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 املقدمة

 بنبمعلومة في ترجمة أبي الوليد  (النسخة اإلنجليزية)فاجأتني ويكيبيديا  مدةمنذ 

وصفه بأنه األب املؤسس للعلمانية الغربية، مما استدعى فضولي هي هـ( ٥٩٥رشد الحفيد )ت 

  املعرفي في هذه األولية التي بدت لي غريبة نوعا ما.

الالتينية عبر وسائط عديدة من األندلس عن  من املعلوم أن تراث ابن رشد انتقل إلىو 

 علي أبي الوليد بن رشد أو عبر وسائط كتبه، حيث طريق علماء يهود ونصارى، درسوا مباشرة

 املعلق على :واملقصود بهبـ "املعلق"،  تكنيته فيما بعد في التراث األوروبي الوسيطاشتهرت 

يتكتب أرسطو،  ِّ
"الالتينية الرشدية"، وكانت  باسمكتبه وتراثه ب تهتم التياملدارس  وُسم 

ة التي اعتبرت مرحلة وسيطة امتألت بالجدل النهضة والتنوير األوروبي الحقا لهذه الفتر 

بعض الثورات إلى تحقيق أدى  اوالقضايا النزاعية املثارة حول مدى تأثيرها أو كونها جسر  

الفلسفية، على مستوى النظر أو العمل، وهو جدل لم ينته حتى يومنا هذا، لكن في ورقتنا 

أولية للفكر العلماني األوروبي، من قضية الدعوى التي تنسب البن رشد هذه أحاول أن أطرح 

 خالل طرح الدعوى ومبرراتها، ثم نقدها.

 الدعوى 

ن من باحثو هم بوجود صلة بين فكر ابن رشد والعلمانية أغلب من وجدتهم يعتقدون 

في إيجاد سلف يدعم  منهم رغبة 1أو باحثون غربيون متأثرون بهم العالم العربي أو اإلسالمي

أو بين املؤسسات الدينية واملؤسسات بين الدين والدولة في التراث اإلسالمي، فكرة الفصل 

من تراثنا الفقهي  عقالني متنور  كفقيه من أوائل من كتب عن ابن رشدوكان  السياسية،

                                                                    

1
 انية، وهي ليست مراجع أصيلة وإنما فرعية:انظر هذه املراجع التي ذكرت أن ابن رشد يعتبر األب واملؤسس للعلم 

 Kashif S. Ahmed, Arabic Medicine: Contributions and Influence, Northern Ontario School of Medicine, P155. Jim al-Khalili , The House 

of Wisdom: How Arabic Science Saved Ancient Knowledge, Pinguin Press, 2010, P205 ، george schalle, Congregants Of Silence, 

Wellington Florida, 2011, p41 

 "Averroës (Ibn Rushd) > By Individual Philosopher > Philosophy", Philosophybasics.com. 
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كان  حيث ،ابن رشد فلسفة في كتابه(، كما 1٩22العربي فرح أنطون )ت املفكر هو واإلسالمي ـ 

 نهانشاط قوي في ألنطون 
 
معالم  هُ ية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، شهدت

محمد عبده  الشيخ رات معحوارات ومنظا لذا كان له الصحافة واملنتديات العربية وقتها،

النواة األولى  ابن رشديرى في  وقد كان أنطون لعلمانية، لالصريح ورشيد رضا، بسبب تأييده 

والعقالنية في العلمانية  حضور  ن خاللها يتم تأكيده علىم للفكر العلماني في التراث اإلسالمي

 .لتكون سببا وجيها إلحيائها في واقعنا املعاصر تراثنا اإلسالمي

 العلمانية مفهوم

إلى إلحالة مع ا مفهوم العلمانية لىعوقبل نقاش هذه الدعوى يجب أن أعرج باختصار 

ومع ذلك يجب أن نعلم أنه ليس من السهل الوفاء بدراسة هذا  الكتب في هذا املجال،هم أ

املصطلح تاريخيا وعالقته بالطرح الديني املسيحي بنيويا وتاريخيا  في مقال مثل مقالتنا هذه، 

" الدراسة التاريخية لهذا املصطلح  2يقول تشارلز تايلور في مقالته العلمانية الغربية كما

 غربي يعتبر معقدا وغامضا"."العلمانية" في االستخدام ال

مأخوذة أساسا من كلمة في ـ سيكوالر " raluceSأصل كلمة علماني وهي في اإلنجليزية "

والتي تعني فترة محددة من الزمن تقارب املائة سنة أو سيكولوم، " ـ raelucuSالالتينية هي "

استخدمت الكلمة دينيا وأول ما " ، ega"، أو تطلق على العمر "yautuSCنحوها في اإلنجليزية "

كانت قد طرحت بشكل ثنائي، أي في معنى مقابل ملعنى آخر، وذلك أنه عندما يقال: األشخاص 

 artca  or eSa  u toa " أو الحياة العادية الذين يعيشون في الفترة أو الوقت الزماني

maelucuSلود " فهم في مقابل األشخاص الذين يعيشون في حياة أرقى وأقرب لحياة الخ

، وهي كما يرى 3الروحانية، إذن فكلمة سيكولوم تعني الحياة العادية في مقابل حياة خلود أرقى

