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Abstract

امللخـــــ�ص

The article contends that Ibn Rushd’s

extensive use of scientific analogies is
purposeful. Known to Historians as a jurist

and a physician who had an excellent mastery

of Arab literature, Ibn Rushd had nourished
interests in Mathematical and Physical
sciences as well. These interests of Ibn
Rushd’s had a great influence on the nature

of the analogies that he used in his works as

a philosopher. One of the main premises that

govern the use of analogy within the realms
of reasoning requires the user of analogies to

have a full knowledge of the subject matter
of the example. The present article attempts

to examine the extent to which Ibn Rushd
respects this rule as a premise to his argument,

and to what ends. For Ibn Rushd, the purpose
behind using mathematical examples was to
legitimize scientific theorization in the Islamic
world, and to set its rules of cooperation and

exchange among scientists. The certainty and

neutrality of mathematical sciences allow for
chose

this purpose. However, Ibn Rushd

to substitute mathematical analogies by
analogies of foundation of jurisprudence-- a

science which is closer to the audience that
he targeted in the first place. In fact, this is
the main factor behind Ibn Rushd’s strategic
choice to let go of mathematical examples.

�أبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث

الغر�ض من املقال هو احلديث عن ا�ستعماالت ابن ر�شد
للأمثلة العلمية والفقهية .فمن املعروف عند امل�ؤرخني �أن
الرجل كان فقيها وطبيبا وملما بالآداب العربية والعلوم
الريا�ضية والفيزيائية؛ وقد كان من الطبيعي �أن يكون لهذه
االن�شغاالت ت�أثريات ومداخل يف طبيعة اختياره لأمثلته يف
ن�صو�صه الفل�سفية .الأمر الأول الذي وقف عنده املقال هو
ا�ستعماله متثيالت حم�سوبة على هذه الدوائر العلمية التي
هي يف الأ�صل تخ�ص�صات علمية لها �أ�صحابها العارفون
بها .لذلك كان هدف املقال هو فح�ص مدى التزام ابن
ر�شد بتلك القاعدة التي تلزم مُ�ستعمل التمثيل ب�أن ميتلك
علما متقدما باملعارف املمثل بها باعتبارها مقدمة يف
حجته .كان التمثيل بعلوم التعاليم بق�صد الت�شريع للنظر
العلمي ،وقد مكنت خ�صائ�ص علوم التعاليم ،من حت�صيل
هذه الغاية بالنظر �إىل يقينيتها وانف�صالها عن بادئ
الر�أي ،واقت�ضائها التعاون والتداول بخ�صو�ص ثمراتها� .أما
الأمر الثاين فهو ما ميكن ت�سميته ب�صراع التمثيالت عند
ابن ر�شد ،حيث يظهر املقال تناف�س هذه الدوائر املعرفية
والعلمية على احل�ضور يف ن�صو�صه .فقد تخلى عن التمثيل
بالعلوم الهند�سية ل�صالح التمثيل بالفقيهات من �أجل �إثبات
م�شروعية الفل�سفة واملنطق على الرغم مما تقدمه العلوم
الأوىل من �إمكانات جناح التمثيل مقارنة بالثانية .حيث
يظهر املقال �أن مقت�ضيات تداولية تتعلق بطبيعة املُ َخ َ
اطب،
جعلت مثال التعاليم غري ظاهر مبا يكفي له؛ يف حي كان
مثال �أ�صول الفقه �أقرب ف�ضال عن كونه ي�ستويف الغر�ض من
املثال الأول� ،أي �ضرورة التعاون والتداول.
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التمثيل بالعلوم للعلوم عند ابن ر�شد

د .ف�ؤاد بن �أحمد

عندما نفح�ص مليا متثيالت ابن ر�شد وم�صادرها ،جند دوائر معرفية كثرية كانت وراء تعدد هذه التمثيالت
وت�شعبها وخ�صوبتها .لكن تقليدين علميني غالبني كانا مبثابة املرجع الذي يحيل عليه يف متثيالته التي �سعى من
ورائها �إىل �إثبات م�شروعية الفل�سفة ،و�ضرورة اال�ستفادة من الأمم املختلفة .هذان التقليدان هما :الريا�ضيات
1
والفقهيات.
�إال �أن �أمرين اثنني ا�ست�أثرا باهتمامنا يف متثيل ابن ر�شد بهاتني ال�صناعتني:
الأول ،ت�شديده على قاعدة تلزم مُ�ستعمل التمثيل ب�أن ميتلك علما متقدما باملعارف املمثل بها (= العلوم
التعاليمية والفقهية) باعتبارها مقدمة يف حجته ،قبل �أن َيطلب دعواه التي من �أجلها ي�ستعمل ذلك املثال.
�أما الأمر الثاين فيحيل على واقع املمار�سة النظرية البن ر�شد .فعلى الرغم من االختالف الكبري بني علم
التعاليم وعلم الفقه على م�ستوى هوية كل علم ،وعلى م�ستوى مبادئهما ونتائجهما واملخاطب بهما ،ف�إنه مل يرتدد،
مع ذلك ،يف �أن ي�ستخدمهما معا لأجل �إثبات �ضرورة النظر والرتاكم العلميني ،بل �أكرث من ذلك مل يتوان يف
حلظة من حلظات التمثيل عن التخلي عن التقليد العلمي التعاليمي ل�صالح التمثيل ب�صناعة �أ�صول الفقه.
�أما عملنا يف هذه الدرا�سة ف�سين�صب �أوال ،على فح�ص مدى التزام ابن ر�شد بتلك القاعدة املقننة للتمثيل
امل�شار �إليها .وثانيا ،على م�سوغات تراجعه عن التمثيل بعلوم التعاليم ل�صالح التمثيل بال�صناعة الفقهية مع ما
تقدمه العلوم الأوىل من �إمكانات جناح التمثيل مقارنة بالفقه.

�أوال :م�صادر التمثيل عند ابن ر�شد
يقول عبد اهلل العروي« :عندما نتكلم عادة عن الن�ص
الأر�سطي امل�ضمن يف الكتب الثمانية (الأورغانون) نتكلم
عن ن�ص تقريري عاطل جمرد من كل �سوابقه ولواحقه،
يف حني �أن الن�ص املفهوم البد �أن يكون �أ�شمل و�أعمق من
ذلك .توجد خلف الن�ص (املنطقي) الثقافة اليونانية
ب�أ�صولها املختلفة» .2الواقع �أن هذه املالحظة املنهجية
ت�صدق �إىل حد بعيد على جمموع ن�صو�ص اب��ن ر�شد
املنطقية وغري املنطقية على حد �سواء .فقد مت التعامل
لأمد طويل -مع فل�سفته عموما باالقت�صار فقط علىمنطوقها ورغبات �صاحبها ومقا�صده املعلنة ،وبانف�صال
�شبه ت��ام ع��ن امل���ادة الثقافية التي ن�سجت منها هذه
الن�صو�ص ،وك�أنها �أمر الحق على الن�ص لدواع عار�ضة

ميكن اال�ستغناء عنها يف �شروط خمتلفة .واحل��ال �أن
فح�ص الهواج�س التي �شغلت بال ابن ر�شد وحتكمت يف
تعامله مع امل�صنف الأر�سطي (�سواء كان يف فن ال�شعر �أو
اخلطابة �أو الربهان �أو ما بعد الطبيعة )...تُظهر �أنه مل
يكن ينظر �إىل ن�صو�ص �أر�سطو على �أنها ن�صو�ص مفارقة
لثقافتها املن�سوجة منها كليا �أو جزئيا.
مثل الن�ص كمثل «اجلهاز اله�ضمي ،ال ت��دب فيه
احلياة ،ال يحمى يف ذهن املتقبل ويعود منتجا� ،إال �إذا
ك�سي بلحم وانتع�ش بدم متدهما به العلوم القطاعية»،3
�أو اجلزئية ،نظرية كانت �أو عملية .و�إغفال جهات دخول
املعارف التي راكمتها هذه العلوم يف اخلطاب الفل�سفي
هو الذي �أدى -كما �أ�شرنا يف مقدمة البحث� -إىل ح�صر
املنطق يف الربهان واال�ستنباط دون التمثيل واال�ستقراء،
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بنيت بها هذه امل�ضامني؛ بل قد نقول �إنه حتى و�إن انتبهت
قلة ،يف �سياق خ�صومة عر�ضية مع الفئة الأوىل �أحيانا،
�إىل �أهمية فح�ص هذه الآليات ،ف�إنها حت�صر احتفاءها
يف �صورتها �أو �صورها املنطقية ،ذاهلة عن الفح�ص عن
مادة �أو مواد هذه الآليات التي ا�ستعان بها �أبو الوليد يف
ت�شييده لأقاويله الفل�سفية والعلمية وغريها.
لعل م��دار التمثيل عند ابن ر�شد كان على �أمرين
اثنني� :أعني على م��ادة ه��ذا التمثيل من ناحية وعلى
�صورته من ناحية �أخ��رى .فمادة التمثيل هي مقدماته
التي تعتمد �أ�سا�سا ما هو مقبول عند كل النا�س �أو جلهم
لغاية الإقناع ،وهذا وما ميكن �أن ن�سميه بعامل اخلطاب
�أو القول .ونق�صد بعامل القول جممل الكفايات املعرفية
والثقافية التي ت�أتي هذه امل�ضامني وامل��واد م�شكلة بها
ومعتمدة عليها ،بحيث تكون هذه امل�ضامني �إما غريبة
عن املخاطبني فيجعلها القول �أليفة ،و�إم��ا �أليفة بد ًءا
فينطلق ه�ؤالء منها لتكوين �أحكام جديدة ،وتبعا لذلك
()7
تكون الأقوال نافذة �إىل املخاطبني بال�سهولة املطلوبة.
�أما �صور التمثيل فقد تبني �أنها البناء �أو الت�أليف الذي
تت�شكل وفقه م��ادة التمثيل لت�ؤلف �صورة ا�ستداللية ال
تختلف عن باقي �صور اال�ستدالالت الأخرى.
و�إذا تبني �أن���ه ال ب��د للتمثيل م��ن م���ادة ه��ي التي
يمُ�� ّث��ل بها ،ف�ضال ع��ن �صورته ،ف���إن��ه ميكن بغري قليل
من االختزال� ،أن نردّ املواد التي كان يمُ َ ّثل بها عموما،
�أي حمتويات التمثيل� ،إىل تقاليد علمية �سادت لي�س
يف القرون الو�سطى فح�سب ،بل امتدت من الع�صور
اليونانية حتى ع�صر النه�ضة مرورا بالقرون الو�سطى
الإ�سالمية .ونعني بهذه التقاليد :التعاليم (وخا�صة
الهند�سة) والب�صريات والطب ،هذا ف� ً
ضال عن التقاليد
اخلا�صة باحل�ضارة الإ�سالمية ،من كالميات وفقهيات
وبيانيات (قر�آن� ،شعر� ،أمثال .)...وهذا يعني �أن الأفكار
والأقوال الفل�سفية قد منت وتبلورت منذ البدايات الأوىل
م��ن خ�لال دخولها يف ح��وار مف�صل ومتميز م��ع هذه
العلوم .وهذه الأمثلة املنتمية �إىل هذه العلوم القطاعية
هي ما نحاول البحث عنه و�إبرازه عند ابن ر�شد ،وميكن
تف�صيل بع�ض م�صادرها كالآتي:

�أبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث

واىل جعله �آلة للتهذيب والعر�ض 4.وباملقابل فمن �ش�أن
االنتباه �إليها �أن يوقفنا على قدرات التمثيل يف االكت�شاف
واالبتكار من جهة؛ وعلى تفاوت مداخل و�آثار هذه العلوم
عند التمثيل بها يف القول الفل�سفي الر�شدي من جهة
ثانية ،فالتمثيل باحلروف غري التمثيل باملواد عموما،
والتمثيل بزيد وعمرو غري التمثيل بعمر بن اخلطاب
وعثمان بن عفان :فـ«ال �أحد ي�ستطيع �أن يدعي �أن تلقني
املنطق الأر���س��ط��ي اعتمادا على �أمثلة نحوية ي�ساوي
التلقني اعتمادا على �شواهد م�أخوذة من الريا�ضيات
العالية»(.)5
مل��ا ك��ان التمثيل واال�ستعارة والت�شبيه �آل��ي��ات بها
نعرب ونبلغ كما ن�سعى �إىل الت�أثري؛ كان طبيعيا لتحقيق
هذا الأمر بنجاعة ،العمل دائما على املالءمة بني هذه
الآليات وبني الغاية التي نطلبها .ومن هنا فال ينبغي
لدرا�سة للتمثيل واال�ستعارة والت�شبيه واملثال �أن تقت�صر
على معاجلتها يف �سياق خا�ص ويف �أف��ق خم�صو�ص،
لأن ذل��ك قد ي���ؤدي �إىل جعل ما يعود �إىل خ�صو�صية
اال�ستعمال �أو ال�سياق ذا طبيعة م�ضيقة )6(.ل��ذا ف�إن
�أ�سئلة من قبيل :ما هي عنا�صر هذه الآليات؟ وما هي
الأ�س�س التي تقوم عليها؟ وما هي العوامل املتدخلة يف
اختيار ابن ر�شد لهذه العنا�صر دون غريها لي�ستعملها
عند ت�شغيله هذه الآليات؟ وما هي طبيعة العالقة بني
هذا االختيار ومن يتوجه �إليهم ابن ر�شد ب�أقواله ،هذا �إن
كانت هناك عالقة ما؟ قلت �إن �أ�سئلة من هذا القبيل ال
ميكن اال�ستغناء عنها من �أجل الإحاطة بعملية التمثيل ال
ك�صورة قيا�سية فقط ،بل كمواد و�شروط لهذا التمثيل.
التمثيالت واال�ستعارات واملثاالت قوية احل�ضور يف
اخلطاب الفل�سفي الب��ن ر�شد ،وه��و يف ه��ذا ال يختلف
ع��ن �سائر اخلطابات الفل�سفية .وك�ثرة وروده���ا عند
الرجل تعني حتديدا ورودها يف �سياقات بعينها ،وهذا
ما ي�شجعنا على مراجعة �أحكامنا ال�سائرة بخ�صو�ص
فل�سفته وبخ�صو�ص دور هذه الآليات ذاتها .ذلك �أن
�أكرث ما �أحلت عليه الدار�سات التي �أجنزت يف الأقوال
الفل�سفية الب��ن ر�شد �أحل��ت على م�ضامينها املعرفية
واملذهبية� ،أكرث مما حفلت بدور الآليات املنهجية التي
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الأمثلة ال�شرعية :حيث يظهر �أن ابن ر�شد مل يكن
يكتب �أو ي�شرح ن�صو�ص �أر�سطو �أو يرد على الفل�سفة
واملتكلمني� ،إال واخلطاب القر�آين ال�شرعي حا�ضر يف
ذهنه ،ي�ست�شهد به ويخ�ضعه لقراءته (ميكن العودة �إىل
ف�صل املقال والك�شف عن مناهج الأدلة و�أمثلة تلخي�ص
كتاب ال�شعر وطريقة ا�ستثمار ابن ر�شد لق�صة النبي
يو�سف .)...ه��ذا ف�ضال عن �إب���رازه للجانب التمثيلي
واال�ستعاري يف اخل��ط��اب ال��ق��ر�آين ،باعتباره يتجاوز
الطريقة الكالمية يف التمثيل واال�ستعارة.
الأمثلة الكالمية (ن�سبة اىل علم الكالم) :ال ميكن
ملتتبع م�ؤلفات ابن ر�شد مبختلف �أجنا�سها ومو�ضوعاتها،
�أال يدرك �أن ابن ر�شد كان م�سكونا منذ بداية ان�شغاالته
الفكرية بهاج�س ال��رد على علماء الكالم ،والأ�شاعرة
بخا�صة .ورمبا تكون ت�آليفه املنطقية الأوىل (خمت�صر
املنطق) خري �شاهد على ما نقول ،لذلك كانت الأمثلة
الكالمية حا�ضرة بقوة يف كتاباته ،وك��ان ا�ستعمالها
لأمثلة عقدية مدخال النخراطه يف ذلك النقا�ش النظري
العقائدي ،و�إن كان دخوال غري مبا�شر؛ ولن يكون مبا�شرا
�سوى يف كتاباته الأخرى ،من قبيل الك�شف عن مناهج
الأدلة يف عقائد امللة.
الأمثلة ال�شعرية :ف�أغرا�ض ال�شعر العربي من
مدح وهجاء ورثاء ون�سيب ،كانت حا�ضرة يف ذهن ابن
ر�شد وهو ي�شرح كتاب ال�شعر ،والكتاب الثالث من كتاب
اخلطابة وغريهما ،وهي التي وجهت ابن ر�شد يف بع�ض
اللحظات الت�أويلية احلا�سمة من قبيل �شرح العبارات
املتعلقة بامل�سرح ،كما كانت هذه الأغرا�ض حا�ضرة يف
ذهنه وهو ي�شرح �سيا�سة �أفالطون ،وينبه �إىل خماطر
القول ال�شعري و�آث��اره على النا�س؛ وال ميكن �أن ننكر
ب���أي ح��ال -دوره��ا يف تقوميه ملنزلة ال�شعر والآلياتال�شعرية (ا�ستعارة ،وت�شبيه و�إبدال).
�أمثلة العلوم اجلزئية :خطاب التعاليم ،الهند�سة
وعلم الفلك والب�صريات ،وهنا ال ميكن لقارئ بع�ض
ن�صو�ص ابن ر�شد العلمية ،كتلخي�ص الآثار العلوية� ،أو
تلخي�ص احل�س واملح�سو�س� ،أن يذهل عن املادة العلمية
امل�ستمدة من علم الب�صريات يف زمن ابن ر�شد؛ كما ال

ميكن �أن نتغافل عن املادة امل�ستمدة من علوم التعاليم
عموما (فلك ،هند�سة )...عندما نقر�أ تلخي�ص وتف�سري
ما بعد الطبيعة .ولعل التعاليم هي التقليد العلمي الذي
عادة ما يعمل م�ؤرخو الفل�سفة على �إبراز ح�ضوره القوي
يف كل م�ستويات اال�شتغال الفل�سفي للقدماء ،و�سواء
كانوا من منا�صري هذا التقليد �أو من اخلارجني عنه.
واحلقيقة �أن��ه من الأهمية مبكان التنبيه على منزلة
الأمثلة الريا�ضية والهند�سية خا�صة التي ي�ستعملها ابن
ر�شد على طول م�ؤلف �ضخم من حجم تف�سري ما بعد
الطبيعة ،على الرغم من قلة ا�شتغاله بعلوم التعاليم.
كما �أن علما �آخر �شديد ال�صلة بعلوم التعاليم ،ومنفتحا
على التجربة �سيحظى هو الآخ��ر بان�شغال الباحثني
وم���ؤرخ��ي الأف��ك��ار العلمية وه��و الب�صريات ،ال��ذي ُع ّد
النموذج العلمي  paradigmالذي يحال �إليه يف باقي
العلوم وال�صنائع ،ويحتذى يف انفتاحه ونهجه الت�أليفي
بني اال�ستقراء التجريبي واال�ستنباط الريا�ضي.
�أم���ا اخل��ط��اب العلمي الآخ���ر ال���ذي ك��ان ي�شكل
مادة ا�شتغال ابن ر�شد يف متثيالته وا�ستعاراته يف كل
الن�صو�ص تقريبا� ،سواء كانت ن�صو�صا ميتافيزيقية �أو
منطقية �أو كالمية �أو فقهية� ،أو كانت ن�صو�صا مو�ضوعة
�أو �شارحة ،فهو اخلطاب الطبي بلوازمه و�آالته من �أدوية
و�أغذية .غري �أن املثري لالنتباه �أن ابن ر�شد مل ي�ستعن
بهذا العلم يف الت�شريع للنظر العقلي على �أر�ض الإ�سالم،
بينما مثل به يف ق�ضايا الت�أويل والف�ضائل وغريها.
تعك�س هذه القطاعات املعرفية التي ا�ستقى منها
ابن ر�شد �أمثلته �أمرا �أوليا ،هو تعدد ان�شغاالت الرجل
يف حياته الفكرية ،فالرجل كان طبيبا وفقيها وعارفا
بالآداب العربية .ولكن بقدر ما ي�سرت هذه االهتمامات
املتعددة الب��ن ر�شد �إمكانيات ك�برى يف �صياغة وبناء
�أمثلته ،كانت تظهر -يف بع�ض الأح��ي��ان -حمدودية
تكوينه بخ�صو�ص بع�ض املجاالت العلمية التي ا�ستقى
منها �أمثلته.
ثانيا :التمثيل بني ال�صناعة العلمية والعملية
 .1قيمة التمثيل بعلوم التعاليم
مكّن علم التعاليم ابن ر�شد من مثال تتوافر فيه
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�إىل الأنبياء»(.)10
وعليه ،فالتو�صل �إىل معلومات بخ�صو�ص هذه
املوجودات التي يدر�سها علم الهند�سة ،ال ميكن ح�صوله
ما مل يتم ت��داول النظر فيها ناظرا بعد ناظر� ،أعني
بت�ضافر جهود النظار وتعاونهم .ولي�س القول ب�إمكانية
�أن يحيط واحد من النا�س بهذه املعلومات �إال من باب
الإمكان الأقلي؛ وقد �أ�شار �إليه ابن ر�شد هنا بالوحي �أو
ما ي�شابه ذلك من الر�ؤى والأحالم وغريها ،حتى يخرجه
عن طور املنجز الإن�ساين .وملا كان العلم وال�صناعات
عموما �إمنا من باب ال�ضروري �أو املمكن على الأكرث،
فلي�س ميكن ذلك �إال با�ستعانة املت�أخر باملتقدم .ومن
�أجل ذلك يجب �أن نقول �إنه ملا كان التعاون بينا بنف�سه،
وال �شك فيه عند من ي�شتغل بالنظر العلمي ،ف�إن «هذا
�أمر بني بنف�سه يف ال�صنائع العلمية» كلها .و�إذا فلما كان
�أمر التعاون بني علماء الهند�سة والهيئة يف النظر يف
املوجودات �أمرا بينا بذاته� ،صار التعاون يف �إن�شاء علوم
الآالت� ،أو املنطق حتديدا �أمرا بينا وال ي�شك يف �أمره.
• )2تلقي النتائج العلمية
هذا عن التعاون بني النظار� ،أما عن النتائج العلمية
فيمكن �أن نقول �إن��ه مثلما تقت�ضي ال�صنائع النظرية
والعملية التعاون والتداول ،حتى حتافظا على طبعتيهما
الب�شرية والعقلية ،ف�إن عدم �أخذ هذه ال�سريورة التي
يخ�ضع لها العمل العلمي بعني االعتبار ،يجعل ما انتهت
�إليه غري مقبول عند اجلمهور� ،أو بعبارة ابن ر�شد يكون
«�شنيعا وقبيحا يف بادئ الر�أي و�شبيها بالأحالم� ،إذ لي�س
يوجد يف هذا النوع من املعارف مقدمات حممودة يت�أتى
من قبلها الإقناع فيها للعقل الذي يف بادئ الر�أي� ،أعني
عقل اجلمهور»( .)11واحلقيقة �أن «كثريا من الأمور التي
تثبت يف العلوم النظرية �إذا عر�ضت على بادئ الر�أي
و�إىل ما يعقله اجلمهور من ذلك كانت بالإ�ضافة �إليهم
�شبيها مبا ي��درك النائم يف نومه كما قال (�أب��و حامد
ال��غ��زايل) ،و�أن كثريا من هذه تُل َفى لها مقدمات من
نوع املقدمات التي هي معقولة عند اجلمهور يقنعون بها
يف �أمثال هذه املعاين بل ال �سبيل �إىل �أن يقع بها لأحد
�إقناع»(.)12

�أبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث

�شروط النموذج الذي ي�صلح �أن ميثل به لوجوب تداول
الفح�ص عن امل��وج��ودات واح��د ًا بعد واح��د ،وا�ستعانة
املت�أخر باملتقدم .ومن بني �أهم هذه ال�شروط طبيعة العلم
ذات��ه ،وطبيعة ا�شتغال العلماء به ،ومنطق االكت�شاف
العلمي فيه� .أما �أهمها فهو دخول هذه الأمور �ضمن ما
ي�سمى عند ابن ر�شد باملعلوم بذاته.
فـ«مثال ما عر�ض لعلم التعاليم» ُيفيد الوجوب يف
«ال��ت��داول» و«اال�ستعانة» ،لأن ما ينتهي �إليه النظر يف
علم التعاليم ال يكون �إال بهما .هذا ال�شرط هو وحده
ما يجعل الرتاكم العلمي ممكنا من جهة ،ويجعل ،من
جهة ثانية ،ما ينتهي �إليه النظر التعاليمي معقوال (�أي
ميكن تعقله) ،و�إال عد �ضربا من اجلنون �أو الهلو�سات
�أو الوحي� .إن «معقولية» علم التعاليم تعني �أن هناك
تراكما يف ثمرات النظر العلمي ،ثمرة تف�ضي �إىل �أخرى
ب�شكل يجعل الأخرية غري ممكنة بدون الأوىل ،لأنها هي
التي وط���أت لها .وال ميكن النظر �إىل �آخر ثمرة انتهى
�إليها النظر العلمي با�ستقالل عن م�سل�سل الرتاكم
الذي انخرطت فيه الأبحاث التي �أعملها �أ�صحابها على
مر الع�صور .ومن هذه اجلهة ف�إن عمليات االكت�شاف
والتداول واال�ستعانة هي ما ي�ضفي �سمات العقلية على
ثمرات العلم ولي�س عر�ضه الأخري� ،سيما �أنه « ُي�شبه �أن
يكون ما يظهر ب�آخره للعقل هو عنده من قبيل امل�ستحيل
يف �أول �أمره»(.)8
• )1التعاون العلمي
�إذا افرت�ضنا مثال �أن «�صناعة الهند�سة يف وقتنا
هذا معدومة» ،و«رام �إن�سان واحد من تلقاء نف�سه �أن
يدرك مقادير الأجرام ال�سماوية و�أ�شكالها و�أبعاد بع�ضها
عن بع�ض ،مثل �أن يعرف قدر ال�شم�س من الأر�ض ،وغري
ذلك من مقادير الكواكب ،ملا �أمكنه ذلك ولو كان �أذكى
النا�س طبع ًا� ،إال بوحي �أو �شيء ي�شبه الوحي»( .)9وهذا
ين�سحب على جميع العلوم ،عملية كانت �أو نظرية ،يقول:
«لو قدّرنا �أن �صناعة من ال�صنائع قد دثرت ثم توهم
وجودها لكان يف بادئ الر�أي من امل�ستحيل ولذلك يرى
كثري من النا�س �أن هذه ال�صنائع هي من مدارك لي�ست
ب�إن�سانية فبع�ضهم ين�سبها �إىل اجلن ،وبع�ضهم ين�سبها
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وملا كان �سبيل هذه املعاين «�أن يح�صل بها اليقني
ملن ي�سلك يف معرفتها �سبيل اليقني»( .)13ف�إن �صاحب
ال�صناعة هو وحده الذي بو�سعه متابعة هذا ال�سبيل �أو
هذه ال�سريورة العلمية .من �أج��ل �إظهار كيف يح�صل
تلقي نتائج النظر العلمي عند �صاحب ال�صناعة وعند
غ�ي�ره ،يلج�أ اب��ن ر���ش��د �إىل التمثيل بعلوم الهند�سة
والهيئة .وهكذا فلو فر�ضنا �صناعة علم الهيئة يف وقتنا
هذا معدومة وخرجنا للنا�س بقول مفاده «�إن ال�شم�س
�أعظم من الأر�ض بنحو مائة وخم�سني �ضعف ًا �أو �ستني،
لعد هذا القول جنون ًا من قائله»( .)14لكن يجب �أن ن�شدد
على �أنه �س ُي َع ُّد كذلك يف نظر بادئ الر�أي ال يف احلقيقة،
�أعني عند اجلمهور ،ال عند ممار�سي النظر العلمي ،لأن
هذا القول قد قام عليه الربهان يف علم الهيئة قيام ًا
ال ي�شك فيه من هو من �أ�صحاب ذلك العلم ،ح�سب ما
يقول ابن ر�شد .ويعود �إىل املثال نف�سه يف كتاب تهافت
التهافت ،ليظهر التقابل ال�شديد بني جهة النظر العلمي
وجهة نظر ب��ادئ ال���ر�أي ،م�ستعينا بخ�صائ�ص الدقة
وال�ضبط واليقني يف اجلهة الأوىل« :مثال ذلك �أنه لو قيل
للجمهور وملن هو �أرفع رتبة يف الكالم منهم� :إن ال�شم�س
التي تظهر للعني يف قدر قدم هي نحو من مائة و�سبعني
�ضعفا من الأر�ض ،لقالوا هذا من امل�ستحيل ،ولكان من
يتخيل ذلك عندهم كالنائم ،ولع�سر علينا �إقناعهم يف
هذا املعنى مبقدمات يقع لهم الت�صديق بها من قرب
يف زمان ي�سري بل ال �سبيل �أن يتح�صل مثل هذا العلم
�إال بطريق الربهان ملن �سلك طريق ال�بره��ان»(� .)15إذا
كان هذا التقابل وا�ضحا يف العلوم التعاليمية فهو �أو�ضح
و�أب���رز يف العلوم الإلهية« :و�إذا ك��ان ه��ذا م��وج��ودا يف
مطالب الأمور الهند�سية ،وباجلملة يف الأمور التعاليمية
ف�أحرى �أن يكون ذلك موجودا يف العلوم الإلهية� .أعني ما
�إذا �صرح به للجمهور كان �شنيعا وقبيحا يف بادئ الر�أي،
و�شبيها ب��الأح�لام»( .)16هاهنا كانت الأم��ور التعاليمية
مثاال ملا يجب �أن يكون عليه الأمر يف العلوم الإلهية من
باب الأوىل والأحرى.
لكن �إذا ك��ان على اب��ن ر�شد �أن ميثل هنا ب�شاهد
�أع���رف م��ن �أج���ل مطلوب �أخ��ف��ى ،فاحلقيقة �أن هذا

