أبو بكر الباقالني والتأسيس األُصولي

اعتدنا منذ أيام األزىر في النصف الثاني من الستينات عمى قراءة كتاب التمييد في أصول الدين

أن "القاضي" لو آراء معتبرة ليس في أصول الدين فقط؛ بل
الس ّنية ّ
لمباقالّني .ثم عرفنا من المصادر الكالمية ُ
في أصول الفقو أيضاً .فاإلمام الجويني في البرىان وغيره يستشيد كثي اًر بآراء "القاضي" أو القاضي أبو بكر.

ويفعل ذلك أحياناً أق ّل الغزالي في "المستصفى" .بينما يكثر فخر الدين الرازي من ذلك في "المحصول" .وقد
أن االستشياد بالقاضي في عموم القرآن أو عمم الكالم أو عمم األصول ،إنما
صار معروفاً لسائر الدارسين ّ
يعنى بو أبو بكر محمد بن الطيب الباقالّني (403-ىـ) .وقد قرأنا بعد " التمييد" (الذي ُنشر عدة مر ٍ
ات عمى
ُ
ٍ
عرب ومستشرقين ،بعد النشرة االستشراقية األولى بالطبع!) ،كتابو في "إعجاز القرآن" .ثم تبيَّن بعد
أيدي
ٍ
ضخم ىو
مختصر من كتاب
ثالثين عاماً عمى النشرة الممتازة لسيد أحمد صقر رحمو اهلل لإلعجاز ،أنو
ٌ
"االنتصار لمقرآن" وجد فؤاد سزكين الجزء الثاني منو باسطنبول ونشره بطريقة الفاكسميمي قبل عقدين .ولدينا
قائمةٌ بكتب الباقالّني في " تبيين كذب المفتري" البن عساكر ،وىو الجزء الذي كتبو صاحب تاريخ دمشق

أن لمباقالّني عشرات الكتب
كما ىو معروف في الدفاع عن األشعري واألشعرية .ويتبين من القائمة المذكورة ّ
واألجزاء في الفقو واألصول وعموم القرآن وعمم الكالم .وبالفعل ،فمع تحسُّن معموماتنا عن خزائن المخطوطات
ٍ
ٍ
كالمية لمباقالّني إلى جانب التمهيد من مثل هداية المسترشدين ،ومناقب
مخطوطات
في العالم ،ظيرت عدة

االئمة .ومن طريق ىذه المؤلَّفات األربعة أو الخمسة (مع إعجاز القرآن) قام عدة دارسين في الغرب والشرق

بالكتابة عن الباقالّني وتجديداتو .وأقدم ىؤالء الراحل يوسف إيبش (الذي كان أستاذاً لمدراسات اإلسالمية

أن الرجل كان بالفعل المؤسِّس الثاني لألشعرية .وقد نافس
بالجامعة األميركيةببيروت).وقد صار مثبتاً اآلن ّ
طور نظريةً كاممةً متماسكةً لعالئق عممي أصول الفقو وأصول الدين وعموم القرآن ،وتابع
المعتزلة حقاً عندما َّ

عمل الشافعي(204-ىـ) في الرسالة ،وعمل األشعري (324-ىـ) في عموم أصول الدين؛ ُمجادالً المعتزلة في

ألن التشيُّع ( الزيدي واإلمامي واإلسماعيمي) كان مزدى اًر في زمنو( زمن البويييين)،
ك ّل النقاط التفصيمية .و ّ
ٍ
كبير لو .ألنو كان سنياً مالكياً
فقد كتب كثي اًر في مجادلة المتكممين الشيعة أيضاً .وقد كان في ذلك تحد ٌ
وعضد الدولة كان مشاركاً في النقاشات الفمسفية والكالمية الدائرة،
أشعرياً في بالط عضد الدولة البوييي.
ُ
ويقال إنو كانت لديو ميو ٌل زيديةٌ ومعتزلية .ونحن نعمم أنو كان شديد االىتمام بكبار عمماء الزيدية وأشرافيم

بطبرستان ،كما عيَّن عبد الجبار المعتزلي المشيور قاضياً لمقُضاة .لكنو ربَّما أراد أن يسمك مسمك المأمون(-
أن عضد الدولة أرسل الباقالني في
212ىـ) في اإلصغاء إلى ك ّل اآلراء والمذاىب .وتذكر كتب األشاعرة ّ