ازي مقاربة للتمييز املو  بأن هذه املقابلة في كتابه الرائع عصر العلمانية تايلور الفيلسوف تشارلز 

ز ، والتي عرفت في العصور الوسطى 4بين الزماني/والروحاني بين السلطة الزمانية  التي تمي 

                                                                    

2
 :بإعادة التفكير في العلمانية، بعنوانضمن مجموعة مقاالت اهتمت  

 iato u  g raluceS mSi  34. 
3
 . تشارلز تايلور،عصر العلمانية انظر: 

Charles Taylor, A Secular Age, October 20, 2007, P54. 
4
 مرجع سابق. 
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" raelucuSإذن "املتمثلة في امللوك واألمراء، والسلطة الروحية املتمثلة في الكنيسة ورجالها، 

أصبحت تطلق على االهتمام باألشياء املتعلقة بحياة الزمان العادي األرض ي، في مقابل 

"ytaSu tCلق، واالهتمام بالشؤون "  التي تعني الخلود أو األبدية أو األخروية حيث الزمان املط

 .٥األخروية

ويرى تشارلز تايلور أن هناك اتجاهين عامين منتخبين لتحديد صفات العلمانية، 

االتجاه األول يركز على فصل الدين من املؤسسات العامة وتطبيقاتها العملية، وفي معظم 

هذا االتجاه على يعنى بها مؤسسات الدولة، لذا فالتركيز في ، و الحاالت وليس فقط كل الحاالت

الفضاء العام، أما االتجاه الثاني الذي يشير إليه تايلور وهو ليس مفصوال عن االتجاه األول 

يركز على وضع وظرف اإليمانيات بالخالق في املجتمع، حيث تقوم العلمانية بتغيير  إال أنهتماما 

وهذا التصوير عام  فيواجه تحديات في موقعه على مستوى املجتمع،موقع اإلله في املجتمع، 

 .6لعائلة كبيرة من املفاهيم املندرجة تحت هذين االتجاهين

العلمانية كنظرية سياسية ظهرت في ":أسد في كتابه تشكالت العلمانية يقول طالل

الحضارة األوربية األمريكية الحديثة، وإنه من السهل لتعتقد أن العلمانية ببساطة تعني فصل 

ألنه بشكل الديني من املؤسسات العلمانية في الحكومة، لكن هذا املعنى ليس هو كل ش يء، 

الفصل في العصر الوسيط تجريدي ممكن القول بأن هناك كثير من األمثلة لهذا النوع من 

أيضا، والذي  أخرى  أماكنفي  حصولهلإلمبراطورية اإلسالمية واملسيحية، وال شك أنه يمكن 

هو االفتراضات املسبقة ملفاهيم جديدة لـ "الدين" و"األخالق"  ملفهوم العلمانية محددايعتبر 

من طالل أسد يقتض ي  الجميل امللمح"، وهذا 7والقضايا األساسية املرتبطة بها و"السياسة"

حة عالقة التصورات أنهم يغفلون بصراأنه من الخلل الكبير عند املتحمسين للفكرة العلمانية 

"الدين" و "األخالق" و"السياسة"، ونقد القضايا املسبقة والتي تطورت تاريخيا في فهم 

لتحليلة األساسية املرتبطة بهذه املفاهيم خصوصا مناهجها ومبادئها، مثل نقد املناهج ا

والتأويلية املرتبطة بها، ونقد قضية النسبية واإلطالقية أو النسبية والكونية لهذه القضايا، 

فهل األخالق دينية كانت أو علمانية نسبية أو كونية؟ وهل هي محايدة وموضوعية؟ أو هي 

                                                                    

٥
 مرجع سابق. 
6
 (.1،3انظر، مرجع سابق، تشارلز تايلور، عصر العلمانية، )ص  
7
 .rrSSet rum rf toa raluceS ، 1طالل أسد، تشكالت العلمانية،  



 

4 

www.fairforum.org 

سياسية واجتماعية تخضع للظروف؟ فيكون الوصف العلماني ال يعني البراءة من التحيز 

يأتي  الذكية اإلشارةبقات أسطورية أو تاريخية أو سياسية أو غيرها، فطالل أسد بهذه ملس

لفتح باب النقد الواسع على املفهوم العلماني من خالل البحث في الجذور، ليسهل حوارا 

 جديدا بين العلمانية والدين، وإمكانية التفاهم.

 الدعوى  دليل

 ٩، بأن الحركة الحداثية العربية8يذكر ليمان في كتابه عن ابن رشد وفلسفته

استفادت من إصرار ابن رشد على التفرقة بين الدين والفلسفة كذخيرة ملفهومهم الخاص 

لتحقيق الرغبة في بناء دولة علمانية، وفعال هذا ما تبادر لذهني من االستدالل بأبوية ابن رشد 

 للعلمانية.

