
  
  

  نظريات يف منهج البحث العلمي
  

  موسى بن محمد بن هجاد الزهراني
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 املقدمـة

 ،وِمن سيئَاِت أَعماِلنا، ونعوذُ ِباللَِّه ِمن شروِر أَنفُِسنا  ،  ونستغِفره  ، ونستِعينه ، نحمده، إِن الْحمد ِللَِّه 
 نم ِضلَّ لَهفَال م ِدِه اللَّههي ، لَه اِديِللْ فَال هضي نمو ،لَه ِريكال ش هدحو ِإال اللَّه أَنْ ال ِإلَه دهأَشو، 

 ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو :   

  ]. 102:آل عمران)) [تموتن ِإال وأَنتم مسِلمونَ يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاِتِه وال ((  
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم ِمن نفٍْس واِحدٍة وخلَق ِمنها زوجها وبثَّ ِمنهما ِرجاالً (( 

  ]. 1:النساء)) [ ِبِه والْأَرحام ِإنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رِقيباً كَِثرياً وِنساًء واتقُوا اللَّه الَِّذي تساَءلُونَ
يصِلح لَكُم أَعمالَكُم ويغِفر لَكُم ذُنوبكُم ومن * يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سِديداً (( 

فَقَد ولَهسرو ِطِع اللَّهِظيماً يزاً عفَو 71- 70:األحزاب)) [ فَاز .[  
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َوَخْيُر اْلُهَدى ُهَدى ُمَحمٍَّد ـ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه وآله َوَسلََّم ـ َوَشرُّ اُألُموِر ُمْحَدَثاُتَها ،  َفِإنَّ َخْيَر اْلَحِديِث ِآَتاُب اللَِّه  :  َأمَّا َبْعُد 
  :د أما بع   1. َوُآلُّ ِبْدَعٍة َضالَلٌة

عبد املقصود عبد الغين، رمحه اهللا تعاىل / فإن هذا البحث هو عرض لكتاب الدكتور  
ذلك أن "،  ، عظيم يف موضوعه ، وهو كتاب رصني "نظريات يف مناهج البحث العلمي"، 

 يف الفكر العريب اإلسالمي، وال –الدراسات أو البحوث يف هذا اال تعد قليلة إىل حٍد ما 
ا  للمنهج من أمهية عظمى، فاملنهج أداة العلم ، وعدته، وال سبيل إلحراز تقدم تتناسب مع م

يف جمال البحث العلمي بدون منهج صحيح، فبدون املنهج يتخبط الباحث يف سريه، وقد 
 وهو ينشد احلق ويفتش عنه يف أحناء –يضل وال حيقق مثرة أو غاية من حبثه، ولذا فاإلنسان 

 يف حاجة ماسة إىل منهج، وال سبيل له إىل – ويتطلع إىل التقدم الوجود، وميادين العلم،
   ".2إدراك احلق، وإحراز تقدم حقيقي يف جمال العلم بدونه

ولذا جاء هذا الكتاب، ليسهم يف جمال البحث العلمي مبوضوعية وأمانة علمية ،   
  .وحتليل األفكار ، والربهنة على ما حيتاج إىل برهان

رزقنا وإياه الدرجات العال يف جنات النعيم، ووفق أستاذنا األستاذ غفر اهللا ملؤلفه، و  
عبد اللطيف بن حممد العبد إىل كل خري يف الدنيا واآلخرة، وبارك له يف أهله، / الدكتور

وماله، وعلمه، وحياته، وآخرته، إذ كان هو املوجه واملريب، والسبب يف اختيار هذا الكتاب 
  . وفقت للصواب، واهللا تعاىل هو املستعانلعرضه، أسأل اهللا أن أكون قد

  
  موسى بن محمد بن هجاد الزهراني                                         

                                              ماجستير الفلسفة اإلسالمية
  علوم                                     السنة التمهيدية للماجستير بكلية دار ال

  
  
  

                                     
) خطبة احلاجة (  يف كتاب  ، انظر خترجيها مبسوطاً)1892( ، وابن ماجه )6/89(ائي ، والنس)1105( ـ هذه خطبه احلاجة رواها الترمذي وحسنه  - 1

 - رمحه اهللا –حممد ناصر الدين األلباين : للشيخ 
  .م2003عبد المقصود عبد الغني ت /  نظريات في مناهج البحث العلمي د–  من مقدمة المؤلف  2
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 املبحث األول
  تعريف موجز باملؤلف

  
عبد املقصود عبد الغين عبد املقصود، أستاذ الفلسفة بكلية دار / األستاذ الدكتور  

 جامعة القاهرة، وعمل رئيسا –العلوم، حصل على املاجستري والدكتوراه من نفس اجلامعة 
م 2003ت عام .. ساتذة اجلامعة لقسم الفلسفة سنوات عديدة، وهو غين عن التعريف أل

  .رمحه اهللا ،
  
  

 املبحث الثاني
 "وصف وعرض للكتـاب " 

  
عبد املقصود  عبد الغين رمحه / للدكتور" نظريات يف مناهج البحث العلمي: "هذا الكتاب هو  

  . صفحة321م ، ويقع يف 1993اهللا، وهو من طبع مكتبة الزهراء 
  :ابه إىلوقد قسم املؤلف رمحه اهللا تعاىل كت  

  :مدخل وثالثة أبواب
  .يف مقدمات عامة يف املنطق:   املدخل 

  .نظرية القياس املنطقي:  الباب األول
  .نظرية القياس األصويل:  الباب الثاين
  .نظرية االستقراء التجرييب:  الباب الثالث

  ):مسائل(تكلم فيه عن مخسة أبواب عنواً :  املدخل. 1
  .ملنطقتعريف ا  :    املسألة األوىل

    تكلم فيه املؤلف عن التعريفات اليت ذكرت للمنطق عن املناطقة، وحصرها يف ثالث، كل منها 
  .خيتلف عن اآلخر حبسب اجلملة اليت ينظر إىل العام فيها

  .نظر إليه البعض من الناحية العملية، وعرفه بأنه آلة أو صناعة لقصم الذهن عن اخلطأ يف الفكر .1
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رية، فعرف املنطق على أنه علم معياري تصبح قوانينه معايري، وموازين ونظر اآلخر نظرة معيا .2
 .للمفكر ينبغي أن يرقى إليها كل تفكري صحيح

ونظر البعض إىل املنطق من الناحية النظرية فعرفه بأنه علم نظري يتجه إىل معرفة احلقيقة لذاا،  .3
 .أو معرفة قوانني الفكر كفكر بغض النظر عن التطبيق

 :  طبيعة املنطق  :لة الثانية املسأ
حتدث املؤلف يف هذه املسألة عن االختالف الذي وقع بني املناطقة منذ القدم حول طبيعة املنطق، وهل 
هو علم يهتم بالكشف عن احلقيقة لذاا، والبحث عن القوانني العقلية العامة للتفكري، أم هو فن من 

وطرح املؤلف ذلك ! ميكن اجلمع بني العلم والفن معاً ؟ الفنون اليت تم بالتطبيقات العملية ؟ أم 
اخلالف بداية من أرسطو الذي يرى املنطق مقدمة، ومدخالً للفكر ال غىن عنه، ومل يعتربه علماً، مث 

