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ألابػاد اإلاػسفيت والظياطيتإلاظألت خلم اللسآن غىد اإلاػتزلت 

 ،ألابعاص اإلاعغفُت والؿُاؾُت إلاؿألت زلم اللغآن عىض اإلاعتزلت

 ص هابي بىعلي .أ: ئشغاف،زلىاث خلُمت:الباخثت

 ولُت العلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماعُت حامعت معؿىغ

اعجبؿذ مدىت زلم اللغآن في الفىغ ؤلاؾالمي باإلاعتزلت التي : ملخف

اؾخدضزذ الىالم في َظٍ اللػُت مً ػواًا عضًضة أولها العلُضة 

الخىخُضًت، بدُث اعخبرث اللغآن َى هالم مدضر ولِـ كضًم، واؾدىضث 

غ طلً ئلى ألاصلت العللُت والىللُت مً اللغآن، بدُث وان َظا الؿغح  في جلٍغ

أٌو ئحغاء معغفي ًداٌو أن ًدضص ؾبُعت الىظ اللغآوي، هما واهذ مداولت 

ىىا على  حؿعى ئلى هؼع اللضاؾت التي ججعل الىظ ملفال ماصام كضًما، فبَر

الػض وصعىا ئلى اللغاءة اإلافخىخت ماصام َى مدضر ومداًث ألخضار الىاكع 

ش، ئال أن َظا الؿغح أزظ مؿاعاث أزغي بعُضة عً اإلاعغفت والعلُضة  والخاٍع

ش ؤلاؾالمي ت في الخاٍع ٍغ . ؤلاؾالمُت، واهذ هدُجخه اللػاء على أَم فغكت جىٍى

Résumé: 

La création du Coran est liée, dans la pensée islamique, à 

mu'tazila qui s'oppose aux principes des autres écoles de 

théologie, notamment ceux traitant du monothéisme. En fait, 

cette école considère, en se basant sur des preuves rationnelles et 
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rapportées, que les paroles du Coran sont valables en tout temps 

et en tout lieu. Ce processus est le premier à avoir essayé de 

déterminer la nature du texte coranique. Il veut, également, 

mettre fin à la sacralisation qui laisse croire que le texte 

coranique est fermé et désuet. En effet, les adeptes d'mu'tazila 

ont apporté des preuves en s'y opposant étant donné que le livre 

saint est compatible avec le présent, ils invitent à une lecture 

coranique plus ouverte, qui soit surtout actuelle. Nonobstant, sa 

volonté d'éclairer, les principes de cette écoles ont dévié en 

épousant des idées tout à fait éloignée de la croyance 

musulmane. 

 

: ملدمت

ئن العىصة ئلى ؾغح كػُت زلم اللغآن مً حضًض في وكخىا اإلاعاضغ، َى 

لِـ باألمغ العبث، زاضت وأهىا هيخمي ئلى خػاعة الػالذ جخسبـ في مشاول 

هثحرة وفي خلىٌ عضًضة جبدث عً الجهىع والعىصة ئلى الخفاعل الحػاعي 

ى الخجضًض الظي حعىٌ علُه  مً زالٌ ججضًض كغاءة هطها الضًني، َو

ع العغبُت في اإلاشغق واإلاغغب، بدُث جغي في ججضًض اللغاءة الخاضت  اإلاشاَع

بالىظ الضًني َى الفاجدت ئلى الجهىع بدىم أهىا خػاعة جمغهؼ وعحها 

ا وماغحها على َظا الىظ، لظلً ججض اإلاؿألت الُىم ما ًبرعَا  وخاغَغ

إلعاصة الؿغح غمً مشغوع ئعاصة كغاءة الترار والىشف عً زباًاٍ، 

خي في الحػاعة ؤلاؾالمُت، َى هظ  زاضت وأن اإلاؿألت جسظ أَم هظ جاٍع

. مغهؼي حعىص ئلُه في ول ما ٌعترغها في الحُاة مً وكاتع وخىاصر
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ئطلم جىخف باالزخالف خىٌ مػمىهه ومعاهُه، وئهما جدىٌ َظا الىظ ئلى 

