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مدى تأثر علم الكالم
بالمنطق األرسطي

ناصر الكندي

مو�ضوعا مه ًما بعنوان «عالقة املنطق بعلم الكالم ،مقاربة �أولية» وذلك من خالل ا�ستعرا�ض
يتناول الباحث «يو�سف مدراري» يف مقاله املن�شور مبجلة التفاهم
ً
مقال للباحث الأملاين جوزيف فان ا�س «البنية املنطقية لعلم الكالم» املن�شور عام 1967م ،ويقوم املقال على �س�ؤال مهم :هل وظّ ف املتكلمون املنطق يف ا�ستداللهم؟
ويحذر الكاتب من �أنَّ كلمة املنطق امل�ستخدمة �أحيا ًنا على ل�سان املتكلمني لي�ست هي املنطق كما يفهمه الفيل�سوف �أو ما ي�سمى باملنطق الأر�سطي ،ويعود ذلك ح�سب
الباحث الأملاين �إىل �ضيق الوقت امل�ستخدم يف املنافحة عن الإ�سالم �ضد املتكلمني من الن�صارى واليهود والوثنيني ،فهم قد ف�ضلوا ا�ستخدام «�آداب الكالم» و «علم
اجلدل» عو�ضا عن كلمة املنطق ،لذلك جتد �أن الأدلة التي �صاغها املتكلمون يف هذه الفرتة من نوع  Argimentum ad hominemوتعني احلجاج من
نوع �أو حماجة الإن�سان بكالمه� ،أي من فمك �أدينك .وي�ست�شهد هنا بابن ر�شد يف كتابه تف�سري ما بعد الطبيعة وكذلك بابن تيمية يف كتابه «الرد على املنطقيني»
�إذ ينقل عن املتكلمني رف�ضهم للمنطق وم�صطلحاته وا�ستبداله مب�صطلحات �أن�سب.

ويحجز علم املنطق موقعاً له يف العلوم ال�شرعية؛ �إذ تنق�سم
العلوم ال�شرعية ح�سب العديد من امل�ؤرخني والفقهاء �إىل
ق�سمني :علم املقا�صد؛ وفيه علم الفقه علوم احلديث وعلم
ال �ك�لام وع�ل��م التف�سري ،وال�ق���س��م ال �ث��اين ع�ل��م الآل ��ة؛ وفيه
علم اللغة واملنطق .وق��د ا��ش�ترط الكثري م��ن علماء الفقه
��ض��رورة توفر علوم الآل��ة يف االجتهاد الفقهي مثل ال��رازي
واجل�صا�ص وال �ق��رايف وذل��ك يف ت�سميات خمتلفة دون ذكر
املنطق �صراحة خوفاً من لفت االنتباه مثل� :أحكام العقول
ودالالتها ،واال�ستدالل والربهان وغريها.
ومل يكن للمنطق ال�صدارة يف التعليم الإ�سالمي يف القرون
الو�سيطة خا�صة يف املدار�س ال�سنية ،وقد اختلف العلماء يف
ا�ستقبال علم املنطق؛ فمنهم من �أوجبه مثل الزبيدي ومنهم
من �أنكره مثل ابن القيم وذلك لأ َّن املنطق يع ّر�ض الأحكام
للتغري والتبدل ،فهو يقول �إن املنطق كلما دخ��ل على علم
�أف�سده.ومنهم من �أي��د تعلمه مثل ال�سبكي ردا على �أ�شباه
الفال�سفة واملناطقة وذلك لتقوية اجلانب اال�ستداليل لدى
املتكلم يف الرد.
ويتعر�ض الباحث بعد ذلك �إىل موقف املتكلمني من املنطق،
وي�ت���ض��ح ك�م��ا ذك ��ر ��س��اب�ق�اً �أن �ه��م ي�ت�ح��ا��ش��ون ا��س�ت�خ��دام كلمة
امل�ن�ط��ق ويعو�ضونها ب � �ـ«�آداب املتكلمني وال�ب�ح��ث» وغ�يره��ا،
وهم ي�صرحون برف�ضهم للمنطق لأن مقدماته ت��ؤدي �إىل
�إف�ساد املبادئ الكالمية .ومن �أبرز املتكلمني الذين هاجموا
امل�ن�ط��ق� :أب ��و احل���س��ن الأ� �ش �ع��ري ،وال �ب��اق�لاين ،والنوبختي،
وامليهني ،والقزويني ،وال�سيوطي وغريهم.
وي�ت�ط��رق ال�ب��اح��ث بعد ذل��ك �إىل الأ��س�ب��اب التاريخية التي
�أدت �إىل رف����ض امل�ن�ط��ق ،وم��ن �ضمنها ال �ظ��روف التاريخية
التي قدّمت املنطق �إىل العامل الإ�سالمي ونتائج اال�ستدالل
الفا�سدة حني مت ا�ستخدامه من قبل بع�ض الفرق اخلارجة
عن ال�سنة .ولعل ال�سبب الكامن وراء رف�ض القول �إن علم
الكالم يف �أي مرحلة من مراحله قد ت�أثر بعلم املنطق هو
اخل��وف م��ن �أن ي�ك��ون «الفقه الأك�ب�ر» ال��ذي عليه امل�ع� ّول يف

