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ر�ؤية حديثة لفكر الإمام �أبي احل�سن الأ�شعري
مرمي العدوي
�أعد �أ�ستاذ الفكر الإ�سالمي والغربي يف جامعة حممد اخلام�س درا�سة جديدة حول فكر الإمام �أبي احل�سن الأ�شعري (م�ؤ�س�س املذهب ال�سني من جوانبه املختلفة :الكالمية والأ�صولية
وال�سيا�سية والأخالقية) .وذلك من خالل رافدين ال ُيكن �أن يحيد �أحدهما عن الآخر.
* يكمن �أولهما يف :كون الفكر الأ�شعري ي�ؤخذ من جمالني الأول
امل�ؤلفات مثل:
 الإبانة عن �أ�صول الديانة مقاالت الإ�سالميني جمموع الر�سائل�أما املجال الثاين فهو :ما ُي�ؤخذ عن �أعمال من تتلمذوا على يد
الأ���ش��ع��ري �أم��ث��ال :البقالين وال��ب��غ��دادي وال��غ��زايل ال��ذي��ن ج��ا�ؤوا
يف ال��ع�����ص��ر الكال�سيكي  -ال���ذي �أف����رد ل��ه ال��ع��ل��وي الح��ق��اً �شرحاً
م�ستفي�ضاً .
*و�أما الرافد الثاين فهو :نتيجة اجلهد القرائي الذي انتهى �إىل
خال�صة �أن الأ�شعرية �إيديولوجيا م�ستقلة لها حمتوياتها الذاتية
ودوافعها الداخلية واجتاهاتها كما لها قوانينها العامة ،وهذا
ما يقود �إىل �أن الفكرة الأخ�يرة ت��دل على �أ َّن ال�صورة النمطية
املر�سومة عن الأ�شعرية خاطئة؛ ُ
حيث ال يرى �أ�صحابها الأ�شعرية
�سوى من خالل تبني موقعها بني طرفني مناق�ضني لها يف بع�ض
اجلوانب على الأقل وهما :االعتزال واالجتاه احلنبلي املُت�شدد.
ثم و�ضح الكاتب مفهومه عن الأ�شعرية ،وقبل �أن ي�ست�أنف قراءته
اجلديدة للأ�شعرية حدد بروتوكول القراءة ال��ذي �سينتهجه يف
عمله ،حيث يرى �أن من املهم ت�سليط ال�ضوء على مكونات اخلطاب
الأ�شعري الثالثة وهي :مقام العقل ونظام املعرفة والعلم الكلي
وتنتهي قراءته بخال�صة عامة وجمموعة من التنويهات.
ع�صر الأ�شعرية الكال�سيكي
ذك��ر اب��ن خ��ل��دون يف مقدمته يف ف�صل علم ال��ك�لام بعد �أن ع�� ّرف
ه��ذا العلم ومو�ضوعاته وت��ط��وره يف الإ���س�لام ،الإم���ام الأ�شعري
و�أتباعه ومنها ميكننا الأخ��ذ بالأحكام التي �أطلقها ابن خلدون
على الأ�شعرية �آنذاك.
ح��ي ُ��ث �إن ك�ثرة ات��ب��اع (�إم���ام املتكلمني) �أدت �إىل ظ��ه��ور القا�ضي
الباقالين الذي ت�صدر للإمامة وهذبها ،وا�ضعاً املقدمات العقلية
التي تقوم عليها وم�ؤكدا على �أن بطالن الدليل ي���ؤذن ببطالن
املدلول.
ول��ك��ن �ضعف ان��ت�����ش��ار امل��ن��ط��ق ال��ي��ون��اين يف �أر����ض الإ���س�لام ون��ف��ور
املتكلمني من ممار�سته جعل (�صور الأدلة التي تعترب بها الأقي�سة)
مهجورة .وج��اء بعده �أب��و املعايل اجلويني بكتاب (ال�شامل) ثم
�أتبعه مبلخ�ص (الإر�شاد) ومن هنا انت�شر علم املنطق بني النا�س
و�أ�صبحوا قادرين على التفريق بينه وبني الفل�سفة ،ثم �أتبع ما
و���ص��ل��وا �إل��ي��ه القا�ضي و�أ���ص��ب��ح��ت ه��ذه الطريقة متعارفا عليها
و�سميت بـ (طريقة املت�أخرين).