ال�شاهد ،حتى و�إن كان ريا�ضيا تعاليميا ،خلوا من املادة
جم��ردا ،ف�إنه غري معروف متاما ،لأن م�ضاعفة حجم
ال�شم�س للأر�ض لي�ست َمعلومة حمدودة وم�ضبوطة حتى
بني العلماء �أنف�سهم ،ف�أ ّنى البن ر�شد �أن ميثل به؟ فهل
نعترب هذا ت�ساهال منه يف ممار�سة التمثيل ،ونحن نعلم
ما �سبق �أن �أو�صى به يف بداية تلخي�ص كتاب الربهان
و�شرحه ،عندما قال« :الذي يعلم ال�شيء بطريق التمثيل
والإق��ن��اع ،فقد يجب �أي�ض ًا �أن يكون قد تقدم فعرف
ال�شيء الذي متثل به ،قبل �أن يعرف ال�شيء الذي عرفه
()17
من ِقبل املثال»؟
 .2الرتاجع عن التمثيل بعلوم التعاليم
ولكن �إذا ك��ان الأم��ر كذلك فما ال��ذي حمله على
ال�تراج��ع عن التمثيل بعلوم التعاليم ل�صالح التمثيل
ب�صناعة الفقه؟ �أال ميكن �أن يعد رك��وب مركب املثال
الأع��رف الفقهي مدعاة للت�شكيك يف �صدق النتيجة،
بل يف جناعة التمثيل �أ�صال؟ ملاذا انتقل من هذا البيان
�إىل مثال و�ضعي ،واحلال �أنه «لي�س الأمر يف الو�ضعيات
(الفقهيات) كالأمر يف العقليات»()18؟ �أمل ي�شو�ش ابن
ر�شد بهذا التخلي عن مثال التعاليم على منزلة علوم
التعاليم نف�سها؟ جند جزءا من هذا االعرتا�ض الأخري
يف تهافت التهافت ،وكان قد و�ضعه ابن ر�شد على متثيل
الغزايل لأمور نظرية ب�أمور فقهية� .ألي�س ما فعله ابن
ر�شد عني ما عابه على الغزايل؟ رمب��ا .لكن �أال يكون
التمثيل �أحيانا غري مفكر فيه متام التفكري يف حني يكون
االعرتا�ض على التمثيل ذاته مو�ضع فح�ص �شديد؟
يبدو �أن قرب التمثيل البدئي من العفوية والتلقائية،
وه��و م�صدر �صعوبات كثرية ،هو ال��ذي يف�سح املجال
طبعا لالعرتا�ض على ال��دع��وى م��ن �أ�سا�سها ،ولكنه
يف�سح املجال �أي�ضا لتعديل التمثيل وت�صحيحه ،ل�صالح
املعرت�ض ،كما يف�سح املجال لتقومي املنزلة احلجاجية
للتمثيل �أحيانا �أخرى.
احلقيقة �أن ابن ر�شد قد تراجع فعال عن التمثيل
بعلوم التعاليم ،معربا عن و�ضعية ا�ستغنائنا اللجوء �إىل
هذا العلم بالقول« :وما الذي �أحوج يف هذا �إىل التمثيل
ب�صناعة التعاليم ،وهذه �صناعة �أ�صول الفقه والفقه
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الهيئة ،ف�إنه يجب �أن نقول �إن هذه احلقيقة لي�ست بينة
بذاتها �إال عند من هو من �أ�صحاب علم الهيئة ،هذا �إن
كانت كذلك بالفعل .وابن ر�شد ،فوق ذلك ،ال يتوجه بهذا
املثال �إىل �أ�صحاب علم الهيئة ،و�إمنا �إىل فئة من النا�س
لي�ست من �أه��ل العلم بال�صناعات وب�شروط �إن�شائها
وحفظها وتطويرها ،لأن من هو من علماء الهيئة يبدو
يف غنى عن هذا القول ما دام ابن ر�شد يعتربه �أمرا بي ّنا
بذاته .فهو ال يتوجه بالقول �إال �إىل من ي�شكك يف �أمر
التعاون بني النا�س يف �إن�شاء العلوم وال�صناعات� ،إىل
من يعتقد �أن العلم قد ي�صدر عن قوة غري ب�شرية .لهذا
رمبا كان م�ضطرا �إىل التخلي عن مثال العلم التعاليمي
وا�ستبداله بعلم الفقه ،لأن املثال الفقهي ،مقارنة باملثال
التعاليمي ،قريب امل�أخذ عند املخاطب ،م�ستوف ب�شرط
الظهور له ،وهو عنده مبثابة مقدمة حممودة.
هكذا يكون اب��ن ر�شد قد خ�ضع ،يف ه��ذا التمثيل
َ
�شروط
�أي�ضا� ،إىل دواع تداولية �أخذ فيها بعني االعتبار
املُ َ
خاطب �أكرث مما �أخذ �شروط اخلطاب ذاته .وقد كان
ذلك على ح�ساب وثاقة املثال ،ذلك لأنه من الأن�سب ،من
ناحية الوثاقة ،التمثيل ب�صناعة الهيئة والهند�سة لوجوب
ا�ستعانة املت�أخر باملتقدم يف �صناعة املنطق والفل�سفة،
مادامت علوم التعاليم عموما ال تَع ّلقَ لها بعقيدة بعينها،
و�أنها يقينية ،بينما الفقه �صناعة ظنية.
ويف هذا ال�سياق ال بد من الإ�شارة �إىل �أن من الباحثني
من ا�ستغرب جلوء ابن ر�شد �إىل الفقه عموما لتربير قيمة
الفل�سفة ومو�ضوعها ،بل اعترب يف هذا اللجوء �ضربا من
“املفارقة” .ميكن �أن نعترب كالم علي �أومليل منوذج هذا
اال�ستغراب .فهو ال ميل من تكرار احلديث عن «ا�ستعمال
ابن ر�شد اخلطاب الفقهي الأ�صويل دفاعا عن �شرعية
الفل�سفة»( .)22علما �أن الفل�سفة �صناعة برهانية والفقه
�صناعة ظنية .من هنا حق للباحث �أن يت�ساءل «فكيف
�إذن يحتاج علم �أعلى (الفل�سفة) �إىل علم �أدنى (الفقه)
لتربير قيمته ومو�ضوعه؟ �إنه يحتاج �إىل مثل ذلك لأن
املخاطب هو جمهور املجتمع الإ���س�لام��ي»( .)23وم��ع �أن
منطلقات و�أغرا�ض هذا الباحث تختلف عن منطلقنا
وغر�ضنا من فح�ص متثيل ابن ر�شد باخلطاب الفقهي
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نف�سه مل يكمل النظر فيهما �إال يف زم��ن طويل؟»(.)19
وهكذا يظهر �أن التمثيل بالفقه �أقرب من التمثيل بعلوم
التعاليم .لكنه �أقرب بالن�سبة �إىل من؟
�إن انتقاء ابن ر�شد للمثال الذي ي�شهد ب�شكل قطعي
ل�ضرورة ا�ستعانة باملت�أخر املتقدم ،مل يكن عفويا تلقائيا
بل كان مقيدا بخلفيات معرفية وتداولية هي التي حكمت
ذلك االختيار بالذات ،وهو ما �سن�أتي �إليه بعد قليل.
�صحيح �أن ما ي�صدق على علم التعاليم ي�صدق على
الفقه� ،إذ �أنه «لو رام �إن�سان اليوم من تلقاء نف�سه �أن
يقف على جميع احلجج التي ا�ستنبطها النظار من �أهل
املذاهب يف م�سائل اخلالف التي وقعت املناظرة فيها
بينهم يف معظم بالد الإ�سالم  -ما عدا املغرب  -فكان
�أه�ل ًا �أن ي�ضحك منه ،لكون ذلك ممتنع ًا يف حقه مع
وجود ذلك مفروغ ًا منه»( .)20وهذا �أمر بينّ بنف�سه يف
ال�صنائع العملية.
مل ي��رد �أم��ر التمثيل بالفقه �إال يف �سياق التمثيل
بال�صناعة العملية عموما� ،أعني التمثيل باحلقيقة التي
مفادها �أنه لي�س من ال�صناعات «واحدة يقدر �أن ين�شئها
واحد بعينه» .وملا كان الفقه �صناعة عملية� ،صار التمثيل
به نافعا يف �إظهار احلكم بوجوب التعاون بني العلماء.
ويجب �أن ن�ضيف �أن��ه لي�س فقط ملكان عملية �صناعة
الفقه ح�صل ه��ذا التمثيل ،و�إمن��ا ملكان �أن اب��ن ر�شد
نف�سه قد َخرب �أمر �صناعة الفقه عن قرب ،لذلك كان
التمثيل بالفقه يف احلقيقة متثيال بالنموذج الذي هو ابن
ر�شد نف�سه ،ابن ر�شد الفقيه الذي �ألف كتابا يف م�سائل
اخلالف بني املذاهب� ،أعني كتاب «بداية املجتهد ونهاية
املقت�صد» ،الذي ُع ّد كتابا عمدة يف الفقه املقارن.
لكن يبدو لنا �أن ما دعا ابن ر�شد �إىل ا�ستبدال مثال
علوم التعاليم لي�س فقط ما ذكرنا� ،أعني التمثيل ب�صناعة
عملية وب�صناعة مار�سها وخربها ،بل لعله �أم��ر �آخر،
يجعل مثال علم التعاليم �إذا قارناه مبثال الفقهيات �أقل
جناعة يف ا�ستيفاء الغر�ض من التمثيل .ف�إذا �أخذنا بعني
االعتبار �إ�شارته �إىل �أن احلقيقة �أو املقدمة التعاليمية
التالية« :ال�شم�س �أعظم من الأر�ض بنحو مائة وخم�سني
�ضعف ًا �أو �ستني»( ،)21هي مما قام عليه الربهان يف علم
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والأ�صويل ،ف�إننا نوافق الباحث �س�ؤاال وجوابا .وهو ما
�أظهرناه �أعاله من طريق خمتلفة.
فقد جل�أ ابن ر�شد يف ف�صل املقال�« :إىل لغة الفقيه
ليدافع عن �شرعية الفل�سفة ،مع اعتقاده الرا�سخ ب�أن
علم الفقه هو علم �أدنى من علم الفل�سفة»( .)24ومع �أن
علي �أومليل ال يعترب م�س�ألة اللجوء هذه مندرجة �ضمن
تقنية التمثيل وي�ضعها على م�ستوى العالقة املتوترة بني
ال�سلطة العلمية وال�سلطة ال�سيا�سية ،حني ق��ال« :لقد
ا�ضطر ابن ر�شد �إذن �إىل اال�ستعانة بال�سلطة العلمية
للفقيه للدفاع ع��ن ال�سلطة العلمية للفيل�سوف» ف�إن
املفارقة تكمن هنا بال�ضبط «لأنه من الناحية النظرية
املح�ض ،ف�إن العلم الأعلى هو الذي يحتاج �إليه العلم
الأدنى لتربير مبادئه ولي�س العك�س .والفقه يف نظر ابن
ر�شد ما هو �سوى �صناعة ظنية ،فلي�س هو امل�ؤهل لتربير
العلم الفل�سفي الذي يعتمد قيا�س الربهان ،وهو �أوثق
منهج علمي بح�سب املنطق الأر�سطي»)25(.هاهنا ينبغي
�أن ن�سجل �أن علي �أومليل يخلط بني تربير ابن ر�شد قيمة
الفل�سفة ومو�ضوعها (م�شروعية النظر الفل�سفي) وهو ما
عرب عنه بو�ضوح وتربير املبادئ وهو ق�ضية �أخرى لي�ست
داخلة ال �ضمن برنامج عمل ابن ر�شد يف ف�صل املقال وال
�ضمن �أغرا�ضه .فا�ستعانة ابن ر�شد باخلطاب الأ�صويل
للدفاع عن م�شروعية اخلطاب الفل�سفي هو �ضرب من
القيا�س التمثيلي ،ا�ستدل فيه ابن ر�شد بظهور م�شروعية
القيا�س الفقهي على م�شروعية النظر الفل�سفي .وعامل
الظنية هنا له دور حا�سم يف التمثيل .فالفقه من هذا
الباب ال ميكن �أن يكون منوذجا �أمثل للفل�سفة ،بالنظر
�إىل ظنية الطرف الأظهر يف اال�ستدالل ويقينية الطرف
الثاين .هذا هو جوهر مالحظتنا على ابن ر�شد .لكن
التمثيل غري تربير املبادئ� .إن ا�ستعانة علم بعلم �آخر
لتربير مبادئه ومو�ضوعه لي�س مقيدا بالعلو والدنو بدليل
�أن ما بعد الطبيعة ي�ضطر �إىل الطبيعة وهو علم �أدنى
ليربر مبادئه .وهذا ما ذهل عنه علي �أومليل.
على �أية حال ،يتقدم ابن ر�شد يف �سريورة التمثيل
خطوة �إىل الأمام من قيا�س امل�ساوي �إىل قيا�س الأوىل.
ف�إذا كان �أم ُر وجوب التعاون بني العلماء املتقدم منهم