 لكن كيف يكون هذا الفصل تأسيسا للعلمانية؟ 

 طريقين أو أسلوبين أو تعبيرينبإيجاد  نفسه الجواب من اعتراف ابن رشد ينطلق

مصدر ديني ومصدر أحدهما يسمى الشريعة واآلخر يسمى الحكمة، أو بعبارة أخرى  ؛منفصلين

قضية الفصل بين هي في فكر ابن رشد العلمانية  وجود لقضية ةاملقارب فالحجة بشري، لذا

بينما في الواقع ال نرى مصدر ديني ومصدر إنساني يسمى الفلسفة وأساسها العقل اإلنساني، 

عند ابن رشد، بل يعتبر ابن  القوةمن  املستوى في نفس هذين املصدرين أو الخطين املتوازيين 

يثبت  فحص برهانيته، فأي أمر  بعدخصوصا  وهي الحقيقة األساس العقل أو الحكمة هي رشد

، ويكون الواجب حينها 10يجب أن يخضع له كل مصدر آخر يعارضه يةبرهانقاييس البامل

و خطاب موجه )الذي ه الدينالسابق لدراسة  البرهاني عقلالرجوع لهذا املصدر الذي هو ال

أن يتم تأويل  ألنه هو األصل والحق والحقيقة التي يجب على أساسه، (للجماهير لحاجتها له

الذي هو مقدم على التأويل ) سببي(قانون الذي هو الدين ليتوافق معه، فهو يرى أن التحليل )

                                                                    

8
  Oliver Leaman , Averroes and His Philosophy, P177انظر  

 
٩
م( وله كتب في هذا، ومن ذلك )فلسفة ابن رشد( وله مقاالت ومشاركات تاريخية 1٩22عام ) ىاملتوفومن أوائل الرواد في هذا املجال فرح أنطون  

 كثيرة، من ذلك مساجالته الشهيرة مع محمد عبد ومحمد رشيد رضا.
10
 انظرابن رشد، فصل املقال فيما بين الشريعة والحكمة من االتصال. 
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لغوي(، وعليه فهنا حقيقة واحدة، وليس هناك فصل حاد وتام بين ما هو ديني وما هو قانون 

  ديني الجماهيري.على خطاب ال النخبوي  عقلي، ولكن تقديم للخطاب العقلي البرهاني

تمت "صناعة املعرفة باملقاييس إذا أو كما يعبر ابن رشد  إذا ثبت البرهان أنه يرى  فهو 

، وإما أن يكون فيه ، فإن موقف الشرع منه إما أن يكون ساكتا، وهذا ال إشكال"11البرهانية

املعارضة  وفي موقف عندنا، املوافقة ال إشكال وال يخلو حينها من موقفين، ففي موقفناطقا، 

من الداللة إخراج داللة اللفظ "فه بأنه التأويل الذي عر  علينا أن نصير إلى  يجبفإنه 

ز  ل  ذلك بعادة لسان العرب في التجو  "، وذلك 12الحقيقية إلى الداللة املجازية من غير أن ُيخِّ

، والبرهان حق والشريعة حقة فال 13ألنه يعتقد أن الحق ال يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له

 ض؟!يوجد تعار 

فالعلمانية اتصلت بالفكرة الرشدية من خالل أن العلمانية تمثل الحقيقة إذن 

ة التي هي البرهان تتصف بالحياد والعقالني )كما يزعم أربابها(نها إحيث املستقلة عن الشرع، 

قانون السببية( في الشؤون الحياتية =جدلية ) حليلالت هجامن تلدخ فقدقديما، أما اآلن 

لذا  الصرامة في الطبيعية العلوم معاملة معاملتها تمتو )أعني اإلنسانيات أو العلوم اإلنسانية( 

هنا ما يسمى بالدالالت الحقيقية التي ثبتت عنده يقرر ابن رشد ان التالقي بينهما، ألن ك

بحقيقة الش يء، ومطابقة العلم به، أي  بالبرهان األرسطي، والتي يرى من خاللها إمكان العلم

ـ عند هؤالء  اكتملت قد الفكرة الرشدية أصبحتف راكه للش يء يطابق وجوده وحقيقتهأن إد

التي تزعم  للفكرة العلمانية سلف ُبغيتهم في إيجاد ربما يجدون ها بحيث لوازُم  املحتجين ـ

، ن في شؤون الحياة الدنيويةوصولها للحقيقة من خالل تخلصها من الديحيادها بل و إمكانية 

 بوية ابن رشد للفكرة العلمانية.ما يمكن التنبؤ به من حجج أل  هذا خالصة

 الدعوى  نقد

 ؛لكن بعد النظر والتأمل في الطرح الرشدي نجد أن هذا الرأي ال يمكن التسليم به

 لعدة أسباب:

                                                                    

11
 (.26ابن رشد، فصل املقال )ص 
12
 (.32مرجع سابق، ) 
13
 (.31مرجع سابق ) 
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في ما يسمى بالحقيقة املزدوجة ونسبتها  التشويش الحاصلتوضيح  السبب األول:

 البن رشد.

