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ABSTRACT 

 
This research focuses on Abu al-Hasan al-Ash`ari’s legacy and how to reconstruct it 
in order to provide an Islamic response to the contemporary philosophical 
challenges. It should be noted that these challenges are based on a type of 
metaphysics and axiology which completely opposed to the Islamic ones. 
Undoubtedly, the method of reconstruction will be based upon both rational stand 
and systematic procedures in its approach to the legacy of Abu al-Hasan al-Ash`ari. 
By doing so, we will be able to come up with a re-reading of that legacy which is 
consistent and meaningful in its answers to the contemporary philosophical 
challenges. Obviously Kalam is the discipline within Islamic sciences that furnishes us 
with the Islamic worldview and its valuational system. It is because the basis of the 
disagreement between Islam and the contemporary philosophical trends is, 
essentially, about these two issues. Evidently, it will not include rational or scientific 
issues but rather will be confined to metaphysical and axiological problems. 
However, these disagreements are both old and new but their sources are the same 
fundamental convictions that differentiate Islam from other doctrines. Clearly, then, 
for the re-reading method the more it opens new horizons for understanding the 
contemporary philosophical challenges the better it will assist us to reconstruct 
meaningful alternatives to the contemporary metaphysical and valuational systems. 
Keywords: method of reconstruction, Abu al-Hasan al-Ash`ari, Kalam, philosophical 
trends 
 

حينما انتهض اإلمام األشعري لرأب الصدع بني املذاهب الكالمية على أسس إسالمية مستوحاة من بيان القرآن 
الكرمي والسّنة النبوية مل يغفل أمر النظر يف الكسب العلمي الذي أدى إىل ذلك اإلختالف؛ وإمنا عمل على إعادة 

ريقته يف معاجلة قضايا التصورات اإلسالمية القبول، النظر فيه وفق قاعدة التصحيح والتفريع، وألجل ذلك لقيت ط
وما من أحٍد يتوخى النظر يف جتديد علم الكالم إالّ وحيق  وصار هنجه الكالمي مستاً منهجياً يتسم بالواقعية والشمول.

إمنا النظر له النظر يف تراث اإلمام األشعري، وذلك ال يعين إكراه ذلك الرتاث على االستجابة للتحديات املعاصرة؛ و 
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فيه من باب ماذا بقي منه معبّ رًا عن روح التدين اإلسالمي ومقاصده، وُمعيًنا على مواجهة التحديات الفلسفية 
املعاصرة. ولئن جنح اإلمام األشعري يف زمانه يف أن خيتط منهًجا علمًيا يتسم بالواقعية والشمول؛ فإن نسق التحديات 

 يف طبيعة القضايا امليتافيزيقية، أو الدينية املتعلقة بفقه التصورات وقضاياه العامة.الفلسفية املعاصرة مل حُيدث حتواًل 

فإن كان ذلك كذلك؛ فإن ما أجنزه اإلمام األشعري من منهج كالمي يرفدنا بثوابت منهجية تكون لنا عوناً 
فريع، وذلك يُتيح لنا قدًرا عظيًما يف بيان أصول العقائد، والنظر يف الرتاث اإلنساين الفلسفي وفق قاعدة التصحيح والت

من املرونة يف احلوار مع اآلخر، واستيعاب منجزاته العلمية وفق ثوابتنا املنهجية، وترشيد فهمه يف إطار ُكلي إنساين 
جامع. ومن مث تتحول تلك التحديات الفلسفية املعاصرة من كوهنا معواًل بيد خصوم اإلسالم هلدمه وتقويض بنائه 

عقدي إىل كوهنا حمطة مهمة لتجديد علم الكالم اإلسالمي ذي السمت األشعري يف استيعاب منجزات العلمي وال
اإلنسانية العلمية وترشيدها حنو غايات إسالمية ُكلّية جامعة لكل البشر، يقتضي قضاًءا ُمربًما على "مقاالت 

 م.  امللحدين"، ويّوجه "مقاالت اإلسالميني" حنو األسس اجلامعة واملوحدة هل

البد من النظر يف األطوار العلمية لإلمام األشعري، والسبل اليت اختذها يف  -آنفة الذكر-إلدراك الغايات 
إجناز منهجه الكالمي، ومن مث تتوفر لنا حصيلة علمية دقيقة جتعلنا أكثر قدرة على التحقيق يف شأن ما بقى من 

 منهجه فاعاًل يف حياتنا العلمية املعاصرة.
 

 العلمية لإلمام األشعرياألطوار 
 

إن أول ما يسرتعي اإلنتباه يف درس اإلمام األشعري هو االختالف يف بيان هذه األطوار العلمية اليت تقّلب فيها 
يرى أنه بدأ معتزليًا مث صار ُكاليبًا مث رضي أن يلقى اهلل   (al-Junaydi 2002: 63-64)اإلمام األشعري, فالبعض
يرى أنه بدأ معتزليًا مث حتّول  ((Ibrahim 2006: 200 اإلمام أمحد بن حنبل والبعض اآلخر بعقيدة السلف كما بينها

إىل الدفاع عن عقيدة اإلمام أمحد بن حنبل فلما مل تقبله حنابلة بغداد رأى يف طريقه عبد اهلل بن كالب السبيل 
االعتزال إىل الدفاع عن عقيدة اإلمام  يرى أنه حتول من ((Badawi 1983, 1: 493 األمثل للتعبري عن موقفه اجلديد

أمحد بن حنبل دون املرور بأي مرحلة بينيَّة، باإلضافة إىل هذه االجتاهات الثالث يف النظر يف األطوار العلمية لإلمام 
 األشعري.

ل يُرجح النظر إىل هذه األطوار العلمية بأهنا متثل نسقًا فكريًا واحدًا حاو  ((Subhi 1985: 85 هناك إجتاه
اإلمام األشعري وفق قاعدة التصحيح والتفريع بناء نظام عقدي ال يتجاهل مواقع القوة والصحة يف أي من هذه 
اإلجتاهات الثالث يف التعبري عن العقيدة، ومن مث فإن التحول مل يكن يعين التخلص عن بعض احلق الذي عرّب عنه 
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ة السلف واطرح الزيغ واإلحنراف الذي وقعوا فيه، وكذا احلال يف املعتزلة خالل بياهنم للعقيدة والتوفيق بينه وبني عقيد
طريقة عبد اهلل بن كالب فبعض احلق الذي نالته قد استخلصه اإلمام األشعري يف إطار نظامه اجلديد الذي تغيا فيه 

ول بأن هذا الدفاع عن عقيدة السلف كما مثلها اإلمام أمحد بن حنبل يف مواقفه العقدية, ألجل ذلك حيق لنا الق
االجتاه األخري يف النظر إىل تراث اإلمام األشعري يرى أن النظر إىل األشعري بأنه كان معتزلياً مث ختلى عن االعتزال مث 
صار كالبياً مث خلصت نيته يف اتباع اإلمام أمحد بن حنبل، أو االحتماالت األخرى يف النظر إىل األطوار العلمية اليت 

 عل منه مثااًل للرتدد والتوتر الفكري. وقعت لإلمام األشعري جت
رى أمهية درس تراث اإلمام األشعري بأنه رحلة متصلة إلدراك ي (Frank 2007: 83-152) عوضًا عن ذلك

احلق والتعبري عنه، وذلك يعين أنه يف كل مراحله كان يسعى لطلب احلق والركون إليه واختاذ السبل الالزمة يف التعبري 
يف وجه خصومه وأنه مل يتحول إاّل عن تلك اآلراء اليت تبني له احنرافها عن اجلادة وأنه يف كل ذلك  عنه والدفاع عنه 

كان يصدر عن موقف يتسم بالواقعية والشمول يف عرض العقيدة اإلسالمية، فلّما تبني له خمالفة طريقة املعتزلة يف 
واقف هي األقرب لتحقيق هذا املعىن. وملا رأى عند التعبري عن مست الواقعية والشمول ختلى عن تلك املواقف ولزم م

البعض حماولة للجمود على بعض املواقف الشخصية اعتصم ببيان القرآن والسنة يف التعبري عن العقيدة واإلستدالل 
 على صحة ما ذهب إليه.