  .أتباعه من املشائني
مث إنتقال املشكلة إىل املناطقة اإلسالميني خصوصاً املشائني منهم، وما نقل عن ابن سينا من   
  .واجلمع بني القولني" أنه فَن وعلم"راب يف العبادة جتعل القارئ لكالمه يظن أنه يقول بالقولني اضط

مث تعرض لكالم احملدثني يف املسألة، وبيان من قال بكونه علم ومن قال عنه إنه فن ومن حاول   
 هو علم نظري أم اجلمع بني االجتاهني ، مث تناول مسألة أخرى أال وهي إن كان املنطق علماً، فهل

  .معياري ؟ واالختالف يف ذلك
 .نشأة املنطق:   املسألة الثالثة

املنطق يرجع يف نشأته على "ويتكلم فيه املصنف رمحه اهللا تعاىل عن إمجاع الباحثني على أن   
أرسطو باعتبار أنه صاحب الفضل األكرب يف وضع مبادئ هذا العلم وأصوله، واكتمال مسائله، وجعله 

، ولكن هذا وإن كان حقاً فإنه ينبغي أن تفهم أن أرسطو ليس هو أول من "مستقال قائماً بذاتهعلماً 
أكتشف ذلك، فما هو إال حلقة يف سلسلة التاريخ الفكري اإلنساين اليت بدأت قبله بقرون عديدة كان 

الل، وتوصلوا من للسابقني عليه فيها منهجهم أو منطقهم اخلاص الذي اعتمدوا عليه يف التفكري واالستد
  .خالله إىل نتائجهم العلمية اليت سجلها تاريخ العلم واحلضارات

مل يبتكر املنطق بكل مسائله، وقواعده، وأصوله ابتكاراً بل كانت جهوده تكميالً "فأرسطو   
مل ينشأ دفعة واحدة مكتمل املسائل مستوف القواعد " املنطق"فا ... وتتميماً جلهود سبقته على الطريق 

  ".بل لقد مهل السابقون له الطريق... األصول و
  :مث يعرض املؤلف للسابقني على أرسطو بدأ بالسفسطائيني منتهياً بأفالطون  
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مجاعة من اليونان ظهروا يف القرن اخلامس قبل امليالد : "يعرفهم املؤلف أم:  السوفسطائيون .1
حثوا عن احلقيقة لذاا، بل كانوا برعوا يف جمال اجلدل واخلطابة، وادعوا احلكمة ولكنهم مل يب

واستفاد منهم أرسطو يف قياسه يف االنتقال من " يبحثون عن وسائل النجاح يف احلياة العملية
العام إىل اخلاص، أو من الكلي إىل اجلزئي، وكان هلم رأي عام اعتمدوا عليه هو أن اخلطأ 

الباطل، واخلري والشر، والصواب مستحيل، ألن الفرد مقياس األشياء مجيعها فهو مقياس احلق و
  .واخلطأ

جاء سقراط يف حالة من الفوضى الفكرية أحدثها السوفسطائيون، فتصدى هلم وفند :  سقراط .2
أباطيلهم وتتبعهم يف كل مكان جيادهلم وحياورهم، ليكشف خطأهم، واختذ منهجاً جديداً، هو 

عاين، وجعله سبيالً لكشف اخلطأ منهج التهكم والتولية، فوضع أسس فن احلوار أو فن توليد امل
أو الباطل، وكانت طريقته تقف على التعريف احلقيقي لألشياء أي عن ماهية الشيء املعرف 
كما يقول أرسطو، فحاول استخدام القياس لكنه مل يوفق، ومل يهتد إىل ذلك، واستفاد 

 .أرسطو يف التعريف املنطقي واملقدمات اليت اعتربها يقينية
 اختذ لنفسه منهجاً خاصاً عرف باسم منهج اجلدل يعتمد على مرحلتني:   أفالطون .3

  .ينتقل العقل فيه من احملسوسات إىلاملعقوالت... اجلدل الصاعد : األول
اجلدل النازل، وهي عكس األوىل فأثر به أرسطو يف تصنيف الكليات اخلمس، وتقسيم : الثانية

  .نطقية وتشبه إىل حد كبري التفكري الرياضيالقضية، وهي الطريقة اليت تعتمد على القسمة امل
وكان يقصد وحضر حجة اخلصم، جبره إىل التناقض مع نفسه وما هذا إال نوع من املنهج 
الرياضي، وكذا أفاد أرسطو من ذلك يف التقسيم الرباعي للقضية إىل موجبة وسالبة، وكلية ، 

 .وجزئية
لنفسه منهجاً علمياً مبطئاً يبدأ بتحديد سلك يف تفكريه مسلكاً دقيقاً، واختذ :   أرسـطو .4

املوضوع املراد حبثه مستعرضاً آلراء السابقني ومتناوالً إياها بالنقد والتحليل، مث يستخلص رأيه 
يف ذلك، ورأي العلم يدرس ماهية األشياء، لذا كانت دراسته تنصب على الصفات العامة 

 . املاهية، أو املعاين الكليةاجلوهرية اليت تتسم بالثبات، فالعلم يف نظره يدرس
حاول أن يكشف العالقة بني القياس املنطقي، والربهان الرياضي، وفطن إىل ذلك، فجوهر 
القياس عنده مأخوذ من التفكري الرياضي، بل إن القياس يف مضمونه ليس إال إحدى مراحل 

  .الربهان الرياضي
  .رياضيواملنطق إىل عصرنا هذا ليس إال إحدى مراحل الربهان ال
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 :قوانني الفكر األساسي
  :هي القوانني العامة اليت يسري عليها العقل يف تفكريه

أي طبيعة الشيء وحقيقته ثابتة ال تتغري وال تتبدل : أن الشيء هو :   قانون الذاتية ومعناها .1
 .ولكن تتغري صفاته وأحواله

وهو ، فسه وغريه معاًأو معناه أن الشيء الواحد ال ميكن أن يكون ن:  قانون عدم التناقض .2
 .مرتبط بالقانون األول، ومكمل له

وهذا القانون يعين أال وسط بني النقيضني، فال وسط بني اإلثبات والنفي، :   الوسط املرفوع .3
وال موجوداً، وال ثالث بينهما، وهذا القانون مكمل للسابق، : فالشيء إما أن يكون موجوداً

 ".لنبشز"ض الفالسفة، وهو ويشري املصنف إىل قانون رابع وضعه بع
ويعين هذا القانون أن كل موجود أو كل ما ميكن أن :   قانون السبب الكايف ، والعلة الكافية .4

يوجد له سبب كاف يفسر ملاذا كان على هذا النحو دون أن ميكن كونه على حنو هذا، وهذه 
هللا تعاىل يف العقل، وفطر القوانني يف نظر الكثري من املفكرين والفالسفة قوانني فطرية وضعها ا

 .الناس عليها فهي سابقة على التجربة
  :مث تكلم املصنف رمحه اهللا تعاىل عن تقسيم أرسطو للمنطق إىل ثالثة أقسام

  .التصورات أو احلدود .1
 .القضايا أو األحكام .2
 .االستدالالت .3

 كالساوي يف البصائر :وأخذه منه كثري من املناطقة والفالسفة كابن سينا، ومنهم من قسمها إىل قسمني
 ألنهالنصرية، فقسمها إىل تصور وتصديق ، وهو ال خيتلف كثرياً عن تقسيم أرسطو ألنه يؤول إليه، 

