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نظرة يف بع�ض املفاهيم عند املعتزلة
عبد اهلل ال�شحي
يف مقال بعنوان «العقالنية وفرقة املعتزلة» املن�شور يف جملة التفاهم ي�صف املفكر الأملاين ويلفرد مادلونغ كيف تناولت جماعات �إ�سالمية جملة من الق�ضايا كمفهوم الفطرة والعدل الإلهي واجلرب
واالختيار والتمييز بني ال�صفات والذات الإلهية ،وركز على تناول املعتزلة لهذه الق�ضايا وطريقتهم العقالنية يف ال ّتعامل معها.
جرت عجلة التاريخ على الأمة الإ�سالمية كما جرت على غريها من الأمم يف �إنتاج تيارات ذات توجهات متنوعة تتوافق �أحيانا وتتنافر �أحيانا �أخرى كالقائلني بخلق القر�آن وخلود �أهل الكبائر يف
النار وجواز ر�ؤية الرب يف الآخرة ،فهذه تيارات جمعت جماعات �أ�صغر جاءت نتيجة للمتغريات ال�سيا�سية بالدرجة الأوىل ،ثم املتغريات الثقافية املتعقلة باالختالط مع ال�شعوب الأخرى واالنفتاح
عليهم � .صبَّ ذلك يف م�صلحة ا�ستحداث هذه اجلماعات املحددة على خمتلف النطاقات كاملذاهب الإ�سالمية امل�شهورة وخالفاتها الفقهية والعقائدية ،واحلركات ال�صوفية املهتمة باجلانب الروحي
والغيبي ب�شكل �أ�سا�سي ،واحلركات ذات التوجه العقلي والتوجه الفل�سفي يف قراءة وتف�سري الن�صو�ص الدينية .وقد كان ال�سجال بني هذه املدار�س واملذاهب والتوجهات يتخذ �شكال �صداميا مبا�شرا
�أحيانا ،وردودا وتعقيبات غري مبا�شرة يف �أحيان �أخرى ،كل ذلك �أثرى التاريخ الإ�سالمي واملكتبة الإ�سالمية مبحتوى غني من الأفكار والقراءات التي غطت تقريبا كل �أ�شكال الت�سا�ؤالت حول الدين
والعقيدة واحلياة.

ك��ان��ت امل�ع�ت��زل��ة ج�م��اع��ة ذات ت��وج��ه خم�ت�ل��ف ب���ش�ك��ل ج ��ذري
ع�م��ا ك��ان ��س��ائ��دا حينها م��ن ت�ق��دمي ال�ن�ق��ل ع�ل��ى ال�ع�ق��ل� ،أي
عند التوجه التقليدي �أو الأ�صويل القائل ب�سلطان الن�ص
على العقل و�أن ال �أ�سبقية للعقل على الن�ص املقد�س ،مع
الإ��ش��ارة ب ��أن ال ��ر�أي ال�سائد ال�ي��وم ه��و ال ��ر�أي الأ��ص��ويل وهو
ما له مدار�س وهيئات و�شخ�صيات كثرية تدعو �إليه بعك�س
ال ��ر�أي امل��رج��ح للعقل .ونحن هنا ل�سنا ب�صدد احل��دي��ث عن
ه��ذا اجل��دال الطويل واملحتدم بني املعتزلة وخمالفيهم يف
ا�ستنادهم على العقل كم�شرع ،ب��ل هناك اختالفات �أخ��رى
عرج الكاتب عليها يف مقاله.
يقوم املذهب املعتزيل على جمموعة من امل�ب��ادئ الأ�سا�سية
ال�ت��ي ت�شكل �أ��س��ا���س االع �ت ��زال ،كالتوحيد وال �ع��دل وامل�ن��زل��ة
ب�ين امل�ن��زل�ت�ين ،وه ��ذه امل �ب��ادئ تت�شابه يف بع�ضها م��ع الفرق
الإ�سالمية الأخرى لكن معناها وكيفية معاجلتها خمتلف،
ف��ال�ت��وح�ي��د م �ث�لا ه ��و الأ� �ص ��ل والأ� �س ��ا� ��س يف الإ�� �س�ل�ام وك��ل
الطوائف التابعة له لكن املعتزلة يرون اهلل و�صفاته بغري ما
ي��راه فيها �أه��ل ال�سنة واجلماعة مثال .وهناك مبد�أ املنزلة
بني املنزلتني الذي تبنته املعتزلة حينما حاولوا حل �إ�شكال
م�صري مرتكب الكبرية ممن �شهد بوحدانية اهلل ونبوة النبي
جعلتهم يفرت�ضون وجود منزلة بني الكفر والإميان يو�ضع
فيها.
لقد كان مفهوم الفطرة حمل خالف دائم بني امل�سلمني وكان
للمعتزلة ر�أيهم فيه معناه ومق�صده ،وعلى الرغم من �أن
مفاهيم وم�صطلحات �أخرى كانت � ً
أي�ضا حمل خالف �إال �أن
مفهوم الفطرة يختلف عن غريه �أو ًال كونه يتعلق مبعاجلة
ق���ض�ي��ة وج ��ودي ��ة وه ��ي ط�ب�ي�ع��ة الإن �� �س��ان الأول �ي ��ة امل�غ��رو��س��ة
فيه م��ن قبل اهلل دون ت��دخ��ل ال�ع��وام��ل الب�شرية كالرتبية