وب���ه���ذا ف��� ّ��ص��ل اب���ن خ���ل���دون ب�ي�ن ط��ري��ق��ة (امل��ت��ق��دم�ين) وط��ري��ق��ة

(املت�أخرين) من جهةُ .
حيث الفرق بني الطريقتني يكمن يف �أن
الأوىل ذهبت �إىل :بطالن املدلول لبطالن الدليل ،بينما ذهبت
الثانية �إىل :اجل��زم ب���أ ّن��ه لي�س من �ش�أن بطالن امل��دل��ول بطالن
الدليل.
و�أ�شار العلوي هنا �إىل �أن نظرة ابن خلدون تلك �إىل الطريقتني
جعلت م�ؤرخي الفكر الإ�سالمي ينطلقون منها ،وهو الأمر الذي
ي��ع�تر���ض عليه ال��ع��ل��وي وم��ن��ه يت�ضح م��ا �أ���ش��ار �إل��ي��ه يف ا�ستهالل
مقاله بـ (الع�صر الكال�سيكي) ب�إيجاز.
ت��ن��اول ال��ك��ات��ب ب��ع��ده��ا ك��ت��اب�ين م��ن ك��ت��ب (امل��ت��ق��دم�ين) ل��ك��ل م��ن:
الباقالين والبغدادي ،وكتابني (للمت�أخرين) لكل من  :الرازي
والإيجي؛ �ساعيا �إىل �إيجاد مقاربة منوذجية بينهما ،وقد تو�صل
�إىل وجود اختالف منهجي كلي بينهما� ،سواء يف عر�ض املباحث
وترتيبها �أو معاجلة املحتوى ،ولكن الأمر الذي ال ميكن �أن نغفل
عنه هو القرب الكبري بني كتب املتقدمني وبني كتاب (االقت�صاد
يف االعتقاد للغزايل) وذلك من ُ
حيث اللغة وامل�صطلح والق�ضايا
التي يتعر�ض لها الكتاب ،رغم غياب احل�ضور الإغريقي يف كتب
املتقدمني وهو الأمر الذي طغى على طابع كتاب الغزايل؛ وهذا
لأ َّن املفاهيم اليونانية للمنطق اليوناين مل تكن معلومة زمن
الباقالين والبغدادي .ومن جانب �آخر ف�إ َّن كتب (املت�أخرين) و�إن
اقرتبت من طابع كتاب ال��غ��زايل فال ميكن القول ب�أنها �صادرة
عن نف�س القالب خا�صة من ناحية امل�ضمون .والقراءة لتالميذ
الأ�شعري ال �شك ت�ؤدي �إىل فهمه �أكرث وذلك؛ لأ َّن تالميذه �ساروا
على نهجه خطوة بخطوة كما يتجلى ذلك يف الدرا�سة التي قام
بها الراهب الفرن�سي الأب مي�شيل الآر .
-2القراءة :الربوتوكول والبنود
تعود بنود القراءة التي انتهجها العلوي �إىل �أربعة بنود �أ�سا�سية
وهي:
عدم اتباع م�ضامني �أ�صول الدين؛ وذلك لعدم جديتها بل يكفي
الوقوف على كتاب (الإبانة عن �أ�صول الديانة) ملعرفتها؛لأن كل
ما ج��اء بعده جم��رد �شروحات ل��ه ،وبذلك الأه��م هو التنبيه �إىل
طريقة املعاجلة وكيفية النظر؛ لأن��ه��ا الطريقة الأم��ث��ل لتبني
الفروق و�إي�ضاح ال�صورة.
البحث خلف الأق���وال املعلن واملفكر فيها من قبل الأ�شعرية يف
الع�صر الكال�سيكي من خالل خطاباتهم
ج .البعد الإيديولوجي للخطاب الأ�شعري ب�شقيه الأول :خمالفة
اخل�صم الباطني وال��ث��اين :امل��ح��ور امل��وج��ه وذل��ك م��ن �ش�أنه �سرب
�أغوار اخلطاب املموه.

