوية وجودهامن طب

يع  املتقن التنو : التقريب اللغويفهوم دان يف من احملد  وصفاالنطبق عليها ذه اآللية ينواعا هلأ أيب حممد، استخرجت
 :ذه األنواع، ولست أدعي اإلحصاء ولو قصدت االستقصاءهلوفيما يلي ذكر . اإلفهام يف العبارة إلصابة غرض
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 20 

  في األلفاظ المحتملةلمتكلمالداللة القصدية اإلرادية لاعتبار ،: 

يقول  تارة تأيت للمعهود الذهين املفرد؛لفظة األلف والالم اليت تارة تأيت للجنس فتقع على اجلماعة، و  :مثاله
والعبارت  ، بني عبارات األوائل بلغتهمخصوص وبني الكلي العاموهو يشرح الفرق بني الشخصي امل – أبو حممد

، -كما ذكرنا   –للغة العربية أمساء تقع على اجلماعة ايف  –أيضا  –وقد يقوم مقام هذه األلفاظ ”: – العربية
  1“.، كقولك اإلنسانحال المتكلم تبين عن مراده بهاعلى الواحد، إال أن  –أيضا  –وتقع 

ما كان قطعيا يف اللغة املرتجم عنها وحمتمال يف اللغة املرتجم إليها، فإن حال املتكلم يف ومعىن هذا، أن 
 .من احملتمل يعني القصد همراد

 ترجمةعند تعذر المطابقة في ال ،استعمال أكثر األلفاظ تمييزا: 

حبيث ليس ملفهوم الكمية؛ فبعد أن قرر استحالة الضد يف الكميات،  هيف حتليلاإلشكال هذا  ابن حزم وردأ
من باب اإلضافة  هو –الكثري والقليل ما بني ك  –كونه ضدا   املعىن املتوهمأن  بني   ...للذراع ضد وال للشرب ضد

الكمية، فهي ، وال خيلو منها نوع من أنواع يف غري الكمية اليت ال توجد: وخاصة الكمية” :مث قال وليس الضد؛
وهذه عبارة مل تعط اللغة العربية غريها، وقد تشاركها فيها الكيفية، وهذا يستبني . ..مساو وال مساو، وكثري وقليل

ال .. .يف اللغة اللطينية عندنا استبانة ظاهرة ال ختتل، وهي لفظة فيها ختتص هبا الكمية دون سائر املقوالت العشر
فإنما ُيصار في مثل هذا إلى األبعد من األشكال على حسب الموجود في ية، توجد هلا ترمجة مطابقة يف العرب

  2“.اللغة

: وذلك ما شرحه صاحب الضوابط يف قوله ؛للتقدير والتجزئةا قبوهل هو من خاصة الكمية ذكرهالذي و 
.. .يتألف منها، وميكن قياسه بوحدات ثابتة متماثلة املقدر[ الكم]ميكن افرتاض وحدات فيه  فالبتقدير”

حزم عن هذا املعىن بالتساوي ابن  وقد عرب 3“.، إىل أجزاء يتألف منهاميكن تقسيمه بالفعل أو بالتصور وبالتجزئة
اللفظة تعذر املطابقة يف الرتمجة عن ب واملقصود من هذا املثال هو ما يتعلقوعدم التساوي حبسب اإلضافة، 

فيه نوع غموض يف املراد من  " مثل هذا إىل األبعد من األشكالفإمنا يصار يف" :ن قولها املعىن؛ فإاليونانية هلذ
يف شرحه خلاصة الكيفية  لناسبت ما جاء بعد  " ن اإلشكالإىل األبعد م"األبعد من األشكال، ولو كانت العبارة 

                                                      
1
 .229التقريب، ص  - 

2
 .211التقريب، ص  - 

3
 .229ص  (2119دار القلم، : دمشق) 01ط  ، عبد الرحمن حبنكة الميداني،"ضوابط المعرفة" - 
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يف اللغة العربية على أبني منها، وهلذا املعىن وقد ذكرنا قبل أن هذه عبارة مل نقدر ”: قال حيث ،(شبيه وال شبيه)
رافعا  بقة هلا فصري إىل أقرب ما و جديف اللطينية لفظة الئحة البيان غري مشرتكة، ومل توجد هلا يف العربية ترمجة مطا

 باهلمزة املفتوحة ال املكسورة؟؟ "األشكال"على أن النسختني احملققتني فيهما  1“.لإلشكال

مث يقرتح أنه  تعذر املطابقة يف الرتمجة أحيانا، أوال، المه األول مع كالمه الثاين، أنه يقررفالذي أفهمه من ك
 . أكثرها تييزاوليس ذلك إال يف ،باسال خيار إال استعمال أقرب األلفاظ يف تقريب املعىن ورفع االلت

  عن بعض بعضها الكلمات اختالف اللغات في نيابةمراعاة : 

،  الكل وعن أبعاض ذلك الكليف اللغة العربية يصح السؤال هبا عن  فإهنا االستفهام،أدوات بعض ك
على أن السؤال . .” :يقولخبالف ما يف اللطينية؛  عن اجلنس أو النوع أو الفصل،سواء  ،كالسؤال مبا وأي

صاحبه ويقعان ؛ قد يستويان يف اللغة العربية وينوب كل واحد من هذين اللفظني عن "أي"، والسؤال ب"ما"ب
ذين قصدنا يف االستفهام، فإن لفظ االستفهام لن أحكم اللغة اللطينية عرف الفرق بني املعنيني المبعىن واحد، وم  

 2“.ببيان ال حييل سامعه أصال عن العام غري لفظ االستفهام عن أبعاض ذلك العام

وقصده، وال  هبا املتكلم يف مراد عن بعض، لكنه مييز بينهاومعىن هذا أنه يقرر صحة نيابة بعض الكلمات 
أو ملغيا لنيابة  يف اللغة املرتجم إليها، جيعل الرتمجة عما يف اللغة املنقول عنها مغريا للمعىن املوضوع هلذه الكلمات

 .بعضها عن بعض

 المنطقية بنظائرها النحوية المصطلحات تقريب: 

مبا مياثله  – مألوف يف التداول اللغوي العريبوهو أمر غري  – ي قر ب ابن حزم بعض املصطلحات املنطقية
ان الكتاب كله؛ منها على سبيل املثال ممثالته للخرب واملخرب  لنحاة واللغويني، وهذا كثري يف مظمن مصطلحات ا

عنه عند النحاة، باملوضوع واحملمول عند املناطقة، ومماثلته التصاف املوصوف بالصفة الالزمة أو العرضية، مبا يطلق 
 "النعوت"يف االصطالح الفلسفي بأهنا " لكلمةل"، وكذلك مقابلته "احلمل اجلوهري واحلمل العرضي"ليه املناطقة ع

 .كثري ومبثوث يف فصول الكتاب كله  وغري ذلكعند املتكلمني، " الصفات"عند النحويني و

                                                      
1
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 االستعانة بحروف الربط: 

، والغرض منها يف الرتكيب اللغوي هو الوصل ، وهي احلروف اليت جاءت ملعىن"الرُّب ط"يسميها ابن حزم 
ومنفعة هذه احلروف يف البيان عظيمة فينبغي تثقيف ”: يف قوله إىل منفعتها ابن حزمنات اجلملة، ويشري بني مكو 

 1“.معانيها يف اللغة، إذ ال يتم البيان إال هبا، وتنوب عن تطويل كثري

 (المشهور) اختيار األسلوب األبين: 

تعددت العبارات عن معىن معني، فإن األوىل أن ت ستعمل العبارة األبني يف اللغة، مثال يف أسوار وذلك إذا 
كل ذلك سواء قل كيف شئت، واألوىل أن تقول الذي هو .. ”...(: دال واحد، ال شيء، ال أح)النفي الكلي 

حىت يف مصطلحاته اخلاصة،  محز  وهذه طريقة ابن 2“.أبني يف اللغة اليت عبارتك هبا، وهكذا حكم كل ما نفيت
 3.فإنه دائما خيتار األبني املشهور، ويبتعد عن تعقيد اللفظ مبا ال يناسب غرض اإلفهام

  اختلفت األلفاظ إنو العناية بالمعنى: 

 ؛4ملعىن املرادعالقة بني اللفظ واال اللفظ يف لسان العرب مادام أن مثتال تتعارض مراعاة املعىن مع تنوع 
منا أن املعىن إذا احنصر إىل شيئني فنفيت وقد قد  ”: حزم عند كالمه عن النفي وألفاظه فقال ذلك ابن أوضح  وقد 

، وإذا نفيتهما معا فلم توجب شيئا أصال، وإذا نفيت النفي –فاحفظ هذا  –أحدمها فقد أوجبت اآلخر ضرورة 
   5“.يثلج يقينك بصحة علمكف هذا كله فثق  . فقد أوجبت ضرورة، وإذا أوجبت النفي فقد نفيت بال شك

 التنبيه على مداخل السفسطة من جهة اللغة: 

وهلذا . الشك أن اللغة العربية هلا مميزات كثرية عن غريها من اللغات، وإن كانت كل اللغات قوالب للمعاين
مواضع  وال سيما باب السفسطة، حيث نبه على، فإن تيز العربية لن يفوت أبا حممد يف باب من أبواب املنطق

وكذلك ينبغي ”: اشتباه اخلط من حيث النقط، يقول من تلك املواضع. يدخل منها التمويه، فوجب التحفظ منها
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لك أيضا أن تتحفظ من اشتباه اخلط، وال سيما يف اخلط العريب، فإن ذلك فيه فاش؛ ألن أكثر حروفه ال يفرق 
 1“.د؛ وما أشبه ذلكبينها يف الصور إال بالنقط؛ كزيد، وزبد، ورثد، ورند، ورب

وكذلك نبه على مسألة العطوف، وكون الواو مثال قد ترد للعطف كما ترد لالستئناف، وأنه قد يدخل 
ومن ذلك أشياء تقع يف العطوف حمرية، كنحو ما ”: بسبب اخللط بني استعماالهتا فساد على املعىن وتويه؛ قال

        ﴿: غلط فيه مجاعة من العلماء يف قول اهلل عز وجل

      ﴾ [7: آل عمران .] معطوفون على ( الراسخون يف العلم)فظنوا أن

 2“...م وقضية، وعطف مجلة على مجلةاهلل عز وجل؛ وليس كذلك، وإمنا هو ابتداء كال

 

استعمل اجلهاز  منها أنهيتبني كانت هذه قبسات من أنواع التقريب اللغوي الذي انتهجه أبو حممد، 
ألن األساس يف التقريب هو ، المجرد المنطقي اللغوي ولم يتقيد بالتركيباللغوي بفروعه يف تقريب املنطق 

وهذا حافظ على سعة  استمداد وإمداد؛أي أهنا عالقة  ،القاعدة املنطقيةإيصال املعىن الصحيح الدال على 
 منطق ابن حزموسيأيت يف مبحث البيان العريب يف  األصل اللغوي العريب، وعلى إجياز عباراته، وسالسة نظمه؛

  .تقريب اللغويالهذا مزيد بيان لنتائج 
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 يل المعرفيالتأصآلية : ث الثانيالمبح
 

 نظرية المعرفة: األولالمطلب 
يف نظرية  –تأصيل املنطق مبا يالئم جمال التداول اإلسالمي  –ميكن إمجال النسق العام للتقريب التأصيلي 

أص ل هلذه النظرية، . ابن حزم للمعرفة، أي معرفة احلقائق بالربهان، الذي هو أشرف الغايات، ومسة تييز اإلنسان
ها يف مواضع كثرية من ديوانه قبل أن يعقد بابا خاصا يف املسألة عنون له وقرر قواعدها، ورد االعرتاضات علي

أحدها : فجعلها قسمني. ومل يعن  أقسام العلوم وإمنا أراد طرق املعرفة 1"باب أقسام المعارف وهي العلوم"ب
والثاين مكتسب؛ . ، أو حبسه املؤدي إىل النفس بتوسط العقل"الفطرة"موهوب؛ وهو ما عرفه اإلنسان بأول عقله 
 . وهو ما يعرف باملقدمات الصحيحة املنتجة

، والقسم الثاين يعتمد على األول ويرجع إليه، وفيه والقسم األول أصل ثابت متفق عليه بني العقالء مجيعا
من هذين القسمني .. ”: يقول مبينا هذا املعىن. يندرج تصحيح األخبار بأن تكون راجعة إىل مشاهدة أو مساع

تقوم الدالئل كلها وإليهما ترجع مجيع الرباهني؛ وإن بعدت طرقها، على ما قدمنا لك من إنتاج نتائج عن 
  2“.لك املقدمات أيضا من نتائج مأخوذة من مقدمات وهكذا أبدامقدمات تؤخذ ت

من  –على ما فيه من إحكام منطقي  –هكذا تصور  ابن حزم للنسق الفكري العام، وال ي سلم ذلك النسق 
ولب اللباب يف كتاب أيب حممد هو ما عقده عن أقسام ”: التصويب والتخطيء؛ يقول ابن عقيل الظاهري

نكون يف صميم املعرفة واالهتداء بالعقل الذي جعله اهلل  –بعد زيادة تأصيله وتعميقه  –لباب املعارف؛ وهبذا ا
مع أن ... وهو أيضا يف هذا الباب مستدرك عليه يف أشياء كثرية أمهها رفضه لالستقراء بإطالق.. شرطا للتكليف

ا أنه رمحه اهلل حصر االستقراء يف كم... االستقراء حجة فيما يقبل احلصر، وهو رجحان إذا مل خترمه املشاهدة
 3“.مسلك أهل القياس وليس هذا بصحيح

هي ترتيب : عند أيب حممد –والكالم هنا عن املعرفة الشرعية ال البشرية فقط  –وخالصة نظرية املعرفة 
محل األلفاظ على ما : مقدمات صحيحة على طريقة الربهان إلنتاج احلقائق املطلوبة، وضابط صحة املقدمات
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وضعت له يف موارد االستعمال اللغوي، وصحة املعىن باستناده إىل أوائل العقل، وخضوعه لنصوص الوحي؛ وهذه 
 . وظيفة الربهان يف بناء النسق الفكري

جر على العقل البشري يف  ويفرق ابن عقيل الظاهري يف هذه النظرية احلزمية بني املعرفة البشرية اليت ال ح 
حققها العقل إمجاال، مث كان دوره فيها تفصيال حتقيق  داللتها وثبوهتا، مث ”الشرعية اليت حتقيقها، وبني املعرفة 

واحلرف، وداللة الرتكيب حنوا وبالغة، ودالالت السياق؛ ( الوزن)فهمها وتييز معانيها بداللة املادة اللغوية والصيغة 
يقينا أو رجحانا، وما كان مرجوحا فحكمه ليكون دور العقل يف النهاية فهم  الشرع حسب مراد منزله سبحانه 

  1“.الرد، وما كان مستوي الطرفني فحكمه التوقف؛ ألن الرتجيح بال مرجح حتكم، وإلغاء الرجحان سفه وعناد

 

  المعرفي  التأصيلمفهوم : المطلب الثاني
لتقريب املنطق األرسطي إىل املتلقي العريب، ونتحدث فيما  ن اآللية اللغوية باعتبارها أرضيةسبق أن حتدثنا ع

 يكتف بالتقريب قصود منها أن ابن حزم مل، وامل"نظرية املعرفة"يأيت عن آلية التأصيل املعريف، أو ما ميكن تسميته 
ة عرفة البشريأصوال للم بأصول شرحها ومث ل هلا، واعتربهااللغوي أو الرتمجة أو التفسري، بل أص ل للمنطق األرسطي 

 .أوال مث للمعرفة الشرعية ثانيا

طريق الربهان "جمموع آليات تشكل منهجا استدالليا، يلخصه أبو حممد يف  فالتأصيل املعريف عبارة عن
وهلذا . إال بواسطة الربهان، أي القياس املنطقي الربهاين إلدراك احلقائق عند ابن حزم ، وال سبيل"إلدراك احلقائق

وبقية  االت تطبيقهتبعه إال مبجربهان حمور كتابه، ومل يقدم عليه إال ما يشرح مكوناته، ومل ي  فقد جعل من ال
حمور الكالم  نهالربهان، أل، اعتربها وثيقة الصلة بمن األورغانون أخرى اوقد ضم إىل كتاب الربهان كتب .أحكامه

 متشبثا بالربهان (وسوفسطيقا ،طوبيقاالثاين، و أنولوطيقا األول، وأنولوطيقا )فلما كان كل ما ذكرنا ”: فيها؛ فقال
  2“.مجعناه إليه وبلغنا الغاية يف التقصي والبسط والشرح واإلجياز كما وعدنا

ال يتناسب ذلك مع غرض التلقني، و بمدرسيا  ن حزم مفاهيم املنطق وقواعده استعراضااب ال يستعرض
إذا : ال يف شخصيته، اليت ال تقبل املعلومة إال بأن تقف على حقيقتها ودليلها، لذلك أقوليف تدينه و منهجيته 
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الربهان العقلي،  هو فإن الركن الثاين ،اعتربنا اإلتقان اللغوي القاصد إىل اإلفهام ركنا يف نظرية املعرفة عند ابن حزم
ليحافظ  ؛يف املسألة نا اإلضافة احلزميةوه ،يد بالوحمقي  الذي اعتربه السبيل األوحد لتحصيل احلقائق، لكنه 

 .أعين سداد العقيدة –املنقول إليه  –بذلك على أخص خصائص األصل اإلسالمي 

اية وبني تسديد يف اجلمع بني قيمة العقل يف اهلد ي،توفق ابن حزم من خالل هذا التقريب التأصيللقد 
، وكانت عائقا قاللية العقل اليت طبعت املنقول األرسطيلمنهجية النظرية، وخالف بذلك فكرة استالوحي اإلهلي ل

وبادعاء املنطق أن العقل الوضعي قادر على ”: ؛ يقول الدكتور طه عبد الرمحنعن جمال التداول اإلسالمي
االستقالل باإلدراك والبت يف األسباب واملقاصد معا من غري ما حاجة إىل سند الشريعة الدينية يف أي منهما، 

على ختريج مقاصد نصوصها على مقتضى قواعد االستدالل النظري كما رتبت يف أبوابه، فقد خالف  وبتطاوله
  1“.قاعدة االتباع املعرفية اليت تقضي بأن يكون النظر العقلي يف املقاصد تابعا ألحكام العقل الشرعي

ة لالشتغال املعريف، مهيِّئ رضية  أننا إذا عتربنا اإلتقان يف التنويع اللغوي بغرض اإلفهام أ: إذن توضيح املطلب
د احلكم العقلي بالوحي هو أساس البناء، والربهان وسيلته، والبناء املقصود هو فهم النص الديين فهما قيُّ فإن ت  

 . طرق االستنباط ويثمر العمل الصاحلصحيحا يعل م 

مثرة الفلسفة، واعترب التمييز  وإذا كان التقليد الفلسفي اليوناين اعترب األخالق”: يقول الدكتور سامل يفوت
بني احلقيقة واخلطأ مؤسسني على النظر، واملنطق آلة ذلك النظر، فإن سياق الفكر احلزمي يسمح لنا بالقول بأن 

والمنطق آلة النظر في الدين وفي األخالق يف نظره مثرة الدين، والتمييز بني احلق والباطل مصدره هذا األخري، 
؛ ال ألن هذه األخرية ال ميكن أن ت فهم إال باللجوء إىل منطق ما أيا كان، بل ألن نصوصه قصد فهم أحكامها

الفهم وحماولته، تتطلب تفكريا، تفكريا ال يبقى يف مستوى العموميات اجملردة، بل ينصب على لغة مركبة من ألفاظ 
عن معانيها وحرفت والباطل حيدث كلما أحيلت األلفاظ . وضعت ليعرب هبا عن معاين علقت هذه األلفاظ

  2“.الكلمات عن مواضعها ومن هنا ضرورة املنطق كبحث يف كيفية وقوع األمساء على مسمياهتا للرد على املشغبة

عالقة ابن حزم باملنطق وموقفه  ما ذكرناه يف مدخل البحث خبصوصهذا التأصيل املعريف للمنطق يوضح 
: يقول ابن عقيل الظاهري ؛يف الدراسات املعاصرة من املنطق بني م ن ت ذكر مواقفهم ه، وتيزه يف هذا املوقفمن
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ما   -أن ابن حزم صاحب منهج تأصيلي لألخذ بالظاهر، وحترير نظرية املعرفة  - 1ويؤيد كالم الدكتور إحسان”
الفصل، والتقريب، واإلحكام؛ فكان انعطافه إىل كتب أرسطو : أسلفته عن ثالثة كتب يراوح بني تأليفها، هي

عده من أمثال ما خيدم غرضه وتنزيل املثال على ما يعرفه املسلمون من دينهم ولغتهم، فكان هبذا رائدا ملن ب ألخذ
ايل وإن كان أبو حامد أمهر يف منطق أرسطو، وأحذق فيه على مراد واضعه من أيب حممد؛ ألن أبا أيب حامد الغز 

  2“.حامد أراد التخصص فيه، وأبو حممد تناوله حلاجة

 

 مفهوم البرهان عند ابن حزم: ثالثالمطلب ال

 {قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين}: 
الطريق الوحيد  باعتباره مقصده األساسالربهاين خاصة، وجيعله حمور كتابه و  يعين أبو حممد بالربهان القياس  

 وقد اعتىن يف فصول كتابه مبختلف جوانب الربهان، بدأ من طريقة وضع مقدماته. ملعرفة احلق ودفع الباطل
وأول . ي اليت فصل فيها على النحو الذي سيأيت بيانهإىل أنواع الربهان، وه ،، مث شروط اإلنتاج"القرينة" لتشكيل

 : الربهان؛ واجلواب على ذلك أمرانطقي بيته القياس املنتسم السؤال عن سبب ما يتبادر إىل الذهن هو

أنه يروم خمالفة خمالفيه من أهل القياس األصويل، الذين مسوا نقل احلكم من الفرع إىل األصل : أحدمها -
ل إخواننا القياسيون حي  واعلم أن املتقدمني مسوا املقدمات قياسا، فت  ”: يقولويف هذا  .قياسا جامعة لعلة

، فسموا حتكمهم باالستقراء ضعيفة سوفسطائية بأن أوقعوا اسم القياس على التحكم والسفسطةحيلة 
قياسا، ومسوا حكمهم فيما مل يرد فيه نص حبكم شيء آخر مما ورد فيه نص الشتباههما يف : املذموم

  3“.قياسا، واستدالال، وإجراء للعلة يف املعلول: بعض أوصافهما
وال يوجد ذلك بني احلجج العقلية  إال ما أفاد اليقني من املقدمات،  الربهانيفال يعتمد  أنه: وثانيهما -

يقول تقي الدين ابن  .إال يف القياس الربهاين املنطقي اخلمس اليت حتدث عنها املناطقة يف أقسام القياس
اخلطايب فمواده من وأما . والربهان ما كانت مواده يقينية، وهي اليت جيب قبوهلا كما تقدم”: حاكيا تيمية

ما يسلمها  واجلديل هو الذي مواده. أو ظنية املشهورات اليت تصلح خلطاب اجلمهور سواء كانت علمية
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وهذا أحسن ما ت فسر به هذه األصناف . اجملادل سواء كانت علمية أو ظنية، أو مشهورة أو غري مشهورة
 1“.الثالثة

وى طريق واحد أال وهو تبني الشيء على ما هو وليس من طريق للحق س”: يقول الدكتور سامل يفوت
ل املرء إىل تيقن الشيء على ما هو عليه، إما انطالقا من عليه، أي الربهان، باعتبار أن هذا األخري هو ما يوص  

د ابن حزم  يف ضوء كل هذا سيعي. ..أوائل احلس والبديهة والعقل وإما ما نزله الشرع، أو ما أخذ عن كل ذلك
 2“.ورغانونكتابة نص األ

فهوم وهي توضح م ليقرر هبا نظريته يف املعرفة، أبو حممد كما أص لها  وأحكامها الربهان يلي أنواعوفيما 
إدراك احلقائق مجيعها، وت بني  كيفية تأصيله لقواعد املنطق، تقريبا هلا من لربهان الذي يعتربه وسيلة بناء الفكر و ا