 hburt ulbuDفكرة الحقيقة املزدوجة 

 وتعني ر الوسيط،تعتبر الحقيقة املزدوجة فكرة مثار جدل وحوار في فلسفة العص

إمكانية وجود خطين متوازيين للحقيقة أحدهما  بشكل عام قبل الدخول في التفاصيل:

شكلين من تعتبران  بينهما في حالة التعارض ثمالحقيقة الدينية، والثانية الحقيقة الفلسفية، 

سبت هذه الفكرة البن 
ُ
أشكال املعرفة، فالديني يبقى دينيا، والفلسفي يبقى فلسفيا، وقد ن

رشد، ألن  هذه الفكرة ال تصح نسبتها البنرشد من خالل كتابه "فصل املقال" والحقيقة أن 

وباطن  ابن رشد ال يقول بإمكانية وجود حقيقتين متوازيتين، ولكن يقول بوجود حقيقة واحدة

له مهمة معينة هي عدم خلق النزاع  الذي ظاهر الجاز أو مجرد واحد، وما يعارضه هو فقط امل

ه "فصل املقال" كما قدمت في كتابوالحيرة في نفوس الجماهير، وهذه الفكرة ظاهرة وواضحة 

 نسبة ازدواج الحقيقة إلى ابن رشد. 14قد نفى كثير من الباحثين الغربيينأعاله، و 

 فكرة الحقيقة املزدوجةوقد قسمت الدكتورة شادية دروري )كندية، مصرية األصل( 

الحقيقة ها تثانيالناعمة،  الرشدية فيالحقيقة املزدوجة  أوالها: تاريخية إلى ثالث مراحل

 :r ia mS( تسمى ذهب اإليماني )العقائديةامل هاتثالث ثم الصلبة، الرشدية املزدوجة في

ـ  تعود إلى ابن رشد، لكنه  ة املزدوجةلرشدية الناعمة: جذور نظرية الحقيقا .1

ما إذا كان ابن رشد قد تبنى النسخة ليس من الواضح  ووفقا لرأي د.شادية ـ

، وتعتمد النسخة الناعمة من النظرية 1٥النظريةالناعمة أو الصلبة من هذه 

على دعوى أن هناك أكثر من طريقة للتعبير والتفسير عن الحقائق اإليمانية، 

أشياء لكنه ليس من املعقول استخدام لغة املتيافيزيقا واإللهيات لتفسير 

لعامة الناس غير املتعلمين والبسطاء، ومع هذه النسخة من النظرية ال يوجد 

                                                                    

14
 مثل مؤلفة كتاب "األكويني والحداثة" الباحثة الكندية )املصرية األصل( د. شادية دروري، انظر بحثها املميز. 

Shadia B. Drury, Aquinas and Modernity: The Lost Promise of Natural Law, p22. 

1٥
 شادية دروري، مرجع سابق. 
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قيقة واحدة، نفس الحقيقة للعالم والعامي، لكن في نفس الوقت يعبر إال ح

 .16عنها بطرق مختلفة تتناسب مع القدرات املختلفة للمتلقين

الرشدية الصلبة: هي وجهة النظر التي تؤكد أن هناك حقيقتين مختلفتين،  .2

إحداهما للقلة، واألخرى لألكثرية، إحداهما للنخبة وأخرى للجماهير، 

ة إحداهما للحكماء )الفالسفة( واألخرى لعامة املؤمنين اآلخرين، فالفلسف

ة، هذه النسخة لألكثرية، واإليمان واألسطورة والخرافة والعلم والعقل لألقلي

ٍّ ، إنها 17من النظرية ال تنكر مبدأ عدم التناقض كما يفترض البعض
تبن 

شاديةـ، وأن هذه الفكرة تم إحياؤها  لفكرة النخبوية املتطرفة ـ كما تؤكد د.

وسرب من  الفيلسوف ليو ستراوش من خالل تبنيعصرنا الحاضر  في

جابة )كمخرج أو املعجبين املتملقين، هذه الرشدية الجديدة ليست است

ب النيتشوي، حيث 
 
ل
َ
حيلة( الضطهاد الجماهير أو السلطة، ولكنها والدة للق

ليس هناك إال فئة استثنائية قليلة متناسبة مع فكرة الحقيقة العدمية، 

بدلت النخبة الدينية كما في القرن بي
ُ
نما الجماهير تحتاج إلى اإليمان، فاست

 .18ة في العصر الحديثالثالث عشر امليالدي بالنخبة العلمي

"تعريف املذهب اإليماني مهمة : r ia mS( تسمى العقائدية) ذهب اإليمانيملا .3

تعريف نقلها لفي موسوعة ستانفورد الفلسفية "، ومع ذلك جاء 1٩معقدة

ألفين بالنتيجا بأنها "االعتماد األساس ي والحصري على اإليمان  دالعقائدية عن

وحده، مقرونا نتيجة لذلك بانتقاص العقل، واستثمار ذلك بشكل خاص في 

 ."20السعي وراء الوصول للحقيقة الدينية أو الفلسفية

املذهب اإليماني هو االسم الذي يطلق على تلك املدرسة التي ترى أن اإليمان 

يعتبر مستقال عن العقل في حالة عدم وجود خصومة  أوجههفي بعض 

                                                                    

16
 املرجع السابق. 
17
 املرجع السابق. 
18
 املرجع السابق. 
1٩
 Dr Olli-Pekka Vainio, Beyond Fideism: Negotiable Religious Identities, 2010, p9. 