ذلك الرتاث، وأنه قد إذاً نرى يف هذه الطريقة للنظر إىل تراث اإلمام األشعري سبيالً لبيان الوحدة الفكرية يف 
أسهم يف جتديد طرائق النظر إىل العقيدة وبيان أصول العقائد بصفة تستوعب الرتاث اإلنساين املعاصر له وتُرشده إىل 
الغايات اإلسالمية، وهو يف كل ذلك قد استعصم ببيان القرآن الكرمي وهدي السنة النبوية وفهم السلف الصاحل من 

بأنه "ناصر الدين" بعد  ((al-Junaydi 2002: 36اجلنيدي،  ت لطريقته القبول ووصفاألمة، وألجل ذلك فقد ُكتب
-Badawi 1983: 505 وفاته. وهذه الوحدة الفكرية أقل ما ميكن أن يُفرتض يف تراث من هو يف قامة اإلمام األشعري

هذا النحو ُيشك يف نسبة ذلك  إذ البديل عن ذلك هو عرض مؤلفاته كأهنا ُجزراً معزولة ال رابط بينها، وعلى ( (532
 الكتاب إليه أو خُيتلف يف أيَّ مرحلة كتب فيها هذا الكتاب، أو ذاك من مؤلفات اإلمام األشعري. 

فاملغالط اليت وقعت من إنكار نسبة رسالة استحسان اخلوض يف علم الكالم )احلث على البحث( إىل اإلمام 
و آخر مؤلفات اإلمام األشعري،    (al-Junaydi 2002: 60)(إلبانة، أو أن كتاب ا(Frank 2007: 83-152) األشعري

من أن كتاب اللمع هو آخر ما استقر عليه اإلمام األشعري يف شأن   (Subhi 1985: 57)أو القول املعارض لذلك
ت الصفات. كل ذلك وقع بسبب الذهول عن النظر يف تراث اإلمام األشعري من موقع الوحدة الفكرية اليت انتظم
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رغم اجلهد العلمي يف -ذلك الرتاث، ومن مث كانت هذه األسئلة من باب األسئلة الضعيفة وجاءت اإلجابات عليها 
 ال تُفيد كثرياً يف فهم تراث اإلمام األشعري الفكري. al-Junaydi 2002: 63) ) االستقصاء التارخيي

وأزعم أن نسق األسئلة القوية يف فهم  وإمنا هي بسبيل إكراه ذلك الرتاث ليتسق مع مقالة صاحب التأويل،
وتأويل تراث اإلمام األشعري يبدأ من مبدأ التعاطي مع هذا الرتاث على أساس أنه مُيثل وحدة فكرية انتظمتها قاعدة 
التصحيح والتفريع، وكان هّم صاحب ذلك الرتاث هو بلوغ احلق والتعبري عنه بالسبل اليت جاء بيان القرآن الكرمي 

 طفى صلى اهلل عليه وسلم لتوضيح معاملها، ومتثلها السلف الصاحل يف عرضهم للعقيدة والدفاع عنها. وهدي املص
ويسعنا كذلك القول بأن ما توفر لنا من مؤلفات اإلمام األشعري تفي بالغرض املطلوب يف فهم تلك الوحدة 

لبيان مواقف املعتزلة وخاصة تلك األقوال الفكرية إذ أن ما جاء على لسانه يف مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني 
متثل مرحلة مهمة يف تفكري اإلمام األشعري، وتستبني لنا من  (al-Ash`ari 1963: 522-525) اليت نسبها للجبائي

خالل تلك األقوال الكيفية اليت عملت هبا قاعدة التصحيح والتفريع يف الحق تراث اإلمام األشعري حينما انتهض 
مواقف أهل السنة واإلستقامة. من خالل هذه املقارنات نستطيع أن نتلمس معامل تلك الوحدة الفكرية، للتعبري عن 

ومن مث ندرك تفاصيل دقيقة ألبعادها تكون لنا عونًا يف تتبع مقالته يف شأن بناء تصوراته العقدية، وما يرتتب على 
 ذلك البناء العقدي من قيم أخالقية.

ر إىل أطوار اإلمام األشعري العلمية بأهنا تقّلبات فكرية تردد فيها بني املعتزلة، وطريقة إذاً ليس من املفيد النظ
عبد اهلل بن كالب، وهنج السلف كما بينه اإلمام أمحد بن حنبل؛ وإمنا الصواب النظر إىل ذلك الرتاث العلمي الذي 

ه. فما من أحد حاز ذلك القبول العلمي خّلفه اإلمام األشعري كنسق علمي ميثل رحلته يف طلب احلق والتعبري عن
والروحي الذي حازه اإلمام األشعري؛ إال وحيق لنا أن نُعيد التأمل يف األسباب الباطنة اليت وراء مظاهر الرتدد والتقّلب 

ملا كان الفكري. فمن ُعد يف قبيل أصحاب الرتدد واملزاج املتقلِّب ال حيق هلم أن يتولوا قيادة األمة إىل سبيل الرشاد، و 
اإلمام األشعري قد جنح يف توحيد هذه امللة ورأب الصدع بني مذاهبها الكالمية ببيان احلق الذي اجتمعت إليه يف 
زمانه ومن بعد ذلك فإنه ال ميكن أن يوصف بأنه قد تقّلب يف تلك األطوار العلمية على سبيل الرتدد والتقلب. فإن  

سباب الباطنة حىت نستطيع فهم ذلك الرتاث العلمي بصورة هي أقرب كان ذلك كذلك فال بد لنا من النظر يف األ
 للصواب.

مالك القول إن فهم األسباب الباطنة يقتضي حتليل نصوص اإلمام األشعري باعتبارها متثل نسقًا فكرياً 
ان احلق ديدنه أينما متكاماًل واملراحل أو األطوار اليت مّر هبا إمنا هي حمطات اقتضتها قاعدة التصحيح والتفريع إلمام ك

 الح له وجه احلق أذعن إليه.
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لئن خرج واصل بن عطاء على اإلمام احلسن البصري فيما يزيد على املائة عام من خروج األشعري على أيب 
على اجلبائي يف مدينة البصرة، ومن ذات املسجد اجلامع؛ فإن الفارق بني اعتزال واصل به عطاء وعمر بن عبيد بن 

ا لفرقة املعتزلة، وبني خروج األشعري ونصرته ملذهب أهل السنة واالستقامة، وتوحيد األمة على أصول باب وتأسيسهم
جامعة يف العقائد وبيان معامل املنهج يف الوصول إليها يدل على أن اعتزال األول فّت يف عضد اجلماعة املسلمة، 

ذلك يدعونا إىل التأمل يف التاريخ الديين والسياسي بينما خروج الثاين أعاد لألمة وحدهتا العقدية على أسس بّينة. 
ملدينة البصرة، وكيف أن بوادر اإلنشقاق العقدي صدرت عنها واتسعت الشقة بتأسيس مذهب كالمي كان له دوره 

له آثاره اإلجيايب يف الدفاع عن امليتافيزيقيا اإلسالمية التوحيدية يف وجه الفالسفة والدهريني واملانويني املالحدة، وكانت 
السلبية يف التعبري عن قضايا التصورات اإلسالمية يف مسائل امليتافيزيقيا اإلسالمية والفعل اإلنساين امللتزم ببيان القرآن 

إىل ما ُعرف مبحنة اإلمام أمحد  -على املستوى السياسي-الكرمي وهدي املصطفى صلى اهلل عليه وسلم, وامتد ذلك 
 بن حنبل يف شأن خلق القرآن.

 أحد ينكر بالء املعتزلة يف الدفاع عن التوحيد وحرية اإلرادة اإلنسانية، لكن غلوهم يف ذلك وجتاوزهم حدَّ ال
ما كان عليه السلف الصاحل من طريق يف اتباع بيان القرآن وهدي النيب صلى اهلل عليه وسلم أوقعهم يف كثري من 

هبا، واستيعاب مهوم عصره العلمية، واالرتفاع إىل مستوى املغالط. كان دور اإلمام األشعري هو رد األمور إىل نصا
التحديات امليتافيزيقيا واألخالقية، واإلجابة عنها من موقف توحيدي يستهدي ببيان القرآن وسنة نبينا عليه أفضل 

 الصالة وأمت التسليم. 
ة له، ومعرفة عميقة بأصول مل يكن ذلك فعاًل هيناً، وإمنا اقتضى معرفة دقيقة بالواقع الفكري، وخمالطة ناهب

عقائد اإلسالم ومنهج الوصول إليها, فكانت مسيت الواقعية والشمول يف النظر إىل أحوال املتدينني يف زمانه والتمييز 
ت اإلسالميني على أسس صحيحة بني دقيق الكالم وجليله مها اللتان جعلتا من هنجه السبيل األمثل لتوحيد مقاال

 بدالئل يقبلها احلس والنظر واخلرب الصحيح عن املصطفى عليه الصالة والسالم.مقاالت امللحدين  ونقض
قد آبت لرشدها بعد أن  -بعد جتربة علمية قد امتدت ألكثر من مائة عام-صفوة القول إن مدينة البصرة 