  : قسم التصديق إىل نوعني 
  .    قضايا. 1
  .استدالالت. 2

مث تعرض هلذا اخلالف عند احملدثني، وختم مدخله بكلمة عن املنهج وظهورها يف الفكر   
كر املغريب، وأمهية تلك املسألة، رابطاً إياها بعلم املنطق، فالعالقة بينهما وثيقة، وذلك أن اإلسالمي، والف

  .املنطق هو الذي يضع نظريات املناهج وأصوهلا فاملناهج تعد مبحثاً من مباحثه أو فرعاً من فروعه
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 الباب األول

  نظرية القياس املنطقي
  

  :ويشمل على فصلني
  .لقياس وعناصرهمقدمات ا    :الفصل األول
  .بناء القياس وأصوله    :الفصل الثاين

  
  .وينقسم إىل مبحثني  : فالفصل األول

  .احلدود أو التصورات - 1
 .القضايا واملقدمات - 2

  
تكلم عن احلدود، وأمهيتها، فهي النقطة اليت يبدأ الدارسون للدراسة املنطقية ا :   املبحث األول

  :وهو نوعان . لذهن دون حكم عليه بسلب وال إجيابويعرف التصور بأنه حضور صورة الشيء يف ا
  .ال يكاد حيتاج إىل تأمل وإعمال فكر ونظر، كتصور الوجود.. بدهي  .1
 .حيتاج إىل تأمل وإعمال فكر ونظر كتصور العقل أو النفس.. نظري  .2

أمهية ذلك وهذا يكشف .. وجيمع املناطقة أن التصور التام لشيء ما ال يكون إال بتعريفه تعريفاً دقيقاً 
  .املبحث وأثره يف احلياة العامة ويف ميادين العلم

  
 مقدمـات التعريـف

  
 :الداللة وأنواعها:  أوال  

يهتم املناطقة مبوضوع الداللة، ألن املنطق تتجه إىل حبث األفكار واملعاين وهي دالالت األلفاظ   
ألول هو الدال، واآلخر هو والشيء ا.. اليت هي كون الشيء حبيث يلزم من تصوره تصور شيء آخر

  :وهي ثالثة أقسام.. املدلول 
  .أن يدل اللفظ على متام املعىن الذي وضع له:   داللة مطابقة. 1
  .يدل اللفظ على جزء املعىن املوضوع له:   داللة تضمني. 2

 8



  .أن يدل اللفظ على أمر الزم لألمر األصلي الذي وضع له:   داللة إلتزام. 3
  

 :فاظ وأقسامهااألل:   ثانيًا 
  :قسموها إىل عدة تقسيمات، أمهها  

  :مفرد ، ومركب. 1
  .ما ال يدل جزؤه على جزء معناه :   املفرد  
  . ما يدل جزؤه على جزء معناه داللة تامة أو ناقصة: املركب  

  :واملركب ينقسم على قسمني
لة تامة وهو الذي كل لفظ فيه يدل على معىن مستقل ، واموع يدل دال.. مركب تام  - 1

  .يصح السكوت عليها ، ويكون من امسني
 .هو الذي ال يدل أحد جزئيه على معىن مستقل وهو مكون من حرف.. مركب ناقص  - 2

  :وينقسم املفرد إىل قسمني
  .كلي. 2      .جزئـي. 1  
  .الذي معناه الواحد ال يصلح الشتراك كثرييني فيه البته:  اجلزئي هو
  .الذهن يصلح الشتراك كثريين فيهالذي معناه الواحد يف :  الكلي هو

 :العالقة بني األلفاظ:   ثالثًا 
  .وتناول فيها العالقة بني املفهوم، واملاصدق   
  .هو املعىن الذي يفهم من اللفظ :  فاملفهوم 
إذا قل املفهوم زاد املاصدق، .. األفراد الذين يصدق عليهم اللفظ والعالقة بينهما عكسية :  واملاصدق
  .ملفهوم قل املاصدقوإذا زاد ا
مث تناول العالقات من حيث كوا عالقات بني األلفاظ كلية وجزئية، وتداخلها مع املفهوم   
  .واملاصدق

  
 :الكليات اخلمس، وهي:  رابعًا

   العرض العام-5   اخلاصة-4   الفصل-3   النوع-2 اجلنس -1
 جزء املاهية اليت تشترك بني      ما يقال على كثريين خمتلفني يف احلقيقة، وهو يشري إىل         :  اجلنس -1

  .األنواع اليت تندرج حتته
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  .هو ما يقل على كثريين متفقني يف احلقيقة، وهو يشري إىل متام املاهية:  النوع-2
وهو ما يل على كثريين متفقني يف احلقيقة، وهو يشري إىل جزء املاهية اخلاصة الذي               :  الفصل -3

  .يفصلها عن غريها
لذي يقال على كثريين متفقني يف احلقيقة، ويشري إىل صفة خارجة عن            وهو اللفظ ا  :  اخلاصة -4

  .املاهية خاصة به
ما يقال على كثريين خمتلفني يف احلقيقة ويشري إىل صفة خارجة عن املاهيـة              :  العرض العام  -5

  .مشتركة بينها وبني غريها
، ووسيط، وقريب،   مث يشري املصنف إىل ما ورد عن الغربيني من تقسيم للجنس والنوع إىل عال             

  .أو سافل

  
 :ف التعري

هو أهم املباحث يف التصور، وما كل ما تقدم إال تقدمه هلذا املبحث اهلام؛ وذلـك ألن إدراك                  
  -:الشيء عقالً ال يتم إال باحلد، وهو على تعبري أرسطو

كنهه ؛ فال بد أن يتركب مع املقومات الذاتية للشيء حىت يبني            "القوال الدال على ماهية الشيء    "
وماهيته، وقد وجه الباحثون هلذا التعريف النقد؛ حيث ال ميكن ألحد أن يعرف كنـه األشـياء إال اهللا                   
تعاىل، وهذا يستعصى على البشر، واكتفوا بكونه مميزاً، وجيمع املصنف بني االثنني، مبعىن أن يكون داالً                

  .على الكنه مميزاً

  :أنواع التعريف

على ما هي الشيء بذكر صفاته الذاتية الالزمة على وجه يتم به متييزه عن              وهو القول الدال    : باحلد) 1(
    -:غريه، وهو نوعان

  .الفصل+ اجلنس القريب :  احلد املقام، ويكون بذكر-1  

  .الفصل أو الفصل وحده+ اجلنس البعيد :  احلد الناقص، ويكون بذكر-2  
  -:انوهو الذي يكون بذكر اخلواص العرضية وهو نوع  :الرسم) 2(
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  .اخلاصة+ اجلنس القريب : ويكون بذكر: رسم تام - 1
  اخلاصة أو اخلاصة وحدها+ اجلنس البعيد : ويكون بذكر: رسم ناقص - 2

تعريف الشيء بواسطة لفظ أوضح منه، أو بواسطة لفظ مرادف له أشهر عنـد              : التعريف اللفظي ) 3(
  .املخاطب

