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 املعتزلة يف ميزان املعسكرات اإلسالمية

 

 أيهـا املستمعون الكرام ..

حنن اآلن بني �اية العصر األموى وبداية العصر العباسي .. ونقصد بذلك الفرتة اليت محي فيها الصراع بني      
 املذاهب واألفكار والتقاليد واملصاحل السياسية. 

وكانت العقائد الدينية يف تلك الفرتة هي املوضوع األساسـي الذي تناولتـه العقـول وسقطت عليه االذهان ..      
 فنشأ بفضل هذا احلوار الصاخب العنيف ما تعارف أجدادنـا على تسميته بعلم الكالم.. 

لقضا� العقيدة واملسؤولية األخالقية وقد أطلقت عبارة ( علم الكالم )  على الفريق من العلماء الذين تعرضوا      
وحتدثوا عن حرية اإلنسان وغريها من املوضوعات اخلطيـرة التـي أاثرهتا فئات من علماء األد�ن األجنبية واملدارس 

 الفكرية املختلفة اليت كانت قائمة يف عامل الشرق األوسط قبل ظهور احلركة اإلسالمية. 

اضع للشريعة وأنه ال حرية له يف التمييز بني اخلبـيث والطيب وأن الوحي اإلهلي كان هناك من يرى أن العقل خ      
هو الذي عّلم العقول وأاتح هلا أن تتعرف إىل اخلـري والشر.. وأن العقل وحده أعجز من أن يستقل بوضع موازين 

 اخلري والشر. 
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ن يكـون االنسان جمربا على القيام أبعمال مع وكان هناك من يرى غري ذلك فنادى حبرية العقل واستقالله وأنكر أ     
 مسؤوليته عن هذه األعمال. 

ومحيت املعركة بني هؤالء وأولئك وبرز فريق الز�دقة ممن كانوا يرون فـي تراث األّولني من الوثنيني وغريهم ينبوع      
 . الفكر ومصدر العلوم احلقيقة وينكرون على الشريعة أن تكون مقدَّمة على العقل .

وطبيعي أنّنا هنا لن حناول استعراض كل املذاهب الفكرية اليت هزت ضـمري العـامل اإلسالمي وجعلته أحزااب تتالقى      
اترة وتتباعد أخرى بل نقتصر على ذكر فرقة واحـدة كان هلا األثر األكرب يف خلق أوسع التيارات الفكرية الدينية يف 

 اتريخ احلضارة اإلسالمية. 

الفرقة هي فرقة املعتزلة اليت �دى آبرائها األساسية رجـالن مها يف الذروة مـن مؤسسي علم الكالم : واصل  هذه     
بن عطاء وعمرو بن عبيد .. ولواصل بن عطـاء دور بـارز خاص يف اتريخ هذه احلركة العظيمة .. فقد ّمسي معتزليا 

العصر األموي حينما خالفه يف بعض آرائه اليت كان  بسبب اعتزالـه جمـلس احلسن البصرى أحد كبار العلماء يف
يطرحها أمام طالبه ويناقشها معهم .. وقيل أنه قد اعتزل جملس استاذه وعقد حلقة أخرى عند عامود من أعمدة 

 مسجد البصرة فسمي معتزال او معتزليا.. 

قت عـلى أصحاب هذه الفرقة بل وقيل غري هذا الرأي لكن املهم ليس أن نتحدث عن سبب التسمية اليت أطـل     
 املهم هو أن نتعرف إىل احلقائق واخلطوط األساسية التـي متيزت هبا. 