العقدي جرّبت طرائق يف التفكري يف جمال العقائد، وما ارتبط هبا من جمال األخالق أورثت الفكر اإلسالمي 
واألخالقي سعة ومرونة، وحينما أُعملت فيه قاعدة التصحيح والتفريع إزدان هباء ورونقًا وصار واحدًا من املنجزات 

 .( (Maimun n.d.: 180-204 العلمية اليت أثّرت بصورة عميقة يف تاريخ اإلنسانية العقدي واألخالقي
حلقة جديدة انتجت أول فرقة كالمية عقدية، لئن آثر واصل بن عطاء البقاء يف مسجد البصرة، وتأسيس 

قام األشعري باخلروج عليها يف ذات املسجد ولكنه احناز إىل مدينة السالم )بغداد( للدفاع عن عقيدة أهل السنة 
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ا جلياًل ومل تقم للمعتزلة بعد ذلك قائمة؛ إذ أن األشعري كان معدًا ليقود 
ً
واالستقامة. وفقدت خبروجه البصرة عامل

 زلة بعد شيخه اجلبائي، وأّذن خروجه على املعتزله بغياب مشسهم الفكرية وسيطرهتم العلمية. املعت
فمدينة بغداد هي اليت كتب فيها اإلمام الشافعي من قبل رسالته، أو ما أمساه بالكتاب، والذي كان فتحاً 

بغداد بسمتها الفكري والعلمي  جديدًا يف العلم اإلسالمي مّهد الطريق لقيام علم أصول الفقه, وأحسب أن مدينة
ط هذه الطريقة اجلديدة يف ترتيب مدارك النظر يف العلم اإلسالمي مث جاء اإلمام تهي اليت دفعت اإلمام الشافعي ليخ

ليعيد النظر يف طريق ترتيب األدلة يف الدفاع عن عقائد املّلة  -فيما يقرب من املائة عام بعد ذلك-األشعري 
 ه بذلك قد وجه النظار إىل معامل علم جديد يف التعبري عن أصول الدين.اإلسالمية، وأحسب أن

بأن يصف ذلك العلم بأنه مجلة من املقاالت  -قبل اإلمام األشعري -لن خُيطئ من أراد التأريخ لعلم الكالم 
بالقبول, فالذي قام به  املتفرقة واملسائل املتناقضة مل ينتظمها هنج واحد، ومل تنسلك يف نظام العلوم اليت تلقتها األمة

اإلمام األشعري هو إعادة تنظيم تلك املقاالت يف نسق "مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني" يف قبالة "مقالة 
امللحدين". مث إنه قد بنّي لنا النهج القومي يف الوصول إىل أصول العقائد، والتعبري عنها عن طريق بيان القرآن الكرمي، 

 ة وهدي السلف الصاحل يف التعبري عن ذلك النهج الذي متثل يف الوحي بشقية.وبيان السنة النبوي
ومن مث قام اإلمام األشعري بتلخيص العقيدة يف نظام يُبني ما أمجعوا عليه من إعتقادات تنتظم يف نسق 

ل ائد مثّ شامل لكل جوانب مسائل أصول اإلعتقاد. فاملنهج وحمتوى ذلك املنهج من مسائل اإلمجاع يف أصول العق
اإلسهام احلقيقي لإلمام األشعري يف إعادة النظر يف علم الكالم على هنج جديد يؤهله ألن يكون علمًا إسالمياً 

 صميماً، ولكنه بذلك قد اجنز علماً جديداً هو أفضل تعبري علمي عن أصول التدين يف اإلسالم.
قام به اإلمام األشعري بعد احنيازه إىل عقيدة السلف فإذا أردنا التأريخ هلذا العلم ال بد لنا من التفرقة بني ما 

من إصالح علمي طال املنهج واحملتوى هلذا العلم، وبني العلم وهو على هيئة مقاالت املتكلمني، وكان مثرة إصالح 
قبول هذا العلم يف نسق العلوم اإلسالمية. لكن كذلك جيب التنبيه على أن اإلمام األشعري  اإلمام األشعري هو

ذات الفعل قد ابتكر علمًا جديداً صاغه من مادة علم الكالم املعتزيل، وطريقة عبد اهلل بن كالب، وتقريرات اإلمام ب
أمحد بن حنبل، وطريقة احتجاجه يف مسائل خلق القرآن والرؤية وعلم اهلل وبقية الصفات اليت بنّي معامل النظر 

 الصحيح فيها. 
توى اليت قام هبا اإلمام األشعري قد يُعدها البعض تطورًا عاديًا يف تاريخ فهذه الصياغة اجلديدة للمنهج واحمل

العلم، واحلق يقال أهنا ليست كذلك، بل هي نقلة نوعية، وقد أخطأ البعض يف نظره ملا قام به األشعري من كونه 
نظر  ألشعري هو قول  وأن ما ذهب إليه اإلمام ا ،( (Ibn Furak 1987 جمرد مقاالت ُتضاف إىل مقاالت علم الكالم
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فيه يف مسائل ذلك العلم وفق هنج السلف الصاحل. ولذلك ميكن وصف آراءه بأهنا مقاالت كالمية اتبعت طريقاً 
خمالفًا ملا كانت عليه املعتزلة، ومن مث وصلت إىل نتائج خمالفة هلم يف شأن الصفات واإلرادة اإلنسانية، ولكن بعد 

 األشعري. إمعان النظر فيما قام به اإلمام

يبدو لنا أنه مل يكن يُرد إضافة مقالة كالمية جديدة؛ وإمنا أراد أن يضع كّل مقاالت اإلسالميني يف نسق  
علمي وآحد ُيستخلص منه منهجًا وأصواًل للعقائد يتبَّع بيان القرآن وبيان السنة النبوية وهدي السلف الصاحل يف 

الناتج العلمي بأنه مقالة كالمية جديدة. بل هو طريق لبيان جتاوز التعبري عنهما، ومن مث ال ميكن أن يوصف هذا 
مقاالت اإلسالميني للوصول إىل نسق علمي يكون أصدق تعبرياً عن أصول التدين يف اإلسالم، والثمرة اليت تدل على 

 لتأليف يف هذا اجملال.ما ذهبنا إليه هو رسالته إىل أهل الثغر، فتبدو فيها تلك املعامل واضحة، وهي طريقة مبتكرة يف ا
ورجع بنا القول لبيان تلك الوحدة الفكرية اليت انتظمت تراث اإلمام األشعري لنقول: إن ما تبقى من كتب  

ورسائل تويل العلماء بنشرها تفي بتحقيق غرض إثبات تلك الوحدة الفكرية، ولو أن كتاب مقاالت امللحدين أضيف 
ان هنج اإلمام األشعري يف رصد وتفنيد مقاالت امللحدين. وإن كان من اجلائز إىل تلك املؤلفات ألفاد كثريًا يف بي

القول بأن ما أشار إليه اإلمام األشعري يف مقاالت اإلسالميني حال حديثه عن بعض مقاالت امللحدين يُعطينا طرفاً 
ودية والنصرانية واجملوسية والربمهانية من طريقته يف هذا الصدد، أو لو أننا نظرنا فيما فصّل اإلمام الباقالين يف نقد اليه

 :al-Baqilani 1993) وغريها من األديان الستطعنا اإلملام بطرف آخر من تلك الطريقة كما بدت عند اإلمام الباقالين

فيما بعد يف كتابه متهيد األوائل وتلخيص الدالئل. وذلك ألن طريقة اإلمام األشعري يف مجع مقاالت   (26
ى صعيد واحد، ومجع مقاالت امللحدين على صعيد آخر، وذلك للتمهيد لبناء نسق علمي على اإلسالميني عل

أساسه ُتصاغ امليتافيزيقا اإلسالمية، ونظامها األخالقي يف مواجهة التحديات املباشرة وفق هنج يتوخى الواقعية 
سالميني هي نقطة البدأ ألهنا تُعني على والشمول، اختذت سبياًل يهتدي به يف التأليف يف هذا اجملال، إذاً مقاالت اإل

فهم املواقف امليتافيزيقية واألخالقية املتباينة، وكلما كان ذلك الرصد أمينًا ودقيقًا ال ينشد التشويش على اخلصوم 
وكسر حجتهم كلما وفر إطارًا علميًا قّيمًا لتجاوز نسق تلك  املقاالت بنسق علمي ينبين على بيان القرآن الكرمي 