واملت�أخر يف النظر «ب ّي ًنا بنف�سه ،لي�س يف ال�صنائع العلمية
فقط ،بل ويف العملية ،ف�إنه لي�س منها �صناعة يقدر �أن
ُين�شئها واح��د بعينه ،فكيف ب�صناعة ال�صنائع ،وهي
احلكمة؟!»( .)26و�إذا كانت قاعدة قيا�س الأوىل تقول�« :إن
كان �شيئان يقاالن على �شيئني ،ف�إنه �إن كان ما يظن به
�أنه �أحرى ب�أن يكون وجوده �أقل يوجد ،فالذي هو �أحرى
بالوجود يوجد �أي�ضا»( ،)27مبعنى �أنه �إذا كانت احلكمة،
مبا هي �صناعة نظرية بل ومبا هي �صناعة ال�صنائع،
�أوىل با�سم ال�صناعة من �صناعة الفقه مبا هي �صناعة
عملية ،وكانت �صناعة الفقه ال يقدر �أن ين�شئها واحد
بعينه ،ف�إنه من باب الأوىل والأح���رى� ،أال يقدر واحد
بعينه �أن ين�شئ احلكمة.
و�إذا كان هذا هكذا ،فاحلكم النهائي هو« :يجب
علينا �إن �ألفينا ملن تقدمنا من الأمم ال�سالفة نظر ًا
يف املوجودات واعتبار ًا لها بح�سب ما اقت�ضته �شرائط
الربهان� ،أن ننظر يف الذي قالوه من ذلك وما �أثبتوه يف
كتبهم»(.)28
ثالثا :التمثيل بالفقهيات
�صحيح �أن معظم الدار�سني الذين تعر�ضوا لكتاب
«ف�صل امل��ق��ال وتقرير م��ا ب�ين ال�شريعة واحلكمة من
االت�صال» قد �شدُّو ْا �أحكامهم بخ�صو�ص هذا الكتاب
بنا ًء على فح�ص م�ضامني الكتاب دون جتاوزها �إىل
فح�ص الآليات التي ا�ستعملها يف ت�شييده لهذه امل�ضامني،
�أو يف عر�ضه لها .لكن هذا ال يعني �أن فح�ص الآليات قد
يغني عن الطريق الأول ،بل نعتقد خالف ما يذهب �إليه
د .طه عبد الرحمن ،ب�أن املزاوجة بني الفح�صني هي
التي ميكن �أن تقدم لنا �صورة �أكرث تكاملية لأقوال ابن
()29
ر�شد ومقا�صدها.
وال تهمنا كثريا م�س�ألة هوية كتاب ف�صل املقال هنا،
لأن ما ي�شغلنا �أ�سا�سا هو الآلية التدليلية التي ا�شتغل بها
ابن ر�شد من �أجل حت�صيل مق�صوده من ت�أليف الكتاب،
�أعني �إثبات م�شروعية للفل�سفة وللمنطق ،كما ي�صرح
ُ
الكتاب لهذا الغر�ض ،الذي
الرجل هذا
بنف�سه؛ فلقد �أفرد
َ
مل يكن ليح�صله دون اال�ستعانة بالتمثيل ،فـ«هو ال يكاد
يتو�سل يف بيان مو�ضوعها ويف تقرير م�شروعيتها ،على
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مثل بالطب كما مثل بال�صناعات النظرية وغريها .لكن
يبدو لنا �أن التمثيل ب�صناعة الفقه وباملقايي�س الفقهية
كان هو الغالب يف ف�صل املقال.
كنا قد انتهينا �أعاله �إىل �أن ابن ر�شد قد تراجع عن
التمثيل بال�صناعات النظرية لفائدة التمثيل بالفقه،
وهذا ما يجعلنا نفرت�ض �أن هذه ال�صناعة كانت حتتل
عنده منزلة ال�شاهد الأمثل �أو «الأعرف» .ونعني بتخليه
عن التمثيل بالعلوم النظرية ل�صالح التمثيل بالفقه،
�أنه رمبا وجد يف الفقه قوال م�شرتكا بينه وبني من قد
يعرت�ضون (اجلمهور والفقهاء) على �شرعية املنطق
والفل�سفة ،فيكون اخل�صم (�أو ال�سائل بلغة تلخي�ص
كتاب اجلدل) هنا هو الذي فر�ض عليه طبيعة التمثيل.
لكننا ميكن �أن ن�ضيف �إىل هذه الدواعي التي حملت
على التمثيل بالفقهيات ،م�ب�ررات �أخ���رى ،ال تت�صل
باملخاطب الذي يتوجه �إليه ابن ر�شد فقط ،و�إمنا تت�صل
�أ�سا�سا ب�صناعة الفقه ذاتها؛ حيث ميكن �أن نقول بكثري
من الي�سر �إن من دواعي التمثيل بهذه ال�صناعة ،منزلة
ابن ر�شد العلمية نف�سها ،فهو فقيه م�شهور معروف ،وهذا
املربر الذاتي له �أي�ضا دور يف اختياره التمثيل ب�صناعة
�أ�صول الفقه والفقه .ومن هذه اجلهة �إذا كان �شرط نقل
حكم من �شبيه �إىل �شبيه ،هو ا�ستيفاء �شرط املعرفة
بال�شبيه الأول ،ف�إنه يعترب منوذج العارف بال�شبيه قبل
()33
نقل �صفاته �أو حكمه �إىل املطلوب.
لكننا ميكن �أن ن�سوق داعيا �آخر يقف وراء التمثيل
بالفقهيات ،وهو منزلة �أ�صول الفقه بني العلوم واملعارف،
املنزلة التي ت�شبه الفل�سفة �شبها ما� .إذ ميكن احلديث
عن ت�شابه ما بني الآليات الفقهية و�آليات الفل�سفة ،هذا
الت�شابه هو الذي مكن ابن ر�شد من �إجراء عملية التمثيل
وتعدية الأحكام من ال�شبيه الأعرف �إىل �شبيهه الأخفى.
فلكي ي�صح التمثيل كان البد «�أن يكون الفقه م�شرتكا مع
الفل�سفة يف جملة من امل�ضامني ويف جمموعة من الآليات
التي تنقل هذه امل�ضامني»( ،)34وذل��ك عمال بالقاعدة
التي تفيد �أن ال�شاهد ال ي�ستقيم اال�ستدالل به �إال �إذا
كان مبنزلة النموذج الأمثل لل�صفة �أو احلكم الذي يراد
نقله �إىل املمثل له م�ستوفيا بذلك �شرط ما �أ�سميناه
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امتداد حجم هذا الكتاب� ،إال بالآليات التمثيلية»03؛ هذا
بغ�ض النظر عن طبيعة الفح�ص ،هل هو كالمي جديل،
�أو فقهي خطابي� ،أو �أنه فل�سفي برهاين ،مع �أن طبيعة
الفح�ص هذه �شديدة التداخل بالآليات امل�ستعملة.
واحلقيقة �أن ال��ق��ول ال��ذي ي�سهل العثور ل��ه على
ما يدعمه هو �أن اب��ن ر�شد ك��ان فقيها يف ن�ص ف�صل
امل��ق��ال ،بدليل �أن��ه نظر يف منزلتي الفل�سفة واملنطق
«على جهة النظر ال�شرعي» .13ومن ثم فالقول بتو�سله
بالآليات التمثيلية يتما�شى متاما مع جهة النظر الفقهية
القيا�سية ،على اعتبار �أن التمثيل هو احلجة الفقهية/
اخلطابية بامتياز ،على �أن نفهم من ا�سم الفقه معناه
العام الذي �سبق �أن نقله املرتجمون العرب عن كتاب
�أنالوطيقا الأوىل لأر�سطو ،و�شرحه ابن ر�شد يف تلخي�ص
()32
كتاب القيا�س.
وحتى �إن �أخذنا بعني االعتبار �أن �أبا الوليد نف�سه
يتحدث عن متثيل يقيني ،ونحن نعرف �أن اخلطابة
(والفقه) ال تتجاوز عتبة الإقناع ،وملنا �إىل القول مع
من �سبقنا �إىل هذا الأمر ،ب�أن مقاربته كانت فل�سفية من
جهة املقا�صد ،ومن جهة اجلهاز املفاهيمي امل�ستعمل،
ف�إن الأمر لن مي�س يف �شيء قولنا ب�أن الرجل قد تو�سل
يف ف�صل املقال ب�آلية التمثيل ب�شتى �أنواعها ،هذا بغ�ض
النظر عن الطبيعة الفل�سفية �أو الكالمية �أو الفقهية
لهذا الن�ص .مما يعني �أي�ضا �أنه ال ميكن اعتبار تو�سله
بالآليات التمثيلية حجة على فقهية ن�ص ف�صل املقال،
لأن ا�شتغاله ب�آليات التمثيل كان يف كتب عدة ،ومن �أجل
مقا�صد متنوعة.
• .1يف م�شروعية التمثيل بالفقه
ميكن �أن نقول ،على وجه العموم� ،إن ابن ر�شد قد
ا�ستعمل يف ف�صل املقال جميع �أ�صناف املثال التي كان
حددها يف خمت�صر اخلطابة وتلخي�ص كتاب اخلطابة
وتلخي�ص كتاب القيا�س وتلخي�ص كتاب اجل��دل .فقد
ا�ستعمل ال�شبيه يف عر�ض ما (وه��و امل��ث��ال) ،وال�شبيه
باملنا�سبة (وهو ما يعرف بالتمثيل) ،وقيا�س الأوىل...؛
كما �أن مادة التمثيل التي ا�ستخدمها يف ا�ستدالله يف هذا
الكتاب قد تنوعت واختلفت من �صناعة �إىل �أخرى ،فقد
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بـ«ال�شاهد» .ف�إىل �أي حد ميكن القول �إن الفقه كان فعال
النموذج الأمثل يف ف�صل املقال حتى مثل به ابن ر�شد؟
ي�ؤكد ابن ر�شد �أن مق�صد ال�شرع مثله مثل الفل�سفة
يرتاوح بني تعليم العلم احلق والعمل احلق .ويظهر �أن
التعليم الأول نظري مداره «معرفة اهلل تبارك وتعاىل
و�سائر املوجودات على ما هي عليه ،وبخا�صة ال�شريفة
منها ،ومعرفة ال�سعادة الأخروية وال�شقاء الأخروي»(.)35
�أما التعليم الثاين ،فمداره «امتثال الأفعال التي تفيد
ال�سعادة ،وجتنب الأفعال التي تفيد ال�شقاء»( .)36والعلم
ال��ذي ينظر يف ه��ذه الأف��ع��ال ه��و ال��ذي ي�سمى «العلم
العملي»( .)37ومبا �أن هذه الأفعال تنق�سم �إىل نوعني:
�أفعال ظاهرة بدنية ،و�أفعال نف�سية .ف�إن هذه الأخرية هي
ما ي�شكل -يف نظر ابن ر�شد -علوم الآخرة �أو الزهديات،
()38
�أما الأفعال الظاهرة فهي مو�ضوع علم الفقه.
يظهر �أنه ما كان البن ر�شد �أن ميثل الفل�سفة بالفقه
لو مل يتقدم �أوال ليق ّرب بينهما ،والواقع �أن تقريبه هذا
ذهب �إىل حد اعتبار الفقه علما عمليا ،واحلال �أن هذا
العلم هو الق�سم �أو الفرع العملي من الفل�سفة �إىل جانب
الق�سم النظري� .إن مقاي�سته بني الفل�سفة والفقه ،مل
تكن لتح�صل لو مل يعمد �أوال �إىل و�ضع من��وذج لل�شرع
على غرار منوذج الفل�سفة .فكما �أن الفل�سفة ق�سمان،
نظرية وعملية ،كذلك ال�شرع ق�سمان نظري وعملي .هذا
مع �أنه يجب �أن ن�شري �إىل �أن كالمه هنا يوحي بنوع من
الت�شابه بني الفل�سفة وال�شرع ،وخا�صة من جهة دخولهما
معا حتت م�سمى العلم ،ومن جهة �أجزائهما ،ومن جهة
مقا�صدهما.
وم��ع �أن م��ن ع���ادة اب��ن ر���ش��د عند تعريفه للعلوم
واملعارف �أال يعلن عن �أبعادها الثقافية اخلا�صة مبلة
الإ�سالم ،ف�إنه �إذا رجعنا �إىل كتابه ال�ضروري يف �أ�صول
الفقه جنده يقول�« :إن املعارف والعلوم ثالثة �أ�صناف»،
هكذا ب�إطالق ،رغم �أن ما ي�أتي به من ت�صنيف قد يفهم
منه على التوايل :علم الكالم ،والفقه و�أ�صوله ،والقيا�س
الفقهي.
ومن هذه اجلهة فاملعارف ثالث:
•�إما «معرفة غايتها االعتقاد احلا�صل عنها

