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نكبة الرشدية بين األسباب السياسية
والحركة الكالمية األشعرية

١١

قيس الجهضمي

يذهب الكاتب عزيز �أبو �شرع يف مقالته املن�شورة مبجلة التفاهم والتي بعنوان «موقف الأ�شاعرة من ابن ر�شد يف الأ�سباب الأ�شعرية لأفول الر�شدية»
�إىل التخفيف من االعتقاد ب�أن �سبب النكبة الر�شدية هي �أ�سباب �سيا�سية قامت عن طريق احل�صار والإبعاد ،ولكنه يفرت�ض �أن االعرتا�ضات الأ�شعرية
كان لها الفعل الأقوى يف �إ�ضعاف الفل�سفة ،حماوال التدليل على ذلك من اعرتا�ضات اخل�صوم وجهودهم يف مقاومة املدر�سة الر�شدية.
ي�ؤكد �أبو�شرع على �أن ابن ر�شد كانت بدايته ون�ش�أته املبكرة
�أ�شعرية ،وهذا ما يظهر يف كتابه خمت�صر امل�ست�صفى من
خ�لال ا�ستعماالته و�إ��ش��ارات��ه �إىل �أئ�م��ة ال�ك�لام الأ��ش�ع��ري،
ويف ت�أليفه لكتابه «بداية املجتهد ونهاية املقت�صد» يتبني
ل�ل�ق��ارئ �إىل �أن ��ه مل ي��زل قريبا م��ن الأ��ش�ع��ري��ة م��ن خالل
ا�ستعماله �أقوالهم من مثل« :وقد ّبي ذلك املتكلمون ك�أبي
املعايل وغ�يره» ،وه��و من خ�لال تلمذته لعيا�ض وامل��ازري
واب��ن ب�شكوال يثبت لنا �أن��ه خريج مدر�سة �أ�شعرية �أي�ضا،
لكنه مثلما خرج الغزايل عن �أ�شعريته يف م�سائل هو الذي
جعل ابن ر�شد ي�ست�سيغ املخالفة �أي�ضا ،ويرى �أبو �شرع �أنه
من املحتمل �أن اب��ن ر�شد م� ّر مبرحلة ثالثة وه��ي مرحلة
و�سط بني املتكلمني والفال�سفة من خالل ت�أليفه «مقالة
يف اجلمع بني امل�شائني واملتكلمني من علماء الإ�سالم»� ،إن
وج��ود فرق وتعار�ض بني علم الكالم والفل�سفة جعل ابن
ر��ش��د ي�سعى لنقد العقيدة الأ��ش�ع��ري��ة؛ فاخلطاب يف علم
الكالم رغم ا�ستعماله نظر العقل هو يف الواقع نق�ض ورد
على الفل�سفة لأجل احلفاظ على امللة وعقيدتها ،وي�صرح
ابن ر�شد يف كتابه «الك�شف عن مناهج الأدلة يف عقائد امللة»
ب��أن علم الكالم غري ذي ج��دوى ألن��ه غري برهاين ،وبهذا
ي�ضع نف�سه كاملدافع عن العقائد الإميانية �ضد املتكلمني.
ويف ا�ستقراء املناخ ال�سيا�سي وت�أثريه على التوجه الر�شدي
اجلديد ،كان ت�أليف ابن ر�شد لكتابه املناهج بتاريخ 575هـ،
وهو الوقت الذي دخل فيه يف خدمة املوحدين والتعاون مع
دولة بني عبد امل�ؤمن ،الذي �أ�س�س بناءها الفكري واملعريف
ابن تومرت والذي ا�شتهر مب�ؤلفه ال�شهري «املر�شدة» ،وهنا
ي�أخذ الباحث وقفات عن عالقة ابن ر�شد باملناخ ال�سيا�سي:
ف�ق��د روي �أن الب ��ن ر� �ش��د ت��أل�ي�ف��ا ب�ع�ن��وان «� �ش��رح العقيدة
احل�م��ران�ي��ة» على �أن ��ه ��ش��رح لكتاب اب��ن ت��وم��رت ،وق��د ذكر
بن�شريفة �أن املق�صود هنا هو عقيدة املهدي املعني ب�شرحها
وهي احلمرانية ولي�س للمر�شدة ،وينبه الكاتب مت�سائال
مل��اذا اخ�ت��ار �شرح العقيدة احلمرانية التي ه��ي ذات اجت��اه
�أثري ظاهري بدل املر�شدة ذات االجتاه الكالمي وهو �أميل
للأ�شعرية؟! ،و�أم��ا عن �أم��ر دخوله يف �أم��ر املوحدين فقد
�ألفّ يف ذلك «مقالة يف كيفية دخوله الأمر العزيز وتعلمه