 سنة النبوية وهدي السلف الصاحل، ومعرباً على مسائل وقضايا ذلك العصر يف شأن امليتافيزيقية واألخالق.وال
)احلث على  ;al-Ash`ari 2000: 97(Frank 2007: 83-152 ;89) إن رسالة استحسان اخلوض يف علم الكالم

املقاالت دون أن حُتسب يف إطار تلك البحث( تُلحق مبقاالت اإلسالميني من وجهة أهنا تؤسس ملنهج النظر يف تلك 
املقاالت اليت يقوم برصدها، فهي من باب بيان مشروعية النظر يف مسائل العقائد وقضاياها بطريق النظر واملباحثة 
العقلية، وأن هذا السبيل يسنده بيان القرآن وهدي املصطفى صلى اهلل عليه وسلم، ويسنده كذلك دليل العقل مؤيداً 
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والسنة يف هذا الصدد وخارجًا من أن يوصف بالبدعة وإمنا هو عني الشرعة. ويف كتايب اإلبانة واللمع  لبيان القرآن
تأسيس علمي جملال امليتافيزقيا واألخالق من منطلق إسالمي على اختالف يسري يف التوجه بني الكتابني يف شأن ذكر 

ع، أما رسالة اإلمام األشعري ألهل الثغر ففيها هذه الصفات اخلربية يف كتاب اإلبانة، والسكوت عنها يف كتاب اللم
املعامل اجلديدة يف التأليف يف جمال أصول الدين. إذًا يسعنا القول بأن اخلط الناظم هلذه املؤلفات ميثل تلك الوحدة 

زاء املتفرقة الفكرية، وكأهنا مشروع فكري لبيان امليتافيزقيا واألخالق اإلسالمية. وهي كذلك تُعني على فهم هذه األج
من تراث اإلمام األشعري يف نسق جامع يبني لنا كيف توسل به إىل توحيد األمة على أسس تعصمها من الزلل والزيغ 

 عن جادة الطريق.
الرتاث، وتقّول عليه؛ إذ  لكقد يرى البعض يف هذه الطريقة يف عرض تراث اإلمام األشعري إكراه خفي لذ 

ذهبنا إليه، ومل يوجهنا إىل درسه وفهمه على هذه الصورة. وأن ترتيب كتبه ورسائله أن اإلمام األشعري مل يقصد ما 
-بيان خط التطور العلمي فيها  خىهبذه الكيفية تتجاهل أمهية النظر إليها بصورة تارخيية تُعين بالتسلسل الزمين وتتو 

جاء عند من ترمجوا له وحاولوا  اب محس -وأن الذي مل يصل إلينا من تراث اإلمام األشعري أكثر مما قد وصل إلينا
نقول: إن يف  -وأن لو توفرنا على ذلك الرتاث يف كليته لكان تأويلنا له خمتلفًا عما توصلنا إليه-استقصاء مؤلفاته 

هذه االعرتاضات قدرًا وافرًا من الصحة ولكنها ال متس جوهر فكرة أمهية النظر إىل تراث اإلمام األشعري باعتباره 
 لة بغض النظر عن ما بلغنا منه من تراث علمي يف شكل مؤلفات بعينها. وحدة كام

ذلك ألن اإلمام األشعري هو مؤسس مدرسة علمية رائدة يف التعبري عن أصول التدين اإلسالمي، ومن مث 
ت فإن طريقته مل تندثر؛ وإمنا وجدت هلا امتدادات علمية يف مؤلفات األجيال الالحقة، حيث أن اجلمع بني مقاال

املسلمني ومقاالت امللحدين يف نسق تأليفي يُفضي إىل القول الفصل يف شأن أصول العقائد واألخالق اإلسالمية 
صار معلمًا أساسيًا يف املدونات العلمية. وال ينكر أحدًا أن طريقة اإلمام األشعري قد اتسمت بالواقعية والشمول 

مل خيرج كثرياً عن  -يف جممله-خصية. ولكن تراث املدرسة األشعرية ودقة التعبري ومل تنحدر إىل اللجاجة والظنون الش
ذلك النسق العلمي الذي وجدناه يف مؤلفات اإلمام األشعري اليت وصلت إلينا، وقد يكون يف ذلك دليل على صحة 

خلروج تأولنا لذلك الرتاث. أما دعوى التسلسل التارخيي للمؤلفات إن ُقصد هبا ضرب ذلك الرتاث بعضه ببعض وا
بنتائج مفادها أنه قد ختلى عن مقالة معينة يف شأن الصفات كان قد ركن إليها يف مؤلف سابق إلثبات صفة 
"احلنبلية" يف شأن عقيدته أو نفيها، فهذا توجه ال يفيد كثريًا يف فهم اإلمام األشعري وجوهر ما قام به من إجناز 

 .اإلسالميةم علم الكالم هبيئته اجلديدة يف سلك العلوم علمي كان السبب وراء وحدة األمة عقائديًا، وانتظا
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وإن كانت هذه الطريقة ال ختلو من إكراه خفي لرتاث اإلمام األشعري، لكنها مربأة من اإلسقاط التام،  
وداعية إىل النظر إىل ذلك الرتاث بنوع من احليدة والتجرد يف حدود إجناز تأويل علمي يُعيننا على فهم اإلمام 

ري، واإلنفعال بذلك الفهم يف حّل قضايانا امليتافيزيقية واألخالقية املعاصرة. ولئن اتضح جليًا أنه ما من تأويل األشع
درجة منه، لكن الفيصل يف قبول  صِّللرتاث اإلمام األشعري، أو لغريه من العلماء؛ إال ويتلبس بنوع من اإلكراه، أو حيُ 

نطق الداخلي لذلك الرتاث وجترده العلمي حال النظر يف مفردات ذلك أو ترك ذلك اإلكراه هو مدى التزامه بامل
الرتاث واختياره لبعض، والسكوت عن البعض اآلخر. إًذا ما سيتم حتقيقه من تأويل لرتاث اإلمام األشعري يستهدف 

 يدة، ومراعاة املنطق الداخلي لذلك الرتاث.عملية، ويتوخى هنج علمي يتسم باحلغاية 
الناظر احلصيف أن اإلمام األشعري قد نظر يف طريقة اإلمام أمحد بن حنبل يف الرد على ال خيفى على  
بل ذهب إىل أبعد من ذلك يف تبين كثري من مواقفه واألمثلة اليت جاء هبا من  ،( (Ibn Hanbal n.d.: 85-149 اجلهمية

اج اللفظي والعقلي أثرت طريقة جأدخل مصطلحات وألفاظ جديدة يف احلالقرآن والسنة لبيان حجته، لكنه كذلك 
اإلمام أمحد بن حنبل، ووضعتها يف إطار علمي منظم يستجيب حلاجات ذلك العصر. فإن زعم الزاعم أن وجه الشبه 
بينهما شكلي، وأن اإلمام األشعري قد خرج على طريقة اإلمام أمحد بن حنبل، وإن كان قد ادعى بأنه متبع له 

ى يف طريقة اإلمام أمحد بن حنبل ضالته يف كيفية فهم بيان القرآن والسنة النبوية وهدي فتقول: بأن اإلمام األشعري رأ
السلف الصاحل، ذلك ألن فيها نظرًا عميقًا لتدبر معاين القرآن الكرمي وفق ماصح عند أصحاب اللسان العريب الذي 

استقر ذلك الفهم عند السلف الصاحل، ومن نزل القرآن عليهم وتوىّل النيب صلى اهلل عليه وسلم ببيان ما نّزل إليهم و 
مث فإن ظاهرة احلجاج اللغوي ومنطقها الداخلي يستند على نظام مرجعي ُيستدل به على اخلطأ والصواب يف التأويل 

 لتلك املعاين. ومن مث تنحسم مادة اخلالف وفقاً لذلك اإلطار. 
واجلسم واجلوهر والعرض يف سياق وما جاء به اإلمام األشعري من مصطلحات مثل احلركة والسكون 

االحتجاج العقلي، فقد عمل على تأصيل تلك املفردات من بيان القرآن الكرمي، ومن مث حيق لنا القول بأنه مل خيرج 
ي يف زمانه، فكان إدراجها معن ذلك اإلطار يف جممله، بل إن هذه املصطلحات اجلديدة مثلث حصاد الكسب العل

اللغوي يُعد تأصياًل ملعانيها، ومن مث فتحًا علميًا جديداً. فبدل أن تستخدم هذه األلفاظ يف سياق احلجاج العقلي و 
من قبل اخلصوم الفكريني للتشويش ولبناء نسق علمي جديد يسعى هلدم فقه التصورات اإلسالمية وجتاوزه عمل 