يف النف�س فقط ،كالعلم بحدث العامل ،والقول باجلزء
الذي ال يتجز�أ و�أ�شباه ذلك»( ،)39وهذا ما ن�سميه بالعلوم
الإلهية عموما(=�أ�صول العقيدة)؛
•و�إم��ا معرفة غايتها العمل ،وهذه منها كلية
وبعيدة عن �أن تكون مفيدة للعمل؛ ومنها «جزئية كالعلم
ب�أحكام ال�صالة وال��زك��اة وم��ا �أ�شبههما من جزئيات
الفرائ�ض وال�سنن ،والكلية كالعلم بالأ�صول التي تبنى
عليها هذه الفروع من الكتاب وال�سنة والإجماع ،والعلم
ب��الأح��ك��ام احلا�صلة ع��ن ه��ذه الأ���ص��ول على الإط�لاق
و�أق�سامها ،وما يلحقها من حيث هي �أحكام»()40؛
•و�إما «معرفة تعطي القوانني والأحوال التي بها
يت�سدد الذهن نحو ال�صواب يف هاتني املعرفتني ،كالعلم
بالدالئل و�أق�سامها ،وب�أي �أحوال تكون دالئل وب�أيها ال.
ويف �أي املوا�ضع ت�ستعمل النقلة من ال�شاهد �إىل الغائب
ويف �أيها ال .وهذه فلن�سمها �سبارا وقانونا ،ف�إن ن�سبتها
�إىل الذهن كن�سبة الربكار وامل�سطرة �إىل احل�س يف ما ال
ي�ؤمن �أن يغلط فيه»(.)41
وهكذا �صارت ق�سمة العلوم يف ال�ضروري يف الفقه
(وه��ي ق�سمة متعلقة بالعلوم الإ�سالمية ،كما يظهر)
ت�شبه على التوايل ق�سمة الفل�سفة �إىل علوم نظرية ،وعلوم
()42
علمية ،من �سيا�سة و�أخالق ،وعلوم �آلية وهي املنطق.
لكن ابن ر�شد ينبه �إىل �أن املق�صود بالنظر �أ�سا�سا هو
�أ�صول الفقه ،الذي ينق�سم �إىل �أربعة �أج��زاء :يت�ضمن
اجلزء الأول النظر يف الأحكام ،والثاين النظر يف �أ�صول
الأحكام ،والثالث يف الأدلة امل�ستعملة يف ا�ستنباط حكم
حكم عن �أ�صل �أ�صل ،وكيف ا�ستعمالها .والرابع يت�ضمن
()43
النظر يف �شروط املجتهد يف الفقيه.
من هنا يتبني �أن النظر اخلا�ص ب�صناعة �أ�صول
الفقه �إمنا هو اجلزء الثالث ،لأن الأج��زاء الأخرى من
جن�س املعرفة التي غايتها العمل ،ولذلك «ل ّقبوا هذه
ال�صناعة با�سم بع�ض ما جعلوه ج��زءا منها ،فدعوها
ب�أ�صول الفقه .والنظر ال�صناعي يقت�ضي �أن يفرد القول
يف هذا اجلزء الثالث �إذ هو مباين باجلن�س لتلك الأجزاء
الأخرى»(.)44
وعليه ،فتمثيل ابن ر�شد يف ف�صل املقال لن يكون

2011

بالفقه بح�صر املعنى� ،أع��ن��ي مب��ا ه��و علم عملي ،بل
ب�أ�صول الفقه الذي هو علم نظري �أو �آيل.
• .1وجوه التمثيل بالأمور الفقهية
•� .2إحداث النظر يف الفل�سفة ك�إحداث النظر
يف الفقه :بني الأوىل وامل�ساوي
كيف ا�ستنبط اب��ن ر�شد من الأم��ر الإل��ه��ي وجوب
النظر يف املوجودات �أو اعتبارها؟
الوا�ضح �أن �إعماله �آلية اال�ستنباط من �أجل اخلروج
بحكم متعلق بالنظر يف الأ�شياء التي تنزل من النظر
منزلة الآالت من العمل ،جاء نتيجة مقاي�سة �أقامها بني
النظر العقلي والنظر الفقهي .فما هي هذه الأ�شياء التي
تتنزل من النظر منزل الآالت من العمل؟
نهج ابن ر�شد يف ا�ستنباط احلكم بوجوب معرفة
القيا�س العقلي طريق تقنية التدرج من التوطئة �إىل
النتيجة ،حيث ال يكون لنا مدخل �إىل النتيجة �إال عن
طريق توطئة .هذه التوطئة بدورها ال ن�صل �إليها �إال عن
طريق توطئة �أخرى .وهكذا فلكي ن�صل �إىل درجة النظر
يف املوجودات ،ال بد من ا�ستيفاء هذه املقدمات:
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1 .1معرفة �أجزاء القيا�س التي منها تَر ّكب� ،أعني
املقدمات و�أنواعها؛
2 .2معرفة القيا�س املطلق ،و�أنواعه؛
3 .3العلم ب�أنواع الرباهني و�شروطها؛
ا�ستيفاء هذه ال�شروط يف�ضي بنا �إىل حت�صيل:
الأه��ل��ي��ة مل��ع��رف��ة اهلل ت��ع��اىل و���س��ائ��ر موجوداته
بالربهان.
�صحيح �أن ال�شرع قد حث على معرفة املوجودات
وعلتها الق�صوى بالربهان ،غري �أنه ال ميكن االرتقاء �إىل
القيام بهذا العمل الذي فيه امتثال لل�شرع �إال بح�صول
املقدمات الثالث الأوىل .لكن ابن ر�شد مل َي ْك ِفه هذا
اال���س��ت��دالل ال��ذي يجعلنا نت�أكد م��ن ���ض��رورة ا�ستيفاء
تلك التوطئات قبل القيام بالنظر ،فلج�أ �إىل التمثيالت
التالية :فبخ�صو�ص الأول الذي هو متثيل تنا�سبي ،يكون
العلم بتلك
النظر مثل العمل ومن ثم يكون اقت�ضا�ؤه َ
املقدمات مثل اقت�ضا ِء العمل املعرفة بالآالت؛ والتمثيل
الثاين كان باللجوء �إىل الفقه:

العارف
الفقيه
الأمر مبعرفة اهلل و�سائر موجوداته بالربهان؛
الأمر بالتفقه يف الأحكام؛
العلم ب�أنواع الرباهني و�شروطها؛
غري مذكور؛
معرفة املقايي�س الفقهية على �أنواعها ،وما منها معرفة ما هو القيا�س املطلق ،وكم �أنواعه؛ وما منه قيا�س وما
منه لي�س بقيا�س؛
قيا�س وما منها لي�س بقيا�س؛
معرفة �أجزاء القيا�س التي منها تركب ،واملق�صود مقدمات
معرفة الأ�صول.
الأقي�سة و�أنواعها.
أبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث
� جماعات املهجر

من خالل مقارنتنا لل�شروط التي ح�صل ا�ستنباطها
من احلث على النظر يف الأحكام بال�شروط التي ا�ستنبطت
من احلث على النظر يف املوجودات ،تت�ضح منزلة النظر
الفقهي عند ابن ر�شد ،وهي دون منزلة النظر العقلي
طبعا� .إن النظر يف الأحكام لي�س من مقام النظر يف
امل���وج���ودات .ويظهر ذل��ك م��ن املقدمتني الأول��ي�ين يف
اال�ستنباط ،ومن التفاوت يف ال�شروط (اخلانة الثانية).
�إذا كان الفقيه يحكم على الأفعال ،ف�إن العارف يحكم

على املوجودات فـ«�أي حاكم �أعظم من الذي يقول ب�أن
الوجود كذا �أو لي�س بكذا»( .)45لذلك ينتهي الأمر بابن
ر�شد �إىل جتاوز التمثيل من قيا�س امل�ساوي �إىل التمثيل
بالأوىل .وجند ذلك عنده يف ن�صني اثنني� :أحدهما هو
الذي ا�ستخل�صنا منه مكونات اجلدول �أعاله؛ والن�ص
ال��ث��اين ك��ان مبنا�سبة احل��دي��ث ع��ن اخل��ط���أ يف النظر
الفقهي والنظر العقلي حيث ميثل الثاين بالأول �أي�ضا.
يقول ابن ر�شد�« :إنه كما �أن الفقيه ي�ستنبط من الأمر
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بالتفقه يف الأحكام وجوب معرفة املقايي�س الفقهية على
�أنواعها ،وما منها قيا�س وما منها لي�س بقيا�س ،كذلك
يجب على ال��ع��ارف �أن ي�ستنبط من الأم��ر بالنظر يف
املوجودات وجوب معرفة القيا�س العقلي و�أنواعه ،بل هو
�أحرى بذلك لأنه �إذا كان الفقيه ي�ستنبط من قوله تعاىل
(فاعتربوا يا �أويل الأب�صار) وج��وب معرفة القيا�س
الفقهي ،فكم باحلري والأوىل �أن ي�ستنبط من ذلك
العارف باهلل وجوب معرفة القيا�س العقلي»( .)46وهذا
الأمر يعود لي�ؤكده بالقول�« :إذا كان ي�شرتط يف احلاكم
يف احل�لال واحل��رام �أن جتتمع ،له �أ�سباب االجتهاد-
وهو معرفة الأ�صول ومعرفة اال�ستنباط من تلك الأ�صول
بالقيا�س -فكم باحلري �أن ي�شرتط ذل��ك يف احلاكم
على املوجودات� ،أعني �أن يعرف الأوائ��ل العقلية ووجه
اال�ستنباط منها»( .)47ف�إذا كان قد تقدم �إىل معرفتنا �أن
�شروط،
احلكم ال�شرعي ال يمُ كن ل�صاحبه �إال با�ستيفاء
ٍ
كما تقدم �إىل علمنا �أن احلكم على الأفعال يف ال�شرعيات
دون احلكم على املوجودات ،فاملطلوب ،من باب �أوىل،
�أن ي�ستويف احلكم على املوجودات جمموعة من ال�شروط
التي ذكرناها �أعاله .وبعبارة �أخرى �إن ما �صح للفقه،
ي�صح بالأوىل للفل�سفة ،فقد تبني �أن الفل�سفة تنظر يف
املوجودات ،بينما ينظر الفقه يف �أفعال النا�س ،والنظر
يف املوجود عموما �أ�شمل و�أكمل من النظر يف عر�ض من
�أعرا�ضه وهو الفعل ،لذلك يقت�ضي �شروطا �أكرب.
لكن ابن ر�شد يرتاجع ،مع ذلك ،عن التمثيل بالأوىل
�إىل التمثيل بامل�ساوي ،ول��رمب��ا مل يكن ليح�صل هذا
الرتاجع �إال ا�ضطرارا عند الرد على االعرتا�ض الذي
ميكن �أن ي�ضعه �أحد من النا�س ،والذي مفاده �أن «هذا
النوع من النظر يف القيا�س العقلي ب��دع��ة»( ،)48وحجة
املعرت�ض �أن هذا النظر يف القيا�س العقلي «مل يكن يف
ال�صدر الأول»( .)49لذلك غدا النظ ُر يف القيا�س العقلي
مثله مثل القيا�س الفقهي� .إذ ملا كان النظر يف القيا�س
الفقهي و�أنواعه �شيئا ا�ستنبط بعد ال�صدر الأول ،ومل
يعترب بدعة ،فكذلك يجب �أن يعتقد يف النظر يف القيا�س
العقلي .فلما كان القيا�س الفقهي قد ا�ستنبط من احلث
على االعتبار ،ف���إن القيا�س العقلي مثله ،ال يجب �أن

