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الر�شدية والت�أويل القر�آين
ب�سام الكلباين

قد ال يت�سع الوقت �إطالقاً لنتحدث عن انعكا�سات املدر�سة الر�شد ّية وت�أثريها على الت�أويل القر�آين ،وعلى م�سائل الفقه والدين ،ومدى ت�أثر الأوروبيني بالر�شد ّية
الالتين ّية ب�شكل وا�ضح جداً من خالل هجوم الكني�سة بقيادة توما الأكويني على م�ؤلفات ابن ر�شد ،وعلى املقوالت التي خ ّلدت �إ ّبان �إعدام العامل جاليليو وا�ستخدام
م�صطلحات وجمل ر�شديّة بحتة ،فمن يُنكر �أن املدر�سة الر�شديّة هي اجلذور الأوىل للتنوير الأوروبي ،بي َد �أن للجانب الديني حمظورات و�ضرورات و�شروطا ال ميكن
االنطالق بها من جانب مت�سرع جداً ،لذا وجب التعريف �أو ًال وقبل اخلو�ض يف املو�ضوع ب�آل ّيات الت�أويل عند الفال�سفة واملتكلمني.
يذكر الكاتب عبد اجلليل �سامل يف مقالت ِه املعنوَنة «العقل
والدين عند ابن ر�شد» مبجلة الت�سامح �أ�سباب خلق قانون
يح ُّد وينظ ُم العملية الت�أويلية وهو جتنيب امل�سلمني الوقوع
يف ال��زل��ل ،و��ش�ي��و ِع ال�ف��و��ض��ى يف ال�ت��أوي��ل و�إ��ش�ك��ال�ي��ات�ه��ا على
العقيدة ،ف�أو ُل املحاوالت اجلادة يف الت�أويل كانت عند علماء
خ�ص�ص بابا
ال �ك�لام ع�ل��ى ي��د اجل��وي�ن��ي يف �إر� �ش ��اده ،ع�ن��دم��ا ّ
�أ�سماه (باب القول يف ال�سمعيات) ثم حلق ُه على �أثره تلميذه
الكبري ال�غ��زايل ال��ذي و�ضع ر�سالة بعنوان ق��ان��ون الت�أويل
التي تعد من �أوىل الر�سائل الكالمية املنهجية التي كتبت
حول هذا املو�ضوع.
ت �ن ��اول ك ��ل م ��ن اب ��ن ر� �ش��د وال� �غ ��زايل م���ش�ك�لات ال �ت ��أوي��ل
والفل�سفة والفقه يف ح��رب ترا�شق ّية منهج ّية ،فقد اكتفى
علماء امل�سلمني م��ن ال�ق��ول يف الفال�سفة ال�ع��رب املت�أثرين
باملدر�سة اليونان ّية حينما �آل بهم الأم��ر يف �أوىل �صفحات
م ��ؤل ��ف ال� �غ ��زايل ب � ��أن �أط �ل ��ق ل �ه��م ح �ك �م �اً ان �ت �ه��ائ �ي��ا ب��ال�ك�ف��ر
والزندقة ،ثم ح��او َل ابن ر�شد بعد �أع��وام ب�أن ي�ستعيد جمد
الفال�سفة ،والنهو�ض ب�أعبائها املت�شكلة ب�شكل خا�ص بني
فخ�ص�ص كتابه «ف�صل املقال» لهذه الق�ضية،
العقل والنقلّ ،
وه��و بذلك يع ُد �أول فيل�سوف م�سلم يفرد لهذه الإ�شكال ّية
كتاباً م�ستق ً
ال ،ثم �أكمل ابن ر�شد م�سريته ب�أن �أ ّلف كتابني
ُ
يناق�ش الإ�شكالية من
�آخرين تكملة للكتاب ال�سابق ال��ذي
منظور نظري ر ّداً على الغزايل ،فكتبَ «الك�شف عن مناهج
الأدل��ة ثم «تهافت التهافت» اللذين يعدّان �أوىل املناو�شات
الفكرية التي حت� ُ
�دث بني عاملني م�سلمني يف�صل الأول عن
الآخر �سبعون عاما.
يف ف���ص��لِ امل �ق ��ال ،ط ��ر َح اب ��ن ر� �ش��د ع ��دة م �ب��ادئ لإي���ض��اح
العالقة واحلاجة �إىل الت�أويل:
ال�شريعة توجب الفل�سفة.