لي عند املسلمني. وعرّب اإلمام األشعري على إعادة صياغة تلك املصطلحات وفق ما استقر من نظام لغوي وعق
بذات املصطلحات عن تلك املعاين اليت استقرت عنده، فكان يف ذلك تكثري للمعاين وفق إطار علمي يرجع يف سنده 

 إىل بيان القرآن وهدي املصطفى صلى اهلل عليه وسلم.
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در عن نظر علمي يرى واألخالق اإلسالمية يص اإذًا تأويلنا لرتاث اإلمام األشعري املتعلق بأصول امليتافيزقي 
يف األطوار العلمية لدى اإلمام األشعري بأهنا رحلة علمية متصلة لطلب احلق والتعبري عنه انتظمتها قاعدة التصحيح 
والتفريع للتعبري عن مسيت الواقعية والشمول يف أصول التدين اإلسالمي. وهذه الرحلة قد عرّبت عن معامل اإلنشطار 

ق الوحدة العقدية، فما حدث يف مدينة البصرة يف حلقة اإلمام احلسن البصري من اعتزال والتباين، وعن كيفية حتقي
واصل بن عطاء، وما حدث يف تلك املدينة من خروج اإلمام األشعري عن فرقة املعتزلة، واحنيازه ملنهج السلف وبيانه 

م مرحلة اخلالف العقدي إىل مرحلة لكيفيات توحيد األمة من ناحية عقدية وفق نظام علمي جديد جتاوز بعلم الكال
 توحيد األمة على أسس قومية هي أصول الدين اليت يُأمت هبا، وبسبيلها حتفظ تلك الوحدة الفكرية والعقدية اجلامعة.

 

 الواقعية والشمول في تراث اإلمام األشعري
 

يف كيفيات االستفادة من ذلك الرتاث إن النظر يف تراث اإلمام األشعري من خالل مسيت الواقعية والشمول يُفيد كثريًا 
يف مواجهة التحديات الفلسفية املعاصرة يف جمايل امليتافيزيقيا واألخالق، وهو كذلك يكون لنا عونًا يف بيان معامل 
الوحدة الفكرية فيه. الستقصاء هذا اجلانب يف تراث اإلمام األشعري البد من التوفر على قراءة جتمع بني مراعاة 

اخلي لذلك الرتاث واألهداف اليت يتغياها، وبني األغراض العلمية اليت نسوق ألجلها تأويلنا لذلك الرتاث، املنطق الد
 ولنجعل كتاب مقاالت اإلسالميني فاحتة هلذا التحليل، لتحقيق تلك األغراض اليت بيناها من قبل.    

مته االفتتاحية، قائاًل: "البد ملن لقد قام اإلمام األشعري بتدوين هذا الكتاب ألجل غرض صرح به يف مقد 
"، مث يبني لنا اآلفات اليت (al-Ash`ari 1963: 1) أراد معرفة الديانات والتمييز بينها من معرفة املذاهب واملقاالت
أيت الناس يف حكاية ما حيكون من ذكر املقاالت، اعرتت مؤلفات من دخل يف باب التصنيف يف هذا اجملال "ور 

. ويُعدد لنا (al-Ash`ari 1963: 1) ويصنفون يف النحل والديانات، من بني مقصر فيما حيكيه، وغالط فيما يذكره..."
هذه اآلفات سواء ما وقع منها على سبيل الغفلة، أو تنفيق الكذب ليصف ذلك بأنه ليس من "سبيل الربانيني، وال 

طريقته لن تقع يف تلك اآلفات قائاًل:  أن مث يلفت أنظارنا إىل ، (al-Ash`ari 1963: 1)لفطناء املميزين"سبيل ا
 ("فحداين ما رأيت من ذلك على شرح ما التمست شرحه من أمر املقاالت، واختصار ذلك وترك اإلطالة واإلكثار"

(al-Ash`ari 1963: 1)  مل، ومهة عالية ورغبة صادقة يف تلمس سبيل إذاً هلذا الكتاب غرض واضح وموضوع بنّي املعا
 الربانيني، الفطناء املميزين. 

ولقد راع اإلمام األشعري التخليط واملغالط اليت وقع فيها الذين صنفوا من قبله يف جمال املقاالت والنحل 
بينها وبني معرفة املذاهب  والديانات، وطاملا أن اإلمام األشعري قد رأى مثة ارتباط وثيق بني معرفة الديانات، والتمييز
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واملقاالت، فالبد من التوفر على هنج دقيق ال يقع يف تلك اآلفات اليت قام ببياهنا، وإال سيقع التشويش يف معرفة 
الديانات والتمييز بينها. إذاً معرفة املذاهب واملقاالت هي مقدمة الزمة ملعرفة الديانات والتمييز بينها، وليس العكس، 

لتحقيق ذلك هو جتاوز تلك اآلفات اليت بّينها، واليت رأى أهنا خُتالف سبيل ما أمساه بالربانيني والفطناء وأن السبيل 
املميزين. وال خيفى على الناظر احلصيف أنه مل يرد جتريد الربانيني من الفطنة والتمييز، ولكن طاملا أن موضوع املذاهب 

رض، فالبد من صفيت الفطنة والتمييز كحد أدىن يف التعاطي مع هذا واملقاالت ال تتمحض فيه احليدة والتجرد عن الغ
 املوضوع؛ فإن مل تُتدارك تلك اآلفات؛ فإن الغرض الذي ألجله ُصنِّفت تلك الكتب يصري يف عداد املستحيالت.

ا لقد بني اإلمام األشعري أن الناس قد اختلفوا يف أشياء كثرية بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم "ضلل فيه
بعضهم بعًضا، وبرئ بعضهم من بعض، فصاروا فرقًا متباينني، وأحزابًا مشتتني؛ إال أن اإلسالم جيمعهم ويشمل 

يف هذه اجلملة املفتاحية، واليت جاءت مباشرة بعد املقدمة اليت بينت الغرض من  (al-Ash`ari 1963: 1-2)  عليهم"
املعىن الذي احتواه عنوان الكتاب يف أن هذه مقاالت  تأليف هذا الكتاب ومنهجه وموضوعه. يقرر اإلمام األشعري

لإلسالميني، واختالفات بني املصلني الذي يرى اإلمام األشعري أن اإلسالم جيمعهم ويشتمل عليهم رغم اختالفهم، 
يف أول اختالف حدث بني املسلمني بعد نبيهم صلى اهلل عليه وسلم، والذي   (al-Ash`ari 1963: 5) مث يفصل لنا

حول موضوع اإلمامة، وما أفضى إليه من اقتتال حوهلا إىل ظهور اخلوارج يف زمان على ابن أيب طالب رضي اهلل كان 
 عنه إىل يوم كتابة اإلمام األشعري لكتابه هذا.

قد يتساءل املرء ملاذا اختار اإلمام األشعري تقسيم الفرق اإلسالمية إىل عشرة أصناف هي: الشيع، 
واملعتزلة، واجلهمية، والضرارية، واحلسينية، والبكرية، والعامة، وأصحاب احلديث، والكالبية واخلوارج، واملرجئة، 

أصحاب عبد اهلل بن كالب. وكيف أن هذا التقسيم له صلة بغرض كتابه، لإلجابة عن ذلك نقول: إن اإلمام 
ه األصناف تتداخل فيما قد رأى أن هذه االختالفات اليت أدت لقيام هذ  (al-Ash`ari 1963: 300-305)األشعري

بينها، وأهنا ليست اختالفات حدية قاطعة يف كل األحوال. فكثري من الشيعة واخلوارج وبعض املرجئة، وكذلك 
اختلفوا  قد -كذلك-الضرارية واحلسينية والبكرية أقواهلم يف التوحيد والصفات هي أقوال املعتزلة، وأن املعتزلة أنفسهم

ل يف التوحيد والصفات، وأن املعنزلة أنفسهم اختلفوا فيما بينهم يف تفاصيل القول يف فيما بينهم يف تفاصيل القو 
التوحيد واالستطاعة. وميكن أن حتدث املقابلة بني املعتزلة والكالبية إن قامت القسمة على هنج املتكلمني، وميكن أن 

وا أهل احلديث يف مسائل الصفات، وبقية حتدث املقارنة بني الكالبية وأهل احلديث على أساس أن الكالبية قد وافق
 التقريرات املتعلقة جبليل الكالم، واختلفوا معهم يف تبين هنج املتكلمني يف االحتجاج لتلك التقريرات.
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ولقد أحسن اإلمام األشعري يف عرضه الضايف ملسائل جليل الكالم مستعرًضا مقاالت الفرق املختلفة، ومبيًنا 
ا بني الفرقة الواحدة، واألشياء اليت جتمع بينهم وبني الفرق األخرى، واملعامل اليت متيزهم دون االختالفات الداخلية فيم

