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 چکیده

قواعد اســتدالع عیلی بوده اســتا قواعدی  ه دار بیان از دیربـاز، علم منط  عهـده
ا این هاند. اما سلفیاش به قیاس، تمثیل و استیراء تیسیم شدههای استداللیصـور 
دانندا چرا ه معتیدند، با پذیرند و آنها را دارای اشکاع میهای منطیی را نمیصـور 

میزان قرآنی و  شانهای استدالع عیلی  ه در قرآن آمده ) ه از مهمترینوجود صور 
های منطیی نیسـت. اما، ذذشته از اینکه باشـد،( نیازی به صـور قیاس اولویت می

شان نیز، تکرار هایی ارائه شدههای آنها به علم منط  مخدوش است، صور اشـکاع
 های منطیی است.همان صور 
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 همقدم
بحـ  عیـل و قلمرو آن در دین، همواره از مباح  مورد مناقشــه بین مســلمانان بوده 

منکرین عیل نیز، ناذزیر از  یباشد  ه حتاسـت. از مظاهر اصلی عیل، استدالع عیلی می
های چرا ه همواره  یفیت و چگونگی اســتدالع عیلی، از دغدغه 1تمســب به آن هســتندا

ها قبل از اسـالم، علم منط  توس  ارسطو، در همین راستا رو قرناینبشـر بوده اسـت. از 
های منطیی ترجمه شد، با مسلمانان نیز از همان قرون ابتدایی  ه  تاب 2وضع شده است.

ای همواره با این علم به ستیز اما عده 3اند.پذیرش  لیت این علم، سعی در تکمیل آن داشته
ق( بوده اســت. وی نه تنها 38۷تیمیه حرانی )متوفای اد، ابناند  ه یکی از این افرپرداخته

و  «الرد علی المنطقیین»در آثـار مختل  خود از علم منط  بحـ   رده، بلکـه دو  تـاب 
از  ها، به پیرویرا نیز در رد این علم نگاشـته است. در این زمان نیز سلفی« نقض المنطق»

های سلفیت در علم منط  آنجا  ه بررسی دیدذاه لذا از 4 نند.تیمیه، علم منط  را رد میابن
   . نیمهای استدالع را بررسی مینیاز به تفصیل دارد، در این میاله فی  بح  صور 

صور  استدالع قالب استدالع است  ه با  مب مواد استدالع، یب استدالع عیلی 
 ست:دهد. در علم منط ، برای استدالع سه صور  نام برده شده ارا تشکیل می

 شوداآید  ه استیراء نامیده می. یا از مطالعه جزئیا ، حکم  لی به دست می۱
 شودامی شود  ه قیاس نامیدهاز حکم ماهیت  لی، حکم مصداق مشخص می. یا 8
شود  ه . یا از حکم جزئی و مصـداقی، حکم جزئی و مصـداقی دیگر حاصـل می7

 5شود.تمثیل نامیده می
                                              

 .85ابراهیم سلطانی، ص، ترجمه احمد نراقی و عقل و اعتقاد دینی. پترسون و دیگران، مایکل، 1
 .546، ص1، جتاریخ )مقدمه(عبدالرحمن ابن محمد،  خلدون،. ابن2
، 8۲، فصلنامه نامه مفید دانشگاه مفید، شماره ینبو ،ترجمه: د تر لط  الله«سیر منطق در جهان اسالم»نیکالس،  رک،. 3

 .36-45صش، ۱72۷
ای خود ه. نکته قابل توجه اینکه، علمای تراز اوع سلفی  متر مباح  مربوط به عیل و استدالع را به طور مبسوط در  تاب4

ندا امباح  عیل را مطرح  ردههای خود بخصوص در  تب مناهج، اند. البته دیگر نویسندذان سلفی، در  تابمطرح  رده
 ایم.لذا ما در این نوشتار از  تب مناهج زیاد استفاده  رده

 .۱55، صعلی تهذیب المنطق ةالحاشی، یزدی، عبدالله بن حسین .6
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پس شود، و سهای منطیی بیان میها به صور سلفی ابتدا اشکاعلذا در این نوشتار، 
   نیم.های پیشنهادی را بررسی میصور 

 هامنطقی از دیدگاه سلفی هایصورت ( اشکال۱
شــود، و ســپس های منطیی بیان میها به صــور در این بخش، ابتدا نیدهای  لی ســلفی

 ردد. ذتمثیل و استیراء( به طور جداذانه بیان مینیدهای هر  دام، از سه صور  منطیی )قیاس، 