يعترب بدعة لأنه ا�ستنبط �أي�ضا من احلث على النظر يف
املوجودات.
الأ�صل ال��ذي ي�ستنبط منه الفقيه وج��وب القيا�س
ال�شرعي هو الأمر الإلهي( :فاعتربوا يا �أويل الأب�صار)،
واحلقيقة �أن هذا الأمر ذاته �أحرى و�أوىل �أن يكون م�صدر
ا�ستنباط احلكم بوجوب القيا�س العقلي .وهنا يكمن
التمثيل �أو قيا�س الأوىل .فما ي�صدق على ال�شبيه ي�صدر
على �شبيهه بالأوىل .ف�إذا كان ا�ستنباط الفقيه قد �أدّى
به ،بناء على وجود �أمر بالتفقه يف الأحكام� ،إىل القول
بوجوب معرفة القيا�س الفقهي؛ ف�إن ا�ستنباط الفيل�سوف
ي�ؤدّي به ،بناء على وجود �أمر بالنظر يف املوجودات� ،إىل
القول بوجوب معرفة القيا�س العقلي.
يرد ابن ر�شد متبعا القاعدة اخلطابية اجلدلية يف
التمثيل ،والتي تلزم �صاحبها بـ«�أَن يحكم على �شيء ما
بحكم ما من �أَج��ل �أَن��ه قد حكم به َم��نْ �سلف يف �شبيه
ذلك ال�شيء»( .)50فالظاهر �أن القيا�س العقلي والقيا�س
الفقهي �شيئان حمموالن على مثال واحد ،لأنه «�إن كان
�شيئان خا�صيتني ل�شيئني على مثال واح��د ثم مل يكن
�أحدهما خا�صة لأحدهما مل تكن الأخ��رى خا�صة ،و�إن
كان �أحدهما خا�صة كان الآخر خا�صة»(.)51
يجيب ابن ر�شد عن هذا االع�ترا���ض ،بلجوئه �إىل
التمثيل �أو �أحد �أنواعه الذي هو قيا�س امل�ساوي ،الذي
يق�ضي ب�أن ما ي�صح لل�شبيه ي�صح ل�شبيهه بالت�ساوي� ،إن
�إثباتا �أو نفيا .وهكذا فقد �أقام حجته التمثيلية ،جميبا
ال�سائل املعرت�ض ببدعية القيا�س العقلي ،على �أن ال�سائل
يلزمه �أن يقول �أي�ضا ومن باب امل�ساوي «�إن النظر �أي�ضا
يف القيا�س الفقهي و�أنواعه» بدعة ،هو الذي «ا�ستنبط
بعد ال�صدر الأول»( .)52وملا كان النظر يف القيا�س الفقهي
«لي�س يرى �أنه بدعة» ،فكذلك «يجب �أن يعتقد يف النظر
يف القيا�س العقلي»(� .)53أي «لي�س لقائل �أن يقول �إن هذا
النوع من النظر يف القيا�س العقلي بدعة»( .)54وبعبارة
�أخرى� ،إذا �صح اعتبار القيا�س العقلي بدعة ،ملكان �أنه
جاء بعد ال�صدر الأول ،ف�إنه �سيكون �صحيحا اعتبار
القيا�س الفقهي بدعة �أي�ضا ،لأن��ه هو �أي�ضا ج��اء بعد
ال�صدر الأول ،وبهذا تكون اجلهة التي ُع��دت عل ًة يف
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الفقهي ي�صدق �أي�ضا على القيا�س العقلي؟
اجلهة الثالثة :ماذا لو اعرت�ض معرت�ض بالقول �إن
القيا�س الفقهي ،بل �صناعة الفقه و�أ�صوله كلها بدعة،
�إذ مل تكن زمن النبي؟ احلقيقة �أن ابن ر�شد نف�سه كان
يعرف ،خ�صو�صا يف ال�ضروري يف الفقه� ،أن القيا�س
الفقهي لي�س �أمرا مقطوعا فيه ،بل هو نف�سه كان مو�ضع
�س�ؤال عنده ،وهذا ما �سننظر به ب�شيء من التف�صيل قبل
النظر يف تعامله مع هذه االعرتا�ضات:
لقد ك��ان ال��ن��ظ��ار ال��ذي��ن ج���اءوا بعد وف���اة ر�سول
الإ�سالم م�ضطرين �إىل القيا�س الفقهي ،بل �إىل �صناعة
الفقه ككل ،وه��و الأم��ر ال��ذي مل ُي�ضطر �إليه من كان
معا�صرا لزمن النبوة .فكلما كانت العلوم �أكرث ت�شبعا
كان الناظرون فيها م�ضطرين يف الوقوف عليها �إىل
�أمور مل ُي�ضطر �إليها من تقدمهم� ،أي «�إىل قوانني حتوط
�أذهانهم عند النظر فيها �أك�ثر» .فـ«بني �أن ال�صناعة
املو�سومة ب�صناعة الفقه يف هذا الزمان ويف ما �سلف
من لدن وف��اة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وتفرق
�أ�صحابه على البالد واختالف النقل عنه �صلى اهلل عليه
و�سلم بهاتني احلالتني ،ولذلك مل يحتج ال�صحابة ر�ضي
اهلل عنهم �إىل هذه ال�صناعة كما مل يحتج الأعراب �إىل
قوانني حتوطهم يف كالمهم وال يف �أوزانهم»(.)55
الظاهر �أن جلوء ابن ر�شد �إىل التمثيل بالنحو العربي
وبقوانني الل�سان العربي  -التي مت اال�ضطرار �إليها بعد
ح�صول احلاجة �إىل ذلك (االختالط ب�أمم �أخرى،)...
وهي احلاجة التي مل تكن عند الأعراب – كان من �أجل
�إثبات �أن الأمر كذلك يف ما يخ�ص الفقه� ،أو �أ�صول الفقه
على وجه �أخ�ص .وعليه فـ«بهذا الذي قلناه ينفهم غر�ض
هذه ال�صناعة ،وي�سقط االعرتا�ض عليها ب�أن مل يكن
�أهل ال�صدر املتقدم ناظرين فيها».65
ه���ذا اجل����واب ال���ذي ق��دم��ه اب���ن ر���ش��د يف مقدمة
ال�ضروري يف الفقه عن االع�ترا���ض��ات التي ميكن �أن
تو�ضع يف وج��ه م�ستعملي القيا�س الفقهي ،يقدم لنا
بيانا وا�ضحا يجعلنا نقرر �أنه �إن كان هناك �شيء ي�شبه
القيا�س الفقهي القيا�س العقلي ،فهو م�سار البحث عن
امل�شروعية.
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تبديع القيا�س العقلي ،هي ذاتها اجلهة التي يجب �أن تعد
علة يف تبديع القيا�س الفقهي ،وهي �أنهما معا جاءا بعد
ال�صدر الأول .و�إذا تبني �أن القيا�س الفقهي قد ا�ستحدث
بعد ال�صدر الأول ،ومل يكن بدعة ،ف�إن القيا�س العقلي
�إذن لي�س بدعة .فما ي�سري على القيا�س الفقهي ي�سري
على القيا�س العقلي:
•القيا�س الفقهي ا�ستنبط م��ن احل��ث على
االعتبار ولي�س يرى �أنه بدعة؛
•القيا�س العقلي مثل القيا�س الفقهي ي�ستنبط
من االعتبار؛
•�إذن القيا�س العقلي لي�س بدعة.
لكن هاهنا مالحظة نرغب يف ت�سجيلها .مبدئيا،
�إذا كانت احلجة باملثال ال ت�ستعمل �إال حني يكون قد تقدم
�إىل علم املتكلم واملخاطب حكم املثال ،ف�إن املفرت�ض يف
هذه احلالة �أن يكون القيا�س الفقهي قد تبني �أنه لي�س
بدعة و�أن العمل به واجب؛ لهذا ف�إننا ن�ستطيع �أن نقول
�إن هذا القيا�س مل يكن �أعرف حقيقة كما هو مفرت�ض
ومنتظر ،بل هو �أي�ضا مو�ضع اعرتا�ض من ثالث جهات
على الأقل:
اجلهة الأوىل :هي �أنه لي�س �أمر القيا�س الفقهي �أمرا
بي ّنا بذاته� ،إذ هناك من النظار من يعرت�ض على وجود
القيا�س الفقهي من �أ�سا�سه ،وهم الذين ا�شتهروا مببطلي
القيا�س� .صحيح �أن ابن ر�شد يعترب ه�ؤالء فئة قليلة ال
ُيعتد بقولها مقارنة مبن يقولون به .لكن �ألي�س وجود هذه
الفئة القليلة دليال على �أن التمثيل به ال ي�ستويف �شرطه،
الذي هو �أن يكون بي ّنا قبل �أن تتبني النتيجة؟ فما م�صري
دع��وى ابن ر�شد �أم��ام من يعترب القيا�س الفقهي ذاته
بدعة؟ لعل �أ�سا�س التمثيل� ،أعني انتفاء البدعة عن
القيا�س الفقهي ،هو ذاته يف حاجة �إىل ت�أ�سي�س� .إذ كان
يلزم �أن نتقدم �إىل القول بالقيا�س قبل �أن ميثل لنا به.
�أما �إن مل نتقدم �إىل ذلك فالتمثيل يفقد جناعته متاما.
اجلهة الثانية التي جتعل التمثيل معرت�ضا عليه :هو
ظنية القيا�س الفقهي ،وقطعية القيا�س العقلي ،وهذا
ب�صريح قول ابن ر�شد نف�سه يف ف�صل املقال ويف تهافت
التهافت ويف غريهما من الكتب .فهل ما �أثبته للقيا�س
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لكن الرجل يذهب �أبعد مما قلنا قبل قليل ،وهو �أن
االعرتا�ض على متثيله بظنية القيا�س الفقهي ومن ثم
زوال منوذجيته ،جعله ينقل القيا�س من قيا�س امل�ساوي
�إىل قيا�س الأوىل� .إذ جنده ي�ستغل ظنية القيا�س الفقهي
ل�صالح القيا�س العقلي ،فبدال من الرتاجع عن حجة
التمثيل التي جل�أ �إليها على اعتبار �أن الفقه من الظنيات
والقيا�س العقلي م��ن القطعيات؛ يتجاوز ه��ذا الأمر
ل�صاحله ،وذلك عن طريق قيا�س الأوىل ،بحيث يكون
ما �أثبته للقيا�س الفقهي ،وهو دون القيا�س العقلي ،يثبته
للقيا�س العقلي ،وهو �أعلى من القيا�س الفقهي من جهة
اليقني ،من باب الأوىل والأحرى.
1 )1القيا�س الفقهي والقيا�س العقلي� :سكوت
ال�شرع واحد
يلج�أ ابن ر�شد �إىل التمثيل ب�سكوت ال�شرع عن بع�ض
الأحكام املتعلقة بالوجود ،وعن �إعمال الت�أويل العقلي.
فما �سكت عنه ال�شرع يف باب النظر الفل�سفي مبنزلة
ما �سكت عنه ال�شرع يف ب��اب النظر الفقهي� ،أي «هو
مبنزلة ما ُ�سكت عنه من الأحكام ،فا�ستنبطها الفقيه
بالقيا�س ال�شرعي .و�إن كانت ال�شريعة نطقت به ،فال
يخلو ظاهر النطق �أن يكون موافق ًا ملا �أدى �إليه الربهان
فيه �أو خمالف ًا .فان كان موافقا ،فال قول هنالك .و�أن
كان خمالف ًا ،طلب هنالك ت�أويله»(.)57
و�إذا ك��ان الفقيه �أي�ضا مي��ار���س ال��ت���أوي��ل ،عندما
يتعار�ض ظاهر ن�ص مع ما �أدى �إليه النظر الفقهي،
ف�إنه بالأوىل �أن يفعل ذلك �صاحب علم الربهان� ،أعني
�أن ميار�س هو �أي�ضا الت�أويل قيا�سا على ت�أويل الفقيه.
و�أولوية ا�ستحقاق �صاحب الربهان لفعل الت�أويل نابعة
من كون �صاحب الربهان له قيا�س يقيني ،يف حني ال
يتعدى قيا�س الفقيه عتبة «الظن» .ف�إذا كان الفقيه يفعل
الت�أويل ،وهو لي�س له �سوى قيا�س ظني ،فمن باب الأوىل
�أن يعمل ذلك �صاحب الربهان .فـ«�إذا كان الفقيه يفعل
هذا يف كثري من الأحكام ال�شرعية ،فكم باحلري �أن
يفعل ذلك �صاحب علم الربهان؟ ف�إن الفقيه �إمنا عنده
قيا�س ظني ،والعارف عنده قيا�س يقيني»(.)58