20
 Stanford Encyclopedia of Philosophy 

http://plato.stanford.edu/entries/fideism/ 

http://plato.stanford.edu/entries/fideism/
http://plato.stanford.edu/entries/fideism/
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، وفي املقابل بالنسبة ألكثر التقاليد عقالنية في اإللهيات 21صريحة معه

لمذهب اإليماني تفسيرها ل عتبر عندما تحاجج في قضية وجود هللا، تالطبيعية 

اعتبار العقل غير ضروي بل وغير مناسب لتبرير أو تجويز ممارسة  بأنه

 . 22الدينية املعتقدات

اإليماني  ة املذهبجملحاج الالهوتيين الكاثوليكوقد كان سبب رفض 

سبية، أو دائرة املصادر هو الخوف من الفردانية، أوالن)الفيديزم( 

الباحثين أن جذور املذهب اإليماني ُوجدت متأخرا ، ويذكر بعض 23املعرفية

في اإلنسانوية في العصر املسيحي الوسيط مع اهتمام بالطرح الفلسفي 

يتعلق اليوناني، وأن إعادة ظهور الشكية القديمة يعتبر أكثر سبب مهم 

 .24املذهب اإليماني في الهوتيات عصر النهضة بمسألة

دعوى الحقيقة املزدوجة يحدد مستوى اعتماد املدعين فإن تحرير رأي ابن رشد في  ؛وعلى كل

لعلمانية، والرأي الذي أراه راجحا خالفا للدكتورة شادية التي وضع بذرة لبأولية ابن رشد في 

رأت عدم وضوح رأي ابن رشد في الحقيقة املزدوجة، هو أن ابن رشد ال يرى الحقيقة املزدوجة 

والحكماء لكن التعبير عنها قد يكون بشكل مجازي  ولكن يرى أن الحقيقة واحدة عند العلماء

أو تأويلي ظاهري لعامة الناس والجماهير، فالفرق بين معرفة الخاصة وخطاب العامة هو 

هي التي يعلمها العلماء، وعليه فال وجه كل وإال فالحقيقة الباطنية واحدة، و فقط في الش

 ، وأخرى دينية خاصة باملتدينين!لالدعاء بأن هناك حقيقتين إحداهما غير دينية فلسفية

أن الرشدية الالتينية تم تجاوزها في الفكر الغربي الحديث، بل  الثاني:السبب 

 عدو واعتبرت 
 
 من، لذا في بدايات عصر النهضة في القرن السادس عشر امليالديلإلنسانوية  ا

بداية عصر في الصعب الربط بين التقليد الرشدي والطرح الغربي اإلنسانوي الذي ظهر 

 .2٥النهضة كجيل معرفي جديد معارض لالتينية الرشدية أو املدرسية الالتينية

                                                                    

21
 املرجع السابق. 
22
 املرجع السابق. 
23

  Dr Olli-Pekka Vainio 

 .10مرجع سابق، ص  
24
 انظر، املرجع السابق. 
2٥
  Leamanانظر مرجع سابق،  
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ون على علمانية الفكر من األخطاء  الثالث:السبب  ر  صِّ
ُ
التي يقع فيها املثقفون امل

ا بين الشريعة والحكمة "فصل املقال فيم كتابه في عنوانالرشدي ظنهم بأن عبارة الشريعة 

تعارض بين ما خطأ، ألنه يعني بالفصل ما يقع من بها العمليات، وهذا  املقصودُ من اتصال"، 

يرد في الشرع وما استقر في الحكمة مما سبيله البرهان، واملقصود به في الغالب ما يرتبط 

لعملية م الشرعية اال يرى أن التعالينفسه رشد بالطبيعيات والعلميات، والدليل أن ابن 

شرعية، يقول الحقيقية الفلسفية وال بين الحقيقةفصل فال يوجد حينها  طريقها البرهان، لذا

العمل يحب أن  ئمباد"والجميع )يقصد الفقهاء والحكماء( متفقون على أن :في تهافت التهافت

فابن رشد هنا ال يجري "، 26تؤخذ تقليدا، إذ كان ال سبيل إلى البرهان على وجوب العمل

كما في ما بعد الطبيعة والنظريات، بخالف عمل املعتزلة  العقليات في العمليات والشرائع

الذين يجرون العقليات في النظري والعملي، مشابها من بعض األوجه األشعرية الذين يجرون 

العقليات في النظري دون العملي كما قال ابن تيمية في هذا الصدد عندما تكلم عن أقسام 

العقليات القياسية: األصول العلمية، دون "وهم قسمان، قسم بنوا على هذه :املتكلمين

حتى إن هؤالء  العملية كاألشعرية، وقسم بنوا عليها األصول العلمية والعملية كاملعتزلة،

يأخذون القدر املشترك في األفعال بين هللا وبين عباده، فما حسن من هللا حسن من العبد، 

اهم الناس مش هة األفعال"وما قبح من العبد قبح من هللا، ولهذا سم  ، والعمليات كما هو 27ب 

معلوم هي القضايا التشريعية التي تهم الناس في شؤونهم الدنيوية، وهي محل مناقشة 

 العلمانية، لذا فالعلمانية ليس لها محل في الفكرة الرشدية.

