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غياب املنهجية يف قراءة ابن الرامي البناء
حممـد ال�شحي

�ألقت املناهج احلديثة بظاللها على عامل البحث ،وامتدت فروعها و�أغ�صانها لتهيمن على مدى وا�سع من البحوث ،حتى �أ�صبح قبول العمل البحثي منوطا
بوفائه ب�شروط املناهج احلديثة .وما ذاك �إال لل�صرامة التي تتمتع بها هذه املناهج ،وو�ضوح الر�ؤية فيها ،ومنطقية بنيتها الداخلية واخلارجية ،ونعني
باخلارجية هيكل البحث ،وبالداخلية االلتزام بخطة البحث� .إال �أن كل هذا مل يكن ليغري باحثا معا�صرا فيلتزم بهذا املنهج �أو ذاك ،من املناهج املقبولة يف
عرف الباحثني .قراءتنا يف هذا املقال حول بحث للباحث التون�سي علي العلوي ،واملعنون بـ»ترجيح ابن الرامي البناء للأقوال يف كتابه الإعالن ب�أحكام البنيان»،
وا�ضح الر�ؤية.
واملن�شور يف جملة «التفاهم» ،عدد  ،36للعام  .2012حماولني تقدمي ر�ؤية خا�صة بهذا العمل البحثي الذي نرى قلة وفائه باملنهج البحثي
ِ
َ
القارئ يف البحث هو العنوان ،وللأهمية
�إن �أول ما يالقي
الق�صوى التي ميتلكها هذا العن�صر من عنا�صر البحث،
فقد اهتم به منظرو املناهج العلمية يف البحث اهتماما
مبالغا ،وا�شرتطوا فيه �أن ي�شي مبو�ضوع البحث ،حمددا
حل��دوده و�أط��ره الزمانية واملكانية ،و�أن يربز املنهج الذي
يلتزم به الباحث يف بحثه منذ بدايته حتى نهايته .وقد
�أت���ت �أوىل كلمات ال��ع��ن��وان «ت��رج��ي��ح اب��ن ال��رام��ي ال��ب��ن��اء»،
ل��ي��دل��ن��ا ع��ل��ى امل��ن��ه��ج ال��و���ص��ف��ي ال����ذي ي�����س�ير ف��ي��ه ال��ب��اح��ث
مُ قد ًما لنا هذه الظاهرة التي الحظها يف كتاب هذا امل�ؤلف،
ظاهرة «الرتجيح» الفقهي� .إال �أننا عندما ن�سري يف طيات
البحث نلحظ �أن ال��ب��اح��ث مل يق�صر بحثه على ظاهرة
«ال�ترج��ي��ح» فح�سب ،ب��ل ت��ع��داه��ا �إىل غ�يره��ا م��ن اعتماد
اب��ن ال��رام��ي القيا�س كدليل �أ���ص��ويل ،ودراي��ة اب��ن الرامي
باخلالف ،واعتماده منهج املقا�صدي.
ك��م��ا �أن ال��ب��اح��ث مل ي��ق��دم مل��ق��ال��ه مب��ق��دم��ة ت��ب�ين منهجه،
و�أه��م��ي��ة مقاربته ،والأه����داف ال��ت��ي ي��رم��ي �إليها م��ن وراء
بحثه ،وفر�ضيات البحث ،والأ�سئلة التي يحاول الإجابة
عنها ،و�أهم من ذلك كله ،مل نتعرف على �إ�شكالية البحث
التي �أعطته �شرعية البدء بالبحث ،فيظل القارئ يتلم�س
الطريق التي اختارها الباحث �أث��ن��اء ال��ق��راءة ،وال ميكنه
ذلك من �إبداء الر�أي وم�ساءلة الن�ص واحلكم على جودته.
�إذ ب��د�أ الباحث البحث مبا �أ�سماه «الق�سم الأول :نظري:
التعريف ب��اب��ن ال��ب��ن��اء ،وب��ي��ان حقيقة املنهج و�أه��م��ي��ت��ه يف
ال��درا���س��ات ال�شرعية» ،لكننا نلحظ �أن��ه مل ي ِ��ف يف مقاله
�سوى بالتعريف بابن البناء ،وال�شيوخ �أو الق�ضاة الذين
�أدركهم .وغاب ،فيما غاب ،بيان حقيقة املنهج و�أهميته يف
الدرا�سات ال�شرعية.
