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مواقف أبي حامد الغزالي النقدية
لنظرية القياس األرسطية
د.سالم مصطفى القريض

*

مقدمة:
االستدالل هو الوسيلة إلى إثبات الحكم ،لذلك اهتتم الفسستفة والمفكترون ماتذ القتدم بتارتيم طر ت

وأساليب  ،ويعتبر أرسطو من أكثر أولئك الفسسفة اهتمامتا بذتذا ارمتر ،قتد ا تتذر بوات أول متن ألت
ي طرق االستدالل وأارمت وا تذر جذتد تي ذلتك بعلتم الماطتق ،وتعتبتر ارريتت المعرو تة بالقيتا
الصوري محور اهتمام  ،ذلك أاذا الماذج الذي يعتمد طريقًا لسستدالل البرهااي.

وكثر أتبتا هتذا الم اطتق ،وكتان سستفة امستسم متن تسميتذ أرستطو تي ذلتك ،بيامتا كتان معرتم
علمتتال التتدين امستتسمي متتن ال ار تتتين ل ت والمعترت تتين علي ت  ،ولكتتن ارمتتر ا تل ت

م ت أبتتي حام تتد

الغزالي ،الذي رأى ي علماً استداللياً ال عس ة ل بالعقيدة الدياية مثل ي ذلتك مثتل الرياتتيات ،بتل

اات تتي وتتتعيت يماثتتل علتتم الاحتو ،كمتتا يتت علتتم الاحتتو القواعتد كتتي تكتتون اللغتتة ستتليمة صتتحيحة
كتتذلك يت ت الماطتتق القواعتتد التتتي تجعتتل التفكيتتر واالستتتدالل ستتليمًا صتتحيحًا ،لتتذلك دعتتا بتتل و تتدد

عل تتى ت تترورة ار تتذ بطر ت ت تتي ك تتل عل تتم ،واعتب تتر ارري تتة القي تتا
البرهان ،والحتر أات لتم ي تلت

الص تتوري ارس تتلو ارمث تتل تتي

كثيت اًر تي تروح علتى متا وتتع أرستطو وتسميتذ تي هتذا العلتم إال

تتي مستتميات رأى تتترورة تعتتديلذا بمتتا يتااس ت

م ت المصتتطلم تتي العلتتوم امستتسمية ،و تتي مقتتدمات

العقل المجرد التي رأى أاذا على طريقة الفسستفة ال تاتتج اليقتين تي المستائل االلذيتة ،لتذلك البتد متن
استبدالذا بو رى يقياية كي يكون الااتج يقياياً.
كيت ت

ك تتان تقي تتيم أب تتي حام تتد الغ ازل تتي لم تتاذج القي تتا

الص تتوريه وال تتى أي ح تتد ك تتان تابع تتا يت ت

للفسسفة أو اا داً لذم ومعدالً ي طر ذمه
هذا ما اعمل على امجابة علي من سل هذا البحث التذي عاواات  :موا ت

الاقدية لاررية القيا

اررسطية ،ويكون لاا ذلك من سل الارتر تي :مكواتات القيتا  ،القتتية تي

القيتتا  ،الحكتتم (الاتيجتتة) تتي القيتتا  ،تقري ت
الغزالي من اررية القيا
*

أبتي حامتد الغ ازلتي

مصتتطلحات القيتتا

إلتتى الفذتتم امستتسمي ،أثتتر موا ت

اررسطية.

جامعة الزاوية ،كلية اآلدا  ،سم الفلسفة.
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معنى القياس المنطقي في اللغة واالصطالح:
يجتتيل معاتتى القيتتا
ال يل ذات كون اقي

تتي اللغتتة ليتتدل علتتى التقتتدير لل تتيل  ،اقتتول تتا
طول أو عمقت أو عرتت  ،أمتا إذا كتان القيتا

ال تتيل تتدر ،هتتذا تتي

بتين تيئين بمعاتى تاي

بتين

أمرين إا يوتي بمعاى :در بياذمتا (بتن مارتور ، )591 ،5191 ،والتقتدير يكتون متن تسل البحتث
عتن أوجت العس تة بياذمتا متن حيتث التتسزم أو الت تاب أو احتو ذلتك ،ويقتتر المعاتى اللغتوي تي هتذا
الجاا

من المعاى االصطسحي.

معاتتى القيتتا

الماطقتتي تتي المصتتطلم وكمتتا يحتتدد أرستتطو هتتو  ":تتول إذا وتتتعت يت أ تتيال

أكثتتر متتن واحتتد لتتزم تتض متتا ج تتر متتن االتتتطرار لوجتتود تلتتك ار تتيال الموتتتوعة بتتذاتذا ،وأعاتتي:
(بتتذاتذا) أن تكتتون ال تحتتتا

تتي وجتتو متتا يج ت

عتتن المقتتدمات التتتي أل ت

ج تتر ريتتر تلتتك المقتتدمات" (ارستتطو ،)541 -545 ،5191 ،طريقتتة تركي ت

ماذتتا القيتتا

إلتتى تتيل

المقتتدمات و تتق توااين

محددة هي التي تؤدي بالترورة إلتى استتاتا الاتيجتة عتن تلتك المقتدمات ولزومذتا عاذتا ،لتذلك يقتول

الغ ازلتتي تتي زيتتادة البيتتان لمعاتتى القيتتا

الماطقتتي بوا ت " عبتتارة عتتن أ اويتتل م صوصتتة الفتتت توليف تاً

م صوصت تتا وارمت تتت ارم ت تاً م صوص ت تاً ب ت تترط م صت تتور ،يلت تتزم ما ت ت رأي هت تتو مطلت تتو الا ت تتارر"

(الغ ازلتتي ،)44-41 ،5114 ،قول ت أ اويتتل م صوصتتة أي ليستتت كتتل ار اويتتل والعبتتارات واامتتا هتتي
قتط القتتتايا الماطقيتتة المتكواتتة متتن موتتتو ومحمتتول ،و ولت الفتتت توليفتاً م صوصتاً وارمتتت ارمتاً

م صوص تًا ب تترط م صتتور بمعاتتى :أاذتتا ركبتتت تتي يتتا
ذلك يلزم عا إاتا

و تتق واايا ت و واعتتد  ،تتإذا روعتتي كتتل

اتيجة الزمة عا .

المبحث األول :مكواات القيا
يترك ت

القيتتا

متتن مقتتدمات هتتي مادت ت وأ تتكال تت تتذها تلتتك المقتتدمات لت ترتبط ببعتتتذا تكتتون

صورت  ،لتؤدي تلك المادة التتي تولفتت علتى تكل صتورة القيتا

الفكر لذا ،و " كل مرك
و "القيتتا

إلتى اتيجتة تلتزم عاذتا بفعتل استتاباط

متن متادة وصتورة يجت

الارتر تي مادتت وصتورت " (الغ ازلتي،)45 ،5114،

مرك ت  ،وكتتل اتتارر تتي تتيل مرك ت

إلتتى المفتتردات ،ويبتتتديل

طريقت ت أن يحلتتل المرك ت

بتالارر تتي اآلحتتاد ،ثتتم تتي المركت " (الغ ازلتي .)45-45 ،5114 ،ولكتتي اقت

علتتى مكواتتات القيتتا

تي مادتت إااتا احلتل عااصتر إلتتى أن اصتل إلتى البستائط التتي ال تقبتتل التحليتل " لتزم متن الارتر تتي

القي تتا  ،الار تتر يم تتا ياح تتل إليت ت م تتن المق تتدمات ،وم تتن الار تتر تتي المق تتدمات الار تتر تتي المحم تتول،
والموتتتو اللتتذين ماذمتتا تتتتول

المقتتدمات ،ومتتن الارتتر تتي المحمتتول والموتتتو الارتتر تتي ارلفتتار

والمع تتااي المف تتردة الت تتي بذ تتا ي تتتم المحم تتول والموت تتو  ،ول تتزم م تتن الار تتر تتي المق تتدمات الار تتر تتي
روطذا (الغزالي ،)45 ،5114 ،وهذ هي جزئيات القيا

التي يج

الارر يذا.
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هت تتي ارلف تتار ،والار تتر تتي ارلفتتتار يتت تتمن الار تتر " تتي داللت تتة

