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بعث الرسل
بين التصديق والتشكيك

أحالم المنذرية

�إنّ الإميان بالر�سل هو رابع ركن من �أركان الإميان ،وهي م�سلمات يتخذها كل من �آمن باهلل عزوجل ،ولكن تبقى هناك ت�سا�ؤالت لدى البع�ض حول �صدق
وجود الر�سل وما دالالت ذلك .نتناول يف هذا املقال �أهم ما ذكره الكاتب والباحث ف�ؤاد بن �أحمد حول ما كتبه عن «�سبل التدليل يف نظرية النبوة»
عند ابن ر�شد.
وردت م�س�ألة النبوة عند اب��ن ر�شد �ضمن امل�سائل اخلم�سة
التي ناق�شها يف كتابه «الك�شف عن مناهج الأدل��ة عن عقائد
امللة» وه��ي �إث�ب��ات خلق ال�ع��امل ،والق�ضاء وال�ق��در ،والتجويز
وال�ت�ع��دي��ل ،وامل �ع��اد ،و�أخ�ي�را بعث ال��ر��س��ل ،وه��ي امل�س�ألة التي
تهمنا يف هذا املقال.
تقومي ابن ر�شد لرد املتكلمني :مثال الر�سول
وق ��د ذك ��ر ال �ك��ات��ب م ��ا ب���س�ط��ه اب ��ن ر� �ش��د حل �ج��ة الأ� �ش �ع��ري��ة
يف �إب�ط��ال�ه��م �أط ��روح ��ة ال�براه�م��ة ول�ت�ق��ومي��ه ل�ه��ا ب�ع��د ذل��ك،
م�ستخدمني الأ�شاعرة �آلية التمثيل يف نظرية النبوة لإبطال
حجج الرباهمة الذين �أنكروا وجود �صنف من النا�س ي�سمى
بالر�سل ،م�ستخدمني القيا�س �أو اال�ستدالل بال�شاهد على
ال �غ��ائ��ب ،وي�ع�ن��ى ذل ��ك �أن «ي �ج��وز �أن ي�ب�ع��ث اهلل ر� �س ��وال» يف
الغائب ،لأنه «يجوز �أن يبعث اهلل ر�سوال» يف ال�شاهد ،وقد علق
ابن ر�شد �أن الطريقة التي ا�ستخدمها الأ�شاعرة لإثبات وجود
الر�سل ال تتجاوز الإقناع الذي قد يتنا�سب فقط مع اجلمهور
من النا�س؛ وذل��ك العتماده على اال�ستدالل التمثيلي ،وقد
�أو�ضح ابن ر�شد ا�ستخدام القيا�س التمثيلي باعتباره دليال
خطابيا ال ي�صح «ذل��ك عند التيقن ا�ستواء طبيعة ال�شاهد
ب��ال�غ��ائ��ب» ،فقبل الت�صديق ب��وج��ود ال�ن�ب��ي ،يجب الت�صديق
ب��وج��ود ال ��ذي �أر� �س ��ل ال�ن�ب��ي ،وب ��وج ��ود ع�لام��ات يخت�ص بها
الأنبياء وبها يعرفون .وقد حاول الأ�شاعرة االلتزام ب�شروط
التمثيل فقد �أدرجوا املعجزات معتربين �أن الت�صديق بالر�سل
عن طريق املعجزات عالمة على وج��ود الر�سل ،ومن جديد
يعرت�ض ابن ر�شد على ما �أورده الأ�شاعرة على اعتبار �أنّ هذه
العالمة هي ركن من �أركان العملية التمثيلية.