 های منطقیالف( نقدهای کلی به صورت

 توان در این موارد خالصه  رد:های منطیی را مینیدهای این ذروه به صور 
  1های عیلی قرآن، نیازی به علم منط  نیست.. با وجود استدالع۱
ــا  با رجو  به تاریم علم منط ، معلوم می8 ــاس ــود  ه این علم، متعل  به غیر . اس ش

مسـلمانان اسـت، و رواج آن به عوامل مختلفی چون، جهل به  تاب و سـنت، و ضع  
 2ذردد.میایمان مسلمانان بر

 3اند. ار نبردههای استدالع منطیی را به. سل  نیز صور 7

ــور ۲ ــتن ص ــر دانس ــتیراء، . منحص ــتدالع منطیی در قیاس و تمثیل و اس های اس
خورشید »آورد: تیمیه در این مورد این استدالع را به عنوان شاهد میابن 4است.نادرست 

در این استدالع اذر هر دو جزء را جزئی بدانیم، طب  « طلو   رده، پس روز شده است.
 ه تمثیل نیست. اذر هم دو جزء استدالع را تعری  منطیی، باید تمثیل باشـدا در حالی

شــد  ه اســتیراء هم نیســت. در نتیجه علم منط ، برخی از  لی بدانیم، باید اســتیراء با
تیمیه، دلیل، آن چیزی از نگاه ابن 5های اســتدالع صــحی  را ن ر نکرده اســت.صــور 

 5است  ه انسان را به مطلوب برساند، و میصود را بیان نماید.
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 ارزیابی
منطیی های های عیلی قرآن، نیازی به اســتدالع. این ادعـا  ه با وجود اســتدالع۱

ــلی ــا  آیا  قرآن خود اص ــاس ــت. اس ــوق نداریم، ادعایی غیرقابل پذیرش اس ترین مش
ه ـارذیری دالیـل عیلی هســتندا مانند: مســلمـانـان برای بـه مل   ْ ُل ه  ْ ِن ه  ْ

ُل َك اُت هاُتول هرل   ْ قُل
قني صُتدن

 ذویید، دلیل خود را بیاورید.بگو اذر راست می 1
استدالع باع  شد  ه مسلمانان از همان قرون  ذرایی وهای قرآن به عیلهمین تشوی  

ــتاوردهای عیلی دیگران بروند. البته پاالیش ابتدایی به دنباع علم ــتفاده از دس آموزی، و اس
 علوم دیگران، امری بدیهی است  ه همواره مورد توجه علمای مسلمان نیز بوده است. 

 ا ه سل  از بسیاری. استناد به عدم استفاده سل  از منط  نیز مخدوش استا چر8
شان، علم نحو  دام ه هیچ ردندا در حالیاز علوم، از جمله علم نحو نیز اسـتفاده نمی

اند دحزم آندلسی عدم استفاده سل  از علوم مختل  را در این میدانند. ابنرا باطل نمی
لوم به عرو آنها نیازی  ه، بسیاری از قرائن و شواهد برای سل  وجود داشته استا از این

اند. اما امروزه  ه این قرائن وجود ندارد، ما مجبور به اســتفاده از آنها مختل  نـداشــته
 2هستیم.

تیمیه در روز بودن به خاطر وجود خورشــید آورده، خود قیاســی . مثـالی  ـه ابن7
اآلن »باشد: منطیی اسـت  ه حد وسـ  را حذف  رده، و صور  درست آن، چنین می

   «ست. هر زمان  ه خورشید طلو   ند، روز است. پس اآلن روز است.خورشید طلو   رده ا

 ب( نقد قیاس
هرذاه  ای  هتعری  قیاس منطیی: قولی  ه از چند قضـیه تللی  شـده باشد، به ذونه

  3آن چند قضیه صحی  باشند، الزمه ناتی آنها قوع دیگری است.

                                              
 .۱۱۱ آیه . بیره،1
 .7، ص۱، جالعامیة واألمثلة الفقهیةالتقریب لحد المنطق والمدخل إلیه باأللفاظ حزم، بنا ،یآندلس. 2
 .78، ص، الرسالة الشمسیة اتبی قزوینی، علی بن عمر . )الییاس قوع مؤّل  من قضایا، متی سلمت لزم عنها لذاتها قوع آخر(3



 

 

است  ه آن را قیاس های منطیی، مربوط به قیاس ها به صـور مهمترین نید سـلفی
اند  ه عامی است، و نامند. قیاس منطیی را از این جهت قیاس شـموع نامیدهشـموع می

  1از لحاظ لفظ و معنی دارای شمولیت و فراذیری باشد.
 اند:ها دو اشکاع را در مورد قیاس منطیی مطرح  ردهسلفی

صــحی  نیستا تیمیه معتید اسـت  ه حصـر میدما  قیاس به دو میدمه ال ( ابن
ها بیش از یب میدمه، و برخی بیش از دو میدمه دارندا و برخی چرا ه برخی از استدالع