 :شروط التعريف

  .أن يكون جامعاً مانعاً مساوياً للمعرف )1(
 .ن يكون أوضح من املعرفأ )2(

 .أال يكون يف التعريف لفظ تتوقف معرفته على معرفة املعرف )3(

  .أال يوخذ حكم املعرف يف تعريفه) 5 (.أال يكون جمازياً )4(
 القضايا: املبحث الثاني

  :يعرف املؤلف القضية بقوله

ـ                ل هي القول الذي حيتمل الصدق والكذب لذاته بصرف النظر عن قائله، والقول الـذي حيتم
  .الصدق والكذب هو القول اخلربي املركب، أو اجلملة اخلربية

  -:والقضية تتركب من
  .موضوع، هو املبتدأ

  هو اخلرب: جممول

رابطة، هي النسبة واحلكم الذي تدل عليه القضية، وينكر املصنف على من فرق بني القضـايا                
 اآلخرون بأنه يتجه لدراسة القضايا،      إن املنطق يتجه إىل دراسة األحكام، ويرد عليهم       : واألحكام، وقالوا 

  .وال فرق بينها، فالقضايا تتضمن األحكام
  

  :أقسام القضايا

  .منها: هلا تقسيمات عدة

  -: وتنقسم إىل قسمني-:تقسيم القضية من حيث اإلطالق والتقييد) 1(
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  . القضية الشرطية-2   القضية احلملية -1 
ها بإثبات شيء لشيء، أو نفي شيء عن شـيء،          هي القضية اليت حيكم في    :  القضية احلملية  -1

  .واحلكم الذي تعرب عنه، غري مقيد بقيد، أو مشروط بشرط
هي القضية اليت حيكم فيها بإثبات بل بتعليق أحد طرفيها على اآلخر، أو             :  القضية الشرطية  -2

  .حيكم فيها بالتنايف بينهما، واحلكم فيها مقيد بقيد أو مشروط بشرط
   -:وشرط، وهو أداء الشرط، وتنقسم إىل نوعني: ، وهو األول، وتايل الثاينمقدم: وتتكون من

وهي ما حكم فيها بتعليق التايل على املقدم إجياباً وسلباً، وتتألف من مجلتني              : شرطية متصلة  -1
  .يربطهما أداء شرط

يها عالقة  وهي ما حكم فيها بالتنايف والعناد بني طرفيها، أو العالقة بني طرف           : شرطية منفصلة  -2
  .اتصال، وهي مجلتني جعلت إحدامها الزمة النفصال األخرى

  -:تقسيم القضية من حيث الكم والكيف) 2(

  -:تنقسم من حيث الكم إىل 
يكون احلكم فيها مستغرقاً لكل أفراد املوضوع، ويدل على ذلك لفظ كـل أو              : قضية كلية  - 1

  .مجيع
اد املوضوع، بل خاصاً ببعضهم، ويدل      يكون احلكم فيها غري مستغرق لكل أفر      : قضية جزئية  - 2

  .على ذلك لفظ بعض

   -:وتنقسم من حيث الكيف إىل
  .وهي ما حيكم فيها بثبوت احملمول للموضوع: قضية موجبة - 1

  .وهي ما حيكم فيها بنفي احملمول عن املوضوع: قضية سالبة - 2
  -:ونتج عن هذا التقسيم أربعة أنواع

  س.ج) 4(  م.ج) 3(  س.ك) 2(  م.ك ) 1(
  -:ول املؤلف بعد ذلكويتنا

  .هو اللفظ الذي يدل على الكم يف القضية: سور القضية
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  :واالستغراق للحدود
  .تستغرق املوضوع فقط: م.ك

  .س تستغرق املوضوع واحملمول.م
  .م  ال تستغرق املوضوع وال احملمول.ج

  .س تستغرق احملمول وال تستغرق املوضوع.ج
  

  
  -:وصتقسيم القضية من حيث العموم واخلص) 3(

  -:وتنقسم إىل ثالثة أقسام

  .وهي ما يكون موضوعها شخصاً، أو داال على شخص بعينه: قضية شخصية - 1
وهي ما يكون موضوعها كلياً، ولكن مل بني فيها ما إذا كان احلكم مسـتغرقاً               : قضية مهملة  - 2

 .جلميع أفراده، أو خاصاً ببعض أفراده

فيها ما يدل على أن احلكم منصـب        وهي ما يكون موضوعها كلياً، ويذكر       : قضية حمصورة  - 3
 .على مجيع أفراده، أو بعض أفراده

  

  :تقسيم القضية من حيث اجلهة) 4(

  -:تنقسم من حيث نسبة احملمول إىل املوضوع إىل
  : قضية مطلقة أو غري موجهة-1

  .وهي اليت ختلو من لفظ حيدد طبيعة نسبة احملمول إىل املوضوع
  . تضمنت لفظاً حيدد طبيعة النسبة بني طرفيهاوهي اليت:  قضية مقيدة أو موجهة-2

  :تقسيم القضية إىل حتليلية وتركيبيه
  .وهي اليت ال يقرر احملمول فيها أكثر مما هو متضمن يف املوضوع: القضية التحليلية - 1
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  .وهي اليت يفيد احملمول فيها معىن جديداً يضاف إىل املوضوع: القضية التركيبية - 2
  ....أنواعوهو أربعة : تقابل القضايا

  .بني القضيتني املختلفتني يف الكم والكيف: التناقض) 1(
  .فإذا صدقت إحدامها، كذبت األخرى والعكس. ال يصدقان معاً وال يكذبان معاً: احلكم

  : بني الكليتني املختلفتني يف الكم: التضاد) 2(
  .ال يصدقان معاً، وقد يكذبان: احلكم

  .فإذا صدقت إحدامها، كذبت األخرى
  .بني القضيتني املختلفتني يف الكم فقط: التداخل) 3(

إذا صدقت الكلية، صدقت اجلزئية؛ وإذا صدقت اجلزئية، ال يستلزم صدق الكلية، وإذا كذبت              : احلكم
  .اجلزئية كذبت الكلية

  .بني اجلزئيتني املختلفتني يف الكيف: الدخول حتت التضاد) 4(

  .مث يذكر شروط تلك القضايا مع التقابلال يكذبان معاً، وقد يصدقان معاً، : احلكم

نوع من االستدالل املباشر ينتقل العقل فيه من قضية إىل عكسها، وذلك لـه          : العكس •
  :صور

  م. ج–م ينعكس .ك - 1

 س تنعكس.ك - 2

 م تنعكس.ج - 3

 س التنعكس.ج - 4
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 الفصل الثاني

 :بناء القياس وأصوله

  وهو االنتقال من كلي إىل جزئي: تعريف القياس
قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاا قول آخـر، ويقصـدون   : فه العربوهو كما يعر  

  .بالقول اآلخر قضية أخرى
  -: وتكلم فيها عن:صور القياس: أوال

  :وهو بالنظر إىل القضايا:  أنواع القياس-1

  .ويتكون من قضايا محلية:  قياس محلي-أ  
  .ويتكون من قضايا شرطية متصلة:  قياس شرطي متصل-ب  

  .ويتكون من قضايا شرطية منفصلة:  قياس شرطي منفصل-ج  
  -:وبالنظر إىل إقتران احلدود وعدم إقتراا

