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الإن�سان حتت �سلطة اجلرب واالختيار
عبد اهلل العلوي

ال ُ
أفعال الإن�سان َّية ومفهومها يف الإ�سالم ويف مفهوم الإن�سانية جتعلنا يف حرية من الأمر؛ فامل�س�ألة فل�سفية دينية بحتة ،ويف املقابل هي م�س�ألة �إلهية مُوغلة يف �صالحيات
الرب؛ فهناك رب وهناك قدر وهناك �إن�سان وهناك فعل �أو قول �أو نية ،وكلها على عالقة مت�صلة ببع�ضها ..فهل �أفعال الإن�سان قائمة يف ذاتها فهو حما�سب عليها لأنها
من �صنعه� ،أو هي �أفعال �أُجرب على فعلها فهو غري مُالم عليها؟ ما القدر؟ وكيف ن�ستطيع �أن نقول �إن الإن�سان مقدَّر له �أن يفعل كذا؟ فالقدر من اهلل ،ولكن الفعل من
الب�شر ،ثم كيف نحا�سب مَن قدِّر له �أن يفعل هذا الفعل ،وهو من �أ�سا�سه قد مت ر�سمه من قبل الرب يف اللوح املحفوظ؟! ..يحاول مقال« :حفريات يف مفهوم االختيار
واحلرية من الع�صر املدر�سي �إىل الع�صر الإ�صالحي» للدكتور حممد احلداد  -يف جمل «الت�سامح» � -أن يف�صل القول يف هذه الق�ضية.
لقد افرتق علما ُء الإ�سالم يف ق�ضية اجلرب والقدر واالختيار واحلرية يف الأفعال الب�شرية �إىل �آراء خمتلفة ،وكل له �أدلته على ما يقول ،وقد مررنا على �آرائهم وفق
منهجا لها.
امل�صادر التي ا�ستندوا �إليها على حد قولهم ،وميكن �أن ُنمل �آراءهم �أو فلنقل �إنها مدار�س لأنها قامت على �أفكار در�ستها وجعلتها ً
املدر�سة الأوىل ُ�سميِّت بـ«اجلربية»؛ وهي التي ن�ستطيع �أن
نقول �إنها املدر�سة الأوىل ظهو ًرا ،ورمبا �سلطة بني �أمية من
الأ�سباب الرئي�سة التي �أدت لظهورها؛ وذل��ك بهدف االنقياد
التام حلكمهم وامتناع اخلروج عليهم؛ فهم �أ�صحاب ال�سلطة
والقوة والنفوذ والطاعة لهم فر�ض ،وتقوم فكرة اجلربية على
�أ َّن الإن�سان ُم�بر و ُم�ل��زم يف كل �أعماله التي يقوم بها ،فهي
�سلبت القدر والفعل واالختيار عن الإن�سان ،فكل �شيء واقع يف
احلياة الكونية والب�شرية ال دخل للإن�سان فيه وال اختيار ،وال
بد من اال�ست�سالم واخلنوع واخل�ضوع التام له.
وت ��رى م��در��س��ة �أخ ��رى �أ َّن الإن �� �س��ان يف ك��ل �أف �ع��ال��ه خم َّ�ير؛
فيطلقون له احلرية التامة يف كل �أعماله ،و�أ َّن ال��رب ال دخل
له يف �إح��داث الفعل الب�شري ،وال ميكن �أن يتدخل يف �أعمال
الب�شر؛ �إذن فهي على نقي�ض اجلربية؛ فهي ت�ؤمن باحلرية
املطلقة للإن�سان ،و�أنه هو امل�س�ؤول الأول والأخري عن �أعماله
و�أف�ع��ال��ه ،وه��ذا التفوي�ض ج��اء من قِبل ال��رب ،فرتكه يخلقه
ب�إرادته احلرة ،وقد تب َّنى هذه املدر�سة على الطليعة املعتزلة؛
فدعموا هذه الفكرة بالأدلة والرباهني ،وفر�ضوا ر�أيهم على
احلركة الدينية يف الع�صور القدمية فكانت فكرتها من الأفكار
التي �ألف العلماء ردودًا عليها ،كما �أنهم ر�أوا �أ َّن القول بجربية
الإن���س��ان ق��ول فيه نفي وه�ضم ،ب��ل و�إحم ��اء للعدالة الإلهية
عن ذات��ه تعاىل ،فهم ي��رون �أن الإن�سان عندما يفعل ً
فعل ما
ينظر فيه :هل هذا فعل قبيح �أم جميل؟! وفعله للفعل ذاته
قبيحا �أو ً
جميل نتيجة �إيقانه لن�سب ال�صفة للفعل،
�سواء كان ً
فهو عامل ب�صفة ما يفعل ،كما �أ َّن الفعل ذاته يلقون منه املدح
والذم ،كذا العقاب والثواب من بني جلدتهم �أنف�سهم!