ٍ
المعاصر لو ،حيث قاد جداالً مع كيّان اإلمبراطورية حول نبوة النبي ،وأصالة
وفد إلى اإلمبراطور البيزنطي ُ
الدعوة المحمدية إلى الدين الواحد ،واعجاز القرآن.
الجدة .فقد خطا
ال تبدو آراء الباقالّني الكالمية بالنسبة لمن يعرفون تطور المذىب األشعري ،بالغة ّ
المذىب الكالمي لألشاعرة خطو ٍ
عدت
ات واسعةً بعده عمى أيدي الجويني والغزالي وفخر الدين الرازي .وانما
ُ
أن دارسةً ألمانيةً اسميا سابينا شميدكو (تمميذة األستاذ
إليو اليوم في ىذه المقالة العاجمة ،لسببين؛ األول ّ
مطولةً عن كتاب الباقالني :ىداية المسترشدين ،وقالت إنيا تُ ِع ُّد لمكتاب
إلي دراسةً َّ
المعروف مادلونغ) أرسمت َّ

نشرةً عمميةً استناداً إلى عدة مخطوطات .وكانت سيدةٌ لبنانيةٌ قد نشرت "مناقب األئمة" لو ،استناداً إلى
ٍ
مخطوطة واحدة ،نشرةً حافمةً بأخطاء القراءة .وأضافت إلى ذلك "فضيمة" حذف النصوص التي اعتقدت أنيا
بسام عبد الحميد ،قد كتب أطروحتو
عمي رضي اهلل عنو! وكان تممي ٌذ
ُّ
تمس باإلمام ٍّ
ٌ
سابق لي ىو األستاذ ّ
بص َوٍر من مخطوطات الباقالّني
لمدكتوراه عن الباقالّني بالسوربون قبل خمسة عشر عاماً ،وىو الذي ّ
أمدني ُ
الكالمية .وىو ُي ُّ
السبب الثاني ليذا االىتمام
عد منذ مدة نشرةً ليداية المسترشدين ،ولمناقب األئمة .أما
ُ
ٍ
بالباقالّني ،فيو الخبر الذي ُنشر في الصحف قبل ٍ
مخطوطة برواق الشوام باألزىر في
أيام عن العثور عمى

ي
أصول الفقو ،ضاعت منيا الصفحة األولى ،وقد استظير شيخ األزىر الدكتور أحمد الطيب،
وباحث مصر ٌّ
ٌ
أن المخطوطة لمباقالّني ،وقد تكون أحد كتبو في أصول الفقو ،وىي الكتب التي لم نعثر
في أُصول الفقو ّ
ٍ
مخطوطة لو ٍ
ٍ
استشيادات بالباقالّني في كتب أصول الدين
احد منيا قبل اليوم .وقد سبق القول إننا نعرف
عمى

ٍ
نعرف اآلن من ٍ
أن ىذه اآلراء  -أو أكثرىا -جرى
األشعرية ،وقد وجدناىا بالفعل فيما
ُ
كتب كالمية لو .ومع ّ
تجاوُزىا لدى األشاعرة ،لكنيا ُّ
تظل ميمةً في دراسة تطورات التفكير الكالمي األشعري .وتقول شميدكو اآلن
ُ
إن لدى الباقالّني نقداً قوياً لفكر المعتزلة المعاصرين لو (أبو ىاشم الجبائي ووالده أبو عمي والقاضي عبد
ّ
ٍ
داللة عمى وجود اهلل سبحانو ،وعالئق الذات
ذات
الجبار زميمو أو معاصره) ،ومن ضمن ذلك
ٌ
استدالالت ُ
بالصفات ،وعقيدة القَ َدر .إنما الجديد أننا ما كنا نعرف تفكير الباقالّني في أصول الفقو ،وعالقاتو بالمعتمد
في أصول الفقو لمبصري المعتزلي(434-ىـ) والذي نشره حسن حنفي وأحمد بكير محمود بإشراف أستاذىم