وهو ما مل تقترن فيه احلدود، ويتركب مـن مقـدمتني،           : قياس استثنائي   - أ
  .شرطية، واألخرى مقرونة بلكن: أوالمها

وهو ما تقترن فيه احلدود، وال يشتمل علـى لفـظ           : قياس اقتراين   - ب
  .ناءاالستث
 :قواعد القياس

  -:ينبغي يف تركيب مراعاة قاعدتني مها: قاعدتا التركيب) 1(

  .ال بد أن يكون مكونا من ثالثة قضايا، األوىل والثانية، مقدمتا القياس، والثالثة، النتيجة) أ(  
  .ال بد أن يشتمل على ثالثة حدود، أصغر، وأكرب، وأوسط) ب(  

  :قاعدتا االستغراق) 2(
  . يستغرق األحد األوسط مرة واحدة على األقل يف املقدمتنيجيب أن) أ(  

  .جيب أال يستغرق حد يف النتيجة مل يستغرق يف املقدمتني) ب(  

  :قاعدتا الكيف) 3(
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  .جيب كون إحدى املقدمتني على األقل موجبة) أ(  
  .إذا كانت أحدى املقدمتني سالبة، فيجب أن تكون النتيجة سالبة) ب(  

 :أشكال القياس

حدث فيها عن أشكال القياس األربعة، وشروط كل نوع فيها، والنتيجة وغريه منه، مث يتبع ذلك بأدلة                 يت
  .يف القياس عند ارسطو، كل من النوع الثاين والثالث والرابع إىل صور من الشكل األول

  :القياس االستثنائي
متصل، : ء لكن، هو نوعان   ويتكون من مقدمتني األوىل شرطية، واألخرى محلية مقرونة حبرف االستثنا         

  .منفصل

محليـة  : ويتركب من مقدمتني األوىل شرطية متصـلة، واألخـرى        : القياس االستثنائي املتصل    - أ
  .وذكر أنواعه األربعة، املنتج منها وغريه. مقرونة بلكن اليت تستثين أحد جزئي املقدمة

ويتركب من مقدمة شرطية منفصلة تردد األمر بني حدين،         : القياس االستثنائي املنفصل    - ب
أي احتمالني أو عدة حدود، وأخرى محلية تثبت، أو تنفي بعض هذه احلدود، وهـذا النـوع         

وذكر صوره، وما ورد حولـه مـن        " بالسرب والتقسيم "الذي يعرف عند املتكلمني والفقهاء      
  .تفصيل

 :ياسمادة الق: ثانيًا

  -:وتكلم عن املادة اليت يقوم عليها، وهي املقدمات وأقسامها، وهي

   مقدمات غري يقينية-2     مقدمات يقينية-1
  :وهي أنواع: املقدمات اليقينية) 1(

  .وهي اليت يوجبها العقل لذاته، وبرباهنه:  القضايا األولية العقلية احملضة-أ
  .سطة احلواسوتدرك بوا:  القضايا احملسوسة أو املشاهدة-ب

  .ويقع التصديق ا من جهة التجربة:  القضايا اربة-ج
  .وهذه ال يعزب عن الذهن أوساطها:  القضايا اليت عرفت ال بنفسها بل بواسطة-د

  .تسكن النفس إليها لكثرة براهني الصدق فيها:  القضايا املتواترة-هـ
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  :وهي أنواع: املقدمات اليت ليست يقينية) 2(
  .يقضى ا ألسباب عارضة تؤكد هذه القضايا يف النفس: ت املشهورا-1

  .ما أخذت عن قوم يقل عددهم عن عدد التواتر:  املقبوالت-2
  .أمور يقع التصديق ا مع إمكان نقيضها بالبال:  املظنونات-3

هي اليت تشبه شيئاً من األوليات، أو املشـهورات، أو املظنونـات باسـتعمال              :  املشبهات -4
  .أو املعاين املشبهةاأللفاظ، 

  .هي قضايا يقضى ا الوهم اإلنساين قضاء جازماً برئياً عن مقارنة الشك:  الومهيات-5
هي قضايا تتضمن تشبه الشيء بالشيء املستقبح أو املستحسن؛ ملشاركته إياه يف            :  املخيالت -6
  .وصف

  
 الباب الثاني

 نظرية القياس األصويل

  :شتمل على متهيد، وفصلنيا

  .ويتناول موقف املسلمني من املنطق اليوناين: يدالتمه - 1
 .القياس األصويل وأركانه: الفصل األول - 2

  .نقد القياس املنطقي: الفصال الثاين - 3
 : التمهيد: أوال

يتحدث فيه املؤلف عن معرفة املسلمني باملنطق، والفلسفة، وبداية ذلك من عصر الترمجة الـيت               
 أوجها يف عصر بين عباس يف عهد الرشيد واملأمون، وكان           بدأت يف عصر الدولة األموية، ووصلت إىل      

  :من اثر ذلك ترمجة علم املنطق ضمن ما ترجم من العلوم، ووقف املسلمون منه على ضربني
  .موقف املعجب به، ومن هؤالء الكندري، والفارايب، وابن سينا، وابن رشد )1(

يعة، وأوهلـم   وهؤالء يرون خطر املنطق على العقيدة، والشـر       :  موقف املعارض  )2(
" الرقائق"الشافعي، وأبو سعيد السريايف، وأبو بكر بن الطيب الباقالين الذي ألف            
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وأبو علي اجلبائي وأبو هاشم، والقاضـي       " األراء والديانات "، وانب النوجنيت يف     
 .عبداجلبار

ومن األسباب الداعية إىل ذلك النظرة إىل علوم الفلسفة بأـا ختـالف العقيـدة اإلسـالمية،                 
ويستدرك عليهم أن هناك من نافحوا عن الفلسفة، وكانوا من علماء املنطق، كـالغزايل وابـن                

  .حزم، فال تعارض
وما يتوصل إليه من هذا املبحث أن كثرياً من علماء أصول الفقه، وعلماء الكالم األوائـل قـد       

حد كـبري عـن     تعاونوا ووضعوا هلم منهجاً خالصاً إسالمية خاصاً، ظل  هذا املنهج مبعزل إىل              
إىل أواخر القرن اخلامس اهلجري، حيث مزج منطق ارسـطوا بعلـم            " األرسطاطاليسي"املنهج  

  . الكالم، والعلوم اإلسالمية عامة

مث ينتقل إىل دعوة الغزايل إىل وجوب تعلم املنطق، وما ثار حوهلا من خـالف أدى إىل إنكـار                  
اثر يف جعـل مبحـث يف أول كتـب    علماء األصول عليه، وإنكار ابن الصالح الشديد الذي        
  !األصول يدور حول هل جيوز تعلم علم املنطق أم ال؟

ويرد على ذلك بأن هذه الرتعة املعادية للمنطق قد جاوزت حد اإلعتدال، وغالت يف موقفهـا،             
وما هي إال ردة فعل على ما جاء يف الثناء على املنطق، وال جيب أن نلقي هلا باالً، بل علينـا أن         

  .نا إىل النقد العلمي املنهجي للمنطقنوجه مه
 الفصل األول

 القياس األصويل وأرآانه

إذا كان كثري من مفكري اإلسالم، وخاصـة علمـاء الكـالم            : يقول املؤلف رمحه اهللا تعاىل    
واألصول قد رفضوا االعتماد على نظرية القياس املنطقي كمنهج يف النظر والبحث، فإن هذا ال يعـين                 