2 )2خط�أ احلاكم كخط�أ العامل :خط�أ معذور
ما كان البن ر�شد �أن يتحدث عن فل�سفة ا ُ
حلكم،
من حيث �إن الفيل�سوف حاكم على املوجودات ،دون �أن
يتعر�ض مل�شكلة اخلط�أ .ف�إننا نعلم �أن احلكم ت�صديق
 يف مقابل الإدراك والت�صور -يدور عليه ال�صدق كمايدور عليه الكذب .وقد كانت مقاربته م�س�ألة اخلط�أ يف
احلكم على املوجودات مدعومة ب�آلية التمثيل باحلاكم
يف الفقهيات ،وذلك من جهة �أنواع اخلط�أ ودرجاته.
يح�صر ابن ر�شد اخلط�أ يف ال�شرعيات يف �ضربني:
«�إم��ا خط�أ يعذر فيه من هو من �أه��ل النظر يف ذلك
ال�شيء الذي وقع فيه اخلط�أ -كما يعذر الطبيب املاهر
�إذا �أخط�أ يف �صناعة الطب ،واحلاكم املاهر �إذا �أخط�أ
يف احلكم .وال يعذر فيه من لي�س من �أهل ذلك ال�ش�أن.
و�إما خط�أ لي�س يعذر فيه �أحد من النا�س ،بل �إن وقع يف
مبادئ ال�شريعة فهو كفر و�إن وقع فيما بعد املبادئ فهو
بدعة»( .)59و�أما اخلط�أ الذي يقع من غري هذا ال�صنف
من النا�س فهو �إثم حم�ض ،و�سواء كان اخلط�أ يف الأمور
النظرية �أو العملية .فكما �أن احلاكم اجلاهل بال�سنة
�إذا �أخ��ط���أ يف احلكم مل يكن م��ع��ذور ًا ،كذلك احلاكم
على املوجودات �إذا مل توجد فيه �شروط احلاكم ،فلي�س
مبعذور ،بل هو �إم��ا �آث��م و�إم��ا كافر .و�إذا كان ي�شرتط
يف احلاكم يف احل�لال واحل��رام �أن جتتمع ،له �أ�سباب
االجتهاد -وهو معرفة الأ�صول ومعرفة اال�ستنباط من
تلك الأ�صول بالقيا�س -فكم باحلري �أن ي�شرتط ذلك يف
احلاكم على املوجودات ،اعني �أن يعرف الأوائل العقلية
()60
ووجه اال�ستنباط منها.
�3 )3ضالل بع�ض الفال�سفة كقلة ت��ورع بع�ض
الفقهاء� :إما بالعر�ض و�إما بالذات
كانت معاجلة م�شكلة اخل��ط���أ يف نظر اب��ن ر�شد،
منا�سبة لت�شغيل �آلية التمثيل بالفقه والفقهاء �أي�ضا:
«هذا الذي عر�ض لهذه ال�صناعة هو �شيء عار�ض ل�سائر
ال�صنائع .فكم من فقيه كان الفقه �سبب ًا لقلة تورعه
وخو�ضه يف الدنيا ،بل �أك�ثر الفقهاء كذلك جندهم،
و�صناعتهم �إمنا تقت�ضي بالذات الف�ضيلة العملية .ف�إذ ًا
ال يبعد �أن يعر�ض يف ال�صناعة التي تقت�ضي الف�ضيلة
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و�إم��ا �أن ال يكون قد تقدم يف ذلك �أح��د ،كما قد يكون
ذل��ك يف القيا�س الفقهي .ف���إن مل يكن قد اب��ت��د�أ �أحد
ذلك ف�إنه ال بد من ال�شروع يف ذلك ،و�إن كان قد تقدم
فنظر �أحد ما يف القيا�س فقهيا كان �أو عقليا فال بد من
اال�ستعانة بنظره حتى تكمل املعرفة بذلك .وملا كان من
الع�سري �أن يقف واحد فقط ابتداء ومن تلقاء نف�سه على
القيا�س الفقهي ،ف�إن هذا ي�صدق بالأوىل على القيا�س
العقلي .و�إذا كان املت�أخرون قد ا�ستعانوا باملتقدمني يف
نظرهم يف القيا�س الفقهي ،ف�إنه يجب �أي�ضا �أن ي�ستعني
()63
املت�أخرون باملتقدمني الناظرين يف القيا�س العقلي.
وهكذا فلما ظهر �أن القيا�س العقلي �أو النظر يف القيا�س
العقلي لي�س بدعة بل هو واج��ب بال�شرع مثله يف ذلك
مثل وجوب النظر يف القيا�س الفقهي� ،سننتهي �إىل �أحد
�أمرين� :إما �أن نكون نحن �أول من يد�شن هذا النظر يف
القيا�س العقلي ،و�إما �أن يكون �أحدنا قد تقدم فنظر يف
ذلك .ففي احلالتني معا نكون مطالبني ب�إعمال قاعدة
«يجب �أن ي�ستعني املت�أخر باملتقدم» ،ويف احلالتني معا
يلج�أ ابن ر�شد �إىل التمثيل:
1 .1احلالة الأوىل:
بفح�ص عن
�إذا ك��ان مل يتقدم �أح��د مم��ن قبلنا
ٍ
القيا�س العقلي و�أن��واع��ه ،ف�إنه يجب علينا �أن نبتدئ
بالفح�ص عنه .ويف هذه احلالة ف�إنه لو كنا نحن من
تقدم �إىل النظر يف القيا�س العقلي ،ف�إن غرينا ال بد له،
من �أجل ا�ستكمال هذا النظر ،من اال�ستعانة بنظرنا.
يقول ابن ر�شد« :ف�إنه ع�سري �أو غري ممكن �أن يقف واحد
من النا�س من تلقائه وابتداء على جميع ما يحتاج �إليه
كل من ذل��ك ،كما �أن��ه ع�سري �أن ي�ستنبط واح��د جميع
ما يحتاج �إليه من معرفة �أن���واع القيا�س الفقهي ،بل
معرفة القيا�س العقلي �أحرى بذلك»( .)64هنا �أي�ضا يبد�أ
بالتمثيل بامل�ساوي وينتهي بالتمثيل ب��الأوىل .وك���أن ما
ي�ضفي م�شروعية حقيقية على ما يدعيه� ،أعني �ضرورة
وجود التعاون ،هو هذا الأوىل ،ولي�س امل�ساوي .و�إىل ذات
القيا�س ،قيا�س الأوىل يلج�أ ابن ر�شد ليثبت قاعدة عامة
هي� :ضرورة ا�ستعانة املت�أخر باملتقدم .فيقيم م�شابهة
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العلمية ما عر�ض يف ال�صناعة التي تقت�ضي الف�ضيلة
العملية»( .)61ف�إذا كانت �صناعة الفقه تقت�ضي الف�ضيلة
العملية ،ف�إنه ال ميكن �أن نقول �إنها �سبب يف قلة تورع
فقيه ما وخو�ضه يف الدنيا ،ومن ثم يجب �أن مننع تعاطي
�صناعة الفقه� .صحيح �أننا جند فقهاء قليلي الورع
وخائ�ضني يف الدنيا ،لكن ذلك مل يح�صل بالذات عن
تعاطيهم للفقه ،بل كان الفقه �سببا عر�ضيا يف ذلك،
ولي�س ذاتيا .ويجب �أال نتخذ من ح�صول �شيء بالعر�ض
عن �صناعة ما مربرا ملنع تلك ال�صناعة .و�إذا كان الأمر
كذلك يف الفقه ف�إن الأمر نف�سه ين�سحب على الفل�سفة،
بل هو �أ�صدق على الفل�سفة من باب الأوىل كما �سنظهر
ال�سبب يف ذلك .فما عر�ض للنا�س �أو لبع�ضهم عن هذه
ال�صناعة هو �شيء يعر�ض له�ؤالء �أو لغريهم مع �سائر
ال�صنائع ،وال يجب �أن يكون ذلك مربرا ملنع احلكمة عن
النا�س� ،أو ملن هو �أهل لها.
�أما �أولوية �إباحة الفل�سفة بالقيا�س �إىل الفقه فلعلها
ترجع �إىل �إ���ش��ارة اب��ن ر�شد نف�سه حينما ق��ال �إن��ه �إذا
قارنا كم ّيا بني النا�س الذين يح�صل لهم اختالل ما عن
�صناعتي الفقه والفل�سفة ،ف�إننا �سنكت�شف �أن الفقه كان
�سببا بالعر�ض لقلة تورع كثري من الفقهاء ،ومع ذلك فهو
ال ميكن منعه عن النا�س� ،أما الفل�سفة فال جند �سوى قلة
فقط من النا�س هم الذين يدخل عليهم ال�ضرر ،لذلك
كان الأوىل �أن نتعاطى الفل�سفة .يقول ابن ر�شد« :ال�ضرر
الداخل على النا�س من كتب الربهان �أخف ،لأنه ال يقف
على كتب الربهان يف الأك�ثر� ،إال �أهل الفطر الفائقة،
و�إمن���ا ي���ؤت��ى ه��ذا ال�صنف م��ن ع��دم الف�ضيلة العملية
والقراءة على غري ترتيب و�أخذها من غري معلم»(� .)62إن
تعاطي الفل�سفة �أ�سلم من تعاطي الفقه.
4 )4امل�ت��أخ��ر وامل�ت�ق��دم يف حت�صيل الفل�سفة ويف
الفقه :احلاجة �إىل الرتاكم
ملا ظهر �أن ال�شرع يوجب القيا�س العقلي و�أنواعه
قيا�سا على وج���وب القيا�س الفقهي ،ف���إن��ه ال ب��د من
�أمرين �إما �أن يكون قد تقدم �أنا�س فنظروا يف القيا�س
العقلي كما قد تقدم �أنا�س فنظروا يف القيا�س الفقهي،
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بني نظام العلم ونظام العمل .ف�إذا كان من البني بذاته
�أن يكون نظام العمل مقت�ضيا ت�ضافر اجلهود لأجل
�إن�شاء ال�صنائع وت�صويرها فبالأوىل �أن يكون نظام العلم
()65
كذلك.
لكن اب��ن ر�شد يعرف جيدا �أن النظر يف القيا�س
العقلي قد تقدم �إليه غرينا� ،أما ما مل يتقدم �إليه غرينا
فهو القيا�س الفقهي� )66(.أو بعبارة �أخرى ملا مل تكن هذه
حالنا ،لأننا ل�سنا ممن تقدم �إىل النظر القيا�س العقلي،
بل غرينا ،جل�أ ابن ر�شد �إىل متثيل النظر يف القيا�س
العقلي بالنظر الفقهي ،علما �أن النظر يف القيا�س
الفقهي غري النظر يف القيا�س العقلي.
رمبا يكون من تبعات هذا التمثيل القول بوحدة النوع
الب�شري .و�إال فما معنى �أن ميثل املتقدم واملت�أخر يف
النظر يف القيا�س العقلي باملتقدم واملت�أخر يف النظر يف
القيا�س الفقهي ،مع �أن املت�أخر واملتقدم يف القيا�س الأول
ال يخرجنا عن امللة ،يف حني تكون اال�ستعانة يف االجتهاد
الفقهي م�شروطة بامل�شاركة يف امللة؟
ومن تبعاته �أي�ضا� ،إلغاء الفروق بني الأقي�سة ،وما
كان ليت�أتى له ذلك �إال من جهة النظر �إليها من جهة
ال�صورة .لأنه يف هذه احلالة فقط ميكن ا�ستعانة املتقدم
باملت�أخر دون اعتبارات ثقافية �أو ملية� ،إال اعتبار �شروط
�صحة ه��ذه الأقي�سة .وم��ن تبعات �إل��غ��اء ال��ف��روق بني
الأقي�سة حتييدها .من هنا جاء ذلك التمثيل ال�شهري
للقيا�س العقلي ب�آلة التذكية.
2 .2احلالة الثانية:
وهي احلالة التي ال نكون فيها نحن �أول من تقدم
بالنظر يف القيا�س العقلي ،بل غرينا هو ال��ذي �سبقنا
�إىل ذلك .يف هذه احلالة �أي�ضا ،ي�ستعمل ابن ر�شد تلك
ني �أنه
القاعدة لي�سحبها على هذه النازلة ،ليحكم« :ب ٌ
يجب علينا �أن ن�ستعني على ما نحن ب�سبيله مبا قاله من
تقدمنا يف ذلك ،و�سواء كان ذلك الغري م�شارك ًا لنا �أو غري
م�شارك يف امللة .ف�إن الآلة التي ت�صح بها التذكية لي�س
يعترب يف �صحة التذكية بها كونها �آلة مل�شارك لنا يف امللة
�أو غري م�شارك �إذا كانت فيها� ،شروط ال�صحة؛ و�أعني
بغري امل�شارك من نظر يف هذه الأ�شياء من القدماء قبل

