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التنازع المعرفي التبادلي بين المعتزلة
واألشاعرة

محمد الشحي

لعل ال َب َحثة امل�شغولني مب�شكالت «الهوية» ،ال �سيما العربية ،يقفون ب�إزاء البحثة املهتمني بدرا�سة الرتاث العربي الإ�سالمي ،والوقوف على مدى ت�أثره بالواقع
حماولة لتقدمي ر�ؤية تف�سريية ل�سلوك النف�س العربية الإ�سالمية ،وتقدمي منوذج حتليلي لإمكانات تلك النف�س يف مواجهة العامل
االجتماعي وال�سيا�سي ،يف
ٍ
احلديث الذي تخطى ،كما يبدو لنا يف �سيا�ساته االجتماعية والقانونية ،عقدة الرتاث ،و�أ�ضحى متحر ًرا من القيود التي ت�ضعها يف ر�سغه مفهاهيم ظهرت ا�ستجابة
لواقع �سيا�سي واجتماعي خمتلف.
يعود بنا املفكر ر�ضوان ال�سيد اىل بحث املو�ضوعات البحثية
التقليدية يف ال�ف�ك��ر الكال�سيكي ال�ع��رب��ي الإ� �س�لام��ي من
خالل تقدمي قراءاته املت�سل�سلة لأفكار ال ِف َرق الإ�سالمية
ال�ق��دمي��ة .ويف م�ق��ال�ن��ا ه ��ذا�� ،س�ن�ق��دم ق ��راءة مل�ق��ال��ه املعنون
ب � �ـ«ر�ؤى ال�ع��دل وامل���س��ؤول�ي��ة ور�ؤى ال�ع�ن��اي��ة وال��رح�م��ة عند
املتكلمني امل�سلمني» املن�شور يف جملة التفاهم.
ي�ستهل ر�ضوان ال�سيد مقاله بو�ضع �إ�شكالية مقاربته �ضمن
�سياق �إنتاجه املعريف املن�شور يف جملة التفاهم على مدى
ع�شر �سنوات من الكتابة والن�شرُ ،م�برزًا جم��ال مقارباته
ً
خطوطا عري�ض ًة لها من حيث �إنها ت�سل�سلت
تلك ،ورا�س ًما
�ضمن «قراءة ق�ضايا �صفات اهلل -عز ّ
وجل -لدى املتكلمني
امل���س�ل�م�ين ،وال�ف���ض��ائ��ل املت�صلة ب�ه��ا بو�صفها ق�ي� ًم��ا ت�شكل
املنظومة الأخالقية يف القر�آن الكرمي» .ولعل الباعث الذي
دفعه لذلك هو ر�ؤيته �أنها مداخل «تتفرع عنها اعتبارات
�سلوكية و�سيا�سية وتنظيمة» ،مق ًّرا ب�أنه قد ُ�سبق �إىل البحث
واملقاربة يف هذا املجال من قبل عديدين ،ذاك ًرا منهم ال�شيخ
حممد عبداهلل دراز و�إيزوت�سو وعبدالرحمن بدوي.
ويعدد الكاتب �ضمن املداخل التي يع ّدها � ً
أ�صول تتفرع عنها
ال�سلوكيات وال�سيا�سات والتنظيمات :امل���س��اواة ،والرحمة
والإح���س��ان ،وال�ع��دل ،وامل�ع��روف ،وال�ت�ع��ارف ،واخل�ير العام.
يجعلنا الت�سليم ب �ه��ذه امل�ف��اه�ي��م ،ب��و��ص�ف�ه��ا �أ� �ص ��وال� ،أم ��ام
فر�ضي ٍة يحق لنا �أن ن�سائل الأ�ستاذ عن القاعدة املعرفية
ال�ت��ي �أف� ��رزت ه ��ذه امل�ف��اه�ي��م ،ل�ك��ن ال�ب��اح��ث ه�ن��ا �أغ �ف��ل ه��ذا
اجلانب يف طرحه ،فجعلنا نفرت�ض �أننا موعودون بتحليل
�شامل لرتاث املتكلمني امل�سلمني لن�صل �إىل خال�صة ت�ؤيد
ه ��ذه ال�ف��ر��ض�ي��ة م��ن ع��دم �ه��ا� ،إال �أن الأ� �س �ت��اذ جت ��اوز ه��ذه
النقطة يف خ�ضم حتليله ملحتوى الرتاث الكالمي ليغو�ص
يف تفا�صيل �أن���س� ْت��ه ت�ل��ك اخل �ط��وة املنهجية �أث �ن��اء كتابته
للبحث/املقال.
