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القدرية األوائل وأثرهم على الفكر االعتزالي
زهرة السعيدي
يتتبع ح�سن اخلطاف يف بحثه املن�شور يف جملة التفاهم بعنوان «القدرية الأوائل :فكرهم العقدي وتوجههم ال�سيا�سي» جذور الفكر االعتزايل التاريخية والفكرية،
حيث تق�صى حياة ال�شخ�صيات القدر ّية التي �أخذ عنها املعتزلة الكثري من العقائد والأفكار ،كذلك ناق�ش توجهاتهم ال�سيا�سية التي �أودت بهم �إىل الهالك .من �أبرز
هذه ال�شخ�صيات :معبد اجلهني وغيالن الدم�شقي واجلعد بن درهم و�أخري ًا اجلهم بن �صفوان.

ق��ب��ل احل��دي��ث ع��ن ه���ذه ال�����ش��خ�����ص��ي��ات الب���� ّد م��ن تعريف
خمت�صر للفكر االع���ت���زايل ح��ت��ى ن��ع��رف ك��ي��ف ت���أث��ر ه��ذا
الفكر بالقدرية الأوائ��ل .ن�ش أ� الفكر االعتزايل يف �أواخر
الع�صر الأم���وي عندما اع��ت��زل وا���ص��ل ب��ن عطاء جمل�س
�أ�ستاذه احل�سن الب�صري نتيجة خالف يف م�س�ألة «مرتكب
الكبرية»� ،أخذ وا�صل حينئذ بتدري�س منهجه الفكري يف
جمل�س م�ستقل؛ يقوم هذا املنهج على تقدمي العقل على
النقل؛ �أي �إذا تعار�ض �أحد الن�صو�ص املنقولة مع العقل
�سي�ستعني �أت��ب��اع ه��ذا الفكر باملنطق ال�سليم عو�ضاً عن
الت�سليم املطلق بالن�ص املنقول.
ت���أث��ر وا���ص��ل بالقدرية الأوائ���ل ال��ذي��ن ق��ال��وا � ّإن الإن�سان
م�س�ؤول بالكامل عن ت�صرفاته ،فهو الذي يختار ما يفعل
ولي�س اهلل ،حيث رف�ضوا �إ�سناد �أفعال الإن�سان القبيحة
وال��ف��ا���س��دة �إىل اهلل .ول��ق��ب��وا ب��ال��ق��دري��ة لأن��ه��م ي�سندون
ت�����ص��رف��ات الإن�����س��ان �إىل «ق��درت��ه وح��ري��ت��ه يف االخ��ت��ي��ار».
ي���ق���ول ال���ك���ات���ب �إن ال���ق���ول ب���ال���ق���در ك����ان م��ن��ب��ع��ه احل�����س
الأخالقي ولي�س الفل�سفي ،ذلك لأ َّن معبد اجلهني (�أول
من ق��ال بالقدر) ك��ان ينكر ويعيب على ملوك امل�سلمني
الذين ي�سفكون الدماء وي�ستبيحون الأموال ثم يقولون
�إمنا �أفعالهم قد ٌر من اهلل .لذلك كان الق�صد من القول
بالقدر هو �أن يتحمل كل �إن�سان م�س�ؤولية ت�صرفاته ،ومل
يكن املراد به نفي علم اهلل ب�أفعال الب�شر .بالإ�ضافة �إىل
البعد الأخ�لاق��ي ل��ه��ذا املعتقد فهناك بعد �إل��ه��ي غايته
تنزيه اهلل عن �أفعال الب�شر.
معبد اجلهني
يعر�ض البحث اجلوانب التاريخية والفكرية وال�سيا�سية
لأفكار القدرية الأوائ��ل ويربطها ب�أفكار املعتزلة ،فيبد�أ
بتق�صي حياة �أول �شخ�صية �أث�� ّرت فيهم ،وه��ي �شخ�صية
معبد اجل��ه��ن��ي .ك��ان معبد رج�لا ع��اب��دا وزاه����دا يت�صف
ب��ال�����ص��دق وي��ه��ت��م بالعلم �أمي���ا اه��ت��م��ام .ه��و �أول م��ن ق��ال
ب���أن الإن�سان م�س�ؤول وح��ر يف ت�صرفاته ،ويقال �إن��ه �أخذ
هذا القول عن �شخ�ص يدعى �سي�سويه كما ورد عن ابن
تيمية� ،أم��ا ابن حجرات فيقول �إن��ه �أخ��ذ ذلك القول عن