وإمنا يعين أم وجدوا منهج القياس املنطقي ال يتفق مـع نزعتـهم             ... املنهج وأمهيته   أم ينكرون دور    
ومن هذا آثروا االعتماد على منهج خاص استمدوا مبادئه وأسسه مـن أصـول              " العملية"العلمية بل   

اإلسالم املمثلة يف الكتاب والسنة، وقد أطلق عليه علماء أصول الفقه اسم القياس األصـويل، ونظـرة                 
العلماء للقياس ختتلف عن القياس األرسطي، وقد عرفه املسلمون قبل املعرفة باملنطق، وذلك يف االجتهاد               
بالرأي فهو مبدأ إسالمي، وقد أعتمد عليه الصحابه والتابعون يف اجتهادم واألئمة األربعة ومل ينكـره                

  .ويعارضه إال أهل الظاهر
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 :احلد عند األصوليني

صوراً للحد خيتلف إىل حد ما عن تصور املناطق له، وقد استمد ابن تيميـة  إن لعلماء املسلمني ت 
وأضاف إليها من فكره، مث عرب عن ذلك لكن بأسلوبه، ومن مث فإن رأيه              .. كثرياً من افكار السابقني له    

  .يعيد تعبرياً عن آراء هؤالء املفكرين من علماء األصول عامة
لسـائل  " ما هو "يق السديد يف مسألة احلد هو جواب        ويف مسألة احلد يرى ابن تيميه أن التحق       

، وهـو مـن     "ترمجة"يستفهم عن شيء، وهذا السائل إما أن يكون غري عامل مبسمى االسم، فاحلد له               
 ، كاإلميان واإلسالم واإلحسـان ،       احلدود اللفظية، وهناك احلدود الشرعية اليت عرفها اهللا ورسوله          

، ويف هذه احلالة ال حيتاج للتمييز، وإمنا حيتاج شيئاً زائداً، وهو ذكـر              وإما أن يكون عاملاً مبسمى االسم     
  .خصائص باطنه، أو ما تركب منه

ومن اجلديد بالذكر أن هذا االهتمام باحلد اللفظي، وهذا االجتاه قد سبق به ابن تيميـه بعـض                  
فقد اعترب احلد جمرد    " ات مل استور"املناطق احملدثني يف الغرب الذين اتفقوا معه يف هذا االجتاه من أمثال             

  .شرح اللفظ

  
  

 :مفهوم القياس وأرآانه: ثانيًا

مجل معلوم علـى    : التقدير واملساواة، ويف االصطالح   : يذكر فيه تعريف القياس يف اللغة، وهو      
  .معلوم يف إثبات حكم هلما، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما
 حوله، واختالف ذلك عن القياس الـذي        ويذكر ثناء أهل العلم على ذلك التعريف، وكالمهم       

  "القياس األرسطي"يعىن االنتقال من جزئ إىل كلي 
 :أرآان القياس

  .األصل ، والفرع، واحلكم، والعلة: وهي أربعة

  .هو ما بين عليه غريه، أو ما عرف بنفسه دون إفتقار إىل غريه: األصل - 1

إنه : قال فيه الفقهاء  . ند البعض وبىن على غريه، أو ما عرف بغري ذلك ع        : هو ما تفرع  : الفرع - 2
 .هو احملل أو الشيء الذي نريد أن حنكم عليه
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هو احلكم الشرعي الذي حيكم به على الفعل من ناحية كونه حراماً أم حالال وصور               : احلكم - 3
 .هذا احلكم

 . مباح-5 املندوب   -4 املكرره -3 احملرم -2 الواجب -1

 تستنبط من حكم األصل، أو ينص عليها، وتكون         تعترب أهم أركان القياس، وهي اليت     : العلى - 4
 .موضع لبحث والنظر، والتأمل يف الفرع حىت إذا حتقق وجودها جرى حكم األصل عليه

  .مث أخذ يف بيان كالم أهل العلم حول ذلك، وذكر تقاسيمهم وغري ذلك
 شروطها ومسالكها: العلة 

  : مفهوم العلة-1

أمارات وعالمات نصـبها    : يء حلصوله، ويف االصطالح   اسم ملا يتغري حكم الش    : وهي يف اللغة  
  ".اهللا تعاىل أدلة على األحكام، فهي جتري جمرى األمساء

ويراها الغزايل الذي ذهب إىل أن العلة ما هي إال عالمـة وصـفها   . كما عرفها اإلمام الباقالين 
، ولذا ملا كانت العلـة      الشارع وضعاً، وميكن أن تكون هذه العالمة حكماً أو وصفاً حمسوساً أو فعالً            

أمارة أو عالمة على احلكم مبعىن ذلك أا تكون هذه العالمة معرفة للحكم ومييز بينها وبـني الشـرط                   
اسم ملا يتعلق به الوجود دون الوجـوب، فوجـود          : العالمة الالزمة ويف االصطالح   : الذي هو يف اللغة   

  .الشيء يتوقف على وجود شرطه، أو يلزم من عدمه العدم
 :روط العلةش

  .أن تكون مؤثرة يف احلكم، ألن احلكم معلول هلا - 1
 .أن تكون وصفاً ظاهراً منضبطاً غري مضطرب - 2

 .أن تكون مطردة مبعىن أا إذا وجدت وجد حكمها - 3

ويف أصطالح الفقهاء   . أن تكون العلة منعكسة، والعكس، رد األمر إىل آخره، وأخره إىل أوله            - 4
 .انتقاء العلة: هو

 أمراً وجودياً، وال خالف بني األصوليني يف تعليل احلكـم الوجـودي بعلـة               أن تكون العلة   - 5
 .وجودية
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أن تكون العلة متعدية، وهي اليت تنتقل األصل إىل الفرع خبالف القاصرة فإا تتوقف علـى                 - 6
  .األصل

 :وهي نوعان: مسالك العلة

  .وهي النص من الكتاب أو السنة واإلمجاع: مسالك نقلية - 1
 األدلة اليت استنبطها العقل وهي املناسبة، الشبه، والطـرد، والـدوران،            وهي: مسالك عقلية  - 2

م، وتنقيح املناط ومل يتحدث عن املسالك النقلية إال أا ال تدخل يف نطـاق               قسيوالسري والت 
  .البحث

  :املناسبة: املسلك األول

  .اسب لهاملالئمة، فكل ما له تعلق بغريه، وارتباط فإنه يصح أن يقال عنه من: يف اللغة
  :وعند األصوليني ذكر تعريفني، نذكر أحدمها

عبارة عن وصف منضبط يلزم من ترتيب احلكم على وفقه حصول مـا             : "وهو تعريف األمدي  
  ".يصلح أن يكون مقصوداً من شرع ذلك احلكم

وذكر تقسيم الغزايل الذي ذكر أن األساس الذي ميكن أن يقوم عليه الوصف املناسـب هـو                 
  -:ل معىن املصلحة يف حفظ مقصود الشرع وهي ثالثاملصلحة، ويتمث