مىغىع للبدث خىٌ ؾبُعت هالمه َل َى كضًم أو مدضر وهُف جم َظا 

الىالم وما هي ضفت هللا مخيلما؟ مما ٌعني أن كػاًا اللغت أضبدذ جؿغح 

في ئؾاع الضعاؾاث اللغآهُت، ئال أن اإلاؿألت خاصث عً ألابعاص التي ؾغخذ 

مً أحلها والتي واهذ علضًت لها ضلت بمؿألت الخىخُض والعضٌ، فما هي 

ألابعاص التي أزظتها َظٍ اللػُت؟ َل خافظذ اإلاعتزلت على الجزعت 

ؤلاوؿاهُت التي عّىلذ علحها في مىظىمتها العلاةضًت؟  

ؾىداولفي َظا البدث أن وؿلـ الػىء على كػُت زلم اللغآن وألابعاص 

اإلاعغفُت التي ؾؿغتها اإلاعتزلت بضاًت، زم ؾيبّحن هُف اهؼاخذ عً مباصئها 

غث على اإلادُـ الثلافي في العالم ؤلاؾالمي، 
ّ
ؤلاوؿاهُت؛ وجدىلذ ئلى مدىت أز

:  معخمضًً على الفغغُاث الخالُت

ئن كػُت زلم اللغآن هي كػُت لها ضلت بعلُضة الخىخُض، بدُث اعخبرث -

. أن اللضم ضفت طاث اهفغص بها هللا عً زلله

اح َظٍ اإلاؿألت عً اإلاباصب ؤلاوؿاهُت التي خضصتها اإلاعتزلت؛ وفي - اهٍؼ

ت والعضٌ . ملضمتها الحٍغ
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اعجباؽ الؿُاس ي بالضًني في اإلادُـ الثلافي ؤلاؾالمي، بدُث جدىلذ َظٍ -

. اإلاؿألت العلاةضًت ئلى مدىت امخدً فحها العامت والخاضت

ازخُاع مؿألت زلم اللغآن مً بحن اإلاؿاةل الىالمُت ألازغي، له أؾبابه -

. وصوافعه عىض اإلاأمىن مخعللت بؿُاؾخه

ؤلاشهاع بلػُت زلم اللغآن في اإلادُـ الثلافي، أصي ئلى وعذ اإلاعتزلت -

ش ؤلاؾالمي .  بالؼهضكت والىفغ وجهاًت أهبر خغهت علالهُت في الخاٍع

:  اليؼأة الخازيخيت لفسكت اإلاػتزلت/1

ئن اإلاإعزحن ًجمعىن على أن وشأتها اعجبؿذ بلػُت جمـ الضًً وان 

ًؿغخها الىاكع الؿُاس ي لألمت ؤلاؾالمُت في جلً الفترة، وهي الحاصزت 

واؿل بً "وجلمُظٍ " االظً اللـسر "اإلاشهىعة التي وكعذ في اإلاسجض مع 

:  كاةال″الؼهسطخاوي″ خىٌ مغجىب الىبحرة والتي ًغوي أخضاثها "غواء

للد ظهسث في : يا ئمام الديً: دخل زحل غلى االظً اللـسر، فلاٌ″

شماهىا حماغت يىفسون أصلاب الىلاةس، والىلحرة غىدَم هفس يخسج به 

م وغيديت ااخىازج، وحماغت يسحئىن أصلاب الىلاةس،  غً اإلالت، َو

والىلحرة غىدَم ال جلس مؼ ؤلايمان، بل الػمل غلى مرَبهم ليع زهىا مً 

م  ؤلايمان، فال يلسمؼ ؤلايمان مػـيت، هما ال يىفؼ مؼ الىفس هاغت، َو
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فغاوي َظٍ اللطت ٌعىـ لىا أَم مشيلت واحهذ ألامت (1)"مسحئت ألامت