وی معتید اســت  ه ذاهی آوردن این میدما  اضــافی،  2نیز نیازی به حد وســ  ندارند.
همچنین او، آوردن مطالب اضافی در قیاس را،  3شود.باع  حیرانی و شب مخاطب می

ترین مطالب ترین جمال ، عالیدانـدا چرا ـه در قرآن با  وتاهبرخالف رویـه قرآن می
  4ذردد.بیان می

نظر  ذردد. ازمیب( اشکاع دیگر این ذروه، به شمولیت و  لی بودن قیاس منطیی بر
 ه آنچه شـود،  لی استا در حالیای  ه در قیاس منطیی حاصـل میها، نتیجهسـلفی

. علم جزئی نیز از راه غیر قیاس منطیی، بهتر و ذشاست، علم جزئی استبرای انسان راه
 5شود.تر حاصل میآسان

تری مطرح این اشــکاع در بح  براهین اثبا  خدا و صــفا  خدا به صــور  جدی
اند دتیمیه به قیاس منطیی را در این میمهمترین نید ابن« مصطفی حلمی»شـده است. 

شــودا دلیل آن نیز، ا ثابت می ـه در اثبـا  خدا، امر مشــترک  لی بین خدا و غیر خد
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 ند، و تمام افرادش را مساوی هم قرار خاصیت این قیاس است  ه امری  لی را ثابت می
ه ه خداوند مثل دیگران نیست: دهدا در حالیمی هليك ههسك هُك همن هثلن هههشك يء 

1.2  
ها این است  ه با قیاس منطیی، صفا  خبری مانند وجه، در حیییت منظور سـلفی

ذونه شود. نمونه این قیاس در مورد صفت جهت ایناسـتواء از خدا نفی میید، جهت و 
هر موجودی جهت داشـته باشـد، حر ت و سکون دارد. هر موجودی حر ت و »اسـت: 

سکون دارد، حادث است. پس هر موجودی جهت داشته باشد، حادث است. اما از آنجا 
نجا با اســتفاده از قیاس، در ای 3«دانیم خدا حادث نیســت، پس جهت ندارد. ـه ما می

« هر موجودی»صـفت جهت از خدا نفی شـده اسـت. اشکاع آنها این است  ه از وا ه 
  4اند.استفاده  رده، و بین خدا و غیر خدا فرقی قائل نشده

ها، اشکاع دور است. آنها معتیدند،  لی بودن  بری در ی دیگر سـلفیاشـکاع جّد 
لم به نتیجه متوق  بر علم به  بری است، و شـودا یعنی عقیاس منطیی، موجب دور می

سـیراط انســان است، هر »علم به  بری متوق  بر علم به نتیجه اسـت. مثال  در قضـیه: 
زمانی علم به  بری )هر انسانی ناط  « انسـانی ناط  اسـت. پس سـیراط ناط  اسـت.

م داشته ها، از جمله سیراط علشود  ه از قبل به ناط  بودن همه انساناست( حاصل می
باشیم. پس در اینجا علم به نتیجه، متوق  بر علم به  بری است، و علم به  بری متوق  

 5بر علم به نتیجه استا  ه این دور است.

 ارزیابی
. این اشــکاع  ه ذاهی نیازی به ن ر برخی میدما  نیســت، در علم منط  نیز بیان ۱

عالوه بر این،  5شود.می نامیده« قیاس ضمیر»شـده اسـت. مانند جواز حذف  بری  ه 
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یری ذهای منطیی نیز نیاز به حد وس  ندارند و بدون واسطه نتیجهای از اسـتدالعدسـته
ه ّلَلهمانند قضیه  1باشند.شـوند،  ه مباح  قضایا، عکس و نی  از این سنم میمی نل ه ب  ر  ي  زك عل

2 

لكد ه با قضیه  هُيل هَلك  هوك د  لن هيك  
َلك

 تناق  دارد.  3
ــکـاع دیگر بـه  لی بودن حکم قیـاس بود. اوال  این ادعا  ه نباید در قیاس از  لی . 8 اش

انند: هستندا م یاسـتفاده  رد، صحی  نیستا چرا ه بسیاری از اصوع قطعی نهن انسان  ل
ــت.» ــم در یب زمان در دو مکان مختل  محاع اس ــت، و یا وجود یب جس « دور باطل اس

ی ار مصادی  متعدد، در نزد عیال  اربرد بسیاری دارندا و  لیبها به خاطر تطبی  ذونه  لیاین
   4شود، قابلیت تطبی  بر جزئیا  و مصادی  ذوناذون را دارد. ه در قیاس ن ر می