أن ابن رشد يرى أن التعاليم الشرعية قد اكتملت وال هناك حاجة  الرابع:السبب 

التمثيل بصناعة التعاليم، فهذه  "وأما الذي أحوج في هذا إلى:فصل املقال يقول فيلتجديدها 

ناعة أصول الفقه والفقه نفسه، لم يكتمل النظر فيها إال في زمن طويل، ولو رام إنسان ص

اليوم من تلقاء نفسه لم يكمل النظر فيها إال في زمن طويل، ولو رام إنسان من تلقاء نفسه أن 

التي استنبطها النظار من أهل املذاهب في مسائل الخالف التي وضعت يقف على جميع الحجج 

املناظرة فيها بينهم في معظم بالد اإلسالم ما عدا املغرب لكان أهال أن يضحك منه، لكون ذلك 

                                                                    

26
ملية"، تكملة هذه املقولة "إذ كان ال سبيل إلى البرهان على وجوب العمل إال )وفي نسخة: ال( بوجود الفضائل الحاصلة عن األعمال الخلقية والع 

 ( تحقيق سليمان دنيا.86٩صتهافت التهافت )
27
 (.2/7ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ) 
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، فابن رشد هنا يرى اكتمال الصناعة الفقهية "28ممتنعا في حقه مع وجود ذلك مفروغا منه

خصوصا في العصر الوسيط الذي يعدُّ فيه الفقه قد بلغ عصره الذهبي مقارنة بفقه األمم 

  .سأشير له في السبب الخامس هذا املوقفتعليل لوالحضارات األخرى، وهناك سبب آخر 

راء التحسين األشعري في إجلطرح إلى اوهو أن ابن رشد يميل  الخامس:السبب 

والتقبيح الشرعيين في العمليات )القضايا الفقهية( كما في كتابه "بداية املجتهد" بينما يجري 

التحسين والتقبيح العقليين في العلميات )القضايا العقدية( كما في كتاَبيه "فصل املقال" و 

أعني موقفه في التحسين والتقبيح  ، وهذا املوضوع ليس بهذه الصراحة2٩"منهاج األدلة"

 خطاب الجمهور أخرى ترتبط بأن ما يتعلق بمبررات ب تفريقعنده كما سبق  العقليين، لكن

طاب الخاصة املرتبط بالعلم، فالعمل مرتبط بالسهولة واليسر خاملرتبط بالعمل مختلف عن 

كما أكد هذا امللحظ  لتسيير شؤون العامة وهي صفات الشريعة العملية التي أتى بها اإلسالم

 اية املجتهد".ملسائل في كتابه "بدفي كثير من ا

د مصـالح لـم يعتبرهـا الشـرع إال القيـاس املصـلحي بــ "كونـه يوجـ لذا قال ابن رشد في نقد

، حتــى إن قومــا رأوا أن القــول فـي جــنس بعيــد مــن الجــنس الــذي رام فيـه إثبــات الحكــم باملصــلحة

ا القيـــاس يـــوهن مـــا فـــي الشـــرع مـــن التوقيـــف، وأنـــه ال يجـــوز بهـــذا القـــول شـــرع زائـــد، وإعمـــال هـــذ

 الزيـــــادة فيـــــه كمـــــا ال يجـــــوز النقصـــــان، 
َ
ـــــوالتوقـــــف أيضـــــا عـــــن اعتبـــــار املصـــــالح ت

 
)أي  للنـــــاس ُق رُ ط

 لعــدم الســنن  ـ ـــــــــــأن يتســرعوا تجعلهــم(
 
ل
َ
ض أمثــال هــذه نفــو  التــي فــي ذلــك الجــنس ــــــــــــ إلــى الظلــم، ف

هـــم الفضـــالء الـــذين ال يتهمـــون بـــالحكم بهـــااملصـــالح إلـــى العلمـــاء بحكمـــة الشـــرائع 
ُ
، وبخاصـــة إذا ف

". وفـي هـذا الـنص يبـين 30من أهل ذلك الزمان أن في االشتغال بظواهر الشرائع تطرقـا إلـى الظلـم

ابن رشد قضية مهمة تؤكد مبرراتـه األخـرى التـي ينـزع إليهـا، وهـي أن القيـاس املصـلحي الـذي يـتم 

أي اعتبـــار مصــلحة لـــم تــرد فـــي الشــريعة اعتبارهـــا( يعتبــر أمـــرا اعتبــاره مــن غيـــر اعتبــار الشـــارع لــه )

وخصوصــا األشــاعرة فــي هــذه الفكــرة، العلمــاء جمــاهير  زائــدا وبدعــة فــي الشــريعة، فهــو هنــا يوافــق

