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 ي مناهج بعض العلوم عند املسلمينمقاربة لالستدالل الظني والقطعي ف

 محمد الفياللي 
 املغرب -جامعة محمد الخامس -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -باحث بسلك الدكتوراه

mkbs114@gmail.com 

  :امللخص
القرآن الكريم أصل من أصول االستدالل الظني والقطعي في مناهج العلوم الشرعية والتجريبية لدى املسلمين: فمفهوم 

مفهوم القطع، ويقابله مفهوم الظن. وفي أصول الفقه، حصر الشاطبي أوصاف العلم القطعي في ثالث خاصيات: اليقين في القرآن هو 

هي العموم واالطراد، والثبوت، والحاكمية. واعتبر آحاد األدلة الشرعية ظنية ال تفيد القطع إال بتضافرها على معنى واحد، وال يعرف 

لتجريبية عند املسلمين تم التفريق بين الظنيات والقطعيات: فقد نفى جابر بن حيان العلم ذلك إال بمنهج االستقراء. وفي العلوم ا

اليقيني عن الدليل املأخوذ من جري العادة، واعتبر االستدالل بداللة املجانسة استدالال ظنيا. وفي نظر ابن سينا فآحاد األصول 

حتاج إلى نظر وقياس، وأكد أن العلم اليقيني يكتسب عن طريق البرهان االستداللية غير مفيدة لليقين، مثل التجربة وحدها، فهي ت

واالستقراء الحس ي. أما ابن الهيثم فقد بين أن القياس ذو داللة ظنية احتمالية، وأن الظن ليس سبيال للبرهان، بينما اعتبر االستقراء 

ول لالستدالل في الدراسات التاريخية وغير مقبول في الدراسات الكامل سبيال إلى اليقين. أما البيروني فالظن الراجح في نظره دليل مقب

 .التجريبية

، االحتمال ،البرهان، االستقراء ،اليقين ،مناهج العلوم عند املسلمين ،االستدالل القطعي ،االستدالل الظني الكلمات املفتاحية:

 التاريخ. ،التجربة

 مشكلة البحث :
املسلمين: إدراك الحقيقة وبلوغ الحق لتطمئن نفس الباحث ويقتنع القارئ بالنتائج التي من أهم أغراض البحث عند علماء 

آلت إليها دراسات ذلك البحث. فهل االطمئنان واالقتناع العلميان على شاكلة واحدة؟ أم تتفاوت درجاتهما بحسب قوة الدليل 

هي أهداف هذا  قعة بين الشك واليقين؟ إن اإلجابة عن هذه األسئلةوالبرهان؟ وهل قوة الدليل والبرهان ثابتة في مسار واحد؟ أم هي وا

 البحث.

 أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى لفت االنتباه إلى مدى تحقق اليقين أو مراوحة الشك والظنون في بعض علوم املسلمين، مثل علوم 

العلوم اإلنسانية كالتاريخ، وذلك من خالل مقاربة الحديث وعلم أصول الفقه والعلوم التجريبية كالطب والكيمياء والبصريات، و 

 سريعة لالستدالل الظني والقطعي في مناهج هذه العلوم.

 أهمية البحث:
بالوقوف عند ما يرمي إليه البحث من أهداف تنكشف أهميته، إذ يبرز منزلة الظنيات والقطعيات في االستدالل، ويقود إلى 

عتريها الشك واألدلة اليقينية املزيلة للخرص والظن، كما يؤدي إلى تكوين تصور واضح عن املنحى التعرف على األدلة االحتمالية التي ي

 الداللي املرتبط بطرائق وأصول االستدالل في مناهج بعض العلوم عند املسلمين.
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 الدراسات السابقة:
الكم: فال هي غزيرة وال هي نزيرة. وأحسب  لعل املتتبع للدراسات السابقة حول موضوع هذا البحث يلفيها بين منزلتين من حيث

 أن أهمها يمكن رصده من خالل الزوايا األربع اآلتية)بالنظر إلى التسلسل الزمني(: –باعتبار جهدي املتواضع  –

 :زاوية الكتب املؤلفة 

الخادمي، سلسلة كتاب األمة، مجاالته"، تأليف الدكتور أنور الدين بن مختار -ضوابطه-كتاب "االجتهاد املقاصدي: حجيته         

م: كتاب من جزءين، يحتوي الجزء الثاني منهما على محورين 1998-ه1419:  01وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر، ط

 معنونيين ب"القطعيات التي ال تقبل االجتهاد املقاصدي" و"الظنيات التي تقبل االجتهاد املقاصدي".