�إثبات العقائد له تع ّلق واحتياج �إىل علم من علوم اليونان.
ويت�ساءل ال�ب��اح��ث :ه��ل ي ��ؤدي علم ال�ك�لام وظيفة املنطق؟
يبدو �أن املتكلم ال يلتفت �إىل البناءات ال�صورية وتفا�صيلها
ب�ق��در م��ا ي��رك��ز على فعل الإق �ن��اع .وه��ذا راج��ع يف كثري من
الأحيان �إىل �أن علم الكالم هو وليد �سياقات تناظرية حية يف
الواقع ،تتطلب من املتناظر �سرعة البديهة يف الرد وح�شد
ال�ك�ث�ير م��ن احل �ج��ج ،ول�ي����س ل��دي��ه م��ن ال��وق��ت يف �أن ي�صيغ
احلجج التي يوردها على امليزان ال�صوري.
�أم��ا بالن�سبة للح�ضور املنطقي يف امل��دون��ات الكالمية فهو
وا�ضح ج��دا ،فالكثري من امل�صادر العربية تتحدث عن هذا
الت�أثري وذل��ك باال�ستعانة بامل�ست�شرق الأمل ��اين هوروفيت�س
ال ��ذي �أف ��رد بحثا ع��ن ذل ��ك� ،إذ ّب�ين �أن بع�ض املتكلمني قد
تبنوا �آراء فل�سفية يونانية بعينها مثل تبني ّ
النظام لآراء
رواقية ،ومعمر و�أبي ه�شام لآراء �أفالطونية ،وال يعني هذا
بال�ضرورة �أن املتكلمني كانوا على اط�لاع مبا�شر على كتب
الفال�سفة اليونان ،بل �إن الأرجح �أنهم تلقوها �شفويا .وجند
ت��أك�ي��دا ل�ه��ذا ال �ك�لام ع��ن اب ��ن م�ي�م��ون يف دالل ��ة احل��ائ��ري��ن.
ومل يكن التعاطي مع الفال�سفة اليونان �سلبيا فقط ،فقد
ك��ان للمتكلمني ال�سبق يف ال��رد على مو�ضوع «ق��دم العامل»
متقدمني بذلك على �آب��اء الكني�سة .بل �إن بع�ض املتكلمني
ق��ام��وا ب��اال��س�ت�ف��ادة م��ن امل��ذه��ب ال ��ذري لليونانيني الأوائ ��ل
للتدليل على فكرة �أن العامل خلق من عدم.
ومم��ا ي ��ؤك��د وج ��ود الأث ��ر املنطقي يف ع�ل��م ال �ك�لام ا�ستقراء
املقدمات النظرية املنهجية التي اعتمدها املتكلمون ،والتي
ا�ستقرت منذ ال��رب��ع الأخ�ير م��ن ال�ق��رن ال��راب��ع الهجري يف
الكتب الكالمية ،فعند النظر �إىل امل�سائل والدالئل العقلية
التي ي�سوقها املتكلمون ت�برز جمموعة من م�سائل املنطق
مثل تق�سيم العلم �إىل قدمي وحادث ،واحلادث �إىل �ضروري
ونظري� ،أما م�س�ألة احلد فهي تع ّد من امل�سائل امل�شهورة التي
لطاملا تعر�ض لها املتكلمون.
وهناك اعرتا�ضات للمتكلمني على بع�ض الق�ضايا املنطقية،