يون�س الأ���س��واري .ويقول �آخ��رون �إن �سي�سويه هو يون�س
الأ�سواري الذي تعرتف به املعتزلة ،بل لهم مدر�سة ت�سمى
الأ���س��واري��ة .م��ن هنا ن�ستطيع ال��ق��ول �إن املعتزلة ت���أث��روا
مبعبد اجلهني فيما يخ�ص «ال��ق��ول بالقدر» ،ف�أ�صبحت
هذه الفكرة يف معتقدهم ن�سقا كالميا مرتابطا مد ّعما
باحلجج العقلية والنقلية ،و�أوردوه حت��ت م�سمى «خلق
الأفعال».
ُقتِل معبد اجلهني بعد �أن ع�� ّذب ب�أمر من عبدامللك بن
م��روان ب�سبب �أفكاره التي كانت تهدد ال�سلطة الأموية.
لكنه جنح يف نقل �أفكاره �إىل معا�صره غيالن الدم�شقي.
غيالن الدم�شقي
كان غيالن الدم�شقي هو �صلة الو�صل الأوىل بني اجلهني
واملعتزلة يف م�س�ألة ال��ق��ول بالقدر .يقول القا�ضي عبد
اجل��ب��ار �إن غيالن ق��د كتب يف التوحيد وال��ع��دل والوعد
وال���وع���ي���د ،ل��ذل��ك ق���د ي��ك��ون وا����ص���ل ب���ن ع��ط��اء ق���د ت���أث��ر
بغيالن فيما يخ�ص هذا الأم��ر �أي�ضاً ذلك لأن التوحيد
والعدل والوعد والوعيد تعد من �أ�صول املعتزلة .كذلك
ق��ال غ��ي�لان �إن الإم��ام��ة لي�ست ح��ك��راً على قري�ش و�إمن��ا
ت�صلح لكل من كان قائماً بالكتاب وال�سنة؛ وهذه مقولة
ت�أثر بها وا�صل بن عطاء خ�صو�صاً واملعتزلة عموماً� .أما
�أفكاره التي �أدّت �إىل هالكه كما هلك معبد من قبله فقد
كانت �إج��ازة اخل��روج على ال�سلطة اجلائرة؛ ف�أمر ه�شام
بن عبد امللك بقتله خوفاً من �أن تزعزع �أفكاره دولة بني
�أمية التي كانت تعتنق �أفكارا تتعار�ض مع هذا الفكر.
اجلعد بن درهم
تتلخ�ص �آراء اجل��ع��د الفكرية يف ق��ول��ه ب��ال��ق��در ،و�إن��ك��اره
ل��ك�لام اهلل (�أي �أن ت��ك��ون هلل �صفة ال��ك�لام ،ك����أن يتكلم)
وال�صفات الأخ��رى وذلك من �أجل �أن ينزه اهلل عن باقي
اخل ْلق .كانت للجعد الكثري من االعتقادات اجلدلية ومنها
�أن «اهلل مل يتخذ �إبراهيم خليال ومل يك ّلم مو�سى تكليما»،
التي جعلت خالد الق�سري �أيام واليته على العراق يذبحه
يف عيد الأ�ضحى بعد �أن خطب يف النا�س .بالرغم من �أن
االعتقاد ال�سائد يقول �إن خالد الق�سري قد ذبح اجلعد

من �أج��ل حرا�سة الدين وال��درء عنه� ،إال �أن��ه بالنظر �إىل
�شخ�صية خالد القا�سية ،وثرائه الفاح�ش ،ووالئ��ه لبني
�أمية من �أج��ل ال�سلطة ،وع��دم اهتمامه بالدين ،وكذلك
نظراً لأن اجلعد كان دائماً ما ينتقده ويذمه فمن املرجح
�أنه قد قتله لأ�سباب �سيا�سية ولي�ست دينية.
اجلهم بن �صفوان
م��ن هنا ن�صل �إىل ال�شخ�صية الأخ�ي�رة التي �أث��رت �أك�ثر
من غريها يف املعتزلة والتي كانت حلقة الو�صل بينهم
وبني اجلعد� .أحت��دث هنا عن اجلهم بن �صفوان ،تلميذ
اجل��ع��د ب��ن دره���م ،ال���ذي ك��ان ُي��ع��ار���ض ال�سلطة الأم��وي��ة
كما كان يفعل معلمه .بالرغم من �أنه مل ي�صل �أي �شيء
م����د ّون ع��ن �آرائ�����ه ال��ف��ك��ري��ة ل��ك��ن ه��ن��اك ب��ع�����ض مم��ا �أخ��ذ
عنه م��ن خمالفيه��� .س���أذك��ر الآراء ال��ت��ي �أخ��ذه��ا املعتزلة
عنه و���س���أت��رك م��ا رف�����ض��وه ،ذل��ك لأن الكاتب مل يطمئن
لها لتعار�ضها منطقياً مع �أف��ك��اره الأخ���رى ،وه��و يعتقد
�أنها قد تكون ُن�سبت �إليه كذباً .من �أهم �آراء اجلهم هي
موافقته للجعد من حيث �أن اهلل «ال يو�صف مبا يو�صف
به العباد» ،ف�أنكر �أن تكون هلل �صفات مثل احلياة والعلم
و«�أج����از و�صفه ب��ال��ق��درة وال��ف��ع��ل» وذل��ك م��ن �أج��ل تنزيه
اهلل ع��م��ن ���س��واه .وك��ذل��ك �أن��ك��ر ر�ؤي����ة اهلل ي���وم ال��ق��ي��ام��ة،
وه��و ما �أخ��ذه عنه املعتزلة ومذاهب �أخ��رى وزادوا عليه
يف التحليل والتف�سري .بالإ�ضافة �إىل ذل��ك� ،أخ��ذ اجلهم
ع��ن معلمه ال��ق��ول بخلق ال��ق��ر�آن وذل��ك �إك��م��ا ًال على نفي
�صفة الكالم عن اهلل .وجب التنبيه هنا �إىل �أن اجلهم بن
م�سري ال
�صفوان ال ي ّعد حقاً قدرياً لأنه يعتقد �أن الإن�سان ّ
حر ّية له يف االختيار� ،إال �أن هذا الر�أي قد يكون قد ن�سب
�إليه كذباً كما ذكرت بالأعلى.
�أخرياً� ،أرى أ� َّن تراث القدرية جدير بالدرا�سة والتمحي�ص
وذل��ك للبعد الأخ�لاق��ي ال��ذي ينطلق منه ،فبال �شك �أن
من امتلك ال�شجاعة لينتقد بع�ض الأفكار ال�سائدة خالل
حقبة بني �أمينة .كان يتمتع بح�س �أخالقي عال وقدرة
ع��ل��ى ال��ت��ف��ك�ير ال��ن��ق��دي ،وه���ذا يف احل��ق��ي��ق��ة م��ا ي��ج��ب �أن
ن�أخذه عنهم.
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