في الثبوت والداللة عند األصوليين"، تأليف الدكتور محمد معاذ مصطفى الخن، إصدار ونشر دار كتاب "القطعي والظني          

م: يتضمن حوالي عشرين محورا حول القطع والظن من حيث املفهوم والثبوت 2007-ه1428:  01الكلم الطيب بدمشق، ط

 واملرتبة واالستدالل واألحكام. ويعتبر مفيدا جدا في التخصص األصولي.

كتاب "الخطاب النقدي األصولي: من تطبيقات الشاطبي إلى التجديد املعاصر"، تأليف الحسان شهيد، إصدار املعهد العالمي         

م ببيروت، من محتوياته: مصطلح الدليل، ومصطلح القطع، واملعرفة القطعية، واملعرفة 2012-ه1433:  01للفكر اإلسالمي، ط

 االستقرائية.

م القطع والظن وأثره في الخالف األصولي"، تأليف حميد الوافي، إصدار دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع كتاب "مفهو         

 م. وهو كتاب ذو أهمية في تحديد املفاهيم، والفقه املقارن، والخالف بين علماء األصول.2013:  02والترجمة، ط

  :زاوية الرسائل الجامعية 

رسالة ماجستير بعنوان "طريان االحتمال على الدليل وأثره في الفروع الفقهية: دراسة نظرية تطبيقية"، أعدها الباحث مالك         

براح في تخصص الفقه واألصول، تحت إشراف الدكتور صالح بوبشيش، بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة 

م. تشتمل على تسعة محاور ذات عالقة مباشرة 2005-م2004ه/1426-ه1425: الحاج لخضر بالجزائر، السنة الجامعية

 بالظنيات والقطعيات من حيث املفهوم واإلثبات والدالالت واملسوغات والطرق وغيرها.

 بحث استكمالي للحصول على درجة املاجستير في أصول الفقه، بعنوان "منهج القطع والظن في أصول الفقه"، أعده الباحث       

عبد الهادي أبو زينة، تحت إشراف الدكتور زياد إبراهيم مقداد، كلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية بغزة، خالل العام: 

م. وأهم ما تضمنه: حقيقة القطع والظن والعالقة بينهما، وأنواع القطع والظن وأحكامهما، ومصادر التشريع بين 2010-ه1432

 القطع والظن.

  ت املحكمة:زاوية املجال 

من مجلة الشريعة  21بحث "فقه الواقع من منظور القطع والظن: دراسة أصولية" للدكتور سامي الصالحات، منشور بالعدد      

. أهم ما اشتمل عليه: مبحث ضرورة فقه الواقع على أسس 225إلى ص 165ه، من ص2004ه/يونيو 1425والقانون: ربيع اآلخر

العلوم الشرعية واإلنسانية معا في فهم الواقع، ومبحث دراسة مثال تطبيقي لفقه الواقع من قطعية، ومبحث إمكانية توظيف 

 منظور القطع والظن: وهو مشاركة الجندي األمريكي املسلم في قتال املسلمين.

م، من 2005، سنة 117بحث "إشكالية القطع عند األصوليين"، للدكتور أيمن صالح، منشور بمجلة املسلم املعاصر، العدد     

، أهم محتوياته: القطع في املعجم وفي االصطالح، تاريخ مصطلح القطع عند األصوليين، مرادفات القطع، 104إلى ص 39ص

 أضداد القطع، القطع بين املراتب واملوانع.

ة املحمدية للعلماء بحث "القطعي والظني في املنهج األصولي"، للدكتور حميد الوافي، منشور بمجلة اإلحياء، إصدار الرابط      

. أهم ما تضمنه: انتقال القطع و 151إلى ص142م، من ص2009ه/نونبر 1430: ذو القعدة31-30بالرباط)املغرب(، بالعددين

الظن من إشكال معرفي إلى ضابط منهجي، وعالقة القواطع بالخالف، وإرساء األصول على القواطع عند الشاطبي، ومدار النفي و 

 لعادة و االستقراء.اإلثبات على أصلي ا

بحث "تخصيص عام النص قطعي الثبوت بخبر اآلحاد وأثره في الفروع الفقهية"، للدكتور أنس محمود توفيق العواطلي، منشور 