وذل ��ك �أن ع�ل��م ال �ك�لام ه��و ع�ل��م ق��ائ��م ب��ذات��ه الي���س�ت�ن��د على
علم �آخ��ر ،كما �أن املتكلمني يف ّرقون بني علم املنطق وعلم
اجلدل برتجيح فائدة الثاين ،فابن عقيل مثال يعيب على
املنطق قلة �أفقه وميتدح اجلدل لأنه غري من�ضبط ويبحث
املو�ضوع بعدة ط��رق ،وه��و ،كما يقول الباحث ،م��ن الأوائ��ل
ال��ذي��ن تنبهوا �إىل �أك�ب�ر عيب يطبع املنظومة الأر��س�ط�ي��ة.
وميكن �إرج ��اع �أ��ص��ول الكتابة اجلدلية عند اب��ن ال��روان��دي
يف كتابه «اجل ��دل» والبلخي يف كتابه «ك�ت��اب اجل ��دل و�آداب
�أهله وت�صحيح علله» حيث جاء للرد على �أخطاء الرواندي،
وغريهم.
ويت�ساءل الباحث هل تع ّرف املتكلمون بطريقة مبا�شرة �أو
غ�ير مبا�شرة على الأورغ��ان��ون الأر��س�ط��ي وخ�صو�صا كتاب
«املوا�ضع والتبكيتات ال�سوف�سطائية»؟ يرى «جورج فايدا» �أن
هناك الكثري من �أوجه الت�شابه التي ال�شك ب�أن م�صدرها هو
الأورغ��ان��ون� ،إال �أن الت�أمل يف امل�صطلحات امل�ستخدمة عند
علماء الكالم ي��درك �أنها خمتلفة عن امل�صطلحات املوظفة
ل�ل�أورغ��ان��ون ،مثل نقدهم لنظرية احل��د املنطقية ،وكذلك
حتفظ بع�ض املتكلمني الأ�شاعرة على الفكرة القائلة ب�أنه
يلزم م��ن �صدق باملقدمتني �أن ي�سلم بالنتيجة ،ومل يقبل
بع�ض الأ�صوليني فكرة اجلن�س وال�ن��وع الأر��س�ط�ي��ة ،وذل��ك
بت�أكيدهم �أن يكون اجلن�س �أخ�ص من النوع عك�س الأورغانون
الأر�سطي.
يختتم الباحث مقاله بعر�ضه لتقاطع علم الكالم مع املنطق،
ومربره هو �أن الكثري من علماء الكالم كانوا يرون يف وظيفة
علم الكالم لل�شريعة مثل املنطق للفل�سفة ،و�أن علم الكالم
بطبيعته يعتمد على احلجاج والدفاع عن احلقيقة الإميانية
عن طريق احلجج العقلية ولأن املنطق من بني موا�ضيعه
طرق ترتيب الأدلة و�سربها ومتييز ال�صحيح والزائف منها،
وكذلك املالحظ �أن الكثري من الق�ضايا املنطقية الرائجة
يف الأو� �س��اط العلمية مل يتفق معها الكثري م��ن املتكلمني
واقرتحوا بدائل عنها.
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