ج��اءت املدر�سة الأ�شعرية  -وه��ي املدر�سة الثالثة  -لتكون
و��س� ً�ط��ا ب�ين ه ��ذا وذاك ،ف�ي�رون �أ َّن الإن �� �س��ان جم�بر يف �أ��ش�ي��اء
وخم�ي�ر يف �أ� �ش �ي ��اء ،وم ��ا �أج �ب�ر وم ��ا خ�ي ِّ�ر ع�ل�ي��ه ف�ه��و مب�شيئة
اهلل ت�ع��اىل وق��درت��ه ،ميكن �أن ن�شمل قولهم يف ق��ول الدكتور
ع�ب��دامل�ج�ي��د م�ع�ل��وم��ي يف م�ق��ال��ه« :م�ن�ه��ج ع�ل�م��اء الأ� �ش��اع��رة يف
خلق الأفعال» من جملة اجلذوة ال�صادرة عن املجل�س العلمي
الأعلى باململكة املغربية ،يقول« :هكذا التزم الأ�شعري مبوقف

امل�ع��ار���ض للمعتزلة يف ح��ري��ة الإرادة دون امل�ج�برة يف قولهم
باجلرب ،على �أ َّن ذلك ال يعني �أنه نا�صر القائلني باجلرب؛ �إذا
ف��رق بني الأف�ع��ال اال�ضطرارية والأف�ع��ال االختيارية ،الأوىل
تقع م��ن العباد وق��د ع�ج��زوا ع��ن رده ��ا ،والثانية ي�ق��در عليها
العباد غري �أنها م�سبوقة ب�إرادة اهلل حدوثها واختيارها ،وبهذه
القدرة احلادثة يكت�سب الإن�سان �أفعاله ،فالفعل املكت�سب هو
امل�ق��دور بالقدرة احل��ادث��ة؛ ف ��إذا �أراد العبد الفعل وجت��رد له،
خلق اهلل ل��ه يف ه��ذه اللحظة ق ��درة على الفعل مكت�سبة من
العبد خملوقة من الرب؛ فيكون الفعل خل ًقا و�إبداعًا و�إحدا ًثا
م��ن اهلل وك�س ًبا م��ن العبد ل�ق��درت��ه ال�ت��ي خلقها اهلل ل��ه وقت
الفعل؛ فاحلركتان اال�ضطرارية واالختيارية وقعتا من جهة
اهلل خل ًقا ،وهما يفرتقان يف باب ال�ضرورة والك�سب ،ولكنهما
ي�ستويان يف باب اخللق».
� ...إ َّن ظهو َر هذه الق�ضية بد�أ منذ الع�صور التي ن�ستطيع
�أن نقول عليها بعد ع�صر اخللفاء الرا�شدين ،ومل يكن النبي
الكرمي يُحب �أن يتدار�س قومه مثل هذه الق�ضايا؛ فقد جاء
حديث عن النبي امل�صطفى ب��رواي��ة �أب��ي ه��ري��رة ،يقول :خرج
علينا ر��س��ول اهلل ونحن نتنازع يف ال�ق��در فغ�ضب حتى احم َّر
وجهه ،حتى ك�أمنا فقي يف وجنتيه حب الرمان ثم �أقبل فقال:

«�أبهذا �أُم��رمت؟ �أم بهذا �أُر�سلت لكم؟ �إمنا هلك من كان قبلكم
ح�ين ت�ن��ازع��وا يف ه��ذا الأم ��ر ،ع��زم��ت عليكم �أال ت�ن��ازع��وا فيه»
�أخرجه الرتمذي.