فيه وما ف�ضل من علم املهدي» ،فقد جاء م�صرحا ب�إمامة
املهدي مما ينبئنا عن انخراطه يف �أم��ر الدعوة املوحدية
واالع�ت�راف بال�سلطة ال��روح�ي��ة للرجل الأول فيها ،وقد
�أورد اب��ن عبدامللك �أن معتقد �آل م��ؤم��ن �أن ك��ل م��ن خرج
عنهم ف�ه��و ل�ه��م م��ن الأرق � ��اء ،ورمب ��ا ك ��ان الأم ��ر بالن�سبة
للنكبة �إذ هي م�صري كل معرت�ض ،كما �أن اكت�شاف الباحث
ال�ف��رن���س��ي م ��ارك ج �ي��وف�يروا ل�ن���س�خ��ة ج ��دي ��دة م ��ن ك�ت��اب
الك�شف عن مناهج الأدل ��ة يف خزائن ا�ستنبول وم��ا حوته
هذه الن�سخة الوحيدة من �إي��راد ا�سم الإم��ام املهدي فيها
يدلل على اهتمام ابن ر�شد بهذا الأمر.
يرى الكاتب �أن الدين ا�ستعمل يف هذه النكبة ،و�أن ع�صر
املرابطني مل ينته �إال وق��د ُح�سم لالجتاه الأ�شعري على
ح�ساب االجتاهات ا ألخ��رى الكالمية والباطنية ،ويف �أمر
النكبة يُذكر يف «كتاب التكملة» البن الأبار �أن عبدالرحمن
ال ��رج ��راج ��ي ج ��رى ب�ي�ن��ه وب �ي�ن اب ��ن ر� �ش ��د م ��ا ج� � ّر نكبته
امل�شهورة على �أنه هو الفاعل الأ�سا�س للنكبة ،وقد و�صف
�صاحب التكملة الرجراجي ب�أنه �أح��د كبار املتكلمني فهو
�أ�شعري ،و�أم��ا �صاحب كتاب «ال��ذي��ل والتكملة» فيذكر �أن
العداوة ثبتت من رجاالت العلم البن ر�شد ثم قام اخل�صوم
باللجوء �إىل انتقاء بع�ض ال�سياقات املوهمة مل��ا يريدون
ت�ق��وي�ل��ه ،وم ��ع ال�ك�ي��د وال�ترب ����ص زاد دف��اع�ه��م ع��ن ط��ري��ق
املناظرة والت�أليف.
يذكر الكاتب �أن �أبا عامر الأ�شعري هو �أول من اعتنى بالرد
على ابن ر�شد ونق�ض كتابه «املناهج» ،والتنبيه ملا يقوم به
من هدم يف البنية الأ�شعرية ،فابن ر�شد يرى �أن الأ�شعرية
خطر على ال��دي��ن نف�سه مب��ا تفر�ضه م��ن �آراء املتكلمني،
ويزعم الكاتب �أن �أبا عامر ت�شبع من �صميم املعرفة التي
ت�شبع بها ابن ر�شد وهي املعرفة الغزالية التي هي فل�سفة
و�أ�صول وت�صوف ،وا�شتغل �أبو عامر يف م�ؤلفات �سعى من
خ�لال�ه��ا ال�ت���ص��دي الب ��ن ر��ش��د وم�ن�ه��ا« :حت�ق�ي��ق الأدل� ��ة يف
قواعد امللة ودفع ال�شبه امل�ضلة والأق��وال امل�ضمحلة» وهو
ت�صدي �أب ��ي ع��ام��ر الب��ن ر��ش��د عندما �أراد �أن يك�شف عن
تهافت الأدلة يف كتابه الك�شف فقام �أبوعامر بتحقيقها يف
كتابه ،و»كتاب الوحدانية» الذي يرى فيه بن�شريفة �أنه رد