. من محتوياته: 547إلى ص 509م، من ص2013: يناير 01، العدد21بمجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية، في املجلد

 لثبوت، و تخصيص العام قطعي الثبوت بخبر اآلحاد عند األصوليين، و نماذج تطبيقية على ذلك.تعريف النص قطعي ا
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 :زاوية املؤتمرات الدولية 

  : لم أعثر سوى على بحث واحد وهو      

بحث "فلسفة العلم والتقنية بين الحتمية والنسبية"، للدكتورة ناهد يوسف رزق يوسف، منشور ضمن مباحث و فصول           

م،  م بالقاهرة )بالتعاون بين كلية دار العلوهيكلة2007أبريل 26-25-24املؤتمر الدولي الثاني عشر للفلسفة اإلسالمية، املنعقد أيام: 

إلى  157ملعرفية بالقاهرة(. أهم محتويات تلك الفصول: الحتمية وعالقتها بفلسفة العلم: )من صجامعة القاهرة ومركز الدراسات ا

(. ويالحظ أن املحور الذي أطلق عليه "الحتمية الدينية" لم 186إلى ص 177(، والنسبية وعالقتها بفلسفة العلوم: )من ص176ص

 ر العلوم الشرعية اإلسالمية.يوف حقه من البحث إليضاح مفهوم كل من القطع واليقين في إطا

وعموما، يالحظ أن أغلب هذه الدراسات حول املوضوع الذي نحن بصدده لم تالمس جوانب العلوم التجريبية واإلنسانية عند          

 املسلمين، إذ هي متمحورة حول العلوم الشرعية، خصوصا علم أصول الفقه.

 خطة البحث:
لالستدالل الظني والقطعي في مناهج بعض العلوم عند املسلمين، عن طريق دراسة بما أن املوضوع متمحور حول مقاربة 

أولية للدالالت الظنية والقطعية في القرآن وبعض العلوم الشرعية والتجريبية، فإن طبيعته تتطلب التركيز على جوانب الشرح 

 حث منهج تحليلي، وفق الهيكلة اآلتية:والتفسير والتعليل، فيما يخدم صلب املوضوع، فاملنهج الالزم توظيفه في الب

 .مقدمة مجلية لجوهر املوضوع واملقصود بالجانب الداللي، واإلجابة عن اعتراض محتمل 

 .املحور األول: بعض دالالت الظن والقطع في القرآن 

 .املحور الثاني: بعض مفاهيم الظن والقطع في العلوم الشرعية 

 في بحوث املسلمين التجريبية. املحور الثالث: بعض مفاهيم الظن والقطع 

 .املحور الرابع: جدوى دراسة الدالالت الظنية والقطعية في البحوث التجريبية عند املسلمين 

 .خاتمة تشير إلى النسبية بين إنشتاين وبعض علماء املسلمين التجريبيين 

 املقدمة:
جوهر هذا املوضوع هو الجانب الداللي املتعلق بطرائق وأصول االستدالل في مناهج بعض العلوم عند املسلمين. وأهمها: 

التجربة و القياس و االستقراء و االستنباط ، وما يلحق بها من أمثلة و ضوابط. هذا الجانب الداللي يراد به دراسة الدالالت الظنية 

لدالالت االحتمالية غير النهائية ، والنسبية في إفادة الدليل و البرهان. و الثانية هي الدالالت املنحسمة املفيدة والقطعية : فاألولى تعني ا

للحتمية في البرهنة و التعليل. ورب معترض يقول: وهل املوضوعات التجريبية و ما يرتبط بها من أصول وطرق االستدالل غير منحسمة 

 ؟؟«البحتة»و« الحقة»ث عن الجوانب الظنية مع أن املشاع عنها هو أنها قطعية بحيث توسم بالنتائج ليتسنى لك فيها الحدي

إذا علمنا أن العلماء املسلمين التجريبيين تناولوا في بحوثهم االستدالالت الظنية والقطعية فال مسوغ لهذا االعتراض. ولعلهم        

 هم يسلكون هذا املنحى في مناهجهم:امتاحوا من القرآن الكريم و العلوم الشرعية ما جعل

 أوال: بعض دالالت الظن و القطع في القرآن:

تتفاوت مراتب االستدالل حسب نوع الدليل: فإما أن يكون ظنيا ، أي احتماليا ، وإما أن يكون قطعيا ، أي يقينيا. ومصطلح 

رسوخا لبلوغ درجة اليقين و القوة في اإليمان كما قال هو الذي يعبر به القرآن عن العلم القطعي، ذلك العلم الذي يتطلب « اليقين»

 (1)تعالى :  "والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، و ما يذكر إال أولو األلباب"

والظن من منظور القرآن ال يفيد علما حقيقيا، فهو مناقض لليقين و القطع، و لذلك ذم عز وجل الظن و الخرص و كل ما 

، "...قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن ( 2)معوقا أمام تحصيل االقتناع  و اإلقناع: "إن الظن ال يغني من الحق شيئا"يشكل 

 .(3)تتبعون إال الظن، و إن أنتم إال تخرصون "

                                                             
 . 07آل عمران ، اآلية  1
  . 36يونس ، اآلية 2
.149األنعام ، اآلية  3
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يات. ولعل ويالحظ هنا أن املفهوم القرآني للظن يجعل الظنيات غير مقبولة لبناء القناعات،  وال يقبل سوى طريق القطع

 مفاهيم الظن و القطع في العلوم التجريبية عند املسلمين أقرب إلى مثيالتها في العلوم الشرعية.

 ثانيا: بعض مفاهيم الظن والقطع في العلوم الشرعية:

بالعلوم في استعمال العلماء التجريبيين املسلمين يفيدان تلك املعاني ذاتها عند املشتغلين « القطع»و  «الظن»إن مفهومي 

و علم أصول الفقه: ففي علم الحديث يفيد الحديث املتواتر القطع بينما يفيد حديث اآلحاد الظن ، هذا   الشرعية، مثل علم الحديث

من حيث الثبوت. أما من حيث الداللة فكالهما ينظر فيه إلى القواعد اللغوية والشرعية للحكم بظنيته أو قطعيته، و هذا مبحث 

 أصول الفقه.مفيد في علم 

. وبين (4)وقد حصر اإلمام الشاطبي أوصاف العلم القطعي في ثالث خاصيات، هي: العموم واالطراد، و الثبوت، و الحاكمية

وقسم السمعية إلى ثالثة  .أن املقدمات املستعملة في علم أصول الفقه قطعية،  وجعلها ثالثة أنواع : عقلية، و عادية، و سمعية

ادة من األخبار املتواترة لفظا القطعية داللة ، و املستفادة من األخبار املتواترة معنى،  واملستفادة من موارد أقسام، هي : املستف

 .(5)الشريعة باالستقراء

 .   (6)يعرف ذلك إال بمنهج االستقراء  وذكر أن آحاد األدلة الشرعية ظنية ال تفيد القطع اال بتضافرها على معنى واحد ، وال

ك قرر أن األصل في الدين يجب أن يكون مقطوعا به غير مظنون عمال باالستقراء ، و بين أن الظنون تتفاوت و أن النصوص وتبعا لذل 

 .(7)الجزئية قابلة لالحتماالت، ولذلك ال يصح أن تجعل الظنيات قوانين و ال أصوال لغيرها

ملنظور الذي نجده في مناهج البحث في العلوم التجريبية عند هذا املنظور لدالالت الظن و القطع في العلوم الشرعية مماثل لذلك ا

  املسلمين.

: بعض مفاهيم الظن و القطع في بحوث املسلمين التجريبية: 
ً
 ثالثا

 حسبنا إيراد أمثلة من مناهج جابر بن حيان وابن سينا وابن الهيثم والبيروني:       

املأخوذ من جري العادة حتى  ولو كان مستنتجا بالقياس واستقراء النظائر. وانتقد العلم اليقيني عن الدليل  قد نفى جابر بن حيان

وأما التعلق املأخوذ من جري العادة، فإنه ليس فيه علم يقين »الذي قرر يقينية  وبرهانية ذلك الدليل: قال جابر: « جالينوس»جابر 

رى وأولى وأجدر ال غير ... و هذا الباب يناصب البرهان ويقابله كثيرا واجب اضطراري برهاني أصال، بل علم إقناعي يبلغ إلى أن يكون أح

 .(8)«و يدل على خالف ما يدل عليه،  وقوته وضعفه بحسب  كثرة النظائر واألمثال املتشابهة و قلتها

ا أرجح و أجدر. و بين أن هذا النص يبرز أن جابرا بن حيان قد فرق بين العلم اليقيني و العلم اإلقناعي الذي قد يسمى علما احتمالي

الدليل املأخوذ من مجرى العادة هو من النوع الثاني: أي العلم االحتمالي األولي الذي تتفاوت قوته وضعفه حسب كثرة و قلة النظائر 

 املتشابهة.