ؤلاؾالمُت واإلاخعللت أؾاؾا بمغاجب الىاؽ ومىاػلهم خؿب أعمالهم، بعُضا 

ش لظهىع فغكت اإلاعتزلت فها في الخأٍع . عً مضي ضضق َظٍ الغواًت أو ٍػ

ئط ًإعر لهم مً زالٌ الاوشلاق في الغأي عً الحؿً البطغي الظي ؾأله 

فىيف جحىم لىا في ذلً : " الغحل عً خىمه في َظٍ اإلاؿألت كاةال

أها : اغخلادا؟ ففىس االظً في ذلً، وكلل أن يجيب كاٌ واؿل بً غواء

ال أكىٌ أن ؿاحب الىلحرة مإمً مولم، وال وافس موللا، بل َى في مجزلت 

بحن اإلاجزلخحن، ال مإمً وال وافس، زم كام واغتٌز ئلى أطوىاهت مً 

. أطوىاهاث اإلاسجد يلسز ما أحاب به غلى حماغت مً أصلاب االظً

 واشتهغث ،(2)″اغتزلىا واؿل، فظمي َى وأصلابه اإلاػتزلت: فلاٌ االظً

اإلاعتزلت بمىظىمت علاةضًت ضاغتها في زمؿت أضىلَىُطّجذ ػمً أبى الهظًل 

الخىخُض، والعضٌ، واإلاجزلت بحن اإلاجزلخحن، ألامغ باإلاعغوف والىهي : العالف، وهي

وجفغعذ كػُت الىالم ؤلالهي الظي صافعذ . عً اإلاىىغ، الىعض والىعُض

. اإلاعتزلت عً خضوزه، عً أضل الخىخُض

: هليػت الىالم/2

ما حـل فيه هظام "      اهؿللذ اإلاعتزلت مً جدضًض ؾبُعت الىالم على أهه

مخـىؾ مً َرٍ االسوف اإلاػلىلت، حـل في حسفحن أو حسوف، فما 
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ئال أن  (3")اخخف برلً وحب هىهه هالما وما فازكه لم يجب هىهه هالما

ئن وان مً حهت الخػازف ال يىؿف برلً، ئال ئذا وكؼ ممً يفيد "الىالم 

أو يصح أن يفيد، فلرلً ال يىؿف مىوم الوحر هالما وئن وان كد يىىن 

 بمعنى أن الىالم َى ما ًصح أن جلع به (4)"حسفحن أو حسوفا مىظىمت

الفاةضة، لىً َظا ال ٌعني أن ول ما ًفُض هلىٌ عىه هالما، فلض جيىن 

ئشاعاث طاث فاةضة والحغواث لىً ال هلىٌ عجها أجها هالم ألجهما ًسخلفان في 

ا . "الجيـ والىالم يحخاج ئلى الػلم بخـسيف آلالت التي هي اللظان وغحَر

هما ًدخاج الىالم ئلى مدل، لظلً هجض ازخالف (5)"غلى بػم الىحىٍ

الحغوف ًلع بازخالف اإلادل مً خُث البيُت واإلاساعج، فهي مثل ألالىان 

بحن ألاغضاص  جدخاج ئلى مدل، ألن اإلادل ًظهغ الش يء على خلُلخه ٍو

.  الخاضت به

   وفي خضًث اإلاعتزلت عً كػُت الىالم  فاجها جداٌو أًػا أن جػع خضا 

أن اللسآن غحر هللا حػالى، ألهه يخخف " فاضال بحن الىالم وضاخبه مإهضة 

مخجصب مخلػم له زلث وزبؼ، مدزن  (فهى)بـفاث حظخحيل غلى هللا 

ومظمىع، محىم مفـل، أمس وههي، وغد ووغيد، وكد حػلدها بخالوجه 

وحفظه وول ذلً يظخحيل غليه حػالى، وما يصح غلى اللديم طلحاهه 

فما ٌؿخلؼمه .(6)"مً هىهه كادزا غاإلاا حيا طميػا بـحرا يظخحيل غليه
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الىالم هسؿاب غحر ما حؿخضعُه الظاث ؤلالهُت هُمساِؾب، فالىالم وئن وان 