ورمبا استطردت يف مناقشة نوع أو حكم ما بقصد فهم تأصيل أيب حممد له، وليس لذات  .جمال التداول اإلسالمي
 .املسألة

 البرهان الذي تتضاعف فيه الصفات: 

الربهان الذي يكون احلد األوسط يف قرينته صفة متكررة حبيث ينتج حدا أصغر موصوفا بصفتني،   يعين
، متحدا يف قرينته هان يشرتط فيه أن يكون حكم احلد املشرتكإال أن هذا الرب . كالتفاضل أو التشابه يف الكيفيات

وحتفظ أيضا من أن تأيت حبمل خمتلف، ومعىن ذلك أن تكون الصفة اليت تصف هبا املخرب ”: بقوله ينبه على هذا
 الورد أطيب رائحة من اخلزامى،: عنه يف هذا النوع من الربهان خمتلفة، فيتولد عليك من هذا غلط، مثل أن تقول

نوع واحد إال فهذا تركيب فاسد، ألن حق هذه القرائن أن تكون الصفة من . واخلزامى أضعف رائحة من املسك
وحق االقرتان هو احتاد احلد األوسط  3“.حق االقترانمها كالمان خمتلفان مل يتم فيهما . ..يف درج التفاضل فقط

 .يف القرينة

  وإيجابها واحدالبرهان الذي تختلف مقدماته، والغرض في نفيها: 

 ضرورة   ،املقدمات اليت ختتلف يف الشكل والضرب لكنها تقصد إىل نتيجة واحدةهنا يعين أبو حممد 
 –املختلفة األشكال  –قدمات املظهر أنه يعين القياس املركب املنفصل، حيث ل يف هذا ملقام مبا ي  فصِّ منطقية؛ وي  
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وقد تكثر املقدمات ههنا ”: يقول ؛مع إضمار نتائج متوسطة هي بدورها مؤدية إىل نتيجة هنائية واحدة ،تقرتن
من رتبة كل نوع من جدا، وتكون من مجيع أنواع الربهان، وتنتج إنتاجا صحيحا إذا رتبت على حسب ما ذكرنا 

اآلية  ﴾   ﴿: بقوله تعلى ذا النوع من الربهانميثل هلو  1“.أنواع الربهان يف بابه

إن أمه إذا كان هذا امليت يرثه أبواه، ف :أي أن حتليل اآلية على طريقة الربهان أن نقول مثال [.44: النساء]
  .، فهما لألب، وليس يبقى إال الثلثانالرتكة ثلثوحدها تأخذ 

ن يف ذكره األصوليو ما  رح فيها أقسام ويبقى واحد،ط  يف هذه املسألة من القضايا املقس مة اليت ي   يشبه كالم ه
؛ وكال املنهجني قائمان على عند بعض الباحثني" طريقة النظر يف البواقي"أو طريق إثبات العلة بالسرب والتقسيم، 

، والفرق بينهما دقيق؛ يقول حبنكة ال يصلح أن يكون صفة ملوصوف معنيما مجع ألوصاف حمددة مث طرح 
ورمبا كانت طريقة السرب والتقسيم أكثر ضبطا من طريقة البواقي، وبإمكان طريقة السرب والتقسيم أن ”: امليداين

ما الفرق بني ما ذكرته وبني   ونتساءل 2“.تشتمل على طريقة البواقي إذا كانت طريقة البواقي حاصرة ومنضبطة
وهذا النوع كثري التكرر يف تضاعيف املناظرات وجم املرور يف ”: هذا النوع من الربهانكالم أيب حممد يف شرح 

كل قسم ممكن أن أثناء البحث عن احلقائق املطلوبات، ألنك توقن وجود شيء ما فرتيد حتقيق صفاته، فتأخذ 
واحدا منها يكون الموصوف يوصف به ثم تنفي عنه ما صح نفيه بالدالئل الصحاح حتى تنتفي كلها حاشا 

   3“.فذلك الذي يبقى هو صفة الشيء الذي تريد معرفة حكمه .فقط

ليس إال االستقراء الذي ذمه ذما شديدا كما سيأيت،  قسيم الذي يتحدث عنه أبو حممد؛ أن التهنا الشاهد
أنه ال يذم إال االستقراء الناقص الذي  –واهلل أعلم  –، أي استقراء تام ظاهر؛ فيظهر لكنه هنا قسمة حاصرة
مث إن هذا املسلك ظاهر يف أنه قائم على ربط املسب بات بأسباهبا، وهذا التعليل يف . يقصد إىل تعميم احلكم

 .الطبيعيات ال ينكره أبو حممد ألنه مبين على التجربة احلسية، لكنه ينكره غاية اإلنكار يف األمور الشرعية

 اللفظ في البرهان مراعاة المعنى مع: 

قرر ؛ فنتيج من املنفيتني أبداتنص على هذا أثناء جوابه عن سبب إنتاج النافيتني أحيانا مع تقرير عدم ال
وأما ما كان نفيا يف اللفظ وهو يوجب معىن .. ”: تزيد يف بيان مفهومه للربهان؛ قال يةقاعدة كلية غاية يف األمه
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وإنما يُراعى المعنى الذي يعطيه اللفظ ال صيغة وصفة ما للمخرب عنه فهذا ليس نفيا ولكنه إجياب صحيح، 
ال  بع ظاهرية حرفيةال يت  يف نظريته للمعرفة  مثل هذه القواعد يف الربهان تدل على أن ابن حزم 1“.اللفظ وحده

العام، وسيأيت مزيد بيان ملنطق  ل من حيث التقعيدعلى األق ختالف األلفاظ، احتاد املعاين معتلتفت إىل مراعاة 
 . ظاهرية ابن حزم، يف مبحث مستقل

 في البرهان بين اللفظ والمعنى، العموم والخصوص: 

لفظا  ،يف الكم منها مث استنتج أن ما تاثلة، رباعي مبقابلة يف القضايا الشرعية ل أبو حممد هلذه املسألةأص  
وأما ما كان كلي اللفظ جزئي املعىن، أو جزئي اللفظ كلي املعىن، فإنه ال حيكم حبجيته فهو حجة بنفسه،  ،ومعىن

مفردا يف داللته على ذلك املعىن، بل هو حمتاج إىل برهان آخر نصي أو عقلي ينقلهما عن داللة لفظيهما؛ يقول 
عه يف اللغة، وال أن خيص به بعض ملا جاز أصال أن ي نقل عن موضو ولوال الربهان الذي ذكرنا ”: مقررا هلذا املعىن

 2“.ما هو مسمى به دون سائر كل ما هو مسمى بذلك اللفظ

 ليست من برهان الدور النسبة بين المضافين: 

ا يسمى برهان الدور، ألهنا ليست من االستالل على الشيء أبو حممد أن اإلضافة ال تدخل يف ميقرر 
ضافني يقتضي اآلخر وجوبا عقليا، يقول موضحا هذا واحد من املي، أي أن كل دور املع  بنفسه، وإمنا هي من ال

وكل شيء فإما معلوم وإما جمهول، فاملعلوم يصحِّح غريه من اجملهوالت، واجملهول يصح ح بغريه من ”: املعىن
املعلومات، وكون كل واحد من املتضافني مقتضيا وجود صاحبه أمر معلوم بأول العقل، فطلب االستدالل عليه 

أما النسبة  .الحتتاج إىل برهان ألهنا من املتي قن ومعىن الكالم أن النسبة بني املضافني واجبة بأول العقل، 3“.أخط
 .هي رتبة فاسدةيف الدور سواء كانت استدالال باجملهول على نفسه أو املعلوم على نفسه، إثباتا أو إبطاال، ف

 وجوه العمل في أخذ البرهان من األشكال: 

قضايا اليت يراد الربهنة هبا، عن طريق أنه يفيد يف تصحيح ال بعد شرحه للعكس وشروطه، زميذكر ابن ح
. للرجوع هبا إىل الشكل األول الكامل يف نتائجه من حيث الكمية والكيفية املختلفة األشكال عكس مقدمات

ما ي ستأنف من رد بعض الرباهني اليت فيها : أحدمها: ومنفعتنا مبعرفة عكس القضايا من وجهني”: يقول رمحه اهلل
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يف تصحيح املقدمات اليت يريد طالب احلقائق تقدميها ليجعلوها : والوجه الثاين.. .صعوبة إىل البني  الالئح منها
 1“.أصوال لينتجوا منها ما يشهد للصحيح من األوقوال

الشرطية املنفصلة إال التامة، أي اليت تدل على  اياقام أيضا، أن ابن حزم ال يعترب يف القضذكر يف هذا املي  
ويشدد يف حتري استيفاء القسمة . التعاند التام بني أقسامها، فتنتج أربعة نتائج حبسب رفع أو وضع أحد األقسام

ا على خصمه يف إيراد الربهان؛ يقول يف م غاشا لنفسه يف طلب احلقيقة، ومشغبالعقلية أقسامها، وإال كان املقسِّ 
واعلم أن هذا الفصل ال يكون صحيحا إال بعد ذكرك مجيع ما توجبه الطبيعة من األقسام كلها، مث ”: هذا الصدد

تقصره منها على بعضها دون بعض، وأما إن مل تذكر أوال مجيع األقسام وابتدأت بذكرك بعض األقسام مقتصرا 
أت العمل، والصواب عنك ممنوع إال من جهة واحدة ال ينبغي لك أن تتكل عليها، عليها يف القسمة فقد أس

وهي أن يتفق لك صحة وقوع أحد األقسام اليت ذكرت على الشيء الذي تطلب معرفة صحة حكمه، فإنك 
حينئذ إذا صححت ذلك القسم املوافق خاصة صادفت احلق غري حمسن يف إصابته، لكن كإنسان أوقعه البخت 

 2“.نزعلى ك

 تنقيح البرهان عن األلفاظ الزائدة: 

نص أبو حممد على أن القضايا ال تأيت دائما على الرتب الصحيحة واملعاين الصادقة، غري أن مثت براهني 
يان ومن خالل األمثلة اليت ساقها لب. ترد بزيادات ال تؤثر يف حجية الربهان، إذا كانت ال تصلح املعىن وال تفسده

ية، وعند حذفها يبقى احلكم القض يت ال تناسب بينها وبني احلكم يفعين األوصاف الطردية اليظهر أنه ي ذلك،
الربهان من سائر الكالم الصحيح، وتلك األلفاظ الزائدة إمنا تعطي معىن ليس "خذ أنه ينبغي أأي . كما كانثابتا  

 3."من الربهان يف شيء

و نوع من أنواع القياس املنطقي، ال يلتزم فيه شكال نستفيد مما سبق؛ أن مفهوم الربهان عند أيب حممد ه
ا، وإما إما بنفسه –ألفاظها  وإن تعددت –  مواده أن تكون يقينيةمعينا من األشكال، بقدر ما يشرتط يف

اعتبار  يف صيل املعريف تتجلىآلية التأو  .ثم حمل اللفظ على المعنى الذي ُوضع لهبرجوعها إىل ضرورة العقل، 
ال يتقيد بالرتاكيب املنطقية ألشكال القياس، فال يلزم أن تكون  ألنه يقينية؛ براهني نصوص الشرع ابن حزم

                                                      
1
 .121التقريب، ص  - 

2
 .512التقريب، ص  - 

3
 .505التقريب، ص  - 
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د األقيسة احلملية أو الشرطية حىت تنتج، ما دام أهنا قابلة لصياغتها بتلك األقيسة عن لاشكأنصوص الشرع بنفس 
قلية من حيث صحة نقلها عمن شاهدها أو مسعها مث ألهنا راجعة إىل الضرورة الع حتليلها واستنتاج األحكام منها؛

حىت تكون من قبيل املقدمات املشهورة أو املقبولة، إذ لو كانت كذلك  ،وعليه فليست مواد الشرع ظنية. حسا
 .عند أيب حممد ملا اعتربها تفيد الضرورة واليقني

وعن   ؛عند املناطقة مذكورة ومرتبة هي مناقشة مراتب احلجج العقلية كما غياب كما نالحظ يف كالمه
مستوية اجلنسية  أن احلق صفة ذاتيةفلعله  ينطلق من كون بعض املقدمات من قبيل اجلدل أو الربهان أو اخلطابة؛ 

 .صحة التوحيد، وصحة النبوة، وصحة األوامر والنواهي: برجوعها إىل اليقني يف هذه املقدمات

ما اعتربه غريه برهانا وهو ليس كذلك، فيه مزيد بيان ملفهوم الربهان هذا، وقد عقد ابن حزم بابا للرد على 
، وأضفت إليه شكوكا عنده، بدا يل أن أعقد له مطلبا مستقال مادام أنه ليس من صميم تقريب مفهوم الربهان

 ".املنطق احلزمي"تقريب أيب حممد يف مبحث  أخرى على

 

 التقرير آليات: المطلب الرابع
ملعرفة ببيان وسيلة طلبها وبناء النسق الفكري العام هلا قريب ات – حممد يف تأصيله املعريفك أن أبا ال ش 

وإمنا . استعمل آليات فرعية تساعد على التأصيل املعريف؛ مجعتها ضمن مطلب عام ومسيتها آليات التقرير –
إذا طبخت فيها  اقررت الق در تقرير القاموس ويف  ،باملكانتفعيل من القرار وهو االستقرار : األصل اللغوي للتقرير
 يستقر يف ذهن املتلقي حىت يت املعىنتثب: وعليه؛ فإين أعين بالتقرير يف هذه املقام 1.حىت يلتصق بأسفلها

  :استخرجت منها أساليب متنوعةوله  باطمئنان؛

 ة الحاصرةمالقس: 
 ،املفاهيم الكلية داخل فصول الكتابيكثر أبو حممد رمحه اهلل من استخدام هذه اآللية سواء خالل تعريف 

  را، مث يفصل احلديث يفبعقد مالحق يتمم هبا الكالم على الفصول الرئيسة للكتاب، يقسمها تقسيما حاصأو 
 .أقسامه د  ع  لمحدود ب  لكل قسم على حدة؛ فيكون ذلك تعريفا 

                                                      
1
 (.قرر)مادة ، الزبيدي، "العروستاج " - 
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فأقل ما يف هذا الباب أن تعمى عليك "توفية القسمة العقلية حقها خلطورة نتيجتها، وإال  على ويشدد
احلقائق إن كنت باحثا فتعتقد الباطل، وتضل غريك ممن حيسن الظن بك، أو تتحري إن ظهر ما فسد من األقسام 

ه أحوال غري حممودة، إليك، أو جتيب جوابا فاسدا إن كنت مسؤوال، أو تغالط خصمك إن كنت سائال، وكل هذ
 1."بل هي مذمومة عند أهل العقول جدا

قسمة مخاسية،  األلفاظ ومعانيها وبني األمساء وأشخاصها؛ قس مها ابن حزمسب بني النِّ : من أمثلة ذلك
وهي توافق املسميني واحلدين، أي : "األمساء املتواطئة"مث بدأها ب. عنون هلا بأوجه وقوع األمساء على مسمياهتا

، وهي التماثل "األمساء املشرتكة"مث . ، وهي التباين يف املفهوم واملاصدق"األمساء املختلفة"مث . ثل لفظي ومعنويتا
، املشرتكة يف األصل اللغوي الصريف وهي "األمساء املشتقة"مث . "األمساء املرتادفة"يف اللفظ دون املعىن، وعكسها 

 2.مشتقاهتا صدقاتام  املختلفة يف

تقسيمه للقضايا من جهة اإلخبار عنها؛ فبعد أن ذكر اجلهات العقلية الثالث، وفرع : ومن ذلك أيضا
ما كان مقطوعا به قبل )، والواجب قسمان (قريب وبعيد وحمض)فاملمكن ثالثة أقسام : حتت كل واحدة أقسامها

: قال بعد هذا التشقيق(.  العقل واملطلقممتنع باإلضافة ويف العادة ويف)، واملمتنع أربعة أقسام (وجوده وما مل يكن
    3“.واعلم أنه ال قسم لقضايا العامل غري ما ذكرنا أصال”

 تقرير المطالب: 
 "القدمية"زيل قلق العبارات بلغة ت هأن يعنون للمطلب مث يشرح بطريقة أيب حممد يف شرح مباحث الكتا

بطريقة الربهان، وفاء ملا قطعه على نفسه من كوهنا السبيل مث يستدل على كالمه العبارات املألوفة،  وتقرهبا إىل
معىن املطلوب بأنواع األمثلة الطبيعية واللغوية والكالمية والشرعية، حىت للميث ل بعد ذلك  الوحيد إلدراك احلقائق،

ملا  جامع ربتعريف مختصيستقر املعىن يف ذهن املتلقي، ويرد على االعرتاضات الواقعة واملتوقعة، ليختم املطلب 
وفق التسلسل املنطقي الذي انتهجه يف إيصال املعىن وإقناع السامع، مع  املراد تقريره سبق تفصيله، إحكاما للمعىن

 :وأورد فيما يلي مناذج لتعاريف تقرر بعض املطالب .استحضار تفاوت أفهام املتلقني وتعدد أنساق تفكريهم

                                                      
1
 .511التقريب، ص  - 

2
 .242 – 245التقريب، ص  - 

3
 .111التقريب، ص  - 
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لزوم  فنفهم إذن 1“.هو ما فصل طبيعة عن طبيعة إن الفصل”: "الفصل"شرح كلية من ذلك قوله يف  -
 .األخرى، وإن وقعت كلها حتت جنس واحد بعض األنواع بعض ما ال يلزم األنواع  

تقوم مقام احلد، ويرسم هبا ما كان فيه رمسا صحيحا دائرا ”: ومنها أيضا قوله يف تعريف اخلاصة املساوية -
فهذا هو االنعكاس . ضحاك، وكل ضحاك إنسانفإنك تقول كل إنسان . على طريف مرسومه منعكسا

  2“.الصحيح، وهذا هو الدوران على الطرفني
فكون اجلسم يف اجلسم تكن؛ وهو غري احلمل الذي : وباجلملة”: قوله يف الفرق بني احملمول واملتمكنو  -

 3“.هو كون العرض يف اجلسم
فال  ،جلوهر الذي هو جنس األجناسن االختصار يشملهما؛ فاوسواء كان التعريف باحلد أو بالرسم فإ -

 4."إنه القائم بنفسه القابل للمتضادات: "حيد ألنه ال جنس فوقه، يرمسه اختصارا
العالقات بني األشكال واألضرب واملقدمات بأسلوب تقريري منطقي يساعد على فهم كل مسمى  جيمع -

فللشكل األول أربعة : ثالثةإن أشكال الربهان ”: من هذه الثالثة، ووضعه يف سياقه املنطقي؛ يقول
أحناء، وللشكل الثاين أربعة أحناء، وللشكل الثالث ستة أحناء، وإمنا نعين بذلك األحناء الصادقة يف اإلنتاج 
أبدا على كل حال، فالشكل للربهان كاجلنس، والنحو له كالنوع، مث املقدمات املأخوذة كاألشخاص، 

   5“.كل علم ويف كل مسألة  وهي غري حمصاة عندنا بعدد ألهنا تتصرف يف

 تعليل القواعد: 
القواعد، حفظها ضمن كليات معلِّلة لتلك  قي على مجع شتات التقسيم واالستغناء عن كثرةمما يعني املتل

يف عرض أيب حممد ألشكال الربهان : مثال ستذكار من ت عداد أفراد تلك القواعد؛القواعد، فتكون أقرب لال
علل اتباع النتيجة  "القرينة"والكيفية املختلفة يف  وكيفية استخراج النتائج من املقدمات حبسب الكمية( القياس)

واعلم أنه ال خيرج يف النتيجة إال أقل ما يف املقدمتني وأبعده من اليقني والقطع، ”: بقوله( النفي واجلزئية)للخسة 
عدة تعلِّل وهذه قا 6“.ذلك ال خيرج فيها إال األقل الذي ال شك فيهالنتيجة من طبعها حتري الصدق فيها، فلألن 

                                                      
1
 .259التقريب، ص  - 

2
 .242التقريب، ص  - 

3
 .222التقريب، ص  - 

4
 .229التقريب، ص  - 

5
 .124التقريب، ص  - 

6
 .125التقريب، ص  - 
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ا من اندراج إحدى املقدمتني يف األخرى، كانت متبعة ألقلهما يف للمتلقي أضرب النتائج؛ فإن النتيجة حلصوهل
 .الكيف والكم حىت تكون متحرية للصدق

 

ة أنه بعد أن هي أ أرضية البيان العريب بآلي :أصيل املعريف للمنطق عند ابن حزمخالصة مبحث آلية الت 
ي، ظاهر اللفظ وأوائل العقل وحاكمية الوحرية يف املعرفة مبنية على احتاد نظل اإلتقان يف التنويع اللغوي، أص ل

 .قواعده أحكم   فهوم خاصطريقة القياس الربهاين مبمستعمال يف إحكام فهم النص الديين وبناء احلكم الشرعي 
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 توجيه العقديآلية ال: المبحث الثالث
 

 التصويب العقيدي: المطلب األول
باعتبارها قاعدة أساسية يف  "تقيد الحكم العقلي بالوحي"سبق أن أشرنا يف مبحث التأصيل إىل قاعدة  

أن توجد آلية مستقلة  القاعدةية ابن حزم؛ مقتضيات هذه التأصيل املعريف الشرعي للمنطق األرسطي يف منهج
فسبيل اآللية املطلوبة  –أعين العقيدة  –ونظرا المتناع التقريب يف هذا الباب  وم مبراعاة هذه القاعدة وإعماهلا؛تق

هذا اجلانب من التقريب التداويل يف غاية األمهية، لعنايته بأخص خصائص . هو التوجيه إىل الصواب والسداد
 .، أقصد سالمة العقيدة اإلسالمية باستنادها إىل الوحي اإلهليجمال التداول اإلسالمي

آلة يعصم الفكر عن  علم  كونه   يف وفود املنطق إىل العامل اإلسالميجرى اخلالف بني املسلمني منذ وقد 
أم أنه آليات صورية  املهيأة للملء بشىت أصناف املواد؛أشكاله كالقوالب و لإلعمال يف كافة العلوم،  قابالالزلل، 

 الفقهاء كأيب حامد الذي قرر أن والرأي األول هو جلماعة من. ومضامني معنوية، ال تنفك األوىل عن الثانية
 1’’.النظر يف الفقهيات ال يباين النظر يف العقليات، يف ترتيبه وشروطه وعياره، بل يف مآخذ املقدمات فقط“

أهل وفريق معارض تزعمه مجاعة من  ؛"فالسفة اإلسالم"رأسهم من مسوا د على ي الثاين اقتسمه فريق مؤيِّ والرأ
رت فهذه األشكال وإن تكث  ”: الذي خل ص أقيسة املنطق يف قوله من أشهرهم تقي الدين ابن تيمية احلديث،

  2“.وميكن تصوير ذلك بصور متعددة مما ذكروه ومما مل يذكروه. فجميعها تعود إىل أن الدليل يستلزم املدلول

 لى أنه يعترب املنطق آلة ومضامني؛دليل ع ديتهاج أيب حممد آلية للتصويب العقويف نظري أن جمرد ان
 لتقريبلبصدد حماولة  بل هو أنه ليس رافضا له  ومعلوم –ما لكل ما تضمنه املنطق األرسطي ليس مسلِّ  ولكونه

حبسب منهج ابن حزم يف  "تصويب"قلت  .ذلكللتوجيه العقدي كلما حضرت مناسبة مل آلية لي عفإنه  –
يف مطلب  –إن شاء اهلل  –أيت بعضها ، يها يف كتابهنثر  العقيدة، وإال فقد خالف الصواب يف مسائل كثرية