يف تقومي ابن ر�شد لداللة املعجزة على النبوة
ويف تقومي ابن ر�شد لداللة املعجزة على النبوة ،يرى الكاتب
�أنّ م�س�ألة بعث الر�سل تنق�سم �إىل ق�سمني� :أولهما م�س�ألة
�إثبات الر�سل ،والثانية �أنّ ال�شخ�ص الذي يدعي الر�سالة هو
نبي ولي�س كاذبا ،وق��د ا�ستخدم اب��ن ر�شد قيا�سا ا�ستنباطيا
لإثبات النبوة يحتوي على مقدمتني ونتيجة ،على اعتبار �أنّ
كل من ظهرت عليه املعجزة فهو ر�سول ،البد �أوال �أن نعرتف
بوجود الر�سول ومن ث ّم االعرتاف بوجود املعجزة ،وال تظهر
�إال م��ن ك��ان �صادقا ومب��ا �أ ّن ��ه ق��ول خ�بري ،فالقول اخل�بري
يحتمل ال�صدق كما يحتمل ال�ك��ذب ،ومب��ا �أنّ الأ��ش��اع��رة قد
اعرتفوا بوجود الر�سول يف وقت من الأوقات مثلما هو احلال

ب�ن��زول امل�ط��ر �أح�ي��ان��ا ،لكانت ال��ر��س��ال��ة م��ن الأم ��ور اجل��ائ��زة،
وميكن اعتباره مثاال كافيا ملا ميكن �أن يح�صل للغائب.
ويخت�صر الكاتب يف قوله �إذا كانت النبوة وحيا من عند اهلل
�إىل النا�س ،فيجب قبل ذلك �أن يعرتف اخل�صم بوجود اهلل
�أوال حتى ميكن احلديث معه عن النبوةّ � ،أما �إذا كان ال ي�ؤمن
باهلل فكيف له �أن ي�صدق بوجود الر�سل.
التمثيل وداللة املعجزة ومرتبتها من الت�صديق
ويدرج الكاتب يف مقاله ب�أنّه من �أجل حتديد عالقة املعجزة
بالنبي ،الب��د �أن يكون من �صفاته و�أفعاله ما يجعل العقل
ي��درك وج��ود عالقة بني ال�صفات والأف�ع��ال وبني كونه نبيا،
ويرى ابن ر�شد مثلما يراه �أر�سطو واتباعه �سابقا ب�أنّهم مل
ي�ضعوا املعجزات م�س�ألة للفح�ص ،وق��د �أ��ض��اف اب��ن ر�شد يف
«تهافت التهافت» �أنّ التعر�ض بالفح�ص للمعجزات وو�ضع
م�سائل فيها هو من باب فح�ص وو�ضع ال�شكوك حول مبادئ
ال���ش��رائ��ع وم �ب��ادئ امل ��وج ��ودات وم �ب��ادئ ال�ف���ض��ائ��ل ،وه��و �أم��ر
م��رف��و���ض ،ف ��إ ّن��ه م��ن الف�ضيلة ع��دم ال�ت�ع��ر���ض ل�ه��ذه امل�ب��ادئ
بال�س�ؤال وال�شكوك ،ويرى ابن ر�شد �أن هذه املعجزات لي�ست
لتحدي املعاندين ،غري �أنّه ي�ستثني معجزة واحدة فقط من
ب�ين ب��اق��ي امل�ع�ج��زات يف ن�ظ��ره م�ك��ان��ا للتحدي وه ��ي معجزة
ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي ،وه��ذا م��ا �أدىل ب��ه يف ك�ت��اب تهافت التهافت
ق��ائ�لا�«:إذا ت�أملت املعجزات التي �صح وجودها وجدتها من
اجلن�س و�أبينها يف ذلك كتاب اهلل العزيز الذي مل يكن خارقا
م��ن ط��ري��ق ال�سماع كانقالب الع�صا ح� ّي��ة ،و� ّإن ��ا ثبت كونه
معجزا بطريق احل�س واالعتبار لكل �إن�سان وجد ويوجد �إىل
يوم القيامة ،وبهذا فاقت هذه املعجزة �سائر املعجزات».