ل�ق��د ت �ن ��اول امل �ف �ك��رون الإ� �س�لام �ي��ون ال�ق���ض�ي��ة يف ال�ع���ص��ور
امل�ت�ق��دم��ة ت �ن� ً
ً
م�ستفي�ضا ،وق ��د �أُط �ل��ق ع�ل��ى ه ��ذه امل��در��س��ة
�اول
«املدر�سة الإ�صالحية» ،وقد تقدم هذه املدر�سة املفكر الإ�سالمي
ال�شيخ جمال الدين الأفغاين ،الذي حاول �أن يباين �أو يوافق
بني الإرادة احلرة وبني عقيدة الق�ضاء والقدر وعبثية القول
باجلرب ،بينما حممد عبده يرف�ض ق�ضية اجلرب ،ويف مقابل
ذلك ي�أخذ بق�ضية الك�سب التي جاء بها الأ�شاعرة ،مع ت�أكيده
ع�ل��ى ح��ري��ة الإن �� �س��ان� ،إال �أن�ه��ا حم ��دودة وم�ت�ن��اه�ي��ة ،ويتحمل
الإن�سان تبعات �أفعاله ،يف حني ي�أتينا �إقبال بنزعته الروحية
ليقول �إن الإن���س��ان ال�ف��رد ه��و وح ��دة ال�ف�ع��ل ،ف��اهلل م�ن� َّزه وهو
�أ�سمى و�أعظم من �أن يجرب الب�شر على عبادته� ،إال �أن املخلوق
الذي يقر له باحلرية ال ميكن �أن يكون موجودًا �إال بني يدي
اهلل؛ ف��أ��ص�ح��اب امل��در� �س��ة الإ� �ص�لاح �ي��ة الإ� �س�لام �ي��ة احل��دي�ث��ة
منهجا ً
و�سطا ،يعتمد على التجديد
يحاولون �أن ي�ستخدموا
ً
والتطبيق م�ستعينني بالفل�سفة الإ�سالمية القدمية ،حماولني
�إعادة �أدجلتها وف ًقا ملقت�ضيات الع�صر احلديث.
ُّ
حمية ،والأخذ بر�أي فرقة
كل ذلك �أوقعنا يف �إ�شكال و�أ�سئلة ِّ
�أو مدر�سة يجعل الأ�سئلة تزيد �شي ًئا ف�شيئا ،والن�ص القر�آين
وافق كل املدار�س يف منهجها الذي ت�ستعني به؛ فو�ضع القول
ال�ف���ص��ل يف ق�ضية االخ�ت�ي��ار �أم ��ر ال ب��د ل��ه م��ن ت� �� ٍّأن؛ والأخ ��ذ
ً
ً
عري�ضا :ما الداعي من
طويل
بر�أي اجلربية يعطينا �س� ًؤال
حما�سبة الإن���س��ان م��ا دام جم�ب ً�را على فعله؟ وك�ي��ف حتا�سب
من �أجربته على فعل؟ وما الغاية من اجلنة والنار والثواب
والعقاب ما دام��وا جمربين على �أفعالهم؟ �أ َّم��ا ر�أي املعتزلة،
فيجعلنا يف دوام��ة ��س��ؤال �آخ��ر :مل��اذا نطلق �صفة اخل��ال��ق على
خمي يف كل حركاته ،و�أن التفوي�ض من
الرب مبا �أن الإن�سان َّ
قبل اهلل ،يجعلنا ننفي �صفة الألوهية والربوبية واحلاكمية
للرب؟ فالق�ضية �أبعد من �أن ن�ؤطرها بقول اجلربية والقدرية
واملعتزلة وبينهما.
abdlla1991@gmail.com