 : أورد بعض مناذج التصويب العقدي وفيما يلي. مستقل يف خاتة الفصل التايل

                                                      
1
 .41ص ( 0949دار المعارف، : رمص)، أبو حامد الغزالي، "معيار العلم" - 

2
 .212، ص الرد على المنطقيين - 
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، فإنه على عادته قسم الوجود "الجوهر"مفهومه لمدلول هو  التوجيه العقدي ه يفذكر ميكن أول ما  -
املخلوق إىل قائم بذاته  ، مث(موجود يف املنقول اليوناين وهذا غري)تقسيما عقليا بني اخلالق واملخلوق 

. ، مما يدل على أن اجلوهر ال ميكن أن يوجد إال جرما متصفا باألعراض(عرض)وإىل قائم بغريه ( جوهر)
يقول الدكتور  1“.ز وجل، فليس حامال وال حمموال بوجه من الوجوهوأما اخلالق ع”: يقول رمحه اهلل

يف خط أرسطي واضح فيما يتعلق بكون اجلوهر حامال للمقوالت التسعة  [ابن حزم] يسري”: يفوت
الباقية ألهنا ال تقوم إال به، غري أنه ينبه إىل أن اجلوهر أو جنس األجناس يتعلق باملستوى املخلوق، وهو 

 ميل أرسطو يف بعض األحيان إىل اعتبار احملرك األول جوهرا واعتبار العقول املفارقة بذلك يومئ إىل
 2“.جواهر

يف تقسيمه للنفوس الناطقة إىل املالئكة وأنفس األشخاص اخللدية اليت أخرب عنها النيب صلى اهلل عليه  -
وغرينا يعتقد مكان ”: هوسلم أهنا يف دار النعيم، وأنفس اإلنس، وأنفس اجلن، يرد على الفالسفة بقول

 3“.أن األجرام العلوية من الكواكب والفلك؛ ذات أنفس حية ناطقة –اليت ذكرنا  –األشخاص اخللدية 
جنده  – "الفصل"أعين اإلحالة على  –ملناقشة هذا الكالم، ونفس األمر  "الفصل"حييل على كتابه  مث

 .يف مواضع تستدعي نقاشا عقديا سيخرج املصنف والبد عن غرض الكتاب
املمتنع باإلضافة، : ة أقسامقسمة حاصرة إىل أربع المتناع من اجلهات العقلية، قسمهعند شرحه لعنصر ا -

هذا "على أن   مل يفته التنبيه املمتنع عادةويف. ع يف العادة قطعا، املمتنع يف العقل، املمتنع املطلقنتاملم
 4."منه وال سبيل إليها لغريه القسم به تصح نبوة النيب إذا ظهرت

ينكر أن يكون الزمان مقولة، أو شيئا ال ي ضاف إىل املوجودات الطبيعية املخلوقة؛ "يف باب املقوالت  -
الزمان  وإنكاره له ناتج عن إرادته عدم الوقوع يف القول مبطلق آخر جبانب املطلق احلق، فهو يعترب أن

 5".إضافة، أي مدة وجود اجلرم ساكنا أو متحركا

                                                      
1
أخشى من هذا اإلجمال أن يستلزم ما ينافي مقصود ابن حزم من التصويب العقدي، بأن يقود : قلت. 221التقريب، ص  - 

 .كالمه هذا إلى نفي حقائق الصفات فرارا من التركيب في الذات اإللهية
2
 .200ص ، وابن حزم ومنطق أرسط - 

3
 .251التقريب، ص  - 

4
 .129التقريب، ص  - 

5
 .222، سالم يفوت، ص وابن حزم ومنطق أرسط - 
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ما أريد التدليل على إعماله  رديب العقدي يف منهجية ابن حزم، بقت بصدد استقراء حماوالت التصو لس 
أهنا حتقق أهم خصائص جمال التداول : ، أعتربها غاية يف األمهية يف حماولة التقريب؛ من جهتنيالغرض آلية لذلك
فظاهر أن  .سائل العقيدة يف فصول الكتاب كلهوثانيا أن ابن حزم أشار إىل م وهو سالمة العقيدة؛ ،اإلسالمي

 .الصلة وثيقة بني املنطق والعقيدة، ولفهم منهجيته كان البد من دراسة هذا اجلانب

 

 التمثيل الشريعي: لب الثانيالمط
التمثيل الشريعي اليت استعملها ابن حزم يف فصول عدة من  آلية   ينطوي ضمن آليات التوجيه الديين

هذا أن منفعة هذه كتابنا وليعلم من قرأ  ”: هقوليف املقدمة عند   الغرض منهاالكتاب، وسطرها يف عنوانه، مث بني  
فدل هذا على أنه سي عمل آلية للتمثيل، ينوع فيها األمثلة  1“.الكتب ليست يف علم واحد فقط بل يف كل علم

 .يف علوم الشريعةاملنطق حبسب املطالب واألشكال املنطقية ليربهن على صالحية إعمال قوانني 

قابال هذه اآللية دليل آخر على إحكام ابن حزم ملا هو بصدد تقريبه، وإال كيف ميكن جعل املنطق 
اآللية حمطة  فكانت هذه نطق وخلصائص وعلوم جمال التداول؛ يكن حمك ما لقوانني امللو مل الحتواء املعارف كلها،

وقد عرب عن هذه اآللية بعبارة أخرى تزيد يف بيان معىن  ."تأصيل املنقول"أخرى يف عملية التقريب التداويل 
 تشخيص األشكالنا، شارعون يف وها حنن حبول اهلل خالقنا الواحد تعاىل وعونه ل”: ا قالم  التمثيل واملراد منه ل  

 2“.الثالثة املذكورة آنفا من مثال طبيعي، ومن مثال شريعي؛ ليكون أسهل للطالب وأجلى للشك

وال يعنينا هنا املضمون الفقهي لألمثلة بقدر ما يعنينا منها جانب الشهرة وفشو االستعمال، وإن كان "
االستعمال اللغوي، ولقد تنوعت األمثلة املألوفة اليت جانب املضمون الفقهي ال يفارق عند ابن حزم جانب 

وعليه، . ..استخدمها ابن حزم تنوعا كبريا، وتعلقت مبختلف مستويات التعبري، وانتسبت إىل دوائر معرفية متعددة
صلي، جعله يبعث فيها الروح العملية احلية اليت خيتص هبا جمال التداول األ ديد األمثلة الذي قام به ابن حزمفإن جت

 3".قة فيهلالتجريد الذي كانت عا أوصاف   سائل اليت ضربت هذه األمثلة هلاويصرف عن امل

                                                      
1
 .222، ص التقريب - 

2
 .121التقريب، ص  - 

3
 .222، طه عبد الرحمن، ص "تجديد المنهج" - 
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 :در االستمداد، ومراعاة قصد اإلفهاماع مصنو تدل على ت ودة ألمثلةوفيما يلي مناذج معد

 :دوح  مالمثال ال .4

ل له، ث  ألكثر من ممحيرص على اختاذ نفس املثال  عين به املثال الذي يستعمله يف أكثر من موضع، حبيثوأ
هذه الطريقة يف التمثيل،  .، وكثريا ما يفعل هذا يف أقسام تعريف مع نيحبسبه ث ل لهكل مممبا يوافق  تغيري تقييداته  مع

نفس املثال مع تقييده مبا ل استحضار  ألهنا  ،جزئيااختالفا عني على فهم أقسام التعريف اليت ختتلف يف املعاين ت  
عند شرحه ألقسام القضية الشرطية املنفصلة، واختالف  –ويوضح أبو حممد ما أشرت إليه آنفا . يناسب كل قسم

وإمنا أخرجت لك الوجوه كلها من مسألة واحدة لرتى نسبة ”: بقوله–نتيجتها حبسب وضع أو رفع أحد األقسام 
 1“.لو كانت من مسائل شىت الوجوه بعضها من بعض بأمكن وأسهل منها

احلامل "و" احلامل الناعت"عند شرح الفرق بني  فمثال الثنائية، يف القسماتما يورده : من أمثلة ذلك
، اجلوهرية فاإلنسان املطلق حامل لألعراض وناعت لألشخاص باإلنسان الكلي واإلنسان اجلزئي؛ ، ميثل"املنعوت

  .ع هلاباسم جامة منعوتواألشخاص حاملة لألعراض 

 ":اإللهي"المثال  .8

، مبتدئا ال مفرتضل جلميع األضرب املنتجة يف كل شكل مبثالكالمي؛ وقد مث   املثال   ويعين باملثال اإلهلي
بعض العامل مركب، : فمثال يذكر يف النحو الرابع من الشكل األول. بالقضايا القاطعة أوال مث الشرطية بنوعيها

بعض العامل ليس : ويف النحو الرابع من الشكل الثاين. فبعض العامل ليس أزلياوليس شيء من املركبات أزليا، 
بعض األعراض عدد، وكل : ويف النحو الثالث من الشكل الثالث. خالقا، واألزيل خالق، فبعض العامل ليس أزليا

 2.األعراض حممول، فبعض العدد حممول

الكثري من األمثلة  حاجة  مث  ،على تعقيد يف تراكيبهاف وق  ي هذه األمثلة وغريهاواحلق أن النظر النقدي يف 
األمثلة من علم الكالم اختصت بذلك وغري وارد أن  .ها توضح معانيها حىت حيسن التقريب هباإىل مقدمات قبل

س التكلف يف اتسمت بنف ،حىت األمثلة الشريعية اليت تأيت بعد   هألنالتعقيد نظرا لطبيعة مسائل علم الكالم ذاته، 
 .اللزوم بني املقدمات ونتائجها غموضندراج والتناسب بني املقدمتني، و االعبارة، وخفاء ال

                                                      
1
 .512التقريب، ص  - 

2
 .191ص  إلى 112انظر هذه األمثلة وما يليها من األمثلة الشريعية، من ص  - 
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 :المثال الشريعي .0

فمث ل  لفقهية ألحناء األشكال الربهانية؛مبا أعلنه يف عنوان ديوانه من التمثيل باألمثلة ا رمحه اهلل  ابن حزموف  
فكل  "كل مسكر مخر، وكل مخر حرام": وي املشهوراألول من الشكل األول باقتباس من احلديث النب للنحو

بعض الفروج من املتمل كات ال حيل وطؤه، وكل فرج زوجة أو أمة : وللنحو الرابع من الشكل الثاين. مسكر حرام
وللنحو السادس من . ليس مباحا –ليس فرج زوجة أو أمة  –مباحني حيل وطؤه؛ فبعض الفروج من املتملكات 

بعض الشروط مفسد للعقد، وليس شيء من الشروط متقدما للعقد؛ فبعض املفسد للعقد ال : الشكل الثالث
 .يتقدم العقد

وخفاء املناسبة بني  الرتكيب ا بعد األمثلة اإلهلية، وهي تعقيدنفس املالحظة اليت أوردهت ميكن أن نسجل
 القرآن والسنة من بنصوص ذلك يف كل وكان املنتظر من أيب حممد أن يأيت. لنتيجةا املقدمتني، وغموض اللزوم يف

يقيم احلجة على أن بناء ل وذلك .يف منطوقها األصلي ون تغيري مؤثرد ،اج إال لصياغة على شكل معنيتحت ال
وعلى كل حال،  .الفهم واالستدالل يف نصوص الشرع ينحو منحى األحناء املنطقية على توافق وانسجام ظاهرين

لشكلني الثاين وإحالته ل ،والعكوسات اليت استنتجها ،فال ي ناقش ابن حزم يف صحة األمثلة والصور اليت قدمها هبا
اللغوي الطبيعي الذي  فكل ذلك صحيح املعىن، سوى أنه قلق العبارة، بعيد عن املنطق والثالث إىل األول؛

 .إىل ذات األشكال املنطقيةالتقريب كله، ولعل السبب يرجع  يناسب أسلوب

 :النص الشرعي .4

هذا ال ال يكثر أبو حممد من إيراد النصوص القرآنية واألحاديث النبوية أمثلة لالستدالالت املنطقية، لكن 
ومع ذلك فإنه يربط تقريره للمطالب بتنزيلها على نصوص  .غري خاضع لتلك القواعدعنده أن النص الشرعي يعين 

صوص وبيان شرعية دون تفصيل يف ذلك، فكأنه حييل على مواضع أخرى من كتبه هي حمل االستدالل بتلك الن
من ذلك إيراده  .شرعية اليت نثرها يف فصول ديوانهال بأس أن نذكر شيئا من أمثلة النصوص الو . أوجه الدليل منها

ل النتائج يف باب القياس املركب املنفص [44: النساء]اآلية  ﴾   ﴿ :اىلقوله تع

نطواؤها على مقدمات تدل على أن لألب الثلثني من هو ا املختلف أشكال املقدمة؛ وحمل الشاهد من اآلية
 1.الرتكة

                                                      
1
 .512التقريب، ص  - 
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ا لكنه ،احملذوفة من القضاياوكذلك ذكر أمثلة آليات من القرآن الكرمي يف معرض حديثه عن األلفاظ 
أنه الزم  ف، وال يؤثر يف صحة الكالم تركه ما دامو الربهان قائم منها باعتبار ذلك احملذالزمة هلا يف املعىن، وإذن ف

قوله  اآليات اليت مثل هبا هلذا املعىنمن . لة االقتضاءوهذا بعينه ما يسميه العلماء بدال ؛"عقل اللغة"له من جهة 
                ﴿: تعاىل

    ﴾  فال شك عند السامع هلذه اآلية ” :قال عقبها[. 60: النساء]اآلية– 

أن ههنا معىن بنا إليه ضرورة قد حذف من  –إن كان له أدىن فهم للسان العريب وأقل معرفة بامللة اإلسالمية 
 1“(.أو جاء)وبني ( سفر)لفظة بني ومكان معىن هذه ال( فأحدثتم)اللفظ اكتفاء بأنه ال خيفى ذلك أصال، وهي 

باآليات الكرمية هو باب أحكام الربهان يف الشرائع، حيث ربط فيه بني قوانني القضايا  وأكثر األبواب أمثلة  
    ﴿: كنحو تثيله للكلي اللفظ جزئي املعىن، بقوله تعاىل  ؛املنطقية وبني النصوص الشرعية

       ﴾ [470: آل عمران].2 

 :مثال منقول عن الملل المخالفة .5

ميثل هبا هنا يف بعض املواضع، كما يف   "الفصل"أقاويل للملل املخالفة تعرض هلا بتفصيل يف كتابه  يذكر
امللل املخالفة لنا من أن "من ذلك ما حكاه عن و . كيفية حترير الربهان وكشف األغاليط ومواضع أخر  كالمه عن

وقال . ستة آالف سنة: وقال آخرون. مخسة آالف سنة: وقال آخرون. للدنيا مذ حدثت سبعة آالف سنة
عدم تغري الربهان بتغري مثاال على قال هذا  3."حنن ال حد عندنا يف ذلك: وقلنا. أربع مائة ألف سنة: آخرون

 .األلفاظ الزائدة اليت ال تصلح املعىن وال تفسده

                                                      
1
 .501التقريب، ص  - 

2
 .522انظر المثالين معا في ص  - 

3
 .502التقريب، ص  - 
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ومل يكن ابن حزم منفردا يف حماولته تقريب املنطق باالستكثار من األمثلة الشريعية، ولكن لعله أول من "
فعاد يستمد األمثلة من  فتح هذا الباب، مثلما حاول ابن سينا استمداد األمثلة من الطب، ومن بعد جاء الغزايل

 1".فكتاب التقريب يثبت أن الغزايل مسبوق إىل هذه احملاولة. الفقه

 

 :الفصلخاتمة 

أن أبا حممد استعمل جمموعة من اآلليات تنوعت بني آليات لغوية وآليات  يستخلص من كل ما سبق
ل فصول كتابه على حسن خال حية اللغوية، فإن ابن حزم أك د منأما من النا. تأصيلية، وآليات مالءمة

مراعاة قصد اإلفهام، حبسب سعة وبالغة لغة جمال التداول، مث حبسب مع  االستعمال اللغوي لألساليب العربية
 .واملثالوالشرح تفاوت مدارك املتلقني وما يناسبهم من نوع العبارة 

بل كانت  فإن عملية التقريب مل تقتصر على نقل ألصول املنقول بلغة أخرى فقط، ،ومن الناحية التأصيلية
مالئم  منهج   –مصطلحا ومفهوما  زيادة على استقالل اللغة –، حبيث يكون للمنقول تقريبا للمفاهيم والقوانني

هي عملية بناء : وبعبارة أخرى .عن أصول فكره وثقافته خلصائص جمال التداول، يستقل بنسقه املعريف املعرب  
مشكل الرتمجة واللغة، وو ضعت قاعدة البناء املتمث لة يف  –أو كاد  –فانتفى  ،ست أرضيته اللغوية بإتقانسِّ معريف، أ  

، لي فسح اجملال إىل "طريقة الربهان"، مث ف ص لت أدوات البناء حتت عنوان اإلسالمية وعلوها سالمة العقيدة
 .االجتهاد يف البناء دون معو قات

حتت حاكمية النص الديين، فبقي لنا  التصويب ومت ومن الناحية العقدية؛ فقد روعي الوحي السماوي،
األساس املتفق عليه حمفوظا مصونا، ومل ميكن التقريب يف هذا اجلانب بني املنقول اليوناين واألصل اإلسالمي، 

 .املعارفإدراك ىل سبيل ليكون العقل بذلك مسد دا مستنريا وهاديا إ. لتباين مصدري التشريع

لشريعة آللة النظر املنطقي، ويف فقد تنوعت وتعددت مصادرها، لتكون دليال على قابلية علوم ا أما األمثلةو 
وباجلملة؛ فإن . مكابرةنوع رد على من قال باملعاندة، ألن إنكار األمثلة التطبيقية الصحيحة  التمثيل الشريعي

                                                      
1
من مجموع " التقريب"ولم تر ترد هذه الفقرة في نسخة  .02ط دار الحياة، ص  ، إحسان عباس،"التقريب"مقدمة  - 

 .الرسائل
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 ،إن مل يكن بالتفصيل، وإيضاح نتائجها؛ حيتاج إىل بيان إعماهلا – آلياته وفهمهاحتديد بعد  –تقريب ابن حزم 
   . يف الفصل التايل –إن شاء اهلل تعاىل  –ل املنهج العملي كافية لإليضاح، وهذا ما سنحاوله م  فج  
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 آليات التقريب في منهجية ابن حزمإعمال : لفصل الثانيا
 

ا يف آلية اإلتقان اللغوي، ابن حزم يف تقريبه للمنقول اليوناين، وإمجاهل  بعد حتديد اآلليات اليت استعملها 
، هاأن نستبني نتائج ي؛ استدعى البحث يف كيفية إعمال هذه اآللياتوآلية التأصيل املعريف، وآلية التوجيه العقد

ها يف وآثار   استعمال هذه اآلليات موارد .إلصابة الغرض وحتقيق السداد عتبار أن املقصود منها هو اإلعمالبا
الظاهرية يف  اخللفية: قسمتها إىل ثالثة مباحثو  ه الفكري كثرية ومتنوعة، هلذا اخرتت أمههامنهجية ابن حزم ونسق  

ا يف الشكوك مطلب به حلقتأو األصول والسمات العامة للمنهج احلزمي يف املنطق،  ؛جدالهو أيب حممد  تقريب
 .التسديد اللغوي يف التمكني لألمساء واملفاهيم املنطقية ؛ابن حزم رتاضات على تقريبواالع

. وذلك أن سيطرة مذهب التدين على املفكر تكاد تكون ضرورة حتمية، وال سيما يف منهجية ابن حزم
وقد نستغرب أن جيمع الباحث بني ظاهرية ت عظم النص، مع منطق يرفع منزلة العقل ويفسره بلوازمه من اهلداية 

 بنيُّ ومن خالل املباحث التالية، سنحاول ت  . والعمل الصاحل، مث طريقة استدالل تروم بناء الفهم على القطع واليقني
شكالية التوفيق بني األصل ت النسق الفكري، لنجيب عن إاالجمو  نوع العالقة والنسبة بني نتائج التقريب املنطقي
 . اجلهد الفكري اانتهجه أبو حممد، واملآخذ اليت ترد على هذ اإلسالمي واملنقول اليوناين، ونوع التقريب الذي

مث املنهجية اجلدلية هي جمال احملاججة  ؛سنعترب اخللفية الظاهرية مبثابة الدائرة الشاملة للنسق الفكري
، لنصل إىل حماولة استكشاف األصول الفلسفية والسمات املنطقية يف املنهجية اخلاصة بابن حزم ؛ومناظرة اخلصوم

وكل ذلك حماولة تتبع نتائج نظرية املعرفة على أساس . وأثر ذلك على اجلانب العقدي، مث اجلانب اللغوي
يقول  وعن هذه .وأين تقع اإلضافة احلزمية يف قراءة املنطق األرسطي دالل الربهاين كما قع ده ابن حزم؛االست

ملرتمجون فحسب، بل أيضا أرسطو الذي فكر أرسطو ال ميثل األصل الثابت الذي شوهه ا”: الدكتور سامل يفوت
والقراءة اليت قام . يف نسق لغوي، وضع مفاهيم ومعاين قد تنطبق على أنساق لغوية وقد يكون منها ما ال ينطبق

هبا ابن حزم ألرسطو كانت قراءة استهدفت إبراز ما ينطبق من أرسطو وما ال ينطبق والتنبيه عليه؛ أي قراءة مزيلة 
 1“.رافعة لإلهباماتلاللتباسات و 

                                                      
1
 .212، ص وابن حزم ومنطق أرسط - 
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 ابن حزم في منطق ةالظاهري الخلفية: المبحث األول
 

 "ظاهرال"منطق : المطلب األول
ومعلوم أن املذهب الظاهري يعتمد . نبحث يف هذا املطلب عن التأثري املنطقي يف ظاهرية ابن حزم رمحه اهلل

جند أن املقصود من  "التقريب"على ظواهر النصوص الشرعية يف استنباط األحكام، لكننا من خالل دراسة كتاب 
للغوي املطابق حرفيا للكالم، بل املدلول اللغوي الظاهر ليس والبد ما يتبادر إىل الذهن من الوقوف على املدلول ا

أن جنيب عن إشكالية  واملقصود. ة الشرعية من جهة أخرىمن جهة، واملعرف( أوائل العقل)يؤطره العقل الصريح 
 .اجلمع بني مذهب اشتهر بتقدمي الظاهر على كل داللة، وبني منهج تأثر بالقوانني املنطقية إىل أبعد حد

لربهان هو طلب احلقائق الشرعية با ابن حزم نبغي أن نعلم أوال أن أساس منهجي قبل طلب اجلواب
ما يرد عليه من اعرتاضات  وردِّ  ،وهذا يصرح به بعد طول بيان للربهان وأحكامه .القطعي، حيث ال جمال للظن

ال جتوز البتة،  واعلم اآلن أن املساحمة يف طلب احلقائق”: –مقررا وقاطعا مبا يقول  –يقول  هم؛وشغباخلصوم 
وإمنا هو حق أو باطل، وال جيوز أن يكون الشيء حقا باطال، وال ال باطال وال حقا، فإذا بطل هذا القسمان 

ولذلك قال لنا األول . ببديهة العقل ضرورة ثبت القسم الثالث إذ مل يبق قسم سواه، وهو إما حق وإما باطل
  1“[.08: يونس] {ق إال الضاللفماذا بعد الح}: الواحد عز وجل يف عهوده إلينا

إن قلت أن هذا األصل  وال أجازف انطالقا من هذه األحادية يف وجود احلقائق سيبين ابن حزم طلبه هلا، 
هو لتحقيق هذا آليات تأصيله املعريف للمنطق  مدار إعمالو  قي هو أساس مذهب ابن حزم الظاهري؛املنط

من خالل جمموعة من  العالقة بني املنطق والظاهر يف تقريب ابن حزمنحاول فيما يلي استبانة نوع سو  .القصد
 :ا يف تضاعيف كتابهو إجياز يشرحها بسطا أالقضايا 

 "2:".إن القضية ال تعطيك أكثر من نفسها 
هذه قاعدة منطقية ظاهرية ينز هلا أبو حممد على القضايا الشرعية، ليدفع هبا وجوه االعرتاض، وجيمع هبا بني 