ارلفتتار ،وبيتتان وجتتو داللتذتتا ،واستتبتذا إلتتى المعتتااي" (الغ ازلتتي ، )45 ،5114،وب تتروعاا بتتالارر تتي
ارلفار ومعر ة متدى مطابقتذتا لمتدلوالتذا ،وبحصتولاا علتى ارلفتار الدالتة بد تة علتى متدلوالتذا امستك
بوول مراحل التركي
أن تترك

للقيا  ،الذي اسير ي درجة درجة بعتد معاياتة كتل جتزل ووتتع موتتع إلتى

القتية ،ويكون ذلك متواليا ابتدال من
" ارلفار ثم تي المعتااي ثتم تي تتولي

مفتردات المعتااي إلتى أن تصتير علمتا تصتديقيا يصتلم

أن يجعت تتل مقدم ت ت " (الغ ازلت تتي ،)51 ،5114،وبعت تتد " يج ت ت

تت تترورة أن اارت تتر ت تتي المعت تتااي المفت تتردة

وأ سامذا ،ثم ي ارلفار المفردة ووجو داللتذا ،ثتم إذا ذماتا اللفتر مفترداً والمعاتى مفترداً الفاتا معايتين
وجعلااهمتتا مقدمتتة ،واارتتر تتي حكتتم المقدمتتة و تتروطذا ،ثتتم اجم ت مقتتدمتين واصتتو ماذمتتا برهاا تاً،

واارر ي كيفية الصيارة الصحيحة" (الغ ازلتي .)11-51 ،5114 ،وهكتذا تترتت
لتركي

أجتزال القيتا

و قتا

تصاعدي من البسيط إلى المرك .
ويلزماا الو و

متتن جذتتة اف ت

عاد كل مرحلة تمااا لستسمة التركيت  ،ذلتك أن "ال لتل تي البرهتان تتارة يتد ل

المقتتدمات ،إذ تتد تكتتون اليتتة عتتن تتروطذا ،وأ تترى متتن كيفيتتة الترتي ت

كاات المقدمات صحيحة ويقياية ،ومرة ماذمتا جميعتا" (الغ ازلتي ،)51 ،5114 ،يجت
مرحلة من مراحل االاتقال هذ  ،والذد

والتتارم وان

الحتذر تي كتل

من ذلك كل الوصتول إلتى التصتديق بالاتيجتة التذي "يحصتل

بالبرهان المستقصى المستو ي روط  ،المحترر أصتول ومقدماتت درجتة درجتة ،كلمتة كلمتة ،حتتى ال

يبقى مجال احتمتال وتمكتن التبتا  ،وذلتك هتو الغايتة القصتوى" (الغ ازلتي ،)555 ،5114 ،تإن تتبط
مادة القيا

وطر الموصلة إلى البرهان ،تجعلاا اتوصل إلى اتيجة يقياية.

القضية في القياس:
تتكل القيتتا

وتركيب ت يستتتوج

الارتتر تتي "تركي ت

المعتتااي ليصتتير تتتية" (الغ ازلتتي،5114 ،

 .)11والقتتية التتتي يقصتتدها الماطتتق هتي التتتي تحمتتل حكمتاً ،لتذلك استتتوج

الماطقيتتة حمليتتة (الغ ازلتتي ،)11 ،5114 ،وهتتذ القتتتايا الحمليتتة تاقستتم بحس ت
المحمول على الموتو إلتى ثسثتة أ ستام ،تإن "المعاتى إذا است

وج تتد بامت تتا ة إل تتى الموص تتو

أن تكتتون هتتذ القتتتايا
الحكتتم التتذي يحملت ت

إلتى المعاتى التذي يمكتن وصتف بت

إم تتا ذاتيت تاً لت ت ويس تتمى ص تتفة افت ت  ،وام تتا الزمت تاً ويس تتمى تابعت تاً ،وام تتا

عارتاً ل ال يبعد أن يافصل عا ي الوجود ،والبد من
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إتقتتان هتتذ الاستتبة إاذتتا اا عتتة تتي الحتتد والبرهتتان جميعتتا" (الغ ازلتتي ،)51 ،5114 ،ولكتتل اتتو
صوص تتيت تتي تحص تتيل العل تتم ،والوص تتول إل تتى الحك تتم تتي الاتيج تتة (عريب تتي ،)545 ،5195 ،و قت تًا

لآلتي:

 النوووا األول :يكتتون ي ت محمتتول القتتتية "استتبت إلتتى الموتتتو استتبة التتتروري الوجتتود تتي اف تارم تتر ،كقول تتك اماس تتان حيت توان تتإن الحيت توان محم تتول عل تتى اماس تتان ،واس تتبت إليت ت اس تتبة الت تتروري
الوجود" (الغزالي ،)99 ،5114 ،المحمول ي هتذا الاتو متن القتتايا متتتمن تي الموتتو مترتبط
بت ت ارتباط ت تًا ت تتروريًا ال يافت تتك عات ت  ،اماست تتان م ت ترتبط بالحيوااي تتة ،إذ " أات تتك إن ل تتم تفذت تتم الحيواايت تتة،
وامتاعت عن ذم لم تفذم اماسان ،بل مذما ذمتت اماستان قتد ذمتت حيوااتاً م صوصتاً ،كااتت

الحيواايتتة دا لتتة تتي مفذومتتك بالتتترورة" (الغ ازلتتي ،)51 ،5114 ،العس تتة بتتين الموتتتو والمحمتتول
ي هذا الاو من القتايا عس ة تتمن :إذ المحمول يتتمن الموتو .
ال ال يتصتور
المعاى الذاتي بذذا المفذوم يعاي "كل يل دا ل ي حقيقتة ال تيل وماهيتت د تو ً

ذتتم المعاتتى دون ذم ت (الغ ازلتتي ،)19 ،5114 ،ذتتو تتتروري ل ت يستتتحيل اافكاك ت عا ت  ،الصتتفات
الجوهريتتة للموتتتو يتتتتماذا المحمتتول ،لتتذلك كتتان المحمتتول دا تتس تتي مفذتتوم الموتتتو مقوم تاً ل ت

ذو "الذاتي المقوم" (الغزالي .)51 ،5114 ،بمعاى أن "يكون ذاتياً ل مقوماً لذاتت  ،أي توام ذاتت بت "

(الغزاليي

 ،)51 ،5114وبذتتذا المعاتتى تتإن المحمتتول ال يتتوتي بجديتتد علتتى متتا يتتتتما الموتتتو ،

واامتتا يكتتون قتتط محلتسً ل ت ومفست اًر لمعاتتا  ،وهتتذا متتا يعتتر بالقتتتايا التحليليتتة إذ "لتتم يمكاتتك أن تفذتتم
ال ك تتالحيوان واماس تتان ،إا تتك اذا ذم تتت م تتا
ذات ال تتيل إال أن يك تتون تتد ذم تتت لت ت ذل تتك المعا تتى أو ً

اماستتان ومتتا الحي توان ،تتس تفذتتم اماستتان إال و تتد ذمتتت أوالً إا ت حيت توان" (الغزالييي

،)51 ،5114

وعلى ذلك يتحدد المعاى التذاتي تي أن "يكتون المحمتول متو وذاً تي حتد الموتتو مقومتاً لت دا تس
ي حقيقت " (الغزال

 ،)591 ،5114واذا كان المحمول يتب الموتو تس يتتر تي هتذا الاتو أن

يكتون الموتتو ازئتداً تي ماصتد ات علتى المحمتول بحيتث يتتتمن متن الصتفات الجوهريتة متا ي تتمل
المحمول وزيادة ،كما ي مفذوم اماسان كموتو إا يصدق على الحيوان بإتا ة صفة الفكر.

ويتفق هذا التحليل الذي يقدم الغزالي عن هذ العس ة الترورية مت متا يحتدد ابتن ستياا التذي

عاد " الذاتي ما إذا ذم معاا وأ طر بالبال و ذم معاى ما هو ذاتي ل وأ طتر بالبتال معت لتم يمكتن
أن يفذتتم ذات الموص تتو

إال أن يكتتون تتد ذ تتم ل ت ذل تتك المعا تتى أوالً ،كاماستتان والحيت توان ،إا تتك إذا

ذم تتت م تتا الحيت توان و ذم تتت م تتا اماس تتان ،تتس تفذ تتم اماس تتان إال و تتد ذم تتت أوالً إات ت حيت توان" (اب تتن

سياا ،)54 ،5191،وهذا تمامًا ما يقول الغزالي ي معاى الذاتي.