. وسمى هذا (9)«القياس واستقراء النظائر  واستشهادها لألمر املطلوب»هو:  -أي مجرى العادة -وأوضح أن املقصود بها

 ألنه طريق اعتاده الناس بسبب ارتباطه القوي بالحس و املشاهدة.« مجرى العادة » الطريق لالستدالل ب

أما االستدالل بداللة املجانسة فعنده يعتبر ذلك استدالل إمكان واحتمال، و هو أقل قوة من االستدالل بمجرى العادة، و 

 .     (10)سماه باملشابهة في الطبع

فقد اعتبر آحاد األصول االستداللية غير مفيدة لليقين، مثل التجربة وحدها، مشيرا إلى أن القياس قد يستقل عنها و  ن سينا،أما اب 

لو كانت التجربة مع القياس الذي يصحبها منع أن يكون املوجود بالنظر التجربي عن معنى أخص، »قد يكون جزءا منها، فقد قال: 

إال أن يقترن به نظر  ليقيني بالكلية املطلقة ال بالقوة املقيدة فقط، فإن ذلك وحده ال يوجب ذلك،لكانت التجربة وحدها توقع ا

                                                             

 . 45-44، ص  01، ج  01في كتابه : املوافقات في أصول األحكام ، تعليق محمد حسنين مخلوف ، دار الفكر ، )د.ط( ، )د.ت( ، مج  4 

 . 13-12، ص  01، ج  01ينظر : املصدر نفسه، مج  5

 . 14-13ينظر : املصدر نفسه، ص  6

 . 12-11ينظر : املصدر نفسه، ص   7

 . 418، ص  02م ، ط 1994-ه1415مختار رسائل جابر بن حيان ، نشر بول كراوس ، مكتبة الخانجي ،  8

 املصدر نفسه، الصفحة ذاتها. 9

 ينظر املصدر والصفحة ذاتهما. 10 
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وقياس غير القياس الذي هو جزء من التجربة، فبالحري أن التجربة بما هي تجربة ال تفيد ذلك. فهذا هو الحق، و من قال غير هذا 

الشك فيه لكثرة دالئله و جزئياته، و بين اليقين، فأن ههنا عقائد تشبه  فلم ينصف أو هو ضعيف التمييز ال يفرق بين ما يعسر

 .(11)«اليقين، و ليست باليقين

 فابن سينا قرر جملة أمور هنا، أهمها:      

 التجربة وحدها ال تفيد اليقين. .1

 الظان بأن التجربة وحدها تفيد اليقين مخطئ بسبب عدم إنصافه أو  ضعف تمييزه. .2

 املصاحبة للنظر و القياس األصلي الكلي منشئة و مكسبة لليقين.التجربة  .3

إن املبادئ التي يتوصل منها إلى العلم اليقيني برهان » وأكد أن سبيل القطع واليقين يكمن في البرهان واالستقراء الحس ي، قال:

. (12)«لبرهان كلية، و مبادئها إنما تحصل بالحس...و استقراء، أي االستقراء الذاتي، وال بد من استناد االستقراء إلى الحس، و مقدمات ا

فقد جزم بان العلم اليقيني )القطعي( يكتسب على طريق البرهان  واالستقراء الحس ي، و ذلك بإعمال العقل في املقدمات التي تكون 

 كلية. 