  .ما شهد الشرع باعتبارها - 1

 .ما أبطلها الشرع - 2

 .ما مل يشهد الشرع باعتبار، وال بطالن وهو موضوع اجتهاد - 3

  :أقسام الوصف املناسب
  .ما ظهر تأثري عينه يف عني احلكم أو جنسه: الوصف املؤثر - 1

 .حلكم أو عينهما ظهر تأثري جنسه يف جنس ا: الوصف املالئم - 2

  .ما مل يظهر تأثري وال مالئمته: الوصف الغريب - 3

  :الشبه: املسلك الثاين) 2(
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الوصف إما أن يكون مناسباً للحكم      : "عرفه بعض األصوليني مقارنة مع غريه من املسالك بأنه        
  ".الطرد: هو الوصف املناسب، والثاين، الشبه، والثالث: بذاته، وإما أن ال يناسبه بذاته، فاألول

  .مث فصل يف اخلالف حول حجية ذلك عند األصوليني
  الطرد: املسلك الثالث) 3(

  النفي، واإلبعاد  : هو يف اللغة
  .وجود حكم عند وجود الوصف، ومقارنته له: ويف األصطالح

مث ذكر اختالف األصوليني حول الطرد كطريقة لثبوت العلة، وأن منهم من رأى األخذ بـه،                
  .شروط من أثبتومنهم من أنكر، وذكر 

  :الدوران: املسلك الرابع) 4(

  .الطواف: يف اللغة
  .أن يوجد احلكم بوجود الوصف، وينتفي بانتفائه: ويف اإلصطالح

  
  :السرب والتقسيم: املسلك اخلامس) 5(

  .االختبار والتجزئة: يف اللغة
 كلـها يف    أن ينقسم الشيء يف العقل إىل قسمني، أو أقسام يستحيل أن جتمع           : "ويف اإلصطالح 

  ...".الصحة والفساد، فيبطل الدليل أحد القسمني، فيقضى العقل بصحة ضده

  :اقسام السرب والتقسيم من حيث حصر األوصاف
  .وهذا قاصر على التردد بني النفي واإلثبات: املنحصر - 1

مث ينتقل بعد ذلك للكالم حول اخلالف على هـذا          . ويشمل أقساماً أو أوصافاً كثرية    : املنتشر - 2
 .لالدلي

  -:تنقيح املناط) 6(
  .التهذيب والتمييز: التنقيح: يف اللغة
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  .اسم مكان من اإلناطة وهي التعليق واإللصاق: واملناط
  .ومنها ما قاله ابن تيميه: مث ذكر تعريفات األصوليني

أن ينص الشارع على احلكم عقيب أوصاف يعرف فيها ما يصلح للتعليل وما يصـح فينفـع                 
  .يلغى ما سواهاتهد الصاحل، وما 

  :ويقوم اتهد يف هذا الباب بعمليتني
  .فيحذف ما ال يصلح من األوصاف: حذف - 1

  .حيث يقوم بتعيني القلة من بني ما تبقى: تعيني - 2
  .ويعرض لتحقيق املناط، وهو النظر يف معرفة وجود العلة يف آحاد الصور بعد معرفتها يف نفسها

  :مث يستكمل املبحث بذكر

  :لى الشاهد قياس الغائب ع-1
وهذا هو نفسه القياس األصويل؛ ولكن عند املتكلمني يطلق عليه قياس الغائب على الشاهد مع               

  .إضافة بعض األمور، وهي اجلمع بالعلة، واجلمع بالشرط، والدليل واحلد
  .اجلمع بالعلة  ) أ(

 .اجلمع بالشرط  ) ب(

 .اجلمع بالدليل  ) ت(

  .وفصل األمر يف تعريف كل. اجلمع باحلد  ) ث(
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 انيالفصل الث

 "نقد القياس املنطقي"

 :نقد احلد املنطقي: أوال

  -:وينصف على قضيتني
  .التصور ال ينال إال باحلد، وهذه متثل املقام السالب - 1

 .احلد يفيد العلم بالتصورات وهذه متثل املقام املوجب - 2

  ). التصور ال ينال إال باحلد"وقد وجه ابن تيميه انتقادات كثرية هلذه القضية وهي 

  :فإن شيخ اإلسالم نقده يف مسألتني" احلد يفيد العلم بالتصورات"ة للثانية وبالنسب

  . إثبات أن احلد ال يصور احملدود-2    تركيب احلد-1
 :نقد القياس: ثانيًا

يوضح املؤلف هذا اإلنكار املوجه إىل القياس ليس إىل القياس كمبدأ، ولكن إىل قياس األرسطي               
  :دونه وركز على قضيتنيالذي ميكن التوصل على املعرفة ب

  .أن التصديق ال ينال إال بالقياس - 1

  .أن القياس يفيد العلم بالتصديقات - 2

 املتكلمني واألصولني عندما رأي أن استدالالم ختتلف عن هـذا القيـاس،             ةوقد نقد ابن تيمي   
  :....فأنكر هذا القول، وبرر ذلك مبا يلي

  .هذا القول دعوى بال دليل - 1
 . فطرياًأن القياس املنطقي ليس - 2

  .أن التصديقات أو العلم ال يتوقف حتصيله على طريق القياس املنطقي - 3
  -:مث نقد بعد ذلك

  .ضرورة وجود الكلية  - أ
  .القول بضرورة احلد األوسط  - ب

 :قيمة القياس ومدى إفادته للعلم
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  :.وجه شيخ اإلسالم انتقادات كثرية يف هذا الباب
  .القياس عدمي الفائدة يف العلم - 1

 .العلم بالشيء املعنيالقياس ال يفيد  - 2

و " بيكـون "مث ذكر موقف شيخ اإلسالم مفصالً من هذا الكالم وموقف الفريق األخر من هذا        
  ".مل"

  :تعقيب

  :خصائص القياس األصويل
  :بني القياس األصويل والقياس املنطقي) 1(

  :ويوضح فيه اخلالف بينهما يف

ئع يف عصره، أما األصويل فهـو نتـاج         القياس املنطقي كان وليد التفكري االستنباطي الشا      ) أ(
  .الشريعة اإلسالمية اليت حثت على االجتهاد الستنباط األحكام

أما األصويل فقائم على مقدمة واحـدة وأربعـة         : القياس املنطقي قائم على نظرية الربهان     ) ب(
  .أركان

قة جمهولة عـن    خبالف األصويل فتقوم به الربهنة على حقي      .. املنطقي ال يفيد علماً حقيقياً    ) ج(
  .طريق االستنباط

  .املنطقي ينتقل فيه من كلي إىل جزئي، أما األصويل فمن جزئي إىل جزئي لرابط بينهما) د(

  :بني القياس، والتمثيل األوسطي
  .مث يسوق الفروق باستفاضة أيضاً، مقارناً، وال نريد إإلطالة، وكفى هذا القدر يف هذا الباب

  
 الباب الثالث

 اء التجرييبنظرية االستقر

   :    الفصل األول-:وقسم هذا الباب إىل فصلني
 . االستقراء وأساسه-1
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االستدالل على اهول من املعلوم، أو هو انتقال        "يعرف فيه االستقراء بأنه     :  نشأة االستقراء  -أ
  :وهو قسمان" الذهن من حكم خاص إىل حكم عام