14

مجلة األكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

ع  7ديسمبر 4102

ويطلت تتق الغ ازلت تتي علت تتى هت تتذ العس ت تتة بت تتين الموتت تتو والمحمت تتول مصت تتطلم "الت تتسزم التت تتروري"
(الغزالي ،)51 ،5114 ،إذ أن عس ة التتمن توج

أن تكون العس ة ترورية.

 -النوا الثاني :ال يكون ي المحمول مقوماً ذاتيتاً للموتتو " لتي

عتتن اعتقتتاد كوا ت ريتتر مولتتود" (الغزالييي

متن ترط ذتم اماستان االمتاتا

 ،)51 ،5114تتالوالدة وان كااتتت الزمتتة لواستتان لبكوا ت

مولوداً إال أاذا ليستت مقومتاً ذاتيتاً لت كإاستان ،راذتا ال تر تى إلتى مرتبتة التترورة " ذتي ليستت دا لتة
تي اماستان د تتول الحيواايتة" (الغزالي

وال يرتف ت

 ،)51 ،5114ومعاتتى كوات الزمتًا ريتر تتتروري ،اات "يلتتزم

تتي الوجتتود ،إن أمكتتن أن يرتف ت بتتالوهم والتقتتدير وبقتتي ال تتيل مع ت مفذوم تًا ذتتو الزم ،إاتتا

افذتم كتون اماستان إاستاااً ،وكتون الجستم جستماً ،وان ر عاتا متن وهماتا اعتقتاد كواذمتا م لتو ين متثسً،
وكواذمتا م لتو ين الزم لذمتا ،ولتو ر عاتتا متن وهماتا كتون اماستان حيوااتاً لتم اقتدر علتى ذتم اماستتان،
م تتن تتتترورة ذتتتم اماستتتان أن ال يستتتل

(الغزال ي

الحيواايتتتة ،ولت تتي

متتتن تتتترورت أن ال يستتتل

 ،)15 ،5114تتاللزوم ال ير تتى إلتتى مستتتوى التتترورة ،وان كتتان ال يرتف ت

الم لو يت تتة"

تتي الوا ت عتتن

موتوع .
وهتذا أيتتتا متتا يصترب بت ابتتن ستياا ب تتون هتتذ العس تتة ،حيتث يقتتول " :وأمتتا متا لتتي

تفذم ذات الموصو

بتتذاتي ،قتتد

مجرداً دوا إذا ذم ربما لزم أن يفذم وجتود لت  ،كالمحتاذاة للاقطتة ،أو يفذتم

ببحتتث وارتتر كتس تتاوي الزوايتتا القتتائمتين تتي المثلتتث ،أو يك تتون جتتائ اًز أن ير ت توهمت تاً ،وان لتتم يرتفت ت
وجوداً ،كالسواد لواسان الزاجي ،أو يرتف وجوداً وتوهماً معاً مثل ال با
يما يسر زوال " (ابن سياا ،)45 ،5191 ،س ا تس

التي يمثسن بذا لتقري

المعاى.

يمتا يبطتيل زوالت والقعتود

بين الغزالي وابن ستياا إال تي اوعيتة ارمثلتة

ولكن يافرد الغزالي بتطبيق لعس ة التسزم بتين الموتتو والمحمتول تي القتتية علتى رتاهرة
اال تران بين السب

والمسب  ،والتي يفسرها بواذتا الزمتة يمكتن ارتفاعذتا بفعتل تتد ل المعجتزة الابويتة،

وبذلك ال تكون العس ة ترورية إذ تد يرتفت معاتى المحمتول متن التذهن دون أن يتؤثر تي الموتتو

(الغ ازل ت تتي ،)515 ،5114 ،القت ت تتية (الا ت تتار تح ت تترق) يك ت تتون يذ ت تتا المحم ت تتول الزمت ت تًا للموت ت تتو ري ت تتر
تروري ،إذ لي

امحراق بالاار بمعاى أاذا صتفة ذاتيتة تترورية ال تستل

الاار ذي صفة الزمة لذا يمكن أن تسل

ماذتا ،واامتا يحصتل عاتد

ماذا بفعتل القتدرة املذيتة المطلقتة ،إذ تد يرتفت (بقتدرة اه)

امحراق وتبقى الاار دون عل (الغزالي.)541 ،5114 ،
وكتتذلك تكتتون -حست

هتتذا التحليتتل -العس تتة بتتين الوجتتود والوجتتو الزمتتة ريتتر تتترورية ،ومتتن

سل ذلك يرد الغزالي علتى الفسستفة (الفتارابي وابتن ستياا) تي تولذم بتترورة العس تة بتين وجتود اه
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يكتتون وجتتو الوجتتود هتتو عتتين الوجتتود ويمكتتن أن يافتتى وجتتو الوجتتود ،ويثبتتت

سه! (الغزالييي
الوجتتود ،والواحتتد الحتتق متتن كتتل وجذذتتو التتذي ال يتس ت للافتتي وامثبتتات أص ت ً

 ،)551القت تتية اه واجت ت

،5114

الوج تتود "يك تتون المحم تتول يذ تتا الزمت تاً ري تتر ت تتروري إذ تتد يرتفت ت معا تتى

الوجو وال يرتف الوجود ه ،إن لتم يمكن أن يعر كوا موجوداً وال يمكتن أن يعتر كوات ممكاتا
ذتتو ريتتر ،لاتتا :كتتذا واج ت

الوجتتود يمكتتن أن يعتتر وجتتود  ،وال يعتتر وجوب ت إال بعتتد دليتتل ج تتر"

(الغ ازلتتي ،)541 ،5114 ،ولكتتن إذا ستتلماا بذتتذا التتذي ذه ت

إلي ت الغ ازلتتي ،إا ت يو عاتتا تتي مغالطتتة

مفادهتتا أا ت إذا كااتتت القتتتية :اه موجتتود تتترورية ،وهتتي كتتذلك ،كااتتت القتتتية اه واج ت

الوجتتود

ترورية كذلك إذ مفذوم الترورة يعاي الوجو .
ويطبق الغزالي مفذوم التسزم أيتا على ارحكام ي القتايا الرياتتية ،تإن "كتون كتل عتدد

إما مساو لغير أو مفاوت ،إا الزم لي

بتذاتي ...وكتون المثلتث مستاوي الزوايتا القتائمتين إات الزم"

(الغ ازل تتي ،)55 ،5114،وأيت تتا "إن أمكا تتك أن تفذ تتم ذات ال تتيل دون أن تفذ تتم المعا تتى ،أو أمكا تتك
الغفلتتة عتتن المعاتتى بالتقتتدير تتاعلم أات ريتتر ذاتتتي ...ككتتون الزوايتتا تتي المثلتتث مستتاوية لقتتائمتين ذتتو

الزم" (الغ ازلتتي ، )51،5114 ،وكتتذلك يؤكتتد الغ ازلتتي علتتى أن ارحكتتام الرياتتتية الزمتتة عاتتد تعرت ت

للحتتدود ،تتإن "متتد ل ال لتتل تتي الحتتدود...أن يؤ تتذ الجتتزل بتتدل الجتتا  ،كمتتا يقتتدر حتتد الع ترة أاذتتا
مستتة و مستتة" (الغ ازلتتي ،)545 ،5114 ،والصتتحيم تتي ارتتر إال يؤ تتذ الجتتزل بتتدل الجتتا

لتكتتون

الع رة يل و مسة و مسة يل ج ر ،الاتيجة حكم الزم رير متتمن ي المقدمة.
والعس ة السزمة بين الموتو والمحمول وان كان من الصتع

ر عذتا تي الوجتود إال أات يمكتن

ر عذ تتا تتي ال تتذهن ل تتذلك يطل تتق عليذ تتا الغ ازل تتي مص تتطلم "ال تتسزم الوج تتودي" (الغ ازل تتي،)51 ،5114 ،
س تاً للمعتتااي الذاتيتتة التتتي تكتتون العس تتة يذتتا بتتين الموتتتو والمحمتتول تتترورية ال ترتف ت ال تتي

الوجود ،وال ي الذهن ،بل ال يمكن ذم الموتو إال من سلذا.