: بقوله تعاىل هل لمث  و لتداخل بني القضايا الكلية والقضايا اجلزئية، حديثه عن اأثناء من ذلك ما ذكره  األدلة؛

                                                      
1
 .542ص التقريب،  - 

2
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﴿   ﴾ ؛"القطع يف ربع دينار" :النبوي ، مث احلديث[63: املائدة] اآلية 

وليست دافعة هلا، وال لشيء منها "جزئية من جزئيات تلك القضية الكلية يف اآلية،  معتربا أن القضية يف احلديث
ال قطع ) ة يف احلديث مل تأت بصيغة حصرمبعىن أن القضي 1."أصال، وال مانعة من القطع يف أقل من ربع دينار

على عموم معناها لعموم لفظها، وتكون كل قضية ال تعطي إال ما دلت عليه  إذن اآلية فتبقى ؛(إال يف ربع دينار
 .ظواهرها

االستدالل  قصر   –من أصول الظاهر أصل  وهو –وال يعين أبو حممد بكون القضية ال تعطي إال نفسها 
أي أن . ني فأكثرلكنه يفرق بني االستدالل املباشر وبني اإلنتاج، ويعترب اإلنتاج الزما لقضيت ،الواحدة لقضيةبا

أما العكس والنقيض وما إىل ذلك  .ر عن طريق االقرتان أو االستثناءإال باالستدالل غري املباش اإلنتاج ال يتأتى
وهذا الذي ذكرنا ”: يقول شارحا هذا املعىن –عند العلم باحملذوف  –أو احلذف اجلائز  "االنطواء"فهو من قبيل 

ومعىن االنطواء أننا أتينا إىل معان  . قضايا مل ي لفظ هبا إمنا هو انطواء فيها فقط يف هذا الباب من قضايا ت فه م منها
وباجلملة؛ فكل قضية فجزئياهتا يدخل اإلخبار عنها يف اإلخبار . كثرية فعربنا عنها بلفظ واحد طلبا لالختصار

  2“يتهابكل

 "3".شرط فاسدالضروري البرهاني أبطلنا في الشرائع كل عقد ارتبط ب ومن هذا األصل
 

م والتايل قضيتني لزوم يف القضية الشرطية، باعتبار املقد  يستنتج أبو حممد هذه القاعدة الكلية بعد شرحه ل
وتنزيل هذا  .فع املقدملقت إحدامها باألخرى؛ فمهما و جد املقدم و جد التايل، ومهما ر فع التايل ر  مستقلتني ع  

مث ال يرتك هذا األصل دون شرح . الشرط الفاسد عقود التقرير املنطقي على أصول الفقه الظاهري وقع يف إبطال
ما إذا كان احلمل يف املقدم أخص،  ، بل يفرق بنيألوجه احلمل فيه وما يرتتب عليها من اطراد اللزوم نفيا وإثباتا

 . أو مساويا، أو أعم

إذ كل شيء ال ”: يقول شامال لنصوص الشريعة؛أصال ضروريا  ه النتيجة املنطقيةوالشاهد أنه جعل هذ
حىت يصح شيء آخر، مث إذا مل يصح ذلك الشيء اآلخر فواجب ضرورة أن ال يصح الذي / إال/جيوز أن يصح 

 1“.توجد/ مل/  صحة له إال بوجود صحةال
                                                      

1
 .140التقريب، ص  - 

2
 .505التقريب، ص  - 

3
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 "نقصانها، إذا أعطت صحة المعنى  فلسنا نستضر باختالف مثل هذه األلفاظ، وال بزيادتها، وال
2."المطلوب

 

ح املعىن وال يفسده، حىت صل  أورده ابن حزم يف سياق حترير الربهان بطرح الزائد الذي ال ي   هذا االستنتاج
ينجلي الربهان من القضية، ومن مث يفيد ذلك يف تشكيل القياس وأخذ احلكم الذي دل عليه الربهان، وترك 

: وعلى سبيل املثال .ا مهملة يف أخذ الربهانيت قد ينصرف إليها النزاع مع أهن، والال تؤثر فيهالزائدة اليت  األلفاظ
فكل هذه األقوال ليس بكادح يف . .”: ب بقوله، عق  حتديد مبدأ العاملامللل يف اختالف  أن حكى أقاويل بعد

وأما حتديد ميقات  إثبات الصانع؛و  مثار الكالم حول دفع قدم العامل ألن 3“.اتفاقنا على أن للعامل أوال ومبدأ
 .ابن حزم نصوص الشريعةهبا " مينطق"أخرى فهذه قاعدة . فليس منه يؤخذ الربهان فيه املبدأ واالختالف  

 "4".أن يأتي بلفظ قد قام البرهان على وجوب االنقياد إليه فنحتاج إلى أخذه في المقدمات  

قتضي ظاهرها وجود  حذف ال يصح معىن أن أبا حممد يعين النصوص  اليت ي االستنتاجواضح من هذا 
جيعله  بلابن حزم ال يذكره هبذا االسم لكن  بعينه ما يذكره األصوليون يف داللة االقتضاءوهذا  ؛هإال بتقدير  النص

: كقوله تعاىلآليات القرآنية،قاعدة أمثلة من ايذكر هلذه ال. بالنصوص لعربية واملعرفة الشرعيةمدلوال للغة ا
﴿    ﴾ [28: املائدة] فال شك عند أحد من أهل امللة ”: يقول بعدها

   5“".فحنثتم"اإلسالمية واللغة العربية أن املعىن 

ريب آخر ليأصِّل لقاعدة حتدث عنها الفقهاء بتق الشرعيةأنه يضم الداللة اللغوية إىل املعرفة  كالمه  صريح
عمل بل ي  ، فقط ظ بظواهر الدالالتظواهر األلفاإىل  تأصيل منطقي ال ينظريف هذا و  6؛يبعد عن منطق الربهان

  .وسيأيت مزيد بيان هلذا ،االستنباط من النصوص الشرعيةآليات منطقية يف طرق الفهم و 

 

                                                                                                                                                                      
1
 .194التقريب، ص  - 

2
 .502التقريب، ص  - 

3
 .502التقريب، ص  - 

4
 .501التقريب، ص  - 

5
 .501التقريب، ص  - 

6
اعلم أن داللة االقتضاء ال تكون أبدا إال على محذوف دل المقام عليه، “: في أصول الفقه تهقال الشنقيطي في مذكر - 

مذكرة في أصول الفقه، محمد األمين ." وتقديره البد منه ألن الكالم دونه ال يستقيم لتوقف الصدق أو الصحة عليه

 .225ص الشنقيطي، ط دار القلم، 
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 "1."ا المكان إذا ناظروا ضبطوا على آية واحدة أو حديث واحدوأحذرك من شغب قوم في هذ
 

ثر  أكنييف تقريبه للمنطق، ونريد أن نستبفعال ظهر لنا يف فقرات هذا املطلب أن ظارهية ابن حزم موجودة 
، ويوصي بأن "تفريد األدلة" ينهى عن هومن خالل عنوان الفقرة نالحظ أن ؛"املتمنطقة"نوع هذه الظاهرية 

حترير الربهان اليت هو بصدد  بالقضية ن جيمع األدلة املرتبطةيستوعب طالب احلق كل ما يتصل باملقدمات، أي أ
وهذا أيضا مما ينبغي أن تتحفظ منه بأن ”: كالمه يف هذا املعىن يف غاية الوضوح، إذ يقول منبها ومعلما. منها

دمات وإال فهي مقدمات ناقصة، وليست يف هذه اآلية وحدها مقبولة عندنا تستوعب كل ما هو متصل باملق
ها كلها بعضها إىل بعض، وال تأخذ بعض الكالم دون بعض؛ فتفسد م  لكن معها آيات كثرية، وأخبار كثرية، فض  

 2“.املعاين

 " ذلك اللفظ، اللفظ إن كان من األلفاظ المشتركة كان ذلك جاريا على جميع األنواع التي اقتضاها
3".ر على ذلك، حيث ما وجدت مجتمعات أو أفراداإن ُقد  

 

 معناها اجتماع   ي شرتط يف إجراء ال ، ويقرر أنهاأللفاظ الكلية عن معىن العموم يفيتحدث ابن حزم هنا 
يلزم منه ال  املشرتك اللفظإذن ف.  اشرتاط ذلك إبطال ملوضوع االسما ممتنع وإما غري مطلوب، ويفجزئياهتا ألنه إم

هذه األلفاظ ما كان من األمساء املشرتكة، اليت يتحد لفظها وتتنوع  ويندرج يف .ما يقتضيه ذلك اللفظإال أقل 
فإنه ال جيوز أن خيص بذلك بعض " على احلرائر واملتزوجات والعفائف،الذي يقع  "احملصنات" معانيها، حنو اسم

أن منتنع من إجراء احلكم حىت جتتمع مجيع الصفات اليت كل ، وال جيوز أيضا من يقع عليه هذا االسم دون بعض
ء املعاين املشتملة يف اللفظ الكلي إلجراأنه ال ي شرتط اجتماع كل  ،واملقصود 4".صفة منها تسمى إحصانا

  .أيت املخصِّص أو احملدِّد للمرادحكمه، ويبقى على عمومه حىت ي

مث مل يشرتط اجتماع  ،على إبقاء املشرتك على عمومه نص   ألنه ،هذا التقرير نوع تعارض يفيبدو قد 
لكن مقصوده أن اللفظ على داللته اللغوية إن كان عاما، وال ينقله عن هذا العموم إىل اخلصوص إال  ؛صفاته
  .إال بربهان جتوز موعها، وخمالفة هذا األصل ال، فهو واقع على مجيع معانيه ال على جم(برهان)دليل 
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فال يفهم من ذلك عند . فالن ال يظلم يف حبة اخلردل"وهو قوهلم  التقرير مبثال مشكل مث إنه يردف هذا
التحقيق وترك املساحمة إال ما اقتضاه اللفظ خاصة من أنه ال يظلم يف اخلردل خاصة، وهذا الذي وضع له اللفظ 

ألنه قرر من قبل أن  ،–هلا  رغم التقريب املنطقي –مبالغة يف التمسك بالظاهر  ويف تقديري أن هذه 1."يف اللغة
ومعلوم عرفا على عمومها الذي وضعت له إال لربهان نصي أو عقلي، منها ها، وأن العامة انياأللفاظ معتربة مع مع

 .أن هذا التعبري ال ي قصد منه حصر احلكم يف املثال

 " ُ2".ل نقل اللفظ عن موضوعه في اللغة، وال دليل يصححه أصالبط  وجميع الدالئل ت
 

باالستدالل املنطقي على وجوب محل اللفظ على  ،ملعىن اجملاز ي فهم من كالم ابن حزم هذا أنه إنكار  
وأما عن االعرتاض . ات التقريب، ونبه عليه يف أكثر من موضععمال آلييف إهبذا األصل  موضوعه، وقد تسك

ذلك الذي ”: كالم الشرع، فيجيب  كالم العرب واملنقول منظ منقولة عما وضعت له يف املسموع من  وجود ألفاب
بني املنطق والظاهر يف هذا االستنتاج هو  ووجه العالقة 3“.قد تبني لنا أنه هو موضوعه يف ذلك املكان وجدت  

وإال لو  ت إليه، فيبقى الكالم على ظاهره؛أو نقل ت لهوضع الربهان على أهنامن ام مبا ق األمساء االستدالل على
ء كلها، وهذا إبطال ساغ التجوز بإطالق جملرد وقوعه يف بعض األلفاظ ألدى ذلك إىل إبطال مواضيع األمسا
 .للحقائق مجلة؛ والتعليل يف هذا الباب خابط، ألن مدار اللغة على املسموع من كالم العرب

آليات التأصيل املعريف للمنطق،  تبني لنا يف هذا املطلب سيطرة اخللفية الظاهرية على ابن حزم يف إعماله
يوضح هذه  .فهو يقرر قواعد وقوانني ونتائج منطقية لبناء أصول ظاهرية يف فهم نصوص الشرع واستنباط األحكام

هذه حقيقة أخذ الظاهر من اخلطاب الشرعي، ومن املدلول العقلي؛ ألن ”: الصلة ابن عقيل الظاهري بقوله
العقل ال بعض املعىن واملقتضى إال لربهان يصرفه، وليس هو شيء يدخل فيه الظاهر هو معىن اخلطاب ومقتضى 

 4“.كل قضية إمنا تعطيك ما فيها: وليس من معناه؛ وهلذا يردد أبو حممد رمحه اهلل

يف تدينه، الشك أهنا  امسألة أخرى، وهي أن هذه الظاهرية اليت منطقها أبو حممد واعتمدها أساس
املنطق،  لجأ ابن حزم إىل قوته اجلدلية ليأصِّل هلا يف تقريبهلذلك سي نتقادات؛لشكوك واالاه إليها وج  ض وي  ستعار  

   .املنطقية يف مواجهة أنواع اخلصوم، من مستشكلني، وجمادلني، ومشغبني ويعمل األساليب
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 ظاهرية جدلية: المطلب الثاني
يف  إقامة احلجة على املخالفان، و اد يف كشف احلقائق بالربهعلى االجته ملا كان منهج ابن حزم قائما

املناظرة إما بني  أن تكونذلك قصدا حممودا هو  وتقصيد  . ذلك، احتاج إىل االعتناء بأساليب اجلدل واملناظرة
يف بيان  يقول. فهاتان الغايتان مها أساس املناظرة احملمودة احثني عن احلق، وإما بني موقن به ومستبصر له؛متب

فإذا اتفق أن يكون املتناظران هكذا فتلك مناظرة فاضلة محيدة العاقبة، يوشك أن تنجلي عن خري ”: ذلك
: النحل] {وجادلهم بالتي هي أحسن}: مضمون، وأجر موفور، وهي اليت أمر اهلل عز وجل هبا إذ يقول

485.]“1   

وال خيرج  ؛فيها وأساليبهكتاب كله، منثورة قواعده حث المبايف  فإن جدل ابن حزم حاضر كألجل ذلو 
مما يف مصارد التشريع اإلسالمي  من جهة على ما ثبت عن الضوابط العامة للمناظرة اإلسالمية، اليت تأسست

اجلدل  على ختليق من جهة أخرى خلصوم، مثشكوك افاع عنها ضد بالدو  يتصل بالسؤال عن حقائق الدين
يالحظ يف هذا املقام أن الباب الذي عقده لتعليم أحكام  وأول ما .ين مبا يالئمه مع الشرع اإلسالمياليونا

 . شخصية املسلم النزيه يت تتعدى جمال املناظرة إىل صفاتاملناظرة، مأله بالنصائح والتوجيهات الرتبوية ال

من ضرورة البحث أن نتبني   ، فإنذهب الظاهريملالتقريب يف اولئن كشفنا عن بعض آثار ولوازم آليات 
لكتاب، واعتربها من تام يف جدل ابن حزم وأحكام املناظرة اليت عقد هلا قسما خاصا يف خاتة ا أيضا ذلك

املعرفة أو عما قام عليه الربهان عنده على نظريته يف  مع علمنا أنه يقصد بتلقني اجلدل والتنظري له الدفاع   التقريب؛
   التأثري املنطقي يف ذلك؟و  ابن حزم رية  ظاهية جدل بذلك عن السؤال حولنجيب ؛ لقل على مذهبه الظاهري

 تجريد النفس عن األهواء: 

وأبو حممد يف كل مقاماته الفكرية ال يفصل بل أساس البحث عن احلقائق، أساس املناظرة اإلسالمية، هذا 
د جر   واعلم أنه ال يدرك األشياء على حقائقها إال من”: بني هذا األساس اإلسالمي ونتائج األفكار؛ يقول موصيا

نفسه عن األهواء كلها، ونظر يف اآلراء كلها نظرا واحدا مستويا ال مييل إىل شيء منها، وفتش أخالق نفسه بعقله 
  2“.من اهلوى والتقليد شيئا البتة تفتيشا ال يرتك فيها
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، حيث (مقس مة) إىل متصلة ومنفصلة الشرطية ما ذكره عند حديثه عن تقسيم القضية ذلكتطبيقي لمثال 
وهذا موضع يعظم فيه الغلط إذا وقع يف القسمة اختالل ونقص، فتحفظ منه ”: ستطرد يف بيان املقس مة قائالا

أشد التحفظ، فإن كنت مسؤوال فتأمل هل أبقى سائلك قسما من أقسام سؤاله فنبه عليه، فإن مل تفعل فال بد 
فعل اجلهال، أو الوضعاء  فإنه من وإن كنت سائال فال ترض لنفسك هبذا؛. لك من اخلطإ ضرورة إذا أجبت

  1“.األخالق

 تخيير الخصم أن يكون سائال أو أو مسؤوال: 

ي فإنه يوص ولذلك. وليس لقهر اخلصم أو إظهار الغلبة للوصول إىل احلقيعترب أبو حممد املناظرة سببا 
ائل أفضل لتحقيق فإذا رد اخليار فأن يكون هو الس –إن كان ذلك غري الزم و  –بتخيري اخلصم يف البدء بالسؤال 

سؤوال، وأما حنن فطريقتنا يف ذلك ختيري اخلصم أن يكون سائال أو م”: شارحا سبب ذلك يقول ،املناظرة غرض
فأيهما ختري أجبناه إليه، فإن رد اخليار إلينا اخرتنا أن يكون هو السائل، ألن هذا العمل هو أكثر قصد الضعفاء 

رغوهبم، وهم يضعفون إذا سئلوا، فنختار حسم أعذارهم، وتوفيتهم أقصى مطالبهم اليت يظنون أهنم فيها وعمدة م
من يقصد باملناظرة جمرد الغلبة، ويتحني فهذا األسلوب بعيد عن  2“.أقوى ليكون ذلك أبلغ يف قطع معالقهم

 .املستعد للدفاع عنهلإلجهاز على خصمه، وإمنا هو أسلوب املتيقن باحلق، الواثق من علمه، 

 بالبرهان تبرع -المجردة عن الدليل  - إبطال الدعاوى: 

ال تثبت أصال م عليها صاحبها الربهان، إذ هي ق  الدعوى اليت مل ي   اجملادل ال يلزمه إقامة الربهان علىف
اج حينئذ إىل تفتحملزمة  أهناإال أن ي دعى  ،وأقوال مبقتضى احلرية الفكرية وإمنا هي جمرد آراء .وإذن ليست ملزمة

واألصل يف البنية أن املرء و لد وهو ال يعلم شيئا مث مسع األقوال، وكل أحد ”: يف قوله؛ يشرح ذلك إقامة الربهان
فيلزمه حينئذ حيسن عنده رأيه فال سبيل إىل إلزامه اإلقرار بشيء منها أصال إال بأن يوجب برهان صحة شيء منها 

ونفيها كلها أو . لتصديق من بعض، وال سبيل إىل أن تكون كلها حقا فتصدق جبميعهاوإال فليس بعضها أوىل با
هذا مما ي  ف ر ق به بني ما كان من قبيل احلوار ف 3“.الشك فيها ممكن حىت يقوم الربهان على صحة الصحيح منها

 .ملناظرةا كان من قبيل مواضيع اوالرأي، وبني م
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 افتراض االعتراض: 
ا ، ليجيب عنهتقريراتهان كتابه من افرتاض أسئلة قد يعرتض هبا القارئ على تعريفاته و مظد يف يكثر أبو حمم

وسنبني إن شاء اهلل تعاىل اعرتاضات ”: مثال عند شروعه يف بيان األشكال قال برهانية مذيلة باملثال؛ إجابات
موجود حتت مباحث   الفنقلةوأسلوب  1“.اعرتضها املشغبون يف هذه األشكال، وحل  ذلك كله حبول اهلل وقوته

ليدفع التعارض،  انيومه ني خمتلفنييف موضعهو ه كالم  فرتاض االعرتاض علىباأحيانا يأيت وقد . كثرية من كتابه
ظان أن هذا نقض ملا  وال يظن  ”: يقول فهوم املخالفةرده مل بعدمثال  ؛الوارد عليه لتحري  او  وهم التناقض يف كالمه،

إن احلكم الذي حكم به الواحد األول تعاىل على لسان الذي ابتعثه رسوال إلينا يف : قلنا يف كتبنا يف أحكام الدين
مث ربط املسألة مبا سبق  2“.شخص من نوع؛ أنه الزم جلميع ذلك النوع إال أن يبني أنه خص به ذلك الشخص

  .شخص خبطاب مستقلسبيل إىل عموم كل  من أنه الأن قرره 

  يعلمها،طالب، سواء علمها املتلقي أو ملاملعلى  أن االعرتاضات مفرت ضة: ة على أمرينتدل هذه املنهجي
ال خطر ن أ: األمر الثاين. فاجلواب عنها قائم، وال غضاضة إذن من ذكرها ا دامت ال تستند إىل دليل برهاينفم

شى من التشويش عليه ب–ألنه له االعتبار األول يف مقام التقريب  – على املتلقي املبتدئ العرتاض اذكر ، وال خي 
أغاليط يشغ ب هبا على األشكال املنطقية، كمخالفة الرتب، واإلخالل  جمردوإمنا هي  .مادام أنه مدفوع باحلجة

 .ا إىل ذلكوم ملقدمات دون النظر يف صحة موادهابشرط من شروط اإلنتاج، أو اعتبار نظم ا

 نقض القضايا: 

كون إما نقضا كليا أو نقضا يو ، نفي السالب منهأو  بكالم اخلصم املوج   سلب   املناظرة مقام يعين به يف
اليت يصدر عنها  الدينية اخللفيةيسطر أبو حممد يف النقض الكلي شروطا مثانية تدل بشكل واضح على و  .جزئيا
خالصة تلك الشروط أن . األخالقية يف املناظرة النموذجية –على حدته املعهودة يف مناقشة اخلصم  – فيها وميثل

وباجلملة ”: ختمها بقولهوقد  ...وضعا ومحال وزمانا: حيصل التطابق أي االستواء بني حيثيات القضيتني كلها
ما حكم هو فيه بإجياب أو نفي  ففتش كالم خصمك فإن كان يف كالمك الذي تريد إجيابه أو نفيه معىن خيالف

  3“.فبينه وال ختالف شيئا من معانيه إال حبرف النفي فقط، وإال كنت شغبيا معنتا أو جاهال
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ومن مصاديق العمل بشروط النقض، ما ذكره يف باب القضايا املتالئمات اليت مدارها على أن نفي النفي 
وذلك أن التناقض متوهم بني ظاهر . لك الصفةنفي ت فال تعارض بني التعبري بإجياب صفة ما، وبنفي إثبات،

  .ان يف املعىن، فال سبيل إىل نقض إحدامها لعدم حتقق الشروطاحلقيقة أهنا متحدت القضيتني املتالئمتني، لكن

 موافقة الخصم على النتيجة دون المقدمات ال تقوم به الحجة: 

ذا وافق على املقدمات اخلصم على كل حال، بل ي نظر إينبه أبو حممد على أنه ال ينبغي االغرتار مبوافقة 
، فإمنا جمردة عن مقدماهتا أما موافقته على النتيجة. هو الوفاق الالزم الذي تقوم به احلجة على اخلصم ألنه أوال،

 –فبحسب سالمة النظم فقط وإن أنتجت له نتيجة صحيحة  – هنا فاسدةبه أنه اعتمد مقدمات أخرى إما أسب
اخلصم وإن أدخلته مقدماته يف املوافقة إال أن ثباته عليها غري  هي الفاسدة؛ ألجل ذلك فإن كمقدمات أن إماو 

قد ينتج إنتاجا يوافق اإلنتاج الصحيح يف بعض املواضع، إال أنك "أن التقدمي الفاسد نبه على ي ذلكويف  .مأمون
  1."آخر إن اتبعته فكما أدخلك يف احلقيقة يف مكان فكذلك خيرجك منها يف

فليس ”: يقول ،دون املقدمات كثريةيف نتائج   ما ذكره عن توافقه مع أصحاب القياسمن مصاديق ذلك 
 2“. نتفق على املقدمات املوجبة هلاالشغب بتلك النتائج واجبا؛ لكن حىت /رافعا/إلزامنا إياهم وال إلزامهم إيانا 