                                                                    

28
 ص(.27فصل املقال ) 
2٩
الدكتور رضوان السيد في بحثه "ابن رشد واختالف الفقهاء" املنشور في مجلة التسامح، العدد التاسع عشر،  وقد أكد هذه الفكرة أستاذنا 

م، وقد ذهب بعض الباحثين مثل قنديل محمد السيد في رسالته للدكتوراة املعنونة بـ " أساس التحسين والتقبيح لدى اإلسالميين ومقارنته 2007

ن ابن رشد فكره اعتزالي خالص وال أشعري خالص في قضية التحسين والتقبيح العقليين بل هو أمشاج منهما ومن إ بكانت" إلى أنه ال يصح أن يقال

 أساس التحسين والتقبيح لدى اإلسالميين ومقارنته بكانت، مكتبة أصول الدين بالقاهرة.  ،أفكار أخرى، انظر
30
 (.1/431رض )ابن رشد، بداية املجتهد، كتاب النكاح، املوانع، مانع امل 
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علــــى أســــاس كونهــــا لشخصــــيته الفلســــفية وينظــــر ملســــألة الشــــريعة  نفســــه يعــــود ابــــن رشــــدلكــــن 

مهــا عنــد عامــة االشــريعة بأحك تو أنــه إذا تحولــيســتثني هنــا أمــرا مهمــا وهــخطابــا للجمهمــور، ثــم 

وهـو هنــا ال ـ علــى الظلـم، فحينهـا يجــب علـى العلمــاء الثقـات واألفاضـل ـــــــالنـاس إلـى كونهــا مشـتملة 

فـي  وابـأن ينظـر  ب للثقـة فـي العـالم الفاضـل ـــولكـن يـذهكمـا فـي الـديمقراطيات( يـذهب للجماعـة )

 شواهد الحال ومقاصده فإن كان هناك إضرار اعتبر وإال فال.

يرى ابن رشد أن الشرائع التي تخص الجمهور هي التي تعتمد على  السادس:السبب 

وأسئلة الوجود والطبيعيات فهي من خصوصيات  )الفلسفة( الوحي والعقل، وأما الحكمة

هت بما يخص الحكماء، "ال تجد شريعة من الش:الحكماء )الفالسفة(، لذا يقول  رائع إال وقد نب 

"، والعلمانية تتحدث عن الفصل في ما يشترك فيه الجمهور 31وعنيت بما يشترك فيه الجمهور 

الذي هو الدولة وتشريعاتها، وهذا عند ابن رشد ال ينفصل عن الوحي، بل فصله عن الوحي 

أن يقف  واجب في حقهفال خالف الشريعة وإن اعتقد الحكيم )الفيلسوف( يستوجب القتل،

 حيث يقول  عند ما يشترك فيه العامة وال يفصح لهم برأيه،
ُّ
ياء وا في هذه األش"والذين شك

وتعر ضوا لذلك وأفصحوا به، إنما هم الذين يقصدون إبطال الشرائع وإبطال الفضائل، وهم 

من هؤالء فال الزنادقة الذين يرون أن ال غاية لإلنسان إال التمتع باللذات، ومن قدر عليه 

يشك أن أصحاب الشرائع والحكماء بأجمعهم يقتلونه، ومن لم يقدر عليه فإن أتم األقاويل 

 ".32التي يحتج بها عليه هي الدالئل التي تضمنها الكتاب العزيز

شريعة بالعقل فقط )كما يزعم هناك إن القول بأنه يمكن أن تكون  يذكر بل 

أن تكون أنقص من الشرائع التي استنبطت بالعقل  ةضرور منه باليلزم  دون وحي العلمانيون(

في بداية  قال لذا، 34، ألنه يرى أن كل شريعة كانت بالوحي فالعقل يخالطها33معا  والوحي

"املصالح املعقولة ال يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات املفروضة حتى يكون الشرع :املجتهد

املصلحي ما رجع إلى األمور الحسية، بوأعني الحظ فيهما معنيين: معنى مصلحيا، ومعنى عباديا، 

"، فهو يرى عدم خلو الشريعة من املصالح املعقولة، ومن 3٥وبالعبادي ما رجع إلى زكاة النفس

                                                                    

31
 (.867ابن رشد، تهافت التهافت )ص 
32
 (.871مرجع سابق، )ص 
33
 (.86٩انظر مرجع سابق، )ص 
34
 انظر مرجع سابق. 
3٥
 (.1/3٩3ابن رشد، بداية املجتهد ) 
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 في الدعاوى العلمانيةهي باب أولى عدم الحاجة لفصل املصالح املعقولة عن الشريعة كما 

 .املعاصرة

  السابع:السبب 
َ
 الشرعية والحقيقةفصل ابن رشد بين الحقيقة الفلسفية  أن طبيعة

  ابن رشد( تعبير ة" حسب الشريع "ظاهر)األصح تسميتها 
 

عن طبيعة الفصل العلماني  مختلف

الحديث بين الدين والدولة أو الدين والفضاء العمومي للناس، فإن الفصل األول يقوم على 