املعتزلة هم ممثلو احلرية ودعاة الفكر املستقل واملتمردون على رجال السلف ممـّن ينادون ابلتقليد وينكرون على      
 حاء. األجيال اجلديدة إعمال العقل فيما جاءت به الشريعة السم

وقد واجهوا فنو�ً من املعارضة بني الشجب العلين وبني االضطهاد الشديد. واذا كان هناك ما يؤخذ عليهم فهو      
أ�م قد توّسلوا أساليب خصومهم يف مالحقة من سواهم واضطهاد من ال يرى رأيهم حني استطاعوا وهو تصّرف ال 

 مقدمتها..  يتفق مع تعاليمهم األساسية اليت أتيت احلرية يف

أما تعاليم املعتزلة ففي وسعنا أن نلّخصها يف مخسة مبادىء اساسية هي يف رأي الدارسني القاسم املشرتك الذي      
 جيمع شتاهتم ويضّمهم يف جمموعة واحدة.. 
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ياة مستندين إىل فُهم أوًال يقولون ابلتوحيد قوالً يرفضون معه تشبيه الذات اإلهلية أبي شيء من اشياء الطبيعة واحل     
قوله تعاىل ( ليس كمثله شيئ ) .. ولذلك فقد أنكروا أن تنسب هلل تعإىل أية صفة ميكن أن توحي بوجود جسمية له 
من قريب أو بعيد. ومن هنا فّسروا قوله تعإىل ( يد هللا فوق أيديهم ) وقوله ( وهلل املشرق واملغرب فأينما تُوّلوا فثمَّ وجُه 

استوى على العرش ) وقوله ( أأمنتم من يف السماء ) تفسريات خاصة بلغوا معها ابلتنزيه مبلغا بعيدا  هللا ) وقوله ( مث
جدا .. ومل يكتفوا ابلتسليم العام الغامض الذي كان عليه أكثر املسلمني.. ذلك ألنَّ للعقل يف نظرهم حقاً صرحياً يف 

فاهيم الشريعة اإلسالمية .. فاهلل عندهم واحد ليس  توضيح كل شيء حبيث ال يرتك للتسليم الغامض أي دور يف م
كمثله شيء وليس جبسم وال شبح وال صورة وال لون وال أي شيء ميكن أن يوحي مبا يذّكر خبصيصة من اخلصائص 

 البشرية .. إذن فهو ال تراه العيون ولن تراه وال حتيط به االوهام وأنه القدمي وحده وال قدمي سواه. 

ن هذا املبدأ األساسي مواقف وآراء كثرية لن نعرض هلا يف مثل هذا احلديث الذي ال حيتملها .. وتفرَّعت ع     
ولكننا نكتفي بتقرير حقيقة كبرية هي أّن نظريتهم يف التوحيد قد خلقت هلم خصوما كثريين يف اتريخ الفلسفة 

 اإلسالمية.. 

ا كان التوحيد والعد     
ّ
ل مها أساس مذهب املعتزلة فقد  أطلق عليهم اسم ( أهل وهم اثنيا يقولون ابلعدل .. ومل

 العدل والتوحيد ).. 

وطبيعي أنَّ الناس كلهم كانوا يشاركو�م يف اإلميان ابلعدل اإلهلي. ولكّنهم دون سواهم ذهبوا بعيدا يف تفسري      
 اثرت ضدهم خصومات شديدة.. مفهوم العدالة اإلهلية حىت اضطروا إىل أتويل اآل�ت القرآنية الكرمية أتويالت أ

يقولون إذا كان هللا عادًال وهو عادل ما يف ذلك ريب، فإذن هو ال خيلق أفعال العباد وال �مر هبا شرا كانت او      
خريا .. اذ لو كان هو الذي يفعل أفعال الناس أو يفرضها عليهم النتفت مسؤولية الناس عن أعماهلم ومل يعد يصّح 

 ما يرتكبونه من الذنوب وأن يثابوا على ما يفعلونه من اخلري ..أن حياَسبوا على 

 العقل عندهم هو الذي مييز اخلبيث من الطيب.     

 والعقل عندهم هو املسؤول عن فعل الطيب واخلبيث.     

 والعقل عندهم هو الذي يصنع أفعاله بعيداً عن اإلرادة اإلهلية ..     
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ا كان العقل هو الذي خي     
ّ
تار ومييز فمن الطبيعي أن تكون األعمال احلسنة حسنة يف ذاهتا .. واألعمال اخلبيثة ومل

خبيثة يف ذاهتا أيضا.. وليس كما زعم بعضهم أبن األشياء واألعمال ليست خبيثة وال طيبة يف طبيعتها بل هي خبيثة 
 حبكم الشريعة وطيبة هبذا احلكم أيضا .. 