: همیشــه میدما  و نتیجه قیاس منطیی،  لی نیســت. اذر یکی از میدما ،  ثـانیا 
 أخس   النتيجة تتبع»اســت: جزئی باشــد، نتیجه نیز جزئی خواهد بود. قاعده منطیی این 

ترین میـدمـا  از لحاظ  میت و نتیجـه تـابع پـایین  5«فى الكميـة و الكيفيـة المقـدمتي 
هرذاه یکی از میدما  جزئی باشــند، ناذزیر نتیجه نیز جزئی  رو یفیـت اســت. از این

 خواهد بود.
مانند:  باشند.های منطیی هم صـرری و هم  بری، جزئی میهمچنین در برخی از قیاس

برد. پس حضر  حضـر  سـلیمان پسـر حضـر  داود است. پسر حضر  داود ارث می»
 در این قیاس، صرری،  بری و نتیجه، هر سه جزئی هستند. « برد.سلیمان ارث می

. اشکاع دیگر به قیاس منطیی این بود  ه از امر  لی بین خداوند و مخلوقین بح  7
 رد. این اشکاع مردود را از خداوند نفی می شـود، و در قیاسـی  ه آورده شد، جهتمی

است. یعنی اذر موجودی جهت « وجود بما هو وجود»استا زیرا موضو  قیاس مذ ور، 
الوجود باشد. البته الوجود یا واجبداشـته باشـد، حادث استا خواه آن موجود، ممکن
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 .8۲8، صالبصائر النصیریة في علم المنطق. ساوی، عمر ابن سهالن، 6



 

 

ل ی به اصرو اشکالاست. از این«  لی وجود»قیاس مذ ور در حاع اثبا  خاصیت ناتی 
ها معنای ظاهری صفا  خبری مانند ید، صـور  قیاس وارد نیست. در حیییت، سلفی

اند و طرف میابل  ه با قیاس، این صــفا  را برای جهـت و عین را برای خدا ثابت  رده
 1. نندخدا محاع دانسته، آنها اصل مشروعیت قیاس را رد می

 2. اما جواب به اشکاع دور۲
: همین اسـتدالع به دور بودن قیاس، خود قیاس منطیی اســت. زیرا  اش خالصهاوال 

قیـاس منطیی دور اســت. دور بـاطـل اســت. پس قیـاس منطیی بـاطل »این اســت: 
 پس اذر قیاس منطیی غل  باشد، استدالع آنها نیز باطل است.3«است.

: این داشته  علم به جزئیا  شود  ه،زمانی علم به  لیا  پیدا می» ه ذفته شود: ثانیا 
، صحی  نیستا زیرا راه علم به یك  لی، منحصر به استیراء جزئیا  نیست، و «باشـیم

ــتیرائی به ــابیه تجربی و اس ــت می برخی از  ّلیا ، بدون س دور »آیند. مانند علم به دس
همچنین برخی  لیـا  را از راه تجربـه تعدادی از جزئیا  به دســت «. محـاع اســت

م توان به علیچ ضرورتی ندارد  ه سایر موارد را تجربه  نیم. در این مورد میآوریم و همی
یب پزشـك به خاصـیت دارو و جریان حاع بیمار اشاره  رد. لذا باید ذفت  ه وقتی یك 
 لی از راه تجربه چند مورد معدود به دست آمد، با یك قیاس به سایر موارد، تعمیم داده 

 4شود.می
ای  لی، علم اجمالی به همه جزئیا ، و از آن جمله نتیجه در حیییـت علم بـه  بر

اسـتا ولی علم قبل و بعد از استدالع، دو ذونه علم هستندا علم قبل از استدالع، علم 
                                              

 .۱۷۲، ص۱، جدرء تعارض العقل و النقلتیمیه. احمد بن عبدالحلیم، . ابن1
نخستین سندی  ه در این باره قابل مشاهده است، رساله ذردد. ذویا میها قبل از ظهور اسالم برپیشینه این اشکاع به قرن. 8

(  مطرح  رده (Socratesها را بر سیراط ( همین اشکاع Menon« )منون»منون افالطون است  ه در آن شخصی به نام 
( نیز این شبهه را بیان  رده است. در جهان Sextus empiricusاست. در قرن دوم و سوم میالدی، سکتوس امپریکوس)

اب داده سینا به او جوسینا بوده، این اشکاع را مطرح  رده  ه ابنالم نیز  سانی همچون ابوسعید ابوالخیر  ه معاصر ابناس
سینا نهای ابالخیر و پاسمابودوری بودن شکل نخست قیاس اقترانی در  الم ابوسعید »است. )رک: میاله: نوعی، ابراهیم، 