عن أدلة ومنهج املجال العملي والفضاء العام، أن أدلة مجال الطبيعيات مختلفة في برهانيتها 

الذي يكفي فيه الظن والدالالت الراجحة التي هي مجال التأويل في الشرائع، فمن الخطأ 

شهاد به أو اجتراره سحب موقف ابن رشد في الفصل األول ألن يكون مقتضيا صحة االست

 عام القائم على العقل.للفصل الثاني العلماني بين الدين والعقل أو الدين والشأن ال

وهنا يجب علي  أن أشير إلى قضية السببية عند ابن رشد ومستوى عالقتها بالشرائع، 

ثم مفهوم السببية عند الوضعانية في الطرح الغربي، ثم تأثر العلمانيين بها، خصوصا في 

الطرح االجتماعي الوضعاني، الذي أراد أن يطبق مناهج العلوم الطبيعية على مناهج العلوم 

امة العلمية املنهجية، مما أورث الثقة املطلقة في العلمانية العلمية في الفصل اإلنسانية بالصر 

عن املسبقات الدينية، وهنا تأتي مسائل فلسفية عديدة مثل: التحليل والتأويل، والحقيقة 

ز، واملوضوعية في الطرح الحديث، وبعد حل هذه  واملجاز، واألمر املسبق في التأويل، والتحيُّ

يمكن لنا حينها رفية التي ال يمكن لنا معالجتها وطرحها جميعا في هذه الورقة املشكالت املع

نفهم في نفس الوقت اعتدال ابن يمكن أن و  العامة،وجه للعلمانية بصورتها فهم النقد امل

أكثر من الثقة  من حيث إمكان تداول االجتهاد فيها رشد في املوقف من الشرائع ورؤيته نسبيتها

مهم على بناء الدين عن الحاد الفصل ضرورة في العرب علمانييبعض املفرطة من   َوه 

  بموافقتهم البن رشد أو موافقة ابن رشد لهم أو ظنهم بوجود بذرات أولية لفكرتهم.

لكن هنا يجب علينا اإلشارة إلى أن الفكرة العلمانية في طرحها العربي تميل معرفيا 

الكلي في شكلها األرسطي، حيث مراتع الرأي الرشدي، وهذا أقص ى ما قد  36للقول بواقعية

يجده من توافق بين العلمانية وابن رشد، إال أن الربط بين العلمانية وواقعية الكلي ليس 

                                                                    

36
 انظر عادل ضاهر، األسس الفلسفية للعلمانية. 
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الذي العلمانية في عمق تصورها مع عدم إغفال كونها أحد مكونات  ، فالتالزم منفي هنا،بالزم

ية عن الدين يفصل   بحد 

ال نريد في قضية الصلة بين  :قد يستدرك البعض على ما سبق ويقول  الثامن:السبب 

ابن رشد والعلمانية  مسألة الفضاء العام والتعاليم الشرعية العملية، ولكن نقصد أن نأخذ 

هي التي نريدها في فضائنا العام، كما يقول بذلك محمد عابد من ابن رشد العقالنية، و 

نية الكالسيكية في العصور ، وهذا الرأي أيضا منقود فالعقال 37كتبهالجابري في عدد من 

ألنها ميتافيزيقية حتى النخاع وتزعم إمكانية مطابقة العلم لإلدراك ومعرفة  قد انتهت الوسطى

من العقالنية أضرت باملعارف، وأورثت الغرور  املتأخرة جداحقائق األمور، فهذه النظرة 

 ين، وشلت حركة التجديد وأصبح الهم وغاية الجهد هو تحرير العلمي في الفالسفة واملتعلم

دت دراسات حديثة تنقد هذه النظرة التي عرفت في جِّ وُ وقد ، كتب القدماء وفهمها "نقليات"

املوقف  النظرية املعرفية في، وقد تواضعت املعارف من خالل 38االبستمولوجيا بواقعية الكلي

فهم املعقولية وانتظامها مع عدم زعم الجهد في بذل املزيد من من البحث العقالني، حيث يتم 

أمام الحقائق، تسير بنسبية  ةاملطابقة، فتظل املعارف تنضج وتتجدد في عقالنية متواضع

ترجح الحق وفق دالئل العلوم التي هي موضوع املعارف، وقد كتب الدكتور طالل أسد بحثا 

علميا إال إذا كان علمانيا، وذلك انطالقا من نقده جميال في نقده لقضية كون النقد ال يكون 

 .3٩للمدارس الوضعية التي تجاوزتها املعارف الحديثة

                                                                    

37
 (.108انظر كتاب الجابري، الدين والدولة وتطبيق الشريعة، مركز دراسات الوحدة العربية )ص 
38
 خلدون". انظر بحث الدكتوراة لألستاذ أبي يعرب املرزوقي "إصالح العقل في الفلسفة العربية بين واقعية أرسطو وأفالطون، واسمية ابن تيمية وابن 
3٩
 وقد ترجمتها إلى العربية وفي طريقها للنشر.مقالته بعنوان : هل النقد علماني؟  