ال �� �ش��ري �ع��ة ل �ه��ا م �ع ��انٍ ظ ��اه ��رة ل �ل �ع��ام��ة ،و�أخ� � ��رى ب��اط�ن��ة
للخا�صة ،ومعنى هذا وذاك وجوب الت�أويل �أحياناً ،ولبع�ض
الطبقات من النا�س.
و�ضع قواعد خا�صة بت�أويل الن�صو�ص.
حتديد مدى وقدرة العقل وال�صلة بينه وبني الوحي.
وقد انتهى ابن ر�شد من هذا كله �إىل �أن احلكمة وال�شريعة

�أو الدين والفل�سفة �أختانِ رُ�ضعتا من لبان واحد.
�أ ّم ��ا الفل�سفة ال��ر��ش��د ّي��ة فهي لي�ست �أك�ث�ر م��ن النظر يف
امل��وج��ودات واعتبارها م��ن جهة داللتها على ال�صانع ،و�أ ّم��ا
امل��وج��ودات ف�إمنا ت��دل على ال�صانع مبعرفة �صنعتها ،و�أ ّن � ُه
ك ّلما كانت هُناك املعرفة ب�صنعتها �أمت ،كانت املعرفة بال�صانع
�أمت .ورمب ��ا م��ن اجل��ان��ب ه��ذا اجت � َه بع�ض امل�ف�ك��ري��ن ال�ع��رب
�إىل اجل��زم ب��أن الفكر الر�شدي ما هو � ّإل حماكاة للمدر�سة
الأر�سطويّة ،ففي �سياق الن�ص الأر�سطوي «علم املوجود مبا
هو موجود « هو الن�ص ال��ذي اعتمد عليه ابن ر�شد يف بناء
قاعدت ِه التعريفية للفل�سفة ،بينما ُيكن االلتفات �إىل جانب
�آخر للتعريفات الر�شديّة للفل�سفة التي نقتب�سها من كتابه
« الف�صل « � :إن هذه ال�صناعة  -الفل�سفة  -ملّا كانت ناظرة
يف املوجود مبا هو موجود ،وذل��ك يقت�ضي النظر يف مبادئ
امل��وج��ود مب��ا ه��و م��وج��ود ويف الأم ��ور ال�لاح�ق��ة �إذ ك��ان��ت كل
�صناعة نظريّة � ّإنا حتتوي على هذين اجلن�سني من املعرفة»
جلي جداً الفرق بني التعريفني ال�سابقني البن ر�شد ،وهو
ّ .
ال يعزى �إىل تناق�ض يف الفكر الر�شدي ،و� ّإن��ا �إىل اختالف
الزاوية التي ينظر منها �إىل الفل�سفة ،فاملنظور الأول ينظر
من جانب �أر�سطوي بحت ،والآخر من زاوية املتكلمني.
و�أ ّم ��ا ال�ع�ل��م ،فهو معرفة الأ��ش�ي��اء ب�أ�سبابها كما ج��اء يف
ك�ت��اب��ه «ال�ك���ش��ف « وق��د ح���ص��ره حت��ت م�سمى «ال�ع�ل��م احل��ق»
ال��ذي ه��و معرفة اهلل تعاىل و�سائر م��وج��ودات��ه على م��ا هي
عليه وبخا�صة ال�شريعة منها ،بيد �أ ّن ابن ر�شد الذي ع ّرف
الفل�سفة من زاوية كالم ّية ال يري ُد �أن تبقى معزولة خ�صو�صا
�أ ّنه اعترب �أن الفل�سفة من املعارف التي �أكد عليها ال�شرع بل
تفح ٌ�ص عن كل ما
رمبا �أهمها ،لذلك فهو يرى �أن الفل�سفة ّ
تفح�ص عن كل
جاء ب ِه ال�شرع� ،إذ يذكر يف تهافته «والفل�سفة ّ
ما جاء يف ال�شرع ،ف�إن �أدركته ا�ستوى الإدراك وكل ذلك �أمت
يف املعرفة» وقد انتهى بقوله القاطع «و�إن مل ت��درك؛ اعلم
بق�صو ِر العقل الإن�ساين عنه ،و�أن يدركه ال�شرع فقط» وقد
تب ّنى الفال�سفة اليهود هذا الأمر بتعريف م�شابه جداً ،فقد
حتد َّث ابن ميمون على �أن العقل له ح ٌد ُ
يقف عنده يف قدرت ِه
على املعرفة ،وحينئذ يجبُ اللجوء فيما ال ميكن �أن ي�صل
�إليه العقل� ،إىل الوحي.