والغزالي وان توثر بماطق الفسستفة تي كثيتر متن المواتت  ،إال أات استتطا أن يورت
الماطتتق كمتتا ور ت

ذلتك

الفلستتفة تتي دعتتم اتجاهات ت  ،والتترد علتتى االتجاه تتات الم الفتتة ومتتن بياذتتا اتج تتا

الفسسفة أافسذم اصة ي مجال املذيات وكذلك الطبيعيات ،من سل اقد للعس ة السببية.

 النووووووا الثالوووووث :وتتت ت تتمن يذت تتا محامي ت تتل القتت تتايا ص ت تتفات ليست تتت ت ت تترورية وال الزمت تتة بالاس ت تتبةلموتوعاتذا ،وهذا الاو " تتصور مفار ت إما سريعاً كحمرة ال جتل ،أو بطيئتاً كصتفرة التذه  ،وربمتا
ال يتتزول تتي الوجتتود كزر تتة الع تواد ،وس تواد الزاجتتي ،ولكتتن يمكتتن ر ع ت تتي التتوهم (الغ ازلتتي،5114 ،
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لل تتيل متتن الصتتفات ريتتر الثابتتتة ،وتكتتون ازئتتدة متغي ترة ،وهتتي كثي ترة تتي

الكوايات ،وعن طريقذا تكون الفروق الراهرية بين أ راد الاو أو الجا

الواحد.

الحكم (النتيجة) في القياس:
اتيجة القيا

تتب اوعية الحكم التذي يحملت المحمتول علتى موتتوع  ،إذ تتوتي الاتيجتة مطابقتة

ي حكمذا لما علي ذلك ي المقدمتين من حيث اللتزوم والتترورة والعرتتية ،تإن "محمتول المستائل
إن كتان مطلوبتًا بتالارر تس يجتوز أن يكتون ذاتيتًا للموتتو بتالمعاى ارول ،رات إذا كتان كتذلك كتان

معلوم تاً بتتل العلتتم بالموتتتو  ،...تتإذا لاتتا :اماستتان حي توان ،والحي توان جستتم ،اماستتان جستتم ،كتتان
العل تتم بالاتيج تتة ري تتر مطل تتو  ،تتإن م تتن ع تتر اماس تتان ق تتد ع تتر جميت ت أجت تزال ح تتد  ،وه تتو الجس تتم

والحيتوان" (الغ ازلتتي ،)591 ،5114 ،وبذتتذا تكتتون ارحكتتام التتتي تحملذتتا القتتتايا ذات المعتتااي الذاتيتتة
ال تتي

جديداً على علماا بالموتو .

أمتتا ارحكتتام التتتي تتتتتماذا القتتتايا السزمتتة إاذتتا تحمتتل إتتتا ة جديتتدة علتتى العلتتم بالموتتتو ،

ولذلك ذذ تفيد ي "برهتان االستتدالل :وهتو االستتدالل علتى ال تيل بمتا لتي

علتة موجبتة لت  ،ولكتن

تثبت علت بوج من الداللة معقولتة" (الغ ازلتي،)445 ،5114 ،ويكتون التدور تي ذلتك للمحمتول التذي
يتوتي بذتذ الداللتتة علتى الموتتتو  ،وهتذ الداللتة اتتتفطن لذتا بعقولاتتا استتدل ماذتا علتتى الاتيجتة " تتإن

العلتتة م ت اميجتتا

للمعلتتول تتتدل علتتى المعلتتول" (الغزال ي

 ،)445 ،5114تتب ت الاتيجتتة المق تدمات

تي ستورها وحكمذتتا ،لتذلك ي تتترط الغ ازلتي كمتتا يفعلت المااطقتتة تي أن "القيتتا

الماتتج ال ياصتتا إال

متتن مقتتدمات يقيايتتة إن كتتان المطلتتو يقياي تاً" (الغ ازلتتي ،)11 ،5114 ،أمتتا إذا حتتادت المقتتدمات عتتن
كواذا يقياية إن الاتيجة تكون راية بحس

درجة الرن الذي علي المقدمات.

والمقتتدمات اليقيايتتة التتتي تكتتون "المتتادة الصتتحيحة التتتي تستتتعمل تتي الارتتر :كتتل أصتتل معلتتوم
طع تاً ،إمتتا بتتالح  ،أو بالتجربتتة ،أو بتتالتوتر الكامتتل ،أو بتتوول العقتتل أو باالستتتاتا متتن هتتذ الجملتتة"

(الغ ازل تتي ،)11 ،5114 ،أم تتا إن اعتم تتدت المق تتدمات عل تتى الم تتذورات أو المقبت توالت أو م تتا دا لت ت ت
المغلطات عادها تكون هذ المقدمات راية ال تؤدي إال إلى اتائج راية.

القيتا

ويؤكتتد الغ ازلتتي علتتى تتترورة االاطتتسق متتن مقتتدمات يقيايتتة تفاديتتا لسعتمتتاد علتتى ال ترأي أو

المعتمتتد علتى التتوهم ،يقتتول" :أمتا ميتزان الترأي والقيتا

حتتاع ه أن اعتصتتم بت  ،تتذلك ميتزان

ال يطان ،ومن زعم من أصحابي أن ذلك ميزان المعر ة ،اسول اه تعالى أن يكفتي تر عتن التدين،
إا ت للتتدين عتتدو جاهتتل ،وهتتو تتر متتن عتتدو اتتتل" (الغ ازلتتي ،)45 ،5114 ،تتإن متتا يميتتز الماطتتق

الص تتوري "وج تتود االتج تتا ال تتكلي تتي القي تتا

االرس تتطوي ،و ل تتة اهتمامت ت بالص تتدق الت توا عي الم تتادي
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الصتتوري ،ذم ت التوا تتق م ت ذات ت المتمثتتل

بالقواعتد الصتورية" (الغ ازلتتي ،)41 ،5114 ،وهتذا االهتمتام تتي الماطتق الصتوري ب تتكل االاتقتال متتن
المقدمات إلى الاتائج ل مساوؤ  ،إذ أا " د تاتج المقدمات الكاذبة اتيجتة صتاد ة" (ابتن ستياا،5191،

 ،)99وكتتذلك " تتد ياتتتج الصتتدق عتتن الكتتذ " (ابتتن ستتياا )91 ،5191،لتتذلك يحتتذر الغ ازلتتي متتن هتتذ
الموهومات وأا للوصول إلى اليقين يج

دائما التوكد من صدق ويقين المقدمات.

واذا كان الفسسفة ياطلقون عاد اررهم ي املذيات من مقدمات تعتمد علتى حتد

(الغ ازلتتي ،)41 ،5114،تتإن "المجذتتول ال يحصتتل إال بمعلتتوم ،ولتتي

وت متين

ي فتتى أن كتتل معلتتوم ال يمكتتن

التوصل ب إلى كل مجذول ،بل لكل مجذتول معلتوم م صتور يااستب  ،وطريتق تي إيتراد واحتتار
تتي التتذهن يفتتتي ذلتتك الطريتتق إلتتى ك ت

المجذتتول" (الغ ازلتتي )11 ،5114 ،والمعلتتوم التتذي يااس ت

المجذتتول تتي مجتتال املذيتتات هتتو اليقتتين التتذي يمتتداا ب ت الاقتتل ،وهتتو متتا ثبتتت لاتتا صتتحت متتن تتسل
الدعوة ،وان ما أتتى بت حتق ،وباعتماداتا علتى هتذا اليقتين اتفتادى متا تد يو عاتا يت

تصديقاا بصاح

االعتماد على القيا

الصوري من مغلطات ي مجال املذيات ،وأن العقل إذا لم يذتتد بال تريعة تي

هذا المجال على ال صور إا يغل

علي حكم الوهم وال يال ،وعاتدها تكتون مقتدمات القيتا

وهميتتة ياليتتة أي ت ميايتتة ،لتكتتون الاتتتائج المترتبتتة عليذتتا كتتذلك ،وهتتذا متتا ال يتااس ت

يت

م ت الارتتر تتي

المستتائل املذيتتة المجتتردة والتتتي لذتتا صوصتتيتذا متتن حيتتث أاذتتا ال تتب ت الر تواهر تتي عتتالم الكتتون،
وبذلك تكون معزولة ومتعالية عن مجال الارر العقلي إال إذا اهتدى هذا العقل واستاد عاتد ارتر تي

املذيات على الوحي مصدر اليقين الوحيد ي ذلك.