عن أضواء الكواكب، : قد قال، وهو بصدد الحديث  عند ابن الهيثم،وليس الظن سبيال للبرهان في منهج البحث التجريبي 

مكتسبة من ضوء الشمس وأن أجرامها من ذواتها غير مضيئة... و جوزوا أن تكون  يظن قوم من املتفلسفين أن أضواء الكواكب

الكواكب أيضا على مثل ما عليه القمر من اكتساب الضوء، إال أنهم لم يأتوا على ذلك ببراهين وال مقاييس، و إنما اعتقدوه على طريق 

 .(13)«لتظني قياسا على ضوء القمر...ا

الشاهد في هذا القول هو أن ابن الهيثم نفى أن يكون الظن مفيدا للبرهان انطالقا من قياس غير صحيح. ويدل هذا على أن  

 ذو داللة ظنية احتمالية في منهج بحثه. -باعتباره أصال أو طريقة من أصول أو طرائق االستدالل -القياس

 .(14)مرتكزات منهجه: اإلعراض عن الظنون، و سلوك السبيل املوصل لليقين من أجل التقرب إلى هللا سبحانه و نيل رضاهوبين أن من 

و نبتدئ في البحث باستقراء املوجودات، و تصفح أحوال »...وذكر أن االستقراء املتكامل طريق إلى اليقين، إذ قال:     

باالستقراء البصر في حال اإلبصار، و ما هو مطرد ال يتغير وظاهره ال يشتبه من كيفية املبصرات، ونميز خواص الجزئيات، و نلتقط 

اإلحساس، ثم نترقى في البحث واملقاييس على التدريج و الترتيب، مع انتقاد املقدمات والتحفظ في النتائج،  ونجعل غرضنا في جميع ما 

حرى في سائر ما نميزه وننتقده طلب الحق ال امليل مع اآلراء، فلعلنا ننتهي نستقرئه ونتصفحه استعمال العدل ال امليل مع الهوى،  ونت

. إذن فهذا االستقراء (15)«الحق الذي يثلج به الصدر، و نصل بالتدرج و التلطف إلى الغاية التي يقع عندها اليقين... بهذا الطريق إلى 

، كاالطراد و الظهور، و الغرض من ذلك و غيره هو الوصول إلى الذي كان يرمي إليه ابن هيثم ذو عناصر و مراتب يكمل بعضها بعضا

 اليقين والحقيقة.

منهجه التجريبي في دراسة التاريخ، وفيه اعتبر الظن الراجح دليال مقبوال في االستدالل،  وظف البيرونيومن جهة أخرى، 

وكل ما يتعلق معرفته ببدء الخلق  وأحوال القرون السالفة فهو مختلط بتزويرات و أساطير لبعد العهد به وامتداد الزمان » حيث قال:

األولى أن ال نقبل من قولهم في مثله إال ما يشهد به كتاب معتمد على صحته أو بيننا  وبينه و عجز املعتني به عن حفظه و ضبطه)...( ف

 .(16)«خبر مشفوع به بشرائط الثقة في الظن األغلب...

في هذا النص علل البيروني رفضه لألخبار التاريخية املتحدثة عن بدء الخليقة بكون عهدها بعيدا و بكون املؤرخين 

لغابر،  واختلطت األخبار باألباطيل و الخرافات، و اشترط لقبول الخبر أن يؤخذ من كتاب معتمد عاجزين عن حفظ و ضبط التاريخ ا

صحيح وأن يكون الراوي ثقة، فيقع الظن الراجح بأن الخبر صحيح، إذ ال يحصل بذلك القطع. و في هذا االستدالل يالحظ تشابه بين 

                                                                              البيروني و جابر بن حيان في التعامل مع اآلثار.

                                                             

 11  
 . 48م ، ص 1954ابن سينا ، البرهان من كتاب الشفاء ، تحقيق عبد الرحمان بدوي ، مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة ، )د.ط( ، 

 . 158املصدر نفسه ، ص  12 

 . 02ه ، رسالة في أضواء الكواكب ، ص 1357،  01الدكن ، الهند ، طابن الهيثم ، مجموع الرسائل ، مطبعة دائرة املعارف العثمانية ببلدة حيدر آباد ،   13

 . 151، ص  02، مج  1981-ه1401، 03ينظر : ابن أبي أصيبعة ، عيون االنباء في طبقات األطباء ، دار الثقافة ، بيروت ، ط  14
 . 62م ، ص 1983-ه1404الكويت ، )د. ط( ، ،  641ابن الهيثم ، كتاب املناظر ، تحقيق عبد الحميد صبرة ، السلسلة الرياضية  15

 . 14البيروني ، اآلثار الباقية عن القرون الخالية ، )د. ط( ، )د. ت( ، ص  16
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ً
    : جدوى دراسة الدالالت الظنية والقطعية في البحوث التجريبية عند املسلمين :رابعا

العلمي تميز البحث التجريبي لدى املسلمين بالسعي الحثيث نحو الوصول إلى سالمة الدليل  وقوة البرهان، لذلك فالبحث 

عندهم منفتح غير منغلق، و هذا ما جعله ذا قابلية لإلضافة واملراجعة والتصحيح مهما كانت النتائج واإلبداعات املتحصلة، و هذا ما 

 «.الظن»تشير إليه احتمالية االستدالل من خالل مصطلح 

ألساليب العلمية لتمثلها في الحياة ولعل طرق هذا املوضوع و الغوص فيه يحققان للباحث املزيد من اكتساب املهارات  وا

 العملية و طرائق الخطاب.