وي� ��ورد ك��ات��ب امل �ق��ال اع�ترا� �ض�ين ي�ع�تر��ض��ان ع�ل��ى التفكري
وال �ب �ح��ث يف امل �ح �ت��وى ال �ك�لام��ي الإ� �س�ل�ام ��ي م ��ن وج�ه�ت��ي
ن�ظ��ر متباينتني .االع�ترا���ض الأول م��ن ع�ن��د الأ��ص��ول�ي�ين
الإ�سالميني �أنف�سهم؛ �إذ �إنهم ي��رون �أن جمرد التفكري يف
ريا �أخالق ًّيا ٍ
مناف لطبيعة الدين والعقيدة
هذا املجال تفك ً

وال�شريعة ،فالدين قائم على مبد�أ االتباع والت�سليم املطلق
�رمي و�سن ٍة
لكل م��ا ي��رد يف امل��دون��ة الإ��س�لام�ي��ة م��ن ق ��ر�آنٍ ك� ٍ
نبوي ٍة باملقام الأول .ولهذا االعرتا�ض وجاهة تدعمها عديد
الن�صو�ص القر�آنية والنبوية ،وت�ؤكدها املدونات التف�سريية
للقر�آن واحلديث ،ويلقى قبوال وا�س ًعا عند كثريين.
و�أم��ا االعرتا�ض الثاين فن�ستطيع �أن نقول ب�أنه اعرتا�ض
حداثي؛ على اعتبار �أن القائلني به ممن ُي َع ّدون حداثيني
يف ��س�يرورة الفكر العربي الإ�سالمي ،ونق�صد بهم �أولئك
املت�أخرين واملعا�صرين من امل�ست�شرقني والعرب .وخال�صة
االع�ترا���ض �أن من�ش�أ ع�ل��م ال�ك�لام �سيا�سي ب�ح��ت ،و�أن ��ه ذو
طبيعة �سيا�سية غ�ل ّ�اب ��ة .وال �ق��ائ �ل��ون ب �ه��ذا االع�ت�را� ��ض ال
يعدون النظريات التي قدمها املعتزلة وغريهم يف م�سائل
تنزيه الذات الإلهية «ال يرون يف ذلك �سوى م�س�ألة متهيدية
للم�س�ألة املحورية -و�إن تخفّت -التي ّ
يب�شرون بها :احلرية
الإن�سانية ،يف مواجه ٍة مبا�شرة لعقيدة اجل�بر التي تبنى
خ�ط��ا َب�ه��ا الأم ��وي ��ون .ول �ه ��ذا االع�ت�را� ��ض وج ��اه ��ة ك��ذل��ك؛
على اع�ت�ب��ار �أن ��ه ال ينتزع امل�ع��رف��ة م��ن البيئة االجتماعية
وال�سيا�سية التي ظهرت فيها.
ويرى الباحث �أن ت�أثر م�سائل القدر �إثباتا ونفيا والكبائر
وعالقتها بالإميان  -كان ت�أثر هذه امل�سائل بال�سيا�سة ت�أث ًرا
تاب ًعا فح�سب ،ومل يكن ف ��رزًا مبا�ش ًرا لل�صراع ال�سيا�سي
احلا�صل .و�أن م�س�أل َت ْي الإمي��ان والقدر قر�آنيتان �سابقتان
يف وجودهما على ال�صراع الذي حدث الحقًا ،م�ستدال على
ذلك بدليل �أن علم الكالم مل ينت ِه يف القرن الثاين الهجري
عندما انف�صلت ق�ضاياه بو�ضوح عن امل�سائل ال�سيا�سية ،بل
ا�ستمر حتى اليوم ،على حد قوله.