واذا كتان "البرهتان الماتتج ال ياصتا إال متن مقتتدمات يقيايتة إن كتان المطلتو يقياتاً أو رايتتة إن

كان المطلو

قذياً (الغزالي ،)41 ،5114 ،كي

ال ترعي تي القيتتا

يكون االعتماد على مقدمات محصتلة متن التار

حتتى تكتتون تلتك المقتدمات يقيايتتةه يقتول الغ ازلتتي " :تإن اازعتك ال صتتم تي ولتتك

كتتل مستتكر حترام ،إثباتت بالاقتتل ،وهتتو ولت  ،صتتلى اه عليت وستتلم :كتتل مستتكر حترام ،تتإن لتتم تتتتمكن
م تتن تحقي تتق تل تتك المقدم تتة بحت ت

وال ري تتر ،وال م تتن إثب تتات الثااي تتة باق تتل أو ري تتر ،ل تتم يافع تتك القي تتا "

(الغزالي ،)15 ،5114 ،ذلك أا "إذا لاتا للعقتل أحكتم علتى الابيتذ بتالحرام يقتول ال أدري ولتم يصتدق
بت  ،علماتتا أات لتتي

يلتقتتي تتي التتذهن طر تتا هتتذ القتتتية وهتتو الحترام والابيتتذ سبتتد أن يطلت

واستتطة

ربما صدق العقل
بوجوده ت تتا ت تتي الابي ت تتذ ،وص ت تتدق بوج ت تتود وصت ت ت

الحت ت ترام لتل ت تتك الواس ت تتطة ،يلزمت ت ت التص ت تتديق

بالمطلو  ،يقال هل الابيذ مسكره يقول اعم إذا كان د حصل ذلتك بالستما وهتو المتدرك بالستم ،
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لاتا تإن صتتد ت بذتاتين المقتتدمتين لزمتك التصتتديق بالثالتث ال محالتتة وهتو أن الابيتتذ حترام بالتتترورة،
يلزم أن يصدق بذلك ويذعن للتصتديق بت " (الغ ازلتي ،)15 ،5114 ،بالتجربتة اتحقتق متن القتتية

ارولتتى كتتل ابيتتذ مستتكر ،وبالاقتتل اتحقتتق متتن القتتتية الثاايتتة المستتكر ح ترام ،وبتتذلك تفيتتد هتتذ المقدمتتة
اليقياية اتيجة يقياية ليكون كل مسكر حرام ،ومن هذا الاموذ يتتم كيفيتة إ امتة االستتدالل اعتمتادا

على المقدمات اليقياية التي يتعاون يذا العقل والاقل*.
ويتذه

الغ ازلتي إلتى أن الفسستفة لتم يتقيتدوا بذتذا ال ترط تي اليقتين عاتد وتت مقتدمات القيتا

المتعلقتتة باملذيتتات كتتان طتتوهم يذتتا ،وهتتذا جتتوهر الم تتكلة التتتي اتج ت الغ ازلتتي إلتتى معالجتذتتا تتي
الماطتق ،ببياات طترق تحصتتيل اليقتين تتي االستتتدالل المتعلتق بالقتتتايا املذيتة ،يقتتول " :لمتا كثتتر تتي
المعق توالت مزلتتة ار تتدام ومثتتارات التتتسل ،ولتتم تافتتك م ترجة العقتتل عمتتا يكتتدرها متتن ت ليطتتات اروهتتام

وتلبيس تتات ال ي تتال ،رتبا تتا ه تتذا الكت تتا

معي تتا اًر للار تتر واالعتب تتار ،ومي ازات تاً للبح تتث واال تك تتار ،وص تتقيسً

للت تتذهن ،وم ت تتحذًا لقت تتوة الفكت تتر والعقت تتل" (الغ ازلت تتي ،)51 ،5114 ،ذلت تتك أن الفسست تتفة" يحكمت تتون برت تتن
وت متتين ،متتن ريتتر تحقيتتق ويقتتين ،ويستتتدلون علتتى صتتدق علتتومذم املذيتتة برذتتور العلتتوم الحستتابية

والماطقيتتة ،ويستتتدرجون بت ت تتتعفال العق تتول ،ولتتو كاا تتت علتتومذم املذي تتة متقاتتة البت تراهين ،اقيتتة ع تتن
الت متين ،كعلتومذم الحستابية ،لمتا ا تلفتوا يذتا كمتا لتم ي تلفتوا تي الحستابية" (الغ ازلتي-15 ،5114 ،
 ،)11وار ت اًر العتمتتاد ه تؤالل الفسستتفة عاتتد ارتترهم تتي املذيتتات علتتى مقتتدمات رايتتة ت ميايتتة دون
المقتدمات اليقيايتتة التتي هتتي ترطذم تتي بلتو اليقتتين ،لتتذلك تإن "متتا ترطو تتي صتحة متتادة القيتتا
تي ستم البرهتتان متن الماطتق ،ومتتا ترطو تي صتتورت تي كتتا

القيا ،ومتتا وتتعو متن اروتتتا

ت تتي "ايست تتاروجي"*( حت تتاجي،د:ت ،)515 ،و اطيغوريت تتا "** (حت تتاجي ،د:ت )955 ،التت تتي هت تتي مت تتن
أجزال الماطق ومقدمات لم يتمكاوا من الو تال ب تيل مات تي علتومذم املذيتة" (الغ ازلتي)91 ،5114،

ومن هاا كان اقد لما ذه
الغزالي يور

إلي الفسسفة ي المسائل املذية كما سبق وعرتاا ل .

ماطق الفسسفة ي الرد على الفسستفة أافستذم ولتذلك كتان توليفت لكتابت (معيتار

ال بحفتتر
العلتتم) " تتإن :متتن ال يفذتتم ألفاراتتا تتي أحتتاد المستتائل تتي التترد علتتيذم يابغتتي أن يبتتتديل أو ً
كتتتا

(معيتتار العلتتم) التتذي هتتو الملقت

بتتالماطق عاتتدهم" (الغ ازلتتي ،)91 ،5114،وهتتذا الكتتتا

إلتى " بيتتان طريتق تعتتر حقتتائق ارمتور ،وتمذيتتد تااون الارتتر وتثقيت

*

يتتتتم كي ت

يور ت

الغ ازلتتي ارستتالي

يقصتتد

معيتار العلتتم ،ليميتز بيات وبتتين

امستتتداللية الماطقيتتة تتي أصتتول الفق ت  ،وهتتذا متتايرذر بوتتتوب تتي كتاب ت المستصتتفى تتي علتتم

ارصول ،أارر :عادل ا وري ،ماطق العر من وجذة ارر الماطق الحديث ،دار الطليعة بيروت ،5191 ،ر.51 -59

*

**

ايساروجي :لفر يواااي يعاي الكليات ال م  ،أي الجا
اطا روريا  :لفرة يواااية تعاي المقوالت.

والاو والفصل وال اصة والعرض العام.
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التتذي يوج ت إلي ت هتتذا الكتتتا

إا ت

ي كتاب "تذا ت الفسسفة".