كما أن البحث واملراس املتعلقين بدراسة تلك الدالالت يمكنان الباحث من إيضاح  وكشف أثر كل من املصطلح و املنهج 

دلة و النتائج في العلوم التجريبية في بعضهما، أي أثر كل منهما في اآلخر. هذا فضال عن إزالة الغموض و اللبس حول نسبية أو حتمية األ 

 التي أبدعها املسلمون.

وملا كان نمو العلوم التجريبية في الحضارة اإلسالمية بموازاة مع ترعرع العلوم الشرعية، فإن من االستنتاجات األولية 

 وجود أثر للعلوم الشرعية في نشأة املصطلح التجريبي.

 خاتمة:ال
هو الوحيد الذي كشف اللثام عنها، صحيح   EINSTEINإن نسبية نتائج العلوم التجريبية، لم يكن العالم الغربي إنشتاين      

أنه هو رائد النظرية النسبية في العصر الحالي، و لكن صحيح أيضا أن علماء املسلمين في امليدان التجريبي، قديما، قد تناولوا بعض 

هذا ليس بدافع عاطفي وال برؤية دفاعية تبريرية هدفها إسقاط املقوالت والنظريات الحديثة على التراث جوانبها في أبحاثهم، أقول 

العلمي اإلسالمي، كال، فذلك أسلوب فاشل ال يجدي في دراسة الحضارة اإلسالمية، وال يغني شيئا. إنما دفعتني للحديث عن النسبية في 

إثارة و لفت االنتباه إلى أهمية الجوانب الداللية في مناهج االستدالل في تراثنا اإلسالمي من  العلوم التجريبية عند املسلمين الرغبة في

 خالل دراسة الظنيات والقطعيات.

 املراجع:

 .اية ورش عن نافع  القرآن الكريم برو

بحث استكمالي للحصول على درجة املاجستير في أصول الفقه، بعنوان "منهج القطع والظن في  (2010)عبد الهادي، ،أبو زينة .1

 أصول الفقه"، تحت إشراف زياد إبراهيم مقداد، كلية الشريعة والقانون بالجامعة اإلسالمية بغزة.

 03عيون االنباء في طبقات األطباء ، دار الثقافة ، بيروت ، ط  (1981)ابن أبي أصيبعة، .2

 .02، ط نشر بول كراوس ، مكتبة الخانجيمختار الرسائل،  (1994)جابر، ،ن حياناب .3

 البرهان من كتاب الشفاء ، تحقيق عبد الرحمان بدوي ، مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة ، )د.ط( .  (1954)ابن سينا ، .4

 .، الكويت ، )د. ط(  641كتاب املناظر ، تحقيق عبد الحميد صبرة ، السلسلة الرياضية  (1983)ابن الهيثم ، .5

رسالة في أضواء  01مجموع الرسائل ، مطبعة دائرة املعارف العثمانية ببلدة حيدر آباد ، الدكن ، الهند ، ط ه(1357)ابن الهيثم، .6

 الكواكب. 

 .117إشكالية القطع عند األصوليين"، منشور بمجلة املسلم املعاصر، العدد (2005)صالح، ،أيمن .7

رسالة ماجستير بعنوان طريان االحتمال على الدليل وأثره في الفروع الفقهية: دراسة نظرية تطبيقية،  (2005-2004)مالك، ،براح .8

 .لخضر بالجزائر، السنة الجامعية تحت إشراف صالح بوبشيش، بكلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، جامعة الحاج

 ، )د. ط( ، )د. ت(.  اآلثار الباقية عن القرون الخالية البيروني، .9

الخطاب النقدي األصولي: من تطبيقات الشاطبي إلى التجديد املعاصر، إصدار املعهد العالمي للفكر ( 2012) شهيد، ،الحسان .10