ب الناس كل مذهب يف تعيني املسؤولية األخالقية .. وأصرَّ املعتزلة على رأيهم ال وانعقدت اجملالس والندوات وذه     
سّيما وأنَّ الشريعة قد دعت إىل اإللتزام أبوامر العقل ونواهيه واعتربت أنَّ العقل السليم الرشيد هو معقد املسؤولية عند 

 املؤمن. 

وانطلق املعتزلة مع منطقهم يف إخضاع كل شيء ملفهوم العقل وموازينه . ولذلك جاء املبدآن الثالث والرابع من      
 مبادئهم اخلمسة على صورة املبدأين األّولني. 

اء قالوا أن اإلميان ليس هو التصديق أبلوهية هللا وحسب بل ينسحب على أعمال املرء أيضا.. إن اإلميان يعين أد     
الواجبات .. فمن صدَّق أبن ال إله إال هللا وأنَّ حممداً رسول هللا  من غري أن يؤّدي األعمال املوجبة املرتتبة على هذا 
التصديق مل يكن مؤمنًا .. فاإلميان إذن معرفة ابلقلب وإقرار ابللسان وعمل ابجلوارح . وأن كل عمل او عبادة فرضاً  

 زداد اإلنسان خرياً ازداد اميا�ً وكلما عصى نقص إميانه..كان او نفال هو إميان . وكلما ا

مث جتاوزوا هذا التفسري إىل ما وراءه فاعتربوا أن مرتكب الذنب الكبري ليس مؤمنًا وإن صّدق بوحدانية هللا . وأنَّ      
كرب .. وأن مرتكب   الذنوب تكون كبرية وصغرية وأنَّ هناك ُسّلمًا من الذنوب تضمُّ بني طرفيها ما صغر منها وما

الذنب الكبري هو إنسان فاسق يكون يف منزلة بني اإلميان والكفر فهو إذن يف منزلة بني املنزلتني .. ومن هو يف منزلة 
بني املنزلتني يستحق النار خالدا فيها كما يف قوله تعاىل ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب 

 النار هم فيها خالدون )..

و�يت أخريا املبدأ اخلامس الذي ينادي ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر.. وهم وإن اتفقوا مع املسلمني كافة يف      
صحة هذا املبدأ إال أّ�م ال يقفون عند حد االعتدال..  إ�م يرون ما ال يراه بعضهم من جتنب املنكر إذا جتاوزت فيه 

لسان بل يدفعون الناس إىل استعمال السيف وجواًب ملقاومة املنكر ويعتربون املسؤولية مرحلة اإلنكار ابلقلب وال
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املتخّلف عن  استعمال السيف يف حالة إنكاره لعمل ما وعجزه عن رّده ابلقلب واللسان مرتكبًا خلطيئة كبرية ال 
 تغتفر.. 

هم عن ابطلهم كما يف قوله تعاىل ( وإن كانوا كاخلوارج ينادون ابستعمال القوة عند الضرورة لرّد أهل الباطل بنظر       
مر طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أ

 ).. هللا

واملعروف أّن الُشرّاح واملعلقني مل حياولوا تفصيل هذا املبدأ اخلامس واالهتمام به اهتمامهم ابملبادىء األربعة األوىل      
 .. ذلك ألّن له مساساً أبوضاع احلكومات آنذاك وابلظروف السياسية .. 

وغري املسلمني يف تلك العهود البعيدة وكانوا ومهما يكن األمر فإّن املعتزلة قد شغلوا الناس ومألوا دنيا املسلمني      
آية كبرية على حيوية الفكر اإلسالمي ونشاطه وعنوا�ً على روح املقاومة اليت واجهتها تيارات اآلراء اإلهلية واألخالقية 

 عند أصحاب األد�ن األجنبية واملدارس الفكرية الشائعة قبل الفتوح اإلسالمية وبعدها ..

 ىل تعيني هذه التيارات واملدارس الفكرية اليت واجهوها ما مل خنّصص حلقة هلا قادمة ان شاء هللا .. وال سبيل إ      

 

 