إن مصدر ال طو ي الحكم هاا هو االعتماد على العقتل المحتض دون العقتل المذتتدي بال تر ،
وهتي الاتيجتة التتي يؤكتد عليذتا الغ ازلتي تي كتل مترة عاتد تعرتت لذتذ المستائل العقليتة :تإن "القتتايا
الوهميتتة لمتتا ااقستتمت إلتتى متتا يصتتدق والتتى متتا يكتتذ  ،وكااتتت الكاذبتتة ماذتتا تتديدة ال تتب بالصتتاد ة،
اعترض يذا تايا اعتار على الاف

تمييزها عن الكاذبة ،ولم يقتو عليذتا إال متن أيتد اه بتو يقت

وأكرمت بستتلوك ماذتتا الحتتق بطريقتتة ،ااقستتمت العقليتتات إلتى متتا هتتان دركذتتا علتى اركثتتر ،والتتى متتا
استعصى على عقول الجماهير ،إال على ال تذاذ متن أوليتال اه تعتالى المؤيتدين باتور الحتق التذين ال
تستتمم ارعصتتار الطويلتتة بوجتتود اآلحتتاد متتاذم تتتس عتتن العتتدد الجتتم" (الغ ازلتتي،)11 -15 ،5114،

وهؤالل هم البرهاايون و ق الطريق الصو ي الذي يتبع الغزالي .
وهتؤالل البرهتتاايون تادرون علتتى تجتاوز أ طتتال الحت

والتتوهم وبقيتة معو تتات المعر تة ،ومتتن بعتد ذلتتك

بلو المقام المؤهل لسستدالل واالستاباط على أ تل الوجو  ،لقدرتذم على التتفطن إلتى أن "ال تيطان

إاما يد ل من موات الثلم ،من سد

التتثلم وأحكمذتتا أمتتن متتن ال تتيطان" (الغ ازلتتي ،5114 ،ر ،)11-15وهكتتذا يتتدمج الغ ازلتتي ب تتين
الماط تتق وبل تتو اليق تتين بإتب تتا

طر ت ت  ،وب تتين التص تتو

كطري تتق لتص تتفية ال تتاف

وابعاده تتا ع تتن ه تتذ

المغلطات المعر ية.
ويدا

الغزالي علتى تكل القيتا

التذي يعتبتر -كمتا علماتا  -أ تتل الطترق تي االستتدالل ويترد

علتى متتن يعتبتتر "الاتيجتتة موجتتودة تتي إحتتدى المقتدمتين بتتالقوة القريبتتة والموجتتود بتتالقوة القريبتتة ال يرتتن
أا موجود بالفعل ،توعلم :أن هتذ الاتيجتة ال ت تر متن القتوة إلتى الفعتل ،بمجترد العلتم بالمقتدمتين متا
لتم تحتتتر المقتتدمتين تتي التتذهن وت طتر ببالتتك وجت وجتتود الاتيجتتة تي المقتتدمتين بتتالقوة ،تتإذا توملتتت

ذلتك صتتارت الاتيجتة بالفعتتل" (الغ ازلتي ،)11 ،5114 ،وعاتتد الغ ازلتي تكتتون الاتيجتة " تتتية ثالثتتة ،رن
ولتتك الابيتتذ ح ترام ريتتر ولتتك الابيتتذ مستتكر ،وريتتر ولتتك المستتكر ح ترام ،بتتل هتتو هتتذ ثتتسث مقتتدمات

م تلفتتات ولتتي

يذتتا تكريتتر أصتتس ،بتتل الاتيجتتة السزمتتة ريتتر المقتتدمات الملتزمتتة" (الغ ازلتتي،5114،

 ،)15و ي هذا إرذار لدور العقل ي استاباط الاتيجة من المقدمتين.
إن اعتبار الاتيجة عين المقدمتين يكون سبباً ي ال طو لعدم التتفطن إن كتان "وجت التدليل عتين

المدلول أو رير الحق أن المطلو هتو المتدلول المستتاتج ،وأات ريتر التتفطن لوجتود تي المقتدمتين
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حصتتول  :علتى ستتبيل التولتتد عاتتد المعتزلتتة ،وعلتتى ستتبيل استتتعداد

لحتتتور المقتتدمتين م ت التتتفطن لفيتتتان الاتيجتتة متتن عاتتد واه ت

الصتتور المعقولتتة التتذي هتتو

العقل الفعال عاد الفسسفة ،وعلى سبيل تتتمن المقتدمات للاتيجتة بطريتق اللتزوم التذي البتد مات عاتد

أكثتتر أصتتحاباا الم تتالفين للتولتتد التتذي ذكتتر المعتزلتتة ،وعلتتى ستتبيل حصتتول بقتتدرة اه تعتتالى عقي ت
حتتتور المقتتدمتين تتي التتذهن والتتتفطن لوج ت تتتتماذما ل ت بطريتتق إج ترال العتتادة علتتى وج ت يتصتتور
ر ذتتا بتتون ال ي لتتق عقيت

تمتتام الارتتر عاتتد بعتتض أصتتحاباا ،ثتتم ذلتتك متتن ريتتر استتبة ل ت إلتتى القتتدرة

الحادثة عاد بعتذم بل ال تتعلق ب درة العبد ،وااما درت

علتتى إحتتتار المقتتدمتين ومطالعتتة وج ت تتتتمن المقتتدمتين للاتيجتتة علتتى معاتتى وجودهتتا يذتتا
ب تتالقوة ق تتط ،أم تتا ص تتيرورة الاتيج تتة بالفع تتل تتس تتعل تتق بذ تتا الق تتدرة ،وعا تتد بعت تتذم ه تتو كست ت

(الغ ازلتي ،)11 ،5114،تلتك هتتي الموا ت
وان تب ت

مق تتدور"

متتن عس تة التتدليل بمدلولت أو الاتيجتتة بالمقتدمات ،والغ ازلتتي

يذتتا ال تتكل الماطقتتي للفسستتفة ،إال أا ت جعل ت متتن حيتتث المتتتمون يتب ت االتجتتا ار تتعري

إثباتتتا للقتتدرة املذيتتة ،وترستتي ًا لمكااتتة التتار التتدياي كمصتتدر وحيتتد لليقتتين تتي الغيبيتتات ،بتتل و تتد

تجاوز ار اعرة ي ول بالتصو

طريقاً وحيداً لبلو مرات

اليقين.

ذل تتك أن طري تتق العق تتل المذت تتدي بال تتر الق تتادر عل تتى ت ط تتي ك تتل المعو تتات و قت تاً للطريق تتة

الصو ية هو القادر وحد على بلتو الوجت الصتحيم تي االستتدالل علتى الاتيجتة متن المقتدمات ،تإن
"ك ت ت

الغط تتال ع تتن الار تتر ،وأن وجت ت ال تتدليل م تتا ه تتو ،والم تتدلول م تتا ه تتو ،والار تتر م تتا ه تتو ،والار تتر

الصحيم ما هو ،والارر الفاسد ما هو ،وترى الكت
تفال ،واامتا الك ت

م تحواات بتطتويست تي هتذ ارلفتار متن ريتر

يحصتل بتالطريق التتذي ستلكاا قتط ،تتس يابغتي أن يكتون تتغفك بتالكسم المعتتتاد

الم ت تتذور بت تتل بت تتالكسم المفيت تتد الموتت تتم وان ت تتال

المعتت تتاد" (الغ ازلت تتي ،)14-11 ،5114،ومت تتا هت تتذا

الطري تتق التتتذي ست تتلك الغ ازلت تتي تتي هتتتذا المجتتتال ريتتتر طريتتتق تذ تتذي

العقتتتل وهدايت ت ت علت تتى الطريقت تتة

الصو ية ،ثم صقل بالطرق الماطقية ي االستدالل.

تقريب مصطلحات القياس إلى الفهم اإلسالمي:
تال علتى ذلتك
لم ياكر الغ ازلتي الماطتق ،واامتا اعتتر بت طريقتاً وحيتداً للارتر واالستتدالل ،وبا ً
إااا ال اتفق م ما ذه إلي أحد الباحثين ي ول بمفار ة ترذر متن تسل "تلتك الثقتة التتي يوليذتا
الغ ازلتتي للماطتتق والجتتدل العقلتتي تتي ستتبيل الوصتتول إلتتى رايتتة محاجت ت  ،تتي حتتين أا ت هتتو افس ت ال
يتتؤمن بجتتدوى الماطتتق والعقتتل لبلتتو الحقيقتتة" (كوربتتان ،)511 ،5111 ،ولكتتن الغ ازلتتي أ تتد بتتالماطق
وسيلة وحيدة لبلو الحقيقة.
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بذل الغ ازلتي جذتدًا كبيت ًار تي اتجاهت إلتى ت تكيل الماطتق إستسميًا معتمتدًا تي ذلتك علتى علتم

اصة ،وذلك كما يرذر ي ول " :ولما كاات الذمم ي عصراا مائلة من العلتوم إلتى الفقت بتل