د .ع��دم التوقف على اجت��اه ال�سلب يف املناق�شة (وه��ي بالتعريف
من خ�لال لي�س ما هو كائن يف الأ�شعرية) ،بل من خ�لال اجتاه
الإيجاب وذلك من خالل تعيني اخل�صائ�ص وال�سمات وذلك؛ لأنه
ماهية القراءة ومربر وجودها.
-3مكونات الفكر الأ�شعري الكال�سيكي الأ�سا�سية
�إمياناً من كون املكونات الأ�سا�سية للفكر الأ�شعري هي ال�صورة
وال�شكل ال��ذي من خالله مت نقل الفكر الإ�سالمي �آن��ذاك ميكن
اعتباره ناق ً
ال للعالقة التي تقوم بني العقل والنقل ال�صادق ،ومن
هنا يطرح العلوي �أ�سئلة ثالثة لتقريب املدارك حول هذا ال�ش�أن:
 1ما نظام املعرفة يف املنظومة الأ�شعرية يف الع�صر الكال�سيكي؟
 2ما العقل يف الفكر الأ�شعري وما مقامه؟
 3ما العلم الكلي وم��اذا يحدث فيه؟ ُ
حيث ناق�ش ماهية العلوم
الدينية
وقد انتهى �إىل الإق��رار ب�أ َّن النظرية ال�سيا�سية الأ�شعرية هي ما
يوجه الق�ضايا الكالمية ومينحها ال�شرعية مبا يقابلها بنظرة
الإم��ام املع�صوم عن ال�شيعية .وبهذا ميكن القول ب��� ّأن الأ�شعرية
متثل درج��ة تطور امل��ذه��ب ال�سني ال��ذي ا�ستطاع اح��ت��واء تيارات
غ��ري��ب��ة ع���ن م��ل��ة الإ�����س��ل�ام ،وذل����ك م���ن خ�ل�ال ت��ع��ري��ب ع���دد من
املفاهيم ال����واردة م��ن ال�شرق وال��غ��رب ،كما مت ا�ستقبال ال�تراث
اليوناين والهيليني من بعده وهو الفكر املغاير بقوة للإ�سالم.
وهو ما �أدى �إىل ن�ش�أة علم البالغة والكالم و�أ�صول الفقه وظهور
فال�سفة الإ�سالم الكبار ،الذين ارتووا من معني الإغريق ومن ثم
حاولوا �إعادة �صياغة الفكر مبا يتنا�سب وبيئة الإ�سالم ،يف رحلة
مل تكن �سهلة على الإطالق ،حيث واجهتم الكثري من ال�صعوبات.
وتكمن خال�صة درا�سة العلوي للفكر الأ�شعري يف �أمرين:
.1االنتباه �إىل ما يحدث يف العلم الكلي من ت�أ�سي�س م��زدوج لكل
من العقل ومقامه ووظيفته وكذاك من متكني العلوم الإ�سالمية
والأ�س�س النظرية التي تكون يف حاجة �إليها.
 .2التنبيه �إىل مكانة ال�صدارة التي حتتلها الفكرة (ال�سيا�سية) يف
النظام املعريف الأ�شعري و�إىل دور ال�سيا�سة يف البناء املعريف خا�صة
يف حلظة الت�أ�سي�س و�إقامة الأعمدة.
�إن حماولة قراءة الفكر الأ�شعري يف الفرتة الكال�سيكية التي عمد
فيها �إىل �إرفاد الفكر الإ�سالمي بالعلوم الإن�سانية املختلفة ،من
�ش�أنه �أن يو�صل القارئ �إىل مفهوم الو�سطية الذي ميلك زمامها
العقل وح��ده وب��ال��ت��ايل يبعدنا ع��ن م��زال��ق ال�سلبيات ال��زائ��ف��ة يف
جانبنا الروحاين دون غلو و�أوهام حول النقل وم�سلمات ال�شرع،
وهو ما �سوف ي�ساهم ب�إيجابية يف فهم الفكر الإ�سالمي ومراحل
تطوره.
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