كمفت طالباً لي في الثمانينات من القرن الماضي ،بأن
وكنت قد
برنشفيك في الستينات من القرن الماضي.
ُ
ُ
ُي َّ
عد أُطروحةً لمماجستير عن آراء الباقالّني في أصول الفقو ،استناداً لالقتباسات عنو لدى الجويني والغزالي
َّ
لكن
والرازي وآخرين .وقد عثر عمى المزيد من االقتباسات في مؤلفات المغاربة( ألنو كان مالكياً مثميم)؛ ّ
الطالب الحظ أنيم تأثروا بالباقالّني في عمم الكالم ،أكثر مما تأثروا بو في أصول الفقو .فإذا كان المخطوط
المكتَ َشف باألزىر لمباقالّني حقاً ،نكون قد عثرنا عمى أول مؤلَّفات الباقالّني في أصول الفقو .وربما كان ىذا

المزج الذي نشيده عند الباقالّني بين عموم القرآن وأصولَي الفقو والكالم ،حاض اًر في كتابو في أصول الفقو،
ألننا ال نجده في كتابو في إعجاز القرآن أو االنتصار لمقرآن.

حوَم عميو( أي عمى
"الع ّدة" ،والجويني في "البرىان" ،والغزالي في "اإلحياء" :وما َّ
الفراء في ُ
يقول ّ
معاصر لإلمام
معنى العقل ومفيومو ودالالتو) من عممائنا غير الحارث بن أسد المحاسبي(243-ىـ) ،وىو
ٌ
الفعال
نور ( يعني ليس جوى اًر فرداً وال آتياً من العقل ّ
أحمد ،وليما نفس الرأي في معنى العقل أنو غريزةٌ أو ٌ
طورىا أو فصَّميا الباقالّني،
أن ىذه المقولة َّ
من خارج اإلنسان) .ويذكر المؤلّفون في األصول(= أصول الفقو) ّ
معاصر
ورده عمى الفالسفة( كان يعرف الكندي والفارابي ،وىو
ووقعت في أساس عممو في أصول الفقوّ ،
ٌ
البن سينا) .ولذا فكما وجدنا لمباقالّني كتاباً في أصول الفقو ،يمكن أن نكتشف فيو عالقتو بالشافعي من
ٍ
جية ،وبالمعتزلة من ٍ
مخطوطة أُخرى شيئاً من ردوده عمى الفالسفة ،ورسالتو أو
جية ثانية؛ قد نجد أيضاً في

إن الباقالّني كتب فيو.
تأليفي
ٌّ
ٌ
"الرد عمى النصارى" وىو نوعٌ
رسائمو في ّ
معروف ،يقال أيضاً ّ
لكن
ويبدو مما نعرفو من كتب الباقالّني واستشياداتو ،أنو ما كان عظيم العمم بالحديث واآلثارّ .
الحنابمة يجمُّونو ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية يذكره بالخير؛ ربما لردوده عمى المعتزلة والشيعة والفالسفة .ومع

محسوب عمى مالكية بغداد تارةً ،أو مالكية المشرق تارةً أُخرى .وبالتأكيد فإنو
أنو ما أقام طويالً ببغداد؛ فإنو
ٌ
قارُن بالقاضي عبد الوىاب الذي اشتير في
ال ينتمي إلى تقميد المدينة المالكي ،وال تقميد مصر .بل نجد أنو ُي َ
ِّس في التأليف في أصول الفقو ،لكننا ال نعرف شيئاً من
ك أنو
ٌّ
القرن الخامس اليجري .وال ش ّ
مالكي مؤس ٌ
إنتاجو في الفقو؛ إالّ بعض األمثمة التي يذكرىا في سياق عروضو الكالمية وعروضو المقتبسة في أصول
ووصمَنا شيئٌ من مسائمو الفقيية ،ألمكن الحكم عمى عالقتو بمن قبمو من مالكية
الفقو .ولو أسعف الحظّ،
َ
الوىاب).
بغداد( مثل القاضي إسماعيل) ،وبمن بعده( مثل القاضي عبد ّ
متميزةً في ذاك العصر الذي آذن بظيور مذىب أىل السنة بعد كفا ٍح
لقد كان الباقالّني شخصيةً ّ
ير في القرنين الثالث والرابع لميجرة .فبعد ُربع ٍ
مر ٍ
قرن من وفاة الباقالّني ،زالت الدولة البوييية ،وظير
اإلسالمي ُكمِّو.
السالجقة األتراك بالتدريج ،وبظيورىم تغير التاريخ السياسي والتاريخ العقدي بالمشرق
ّ
www.ridwanalsayyid.com
جريدة الشرق األوسط في صفحة آفاق إسالمية 2102/01/2