مقصتتورة علي ت  ،....ررباتتا ذلتتك أيتتتا تتي أن اتتورد تتي ماذتتا الكتتسم تتي هتتذا الكتتتا
أمثلتتة قذيتتة ت تتمل ائدت ت وتعتتم ستتائر ارصتتاا

(معيتتار العلتتم)

جتتدوا وعائدت ت " (الغ ازلتتي ،)51-59 ،5114 ،تتإن

الستتيطرة تتي االتجتتا الفكتتري الستتائد تتي عصتتر الغ ازلتتي كااتتت للفقت  ،لذتتذا ،واستتتجابة مات لمتتا تفرت ت
موجب تتات الت تتوثير الافس تتي م تتن وج تتو م ارع تتاة اوعيت تة ال ط تتا

الم تتؤثرة أكث تتر م تتن ريره تتا تتي افس تتية

الجمتاهير ،اتجت إلتتى االست تذاد تتي كتبت الماطقيتة بومثلتتة قذيتة لعلمت بوات العلتم ار تتر إلتى افستتية

الاتتا

تتي مجتمع ت  ،ذلتتك أا ت  " :إن كتتان ال طتتا

جالتت  ،وجت

م ت اجتتار ال يحستتن إال الاجتتر وكيفيتتة استتتعمال

علتى مر تد أال يتتر لت المثتل إال متن صتااعة الاجتارة ،ليكتون ذلتك أستبق إلتى ذمت

وأ ر إلى مااستبة عقلت  ،وكمتا أات ال يحستن إر تاد المتتعلم إال بلغتت ال يحستن إيصتال المعقتول إلتى
ذم إال بومثلة هي اثبت تي معر تت " (الغ ازلتي ،)51 ،5114،لذتذا اتجت الغ ازلتي إلتى تقريت

الماطتق

تتي مصتتتطلح وأمثلتت ت إلت تتى الفذتتتم امس تتسمي اعتمتتتادا عل تتى مصتتتطلحات علتتتم الفقت ت  ،و ت تتدم لكتاب ت ت

المستصتفى تي علتم ارصتول بمقدمتة ماطقيتة ،أكتد يذتا علتى أهميتة علتم الماطتق وأات أستا

الارتتر

ي كل علم.
و د ذه

ي تقري

حد الماطق ومصطلح إلى الفكتر امستسمي اعتمتادا علتى مصتطلم علتم الفقت ،

إل تتى درج تتة أن اعتب تتر أن "الار تتر ت تي الفقذي تتات ال يب تتاين الار تتر تتي العقلي تتات تتي ترتيبت ت و تتروط

وعيتتار ،بتتل تتي مم تتذ المقتتدمات قتتط" (الغ ازلتتي ،)59 ،5114،واعتمتتادا مات علتتى هتتذ المقتتدمات تتي
إيجتتاد ال تترعية الفكريتتة مد تتال الماطتتق تتي العلتتوم امستتسمية ،ياطلتتق الغ ازلتتي تتي إج ارئت التتذي تباتتا

بذذا ال صور ،وهو ما س ر ل كتب الماطقية
علت تتى الت ت توالي إلت تتى أن بلت تته ماتذتتتا ت تتي كتاب ت ت " القستتتطا

المست تتتقيم" متتتثس عت تتن مصت تتطلم

الموتتتو والمحمتتول الماطقيتتين تتي القتتتية الحمليتتة يقتتول" :و تتد التتتوم هتتذا القتتول متتن ج تزأين ،يستتمي
الاحويتتون أحتتدهما مبتتتدأً وار تتر ب ت ًار ،ويستتمى المتكلمتتون أحتتدهما موصتتو ًا ،واآل تتر ص تفة ،ويستتمي
الفقذال أحدهما حكماً واآل تر محكومتاً عليت  ،ويستمي الماطقيتون أحتدهما موتتوعاً وهتو الم بتر عات

واآل تتر محم توالً وهتتو ال بتتر ،ولاصتتطلم احتتن علتتى تستتمية الفقذتتال حكم تاً أو محكوم تاً علي ت  ،ولاستتم
مجمت تتو الحكت تتم والمحكت تتوم علي ت ت تت تتية ،ولاست تتمذما إذا است تتتعملااها ت تتي ست تتياق يت تتا

استفدااهما من يا

اتيجة ،ومادام رير مستتاتج متن القيتا

مقدم ت تة ،ت تتإذا

دعتوى إن كتان لاتا صتم ،ومطلوبتاً إن

لم يكن لاا صم ،تإن هتذ االصتطسحات إذا لتم تتحترر ا تبطتت الم اطبتات والتعليمتات" (الغ ازلتي،
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متتن مقتتدمات واتيجتتة تتب ت المقتتدمات تتي الحكتتم ،وهاتتاك

جدل ي دعوى متادة لدعوى ال صم أو مطلو

ي ارر إن لم يكن لاا صم.

ويبل تته عم تتل الغ ازل تتي تتي دم تتج ماط تتق الفسس تتفة مت ت العل تتوم امس تتسمية رايتت ت تتي كتابت ت "
القسطا

المستقيم" ،وهو الكتا

الذي ي رجت علتى تكل حتوار إ سطتواي بيات وبتين أحتد المتعلمتين

والموتتتو تحديتتد طريتتق وزن الحقيقتتة تتي المعر تتة ،معتب ت اًر ي ت الماطتتق الطريتتق الوحيتتد لتتذلك ،حيتتث
يستاد الغزالي على طرق ماطق الفسسفة ي ثوبذا امسسمي كما يريد لذا أن تكون.

يؤكتتد الغ ازلتتي تتي كتاب ت المتتذكور بوات يحقتتق البرهتتان و قتتا للطتترق المتبعتتة تتي أ تتكال القيتتا

ااطس تتا

من مقدمات يقياية مستمدة من الاقل (التتواتر) ،لتذلك كااتت عاتد "هتذ هتي المعر تة اليقيايتة التتي بذتا
يقات أولتوا ارلبتتا

وأهتتل البصتتائر ،وال يقاعتتون بغيرهتتا البتتتة" (الغ ازلتتي ،)15 ،5114 ،ويقصتتد الغ ازلتتي

بالمعر ة اليقياية ما يتحقق عن طريق الموازين

التتتي اصتتطلم بذتتا علتتى ار تتكال التتتي يت تتذها القيتتا

تتي إاتاج ت حتتتى أا ت يتتدعي أن "متتن

عتتر التتوزن كمتتا أعر ت  ،ياتذتتي ب ت التتتذكر والتفكتتر والمعتتاودة م ترة بعتتد أ تترى إلتتى اليقتتين التتتروري

بإا ما رلط ،إن لتم تستلك هتذا الطريتق لتم تفلتم تط وصترت تت تكك بلعتل وعستى" (الغ ازلتي،5114،
 ،)11إتبا رير هذا الطريق ي وزن المعر ة مدعاة إلى ال ك والرن.
وستتاد الغ ازلتتي تتي أن هتتذا المستتلك هتتو الطريتتق الوحيتتد لليقتتين هتتو متتا يرذتتر تتي ول ت إاتتي "

تعلمت الموازين من القرجن" (الغزالي ،)95 ،5114،أي أات اجتذتاد مات اتاتج عتن الفذتم والتوويتل وهتو
م تتا يتف تتاوت يت ت ب تتين أه تتل الار تتر ،لق تتد "أراد الغ ازل تتي تتي ه تتذا الكت تتا

أن يس تتت ر أص تتول اال يس تتة

الماطقي تتة م تتن القت ترجن ،حت تتى يس تتتطي أن يق تتول إات ت تعل تتم المت توازين م تتن القت ترجن ،ث تتم وزن بذ تتا جميت ت
المعتتار املذيتتة وجتتدها جميع تاً موا قتتة لمتتا تتي الق ترجن ،واتتتطر متتن أجتتل هتتذا إلتتى تغييتتر أستتمال

االصتطسحات الماطقيتتة ،بتتدالً متن أن يقتتول ال تتكل ارول متن أ تتكال القيتتا

الحملتي ،تتال :الميتزان

اركبر من موازين التعادل ،وبدالً من ال كل الثااي ال :الميزان اروسط ،وبدالً متن القيتا