غريهم. فإن كان حديثنا حول املسائل امليتافيزيقية، والقضايا املتعلقة باألخالق جند أن املعتزلة ميثلون بأرائهم يف هذين 
لك احتلت مواقف علمائهم حيزًا أكرب، وشاركتهم فرق كثرية يف اجملالني القاسم املشرتك بني كثري من هذه الفرق، ولذ

الذين مساهم -مقاالهتم يف هذا الصدد.  والذين اختلفوا معهم اختالفًا واضًحا يف هذا املضمار هم أصحاب احلديث 
 ويضاف إليهم أصحاب عبد اهلل بن كالب. -اإلمام األشعري فيما بعد بأهل السنة واالستقامة

ام األشعري على بيان االختالفات الداخلية بني الفرق املختلفة، وحكى ذلك على وجه لقد ركز اإلم
التفصيل، وقد التزم يف حكايته لتلك االختالفات احليدة والتجرد، وكان الناتج العملي لنظام السرد الذي تبناه أن أهل 

ذهبوا إليه من آراء، فجاءت آراؤهم  السنة واالستقامة هم الصنف الوحيد الذي مل تقع فيه اختالفات داخلية فيما
مجلة من اإلمجاعات املستندة على نصوص من القرآن والسنة. وطاملا أن العامة يف تدينهم تبًعا هلم، فاالختالف الذي 
وقع بسبب احنراف العامة ال يُعتد به؛ إذ أنه حدث بسبب سوء الفهم، ومل يتحول إىل مقالة، أو مذهب علمي 

 ستحق الذكر.ي
شتملت الفرق اليت ذكرها اإلمام األشعري على فرق من الغالة كان أكثرهم من الشيعة، ُيضاف إليهم لقد ا

من ذهبوا إىل التناسخ واحللول، وقد اجتهد اإلمام األشعري يف حتري الدقة يف النقل هلذه اآلراء حتقيًقا لنهجه الذي 
 ذكرها عن الفرق املختلفة، سواء أكان يف جليل الكالم بينه يف مقدمة كتابه، والذي مل يفارقه يف مجيع التفاصيل اليت

أو دقيقه. فالغالة ومن أحلق هبم من أصحاب املقاالت املنحرفة قد خرجوا عن الرؤية امليتافيزقية اجلامعة املتعلقة 
ىل أقصى حدوده بالفصل بني اخلالق واملخلوق، مث تنقسم هذه الرؤية امليتافيزيقيا إىل اجتاهني: اجتاه يذهب بالتنزيه إ

ليقع يف نفي الصفات، واجتاه آخر يقوم بإثبات الصفات بال كيف. مث يبني لنا اإلمام األشعري النهج الذي اختذه أّي 
من االجتاهني يف بيان موقفه امليتافيزيقي، ويرتبط هبذه الرؤية امليتافيزيقية النظر يف شأن اإلرادة اإلهلية، وصلتها بالفعل 

 نا االجتاهات اليت ينبين عليها النظام األخالقي وتفاصيله.اإلنساين، ويبني ل
ويأيت تفصيل معاين النظام األخالقي املرتبطة بتلك امليتافيزيقا يف تفاصيل احلديث عن االختالفات يف دقيق 
الكالم، حيث يتفرع القول يف شأن تعريف اجلسم، واختالف املقاالت حوله، مث كذلك القول يف شأن اجلوهر 

ض، واحلركة والسكون، واآلراء املختلفة حول اجلزء الذي ال يتجزأ، مث املكان والشيء، وتعريف اإلنسان، وحّد والعر 
عن نظام يف السرد يبني الصلة  -يف كل ذلك-البلوغ والتكليف، وبيان القول يف االكتساب. ويصدر اإلمام األشعري 

 أصوهلا العقدية.الوثيقة بني مسائل امليتافيزيقيا وبني قضايا األخالق و 
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إًذا تلك القسمة العشرية اليت اتبعها اإلمام األشعري بعد أن بنّي لنا تفاصيل االختالفات الداخلية، 
والتقاطعات بني تلك الفرق، مث أخرج الغالة ومن أحلق هبم حىت ال يكونوا جزًءا من امليتافيزيقيا اإلسالمية العامة. مث 

إطار تلك الوحدة العامة تلك اليت تبنتها املعتزلة، وكان دافعها احملرك هو حتقيق التنزيه  يبني لنا رؤيتني ميتافيزيقيتني يف
املطلق، وتلك الرؤية اليت التزمها أهل السنة واالستقامة، وتبعتهم الكالبية يف أكثر ما ذهبوا إليه، وكان مجاع تلك 

عليه وسلم، ومتثل السلف الصاحل هلما. فإن كان الرؤية هو االلتزام ببيان القرآن الكرمي وهدي املصطفى صلى اهلل 
غرض الكتاب هو التمييز بني املذاهب واملقاالت ملعرفة التمييز بني الديانات، فقد أفلح اإلمام األشعري يف خطته من 
اجناز كتابه على أكمل وجه، مستعيًنا يف ذلك بفهم عميق لسمة الشمول، واليت حتققت يف مستوى هذا احلصر 

ألصناف، وبيان تفاصيل االختالفات والتقاطعات بني تلك الفرق. ومن مث اخللوص إىل الوحدة الشاملة اليت العشري ل
تنتظم تلك الفرق، وبيان املميزات العامة يف إطار تلك الوحدة الشاملة، وتطبيق ذات السمة يف شأن دقيق الكالم، 

 وارتباط أصول األخالق بأصول امليتافيزيقيا.وحماولة حصر مسائل دقيق الكالم، وبيان صلته جبليل الكالم، 
أما مسة الواقعية، فلقد عمل اإلمام األشعري جاهًدا يف الوصول إىل مسح دقيق هو أقرب لواقع حال ما عليه 
املتدينني باإلسالم، فهو ال يشتط يف الدخول يف التفاصيل اليت خُترجه عن موضوعه، وكذلك ال خيتزل تلك التفاصيل 

ال تدل على معرفة بواقع احلال. فهو يبني لنا رجال الرافضة ومؤلفوا كتبهم مميزًا بينهم وبني من انتحلهم، يف تعميمات 
 مث يبني لنا أماكن تواجدهم "والتشيع غالًبا على أهل قم، وبالد إدريس بن إدريس وهي طنجة وما واالها من الكوفة"

(al-Ash`ari 1963: 64-63)،  يبني لنا األلقاب اليت ذُكرت يف وصفهم، وتلك اليت ال وكذلك احلال يف شأن اخلوارج
يرضوهنا، مث حيدد لنا األماكن اليت فيها هلم وجود طاغ، أو شوكة ودولة "والكور اليت الغالب عليها اخلارجية: اجلزيرة 

سلطان واملوصول وعمان وحضرموت، ونواح من نواح املغرب، ونواح من نواح خراسان، وقد كان لرجل من "الصفرية" 
وغري ذلك من املواضع األخرى يف  (al-Ash`ari 1963: 64-63) يف موضوع يُقال له سجلماسة على طريق غانه"

 الكتاب اليت ختص الفرق األخرى.
فهو يتحرى أن يُعطي تقريرًا ملا عليه تلك الفرق يف زمانه، وبسبب هذه السمة الواقعية يف هنجه، فقد قدم لنا 

ملعتزلة يف زمانه، ورمبا زعم الزاعم بأن البيانات التفصيلية اليت ذكرهل يف شأن املعتزلة تعود إىل تفصياًل دقيًقا ملا عليه ا
أنه كان واحًدا منهم، لكننا نقول: رمبا كان يف تلك العّلة مسوًغا كافًيا للتشويش عليهم بسبب خروجه عليهم، لكن 

غاية يف الدقة واحليدة، فسمت الواقعية يقتضي عدم  تقييده آلرائهم وآراء أيب علي اجلبائي على وجه اخلصوص جاءت
التهوين من شأهنم، أو التهويل يف بيان خطرهم، بل إنه أنزهلم منزلتهم يف اخلريطة العامة للمقاالت، ولذلك استطاع 
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، وأصول أن يرسم لنا صورة واقعية ملا عليه احلال يف شأن امليتافيزيقيا اإلسالمية اجلامعة، والتحورات اليت اعرتهتا
 الفعل اإلنساين وصلته باإلرادة اإلهلية. فاألخالق املرتبطة بتلك امليتافيزيقيا، والرؤى اليت جتاذبتها يف شأن تكيي