ملة الإ�سالم»( .)67وعلينا �أن نو�ضح قول ابن ر�شد:
فلما كانت املقايي�س العقلية ت�شبه �آل��ة التذكية،
وال اعتبار مل�شاركة �صاحب هذه الآل��ة يف امللة �أو عدم
م�شاركته ،و�إمنا �شروط �صحة �آلة التذكية هي فقط ما
يجب �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار؛ وملا كان كل ما يحتاج �إليه
من النظر يف �أمر املقايي�س العقلية قد تقدم �إليه القدماء
بالفح�ص ،ف�إنه ينبغي �أن نفح�ص ما تركوه من نظرهم
يف القيا�س العقلي ،متاما مثلما ينبغي فح�ص �شروط
�صحة �آلة التذكية.
لكن هذا الفح�ص ال ينبغي �أن يتوجه �إىل من نظر
يف املقايي�س �أو �صاحبها ومن�شئها الأول ،و�إمنا �إىل هذا
النظر� ،أعني �إىل �شروط �صحته فقط« :ف���إن كان كله
�صواب ًا قبلناه منهم ،و�إن ك��ان فيه ما لي�س ب�صواب،
نبهنا عليه»( .)68والظاهر �أن الت�أكيد ح�صر الفح�ص
يف الرتاكم احلا�صل بخ�صو�ص املقايي�س العقلية دون
احتفال مبن كان وراء ذلك الرتاكم� ،ضرب من االلتزام
من ابن ر�شد بقواعد الفح�ص العقلي من غري اعتبار
لل�س ُلطات املعرفية التي تقف وراء ذلك.
ُّ
غ�ير �أن �أه���م ال��ع��وائ��ق يف متثيل القيا�س العقلي
بالقيا�س الفقهي ،هو دخول معطى �أ�سا�سي يف القيا�س
العقلي غري موجود يف القيا�س الفقهي :فاملتقدمون
واملت�أخرون الناظرون يف القيا�س الفقهي رغم كونهم
خمتلفني يف املذهب ،فهم ي�شرتكون كلهم يف ملة واحدة،
�إذ كان االنتماء �إىل امللة �أول �شروط االجتهاد فيها؛ �أما
املتقدمون واملت�أخرون الناظرون يف القيا�س العقلي فهم
يختلفون يف امللة ،ولي�سوا بال�ضرورة من ملة واحدة� ،أو
على الأق��ل لي�ست وحدة امللة بينهم �شرطا الجتهادهم
وا�ستفادة بع�ضهم من بع�ض .وانتفاء �شرط امل�شاركة
يف امللة يجعل من القيا�س العقلي �أم��را غري منتم مللة
معينة ،و�إال �سقطنا يف التناق�ض ،فالقيا�س العقلي يخ�ص
الإن�سان مبا هو �إن�سان .هذا املعطى هو الذي ال يجعل
عملية التمثيل قائمة على الت�شابه التام بني الطرفني،
لأن درج��ة االختالف يف املذهب على كل حال ال ترقى
�إىل م�ستوى االختالف يف امللة .غري �أن ابن ر�شد مل يكن
ليعتد بهذا العائق ،فـ «�سواء كان ذلك الغري م�شاركا لنا
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هذا العلم �أ�سا�سا .لذلك قلنا �إن علوم التعاليم عموما
قد �ساعدت ،بخ�صائ�صها ال�شبيهة باملطلوب ،ابن ر�شد
كبرية م�ساعدة كبرية على �إجناح عملية التمثيل بهذه
العلوم لأج��ل تربير م�شروعية علم املنطق و�ضرورة
ا�ستفادة املت�أخر باملتقدم.
لكن على الرغم من ذلك ،مل يكن �أم��ام ابن ر�شد
�سوى �أن يرتاجع عن التمثيل بعلوم التعاليم ليمثل بعلم
قريب من خماطبه ،وهو علم �أ�صول الفقه .وقد كان من
غايات التمثيل بالفقهيات عنده يف هذا املو�ضع ت�أكيد ما
وظف له التمثيل بالتعاليم� ،أي �ضرورة التعاون والتداول،
وك�أنه قد �شعر من طرف خفي �أن مثال التعاليم غري
ظاهر مبا يكفي للمخاطب.
غري �أن ابن ر�شد وظف التمثيل بالفقه �أي�ضا بق�صد
�إثبات �ضرورة ح�صول الآالت التي بها نكون قادرين
على «االع��ت��ب��ار يف امل��وج��ودات ودالل���ة ال�صنعة فيها»،
�أعني الآالت التي بها نكون قادرين على فعل الفل�سفة،
من حيث �إن هذا الفعل «لي�س �شيئا �أكرث من النظر يف
املوجودات واعتبارها من جهة داللتها على ال�صانع -
�أعني من جهة ما هي م�صنوعات ،لأن املوجودات تدل
على ال�صانع مبعرفة �صنعتها ،و�أنه كلما كانت املعرفة
ب�صنعتها �أمت كانت املعرفة بال�صانع �أمت»(� .)71أو بعبارة
�أخرى� ،إن من ال يعرف ال�صنعة ال يعرف امل�صنوع ،ومن
ال يعرف امل�صنوع ال يعرف ال�صانع ،لذلك وجب ال�شروع
يف فح�ص املوجودات على الرتتيب والنحو الذي �أفادتنا
()72
به �صن ــاعة املعرفــة باملقــايي�س الربه ــانية.
وه���ذه ه��ي غ��اي��ة التمثيل� ،أع��ن��ي االم��ت��ث��ال للأمر
بوجوب معرفة �سائر املوجودات بالربهان .من هنا ي�صح
�أن نقول �إن ابن ر�شد كان م�ضطرا �إىل منهج التمثيل يف
�أفق الت�شريع لفعل الربهان يف �أر�ض الإ�سالم ،وك�أن قرار
الت�شريع هذا ال يح�صل �إال من مدخل التمثيل.
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�أو غري م�شارك يف امللة» ف�إنه من البني �أنه يجب علينا �أن
ن�ستعني مبا قاله من تقدمنا.
من جهة� ،إن جتريد ابن ر�شد القيا�س العقلي من
انتمائه «الثقايف» هو الذي ميكن من التفاعل وا�ستعانة
املت�أخر باملتقدم وتلبية حاجة املت�أخر �إىل املتقدم؛
كما �أن انتفاء الهوية الثقافية للقيا�س العقلي هو الذي
حمله على النظر �إىل القيا�س العقلي على �أنه �آلة ،ولي�س
�صناعة� .أما من جهة ثانية ،ف�إن اعتباره القيا�س العقلي
�آلة قد كان الإمكانية الوحيدة التي يح�صل بها �ضمان
�شرط التفاعل واالقتبا�س وا�ستعانة املتقدم باملت�أخر ،لأن
ما يهم �آنئذ لي�س هوية الآلة ،و�إمنا �صحتها و�سالمتها.
من هنا جاءت �ضرورة اال�ستنجاد بتمثيل �آخر والتخلي
للحظة عن التمثيل بالفقه ،يقول ابن ر�شد�« :إن الآلة
التي ت�صح بها التذكية لي�س يعترب يف �صحة التذكية بها
كونها �آلة مل�شارك لنا يف امللة �أو غري م�شارك �إذا كانت
فيها� ،شروط ال�صحة»(.)69
�إن معيار اال�ستعانة ب�آلة كان القدماء قد �شرعوا
يف النظر فيها ،ال ي�شرتط فيها �شرط امل�شاركة يف امللة،
و�إمنا ي�شرتط فيها �شرط �آخر هو ال�صحة .لهذا يخل�ص
اب��ن ر�شد�« :إذا ك��ان الأم��ر هكذا ،وك��ان كل ما يحتاج
�إليه من النظر يف �أمر املقايي�س العقلية قد فح�ص عنه
القدماء �أمت فح�ص ،فقد ينبغي �أن ن�ضرب ب�أيدينا �إىل
كتبهم»(.)70
خامتة
ميكن القول �إن التمثيل بعلوم التعاليم كان بق�صد
الت�شريع للنظر العلمي ،وبق�صد �إر�ساء �شروطه .وقد
مكنت خ�صائ�ص علوم التعاليم ،وبخا�صة علم الفلك،
من حت�صيل هذه الغاية بالنظر �إىل يقينيتها وانف�صالها
عن بادئ الر�أي ،واقت�ضائها التعاون والتداول بخ�صو�ص
ثمراتها ،هذا التعاون والتداول هما ما ي�ؤ�س�س علمية
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 -20ف�صل املقال� ،ص ،92-91ف.14
 -21ف�صل املقال� ،ص ،91-90ف.13
 -22علي �أومليل ،ال�سلطة الثقافية وال�سلطة ال�سيا�سية ،بريوت :مركز درا�سات الوحدة العربية� ،1996 ،ص.202
 -23علي �أومليل ،ال�سلطة الثقافية وال�سلطة ال�سيا�سية��� ،ص203؛ لكن هذا ال يعني بال�ضرورة طلب “وجاهة عند
العامة” ،على غرار ما ي�ستنتج علي �أمليل.
 -24نف�سه.
 -25نف�سه.
 -26ف�صل املقال� ،ص ،92-91ف.14
�	-27أر�سطو ،املوا�ضع اجلدلية ،حتقيق فريد جرب ،بريوت :دار الفكر اللبناين� ،1999 ،ص.549
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ف�صل املقال� ،ص ،92ف.14
انظر طه عبد الرحمن ،جتديد املنهج يف تقومي ال�تراث ،البي�ضاء /ب�يروت :املركز الثقايف العربي،1994 ،
�ص.175
طه عبد الرحمن ،جتديد املنهج يف تقومي الرتاث� ،ص.175
ف�صل املقال� ،ص ،85ف1؛ وقد ذهب الباحث �آالن دوليربا يف تقدميه لرتجمة ف�صل املقال �إىل الفرن�سية �إىل
�أن ف�صل املقال عبارة عن «فتوى»� ،أنظرAlain de Libera, Introduction au Discours décisif, Paris: :
 GF- Flammarion, 1996, p.11..و�إىل هذا املوقف نف�سه انتهى حتليل ذ .علي �أومليل �،أنظر ،ال�سلطة الثقافية
وال�سلطة ال�سيا�سية� ،ص.201
يقول ابن ر�شد« :وينبغي �أن يبني الآن �أن �سائر املقايي�س التي ت�ستعمل يف اخلطابة والفقه وامل�شورة راجعة �إىل
املقايي�س التي �سلفت .وبذلك ي�صح لنا �أن نقول �إن جميع املقايي�س تكون بالأ�شكال التي �سلفت ،لي�س الربهانية
فقط وال اجلدلية بل وجميع املقايي�س الفكرية وباجلملة كل ت�صديق يقع يف كل �صناعة»؛ تلخي�ص كتاب القيا�س،
حتقيق حممود قا�سم وت�شارل�س برتوورث واحمد عبد احلميد هريدي ،القاهرة :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب،
� ،1983ص ،363ف371؛ ومن الباحثني املعا�صرين من ذهب �إىل حد اعتبار الفقه جزءا من �صناعة اخلطابة،
انظر بخ�صو�ص هذه امل�س�ألة ،حمو النقاري« ،حول عالقة املنطق بعلم الأ�صول عند ابن ر�شد» ،جملة مقدمات،
ع� ،15 .شتاء 1998؛ ومقداد عرفة من�سية« ،موازنة ابن ر�شد بني القول بالظاهر والقول بالقيا�س» ،اجلمعية
الفل�سفية امل�صرية ،ع� ،1999 .8 .ص.50-25
َ
َ
من قواعد اال�ستدالل باملثال�« :أَن يحكم على �شيء ما بحكم ما من �أجل �أنه قد حكم به َمنْ �سلف �إِما يف ذلك
ال�شيء بعينه ،و ِ�إما يف �شبيهه ،و ِ�إما يف �ضده� ،أَعني �أَن احلكم على �شيء ما يوجب �ضد احلكم على �ضده ،وال �سيما
�إِن كان الذين حكموا هم الكل واجلمهور والعلماء معهم �أَو �أَكرثهم وكان ذلك احلكم دائما� ،أَو ما يحكم به الأَكرث
�أَو احلكماء �إِما جلهم و�إِما بع�ضهم ،وكذلك �أَي�ضا �إِذا حكم به الذين يظن �أَنهم ال يحكمون باملت�ضادات� ،أَعني
ب�ضد احلق �أَو ب�ضد اخلري �أَو ب�ضد النافع �أَنهم ال يحكمون باملت�ضادات� ،أَعني ب�ضد احلق �أَو ب�ضد اخلري �أَو ب�ضد
النافع �أَو ب�ضد العدل كا ِلإله والأَبوين واملعلم .واحلكم من ه�ؤال ِء قد يكون بالقول ،وقد يكون بالفعل ،وقد يكون
بالطبع� ،أَعني �إِذا مل يكن يف طباعهم ذلك ال�شيء ،مثل قول القائل� :إِن املوت �شر ،هكذا حكم اهلل ،ف�إِنه لي�س
مبائت .و�أَما مثال ذلك يف الأَبوين واملعلم فظاهر ،وذلك �إِذا احتج على الإِن�سان ب�أَفعالهما و�أَقوالهما»؛ تلخي�ص
كتاب اخلطابة ،حتقيق مارون عواد ،باري�س :فران.9 .23 .2 :2002 ،
طه عبد الرحمن ،جتديد املنهج يف تقومي الرتاث� ،ص.175
ف�صل املقال� ،ص ،115ف.57
ف�صل املقال� ،ص ،115ف.57
ف�صل املقال� ،ص ،115ف.58
يقول ابن ر�شد« :واملعرفة بهذه الأفعال هي التي ت�سمى العلم العملي .وهذه تنق�سم ق�سمني :احدهما �أفعال ظاهرة
بدنية ،والعلم بهذه هو الذي ي�سمى الفقه ،والق�سم الثاين �أفعال نف�سانية ،مثل ال�شكر وال�صرب ،وغري ذلك من
الأخالق التي دعا �إليها ال�شرع �أو نهى عنها .والعلم بهذه هو الذي ي�سمى الزهد وعلوم الآخرة»؛ ف�صل املقال،
�ص ،115ف.58
ابن ر�شد ،ال�ضروري يف الفقه ،حتقيق العلوي جمال الدين ،بريوت :دار الغرب الإ�سالمي� ،1994 ،ص.34
ابن ر�شد ،ال�ضروري يف الفقه ،حتقيق جمال الدين العلوي��� ،ص35-34؛ وعلى �سبيل املقارنة تقدم تعريفات
اجلرجاين الفقه كما يلي« :الفقه يف اال�صطالح هو العلم بالأحكام ال�شرعية العملية من �أدلتهما التف�صيلية وقيل
هو الإ�صابة والوقوف على املعنى اخلفي الذي يتعلق به احلكم وهو علم م�ستنبط بالر�أي واالجتهاد ويحتاج فيه
�إىل النظر والت�أمل»؛ حتقيق غو�ستاف فلوغل ،بريوت :مكتبة لبنان( :1908 ،مادة فقه).
ال�ضروري يف الفقه� ،ص.35
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 -42جند يف هام�ش ن�ص ال�ضروري يف الفقه املالحظة التالية« :ميكن اعتبار الت�صنيف الثالثي للعلوم ت�صنيفا فريدا
بالقيا�س �إىل ما ذهب �إليه ابن ر�شد يف �أعماله الالحقة على هذا املخت�صر ،وذلك على الرغم من �أنه ال يخرج عن
الت�صنيف العام للعلوم �إىل نظرية وعملية �آلية ،وهو ما ذهب �إليه ابن ر�شد مع غريه من املتقدمني»؛ �ص34؛ هـ.1
 -43ال�ضروري يف الفقه� ،ص.36
 -44ال�ضروري يف الفقه� ،ص.36
 -45ف�صل املقال� ،ص ،107ف.43
 -46ف�صل املقال� ،ص ،89ف7
 -47ف�صل املقال� ،ص ،108-107ف.44
 -48ف�صل املقال� ،ص ،89ف.8
 -49ف�صل املقال� ،ص ،89ف.8
 -50ابن ر�شد ،تلخي�ص كتاب اخلطابة ،حتقيق مارون عواد.9 .23 .2 :
 -51ابن ر�شد ،تلخي�ص كتاب اجلدل ،حت .حممود قا�سم ومن معه� ،ص ،160ف.222
 -52ف�صل املقال� ،ص ،89ف.8
 -53ف�صل املقال� ،ص ،89ف.8
 -54ف�صل املقال� ،ص ،89ف.8
 -55ال�ضروري يف الفقه� ،ص.35
 -56ال�ضروري يف الفقه� ،ص.36
 -57ف�صل املقال� ،ص ،97ف.20
 -58ف�صل املقال� ،ص ،98ف.22
 -59ف�صل املقال� ،ص ،108ف44؛ وي�ضيف« :وهذا اخلط�أ هو اخلط�أ الذي يكون يف الأ�شياء التي تف�ضي �إليها جميع
�أ�صناف طرق الدالئل �إىل معرفتها ،فتكون معرفة ذلك ال�شيء بهذه اجلهة ممكنة للجميع .وهذا هو مثل الإقرار
باهلل تبارك وتعاىل ،وبالنبوات ،وبال�سعادة ،الأخروية ،وال�شقاء الأخروي .وذلك �أن هذه الأ�صول الثالثة ت�ؤدي
�إليها �أ�صناف الدالئل ،الثالثة التي ال يعرى احد من النا�س عن وقوع الت�صديق له من قبلها بالذي كلف معرفته،
اعني الدالئل اخلطابية واجلدلية والربهانية»؛ ف�صل املقال� ،ص ،109ف.45
 -60ف�صل املقال� ،ص ،108-107ف44؛ وانظر �أي�ضا بخ�صو�ص االجتهاد ،ابن ر�شد ،ال�ضروري يف الفقه� ،ص.143-137
 -61ف�صل املقال� ،ص ،95ف.18
 -62ف�صل املقال� ،ص ،114ف.55
 -63ف�صل املقال� ،ص ،89ف.9
 -64ف�صل املقال� ،ص ،90ف.9
 -65انظر ف�صل املقال� ،ص ،93ف ،14حيث يقول« :وهذا �أمر بني بنف�سه لي�س يف ال�صنائع العلمية فقط بل ويف
العملية ،ف�إنه لي�س منها �صناعة يقدر �أن ين�شئها واحد بعينه ،فكيف ب�صناعة ال�صنائع وهي احلكمة؟».
�	-66إال �أن يكون ابن ر�شد يعني بالفقه معناه العام الذي �أ�شار �إليه �أر�سطو يف كتاب التحليالت الأوىل ،وترجمه العرب
بالفقه ،ويعني علم القوانني والت�شريع ،ويبدو الأمر يف حاجة �إىل نظر.
 - 67ف�صل املقال� ،ص ،91ف.10
 - 68ف�صل املقال� ،ص ،91ف.11
 -69ف�صل املقال� ،ص ،91ف.10
 -70ف�صل املقال� ،ص ،91ف.11
 -71ف�صل املقال� ،ص ،86-85ف.2
 -72ف�صل املقال� ،ص ،91ف.12