ال ترطي

تتال :مي ت تزان التعاا تتد" (بتتتدوي ،)511-515 ،5111 ،ذ تتو وان اصت تتطلم إس تتسميا علت تتى تس تتمية هت تتذ

ار تكال إال أات رتل يتبت

تي جلياتذتا جليتات الفسستتفة تي متاطقذم ،وكتل ذلتك يعتد اموذجتاً متميت اًز تتي

إ حام الماطق ي العلوم امسسمية.
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أثر مواقف الغزالي من نظرية القياس األرسطية:
ا تلفت الموا

من مبادرة الغزالي هذ إلى اتجاهين:

األول :سار ي بعض المتتو رين علتى عصتر الغ ازلتي علتى طريقتت تي إدمتا الماطتق بعلتم الكتسم،
وعلتتم الفقت ت وأصتتول  ،وأ ت تذ بذ تتذا اصتتة ار تتاعرة ممتتن تص تتدوا لذ تتذ العلتتوم بع تتد  ،وهتتو م تتا يع تتر
بطريقة المتو رين كما يحددها ابن لدون ي مقدمت (ابن لدون ،د:ت.)455 -451 ،

الثواني :هتاجم يت ريتق ج تتر هتذا العمتل واستتاكر ،و تي مقدمتة هتؤالل اجتد" تقتي التدين بتن الصتتسب"
ال تتذي "أ ت تتى بتحت تريم الماط تتق ،حي تتث ت تال :ول تتي

اال تتتغال بتعلمت ت وتعليمت ت مم تتا أباحت ت ال تتار  ،وال

استتباح أحتد متتن الصتحابة والتتابعين وارئمتتة المجتذتدين ،وكتان ابتتن الصتسب استتابط هتتذ العلتة متتن

تعليل ال ا عي لعلم الكسم" (السيوطي ،د:ت،)11 ،كما ااتقد ابن تيمية الماطق ،وألت

كتبتاً تي "الترد

على الماطقيين "و ي "اقض الماطق" و ي "اصيحة أهل اميمان ي الرد على ماطق اليواان".
كتتان بتتذلك المو ت

متتن الماطتتق تتي العتتالم امستتسمي تتبيذا بتتالمو

متتن علتتم الكتتسم ،لتكتتون

الاتيجتتة أن أد تتل الماطتتق تتي العلتتوم امستتسمية ،و تتي مقتتدمتذا علتتم الفق ت وأصتتول وبتتدأ يحتتتل مكاا ت

كطريتق للارتتر واالستتتدالل ،و قتتا لمجاالتت المتعار تتة باعتبتتار كمتتا يحتتدد ابتتن ستتياا( ،وهتتو متتن اعتمتتد
علي ت الغ ازلتتي كثي ت اًر تتي اطسعات ت علتتى هتتذ المجتتاالت الفلستتفية) "الصتتااعة الارريتتة التتتي تعتتر أا ت

متتن أي الص تتور والمت تواد يك تتون الحتتد الص تتحيم ال تتذي يس تتمى بالحقيقتتة ح تتداً ،والقي تتا

الص تتحيم ال تتذي

يسمى بالحقيقتة برهااتًا ،وتعتر أات عتن أي الصتور والمتواد يكتون الحتد اال اتاعي التذي يستمى رستمًا،
وعن أي الصور والمواد يكون القيا

ج تتدلياً ،وم تتا ت تتع

اال ااعي الذي يسمى ما وي ما وأو تصتديقا تبيذا بتاليقين

مات ت وأو ت ت رات تاً رالبت تاً طابيت تاً ،وتع تتر أات ت ع تتن أي ص تتورة وم تتادة يك تتون الح تتد

الفاستتد ،وعتتن أي ص تتورة ومتتادة يكتتن القي تتا

الفاستتد ال تتذي يستتمى مغالطيتتا وسو س تتطائيا ،وهتتو ال تتذي

يترالى أا برهااي أو جدلي ،وال يكون كذلك ،وأات عتن أي صتورة ومتادة يكتون القيتا
تصتتديقا البتتتة ،ولكتتن ت يتتيس يرر ت

القيا

التتاف

التذي ال يو ت

تتي تتيل أو يافرهتتا ويقززهتتا أو يبستتطذا أو يقبت تذا وهتتو

ال تتعري ،ذتتذ ائتتدة صتتااعة الماطتتق" (ابتتن ستتياا ،)44 ،5191،وبتتذلك يذتتتم الماطتتق بالحتتدود
واالستدالالت ي طر ذا البرهااية وال طابية والجدلية وال عرية والسو سطائية.
وعاد الغزالي "جمي براهين االعتسل ترج إلى مقدمتين واتيجة يرج حاصتلذا إلتى دعتوى علتة

الحكتتم ،ودعتتوى وجودهتتا تتي محتتل الا ت از  ،ومحاولتتة ترتي ت

الحكتتم عليذتتا" (الغ ازلتتي،)441 ،5114 ،

لتتذلك إا ت يت تتذ متتن الماطتتق دعتتوى تتتد صتتم ( الغ ازلتتي( )51-55 ،5114 ،المتكلمتتين والفسستتفة
والتعليميتتة) ،كمتتا رأياتتا تتي القستتم ارول متتن هتتذا البحتتث ،وذلتتك باعتبتتار أن "التقستتيم وبرهتتان ال ل ت
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كثي تتر ال تتد ل تتي جميت ت المم تتذ إذ عليت ت ت تتدور معر تتم الارري تتات" (الغ ازل تتي،)411-414 ،5114 ،
ليكون الجدل هو السائد تي معرتم مستائل الارتر العقليتة ،وهتو التذي يتتتمن طر تا برهاايتة ،كمتا تي

إثبات وجود اه وما يلحق ب من إثبتات المعجتزات وريرهتا ،بامتتا ة إلتى البتراهين تي مجتال الارتر
ي العلوم البرهااية.

الخاتمة:
وفي خاتمة هذا البحث نخلص إلى النتائج اآلتية:
 -5تتال

الغ ازلتتي كثي ت اًر متتن علمتتال التتدين المستتلمين الستتابقين علي ت التتذين ر ت توا ماطتتق أرستتطو

و اصة ارريت ي القيا

الصوري ،واستطا أن يتدلل تي جترأة كبيترة علتى أهميتة هتذا الماطتق

وهذ الاررية كماذج ي االستدالل.
وعلتتى التتررم متتن أ تتذ الغ ازلتتي بارريتتة القيتتا

اررستتطية كمتتاذج تتي االستتتدالل إال أا ت أد تتل

عليذا تعديس مذما حتى تصير برهااية ماتجة لليقين ي مجتال املذيتات ،وذلتك أن الفسستفة اعتمتدوا
تي مقتتدماتذم تي هتتذا المجتال علتتى متا توصتتل إليت العقتتل المجترد ،واعتقتتدوا أن مقتدماتذم العقليتتة يت

يقياية ماتجة لليقين ،ولكن الغزالي ار عري يذه

إلتى عتدم تدرة العقتل المجترد علتى تحصتيل اليقتين

ي هذا المجتال الغيبتي ،لتذلك حكتم ب طتو الفسستفة تي ذلتك ،ودعتا إلتى تصتحيم مقتدماتذم بتون يستلم

العق تتل إل تتى ال تتر ويعتم تتد عليت ت كلي تتة تتي مقدماتت ت  ،ذ تتو المص تتدر الوحي تتد لليق تتين تتي ه تتذا المج تتال
المتعالي ،وهذا الكفيل وحد بإاتا اليقين عاد البرهاة القياسية ي  ،أمتا المقتدمات التتي يتتعذا العقتل
المجرد ي ذلك إاذا ال تزيد على راون ال تاتج إال الراون.

 -5عمل الغزالي علتى تقريت

مصتطلحات الماطتق عمومتاً وارريتة القيتا

صوصتاً إلتى المصتطلم

تتي العلتتوم امستتسمية ،و اصتتة :علتتم الفق ت وأصتتول  ،وذلتتك لغرتتتين :ارول حتتتى يتيستتر علتتى
العق تتل امس تتسمي ذ تتم ه تتذ المص تتطلحات الماطقي تتة ،والث تتااي :ك تتي يا تتدمج عل تتم الماط تتق ت تتمن
مارومة العلوم امسسمية ،ويصير دا س ي تصايفاتذا.
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