ومن بني املالحظات املنهجية على هذا املقال ،القفز من
م��ق��دم��ة �إىل نتيجة دون امل����رور ع��ل��ى ال��ت��دل��ي��ل ع��ل��ى تلك
امل��ق��دم��ة �إث��ب��ات��ا �أو نفيا �أو متحي�صا .م��ث��ال ذل��ك ق��ول��ه يف
بيان مفهوم الرتجيح ا�صطالحا ،بعد الإتيان بتعريف كل
من �أبي الوليد الباجي وفخر الدين الرازي ،قال« :وبناء
على هذا التعريف اال�صطالحي للرتجيح ُيلحظ اعتماد

اب��ن ال��رام��ي ال��ب��ن��اء منهج ال�ترج��ي��ح يف ك��ت��اب��ه» .لعمري،
كيف تو�صل الباحث �إىل هذه النتيجة قبل �أن ي�ستعر�ض
النماذج التي تدعم زعمه ه��ذا .وكيف �ساغ له القفز من
ه��ذه امل��ق��دم��ة �إىل ت��ل��ك النتيجة دون امل���رور ع��ل��ى فح�ص
الفر�ضية ،على اعتبار �أنه طرح فر�ضيته بالأ�صل.
ُيطالعنا �س�ؤال حول اجلدة يف اختيار الباحث البن الرامي
البناء يف بحثه ،ترى ما اجلديد الذي يكون قد قدمه ابن
الرامي يف كتابه الإع�لان ب�أحكام البنيان ،و�شد به �أنظار
ال��ب��اح��ث ال��ع��ل��وي ليخ�ص�ص ل��ه ه���ذا امل��ق��ال ال���ذي تعدى
الع�شرين �صفحة ،وما القيمة املعرفية لهكذا بحث.
�إذا ما طال ْعنا اجلانب الفقهي من عمل ابن الرامي ،ف�إننا
جن��ده ال يختلف ع��ن ���س��واه م��ن ال��ف��ق��ه��اء ال��ذي��ن ط��رح��وا
�آراءهم الفقهية يف م�ؤلفات� .إال �أننا ُندهَ�ش من تقدمي ذلك
العمل ب�صور ٍة �أقرب لالحتفائية منها للعلمية الوا�صفة؛
فها ه��و الباحث يقدم من��اذج لرتجيح اب��ن ال��رام��ي ال��ذي
مل يتعد عمله ���س��وى النقل مم��ن �سبقه م��ن الفقهاء ثم
التعليق عليها بـ»هذا ج��واب ح�سن» ،واتخذ الباحث هذه
الكلمة دليال على ظ��اه��رة «ال�ترج��ي��ح» عند اب��ن ال��رام��ي،
ف�أين الإب��داع واجل��دة يف ذلك .وين�سحب هذا الكالم على
ك��ل ال��ن��م��اذج التي �أورده���ا الباحث م��ن ك�لام اب��ن ال��رام��ي،
ف�إنها ال تعدو كونها عمال فقهيا مثل �سواه من الأعمال.