فالسمت الواقعي لطريقته يف عرض املذاهب واملقاالت، وتلخيصه ألصول عقائد أهل السنة واالستقامة 
ن مست الشمول إطاًرا عاًما يقع تفصيل معاين الواقعية يف حكاية أخرجته من دائرة التهومي الالهويت العقيم، وجعلت م

 املقاالت، وسرد حججها واستدالهلا دون الوقوع يف التكرار والرتداد أو الذهول عن اأُلطر اجلامعة لتلك املقاالت. 
ترتبط رسالة استحسان اخلوض يف علم الكالم  )احلث على البحث( مبا مل ُيصرح به يف كتاب مقاالت 
اإلسالميني من نقد ألولئك الذين حولوا موقف أهل السنة واالستقامة إىل مقالة شخصية، ومن مث طفقوا للدفاع عنها 
من تلك الزاوية الضيقة، وملا كان يف  ذلك خطر على طريقته يف السرد والتصنيف الذي ارتضاه لنفسه يف كتاب 

ة واصًفا تلك الفرقة بأقسى عبارات التقريع قائاًل يف افتتاحية مقاالت اإلسالميني، انربى يف الدفاع عنه يف هذه الرسال
تلك الرسالة: "فإن طائفة من الناس جعلوا اجلهل رأس ماهلم، وثقل عليهم النظر والبحث عن الدين، ومالوا إىل 

إىل اهتام مث يستمر يف بيان خطورة موقفهم الذي انتقل من آفة التقليد  .(al-Ash`ari 2000: 89) التخفيف، والتقليد"
من أراد البحث والنظر بالضالل والبدعة، "وطعنوا على من فتش عن أصول الدين، ونسبوه إىل الضالل، وزعموا أن 
الكالم يف احلركة والسكون، واجلسم والعرض واأللوان، واألكوان، واجلزء، والطفرة، وصفات البارئ عز وجل بدعة 

 . (al-Ash`ari 2000: 90) وضاللة"
هم يف ذلك "وقالوا: لو كان ذلك هدى ورشاًدا لتكلم فيه النيب صلى اهلل عليه وسلم مث ذكر لنا حجت

، فقام اإلمام األشعري بتفنيد تلك املقالة مستنًدا على بيان معىن البدعة (al-Ash`ari 2000: 90) وخلفاؤه وأصحابه"
وسعهم وصف مقالة الذين تكلموا يف وسوء استغالهلم هلا، فلو صح املعىن الذي ذهبوا إليه يف شأن فهمهم للبدعة ملا 

أصول الدين بكالم مل جير على ألسنة السلف الصاحل بأنه بدعة. ذلك ألن السلف الصاحل مل يبدعوا ذلك القول، 
ألنه وقع من بعدهم، فمن قام بالتبديع، فهو أيًضا مبتدع؛ ألنه جاء مبقالة فيها بدعة وخروج عما كان عليه السلف 

 الصاحل.
مام األشعري لتأصيل القول يف هذه املعاين اليت وقعت للمتكلمني من بيان القرآن الكرمي والسّنة مث ينطلق اإل

النبوية، وهو يف كل هذا يصدر عن بيان دقيق ملقياس النظر يف املقاالت حال ردها أو قبوهلا، وأن التقليد يف شأن 
 لى العلماء. أصول الدين ال حُتمد عاقبته؛ وإمنا يُوقع يف اجلهل واالفتئات ع

إًذا هذه الرسالة ذات غرض عملي بينه اإلمام األشعري، وهي كذلك جزء مهم من مشروعه العلمي يف 
مقاالت اإلسالميني؛ إذ أن التمييز يف شأن الديانات ال يقع عن طريق اإلجحاف يف حق اآلخرين، والعكوف على 
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بالشمول والواقعية يف تصفح أحوال املتدينني فهم ضعيف ملا عليه أهل السنة واالستقامة من نظر فسيح يتسم 
 باإلسالم.

يقع يف دائرة تفصيل القول يف شأن اعتقادات أهل  -الذي وصل إلينا–ما تبقى من تراث اإلمام األشعري 
السنة واالستقامة، والدفاع عنها حبجج نقلية فيها فهم عميق لتلك احلجج، وتنبيه ملوقع االحتجاج اللغوي والعقلي 

بط من منطق ذلك البيان اللغوي، ومن بدائه العقول واحلس املشرتك. وهو يف ذلك مل خيرج عن ما قام به اإلمام املستن
أمحد بن حنبل يف الرد على اجلهمية، وبسبب خمالطة اإلمام األشعري ألصحاب املقاالت واملذاهب املختلفة، ومعرفته 

 كاًما، ومتميزًا بالواقعية والشمول.الدقيقة خبفايا أقواهلم جاء نظام السرد عنده أكثر إح
إن أردنا استعراض كتاب "اإلنابة عن أصول الديانة" لبيان مسيت الواقعية والشمول، نقول: إن اإلمام األشعري 
قام باستقصاء تفاصيل الفروق بني موقف أهل السّنة واالستقامة، وبني املعتزلة على وجه اخلصوص، ذلك ألن املعنزلة 

امليتافيزيقي الذي استندت إليه الفرق األخرى، فلذلك خصهم بالذكر يف احلديث عن أهل الزيغ، "فإن  ميثلون األساس 
كثريًا من الزائغني عن احلق من املعتزلة وأهل القدر مالت به أهواؤهم إىل تقليد رؤسائهم، ومن مضى من أسالفهم، 

برهانًا، وال نقلوه عن رسول رب العاملني، وال عن  فتأولوا القرآن تأوياًل مل ينزل اهلل به من سلطان، وال أوضح به
 .(al-Ash`ari 1975: 89)السلف املتقدمني"

لئن عاب اإلمام األشعري على أولئك الذين وصفهم باجلهل يف رسالة استحسان اخلوض يف علم الكالم؛ 
شأن فهم العقائد اإلميانية، فإنه كذلك قد وصف املعنزلة يف زمانه بوقوعهم يف التقليد لرؤسائهم، وهذه آفه عظيمة يف 

مث بني لنا معامل خطئهم املنهجي، ويذكر تفاصيل هذا املنهج، ويذكر على وجه التقدير والتخصيص موقف اإلمام 
قول به أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل نضر اهلل وجهه، ورفع درجته، وأجزل مثوبته، قائلون، يأمحد بن حنبل قائاًل: ومبا 

ون؛ ألنه اإلمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان به اهلل احلق، ورفع به الضالل، وأوضح به وملن خالف قوله جمانب
قد يرد السؤال حول ما إذا كان يف هذا املوقف من  .(al-Ash`ari 1975: 8) املنهاج، وقمع به املبتدعني وزيغ الزائغني"

اطعة يف هذا الشأن هو أن اإلمام األشعري قد اتبع اإلمام األشعري تقليًدا لإلمام أمحد بن حنبل أم ال؟ واإلجابة الق
 وجه الدليل عند اإلمام أمحد بن حنبل، ودافع عن طريقته؛ ألهنا متثلت بيان القرآن الكرمي وهدي السّنة النبويّة.

والناظر يف باقي الكتاب يرى دقة االحتجاج العلمي الذي سلكه اإلمام األشعري يف مسائل الصفات، وما 
من نظر يف مسألة الرؤية، وخلق القرآن، وبقية املسائل املتعلقة بعذاب القرب، والشفاعة، واحلوض، مث  ترتب عليها

أصول قضايا األخالق املتعلقة باالستطاعة، وأخريًا مسألة اإلمامة، وصحة إمامة أيب بكر الصديق. ويف كل ذلك يبني 
مية الصحيحة يف شأن العقائد اإلميانية، وبني أصول وجه الدليل بصورة علمية ربط فيها بني امليتافيزيقيا اإلسال
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األخالق املتصلة مبسائل تلك العقائد اإلميانية. وال خيفى على الناظر احلصيف اتصال ذلك بسميت الواقعية والشمول، 
ك اآلراء، حيث أنه مل يغرق يف التفاصيل الالهوتية؛ وإمنا قام مبواجهة زيغ أهل الباطل الذين كانوا من حوله يبثون تل

 وينافحون عنها.
إذا انتقلنا إىل كتاب "اللمع"، فهو ال خيتلف كثريًا عن كتاب "اإلبانة"؛ إاّل أنه قد سكت فيه عن الصفات 
اخلربية، رمبا حبكم أنه قد اختص بشأن الرد على أهل الزيغ يف مجاع ما احنرفوا به عن اجلادة يف شأن الصفات، وبقية 

، وهو يؤسس للنظر يف بيان معامل امليتافيزيقيا اإلسالمية اجلامعة، وهنج الوصول إليها، وربطها املسائل اليت ترتبت عليها
بأصول األخالق املتعلقة بالعقائد اإلميانية يف مسألة االستطاعة، وصلة الفعل اإلنساين باإلرادة اإلهلية، مث خيتم ذلك 

ي يطالعنا جبملة مفتاحية تبني غرض الكتاب من ناحية مبسألة اإلمامة. والناظر يف الكتاب يرى أن اإلمام األشعر 
-al) "عملية، قائاًل: "فإنك قد سألتين أن أصنف لك كتابًا خمتصرًا أبنّي فيه مجاًل توضح احلق وتدمغ الباطل...