  .يقوم على فحص احلاالت اجلزئية:  استقراء تام1-1
  .يكتفى فيه ببعض احلاالت اجلزئية:   استقراء ناقص2-1

  :انتقادات وجهت إىل االستقراء التام
  .ال سبيل إىل اإلحصاء الكامل جلميع اجلزئيات - 1

 .ال يعد استقراء ألنه يتعامل مع الكليات يف مقدماته - 2

 .فشل يف إدراك كثري من العالقات الضرورية والعلمية اليت تقوم بني بعض اجلزئيات - 3

  .ن نتيجة هذا القياس عقيمة ال تضيف شيئاً جديداًأ - 4

  :أما اجلوانب اإلجيابية
  .ميكن أن ييسر علينا املعرفة العلمية، وميكننا من احلياة بشكل أيسر )1(

  .قد يعطي العام دقة أكرب ويقيناً أوثق )2(
 )أو الناقص(االستقراء العلمي 

بداية العصر احلديث نتيجـة اجتـاه   يعرض له عرضاً سريعاً يف أنه كان مهمالً عند القدماء حىت     
يف " بيكـون "الدارسني للمنطق إىل التركيز على القياس، وإمهال االستقراء، حىت ظهرت بداية ذلك مع              

القرن الثالث عشر امليالدي، حني نقل العرب الروح العلمية إىل أوربا، وأطلع بيكون على علوم العرب،                
ة على الطريق لكنها فشلت حملاربـة رجـال الـدين ال            وأدرك أمهية التجربة واملالحظة، وكانت خطو     

ويف هذه الفترة ختمـرت  . واستمر األمر كذلك حىت القرن السادس عشر  ... ملخالقتها لفلسفته أرسطو    
م الذي يعد من طالئع عصر النهضة اليت ساعدت الظـروف           1515" دي فتش "هذه الفكرة حىت أتى     

  : على جناحه ومنها
أمهية التجربة، وظهور الطباعة واإلطالع على علوم املسلمني، وأفاد منها منو روح النقد، وإدراك  

حىت أعاد إىل احلياة روح التجربة، وكان خطوة يف الطريق لكنه مل يوضح معامل املنـهج، ومل                 " دفتشي"
  .يستطيع مناهضة منطق أرسطو، ولكن كان خطوة يف الطريق
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  :فرنسيس بيكون
مي جديد، ولذا فإنه نقض دعائم املنهج القـدمي، وينشـأ           جاء ليدرك حاجة ماسة إىل منهج عل      

  .أي املنطق اجلديد" األورجانون اجلديد"منهجاً جديداً أوضحه يف كتابه 
اسـتطاعوا أن   " برنـارد "و  " مـل "وقد شاب منهجه بعض القصور؛ لكن تالميذه من بعده            
  -:يصححوا تلك األخطاء وخيلصوه من القصور يف ثالث مراحل

  .مرحلة الكشف أو اإلختراع) 2(      لبحثمرحلة ا) 1(

  .التحقيق والربهان) 3(
 :أسس األستقراء

  :مبدأ السببية؛ أو العلية العام) 1(
وهذا املبدأ يقرر أن الظواهر تترابط على حنو علي، وأن لكل معلول علة، واملشتبهات متماثلـة                

  .العلل
  :مبدأ أو فكرة اإلطراد يف الطبيعي) 2(

ختضع لنظام ثابت عام مطرد ال خيتلف، فهي تسري على نسق واحد ال يـتغري               ومعناه أن الطبيعة    
  .وال يتبدل

وهو فرض الفروض عند املناطقة يقبل بال برهان، ومـا          ) احلتمية(مث يسوف ما ورد على مبدأ       
  .نقل حوله من خالف يف قبوله على هذه الصورة املطلقة

  :مث ختم هذا املبحث بالنتائج التالية

 القياس واالستقراء، ورد فيه على من قلل من شأن االستقراء يف مقابل             العالقة بني  )1(
  .القياس

 .أثبت أن العالقة بني االثنني متصلة وال انفصال بينها )2(
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 الفصل الثاني

  مراحل االستقراء وطرقه
  -:وحتدث عن املراحل السالفة الذكر وهي

  . انمرحلة التحقيق والربه) 3(  مرحلة الكشف) 2(  مرحلة البحث) 1(

  .وفصل يف كل مرحلة، مث حتدث بالتفصيل عن املالحظة وأنواعها وأمهية كل منها
  :مث عرج على التجربة وذكر أا أجدة من املالحظة؛ ألمور عدة أمهها

  .حتليل الظواهر - 1

 .تركيب الظواهر - 2

  .الدقة واملوضوعية - 3

  .وذكر أنواع التجربة، وفصل يف كل نوع، مث ذكر شروط املالحظة والتجربة
مث عرج على مرحلة الكشف وتعريفه، والغرض، وأنواع الفروض، وشروط الغرض العلمـي،             

مث حتدث عن مرحلة التحقيـق والربهـان،   .ووظيفته، مث يعرض بعد ذلك ملا أثري من عداء حول الغرض         
  .والطرق اليت تقوم هذه املرحلة عليها

  .وما تتلخص فيه" مل"وذكر بعد ذلك طريقة 
 

 خامتة البحث

 "لنتائجأهم ا"

أن مفكري اإلسالم، أو األصوليني أقاموا منهجهم على فكرتني أساسيتني، العلية،            )1(
  .اإلطراد

 .أن األصوليني أتاحوا احملال يف منهجهم للمالحظة والتجربة )2(

ذكر األصوليني شروطاً، ومسالك للعلة تعد طرقاً للتحقق من وجود العلة، ومنها             )3(
طريقـة األخـتالف ومنـها      " مل"اها  ، واالنعكاس، وهي نفسها ما أمس     االطراد

 .الدوران، وتنقيح املنط
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، وكان األوربيـون وقتـذاك يف       أرسطوأن املسلمني كانوا أول من انتقد منطق         )4(
 .ظلمات اجلهل

 .أن املسلمني قد استخدموا املنهج التجرييب، ووضعوا له أصوالً قبل الغربيني )5(

 . لذا ثاروا عليهاأن اإلسالم يدعو إىل العلم، والكنيسة تدعو إىل اجلهل )6(

أن املسلمني وضعوا منهجاً متكامالً هلم يضاهي ويناظر منطق أرسطو، مع تفادي             )7(
 .ما به من عيب

أن هجوم املسلمني على منطق أرسطو ليس لكونه منطق أرسطو، بل ملا به مـن                )8(
 .أخطاء، وخمالفات تضيق الطريق إىل العلم

 .حسن تقسيم البحث مع وضوح التعريفات )9(

 لدى املؤلف، ومدى عمقه يف الكتابة اليت وجـدناها يف طيـات             وضوح الفكرة  )10(
 .البحث

وضع لكل مصطلح تعريفه على مدار الكتاب، مع ضرب األمثلة، وهذا يدل على              )11(
اللهم أرحـم   .. سعة علم املؤلف رمحه اهللا تعاىل، وإحاطته الشاملة مبوضوع حبثه         
عبداللطيف / ذنا د وأرفع درجاته وأغفر له، وأرضى عنه، وعنا مجيعاً وخص أستا         

  .واحلمد هللا رب العاملني... العبد مبزيد فضل

  
 فهارس البحث
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