وقد يقوم أكثر ”: وطريقة إلزام اخلصم بالزم قوله موجودة يف حجاج ابن حزم بكثرة؛ يقول ابن عقيل الظاهري
بأهنم يقولون : يعود إىل إلزام خصومه "المحلى"جدل أيب حممد على هذا املنهج؛ ففي كل مسألة من مسائل 

وهكذا؛ وكذلك يفعل يف كتبه األصولية؛ فإذا ذكر وهكذا . ..حبجية قول الصحايب، ومل يقولوا به يف هذه املسألة
أن مذهبهم األخذ مبفهوم املخالفة راح حيشد املسائل اليت مل يقولوا فيها باملفهوم، ويعد هذا منهم متناقضا وتشهيا 

 3“...وحتكما

 كف شغب الخصم الجاهل باإلقناع: 

ختتلف  اعرتاضات كثرية من لدن خصومد عليه تر   –كما أراده ابن حزم   –تأسيس الشرع على القطع 
ولذلك فإنه يستعمل . أذهاهنم للربهان الذي يعتربه ابن حزم أساس املعرفة وقابلية   ،مناهجهم يف حتصيل املعرفة
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كف شغبهم وال جمادلتهم  ، فيكفي يف "اإلقناع"ة اخلطابية أساليب خاصة جملادلة نوع من اخلصوم ال يقبل إال احلج
تاج معهم إىل إ  . قامة للحجة الصحيحةحي 

إال أن ههنا وجها ينبغي لك استعماله يف املناظرة خاصة على سبيل كشف شغب اخلصم ”: يف ذلك يقول
اجلاهل، وليس مما يصح به قول، وال يلزم يف احلقيقة أحدا، وال يثبت به برهان، وهو أن قوما قد اعتادوه عادة 

هنم ال يلتفتون إىل الربهان وإن أقروا أنه برهان وقد ألفوا اإلقناع سوء أفسدت فضيلة التمييز فيهم باجلملة، وذلك أ
إلفا شديدا، وهم ينقدعون إذا عورضوا به، وهؤالء إن عارضتهم بربهان مل ينجع فيهم، ورمبا آذوك والشغب 

هم إقامة م ال ي تكلف معواملقصود أن هذا النوع من اخلصو  1“.بألسنتهم، وإن عارضتهم بإقناع ذلوا له ذلة اليتيم
 .احلجة، وجمالتهم تكفي فيها املقدمات املقبولة لديهم، وإن مل تكن براهني ملزمة

 عكس الخطإ على الخطإ: 

يقع هذا عندما حيدث أن يتفق اخلصمان على مقدمة أو مقدمات فاسدة فتأيت النتيجة حبسب تلك 
 –على كثرته  –ومما حضرنا من ذلك ”: يقول ابن حزم ممثال هلذا النعكاس خطإ املقدمة على النتيجة؛ املقدمات،

يعين أن سبب خطئهم يف تقومي و  2“.رد إخواننا احلكم يف جنني األمة على خطئهم يف تقومي الغرة يف جنني احلرة
قاسوا  مي غرة جنني احلرة نفس التقومي، ألهنمهو خطؤهم يف تقو  –بأهنا عشر مثن أمه  –اجلناية على جنني األمة 

 3.األمر على األمة

ص حح اخلطأ األول، فيظهر بطالن البناء  ، حىت إذا أريد جمادلة اخلصمكمن اخلطأفهذا توجيه ملعرفة م  
ق احلمن وهو أن يوافق املناظر املتيقن . "التسليم الجدلي"وتشبه هذه الطريقة يف حقيقتها أسلوب . أساسا
يقة ابن طر  يفاملثال على هذا األسلوب  إمنا ليبني له فساد إنتاجها، وجندو  ،ه على مقدمة فاسدة ال اللتزامهاخصم  

وكثريا ما نلزم حنن يف الشرائع أهل القياس املتحكمني أشياء من ”: ليقو مع خصومه من أهل القياس،  حزم
 4“.مقدماهتم تقودهم إىل التناقض أو إىل ما ال يلتزمونه، فيلوح بذلك فساد مقالتهم
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  المشتركة في اشتباه األسماءلجاهل والعامد بين االتمييز: 

مما يدخل به  1"زيادة من الكالم في بيان السفسطة"د أبو حممد مجلة من أسباب األغاليط يف باب عد  
وصحيح أن  .باألمساء املشرتكة املغالطة   ه يف السفسطةومن أول ما يذكر . الفساد يف جهة املادة أو يف جهة النظم

لكنه نبه على التمييز بني  فيه ابن حزم جبديد من حيث اجلملة؛التمويه باللفظ املشرتك أمر معروف مذموم مل يأت 
اهل فمعذور، وأما الغلط الواقع من اشتباه األمساء فيكون من جاهل ومن عامد، فأما اجل“: اجلاهل واملتعمد، فقال

عمد بقصة الصحايب الذي محل كلمة اخليط على اخليوط املعهودة، يف قوله ل لغري املتمث مث   ’’.وأما العامد فملوم

 ﴾           ﴿: تعاىل

، فنهى اهلل سبحانه املؤمنني عن من الرعونة بدل املراعاة" راعنا"للمتعمد بقول اليهود ل ومث  [. 424: البقرة]
         ﴿: التشبه هبم يف هذه التورية، قال تعاىل

  ﴾ [430: البقرة.] 

 معارضة الخطإ بالخطإ: 

، بل خطأ اخلصم يف املناظرة ال يربر خطأ الطرف اآلخر، ألن هذه املنهجية ال تعتمد إظهار احلق غاية  
ل هذا الرد مع أنه فرق بني أنواع اخلصوم وأجاز مث ،تلك طريقة أيب حممدتكن ومل . تقصد إىل جمرد مغالبة اخلصم

من اخلطإ معارضة اخلطإ باخلطإ يف املناظرة؛ مثل أن يقول السائل "لكنه قرر بوجه عام أنه  يف حق املشغب املعاند؛
وأنت تقول أيضا كذا، أو ألنك أنت أيضا تقول كذا، :  تقول كذا؟ فيقول اجمليبأنت تقول كذا أو مل  : للمسؤول

وقريب من هذا  2."ذا كله خطأ فاحش، وعار عظيم، واقتداء باخلطإفيأتيه مبثل ما أنكر هو عليه أو أشنع، فه
ه ألن فيها قلبا لإلشكال على املستشكل، وإلزام   لدعوى، إال أن هذه جييزهااملنهج طريقة معارضة الدعوى با

ويتصل مبنع معارضة اخلطإ باخلطإ إجياب بيان  .ببطالن نظريهاوبذلك يظهر بطالن الدعوى ، باجلواب املتعذر
 .احلق على السائل وإن انقطع اجمليب
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 بيان الحق فرض على السائل: 

لى املسؤول أن يلتزم أحد إذا كان موضوع املناظرة تقسيما، فإن القسمة املستوفاة توجب عمثال ذلك 
 ، بل هووجتلية احلرية عن املنقطع يان احلقلكن انقطاع اخلصم ال يعين السكوت عن ب ؛وإال فهو منقطع األقسام

ليس على السائل بيان : فاملتقدمون يقولون” :هو اإلفحام؛ ويف ذلك يقولجب على السائل، ألن القصد ليس او 
إن ذلك عليه، ومن أبطل حكما ما فعليه أن يبني قوله، فإما أن يدخل يف مثل ما : وأما حنن فنقول. احلقيقة

 ميثاق العلماء أن يبينوا ما علموا وال وقد أخذ اهلل تعاىل وبيان الحقائق فرض،. أبطل، وإما أن جيلي احلرية
 .هو ظهور الربهان إذن يف املناظرة فحقيقة الفوز 1“.يكتمونه

ظهور بوبني الفوز فيها  ،فإن ابن حزم ال يساوي بني انقطاع املناظرة بانقطاع أحد طرفيها ومن هذا املنطلق
وكما حنمد من ” :مل يستطع كسرها؛ يقول يرجع إىل ما دون الربهان حىت لوالربهان، بل ال جييز للمنقطع أن 

سفسطة؛ وإن عجز عن   لى موجبه ومل يرجع إلقناع مسعه أورجع إىل موجب الربهان؛ فكذلك حنمد من ثبت ع
 2“.فقط حمد من لم يعتقد إال ما أوجبه البرهانكسرمها، فحصل لنا من هذه املقدمات 

 التكثير من األدلة قوة وليس عجزا: 

 سألة مث يشرع يف سرد أدلته السمعية والعقلية،أيب حممد يف ردوده، فإنه يرد املوكذلك كانت طريقة 
إما أن يبني فساد ما يلزم عن قول اخلصم أو يبني خمالفته ألصل مطرد يف مذهب فمستعمال جهازه اجلديل؛ 

تعليمه ألحكام وقد صر ح أثناء . اخلصم، أو يورد عليه من اإلشكاالت ما يضعف قول اخلصم ويرفع عنه احلجية
 3."وليس عجزا التكثري من األدلة قوة"املناظرة، بأن 

  تكليف فاسد هر يصو ال يمكن تتصوير ما روم: 

 ه، مماالعنوان عن من يروم تكليف مناظره أن يصور له ما ال سبيل إىل تصوير  ايتحدث ابن حزم حتت هذ
ض ، أو تصوير العر  نه اخلالق جل جاللههو فوق الطاقة البشرية اليت هي شرط كل تكليف؛ كمن أراد تصوير ك

واعلم أنه ليس على املرء أكثر من نصر احلق وتبيينه، مث ”: وحيدد سقف الواجب على املناظر بقوله. قائما بنفسه
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وليس إال اإلقرار . ..ليس عليه أن يصور للحواس، أو يف النفوس ما ال سبيل إىل تصويره، وال ما الصورة له أصال
 1“.هان وإن مل يتشكل يف النفس أصالمبا قام به الرب 

برد األغاليط  –ابن حزم  منطق أعين جدلية –، وهي عالقة هذا املطلب مسألة مهمةبقيت  
يف مباحث كثرية من كتابه، وكان غرض  ، لكنه تطرق إليهاوذلك أنه مل يعقد بابا خاصا للسفسطة السوفسطائية؛

يقول أنور . الكشف عن األغلوطات أحد مقاصد التقعيد للجدل، وأحد موراد التأثري املنطقي يف عملية التقريب
بيد أن جمرد القول بأن الغاية من اجلدل هي بلوغ احلقيقة يفرتض بالضرورة رفض نظرية السوفسطائيني ”: الزعيب

وابن حزم يدحض حجج . ونبذ مزاعم بعض أهل النظر من القائلني بتكافؤ األدلة الذين يبطلون احلقائق،
السوفسطائيني باألدلة الفلسفية املعروفة، فيقرر أنه ال موجب للطعن يف شهادة احلواس حبجة أهنا قد ختطئ أحيانا، 

   2“[.8-2ص  4الفصل ج ]فإن اخلطأ يكون آلفة يف احلاس ال يف احملسوس 

هذا املبحث أن الوجود املنطقي يف ظاهرية ابن حزم بصفتها النسق الفكري العام، ويف  يتضح يف خاتة
جدليته بصفتها وسيلة اإلثبات والدفاع، حاضر وجلي يف مباحث كثرية من تقريب املنقول اليوناين؛ فاستفدنا أن 

تزام ألفاظ نصوص الشرع وبني منهجية أيب حممد ال تفرتض اعرتاضا بني الظاهر وبني املنطق، وبعبارة أخرى بني ال
مل يناقش طبيعة املقدمات الشرعية، فكأهنا مسلمة عنده لرجوعها  والغريب أنه. قياس املنطقيالتقيد بطرق احلد وال

 .يف اجلملة إىل املشاهدة أو السماع، فأفادت لذلك احلجة الربهانية

يقول  ؛أساسا لنظرية املعرفة الشرعيةبني املنطق جبدليته والظاهر خبربيته حتت عنوان الربهان وقد مجع 
وهكذا نرى أن ؛ وذلك الفرق هو الرباهان، فمن عرف الربهان، عرف احلق من الباطل”: الباحث أنور الزعيب

؛ وليس الربهان يف نظره سوى الرجوع إىل (املفرق بني احلق والباطل)دعامة اجلدل عند ابن حزم إمنا هي الربهان 
 3“.رجوعا صحيحا متيقنا( و من بعدمن قرب أ)احلواس والعقل 

؛ ومدى عن أصول ابن حزم املنطقية ر، متفرع عن كل ما سبق، هو التساؤلحضر مقام استشكال آخقد و 
وهل عكر عليه مذهبه الظاهري حىت أخرجه عن قوانني املنقول اليوناين، أم أنه ماض يف  التزامه باملنطق األرسطي؛

   ".منطق حزمي"له، وفهمه اخلاص، وترسه فيه، حىت أمكننا احلديث عن تكييف املنطق وفق قراءته الشخصية 
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 الحزمي المنطق: المبحث الثاني
 

 األصول والسمات: المطلب األول
ن من حيث إ ،مبالغ فيها" املنطق احلزمي"بارة أن عوبني عنوان املبحث عنوان الكتاب  املقارنة بني يبدو من

و أن تكون مدخال إىل هذا العلم الواسع، ومجال دعقريب املنطق األرسطي مبقدمة ال ت يرد إال ته اهلل ملرمحابن حزم 
وتنبيهات، ميكن أن  هذا، ال خيلو من فوائد لكن كتابه. ل هلا بأمثلة تالئم ثقافة املتلقي املسلممن أصوله ميثِّ 

  .هيف فهمه للمنطق األرسطي وتثله لكليات ستشف منها مالمح منهجية  ي  

غانون ر سطالس، كال بل فيما قدمت يف مدخل ر ر مصدر تلقي ابن حزم يف أو أن من اخلطإ أن حنص  وأعتقد 
حينما يشري إىل  –سند متصل إىل مرتمجي املنطق اليوناين، كما أن يف بعض كالمه  البحث أن ابن حزم صاحب  

وقد ”: ظهر ذلك من حنو قولهيما يدل على أنه ينتقي وينقح ما رآه صوابا يف أصول العلم املنقول؛  –األوائل 
ذكرنا قبل أن بعض األوائل وصفوا أن املقدمة الكربى تقع فيها لفظة أعم من اللفظتني األخريني املشرتكة واليت 

 –انفردت هبا املقدمة األخرى، وهذا أمر غري صحيح على اإلطالق بل قد أجاز من عليه املعتمد يف هذا العلم 
فهو هنا يقدم قول رسطالس  1“.املساواة يف املقدمات، وهو الصحيح –وهو أرسطوطاليس، مرتب هذه الصناعة 

 .ويعين هذا أنه تقريبه فيه من االنتقاء .على غريه من األوائل ملا رآه من صحة قوله

أن بعض  ومقام املطلب ال يتيح يل استخراج كل العناصر اليت تشكل املنهج املنطقي البن جزم، بيد
السمات الكلية واألصول العامة كفيلة بأن تدل على أنه صاحب رأي يف املنطق، وأنه مل يشغل به لذاته حىت 

وفيما يلي بعض تلك . ي صنف مع أتباع املنطق األرسطي، لكنه أفاد من املنطق يف حترير نظريته يف املعرفة الشرعية
 .السمات واألصول

 النسق الفكري انسجام: 
على ليت يصوغ رغم اختالف األنساق ا ،للمعرفةوحيدا هان بقصد اعتماده سبيال لرب احترير  ه يفأسلوبمثاله 

. سالمي، وبني نسق اللغة العربيةنطق األرسطي، وبني نسق الشرع اإلدائر بني نسق امل فإنه نظريته املعرفية؛ أساسها
لمية نفى الع  ل املعرفة بالربهان، ه ال عامل إال من حص  وأن الربهانبحديثه عن طريق املعرفة  أثناء: على سبيل املثالو 
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إال أن ”: فقال عرفة بالربهان، لكنه عاد ليستدركمبقتضى ما سطره من حصر طريق امل ،بكل صراحة عن املقلد
  1“.توجب الشريعة أن يسمى عاملا، وإن مل يعلم ذلك بربهان؛ فيوقف عند ما أوجبته الشريعة يف ذلك

إشارة إىل اعتبار  مقتضى علو نسق الشريعة، واستدراك مبوجب ألفاظ نصوصها، فكأن فيه نوع   وهذا
اخلالف يف طرق حتصيل العلم، وما عليه واقع مجهور املتعلمني من عدم السري وفق نظرية ابن حزم يف حصر املعرفة 

 الوحيد، لكنه خضوع بيل احلقبالربهان؛ وليس ذلك تناقضا منه، ألنه ما حرر الربهان إال على أساس أنه س
وإال فإن استقاللية  .صارخ على تقيد العقل بنصوص الوحيلسقف ما نصت عليه ظواهر نصوص الوحي؛ ومثال 

لوال علو  لالختالف جماالترتك الهتداء إليه، ال او  يف وجود احلقحادية األ نهجيةاملوب ،العقل يف مثل هذا املقام
 .يشأن الوحي فوق طاقة العقل البشر 

أو املناطقة الذين مل يقيدوا مآالت العقول هبداية " فالسفة اإلسالم"بني ابن حزم وبني  اقفر  وأظن هذا م  
. على أن ابن حزم كانت تتجاذبه مدرستان، مدرسة الوحي وأهل احلديث، ومدرسة الفلسفة والعقل الوحي، ودليل  

 2.ذلك واضحا جدا يف تقريراته ال سيما يف شؤون العقيدةجند 

 مفهوم العقل ومنزلته: 

حتديد ماهية العقل وفق احلدود املنطقية، مث اخلالف يف لكن  كان أن ينكر أمهية العقل؛  عاقلأي ال ي ظن ب
له رأي  وأبو حممد. فائدة العقل ومنزلته ت علم –والوظيفة  أقصد املاهية   –ومنهما  .األساسية حتديد وظيفتهيف 

وأفرد هلا باب نفيسا على اختصاره، أورد فيه رأيه على ه تقريب بث ها يف ،والوظائفاد يف حتديد هذه الصفات واجته
وإن كانت بعض تقريراته ال ختلو من  .اهر الشرعية بطريقة حزمية متميزةطريقة الربط بني املفاهيم الفلسفية والظو 

  .صلوات اهلل وسالمه عليهم وتلك سيمة ما عدا األنبياء   ،نظر وخطإ

إدراك احلقائق بع كالمه حول مفهوم العقل ومنزلته، يبدو لنا أن منهج ابن حزم حيلق يف مساء ومن خالل تت
جناح اللغة من جهة، و  جناح:  اثننيجبناحني –عهود اخلالق الواحد إلينا على لسان رسوله  – نصوص الوحي من

  .العقل من جهة ثانية
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بني مفاهيم  1"العقل على إدراك الحواسباب الكالم في فضل قوة إدراك "فر ق يف أول ذلك أنه 
إمداد للنفس  واعترب أن احلواس وسيلة  ... العقل والنفس واحلس والفكر والذكر والظنكمتداخلة أو متشاهبة املعاين  

وباجلملة؛ فالعقل قوة أفرد الباري .. ”: وعلل ذلك بقوله لة غري فعالة ما مل تستعن بالعقل،باملعلومات، لكنها وسي
وإدراك النفس من قبل احلواس فيه للجسد شركة، واجلسد  . ه النفس، ومل جيعل فيه شركة لشيء من اجلسدتعاىل ب

كدر ثقيل، فإدراكها بالعقل إذا نظرت به ومل تغلب عليه الشهوات اجلسدية، أو سائر أخالقها املذمومة؛ إدراك 
  2“.صاف تام غري مشوب

يف فضل  هقول باملطالب الدينية؛ من ذلكالفلسفية  هلذه املبايناجلديد هو ربطه  لكن   ،قدميولعل هذا املعىن 
فلوال العقل ما عرفنا الغائب عن احلواس، وال عرفنا اهلل عز وجل، فمن كذ ب عقله فقد كذ ب بشهادة . .”: العقل

   3“.الذي لواله مل يعرف ربه، وحصل يف حال اجملنون، ومل حيصل على حقيقة

، لكنما العقل مستعل عليها يف النوع؛ يقول قوى النفس األخرىمع  رتك فيهاشييف اإلدراك وظيفة العقل و 
وأما الفكر فهو حكم النفس فيما . قوى من قوى النفس ظن، والتخيلواعلم أن العقل، واحلس، وال”: موضحا

وظيفة كل قوة من وهكذا حيدد  4“...وأما الذكر فهو تثل النفس ملا أدته إليها هذه القوى. أدت إليها هذه القوى
وليس يف ”: تعالءه على سائرها، فيقول بعد الكالم السابقاملة، لكنه يقرر أفضلية العقل واسقوى النفس املتك
 5“...العقل فبه تيز مدركات احلواس السليمة واملدخولةشيء يوثق به أبدا على كل حال غري القوى اليت ذكرنا 

     ﴿: من حنو قوله تعاىل بنصوص شرعيةمنزلة العقل يستدل على علو و 

    ﴾ [66: احلج]، وقوله تعاىل: ﴿       

    ﴾ [44: امللك]، 6".الظن أكذب احلديث: "وقوله عليه الصالة والسالم 
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وكذلك لم . اعلى شيء اسمه الظن في المنظومة اإلسالمية إال ذّم  " تقريبه"إال أنه ال يعرج في تضاعيف . لمشتركةااألسماء 

 .يتعرض لرجحان الظن الذي اعتبروه في أخذ األحكام الشرعية
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على ظاهرية نصية حرفية ال تفتح للعقل جماال للفهم والتحليل،  نتوهم أنهفعه ملنزلة العقل أن مع ر   ناوال ميكن
العلم؛ املوصلني إىل فوز وإىل العقل نرجع يف معرفة صحة الديانة، وصحة ”: قولهال أدل على ذلك من حنو و 

اآلخرة والسالمة األبدية، وبه نعرف حقيقة العلم، وخنرج من ظلمة اجلهل، ون صلح تدبري املعاش والعامل 
ملذهب  مبطلة  دة للمنزلة العلية لوظيفة العقل، و مقيِّ تعود من جديد س ثوابت املذهب الظاهريلكن  1“.واجلسد

ومن الناس من يستشهد بالعقل ”: ؛ يقول منكرااهتااألحكام الشرعية ومناطأهل القياس والتعليل الذين ربطوا بني 
، فإنه ليس يف لجزئيات الشرائع على تصحيح شيء ليس يف العقل إال إبطاله؛ كمتطلب يف العقل علال موجبة  

وهكذا . فليس ابتداء هذا كله يف العقل أصال ...العقل إال وجوب االئتمار لألول اخلالق فقط يف أي شيء أمر به
  2“...مجيع الشرائع، وهكذا مجيع أفعال اخلالق تعاىل

لكين لست أدري إن   يف األفعال اإلهلية؛ وأيف األحكام الشرعية سواء يف إنكار التعليل  صرامته مشهورة  
 اا منه المتناع أمر التعليل مطلقا، أم أهنإمعانا منه يف اإلنكار وبيان" علال موجبة جلزئيات الشرائع"كانت عبارته 

 إشارة إىل اإلمكان البعيد له يف ذلك؟هي أو  ،إشارة منه إىل استساغة التعليل مبدئيا لو كان يف كليات الشريعة

وبني تقريرات الفالسفة قبله، لكن اإلضافة احلزمية هي يف حتديد منفعة  التقارب بني كالم ابن حزم دوقد جن
وأما حد منفعة العقل فهي استعمال الطاعات والفضائل، وهذا احلد ينطوي فيه اجتناب املعاصي ”: يقول ؛العقل

واعلم أن األكثر من الناس جدا فالغالب عليهم احلمق وضعف العقول، والعاقل الفاضل نادر جدا .. والرذائل
خريته املبتعث إلينا صلى اهلل عليه  وقد ورد النص بذلك عن اخلالق األول، وعن. وقليل البتة، وهذا يوجد حسا