 .(۱7۱ش، ص۱727فلسفی  المی دانشگاه قم، شماره دوم، های ، مجله پژوهش«و دیگران به آن
 .۱۱7-۱۱۲ص، 5، جمطهرى شهید آثارمجموعه. مطهری، مرتضی، 3
 . همان.4



 

 

اجمالی اســت، و علم بعد از اســتدالع، علم تفصــیلی اســت. پس با دو ذونه علم بودن 
  1شود. بری و نتیجه، دور نیز باطل می

ها نیز، ای از خود ســلفیها باع  شــده اســت  ه عدهین اشــکاعاســاس بودن ابی 
محمد امین »مخـال  بـاطـل دانســتن اســاس قیـاس منطیی باشــند. به عنوان نمونه 

اذر صور  و »ذوید: ها می، برخالف دیگر سـلفی«فن المنطق» در  تاب  2«شـنییطی
 3«اشند.بقطعی می قیاس، منطیی و به طور صحی  تر یب شوند، نتایج آن نیز صحی  وماده 

 ج( تمثیل
اند: انتیاع نهن از حکم معینی به حکم معین دیگر،  ه تمثیـل را چنین تعری   رده

ها تمثیل به صــحی  و در آثار ســلفی 4این دو حکم در یب معنی  لی مشــترک هســتند.
 ها، مشروط به وجود جامع درشود. تمثیل صحی  از دیدذاه سلفیغیرصحی  تیسیم می

  6 فر  است.اصل و 
تیمیـه حکم منطییین را در غیرمعتبر بودن تمثیـل و جزئی بودن آن نیـد  رده، و ابن

بیان  داند، وداند. وی جزئی بودن تمثیل را نیکو میارزش تمثیـل را بیشــتر از قیـاس می
البته شرط وجود جامع در تمثیل را خود  6 ند.منطییین را در ظنی دانسـتن تمثیل نید می

ر آن اند  ه این شــرط د، و تمثیلی را ظنی دانســتهدر اصــل و فر  نیز بیان  ردهمنطییین، 
 7وجود نداشته باشد.
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ــلفی ــفا  خداوند بهس ــحی  ها معتیدند اذر تمثیل در مورد ص ــود، ناص  ار برده ش
 ند  ه اسـت. به نظر آنها در تمثیل، همانند قیاس شموع، نهن معنی عامی را تصور می

 ار رود، حاع اذر تمثیل در مورد صــفا  خداوند به 1باشــد.ییادی ممثاع برای افراد ز
رو تمثیل ناصــحی  را همواره در  نار از این 2شــود.باع  تشــبیه خداوند به غیر خدا می

  3برند.قیاس منطیی نام می
باشد. لذا پاسخش نیز این است این اشکاع، تکرار همان اشکاع در مورد قیاس می  

است و  اری با عناوین خالییت و مخلوقیت، « وجود بما هو وجود» ه موضو  تمثیل، 
 یا واجب و ممکن ندارد.

 د( استقراء
استیراء یعنی: با بررسی افراد یب ماهیت، و یافتن ویژذی مشترک بین آن افراد، حکم 

به عنوان نمونه، با مشــاهده بزر   4 نیم.به وجود آن ویژذی در همه افراد آن ماهیت می
ماهیت آهن در »شود، حکم  نیم  ه های زیادی  ه در برابر حرار  بزر  میشدن آهن

اذر در اسـتیراء همه موارد را مشاهده  نیم، استیراء تام، و «. شـودبرابر حرار  بزر  می
شـود. از آنجا  ه اســتیراء بیشتر در امور اذر برخی را مشـاهده  نیم، اسـتیراء ناقص می

 اند.  متر متعرض آن شدهها سلفی 5تجربی  اربرد دارد،

دســت آمدن حکم  لی از جزئیا ، در اســتیراء تام منطیی، تیمیـه در نحوه بـهابن
یدا آ ند. وی معتید است  ه حکم  لی بعد از تجربه جزئیا  به دست نمیاشـکاع می

ــت، و زمانی بلکه ــمتی از حکم  لی اس  ه آن جزئیا  در  نار هر جزء، خود دارای قس
 6شود.رند،  لی حاصل میذیهم قرار می
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توان از جزئیاتی  ه بدون حکم هستند، اسـتدالع وی بر ادعایش این اسـت  ه نمی 
چرا ه چند جزئی  ه اصال  حکمی ندارند، اذر در  نار هم  1حکم  لی را استخراج  ردا

قرار بگیرند و حکم  لی را تشکیل دهند، تناق  است. پس هر جزء قبل از استیراء نیز، 
  2ارنده جزئی از حکم  لی است.در برد

تیمیه نیز قابل دفا  نیســتا چرا ه در اســتیراء، بعد از مشــاهده این اشــکـاع ابن
پس حکم  4و درک  لیا  مخصوص عیل است. 3شود،جزئیا ، حکم  لی استنباط می

  لی عیل، حکمی استنباطی، و غیر از حکم در جزئیا  است.

