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تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث

غلب على الدارسين والمستشرقين عمومًا االهتمام بالمرحلة المبكِّرة من ُعمر 
الثقافة اإلسالمية. فقد ساد االعتقاد بأن الثقافة اإلسالمية قد دخلت طور االنحطاط 
واألُفـول فـي نهايات القـرن السـادس أو السـابع الهجريَّيْن، وغلب علـى مصنِّيفها 
ر علم المنطق  التقليـد والتكـرار دون اإلتيـان بجديد. وينطبق هذا على دراسـة تطـوُّ
أيًضـا. فقـد وفـد المنطق مع العلـوم العقلية والطبيعيـة اليونانية في عصـر الترجمة، 
وشـهد النقـاش حولـه سـجاالٍت كثيـرة قبـواًل وردًّا. وقـد انتهـت تلـك المرحلـة 
بالمصالحة بين علوم الشريعة والمنطق، وكان أبرز أعالم هذه المصالحة اإلمام أبو 
حامـد الغزالـي، الـذي قـرَّر دراسـة المنطـق بوصفـه أحـد علـوم اآللـة )المحايدة( 
الضرورية في مباحث علم الكالم وعلم أصول الفقه وغيرهما، بعد أن اسـتبعد منه 

ما يتصل بمباحث اإللهيات والعقائد. 

لـم يكن مناطقة المسـلمين مجرَّد نََقلة وشـرَّاح للتقليد اليونانـي، بل بادروا إلى 
االجتهـاد فـي تطويـر األقيسـة والبراهيـن ومنطـق الجهـة والشـرطيات. وكان أبرز 
الفالسـفة الُمجّددين في علم المنطق أبو علّي ابن سـينا، الذي استقلَّ برأيه في كثيٍر 
مـن المسـائل عـن أرسـطو، ولكـنَّ ابن سـينا لم يكـن نبتًة شـاذَّة وسـط جمهور من 
المقلِّدين )كما ظهر في أعمال نيكوال ريتشر(، بل إن استقالل النظر وتحقيق اآلراء 
ـار والفالسـفة الكبـار مثـل الغزالي وأبي  كان مقدمـة الزمـة تقرِّرهـا مصنفـات النظَّ
البـركات البغـدادي والسـهروردي، بـل وابن رشـد األحـرص على متابعـة المنطق 
األرسـطي بحذافيـره. واألهـمُّ من ذلك -كمـا يبيِّن مؤلِّف هذ الكتـاب- هو أن هذا 
رة  االجتهاد لم يتوقَّف بعد هذا العصر الذهبي، بل شهدت المراحل الوسيطة والمتأخِّ
ر التقليد بأشكال مختلفة. إن هذه الحقيقة  من ُعمر الثقافة اإلسالمية استمراًرا لتطوُّ
كثيـًرا مـا غابـت عن أذهـان المؤرخين والدارسـين ألسـباب كثيرة، واحـد منها هو 
انكفاؤهم على دراسة المنطقة العربية، وتجاهل المناطق الثقافية األخرى )اإليرانية 
والتركيـة والهندية( التي تسـلَّمت هـذا اإلرث العربي وتابعت العمل عليه من حيُث 

انتهى مَْن سبقهم. 
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يوافـق العام 1200م -وهو العـام الذي يبدأ هذا الكتاب بالتأريخ منه- العامَيْن 
ر علم المنطق بعد رحيل جميع األسـماء  596 و597هــ، أي إنه يبدأ بالتأريخ لتطوُّ
التي سـبق ذكرها وكثُر االعتناء بها من الدارسـين. وكثيًرا ما ُوسـمت هذه المرحلة 
رة من ُعمر الثقافة العربية اإلسالمية بالجمود وسيادة التقليد، وهو انطباع قد  المتأخِّ
يستقرُّ عند من ال يلحظ من تراكم الدرس المنطقي إالَّ عناوين كتبه، التي كانت في 
ة للتدريس في المدارس. ولكنَّ المؤلِّف  غالبها شـروًحا وحواشـَي ومنظوماٍت مُعدَّ
األسـتاذ خالد الرويهب يتجاوز هذا السـطح الخارجّي، وينفذ إلى عمق الجداالت 
والتطويرات التي عاشـتها الثقافة اإلسـالمية في النطاق العربي المشـرقي والمغربي 
ع تاريخي دقيق،  والفارسـي والتركـي والهنـدي، بل والمسـيحي العربـي. وعبر تتبُـّ
وجغرافـي واسـع، يفرد الصفحات ألبـرز أعالم المناطقة، ويرسـم خريطًة واضحة 
المعالم لنموِّ علم المنطق على امتداد القرون الستة السابقة لعصر الهيمنة األوروبية 

على المشرق عسكريًّا ثم ثقافيًّا.   