  3“[.444: األنعام] {وإن تطع أكثر من في األرض يضلوك عن سبيل اهلل}: قال تعاىل. وسلم

لطاعات ا التمييز واستعمال   ل باعتباره قوة  مبفهومه اإلسالمي للعق واضح من كالمه رمحه اهلل تعلقه
كال  سواء أفضى إىل اخلري أم إىل الشر؛د الوهم بأن العقل هو الذكاء والفضائل، ويزيد يف األمر بيانا حينما ير  

وأما ما يظنه أهل ضعف العقول من أنه عقل ”: اهلادي إىل اخلري هو العقل، والثاين ضده؛ يقول فالنسبة إليه
سالمة يف وليس عقال وال مدخل للعقل فيه فقد غلطوا يف ذلك كثريا، فإهنم يظنون العقل إمنا هو ما حيطت به ال

الدنيا وو صل به إىل الوجاهة واملال؛ وهذا إذا كان بطرق حممودة مما ال معصية فيه وال رذيلة فهو عقل، وأما إذا  

                                                      
1
 .522التقريب، ص  - 

2
 .522التقريب، ص  - 

3
 .521التقريب، ص  - 
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كان مبا أمكن من كذب، ومنافقة، وتضييع فرض، وظلم إنسان، ومساعدة على باطل؛ فهو ضد العقل، ألن 
  1“.ل؛ يذمها ذما صحيحاالعقل بعد هني اهلل تعاىل الوارد علينا بذم هذه اخلال

 ثنائية البرهان واإلقناع: 

ن الذي ميز به اهلل ملا أعلى ابن حزم من مكانة املنطق وجعله آلة نافعة يف كل العلوم، بل ربطه بالبيا
التعريف  وبطريقة. من العلوم إلنتاج الرباهنيبني  لطالب احلقائق كيفية أخذ املقدمات املنطقية  سبحانه البشر؛

وهذه الرتبة هي غري الرتبة اليت ”: حصر العلوم الدائرة بني الناس يف اثين عشر علما؛ لكنه استدرك فقالبالتقسيم 
كانت عند املتقدمني، ولكن ا إمنا نتكلم على ما ينتفع به الناس يف كل زمان مما يتوصلون به إىل مطلوهبم من إدراك 

فص ل هذه العلوم بإرجاع كل علم منها بفروعه إىل املقدمات الصحيحة فيها؛  مث 2“.العلوم حبول اهلل تعاىل وقوته
 .  إما إىل مساع أو شهادة أو أوائل عقل

والشاهد أن جل هذه املقدمات ليس إال مقدمات مقبولة على تصنيف املناطقة ملراتب احلجج العقلية، ألن 
ين الداللة الحتماله وجوه التأويل املستساغة يف املتواتر هو أقل هذه النصوص، وما كان منها كذلك فغالبه ظ

النظر، وذلك مجلة  فلست أدري إن كان ميكن أن ينطوي يف برهان أيب حممد ما أفاد رجاحان  . املعرفة الشرعية
غري داخل نصوص الشرع، و أكثر نصوص الشرع؛ وإال فال خمرج لكالمه، ألن الربهان اليقيين الذي أراده متعذر يف 

 .تكليفيف مناط ال

 3:المنطق الحزمي في صولأ 
من خالل ما سبق من مباحث ميكننا استخالص جمموعة من األصول اليت ترجع إليها فروع مطالب كتاب 

 :دون حصر أو إحصاء، ألن ذلك حيتاج إىل استقراء دواوين ابن حزم كلها "التقريب"

اإلدراك؛ وأنه كيفية تقبل األشد ر العقل عرضا من أعراض النفس، تتوصل به إىل أمسى درجات اباعت -
 . كسائر الكيفيات  وله ضد ،واألضعف

                                                      
1
 .529 التقريب، ص - 

2
 .402التقريب، ص  - 

3
، فقد بسط الكالم هناك حول األصول الفلسفية "ابن حزم الظاهري"لمزيد من التفصيل يُراجع ما كتبه أنور الزعبي في  - 

 .94 – 12ص ". الفصل"و" اإلحكام"و" التقريب: "والمنطقية في منهج ابن حزم من خالل أهم كتبه في ذلك
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وفيه رفض الفرتاضات الفالسفة  .اعتبار اجلوهر جرما، واالقتصار على كيفيات األجسام يف فهم الوجود -
 .حول اجلوهر، والعقول املفارقة، والعوامل األخرى

ويف ذلك فهم الكليات من أمسائها، وتفسريها بأعراض أشخاصها، دون جتريد اجلواهر عن كيفياهتا،  -
 .حصر ملقامات الوجود، وإبقاء األجسام موضوعات للعلم واملعرفة

قبل  احية التصورية واللغويةحتليل املقدمات من الن الربهان، ولذلك يقدمتصحيح املقدمات أساس لصحة  -
 .يف ذلك كلهواحلروف  يستعمل الرموز بناء القرينة، وال

حتقيق اليقني من املقدمات بإرجاعها إىل أوائل العقل، أو احلس، أو التجربة، أو اخلرب الصحيح، أو  -
 .إدراك احلواس بواسطة فطرة العقل إىل ذلك كلهرجوع صل األو . االنطواء، أو القياس املركب

 .التعليل يف أحكام الشرع، واستبدال اسم الربهان بالقياساالنتقاص من قيمة القياس، وإنكار جريان  -
 ...اصطناع مصطلحات منطقية جديدة، كالقرينة والرؤوس العشرة والذايت والغريي والعناصر العقلية -

هل : نقول، حىت ل  نتساءل عن املواءمة بينها وبني أصول املنطق األرسطياألصول  هذه وبالنظر إىل مجلة
يقول الدكتور سامل  أم صحيح ما ذكره عنه بعض من ترجم له، ممن قدمنا كالمهم؟ ؟رسطوفهم أبو حممد منطق أ

أرسطو ال ميثل األصل الثابت الذي شوهه املرتمجون فحسب، بل أيضا أرسطو الذي فكر يف نسق ”: يفوت
 قام هبا ابن والقراءة اليت. لغوي، وضع مفاهيم ومعاين قد تنطبق على أنساق لغوية وقد يكون منها ما ال ينطبق

حزم ألرسطو كانت قراءة استهدفت إبراز ما ينطبق من أرسطو وما ال ينطبق والتنبيه عليه؛ أي قراءة مزيلة 
  1“.لاللتباسات ورافعة لإلهبامات

أركز على اإلضافة احلزمية يف  –وهذا مقامها  – االنتقال إىل املآخذ والشكوك على منطق ابن حزم قبلو 
الوحيد إلدراك احلق بيقني، مث حتريره بالتقريب إىل جمال تدول له خصائص كانت  اعتبار القياس الربهاين السبيل  

 ، ليمكنه عدُّ ماتمن املسل   عددمجلة من اآلليات على أساس  أعمل حلجة الربهانية، لوال أنهمواءمة مع ا ةتنع أي
عتداد بقياس التمثيل وإن االادا لالستدالل الربهاين؛ خمالفا بذلك أمثال أيب حامد الغزايل يف النصوص الشرعية مو 

  .قد م عليه القياس املنطقي، وتقي الدين ابن تيمية يف نقضه قياس الشمول مجلة

نا ذلك يف الفصل الذي خصصناه لقواعد عند أرسطو، كما بي  " املواضع"إن ”: يقول الدكتور محو النقاري
التدليل األرسطية، آليات إقناعية ال تقتصر يف حتقيق اإلقناع، إثباتا وإبطاال، على توظيف عالقات استداللية 

                                                      
1
 .212، ص وابن حزم ومنطق أرسط - 
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برهانية، كما هو الشأن بالنسبة لألضرب القياسية، وإمنا توظِّف أيضا مضامني ومقتضيات حال وقيما سواء 
يبقى لنا أن نتساءل عن السبب يف . ت حجاجيةاختص هبا املستد ل أو املستد ل له أو اشرتكا فيها، إهنا آليا

 1“.ابن حزم وأيب حامد هلذه املواضع، هل هو العمل بالناسخ دون املنسوخ أم أمر آخر؟" هجران"

 

 الشكوك على المنطق الحزمي: المطلب الثاني
اختالف  مل يكن غائبا عن أيب حممد وهو يسطر ديوانه أن تقريبه سيتعرض النتقادات الباحثني والبد، على

من  يف تقديري – عقد بابا وقد .املخالفني واملشغبنياعرتاضات فكثريا ما كان يرد على  لذلك ؛انتماءاهتم الفكرية
باب ذكر أشياء عدها قوم براهين وهي فاسدة، وبيان خطإ من عدها "مساه  –أهم أبواب الكتاب ومقاصده 

 ألجل ذلك ؛االستدالل الربهايننظرية املعرفة الشرعية من خالل يف  ابن حزم هيأن زبدة منطق ذلك . 2"برهانا
عرض وفيما يلي  .املنهج احلجاجي عند القياسينينظريته يف الربهان، وال سيما  الفما خي رد البابهذا حاول يف 

للجواب ه املنطقية، مث وقفة أخرية منهجيتبعض ما هو وارد على لعرتاضات، و بعض ما تطرق إليه من ااقشة لنوم
 .على إشكالية املواءمة بني املنطق األرسطي واملنطق احلزمي

 3:{ال يسئل عما يفعل وهم يسألون}، االستقراء أساس القياس
 

واعتربه مرادفا  ،األصويل علمية برد القياس بدأ ابن حزم يف باب نفي الربهانية عن حجج يعتربها غريه أدلة  
ه يف القسمة وعلى طريقت 4“.األوائل االستقراء ومساه أهل ملتنا القياسفمن ذلك شيء مساه ”: فقال لالستقراء
واجلامع  كم فيها حبكم واحد؛ جعل القياس دائرا بني أنواع اجلنس، أو أشخاص النوع، أو موجودات حي  احلاصرة، 

ن تنتقض الصفة بل وارد أ ؛لزوم غير عقلي وال طبيعي وال نصيهلذه األشياء املستقرأة هو صفة مالزمة هلا، لكنه 
ذلك احلكم العام مبجرد بكم مث أنكر بشدة أن ميكن االستقراء التام، ولو أمكن، أن حي  . يف بعض تلك املستقرآت

  .وقضاء بغري دليل احتكم ذلك يكوندون لزوم عقلي أو طبيعي أو نصي، بل  التعميم

                                                      
1
ويعني . 201ص ( 2101رؤية للنشر والتوزيع، : مصر) 0ط ، حمو النقاري، "المنهجية األصولية والمنطق اليوناني" - 

 .بالناسخ االستدالل البرهاني، وبالمنسوخ االستدالل الحجاجي
2
 .550التقريب، ص  - 

3
وإن كانت اآلية في إثبات المشيئة الكونية  ساق اآلية الكريمة في معرض الرد على أهل القياس بنفي التعليل مطلقا، - 

 .تعالى والشرعية هلل
4
 .550التقريب، ص  - 
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يف على طريقته ، دون النحلة امللة اس من أهله على أصحاب القيرد   –بعد هذا التقرير اجملم ل  –مث فص ل 
موافقون لنا يف امللة فإهنم تتبعوا الفاعلني  مفأما املخالفون لنا يف النحلة، وه”: فقال كالمهإلزام اخلصم مبقتضى  

فلم جيدوا فاعال البتة خمتارا، إال جسما، فقطعوا على أن الفاعل األول عز وجل جسم؛ ألهنم مل يشاهدوا فاعال 
صويل الفقهي، وطريقة االستدالل  طريقة االستدالل يف القياس األيفرق بني المه أنه ملويف ك 1“.إال جسما

على  –مل يعط األمر  أنه، دل على فيه ختليط واضح مع ما يلي بعد  مث  .الكالمي يف قياس الشاهد على الغائب
 .حقه من العرض والنقد –األقل يف هذا الكتاب 

لكنه مل يذكر  2؛أهل احلديث النحلة، ولعله يقصدامللة و  املوافقني يف بعد ذالك رد على الفريق الثاين
وجبات األمساء أقيستهم األصولية، بل ذكر عنهم قريبا مما أنكره آنفا على املخالفني يف النحلة، وذلك إثباهتم م

وأما الذي ”: لقياس منهم للرب سبحانه على اجلواهر احلاملة لألعراض؛ قامعتربا أن ذلك  احلسىن هلل سبحانه؛
فإهنم تتبعوا كل موصوف يف العامل فرأوه إمنا  3أصحابنا اإلخباريينغلط فيه بعض املوافقني لنا يف النحلة من 

استحق ذلك االسم بصفة فيه اشتق له منها ذلك االسم، فقطعوا من أجل ذلك على أن الواحد األول عز وجل 
 4“...ذو مسع، وبصر، وحياة

اهد على الغائب، وإن مساها أوال يف رده على الفريقني هي بال شك من باب قياس الشواألمثلة اليت ذكرها 
يف  االتسمية ال تغري شيئا من املسمى ما دام معىن التعميم بغري موجب عقلي قائم احلقيقة أنو  .اءأو استقر  اقياس

م ي عم  ليس مبوجب عقلي ألن جمرد االشرتاك يف بعض الصفات ألن  .وذلك هو املنقوض ،هذه االستدالالت
هذه دعوة مسجة، وحتكم فاحش، وإمنا يلزم " كات على سائرها، بل عنده أنانفردت به بعض تلك املشرت  حكم

                                                      
1
 .551التقريب، ص  - 

2
، فدل على أنه يُجلهم وينتسب إليهم، لكنه (511ص )بل هو كذلك، فقد سماهم في مواضع أخرى من الكتاب إخوانا له  - 

ا منه، فنسأل هللا أن يعفو عنه فيما خالف فيه الصواب كما في هذه المسألة يخالفهم فيما لم يقم عنده برهان على قولهم، اجتهاد

التي هو بصدد تقريرها، مع تقدم اإلشارة إليها في صفحات كتابه مرارا بنفس المعنى؛ مما يثبت أن قوله فيها كان قياسا منه 

ومزيد . الملة وإن لم يكونوا من أهل النحلة الشاهد على الغائب، الذي أنكره منذ قليل على المجسمة، الذين اعتبرهم من أهل

 .بيان لهذه المسألة يأتي بعد، عند الكالم عن أثر المنطق األرسطي على الجانب العقدي عند أبي محمد رحمه هللا
3
 قد يفيد هذا التقييد بأن المقصود هم أهل الحديث من الظاهية، وقد ُعلم أن األوائل منهم كانوا على طريقى السلف في - 

 (.ظ الصفدية لشيخ اإلسالم ابن تيمية. )إثبات الصفات
4
وهذا أسوأ ما قرره في أمور االعتقاد بناء على أصوله الفلسفية، وسنقف في المطلب التالي على . 551التقريب، ص  - 

 .بعض الجوانب السلبية ألثر التقريب على المنظومة العقدية لدى ابن حزم
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هذا إذا اقتضت طبيعة ما وجود شيء فيما هي فيه وعلمنا وجوب ذلك بعقولنا، فإن كان ذلك، حكمنا ضرورة 
   1".على ما شاهدناه منها على ما مل نشاهد من أجزاء ذلك الشيء كحكمنا

قهاء بعلل النحويني يف التدليل على بطالن القياس األصويل بإبطال التعليل، حىت قارن علل الف واستمر
األنفس  ياسهم الكواكب العلوية على ذويبل قارن أهل القياس من املسلمني بالفالسفة يف ق البني  ضعفها؛
ملا كنا أحياء ناطقني وكانت الكواكب : االستدالل الفاسد قوما أن قالواومما قاد إليه أيضا هذا “: الناطقة، فقال

  2’’.أعلى منا ويف أصفى مكان، وكان تأثريها ظاهرا فينا، كانت أوىل باحلياة والنطق منا، فهي أحياء ناطقة عاقلة

صوليني حمض نرى بوضوح اخللط الواقع يف الشواهد املذكورة، واإللزام املتعسف فيها، حىت لكأن قياس األ
 .مسألة القياس إىل مسألة التعليل وهي أصل اخلالف أن نناقش بعض ما ذ كر، نسرتسل من وقبل. حتكم وعبث

 إجراء العلة على المعلول: 

ال ينكر أبو حممد وجود العلل يف الطبيعيات، ولكن باملعىن التالزمي الواجب ضرورة عقلية بني العلة 
، إذ ال موجب عقلي على وهذا عنده حمال وجوده يف الشريعة. ومعها معلوهلا أبداعلة إال توجد حبيث ال  واملعلول،

وباجلملة؛ فليس يف ”: أحكام اهلل سبحانه بل هو االمتثال لألوامر فقط؛ يقول مقررا رفض التعليل يف الشريعة
فقط، إذ ليس يف العقل الشرائع علة أصال بوجه من الوجوه، وال شيء يوجبها إال األوامر الواردة من اهلل عز وجل 

فاألوامر أسباب موجبة ملا . ما يوجب حترمي شيء مما يف العامل وحتليل آخر، وال إجياب عمل وترك إجياب آخر
  3“.فإذا مل ترد فال سبب يوجب شيئا أصال وال مينعه. وردت به

ا ال موجب عقلي ه على التعليل طاملبأنه ال دليل في ، واعتربودي والعدميوكذلك عرج على الدوران الوج
وكذلك إن وجدنا صفة يف موصوف ولذلك املوصوف حكم ما، فإذا ارتفعت تلك الصفة ”: لذلك، ووجهه بقوله

ارتفع ذلك احلكم، فإنه ليس واجبا من أجل هذا فقط أن يكون ذلك املوصوف مىت وجدت له تلك الصفة وجد 
 4“.ذلك احلكمله ذلك احلكم، بل لعله قد توجد له تلك الصفة وال يوجد له 

                                                      
1
 .552التقريب، ص  - 

2
 .540، ص التقريب - 

3
 .541التقريب، ص  - 

4
 .542التقريب، ص  - 
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وك عليه والشك ،باحثألن املسألة متشعبة امل ،حيتاج إىل حبث مستقلالقياس  على أيب حممد يف إنكاروالرد 
وحيكم على قياس العلة حبكم ، القياس األصويل استقراء يغري أين رأيته يسم. كثرية  ربهاينقياس اللل يف حترير نظريته

ألن . قياس الشاهد على الغائب، وجيعل التعليل يف األفعال كالتعليل يف األحكام؛ وكل ذلك ليس كذلك
مث إن القياس الشمويل  من القياس األصويل إن احتيج إليه يف بعض مسالك استنباط العلة؛ليس إال جزء االستقراء 

، أي أهنا يصححها ال تكون إال كليةيف القرينة املقدمة الكربى  نأل ،يللتمثياالقياس أحوج إىل االستقراء منه إىل 
األصويل بني املقيس النعدام أوصاف العلة باملعىن  قضيةارد الليست من مو  اليت ساقها والنظائر األمثلة و . االستقراء

  .واملقيس عليه فيها

وبني االستدالل احلجاجي فال حيصل  بني االستدالل الربهاين كالمه السابق أنه يقارن  ولكن يبدو من
األصويل أن يكون جريان القياس نه ليس من شرط أل ؛التطابق النفكاك نوع اإلفادة يف كل من االستداللني

ولكنه  ب على اهلل تعاىل بأن املناط كذا،إجيااألحكام تعليل عي الثبوت والداللة، مث ليس يف املقيس عليه قط
 .فيد العملقائم على أن الدليل الشرعي يواالتفاق . مبا تتيحه مواد الشرع على غلبة الظن اداجته

التعليل مطلقا،  نفي   كان مراده فإناجللي املنصوص بعلة مسطورة؛ ومل أر له استدراكا خبصوص القياس  
اليت ال ميكن سدها حىت ولو افرتضنا له خمرج احتمال دخول رجحان الظن يف  الثلمة   –يف نظري  –ذلك  يكونس

جل وألحد الباحثني التفاتة يف هذا املقام إىل مسألة صفة احلكمة هلل  .مفهوم الربهان، ألن كالمه فيه ال يساعد
على قضية  –فقط  أعالما ايف ترادف األمساء احلسىن باعتباره على مذهب ابن حزم –جالله، وأثر نفي مفهومها 

 .مجيع ذلك مبحض املشيئة، قد نرجع إليها يف مطلب الحق وتعليق   نفي التعليل يف األفعال واألحكام

إذ   ولكان إجحافا يف حق االستدالل األصويل؛ لو ماثل بني القياس األصويل والتمثيل املنطقي ملا تاثل،و 
. ثرةاألصل إىل الفرع جبامع العلة املؤ املشرتك، بنقل حكم  ملطلق املعىن زءمن اجلزء إىل اجل نقل احلكم كيف يقار ن

إن األصوليني املسلمني مل يقتصروا على حتديد بنية القياس التمثيلي، وتييز عناصره، ”: يقول الدكتور محو النقاري
وبيان شروطه، وحصر أنواعه، بل حاولوا أيضا بيان كيفية التداول به، والكشف عن شروط قبوله الراجعة إىل قدرة 

إن النظرية . خاط ب بالقياسعلى دفع ما ميكن أن يرد عليه من اعرتاضات يوجهها امل( القائس واملستدل)صاحبه 
األصولية يف االستدالل، وهي النظرية اليت أسست رد ابن تيمية على توظيف النظرية القياسية اليونانية يف تقنني 



 68 

ل يف االعتبار إىل جانب صورة اخلطاب القياسي، مادته ومتلقيه هنالفقه، نظرية ال صورية وحجاجية، أل ا تدخ 
 1“.ومنشأه

ىل نظر املنطقي باالستدالل األصويل، مع أن العملية األصولية راجعة باألساس إ لتمثيل  وغريب أن يعاد ل ا
يف تقييده على  وجهه البناينما  بالتمثيل دالقائس يف إثبات وجود العلة أو الدليل عليها؛ إال أن نقول أن املقصو 

تسامح ألن التمثيل دليل من األدلة عند األصوليني، وفيه  التمثيل عند املناطقة ويسمى قياسا”: قالف "السلم"
وإحلاق اجلزئي باجلزئي يف حكمه مدلول له فال يصح تفسريه به، والدليل يف احلقيقة هو املساواة يف العلة، فافهم 

دليل القياس األصويل إلطالقهم احلكم و  ومع ذلك فإن هذا االستدراك ال يفيد املساواة بني دليل التمثيل 2“.املراد
 .قة االستدالليطر يف ، واحلقيقة أن الظن واليقني يف املادة ال التمثيل الظن  بإفادة قياس 

وما ذكروه من تضعيف قياس التمثيل واالحتجاج عليه مبا ذكروه هو من كالم متأخريهم ”: يقول ابن تيمية
حصل من املادة، ال من  وهناك الظن. والفقهاء يستعملونه كثريا يف املواد الظنية. ملا رأوا استعمال الفقهاء له غالبا

لكن هؤالء ظنوا أن الضعف من جهة .فلو صوروا تلك املادة بقياس الشمول مل يفد أيضا إال الظن. صورة القياس
 3“.الصورة، فجعلوا القياس يقينيا، وصورة قياس الفقهاء ظنيا

  األرسطي قلق الموقفرفع: 
أي للعلم  ،لمنطق األرسطيحممد واستيعابه لفهم أيب مدى ثارة مسألة عود على ما بدأنا به البحث من إ

هل يكون هذا وحده سببا كافيا ” :من مسات وأصول للمنطق احلزمي ه، بعد ما ذكرنانتساءل من جديدلاملنقول؛ 
، أو هل يكون يف حتاشي ابن حزم الستعمال احلروف والرموز "كثري الغلط بني السقط"للقول بأن كتابه يف املنطق 

قضايا، مربر كاف للقول بأنه خالف أرسطو واضع املنطق خمالفة من مل يفهم غرضه وال ارتاض يف  يف التعبري عن ال
واالطالع على غريه، أننا " التقريب"اجلواب عن هذا التساؤل من خالل تتبع مظان كتاب خالصة و  4“.كتبه

هلا  تقصيدهلا بلغة خمتلفة، و صياغةهلا ضمن نسق جديد، و تأسيسلكتب األورغانون، و قراءة انتقائيةبصدد 
 . هلا يف جمال تداويل خاص تفعيلحنو أغراض أخرى، و

                                                      
1
 .222المنهجية األصولية، ص  - 

2
 .211ص ( دار المعرفة: الدار البيضاء) ، أبو عبد هللا محمد بن الحسن البناني"شرح البناني على متن السلم" - 