 های استدالل عقلی قرآنی( صورت۲
های عیلی قرآن رفت، و با همین ادله عیلی هـا معتیـدند نباید فراتر از قیاسســلفی

ذرایی معتیدند  ه سل ، واسطه مبنای سل این ذروه به 5توان، از دین دفا   رد.قرآن می
های عیلی  ردندا لذا نیازی نبوده  ه دادههای عیلی را در قرآن جســتجو میاســتدالع
  6 ار بگیرند.خود را به

حیییـت این ذروه ســعی دارنـد  ـه در اســتدالع عیلی، نه تنها مواد را از وحی  در
 نند، ای  ه آنها بر این مبنا ن ر میادله  7بگیرنـد، بلکـه صــور  را نیز از وحی بگیرند.

يآیـا  قرآن اســتا مانند این آیه:  لن ب 
هقك ن  همك ل ْك  ذن هوك يك عن همك ن  همك ل ْك   هذن

ذك هاك  ْ ُل َك ُت اك ُتول هرل  هاك  ْ قل
 ه  8

  9«پیامبر، ملمور به تبیین براهین عیلی قرآن شده است.» ننده این موضو  است: بیان
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ــتدالع ن ر میابن ــور  را برای اس داندا اما  ند  ه آنها را روش قرآن میتیمیه دو ص
 ه  اند،های معاصر، چند صور  دیگر را نیز به آن دو صور  اضافه  ردهبرخی از سلفی

 پردازیم:ها میتیمیه، و سپس به دیگر صور دو صور  ابنجا ابتدا در این

 الف( میزان قرآنی )جمع بین متفقات و تفریق مختلفات(
اند، میزان قرآنی است. از نگاه ها برای استدالع ارائه  ردهیهایی  ه سلفاز مهمترین صور 

عیل هرذاه دو چیز رو از این 1ها است.ها و اختالفآنها مهمترین صفت عیل، شناخت شباهت
است. از طرف « طرد»دهدا  ه این، همان استدالع مثل هم را ببیند، حکم هر دو را یکی قرار می

ــیء مختل  را ببینـد، حکم آن دو را نیز متفـاو  قرار می دهدا  ه این دیگر، عیـل هرذـاه دو ش
 3میزان قرآنی، های مختلفی همچونها این نو  استدالع را با نامسلفی 2است.« عکس»استدالع 

 اند. نام برده 5قیاس طرد و عکس 5االمثاع،ضرب 4جمع بین متماثال  و تفری  بین مختلفا ،
ــلفی ــتناد س ــت،  ه از نظر آنها، قیاس ها برای میزان قرآنی، مثاعمهمترین اس های قرآنی اس

همین قاعده را برای رد دیدذاه متکلمین، در صفا  خبری « صـال  العثیمین» 7باشـد.عیلی مي
ــت. از اینبه ــت  ه نباید بین مثلها فرقی ذذاش ــت. وی معتید اس ــی ار برده اس یب  رو اذر  س

ده سنم اراصـفت، مانند اراده را برای خدا ثابت  رد، باید صـفا  دیگری مانند غضــب،  ه هم
ثبا   ند. اذر  سی صفت غضب را به بهانه تشبیه و تمثیل از خدا نفی هسـتند را نیز، برای خدا ا

ــفت اراده را نیز از خدا نفی  ندا چرا ه این دو هم ــنم رد، بـایـد ص بوده، و حکم آنها یکی  س
   8باشد.می
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 را به عذاب، تلویل یبا متکلمین است،  ه صفت غضب اله عثیمینابنروی سـخن 
عثیمین این قاعده را جمع بین رســانند. ابنخدا به اثبا  می ولي اراده را برای 1 نندامی

فی و ها در نداندا  ه به حکم عیل باید، حکم مثلمتفیـا ، و تفری  بین مختلفـا  می
  2اثبا  یکی باشد.