�إال �أننا نعقّب على ذلك بقولنا� :صحيح �أن م�س�ألتي الإميان
والقدر قر�آنيتان ،من حيث �إنهما وردتا يف الن�ص القر�آين
وعاجلهما يف متثالتهما ب�ين امل��ؤم�ن�ين وال�ك�ف��ار ،لكن كال
الفريقني ي�سلمان بذلك ،ويبقى االختالف يف تف�سري كل
فريق منهما لتلك املفهومات التي وردت يف الن�ص القر�آين،
وه� ��ذا ه ��و امل�ف���ص��ل ال� ��ذي ي�ف���ص��ل ب�ي�ن امل ��ذاه ��ب/امل ��دار� ��س
الإ��س�لام�ي��ة ،فمجرد الأ�سبقية ال��وج��ودي��ة لتلك املفاهيم
ال يعني �أ�سبقية معاجلتها (تف�سريها) عند امل�سلمني ،وال

يخفى �أن املعاجلات املتباينة لتلك املفهومات هي التي تقود
ال الن�صو�ص نف�سها.
و�أم��ا دليله ببقاء علم الكالم الإ�سالمي حتى اليوم ،فماذا
يعني ه��ذا ال�ب�ق��اء ،وه��ل ه��و ب�ق��اء ح�ي��وي ف��اع��ل ،مبعنى �أن
املعرفة املتولدة من علم الكالم مرتاكمة متطورة وفاعلة
يف احلقل املعريف؟ �أم �أن كل ما ُينتج يف هذا املجال هو جمرد
اجرتار ل�صراعات معرفية �سابقة ،رمبا ُتعاد �صياغة بع�ض
مفرداتها مراعاة للواقع املعريف احلديث؛ لذلك جند �أننا
ن�ت�ف��ق م��ع اب ��ن خ �ل��دون وال �غ ��زايل ب��ان �ع��دام اجل� ��دوى ،لكنه
انعدام معرفة ولي�س انعدام ا ألم��ان العقيدي �-إن جاز لنا
التعبري.-
ط��رح ال�ب��اح��ث يف مقاله مقابلة ب�ين املعتزلة والأ� �ش��اع��رة،
على م��ا بينهما م��ن َب��ون �شا�سع يف ال��ر�ؤي��ة ل�ل��ذات الإلهية،
ريا و�شر ًعا .فيثبت
والتعاطي مع الن�صو�ص القر�آنية تف�س ً
�أن الأ�شاعرة متكلمون كاملعتزلة متا ًما ،فهم ي�ستخدمون
مفردات املنطق والكالم لعقلنة النقل ،ولو كان على ح�ساب
العقل .وهذا ما ال �شك فيه ،بدليل هجوم الأ�صوليني على
كليهما وع ّدهما وجهني لعملة واحدة :البدعة.
يلفت النظر ذل��ك ال�ت���س��ا�ؤل ال ��ذي ط��رح��ه ر� �ض��وان ال�سيد
ق��ائ ً�لا« :ول�ست �أدري مل��اذا يجب �أن تكون ل�ل��ر�أي ال�سيا�سي
دائ� ًم��ا �صلة باالعتقاد ال��دي�ن��ي؟» ،مدلال على ذل��ك ب�سرية
وا��ص��ل ب��ن ع�ط��اء ،م�ؤ�س�س امل��ذه��ب االع �ت��زايل ،ال�ت��ي تخلو
من ذكر �أي توجه �سيا�سي له� .إال �أننا نقف لن�سائل الأ�ستاذ
ن�ف���س��ه :ومل ��اذا ال ي�ك��ون ال� ��ر�أي ال�سيا�سي ه��و م��ن دائ � ًم��ا يف
احلقل الديني؟ خا�صة �أن هناك العديد من الأخبار التي
وردت يف كتب التاريخ الإ�سالمي م�ؤرخ ًة وم َّللَ ًة على �صحة
ال��زواج العريف فيما بني ال�سيا�سة والدين؛ من �أمثال قتل
�أحد �أعالم املعار�ضة من قبل الأمويني ورمي ر�أ�سه لأتباعه
قائلني« :قتلناه ب�أمر اهلل ال�سابق» ،ويف هذا ت�صريح ال يدع
جماال لل�شك بتوظيف الديني ملا هو �سيا�سي.
خ �ت��ا ًم��ا ،ي �ق��رر ال �ك��ات��ب ب� ��أن ك�لا م��ن امل�ع�ت��زل��ة والأ� �ش��اع��رة
كالميون ،يتو�سلون العقل واملنطق يف �إثبات ر�ؤاهم الدينية،
ري غافلٍ عن حقيقة �أن لهما غايات ر�ؤيوية يف ت�صورهم
غ َ
هلل -عز وجل -ولي�ست املحورية فيه للإن�سان.
Alshehhim@hotmail.com