تُعنـى جميـع أعمـال خالد الرويهـب )1970 - (، وهو أسـتاذ التاريخ الفكري 
ة ما بين عامي 1200- اإلسالمي في جامعة هارفرد، بهذه المرحلة التاريخية الممتدَّ
اء  1800م، متتبًّعـا حركـة التيـارات الثقافية والفكرية والعلمية فيهـا. وقد عرف القرَّ
العـرب أعمـال خالد الرويهب منـذ تحقيقه لكتاب أفضل الدين الخونجي »كشـف 
األسـرار عـن غوامض األفكار«، وتُرجم له فصل حول صـورة ابن تيمية عند علماء 
ـنة مـن غير الحنابلة فـي كتاب »ابن تيمية وعصـره«، كما عرفوا اشـتغاله بتأريخ  السُّ
األفـكار فـي كتابـه »ما قبل المثليَّة الجنسـيَّة فـي العالم العربي اإلسـالمي )1500-
يْن:  1850م(«. وباإلضافـة إلـى عدد وافر من األوراق، نشـر الرويهـب كتابَيْن مهمَّ
»قياس النسـبة: تاريخ المنطق العربي )900-1900م(«، و»تاريخ الفكر اإلسـالمي 
في القرن السـابع عشـر: االتجاهات العلمية في الدولة العثمانيـة والمغرب العربي« 

الذي ستصدر ترجمته أيًضا عن مركز نهوض للدراسات والبحوث.

يتتبـع هـذا الكتاب جهود 89 شـخصيَّة ممَّن أفردوا كتبًا في المنطق أو شـرحوا 
وحّشوا كتب غيرهم، ويورد فهارس أعمالهم وأبرز الموضوعات والجداالت التي 
اشـتغلوا فيها. تتفاوت هذه التراجم تبًعا ألهمية أصحابها وقاماتهم العلميَّة وحجم 
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المـادة المتوفـرة من أعمالهم. ويمثِّل الكتاب -من هذه الجهة- ببليوغرافيا واسـعة 
تتناول أبرز أعالم المنطق في العالم العربي واإلسالمي في القرون الستة المدروسة. 
ف هـذه الشـخصيات علـى ثمانيـة فصـول علـى النحـو التالـي:   وقـد قسـم المؤلِـّ
1( المنطـق العربـي مـن عام 1200م إلى عـام 1350م. 2( تراث المشـرق العربي 
)1350-1600م(. 3( التراث اإلسالمي المغربي )1350-1600م(. 4( التراث 
 اإليرانـي )1600-1800م(. 5( التـراث الهنـدي اإلسـالمي )1600-1800م(. 
6( التراث التركي العثماني )1600-1800م(. 7( تراث شـمال إفريقيا )1600-

1800م(. 8( التراث العربي المسيحي )1600-1800م(. 

وقد غاب عن نطاق الكتاب إبراز التيار الناقد لمنطق اليونان، فغابت عن فصول 
الكتاب تراجم ابن تيمية والصنعاني والسـيوطي ومن حذا حذوهم، على الرغم من 
ف قـد خـصَّ ابن تيمية فـي مواضع أخرى مـن أعماله بالعناية والدراسـة.  أن المؤلِـّ
روا التقليد  ولعلَّ مردَّ ذلك هو حرص المؤلِّف على تخصيص كتابه لدراسـة من طوَّ
خالفوهـا  أو  اليونانيـة  أصولـه  بعـض  اسـتبعدوا  وإن  داخلـه،  مـن   المنطقـيَّ 

في الفروع.

يُعنى مركز نهوض للدراسات والبحوث بإعادة قراءة التاريخ الفكري اإلسالمي، 
ره عبر العصور، كمـا يُعنى بلفت االنتباه إلـى خطوط التواصل  عـه وتطـوُّ وإبـراز تنوُّ
والتفاعـل الثقافـي التي عرفها المسـلمون، فاسـتفادوا مـن تراث غيرهـم، وأعملوا 
صه مسـتفيدين وناقدين. كما يُعنـى بلحظة التقاء التراث  عقولهـم وثقافتهـم في تفحُّ
العلمي والشـرعي والسياسـي للحضارة اإلسالمية بالعصر الحديث، وتأثيرات هذا 
اللقـاء العاصـف، والبحـث في إمكانيات عقـد الصالت بين الواقـع المعاصر وبين 
مصـادر الـذات العميقـة الكامنة في هذا التراث. وقد أصدر المركز في هذا السـياق 
كتاب »إحياء التشـريع اإلسـالمي: اسـتقبال القانون األوروبي والتحوالت في الفكر 
التشـريعي اإلسـالمي فـي مصـر« لليونـارد وود، وكتـاب »علـوم الشـرع والعلـوم 

االجتماعية: نحو تجاوز القطيعة« للدكتور ساري حنفي.

نرجـو أن يرقـى هذا العمل لطموح القارئ الجاّد، وأن يكون إسـهامًا في إضاءة 
مساحة مهمَّة قلَّ االعتناء بها في التراث المنطقي والعقلي لحضارة المسلمين. 