التمثيل بالطب يف �إثبات النبوة
ويطرح الكاتب مثاال حول هذه امل�س�ألة� ،إذ �أنّ �أفعال النبوة
مثل �أفعال الطب :ي�ستعمل التمثيل بفعل الإب��راء باعتباره
دليال على �صدق �صناعة الطبيب� ،أي �أنّه فعال �شاهد ،مثلما
هو احل��ال لو�ضع ال�شريعة بوحي من اهلل ،على اعتبار هذا
الفعل دليال على �صدق النبوة ،وي�ضيف الكاتب ما �أورده ابن
ر�شد يف كتاب الك�شف «�أنّ املعجز يف العلم والعمل الداللة
القطعية ع�ل��ى �صفة ال�ن�ب��وة ،و� ّأم ��ا امل�ع�ج��ز يف غ�ير ذل��ك من
الأف �ع��ال ف�شاهد ل��ه وم �ق �وٍ» ،وي�ضيف ال�ك��ات��ب �أنّ امل�ع�ج��ز يف
املعرفة يعني �أنّ ال�شرع كان نبوة ولي�س ح�صيلة تعلم ب�شري،
بينما الأمر اخلارق الذي لي�س من جن�س ال�شرائع مثل َف ْلق

ال�ب�ح��ر وغ�ي�ره فلي�س ي��دل دالل ��ة قطعية ع�ل��ى ه��ذه ال�صفة
امل�سماة نبوة ،و�إمنا يدل على اقرتان �إىل الداللة الأوىل.
وي ��رى ال�ك��ات��ب �أنّ التمثيل ب��ال�ط��ب يف ن�ظ��ري��ة ال�ن�ب��وة عند
اب��ن ر�شد مل يكن ليخلو من خماطر على م�ستوى الت�أويل
ونتائجه :فالطب ه��و علم و�ضعي ب�شري قائم على اجلهد
واملمار�سة ،ولكن و�ضع ال�شرع �أن يكون عن وحي ال عن تعلم،
وهذا ما يظهر ه�شا�شة التمثيل.
حتوالت يف تاريخ التمثيل بالطب :الت�صديق الظني
ويق�صد الكاتب هنا بالت�صديق الظني الت�صدي َق احلا�صل
على ال�ق��ول اخل�ط��اب��ي ،ال ��ذي ي�ستعني بال�ضمائر والأم�ث�ل��ة
وبال�شهادات والتحدي لتح�صيل الظن .وهذا يظهر جليا ما
ذك��ره جورجيا�س يف مثال اخلطيب والطبيب معتمدا ذلك
رافعا من �ش�أن اخلطيب وقدرته على الإقناع لتناول املري�ض
ال ��دواء و�أع �ل��ى م��ن ��ش��أن اخلطيب وك ��أمن��ا مل يكن للطبيب
فائدة ،فهنا تنقلب حجة اخلطيب لت�صري قوته وهنا ،وذلك
لكونه يجهل الطب من جهة و�صناعة حتفظ ال�صحة وتدفع
امل��ر���ض ب��أق���ص��ى م��ا يف اجل �ه��د ،وال تنح�صر ف�ق��ط يف حمل
املري�ض على اتباع و�صفة ما �أو تركها.
وي�ب�ق��ى �أن ن���ش�ير �إىل �أن ه �ن��اك ف��ارق��ا �أ��س��ا��س�ي��ا ب�ين ال�ط��ب
واخل�ط��اب��ة بقول اب��ن ر�شد «�إنّ الطب �إمن��ا يعلم ع��ن طريق
ال�بره��ان ويقنع يف ال�صحة وامل��ر���ض ّ � ...أم ��ا اخل�ط��اب��ة فهي
تتكلف الإقناع يف جميع الأ�شياء ،يف �أي مقولة كانت ويف �أي
جن�س كان».
التمثيل اخلاطئ والتمثيل ال�صحيح
ي�شري الكاتب �إىل �أنّ التمثيل ال�صحيح هو الذي تظهر فيه
ن�سبة فعل ال�شريعة �إىل النبي مثل ن�سبة فعل الإب ��راء �إىل
الطبيب ،وه��و يقيني لأن ��ه �صحيح الن�سبة كما يظهر� ،أم��ا
التمثيل اخلاطئ فهو القول �إنّ ن�سبة فعل الإب��راء بالن�سبة
�إىل الطبيب ه��ي ن�سبة الفعل املعجز �إىل ال�ن�ب��ي ،لأن��ه غري
�صحيح الن�سبة.
وختاما يرى الكاتب �أنّ التمثيل بكل وجوهه كان الآلية التي
حملت عليها �أغلب �أرك��ان نظرية النبوة عند ابن ر�شد ،و�أنّ
التمثيل لي�س بال�ضروة انخراطا يف علم ال�ك�لام وح��ده؛ �إذ
التمثيل �آلية عقلية ذهنية ميكن االن�شغال بها يف جماالت
معرفية وعملية �شتى.
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