3
 .091الرد على المنطقيين، ص  - 

4
( 0944الدار المصرية للتأليف والترجمة، : مصر) ، زكريا ابراهيم"الموسوعي المفكر الظاهرياألندلسي ابن حزم " - 

 .022ص 
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فإن ابن حزم حاول أن ينتقد هو . .”: يقول الدكتور سامل يفوت يف سياق الرد على جتهيل ابن حزم
: م على األشياءإذ يف هناية املطاف يبقى املعيار األساسي بالنسبة البن حزم يف احلك. اآلخر، إمنا بكيفية مغايرة

هو أوائل العقل اليت خلقها اهلل يف أذهاننا؛ واليت مل يفعل أرسطو سوى أن حاول صياغتها يف سياق معني يتحدد 
 1“.بنوعية اللغة واملناخ الفكري اليونانيني

واشتغال أيب حممد باملنطق والفلسفة أصبح ثلبا له يف ”: وللباحث الظاهري احملقق ابن عقيل رأي آخر
وبعد عصره؛ ألنه رمحه اهلل مل حيرر نظرية املعرفة من نري الفلسفة واملنطق األسطي؛ فجعلهما يف بعض عصره 

املواقف معيارا، واحلق أن يكونا موضوعا للمعايري بإطالق، وهي معايري العقل ببديهياته الفطرية واملكتسبة، ومعايري 
معيار اجلميل، والبارد )التجربة الوجدانية اجلو انية ، ومعيار (معيار األخالق للخري والشر)التجربة السلوكية 

  2“(...والقبيح

حلق هبا مطلبا حول فإن على تقريب أيب حممد اعرتاضات أخرى اكتفيت  منها مبا مر؛ وناسب أن أ   وبعد ،
 .األثر السليب للمنطق على اجلانب العقدي يف منهجية ابن حزم

 

 العقدي لدى ابن حزمأثر المنطق على الجانب : المطلب الثالث
سبقت اإلشارة إىل أن أبا حممد كانت تتجاذبه مدرستان، مدرسة أهل احلديث املقدمة لنصوص الوحي، 
ومدرسة الفلسفة واملنطق املعتنية بالتحليل العقلي؛ ولذلك فقد كان من نتائج هذا التجاذب بعض املفارقات يف 

 كوتل األرسطي؛ العقدي، مما له صلة بتأثري الفلسفة واملنطق يف اجلانب درك عليهاالستنتاجات، من أمهها ما است  
ه، وحاجته إىل  حبث مستقل، ألمهيته وتشعب مسائلواحلقيقة أن هذا املطلب حيتاج إىل. التقريب "ضريبة"من 

يف موضوع هذا البحث، واكتفيت باستخراج مناذج تبني إمهاال النقاش واملباحثة، غري أين ارتأيت أال أمهله 
 3.واإلحالةمع اإلجياز  ،صوداملق

                                                      
1
 .215، ص وابن حزم ومنطق أرسط - 

2
 .11، ص الظاهري ابن عقيل ،"التقريب" مقدمة دراسة - 

3
البن " جب اعتقادهالدرة فيما ي"وللمزيد من التفاصيل يرجع إلى تعليقات األستاذ عبد الحق التركماني في نشرته لكتاب  - 

 .حزم رحمه هللا
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 تعني نظر، وإال فإنه مل يأتعن الفالسفة دون ابن حزم مسألة األفالك التسعة اليت أخذها  ذلك منف -
وعلى أهنا السموات  ،على حصر األفالك يف تسعة –خالفا لطريقته املعهودة  –بدليل نقلي وال عقلي 

الذي ليس فوقه "، غريه من املخلوقاتالفلك التاسع احمليط ب العرش الثامن، مث الفلك   مث الكرسيُّ  ،السبع
  1."ى جرك العامل وكرته وال شيء بعدهخالء وال مالء، والذي هو منته

يشري ولو جمازا إىل هذه املعاين؛ قال  ما املتعلقة بالعرش حاديثال يف األو القرآنية يات اآليوجد يف وال 
: هود] ﴾           ﴿: تعاىل

إن في الجنة مائة درجة أعدها اهلل للمجاهدين في سبيله، كل ": وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم[. 7
دوس، فإنه أوسط الجنة، درجتين بينهما كما بين السماء واألرض، فإذا سألتم اهلل فاسألوه الفر 

فهذه األخبار [. 7680: البخاري] ."وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة
ولعل األمر كما حكى . أن عرش الرمحن ال عالقة له مبا حتدث عنه ابن حزم نقال عن الفالسفةعلى دالة 

صلوات اهلل وسالمه عليهم ذكر عرش اهلل، وذكر  يف أخبار األنبياء [ املتفلسفة]مث مسعوا . .”: ابن تيمية
إن العرش هو الفلك التاسع، العتقادهم أنه ليس : كرسيه، وذكر السموات السبع، فقالوا بطريق الظن

 2“.وإما أنه ليس وراءه خملوق وراء التاسع شيء، إما مطلقا

ا من إثبات صفات هذه جعلها أمساء أعالم غري مشتقة، فرار  ت، فإنهمسألة األمساء والصفا :ومنها -
وأمساء اهلل تعاىل اليت ورد النص هبا أمساء ”: يقول. يوجب الرتكيب املتوهم مما ،األمساء للذات اإلهلية

وأما صفات الفعل له تعاىل فمشتقة من أفعاله عز وجل، كاحمليي . أعالم غري مشتقة من شيء أصال
  3 “.خلقه، ال فيه؛ تعاىل اهلل عن ذلكواملميت، وما أشبه ذلك، وتلك األفعال أعراض حادثة يف 

وهو  – إال إذا قصدنا الوجود الذهين املطلق ال ي تصور إثبات الوجود هلل سبحانه مع نفي صفات املوجود،
الكمال أما الوجود اخلارجي الذي عرب عنه العلماء بوجود الذات، مع اليقني ب ؛–حقيقة مذهب اجلهمية 
. جمردا عن صفات األمساء اليت جاءت يف الكتاب والسنة أن يتصور محالف، املطلق يف الذات اإلهلية

                                                      
1
 .250التقريب، ص  - 

2
 ص 4ج (2115دار الوفاء، : مصر)، ابن تيمية، ط عامر الجزار وأنور الباز من مجموع الفتاوى "الرسالة العرشية" - 

515 – 512. 
3
 .241ص : التقريب - 
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إىل ذهب فيها هو أقرب وطريقة ابن حزم يف األمساء والصفات مل أجدها عند غريه، فلعله استقل مب
 .مذهب املعتزلة منه إىل غريهم

وجيعلها أمساء أعالم  وذلك أنه يثبت األمساء والصفات الواردة يف الكتاب والسنة، إال أنه ينفي مدلوالهتا،
: يقول ؛األمساء أربعة دله الربهان على مدلوالهتا مرتادفة من باب اإلخبار عن اهلل تعاىل؛ مث يستثين من

عنه بأفعاله عز وجل فقط من إحياء   أول حق واحد خالق فقط؛ مث خنربوإمنا دل الربهان على أنه تعاىل”
وإماتة وتصوير وترتيب وحنو ذلك، أو ما أمرنا أن نسميه به دون أن يكون هنالك شيء أوجب تسميته 

  1“.بذلك
وهبذا ”: األمساء والصفات، وهي نفي الكيفية عن الذات اإلهلية؛ يقول لقضية مسألة هي أصلهناك مث 

، أو يسمى جوهرا، ألنه تعاىل ليس حامال لشيء من خرج الباري عز وجل عن أن يكون جوهرا
نفي مدلول األمساء احلسىن هو نفي الكيفية عن الذات  ه يفدليلف 2“.الكيفيات أصال، فليس جوهرا

ن قاس ا ذم م  م  وأرجع إىل ما مر من كالمه يف إنكار القياس، ل  . اإلهلية، وبالتحديد هي شبهة الرتكيب
 ؛فلم ير إال جوهرا حامال ألعراض، فجعل الذات اإلهلية موصوفة مبدلوالت األمساء الشاهد على الغائب

، فنفى أن تكون الذات اإلهلية  هنا قاس الشاهد على الغائب فلم ير إال ذاتا حاملة لصفات ألقول أنه
  .النفيطريقة  يف طريقة اإلثبات هو ما وقع فيه يف؛ واملعىن أن ما أنكر ، الستحالة التأليف فيهاكذلك

وأصل ”: وقد نبه ابن تيمية على أن أصل مسألة الرتكيب هي يف احلقيقة ليست من كالم أرسطو، قال
، وهذا أخذوه عن املعتزلة، ليس هذا من كالم "إثبات الصفات تركيب ممتنع"هذا كله ما ادعوه من أن 

 3“.أرسطو وذويه

تراثه واحملقق لعدد من من مصنفاته، عبد احلق مل املآخذ على أيب حممد يف هذه املسألة الباحث يف وجي  
 :الرتكماين يف مخسة أشياء هي

 .نفي الصفات الذاتية عن اهلل تعاىل؛ كاحلياة والسمع والبصر، وغريها (4
 .نفي معاين األمساء احلسىن واعتبارها أمساء أعالم جمردة، ال تدل على معىن أصال (8
 .أعراض حادثة يف خلقه ال فيهنفي قيام األفعال بذات اهلل تعاىل، وزعم أهنا  (0

                                                      
1
 .222التقريب، ص  - 

2
 .229التقريب، ص  - 

3
 .وقد فصل رحمه هللا في رد هذه الشبهة بكالم نفيس. 251الرد على المنطقيين، ص  - 
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 1.نفي العلة والتعليل يف أفعال اهلل تعاىل (6
استعمال طريقة اإلثبات اجململ والنفي املفصل يف مسئلة األمساء والصفات، خالفا  (5

 .ملنهج القرآن الكرمي الذي جاء باإلثبات املفصل والنفي اجململ

اإلسالمية والفلسفة  ضريبة التقريب بني املنظومة يضافإن أبا حممد أدى هنا أ: ومنها مسألة العقل ومنزلته -
فإنه "اليونانية، ألنه قرر جازما أن من جرد نفسه عن اهلوى والتقليد واجتهد بعقله على طريقة الربهان؛ 

 2."له إدراك احلقائق على وجوهها يف كل مطلوب فضمانمن فعل ما قلنا 
منظومته  هذه الدعوى يف ضمان إدراك احلقائق ملن استعمل عقله ونبذ التقليد، تعارض وإطالقه

وإن ملك مجيع أسباب  ،تعاىلاإلسالمية الراسخة، اليت دلت نصوصها على أال مو ف ق إال من وفقه اهلل 
      ﴿: قال عز من قائل إال أن يشاء اهلل عز وجل؛، الوصول إىل املطلوب

   ﴾ [63: النور]،  يف اجملتهد مهما اجتهد واتقى  –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية– :

كل من استفرغ : زلة يف قوهلملكن قد يعلم احلق يف نفس األمر، وقد ال يعلمه؛ خالفا للقدرية واملعت.. ”
وال أدعي أنه يقررها  3“.علم احلق؛ فإن هذا باطل، بل كل من استفرغ وسعه استحق الثواب وسعه
 –، حنو قوله يف تعليم املناظرة ىيف مواضع أخر  يد يف هذا املوضع كما فعللكن كان البد من التقي ،تقريرا

 4“.ومالك ذلك عون اهلل عز وجل إياك وتوفيقه لك. .”: –بعد أن عدد شروطا ي لتزم هبا 

وأما نظم القرآن فإن منز له ”: ، قالعن اإلعجاز يف القرآن الكرمي ما ذكره يف خاتة كتابه أيضا كذلك -
وهذا هو القول بالصرفة  5“.تعاىل منع من القدرة على مثله، وحال بني البلغاء وبني اجمليء مبا يشبهه

ومقتضى هذا القول أال فائدة يف التحدي  6،وانتصر له ابن حزم يف الفصل ؛الذي قال به بعض املتكلمني

                                                      
1
من القول بنفي الصفات ونفي قيام األفعال بذات هللا تعالى، فمعرفة العلة وإثباتها  –في حقيقته  –القول بنفي العلة متفرع ) - 

التعليق للتركماني، ولمزيد من .( الىمن ثمار اإليمان بأسماء هللا الحسنى وصفاته العليا الموجبة إلثبات الكمال المطلق هلل تع

أفاد فيه مع . 254 – 229ص " التفصيل يرجع إلى مقدمة التحقيق، فصل افتتان ابن حزم بالمنطق وأثر ذلك على عقيدته

 !قسوة في بعض العبارات، من باحث محب ألبي محمد ومعجب بتراثه
2
 .529التقريب، ص  - 

3
 .000ص 5 مد رشاد سالم، جابن تيمية، تحقيق مح ،"منهاج السنة" - 

4
 .514التقريب، ص  - 

5
 .421التقريب، ص  - 

6
 .22 – 02ص 2ج الفصل،  - 
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ألن ذلك غري داخل يف مقدور البشر أصال، فال  ؛داللة على أنه من عند اهلل ،باإلتيان مبثل القرآن الكرمي
 .سبيل إىل حتدي املكذبني به بذلك

وهي أن ما جح ابن حزم بني مدرستني متباينتني؛ ر تأن تؤيد ما ذكرناه م هذا املقام ومثت مالحظة مهمة يف
من األخذ بداللة األلفاظ على املعاين حبسب الوضع اللغوي، وموافقة االستعمال  يف املعرفة، بىن عليه نظريته

قلية، أصلها من وضع مل يتبعه يف مسائل العقيدة كلها، بل كثريا ما خرج إىل ما اعتربه براهني ع قل؛ألوائل الع
  .حيحد العقل بالوحي الصتقيُّ  الفالسفة، بعيدا عن

المة من العيوب والتقيد بالشروط؛ داعي الشرع، بل مها متفقان عند السلست أعين تعارض داعي العقل و 
أهل احلق، ومن عداهم : وأهل السنة الذين نذكرهم” :الذي صر ح به يف أصل مذهبه اتهدجمابن حزم أحسب و 

خيار التابعني رمحة اهلل عليهم، مث من : فأهل البدعة، فإهنم الصحابة رضي اهلل عنهم، وكل من سلك هنجهم
أصحاب احلديث، ومن اتبعهم من الفقهاء جيال فجيال إىل يومنا هذا، أو من اقتدى هبم من العوام يف شرق 

  1“.األرض وغرهبا رمحة اهلل عليهم

وكان ابن حزم يف .. ”: (ه766) أن األمر كما حكاه ابن عبد اهلادي –واهلل تعاىل أعلم  –ولكين أظن 
ْذحجي، وأمعن يف ذلك فتقر ر يف ذهنه   

 
صغره قد اشتغل يف املنطق والف ْلس فة، وأحذ املنطق عن حمم د بن احلسن امل

هبذا الس بب   معاين باطلة، مث  نظر يف الكتاب والسُّن ة فوجد فيهما من املخالفة ملا تقر ر يف ذ هنه فصار يف احلقيقة 
 2“...ة يف الكتاب والسنةحائرا  يف تلك املعاين املوجود

  

                                                      
1
 . 002ص  2 ، جالفصل - 

2
 210ص   2ج  تحقيق أحمد البوشي وارهيم الزيبق، ط مؤسسة الرسالة، ، ابن عبد الهادي،"طبقات علماء الحديث" - 

 .992 جمةتر
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 التسديد اللغوي في األسماء والمفاهيم المنطقية: المبحث الثالث
 

 التسديد اللغوي في التمكين لألسماء: المطلب األول
من خالل مجلة من األمساء استعملها أبو  يف تقريب األمساء املنطقية( عريبالبيان ال)يتجلى اإلتقان اللغوي 

حممد يف كل فصول الكتاب، وأخرى انتقدها على من استعملها فيما ال يسمح به وضعها اللغوي، وأخرى وج ه 
 ...استعماهلا املنطقي

، وينبغي أال ننسى هنا العالقة اجلدلية بني اللغة واملنطق، فكما أن األثر اللغوي حاضر يف التقريرات املنطقية
مالحظة البيان العربي الغرض األساس يف هذا التوضيح هو لكن فإن األثر املنطقي حاضر يف املطالب اللغوية؛ 

. ، نتيجة إلحكام اآلليات اللغوية، وإن كانت مظاهر االنعكاس حاضرة أيضافي تقريب المنطق اليوناني
وهو أن ”: يتحدث ابن عقيل الظاهري عن طبيعية هذه العالقة بني اللغة والعقل من منظور ابن حزم، فيقول

العقل )معرفة الفروق والعالقات من عمل العقل بنظره يف املنقول من اللغة، فالفكر أمر ضروري هاهنا 
 :وبعد التتبع والقراءة، استخرجت النماذج اآلتية وصن فتها حتت العناوين التالية 1“(.اللغوي

 في األسماء الكلية: 

هذا الوضع اللغوي . هي أمساء اجلنس اليت تقع على مجاعة، وتقع أيضا على الواحد، حبسب االستعمال
سم على املسمى، يشرح يتحرر وقوع اال اجلمعي مشكل، وهلذا احتيج إىل صفات حمددة ألفراد هذا اجلمع حىت

ع على كل نوع امسا تفرده به، وإما أنه مل يتهيأ ذلك فإن اللغة إما أن تضيق عن أن توق  : وأيضا”: يف قولهذلك 
فال بد من طلب صفات مفرقة يقع هبا .. وأكثر ذلك يف الكيفيات. للناس باالتفاق، أو ملا اهلل عز وجل به أعلم

  2“.منهاالبيان ملا نريده 

ص وقوع لِّ واملقصود أن الصفات احملدِّدة سواء كانت ذاتية أو غريية، مبعىن جوهرية أو عرضية، هي اليت خت  
فإن طلب الفروق اللغوية بني األمساء الكلية ضرورة : االسم على مسماه يف ما كان معناه كليا، وبعبارة أخرى

 .منطقية لتحقيق البيان عن املسم يات

                                                      
1
 .19عقيل الظاهري، ص  ، ابن"التقريب" مقدمة دراسة - 

2
 .221التقريب، ص  - 
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  االصطالحيةفي األسماء : 

هي األمساء املشرتكة يف االستعمال، وليست املشرتكة يف الوضع، أي ليست مما احتد لفظها وتعددت 
ويظهر املنطق اللغوي . هذه النسبة بني اللفظ واملعىن املقصود ، مشكلة يف االستعمال العقلي. معانيها وأشخاصها

مقصود أهل كل  موضوعها اللغوي مث دالستعمال، بتحديالبن حزم هنا، يف التمييز بني األمساء املشرتكة يف ا
 . استعماهلا، فإذا ناسب الوضع اللغوي االستعمال  فذاك، وإال فاستعماهلا غري منطقيصناعة من 

 فبعد أن شرحها لغة بأهنا تدل على تقدم زمان شيء زمان  ؛ "ةم  دْ الق  " وعلى سبيل املثال استعمال كلمة
مث رد  ،باإلضافة إىل املخلوق احلادث بوصفه أنه القدمي اخلالق عز وجل حقيف املتكلمني ، بني  استعماهلا عند غريه

،  استعماالهتم هلذا االسم كذلك على األوائل بعض    مث رد م تناسبه مع الوضع العريب للكلمة؛لعد هذا االستعمال
، ألن هذا يفرتض أقدم من املعلول أو العلةألن اجلنس اليوجد إال يف أنواعه؛ كقوهلم  أن اجلنس أقدم من النوع، 

بة ملا جيب بوجودها  1.وجود العلة غري موج 

 في األسماء المألوفة: 

، جديدة يف االصطالح املنطقي، لكن استعماهلا املنطقي مسد د من لتداول العريبهي أمساء مألوفة يف ا
 وكذلك الرؤوس حمل والعرض، الذايت والغريي يف معىن اجلوهر: على سبيل املثال منها .حيث الوضع اللغوي

ومثل هذا مبثوث يف  .مقولة  الوضعملا مساه غريه  الن صبة  والت العشرة، ومن الرؤوس العشرة األجناس العشرة أو املق
وأيضا كلمة  .املركب املقابل للمفردالكالم بدل على القضية  2"القول"وكذلك اصطالح . تضاعيف الكتاب

 .. .4"املقسمة"لشرطية املنفصلة وأيضا تسميته ا  .م القضية إىل شرطية وقاطعةبدل احلملية يف تقسي 3"قاطعة"

أن هذه الكلمات البدائل، قد رها أبو حممد أقرب يف التداول املألوف من الكلمات املبدلة، مع : واملقصود
منهجية التقريب أن التسديد اللغوي يف هذه البدائل من حيث مناسبة الوضع لالستعمال قائم وجلي، فاقتضت 

 .العدول إليها

                                                      
1
 .121التقريب، ص  - 

2
 .120التقريب، ص  - 

3
 .122التقريب، ص  - 

4
 .191التقريب، ص  - 
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 في األسماء المطلقة: 

، فمنها ما هو "اخلاصة"مثل كلية . بتحديد املراد منها هلا، تمكنييف اليفيد املنطقية  تقييد بعض اإلطالقات
. موجود يف كل أشخاص النوع، كالضحك يف اإلنسان، ومنها ما هو موجود يف بعضه، كالشيب يف حال الكرب

وجعلها مظنة الدوران الطريف، أي " اخلاصة املساوية" هذا اإلطالق، فسماها –يف تقريبه  –حزم  فلهذا قي د ابن
 1.االنعكاس الصحيح، حبيث ال يشذ عنه شيء مما تريد أن ترمسه به أو حتده

وهنا يربز أيضا اإلتقان يف االستعمال اللغوي لكلمات تصلح لتقييد املطلق، حىت يكون املصطلح املنطقي 
 . الداللة على املراد منهأدق يف

 في األسماء المختصة: 

املختصة الختصاصها بذات املسمى أو على كل شخص من  هي أمساء األعالم، وإمنا مسيت األمساء  
وهبذا املعىن املنطقي، تكون األعالم أخص من بقية املعارف، ألن املعارف و ضعت كليات  2.أشخاص ما

النوع من املقابالت املصطلحية يف  هذا. جزئيات واستعملت كليات واستعملت جزئيات، أما األعالم فوضعت
  .باالصطالح النحوي املعهود املنطقية مبجرد مقابلتها التقريب، فيه تكني لفهم األمساء

 في األسماء التركيبية: 

. اينيف حماولة تقريبه للمنطق اليون هي مركبات إضافية أو تقييدية، صاغها ابن حزم بعبارات جديدة مقرِّبة،
وبني القضية اجلزئية  –مة باصطالحه العا –وعلى سبيل املثال، تعبريه عن التداخل الذي يكون بني القضية الكلية 

وهي عبارة مسددة لكوهنا تعين تصويب بعض الكل،  3“،تتايل اإلجياب أو تتايل النفي” :بقولهمن نفس الكيفية، 
 .السلب أو اإلجياب دون موافقة الكل وال خمالفتهيف جهة أي تتابعه 

حىت لو ، 4"املتالئماتبالقضايا "تلفة األلفاظ، املتفقة املعاين كذلك تعبريه عن التوافق بني القضايا املخ
 .معانيهااحتاد فالبد من اعتبار  يف الظاهر، اختلفت يف الكمية أو الكيفية

                                                      
1
 .240التقريب، ص  - 

2
 .242التقريب، ص  - 

3
 .151التقريب، ص  - 

4
 .151التقريب، ص  - 
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 في األسماء الجديدة: 

معجم يف مع لكثرهتا أن جت  حبيث ميكن  جديدة االستعمال يف مباحث املنطق،هي مصطلحات حزمية 
، يعين هبا اقرتان "القرينة" كلمة  من ذلك .بابن حزم اخلاصة  والعبارات الشارحة يضم األمساء واملصطلحات  ،صغري

القضايا ة، فإن أما مع إنتاجهما للنتيجف االتفاق عليهما وتصحيحهما، دون استخراج النتيجة؛ املقدمتني بعد
 .1"الجامعة"ت سمى  الثالث

 