والتعليم ،وثانيا نظرا لورودها يف موا�ضع عدة كما جاء يف
ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي »:ف�ط��رة اهلل التي فطر النا�س عليها»� .إن
الغرائز الطبيعية والرغبات اجل�سدية عند الإن�سان هي ما
ميكن ت�سميتها بالفطرة �أو على الأقل جزء ال يتجزء منها،
تولد مع جميع الب�شر بغ�ض النظر عن اخللفيات الدينية
لوالديهم و�أ��ص��ول�ه��م العرقية وم�ك��ان والدت�ه��م وت�ساهم يف
جناة النوع الب�شري ،وهذا ال�شق املادي الوا�ضح من الفطرة ال
م�شكلة فيه ،لكن امل�شكلة يف اجلانب غري املادي �أو امليتافيزقي
غري املرئي والذي مت حتميله كثريا من التف�سريات واملعاين
من قبل املنظرين القدماء من �أه��ل الدين واملتبحرين يف
ن�صو�صه.
ورمب ��ا م��ن ال�سليم �أن نلقي ال���ض��وء ع�ل��ى م �ف��ردة ال�ف�ط��رة،
اللقة التي
فمعجم الو�سيط يعرف الفطرة ب�أنها «الف ِْط َرة ْ ِ
يكون عليها كل موجود �أَ ّو َل َخ ْلقِه والف ِْط َرة الطبيعة ال�سليمة
مل ُت َ�شب ب َع ْيب» ،ثم نزيد �إىل ما �سبق الإمي��ان باهلل تعاىل،
والإمي��ان ب�صفاته ،بل �إن الفطرة عند البع�ض هي الإ�سالم
نف�سه ،فكل مولود يولد على الفطرة والتي تعني جميع ما
�سبق� ،أي �أن الطفل �إذا مل يتعر�ض لأي تعليم ديني �أو تلقني
عقائدي ف�سوف ين�ش�أ على الإ�سالم ،وهذا افرتا�ض ي�ستحيل
اختبار �صحته اليوم� .إن جملة من الت�سا�ؤالت ميكن �أن تطرح
هنا كما بني الكاتب كالقول بعدم و�ضوح الفرق بني الإ�سالم
املوجود بالفطرة والإ�سالم املنزل من قبل الوحي ف�إن كانت
ال�ف�ط��رة ت���س��اوي الإ� �س�لام ف�م��ا احل��اج��ة ل�ل��وح��ي وال��ر��س��ال��ة،
�أت�صور �أن �أقرب جواب للعقل هو الر�أي القائل ب�أن الر�سالة
الإلهية جاءت فقط لتوقظ الإ�سالم املوجود يف قلوب النا�س
م�سبقاً والذي قد ين�ساه النا�س بفعل عوامل عديدة.
يرى املعتزلة �أن املولود يولد بدون دين وهذا ما يق�صد به

الفطرة� ،أي ال�شيء الطبيعي الأ�صلي اخل��ايل من التعديل
والتغري ،فهكذا يو�ضحون مق�صد احلديث النبوي ب�أن املولود
يولد من غري عقيدة ثم يتم تلقينه العقدية من �أبويه.
يختم الكاتب مقالته بقوله �إن احلداثيني امل�سيحيني وغري
امل�سيحيني ميلكون حرية �أكرب يف �أخذ �أو رف�ض �أفكار املعتزلة
و�آرائهم ،مع وجوب بيان �أن املعتزلة قد قاموا بوجه خا�ص
ب��ال��رد ع�ل��ى ت�شكيك و�أ��س�ئ�ل��ة امل�شككني يف م�سائل التوحيد
ووج ��ود اهلل م��ن غ�ير امل�سلمني وب��ال�ت�ح��دي��د �أت �ب��اع الأدي ��ان
ال�غ�ير �إب��راه�ي�م�ي��ة ،وك��ان��ت ردوده� ��م تت�سم ع�م��وم��ا باملنطق
و�إعمال العقل وهذا ال�شرط قريب من روح الع�صر احلايل
عك�س ردود املتدينني التقليديني التي اعتمدت الن�صو�ص
والأ�ساليب اللغوية وهذا بدوره كان منا�سبا لأزمنة ما�ضية
�أك�ث�ر م�ن�ه��ا ال �ي��وم .ول �ه��ذا �أظ ��ن ب ��أن��ه ي���ص��ح ال �ق��ول ب��إم�ك��ان
ا�ستفادة احلداثيني املتدينني عمو ًما من �إنتاج املعتزلة.
لقد تبني �أن فرقة املعتزلة متلك �إمكانية عالية على تقدمي
�إج ��اب ��ات وت �ن��اول الق�ضايا بطريقة منطقية مبنية ب�شكل
عقالين متنا�سق منذ بداية ظهورهم بداية القرن الثاين
هجري وحتى ال�ي��وم رغ��م قلت �أتباعهم احلاليني .تتج�سد
عموما احل��اج��ة �إىل التالقح الفكري واحل ��وار واالخ�ت�لاف
لي�س فقط بني املعتزلة وبقية الفرق بل �أي�ضا بني كل الفرق
التي تنت�سب �إىل الإ�سالم ،لأن اختالفهم يعطي طيفا وا�سعا
من الأفكار ليختار منه الفرد وينتقي املنا�سب له ،وال زال
املجال مفتوحا ملزيد من املعاجلة من قبل الفرق الإ�سالمية
للأطروحات خ�صو�صا اجلديد منها كق�ضايا حقوق الإن�سان
وحوار الأديان واملفاهيم ال�سيا�سية كالدولة واملدنية وغريه.
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