عثیمین، قابل مناقشـه اسـتا چرا ه شـرط متکلمین در اثبا  صفتی این سـخن ابن
پس صفت غضب را تلویل  3لن ربوبی است.برای خداوند، مناسـب بودن آن صفت با ش

رو آن را به معنی شــود. از این ننـدا چرا ه اثبا  آن برای خدا نیص محســوب میمی
اما اثبا  صفت اراده برای خدا، برخالف صفت غضب، نیص  4 نند.عذاب، تلویل می

در  اند، همان اراده راای  ه در مورد خدا ثابت  ردهشــود. هر چند ارادهمحســوب نمی
  5اند.اندا بلکه اراده را مناسب شلن ربوبی معنی  ردهمخلوقا  ثابت نکرده

 ه اذر  سی یب صفت را برای خدا ثابت  رد، باید  ،عثیمیندر نتیجه این ادعای ابن
 قبوع استا زیرا این نو سـنم آن را نیز برای خدا ثابت  ند، ادعایی غیرقابلصـفا  هم

 شود. بیه میاستدالع منجر به تجسیم و تش
ــتدالع،  ــور  اس ــف« جمع بین متفیا  و تفری  مختلفا »پس  اربرد ص ا  در ص

ــیم می ــبیه و تجس ــفا  الهی، منجر به تش ــیاری از ص ــودا زیرا با این روش باید بس ش
 مخلوقین، مانند تولد نسل را نیز برای خداوند ثابت نمود.
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 ب( قیاس اولویت
تر بودن مالک حکم فر  در اصل، حکم قیاس اولویت، قیاسی است  ه به دلیل قوی

ه مانند آیه: 1شــود.فر  به اصــل داده می   
ل
ُتهف مُك ل ههك  ْ قُل هتك الك فك

ف ذفتن  ه در آن، افراد از ا   2
اند. به طری  اولی، این نهی در ذرداندن از روی خشـم( به پدر و مادر نهی شده)روی بر

  3.شودجاری میاحترامی برای پدر و مادر نیز مورد صدا زدن با بی
 ه ها داردا به طوریهای اســتدالع نزد ســلفیای در صــور این قیاس جایگاه ویژه

 اربرد اصــلی این نو   4دانند.برخی از آنهـا، تنهـا قیاس صــحی  را قیاس اولویت می
ز وجه نباید اها در بح  صفا  خدا است،  ه به اعتیاد آنها به هیچاسـتدالع نزد سلفی

  6ود.شموع استفاده نمودا زیرا منجر به تشبیه خداوند به بندذان میتمثیل و قیاس ش
ــلفی ــتراک در جنس را دارند،  ه در این به نظر س ــای اش ــموع، اقتض ها، تمثیل و ش

رو، شود. از اینصـور  اذر در مورد خدا ثابت شـود، خدا نیز یکی از افراد آن جنس می
ــی رفت   ه  ماال  مخلوقا  را به طری  اولی در مورد صــفا  الهی باید به دنباع قیاس

 5برای خدا ثابت  ند.
علم به خداوند نزد مســلمانان، »ذویـد: بـاره چنین میدر این« مصــطفی حلمی» 

ا چرا ه  ردندباالترین علم است. انبیاء در استدالع به خدا، از قیاس اولویت استفاده می
لی طری  اوشود، برای خدا به میدر این نو  استدالع، هر  مالی را  ه برای غیرش ثابت 
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شود، زیرا ایذای بیشتری استا یعنی علت حکم  ه همان ایذا باشد، در صدا زدن به صور  محسوب و شامل این آیه می
 تر وجود دارد.قوی

 .۱8۷ص ،ةالواسطی ةشرح العقیدعثیمین، محمد بن صال ، ابن . 4
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ــتناد به آیه« عثیمینابن» 1«.ذرددثـابت می ه نیز با اس ّ هه مكهوهّللن هثُك علما با » ذوید:می 2یلع ألهْل
اسـتناد به این آیه، تمام اوصـافی  ه برای مخلوقا ،  ماع است، در خدا به طری  اولی 

  3« نند.ثابت می
تمثیل منطیی، اشتراک جنس در مورد خدا و ذونه  ه ذذشـت، در قیاس و البته همان
بی، غیر پیش نمی آید. چرا ه در این دو نو  اسـتدالع، صـفا   مالیم متناسب نا  ربو

شودا نه اینکه صفت مخلوقین با همان خصوصیا ، برای خداوند نیز برای خدا ثابت می
 ثابت شود تا اشکاع اشتراک در جنس پیش بیاید.