ول�ع� َّل �أب��رز الأم ��ور التي �شغلت فال�سفة ال�ق��رن ال�ساد�س
وال�سابع والثامن والتا�سع ع�شر يف �أوروب��ا ،هي تلك الأمور
ال�ت��ي حت �دّث عنها اب��ن ر��ش��د يف حم��دود ّي��ة ال�ع�ق��ل الب�شري
وهي «معرفة اهلل» و«ال�سعادة» و«ال�شقاء الإن�ساين» ،ابتدا ًء
من ديكارت وبا�سكال مروراً ب�سبينوزا ولوك وهوبز ثم كانت
وهيجل وك�يرك�ج��ارد �شوبنهاور وان �ت �ه��اءاً بنيت�شه وف��روي��د
ري من الفال�سفة
وهايدجر و�سارتر� ،إذ تو ّقف الأمر عند كث ٍ
يف الإت �ي��ان بنتيجة حتم ّية ح ��و َل الأم ��ر ،فو�صل الأم ��ر �إىل
�إن���ش��ا ِء توليفة ب�ين الفل�سفة والكني�سة كتلك التي �أت��ى بها
الفيل�سوف الوجودي امل�سيحي �سورين كريكجارد ،وما ي�ؤك ُد
على تلك الفر�ض ّية ه��و نقي�ضها ال��ذي �أت��ى بها فريدريك
نيت�شه عندما هاجَ م �أبرز خ�صائ�ص الالهوت امل�سيحي حينما
حت��دث ع��ن «ال���ش�ف�ق��ة» و«ال�ن�ع�م��ة» و«ال��رح �م��ة» ،وج�ل� ّ�ي �أ ّن�ه��ا
مرادفة لتلك التي حتدث عنها ابن ر�شد قبل ثمانية قرون
وانتهى ب ِه الأمر «ابن ر�شد» �إىل االعرتاف مبحدوديّة العقل
الب�شري وفاعل ّية الوحي وال�شريعة.
يطرح الكاتب عبد اجلليل �سامل واح��داً من �أه ّم الأ�سئلة
على الإطالق  -يف اجلانب الت�أويلي  -وه َو «كيفية حل م�شكلة
ع��دم خمالفة الفل�سفة لل�شرع اجلامع �إىل جانب الربهان
والطرق الظن ّية من خطابة وجدل؟» وحلل تلك الإ�شكال ّية
والت�سا�ؤل ،جل�أ ابن ر�شد �إىل حتليل اخلطاب الإلهي و�إظهار
م ��ا ف �ي � ِه م ��ن ت �ف ��اوتٍ ح���س��ب م���س�ت��وى خم��اط�ب�ي��ه ف �ي �ق��ول :
ُ
اختالف
وال�سبب يف ورود ال�شرع فيه الظاهر والباطن هو
فط ِر النا�س وتباين قرائحهم يف الت�صديق» ،ولهذا ال�سبب
ح � ّرم اب��ن ر��ش��د الت�صريح ب��ال�ت��أوي��ل اليقيني لأه ��ل اجل��دلِ
ف�ض ً
ال عن اجلمهور ،فغاية ابن ر�شد من الت�أويل القر�آين هو
البحث يف املعنى الفل�سفي للن�ص على غرار غرميه الغزايل
ُ
يبحث ع��ن املعنى احلقيقي للن�ص ،وه�ن��ا يكمن
ال��ذي ك��ا َن
اخل�لاف الأ�سا�سي بينهما ،وخال�صة الأم��ر �إذا كان الت�أويل
ه��و الفل�سفة واحل�ك�م��ة ؛ ف�أعلمهم ب��ه ه��م الفال�سفة ،فهم
الذين �سماهم اهلل يف حمكم كتابه « وال ّرا�سِ خونِ يف العِل ِم»
فالربهانيون هم �أهل العلم والأحق بالت�أويل .ف�إخراج داللة
اللفظ من الداللة املجازية �إىل الداللة احلقيقية هو �أمر
وجب الوقوف عليه متا�شياً مع مقت�ضيات ال�شرع والع�صر.
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