Ash`ari 2000: 13)  مث يشرع يف بيان الدليل على أن للخلق صانًعا، ليخلص من ذلك للحديث عن صفاته، وبقية
 .(al-Ash`ari 2000: 15)  العقائد اإلميانيةمسائل 

ينحو إىل كسر حجج املخالفني  -وبدرجة أقل يف كتاب اإلبانة-وإن كان املنطق الداخلي هلذا الكتاب 
ن الصدق يف النقل عن اخلصوم، أالذين وصفوا يأهنم أهل الزيغ؛ إال أنه كذلك قد متثل هنج اإلمام األشعري يف ش

تسلح بسمة الواقعية والشمول حىت يأيت بيانه ملتزًما بنهج السلف يف التصدي لالحنرافات وعدم التشويش عليهم، وال
العقدية دون اإلغراق يف التفاصيل الالهوتية اليت ال طائل من ورائها. أخريًا؛ فإن مست رسالته إىل أهل الثغر متثل فتًحا 

ئد اإلميانية، فالنهج الذي اختطه جتاوز طرائق علم جديًدا يف شأن الكتابة يف موضوع أصول الدين، والتعبري عن العقا
الكالم، وبلغ بسميت الواقعية والشمول احلّد األقصى. فالكتاب يف األصل هو رسالة لبيان تلك العقائد، لكن السبيل 

رآن الذي اختذه يبني لنا كيفية تأصيل هنج تلقي تلك العقائد عن صاحب املّلة، وكيفية االحتجاج عليها من بيان الق
 الكرمي، مث ما يرتتب على ذلك املنهج من ما استقر من إمجاعات حول تلك العقائد اإلميانية.

ويقول اإلمام األشعري يف رده على املسائل اليت وردت إليه من مدينة باب األبواب قائاًل: "ووقفت على ما 
وعدلوا إىل الكتاب والسّنة من أجلها  التمستموه من ذكر األصول اليت عول سلفنا رمحة اهلل عليهم وعليها ]عليها[

؛ إال أن يبني طريقته، "وذكرت لكم مجاًل من األصول مقرونة  (al-Ash`ari 2000: 133) واتباع خلفنا هلم يف ذلك"
بأطراف احلجاج تدلكم على صوابكم يف ذلك، وخطأ أهل البدع فيما صاروا إليه من خمالفتهم وخروجهم عن احلق 

-al) ذه البدع معهم، ومفارقتهم بذلك األدلة الشرعية، وما أتى به الرسول عليه السالم منها"الذي كانوا عليه قبل ه

Ash`ari 2000: 134).  إن طبيعة رسالته إىل أهل الثغر تقتضي بيان املنهج الذي يقع به االستدالل، كما ُفهم من
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به آيات الذكر احلكيم يف بيان معامل  بيان رسول اهلل عليه الصالة والسالم حينما جاء بدعوته للعاملني، وما جاءت
 هذا الدين، والطريق لتلقي العقائد اإلميانية فيه، مث ما استقر من إمجاعات حول تلك العقائد.

قد يبدو ألول وهلة أن نسق هذه الرسالة من األمور البدهية، ولكن باإلطالع على تأريخ التأليف يف شأن 
ذاهب والديانات نرى حتقق مسيت الواقعية والشمول على أفضل وجه يف هذه املسائل الكالمية، أو بني املقاالت وامل

الرسالة، فهذه الرسالة ال ميكن أن توصف بأهنا رسالة يف علم الكالم، أو يف الرد على أهل الزيغ، أو يف اإلبانة عن 
عيد واحد، وجتاوزته إىل أصول الديانة، أو يف هنج مقاالت اإلسالميني، بل نقول: إهنا قد احتوت على كل ذلك يف ص

 نسق جديد من الكتابة العلمية يف شأن العقائد اإلميانية.
ما من أحد اطلع على تراث اإلمام األشعري وتبني تلك الوحدة املوضوعية يف ذلك الرتاث الذي مثّلت فيه 

ا لقضايا احلياة املعاصرة له، قاعدة التصحيح والتفريع منطلًقا حموريًا، واكتسب بسميت الواقعية والشمول حيوية واحنيازً 
وأنتج يف شأن التعبري عن العقائد اإلميانية طريقة جديدة يف التأليف والتعاطي مع هذا اجملال احليوي الذي ميثل مجاع 
الرؤية الكلية اليت يصدر عنها املتدينني بدين اإلسالم. فإن ورد السؤال عن ماذا بقى من ذلك الرتاث فاعاًل يف حياتنا 

رة، وكيف ننفعل به ملواجهة التحديات الفلسفية القائمة يف زماننا، نقول: إن اإلمام األشعري قام بتأصيل منهج املعاص
يف النظر إىل القضايا امليتافيزيقيا، أو ما نسميه أحيانًا بالرؤية الكونية، وهذه ال حتدث فيها تغرّيات جوهرية، بل هلا 

تُعطي أيَّ نظام عقدي مسته املميز. فكانت صياغة اإلمام األشعري يف  حظ من الثبات مثل كل احلقائق الكلية اليت
مواجهة التحديات اليت كانت يف عصره مما ُيستهدى به يف هذا الصدد، فهو قد حّول كل تلك التحديات إىل 

طار مناسبات عظيمة إلعمال قاعدة التصحيح والتفريع، ومن مث استيعاب الكسب العلمي الذي وقع لإلنسانية يف إ
تلك الرؤية الكونية اإلسالمية. وهو كذلك قد ربط تلك الرؤية مبجال أصول األخالق املرتبطة بالعقائد اإلميانية املتمثلة 

 يف الصلة بني الفعل اإلنساين واإلرادة اإلهلية.
رية قد بعد هذه الفذلكة العامة حيق لنا أن نقول: إن ذلك الرتاث العلمي الفخم وامتداده يف املدرسة األشع 

أسهم بنصيب وافر يف التصدي للمشكالت الفلسفية املعاصرة املتمثلة يف تيار احلداثة ومنهجها الوضعي التجرييب، 
-206al-127) فحينما أُفتنت سري سيد أمحد خان بالفلسفة الغربية الطبيعية )النتشرية( تصدى له مجال الدين األفغاين

al-Afghani 2002: ). عبده وحينما كتب اإلمام حممد (`Abduh 1994: 17-32) )  رسالته يف التوحيد بنّي تلك املوازنة
الدقيقة بني امليتافيزيقيا اإلسالمية والعلم التجرييب، مث توالت طرائق تفعيل ذلك الرتاث يف مواجهة نظريات املعرفة يف 

مات علي سامي ادة بإسهمات قيمة على يد العاّلمة إقبال، والبد كذلك إلشاااحلضارة الغربية، فانتج ذلك اسه
يف جمال بيان معامل الرؤية الكونية  (Abd Rahman 2000`) وإسهام طه عبد الرمحن  (al-Nasyar 1981)النشار
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اإلسالمية )امليتافيزيقيا اإلسالمية(، وما يرتتب عليها من قول يف شأن جمال أصول األخالق، والتظري العلمي هلا، 
 مستهديًا هبذا الرتاث العلمي. (al-Faruqi 1998) الصدد اليت قام هبا الفاروقيوكذلك اإلضافات القّيمة يف هذا 

وملا كانت القضايا املتعلقة بالتصورات امليتافيزيقيا هلا حظ من الثبات، وكان لب ما أجنز اإلمام األشعري  
عري سيظل دائًما معلًما يتعلق هبذا اجملال، وكيفية الربط بينه وبني جمال أصول األخالق؛ فإن تراث اإلمام األش

ُيستهدي به يف جمال بناء الرؤية الكلية اإلسالمية يف مواجهة التحديات الفلسفية املعاصرة سواء املتصلة باحلداثة، أو 
ما بعد احلداثة. فمن أراد توخي سبل الرشاد يف استجابته للتحديات املعاصرة، فعليه إمعان النظر يف تراث اإلمام 

 اليت بيّناها، فالكل عّيال عليه. األشعري، بالكيفية
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