  01اإلسالمي، ط

مجاالته، سلسلة كتاب األمة، وزارة األوقاف -ضوابطه-االجتهاد املقاصدي: حجيته (1998)أنور الدين بن مختار، ،الخادمي .11

  01، طنئييجز والشؤون اإلسالمية بقطر من 

القطعي والظني في الثبوت والداللة عند األصوليين ، إصدار ونشر دار الكلم الطيب ( 2007) محمد معاذ مصطفى، ،الخن .12

  01بدمشق، ط

 .من مجلة الشريعة والقانون  21فقه الواقع من منظور القطع والظن: دراسة أصولية، منشور بالعدد (2004)سامي، ،الصالحات .13



 حممد الفياليل                                                                                 مقاربة لالستدالل الظني والقطعي يف مناهج بعض العلوم عند املسلمني

 

ـــ املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة  2019  -2العدد، 2املجلد ـــــــ

 

145 

تخصيص عام النص قطعي الثبوت بخبر اآلحاد وأثره في الفروع الفقهية، منشور بمجلة  (2013)أنس محمود توفيق، ،العواطلي .14

 01، العدد21الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلسالمية، في املجلد

القطعي والظني في املنهج األصولي، منشور بمجلة اإلحياء، إصدار الرابطة املحمدية للعلماء  (2009)حميد، ،الوافي .15

 .31-30بالرباط)املغرب(، بالعددين

مفهوم القطع والظن وأثره في الخالف األصولي، إصدار دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة،  (2013)حميد، ،الوافي .16

  02ط

بحث فلسفة العلم والتقنية بين الحتمية والنسبية، منشور ضمن مباحث و فصول املؤتمر  (2007)رزق يوسف ناهد، ،يوسف .17

م بالقاهرة )بالتعاون بين كلية دار العلوم ، جامعة 2007أبريل 26-25-24الدولي الثاني عشر للفلسفة اإلسالمية، املنعقد أيام: 

 القاهرة، ومركز الدراسات املعرفية بالقاهرة(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  



 حممد الفياليل                                                                                 مقاربة لالستدالل الظني والقطعي يف مناهج بعض العلوم عند املسلمني

 

ـــ املجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصة  2019  -2العدد، 2املجلد ـــــــ

 

146 

 
 ملجلة الدولية للدراسات اإلسالمية املتخصصةا 

e-ISSN 2617-6246 , p-ISSN 2617-6238 
 رفاد للدراسات واألبحاث                                                                         147ص -139، ص 2019 -2العدد2املجلد

www.refaad.com                     https://doi.org/DOI:10.31559/sis2019.2.2.2 

 

 

An Approach to Deductive and Categorical Deductions in the 

Curricula of Some Sciences Among Muslims 

Mohamed El Filali 
PhD- Faculty of Arts and Humanities- Mohammed V University- Morocco 

 mkbs114@gmail.com 

 

Abstract:            The Qur'an is one of the fundamental origins of the hypothetical and categorical 

reasoning in the Shari’a and experimental sciences in the Muslim world: the concept of certainty 

in the Qur'an signifies decisiveness and its antonym is presumption. In the fundamentals of the 
Islamic jurisprudence, Al-Shatiby listed the descriptions of peremptory science in three 

characteristics: to be general and unchanging (free from extremes) ,constant and dominant 

(governorship). He considered the shari’a evidences to be suspicious and will never be decisive 

unless they are all englobed in one meaning; this is known as the method of induction. In the 
empirical sciences, Muslims distinguished between skepticism and decisiveness:  Jaber bin 

Hayyan refuted the certain knowledge which is derived from the usual practices and considered 

the inference by syllogism to be doubtful. In Avicenna's view, single fundamentals of deduction 
are not useful to get certainty, just like  an experiment alone, because it needs to be viewed and 

measured, and he confirmed that certainty is reached through evidence and sensory induction. Ibn 

al-Haytham pointed out that syllogism has traits  of presumption and  probability, and that doubt 
is not a way to reach  proof, whereas full induction is regarded as a path to certainty. As far as 

Al-Biruni is concerned, the predominant assumption is an acceptable proof for reasoning in 

historical studies and is not acceptable in experimental studies. 

Keywords: Hypothetical deduction, Peremptory Inference, Islamic Science Curriculum, certainty,  
Induction, Proof, Probability, Experiment, History 
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