ولعلنا نقف على مغالطة امل�����ص��ادرة على املطلوب عندما
نراه يتحدث حول منهج املقارنة عند ابن الرامي ،فمنهج
املقارنة ،كما �أورده الباحث نف�سه يقوم على املقابلة بني
ال�صور املختلفة ل�صنف من الظواهر .ف�شرط االختالف
واج���ب ل��ق��ي��ام امل��ق��ارن��ة .ل��ك��ن ،ع��ن��د اخ��ت��ب��ار ه���ذه ال��ظ��اه��رة
عند اب��ن ال��رام��ي ال جن��د �سوى الإح��ال��ة �إىل م�صدر �آخ��ر
فيه ق ٌ
��ول فقهي .مثال ذلك قوله «ويف الوا�ضحة ما قاله
اب���ن ال��ق��ا���س��م ...واب���ن ال��رام��ي ق���ارن يف ه���ذه امل�����س���أل��ة بني
قولني وب�ين م�صدرين؛ لأن��ه بني الت�شابه بني ق��ويل ابن
القا�سم يف امل��دون��ة واب��ن حبيب يف الوا�ضحة» .وق��د خفي
على الباحث �أن قول ابن القا�سم يف الوا�ضحة ال املدونة،
وقول ابن حبيب يف املدونة ال الوا�ضحة .كما �أن االختالف

بني ال��ر�أي�ين مفقود؛ فعلى �أي �أ�سا�س قامت املقارنة بني
القولني.
ويف امل��ب��ح��ث ال��ث��ال��ث ال����ذي ج��ع��ل��ه ال��ب��اح��ث ب��ع��ن��وان «اب���ن
الرامي املجتهد امل�ستقل» ،يلقي الباحث دعوى اال�ستقالل
باالجتهاد يف �آرائ��ه الفقهية .فاال�ستقالل ،كما نفهم� ،أن
يرد الفقيه ر�أيا مطروحا لي�ستقل بغريه فتربز �شخ�صيته
االجتهادية� .إال �أن��ه ،عند التدقيق يف هذه الدعوى ،جند
الباحث يفهم ذلك اال�ستقالل فهما �آخر؛ فا�ستقالل ابن
ال��رام��ي ال يعدو كونه �إ�ضاف ًة ي�ضيفها ه��ذا الفقيه حيث
يتوقف غ�يره؛ مثل امل��ق��دار ال��ذي يجب فيه �إب��ع��اد الرحى
ع��ن ح��ائ��ط اجل���ار .ولي�س يف ذل��ك ا�ستقالل ب��ق��در م��ا هو
�إ�ضافة لآراء غريه.
�أورد ال��ب��اح��ث يف نهاية مقاله نتائج بحثه ،ال���ذي افتقد
لو�ضوح الر�ؤية واملنهج ،واحتوى على عدد من النقائ�ص.
نلحظ يف ه��ذه النتائج �أن��ه��ا م��ب��ت��ورة ع��ن �أ�صلها املفقود،
نعني ب��ذل��ك �أن النتائج ال ب��د �أن ت��ك��ون على �صلة وثيقة
بفر�ضيات البحث؛ وطاملا غابت الفر�ضيات فال غ��رو �أن
ت���أت��ي النتائج ك�أنها �إحل��اق��ات غ�ير وثيقة بالبحث .فمن
�أين ال�صلة بني �سال�سة لغة ابن الرامي بالبحث الو�صفي،
ثم ماذا يعني الباحث ب�سال�سة اللغة؛ �إذ �إن هذه الألفاظ
بعيدة ع��ن الن َف�س العلمي ال��ذي ي�شرتط �صفة القيا�س
للنتائج من �أجل الت�أكد منها .كما �أن النتيجة التي نرى
لها �صلة ،و�إنْ �ضعيفة ،مبو�ضوع البحث ،جندها �أت��ت يف
الرتتيب ال�ساد�س من بني النتائج ،نعني قوله�« :ساد�سا:
ترجيحه للأقوال» .لكن ،ما الإف��ادة اجلادة التي تقدمها
ه��ذه النتيجة ،وغريها ،باخت�صار ،ال �شيء .ث��م ،ال ندري
ك��ي��ف ت��و���ص��ل ال��ب��اح��ث �إىل النتيجة احل��ادي��ة ع�����ش��رة التي
تن�ص على ت�أثر ابن الرامي بعجوز املذهب ابن ر�شد اجلد؛
�إذ �إنه مل يورد م�شكلة كهذه طوال املقال.
وختاما...نرى �أن البحث ال يخرج عن كونه مت�أثراً ب�أ�سلوب
الت�أليف ال��ق��دمي وه��ن��اك �أم���وراً مفقودة فيه تو�ضحها او
تبينها القفزات من املقدمات �إىل النتائج.
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