الرباعة  يف استعمال لغة غزيرة باملفردات، يسمح  –مما مل نأيت على ذكره وحنوها  – يظهر يف هذه األمساء
وضعها اللغوي األصيل بتداوهلا يف جماالت مستجدة، شريطة احلفاظ على التناسب بني وضع اللفظ ملعىن ما، 

وأعتقد أن آلية التنويع اللغوي أفادت ابن حزم كثريا يف تصحيح . هلذا اللفظ مبا يتيحه الوضعواالستعمال املتنوع 
االستعماالت اخلاطئة لبعض العبارات اليت نقلها املرتمجون، ويف االنتقاء املناسب لألفاظ من معني الرصيد اللغوي، 

 .ارف، والتعبري عنه بالعبارات املناسبةويف إبراز مدى سعة ومرونة اللسان العريب يف قبول املستجد من املع

أما عن األثر املنطقي املنعكس، فقد أحسن أبو حممد التعامل مع طبيعة اخلطاب اللغوي من حيث حتمله 
، الذي ال يقدح يف االنفتاح اللغويإلحكام هذا  حديد والتمييز يف املنطق األرسطيللمعاين، فاستعمل قوانني الت

اعلم أنه إذا كان بيِّنا يف الشيء أنه ال حيتمل ”: ى العكس؛ يقول عبد القاهر اجلرجاينلغة جمال التداول، بل عل
تاج يف العلم  إىل فكر وروية  –بأن ذلك حقه وأنه صواب  –إال الوجه الذي هو عليه حىت ال يشك ل، وحىت ال حي 

 2“.ي جاء عليه وجها آخرفال مزية، وإمنا املزية، وجيب الفصل، إذا احتمل يف ظاهر احلال غري الوجه الذ

كان هذا عن األمساء دون اخلوض يف دالالهتا، ول م ا كانت األمساء مرتبطة مبفاهيمها، فإن البحث عن األثر 
اللغوي يف تقريب املفاهيم املنطقية حيتاج إىل وقفة خاصة، حناول من خالهلا، استبانة السداد والصواب يف املفاهيم 

  .  املنطقية من حيث التمكني هلا باآلليات اللغوية

 

                                                      
1
 .145انظرهما معا في ص  - 

2
 .220ص  (2111مكتبة الخانجي، : مصر)عبد القاهر الجرجاني، تحقيق محمود شاكر  ،"دالئل اإلعجاز" - 
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 التمكين للمفاهيم: المطلب الثاني
أشكاال عدة،  –بتقريب أيب حممد  – املنطقية يف التمكني للمفاهيم (البيان العريب)اختذ اإلتقان اللغوي 

 .تراوحت بني تصحيح لعبارات املتقدمني، واستدراكات على بعض التعاريف، وتفريع على بعض التقارير

واملقصود من هذا املطلب، مالحظة حضور اإلتقان اللغوي يف تقريب املفاهيم، والفصل  بني املختلط منها   
ويف بعض ما هو آت، إضافات حزمية تبني  مدى . واملتداخل، وشرحها بالعبارات السلسة إلزالة القلق عن معانيها
. املرتمجني األوائل، أو اطلع عليها يف كتب املتقدمنياستيعاب أيب حممد للمفاهيم املنطقية اليت تلقاها بالسند إىل 

 .فليس من غرض املطلب، مث قد مر ت مناقشة هذه املسألة فيما تقدمأما كونه مصيبا أو خمطئا يف فهمه 

 تصويب ثنائيات محورية في المنطق األرسطي  : 
: ، فبعد أن حكى كالم املتقدمني يف شرح احلد والرسم، عق ب بقوله"احلد والرسم"نذكر منها ثنائية  -

هذه عبارة املرتمجني، وفيها ختليط، ألهنم قطعوا على أن الرسم ليس مأخوذا من األجناس والفصول، ”
فأوجبوا أن . كل حد رسمإن  : مث مل يلبثوا أن تناقضوا فقالوا. وأنه إمنا هو مأخوذ من األعراض واخلواص

مث فص ل يف هذه احملارجة بأن جعل  1“.احلد مأخوذ من األعراض، وأن بعض الرسم مأخوذ من الفصول
، وإما مبا مييز بأعراض الشيء (احلد)التمييز الذي هو مقصود من التعريف، إما مبا مييز بذاتيات الشيء 

 .، فكان التمييز رأسا جامعا(الرسم)
وذلك أن اجلنس  ألنه غري منضبط؛ ،فإنه ينتقد على األوائل تعريفهم للجنس: نس والنوعومنها ثنائية اجل -

وأما النوع، فيوجه تسمية  2".ال يفارق ما تقع عليه التسمية به إال بفساد املسمى واستحالته"هو الذي 
إىل أن نسمي به كل وإمنا نقصد بالنوع "اتباعا للغة يونان على إرادة النوع املطلق، " الصورة"األوائل له ب

ويضيف أن املبدأ يف التقسيم للعامل جنس،  3."مجاعة متفقة يف حدها أو رمسها، خمتلفة بأشخاصها فقط
وأما الصفات اليت جتمع بعض النوع دون بعض فهي أصناف وأقسام، . وأن الوقف يف تقسيم العامل نوع

واحدة، وإمنا اختلفت يف األعراض  أن حدها واحد، وطبيعتها واحدة، وخواصها واحدة، وفصوهلا"ذلك 
اإلجابة  عن اإلشكاالت املفرتضة يف االعرتاض على هذه املفاهيم، فعلى سبيل املثال  وال تفوته 4."فقط

                                                      
1
 .222التقريب، ص  - 

2
 .229التقريب، ص  - 

3
 .211التقريب، ص  - 

4
 .251التقريب، ص  - 
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جنسا للمقوالت العشر، بأن مدلوالت هذه ... جييب عن افرتاض اعتبار الشيء أو املوجود أو املثبت
 .   1"يكن منبئا عن طبيعة ما حتت امسه فليس جنسا فما مل"األمساء ال تدل على طبيعة األشياء 

 تمييز الفروق القائمة بين بعض المفاهيم المتشابهة: 
ال "، وأما الكل فإنه "ي سم ى كل جزء من أجزائه باسم كله"بأنه  فسر األوىل: كالفرق بني الكلية والكل -

 2."يسمى شيء من أجزائه باسم كله، وذلك هو يف املركب من عناصر خمتلفة
الضدين بينهما وسائط ليست من أحد الضدين؛ كاحلمرة والصفرة " لتفريق بني التضاد واملنافاة بأنومنها ا -

فيان مها اللذان ليس بينهما وسائط، فإن احلياة واملوت فيما يكونان فيه واملنا.. اليت بني السواد والبياض
معنيني   –أعين التضاد واملنافاة  –ول م ا كان هذا األمران .. ليس بينهما وسيط ال يكون حياة وال موتا

  3 ".خمتلفني احتجنا يف العبارة عنهما إىل امسني متغايرين لئال يقع اإلشكال
كالم أن املنافاة هي التناقض، أي التعاند التام الذي يكون بني الشيء ونقيضه أو ما وهو يعين يف هذا ال

يف جعله النسبة  –هنا  –ك على ابن حزم ستدر  وي  . يساوي نقيضه؛ لكنه يسميه تنافيا وال يسميه تناقضا
بني احلمرة واخلضرة مثال، تغايرا وختالفا وليست تضادا، مع أن وجود أحد الطرفني يستلزم انعدام اآلخر، 

 .لكن ارتفاعهما معا متصو ر لوجود وسائط بينهما ليست من أحدمها، وهذا نفسه حده للمتضادين
دخل فيها حرف النفي على املوضوع، وبني  بأهنا اليت" القضية غري احملصلة"كذلك تنبيهه على الفرق بني  -

  4.وهي ما دخل فيها حرف النفي على احملمول" القضية املسلوبة"

 تحديد مدلوالت بعض الكلمات المترجمة : 

مثال يف تعريفه للتقابل، ذكر املقابلة بني القنية والعدم، واحتمال الدوران اإلضايف ألحدمها على اآلخر،  -
باحتمال الوجود، أي ال يعد عادما إال ما احتمل الوجود، وحدد " العدم"دون العكس؛ مث رد تقييد 

وأما اللغة العربية فكل حال مل يكن فيها شيء ما؛ فإنه ي طلق اسم عدم ذلك ”: مفهومه يف العربية فقال
 5“.وسواء ت وهم كونه أو مل ي توهم.. الشيء، وسواء كان موجودا قبل ذلك أو مل يكن

                                                      
1
 .212التقريب، ص  - 

2
 .102التقريب، ص  - 

3
 .102 – 104التقريب، ص  - 

4
 .112التقريب، ص  - 

5
 .109التقريب، ص  - 
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 المشهورة تصحيح بعض المفاهيم: 

صو ب هذا األمر وجعلها  قوة اجلزئية بإطالق، لكنه فاملشهور أهنا تكون يف": القضية املهملة" من ذلك -
: حتتمل أن تكون كلية أو جزئية حبسب داللة احملمول، وهذا يف اللغة العربية خاصة، فقال منبها

 حمموهلا، فإن مل ميكن إال أن واحلقيقة يف ذلك عند قوة البحث، أن تتأمل القضية املهملة فتنظر يف”
فإهنا ”: وقال يف موضع آخرا 1“.يكون عاما فاملوضوع كلي، وإن مل ميكن أن يكون عاما فالقضية جزئية

إن مل يبني املتكلم هبا أنه أراد شخصا واحدا من النوع، أو بعض النوع دون بعض، أو مل يقم على ذلك 
 –كله   –مني؛ فال جيوز أن حتمل إال على عموم النوع برهان ضروري أو مقبول أو متفق عليه من اخلص

  2“.ألن األلفاظ إمنا وضعت لإلفهام ال للتلبيس
ه كتب املنطق من أن املهملة يف قوة اجلزئية، فإذا مل حيدد سياق الكالم ر وهذا التقريب، خمالف ملا تذك

 .أن حتمل القضية على النوع كله –حسب ابن حزم  –املراد باإلمهال يف القضية، فاألصل 
أن النقيض أشد "من ( املربع األرسطي)ومنها أيضا ما حكاه عن بعض املتقدمني يف التقابل بني القضايا  -

لكنه يرد هذا القول، بأن النفي العام فيه نفي . الختالف النقيضني يف الكمية والكيفية 3"مباينة من الضد
ويبني أن األكثرية يف  4."اجلميع أشد خالفا من املباين يف البعضواملباين يف "مجيع ما أوجب اآلخر، 

 .لكان الكالم صحيحا" النقيض أكثر مباينة من الضد"وجوه االختالف ال تعين الشدة فيه، أي لو قلنا 

 مقابلة المفاهيم المنطقية بنظائرها الشرعية: 

ألحكام الفقهية التكليفية اخلمس؛ ، با"العناصر"ربطه للجهات العقلية الثالث اليت مساها : فمن ذلك -
واملمكن عقال سواء القريب أو البعيد أو احملض هو  عقال هو الفرض والالزم يف الشرع؛ فجعل الواجب

 5.واملمتنع عقال هو احملظور شرعا ح واملكروه، باللف والنشر املرتب؛املندوب واملبا : احلالل مبعانيه الثالثة
ناقش بعد هذه املقابلة مسائل منطقية حمضة، كتقدم الواجب على لكنه مل يوضح فائدة الربط، فقد 

غري أنه يف شرحه مراتب عنصر االمتناع، شرح املمتنع يف . املمكن، واحتمال النفي واإلجياب يف املمكن
بأنه كل ما ضاد األوائل املعلومة بأول العقل، وتقديره حييل رتب العقول، واستدل بقوله تعاىل : العقل

                                                      
1
 .124التقريب، ص  - 

2
 .115التقريب، ص  - 

3
 .114التقريب، ص  - 

4
 .112التقريب، ص  - 

5
 .122التقريب، ص  - 
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﴿       ﴾ [444: األنعام .] وكأن يف تقريبه

 . إشارات ملفاهيم كالمية، تسددها القوانني املنطقية –وما هذا إال منوذج  –

 

ها، مؤكدة على إعمال اآلليات وعموما، فمظاهر اإلتقان اللغوي نافذة يف مباحث ابن حزم املنطقية كل
اللغوية يف تقريب األمساء واملفاهيم مجيعا، وحل مشاكل الرتمجة والتعريب بالتنويع اللغوي، املزيل لقلق العبارت، 

يقول . واملتأصل بانفتاح اخلطاب اللغوي، واملناسب لثقافة السامع، واحملافظ على اللسان العريب يف أصل وضعه
ونقطة اإلسناد يف ذلك هي النص الديين والبنية اللغوية، فهو يردف النص بعبارة حتمل ”: األستاذ سامل يفوت

فليس هلم أن يتسوروا على اللغة : أكثر من مدلول خماطبا هبا الذين يقتبسون من األوائل دون تييز ونقد فيقول
 1“.العربية فيصرفوها عن موضعها

أن اآلليات اللغوية تستعمل يف عملية التقريب التداويل هلييئ أرضية خصبة، قابلة ألن تنتقل  ويعين هذا
 .إليها أنساق املعرفة البشرية املتنوعة، متخلصة من قيود لغة املنقول، ومتحررة من حرج االستعمال احملدود

  

                                                      
1
 .22ص  0الفصل، جوأما نقله عن ابن حزم، فمن . 202، ص وابن حزم ومنطق أرسط - 
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  نتائج البحثتلخيص  :خاتمة
 

 إىل جمال التداول اإلسالمي، ورغانونمنطق األقر ب هبا أبو حممد  انتهاء البحث يف مسألة اآلليات اليتبعد 
 :مهمة يف مخسة أمور من نتائج ما توصلت إليه سأحاول تلخيص ذلك يف إنتاجه الفكري، ومصاديق

أو  أن مفهوم التقريب يف كتاب ابن حزم له معىن أوسع من جمرد الشرح أو النقل بالعبارة السهلة :أوال
مبنية على االستدالل  ،عرفةتدعيم نظرية يف املقصد راءة انتقائية لكتب األورغانون هي ق ، بلضرب األمثلة

وقد أساء الفهم  س أنه أحد الشراح للمنطق األرسطيويف هذا رد على من حاسب ابن حزم على أسا .الربهاين
فإننا حنمل جمهود ابن حزم على أنه حماولة يف التقريب التداويل لعلم منقول، هذا ا علمنإذا . ومن مث أساء احلكم

 .وجين فوائده ،يتسىن إعماله يف جمال العلوم الشرعية تاج إىل تكييف يناسب الثقافة اإلسالمية، حىتحي

 تضم غريها من األدوات آليات ثالث وعة، لكن ميكن إمجاهلا يفمتن اآلليات اليت استعملهاأن  :اثاني
اليت قصد هبا كلها حتقيق التقريب على مستويات خمتلفة تشكل املنظومة املتكاملة لألصل اإلسالمي؛  التقنية،

 : وهي

واتساق األفكار  ،العربية يف انتقاء العبارات السليمة ى البالغة  ومفادها أن تراع  : آلية اإلتقان اللغوي -
 .وإعماهلا يضمن احلفاظ على لغة التداول .يحةوتبليغ املعاين الصح ،املعقولة

ومدارها حول التنتيج بالقياس الربهاين بعد تصحيح املقدمات برجوعها إىل احلس : آلية التأصيل املعريف -
 .يضمن سالمة املعرفة الشرعيةوإعماهلا  .ل العقلئاوأو 

 –على أساس األصول اإلسالمية، وتقصيد العمل كله  ومقصدها تصحيح األفكار: العقديآلية التوجيه  -
وإعماهلا  .وقصد مرضاة اهلل تعاىل مبا يوافق الشريعة اإلسالمية، وحيفظ علو الوحي –تنظريا وتطبيقا 

 .ضمن التقيد هبدي الوحي وسلطانه على االجتهاد الفكريي

، أتاح ، ببناء حمكم مأصلبه الظاهريوأفاد باملنطق مذه ،أحسن أبو حممد يف إعمال هذه اآللياتقد  :ثالثا
يف  م من أخطاء بعضها يف اجلانب التأصيلي، وبعضهاسل  لكنه مل ي  . له الدفاع عن مذهبه ضد أنواع املخالفني

 .اجلانب العقدي اتضح فيها األثر السليب للمنطق اليوناين على منهجية ابن حزم
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صياغة نظرية  هي حماولة ،التقريب من منهجية ابن حزم يف  ميكن استثمارهااليتالعملية االستفادة  أن :رابعا
  .يف التقريب التداويل للمعارف، مبنية على التكامل الدخلي واخلارجي للمعارف يف منظومة الثقافة اإلسالمية

أن التقريب بأسلوب أيب حممد مفيد جدا يف تكييف املعارف األجنبية مع العلوم الشرعية الدينية،  :خامسا
 .ويتيح توسيع الفكر اإلسالمي ليشمل معارف جديدة مفيدة على خصائص جمال التداول اإلسالمي؛افظ مبا حي

 .أمهيتها يف سريورة احلياة العلمية والعمليةو وما أحوجنا إىل ذلك اليوم، مع كثرة العلوم الوافدة 

فكري، أساسه ان له مشروع ك  ظاهريإن اإلمام ابن حزم ال: فيما خيص مضمون الكتاب ومجلة القول
اليت ترشد إليها  له وآرائه، وحمبته للغاية اخلرييةي للدفاع عن أقوالعلما واستعداده، القناعة اجلازمة مبذهبه الظاهري

هذا البناء وما املنطق األرسطي إال إحدى موارد . ألجل ذلك كان يؤلف ويدعو وجيادل ويعلم. العقيدة اإلسالمية
وكتابه التقريب شاهد على أنه أخذ من املنطق األرسطي ما اعتقد أنه . هسعى إىل تشييدالفكري الذي كان ي

 .ضروري لكل عملية فكرية منتجة، وال سيما يف فهم اخلطاب الشرعي واستنباط األحكام منه

؛ هذا املذهب أساسه إنكار التعليل د يف تقريبه كما يف سائر كتبهإن املذهب الظاهري سيطر على أيب حمم
إىل  فيه ونعم املقصد لوال املبالغة الشارع منها؛عن مراد  أن ت صرف معانيهاو  ،ظ الوحي من العبثاظا على ألفاحف

رة االجتهاد يف الفهم واالستنباط، ومضادة منظومة حتجيم دائإىل  ذلكفآل  ،درجة نفي التعليل والتقصيد مطلقا
 .الصواب بإسجالمهور، واحلكم على نتاجها مبجانبة األصويل على طريقة اجل لاالستدال

ترب مواد الشرع تفيد اليقني؛ ، الذي يعيشرحها ابن حزم، تقوم على االستدالل الربهاين ونظرية املعرفة اليت
ال تتجانس  عام على قضايا هو حكمو  درجة ثبوهتا وداللتها؛ الشرعية وتفاوت طبيعة النصوص ال يتوافق معهذا و 

وليس الربهاين فقط، له نسق خيالف االستدالل األصويل يف   ،عامة   مث إن االستدالل املنطقي. اإلفادة يف مستوى
 .الذي عند الفقهاءعند املناطقة هو القياس الذي كثري من األشياء، وليس التمثيل 

بغض النظر عن  كان موفقا فيها  –يف تقديري  –إن ابن حزم  :ألقول أرجع إىل مسألة التقريب التداويلو 
ألمساء احلسىن اله جعأسوأها  ،من خمالفات عقدية عن عملية النقل؛ لوال ما كدر ذلكول، وإمنا الكالم ذات املنق

من آليات أخرى كانت ستعطي لتقريبه قوة علمية وعملية، أيضا وما فاته  .فرارا من شبهة الرتكيب ،مرتادفة اأعالم
 .مكانة أكرب من اليت قوبل هباه لمعيتبوأ هبا 
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مبا  ،، تفيد يف صياغة نظرية لنقل العلوم اإلنسانية خصوصاحماولة يف التقريب التداويل وعلى كل حال؛ فهي
حيفظ وحيافظ على خصائص الثقافة اإلسالمية، وال سيما سالمة العقيدة، وبالغة اللسان، والنفع املتعدي؛ ويف 

كن أن مي ،أسس متكاملةعلى  هذه النظرية صياغةلهود ابن حزم، وزيادة البحث هذا املضمار ميكن إكمال جم
 :نذكر منها ما يلي

بغي أن تكون ين ،نقلها إىل جمال التداول اإلسالمي اليت ي رادالنافعة كل العلوم : ديالتأسيس العق .4
ستعني بنور الوحي وتسديده تو  .نصوص الوحي اإلسالمي مبا يوافق ،سليمة يف اجلوانب العقدية
 .التعارض بني املصدرين صحةالجتهاد العقل، دون تصور 

البالغة العربية حنوا وصرفا وبيانا  ينبغي أن يصاغ بأساليب ،منقولنافع كل علم : اللغوياإلتقان  .8
ومعجما، مبا حيافظ على فصاحة اللغة العربية وحيرتم قواعدها اليت وضعها علماؤها بالتتبع واالستقراء 

 .فيه مرونتها وحيويتها وغزارة ألفاظهاويتيح هلذه اللغة جماال جديدا يظهر  .لكالم العرب
 ،بوضع احلدود املميزة معريف، حيتاج إىل تأصيلفإنه  ،منقولنافع كل علم : التأصيل املنطقي .0

يف ذلك على  تضييقوال  .واستعمال األقسية املبنية على اللزوم العقلي بني املقدمات والنتائج
مفاهيمه إىل كل أنواع املتلقني، وال يشرتط يف  غ، وضامن لتبليومسهل له عليه بل هو معني ،التقريب

  .ذلك التقيد بكل قوانني املنطق األرسطي، وقد دلنا عمل أيب حممد على إمكانية ذلك بكل أرحيية
احلفاظ على مقاصد الشريعة  منقول، فإنه ينبغي أن حيققنافع كل علم : والتعليلالتقصيد  .6

عليها وأي فائدة لعلم يتعارض مع مقاصد دلت  .تكميليةاإلسالمية، سواء الضرورية أو احلاجية أو ال
 .فالبد من إبراز ذلك التوافق .النصوص الشرعية، وتحورت حول دفع املفاسد وجلب املصاحل

ستقى من حيتاج إىل أمثلة تناسب جمال التداول اإلسالمي، وت  نافع منقول، فإنه كل علم : التمثيل .5
ابن  لوعم .عديدة من الثقافة اإلسالميةالقرون لتاجا فكريا لمعني الرتاث اإلسالمي، كتابا وسنة ون

 .الرتاث اإلسالمي كن االقتداء به وتعميمه على أنواعمفيدا، ميحزم يشكل هنا أيضا منوذجا 
يسبب و فائدته العملية،  ب التجريد الذي تنعدمينغي أن جيانفإنه  ،منقولنافع كل علم : التفعيل .4

 .املنقول إليهم دون له الناقلنيعلى نفعه  وقصرعزل العلوم عن واقع اجملتمع املسلم، 
رتجم عنها، واإلحاطة بأساليب البد لناقله من إحكام اللغة امل ،منقولنافع كل علم : الرتمجة .7

 .إليهإىل إحكام لغة اجملال املنقول أوال  ستعماهلا، ومعرفة القدر الكايف من كلماهتا؛ باإلضافةا



 85 

منها و  – كما مر من خالل اآلليات  – هذه املبادئ السبعة منها ما هو موجود يف تقريب ابن حزموبعد، ف
يف األمهية، من شأنه أن يساهم يف جتديد علوم  ليستمر البحث يف موضوع غاية   ،إىل جمهودهإضافته ميكن ما 

  .سلم املعاصرالدين، والنهوض باملستوى العلمي والفكري والثقايف للمجتمع امل

 .املوعد تعاىل ونعم جمال البحث ملن تأهل له وعرف شرف مطلوبه، واهلل

  



 86 

 :الئحة المصادر والمراجع
 

 :مصادر أساسية
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 .7002دراسة والنشر، بيروت، عباس، المؤسسة العربية لل
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 .7001بيروت، 
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 .6991والترجمة، 
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 .7007درا العلم للماليين، بيروت،  األعالم،: الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد
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7060. 

أعمال ندوة الفكر العربي والثقافة اإلسالمية،  ابن حزم ومنطق أرسطو،: يفوت، سالم
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