على كتاب «�شرح العقيدة احلمرانية» البن ر�شد ،والرد على
«كتاب الربهان» القدمي وغريها.
ومن العلماء الذين انتقدوا ابن ر�شد �أبو احلجاج املكالتي،
وقد عمد يف كتابه «لباب العقول» يف الرد على الفال�سفة
لكنه كان يتهرب عن ذكر عميدهم ابن ر�شد ،ويرى الكاتب
�أن جتاهل اال�سم من املكالتي هو لأ�سباب يف الواقع دفاع
عنه وعن الأ�سرة الر�شدية ،و�أنه وال �شك من �أن يكون ابن
ر�شد �أول اخل�صوم للمكالتي الذين انتقدهم يف كتابه ،و�أن
االحرتام الذي ناله ابن ر�شد كونه الفقيه القا�ضي وكذلك
�أبوه وجده جعل الكثريين ي�سعون �إىل التغطية عن نكبته
امل�شهورة.
ومن الذين اعتنوا باملدر�سة الر�شدية ابن بزيزة� ،إذ ي�شري
يف كتابه «الإ�سعاد ب�شرح الإر�شاد» �إىل موا�ضع غري مر�ضية
يف كتاب ابن ر�شد الك�شف ،وكذلك ابن خليل ال�سكوين الذي
هو من بيت ا�شتهر بن�سبه العلمي يف �إ�شبيلية وخ�صو�صا
يف علم الكالم ،وقد وجه ال�سكوين نقده على ابن ر�شد يف
مو�ضع حمدد وهو باب االعتقاد مع الإ�شارة �إىل جهد �أهل
ال�سنة ،ويف كتابه حل��ن ال�ع��وام مل يت�سع ل��ه تف�صيل ال��رد
على اب��ن ر�شد ولكنه ك��ان يهتم بالتحذير والتنبيه منه،
وهذا دليل على �أن اخلطر الر�شدي م�ستمر على امل�شروع
الأ�شعري رغم انت�شار الأخ�ير ب�صورة كبرية ،وكذلك من
العلماء الذين انت�صروا الب��ن ر�شد اب��ن خل�صون �إذ �أ�شار
لكتاب املناهج يف �سياق �صويف وق��د ك��ان معجبا بابن ر�شد
الفي�سلوف على ح�ساب املتكلم الغزايل.
ل��ذل��ك ي��رى ال�ك��ات��ب �أن ��ه لي�س م��ن الطبيعي �أن يختفي
اجلهد الفل�سفي وغري الفل�سفي البن ر�شد مبجرد تعر�ضه
للمعار�ضات ال�سيا�سية �أو من العلماء �أحيانا ،والفل�سفة
الر�شدية مل ت�ضعفها ال�سيا�سة فقط و�إمنا �أي�ضا املقارعات
ال�ف�ك��ري��ة م��ن ع�ل�م��اء الأ��ش�ع��ري��ة ،و�أرى �أنّ ط��رح الأ��س�ب��اب
ال�سيا�سية كعامل لكل نك�سة معرفية �أو فل�سفية هو مغاالة
يف درا�سة احلالة ،فالبحث يف الأ�سباب ا ألخ��رى قد يكون
العامل الأقوى فيها كما ح�صل البن ر�شد ،وكما هي عامل
�إ�ضعاف يف ر�ؤي��ة البع�ض ،تكون عامل ظهور و�إب ��راز لدى
�آخرين من خالل رغبتهم يف ا�ستبطان ما فيها من جدل.
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