 ج( سبر و تقسیم
برند، قیاس سـبر و تیسیم  ار میها بههای اسـتدالع عیلی  ه سـلفیشـکلاز دیگر 

است. سبر و تیسیم یعنی اینکه تب تب اوصافی  ه صالحیت برای علیت دارند، ارزیابی 
یا، برند، حذف شوند. نتیجه این حذف و إشده، سپس هر  دام  ه شایستگی علیت را ندا

  4.شوندمیاین است  ه اوصافی  ه صالحیت دارند مشخص 
ه ند، این آیه است: از جمله آیاتی  ه این صـور  را بیان می ي  هشُك ن

ْي  هغك ن  و همن قل لن هخل م 
ك
هف ههء  م 

ك
هف

ه ل هههل ْك و ُتلنقل
خك  ل 

5 
 اند؟ یا آنکه خودشان خال  ]خود[ هستند؟آیا از هیچ خل  شده     

 در این آیه، سه فرض را در مورد نحوه خل  عالم مطرح  رده:
 علت به وجود آمده است.. یا بدون ۱
 . یا خودش، علت خودش است.8
 . یا خالیی غیر خودش دارد.7
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دو فرض اولی ممتنع اســتا در نتیجه، فرض ســوم یعنی وجود خال  برای این عالم 
  1شود.ثابت می

 2اند.استدالع سبر و تیسیم را منطییین نیز در  تب منطیی بیان  رده

 د( قیاس خلف
 وندشــامر به بطالن نییضــشا زیرا دو نیی  با یکدیگر جمع نمی قیاس خل  یعنی: اثبا 

  3شود.باشند. حاع اذر یکی نی  شد، دیگری ثابت میو از هر دو نیز خالی نمی
اَلهاند، آیه: ها قیاس خل  را از آن اســتخراج  ردهیکی از آیاتی  ه ســلفی هِن

كة  ُتهآهن مك يهن هفن ْك
هَکك لكو 

ُته َك دك سُك هلكفك ه ّلَلل ْك و فل ن
َمُتهصك هعك ِن

ر  ه ل عك  ِّ َك ه ه ّلَلن ْك َكُت  ْ سُل
ــمان و زمین خدایانی جز خدای یکتا  .4فك اذر در آس

  نند منزه است.چه وص  میرفت. پروردذار عرش از آنبود، زمین و آسمان از بین می
اذر در عـالم دو الـه باشــد، اذر یکی از آن دو میهور دیگری »ذویـد: می «عریفی»

اذر  ذیردا ودیگر رب نیستا و اذر هر دو مساوی باشند، تدبیر صور  نمیباشـد، پس 
شود. همچنین اذر تدبیر نباشد، شایسته اله بودن تدبیر صور  نگیرد، امر عالم فاسد می

 5«شود  ه یب خدا در عالم وجود دارد.نیز نیستند. پس معلوم می

  ارزیابی
، اندند با استفاده از قرآن ارائه  ردهااستدالع عیلی را  ه مدعی هایها صور سلفی

 ه در حالی 6نامند.عبار  از، طرد و عکس، اولویت، سـبر و تیسـیم، و قیاس خل  می
های استدالع منطیی ندارند و همه این ی جدیدی نسبت به صور ها، نکتهاین صور 
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ــور  ــدهص ــت  ه ذر آن اند. لذا این خود بیانها در علم منط  به طور  امل بیان ش اس
 سو هستند. های قرآنی و منطیی هماستدالع

در حیییت  نار زدن علم منط  توس  وهابیت، به جمود آنها بر ظواهر سنت، و نگاه 
ته دهدا و البذرددا نگاهی  ه  متر به عیل مجاع اســتنباط میحداقلی آنها به عیل برمی

  ند.فهم عیال بنا شده، و ردی از شار  بر آن نیست، رد می ایهای  ه بر پعلوم عیلی

 نتیجه
اند، ولی در عمل های استدالع بودهها هر چند به دنباع طرحی نو در صور سـلفی
 های منطیی را باطل نشاناند تا صور اند. در رویکرد سلبی، آنها تالش  ردهموف  نشده

ن شاتمثیل و استیراء مطرح شده،  ه تمامها در هر سه صور  قیاس و دهند. این اشکاع
 اند. مخدوش بوده

های اند با اســتفاده از قرآن، صــور ها تالش  ردهامـا از جهـت ایجابی، ســلفی
شــود  ه آنها ها، معلوم میاسـتدالع صــحی  را اســتخراج  نند. با دقت در این صــور 

منط  آن را جامع و  اند، بلکه علمهـای منطیی ارائه نکردهتر از صــور چیزی اضــافـه
 است.تر بیان  رده  امل

های عیلی های منطیی به نگاه غل  آنها به آموزهها به صور این نو  رویکرد سلفی
 نند  ه اذر علوم را از دیگران ذردد. آنها فکر می ه خارج از متون دینی آمده است، برمی

وارداتی را باید با موازین  ه علوم شــودا در حالیبگیرنـد، بـاعـ  نیصــان در دین می
توان از آن استفاده  رد. این مهم همواره اسالمی سنجید، و اذر مانعی وجود نداشت، می

اند علوم وارداتی را با مورد توجه علمای اسـالم بوده است. به همین دلیل آنها سعی  رده
 معیارهای اسالمی پاالیش، و سپس عرضه  نند.
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