له ضفاث فان ضفاجه جسخلف عً ضفاث هللا، وأٌو ازخالف عمضث 

اإلاعتزلت ئلى ئزباجه َى أن هالم هللا عؼ وحل لِـ كضًما ألهه زبذ أهه ال كضًم 

ئال هللا، وازبخىا طلً مً زالٌ ئًغاص أصلت ؾمعُت وعللُت، مثل كىٌ حعالى 

رٍر 
دَم حْم مْم مُم هِم ِم

ًْم زَم ّم
سٍر مِم

ْم
ه ًْم ذِم

مْم مِم جِم هِم
ْم
أ ا يَم ًَم 02﴾ ألاهبياء  مَم

ِم
سٍر مّم

ْم
ه ً ذِم ِم

م مّم جِم هِم
ْم
أ ا يَم مَم   وَم

﴾ الؼػساء  رٍر
دَم حْم ًِم مُم

مَمَٰ  والىثحر مً آلاًاث اللغآهُت التي ؾعذ ئلى 05السَّحْم

لها وفم ما ًثبذ خضوزه . جأٍو

هما اؾخضلىا على خضوزه باألصلت العللُت مً زالٌ اللىٌ أن الىالم 

ىهى عً ش يء  ًخػمً أمغا وجهُا ووعضا ووعُضا فهل ًجىػ أن ًأمغ هللا ٍو

واإلاأمىع معضوم؟ ألن الحىم في ألامغ والىهي أن ًىحض اإلاأمىع واإلاىهي وئال 

جدىٌ الخؿاب ئلى لغى ال فاةضة مىه، فالخؿاب مخعلم باإلاساؾب اإلاخىحه 

ب مدضر في وحىصٍ مخعلم بالعالم ومطالحه فان 
َ
ئلُه وماصام اإلاساؾ

ب ألن 
َ
الاهخفاع الرر يلؼ للمخيلم مىا بىالمه "الخؿاب حاء لإلفاصة اإلاساؾ

ئما أن يىىن احخالب مىفػت أو دفؼ ملسة، هللا الفظ ما هخلىٍ مً 

الىالم، أو جحفظا مً اليظيان بخالوجه، أو جىهيىا للىفع غلى فػل ما 

يلخض ي الىالم، وول ذلً يظخحيل غليه حػالى فاذا يجب أن يفػل 

فالفاةضة اإلاغحىة مً هالم هللا هي مداًثت  (7")الىالم لفاةدة جسحؼ ئلى غحٍر
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في الىحىص للمؿخفُض، فالغاًت مً الىالم هي الفاةضة حاءث ضفخه على 

ضفت اللؿان العغبي مساؾبا لهم ميلما ئًاَم، مسبرا آمغا هاَُا، ووحه 

الاؾخضالٌ على مغاصٍ مً هالمه ًخم مً حيـ الىالم وما جم الخىاغع علُه 

متى خاهب بلغت مخلدمت وأفاد بأهه ما جىاكؼ أَل جلً اللغت "ألهه 

غليه، غسفىا بىالمه ما هحخاج ئليه مً مـااح دطيىا فحـل هالمه 

فالىالم الظي زاؾب به هللا زلله َى مً حيـ عغفهم، أي مً  (8")مفيدا

ى ما  حيـ ما جم اإلاىاغعت عىه وئال اوعضم العلم بفاةضة الخؿاب ؤلالهي، َو

ًضٌ على أن هالمه لِـ كضًما ماصام الخلم كض جىاغعىا على لغت ازخلفذ 

م، فساؾب هللا  ت مً عغب وفغؽ وأعاحم وغحَر بازخالف الخجمعاث البشٍغ

. ول هبي على لؿان كىمه

     بل ئن مشاًش اإلاعتزلت في خضًثهم عً هُفُت خضور الىالم ٌعؿي للىظ 

أن هللا لم يخلم الىالم أغني أهه ":الؿابع ؤلاوؿاوي وطلً مً زالٌ كىلهم

لم يخلم ول ولمت براتها وبلغت مػيىت مثل ما شغم الظلف واالىابلت بل 

ئهه يخلم ما يىحب الىالم أغني الفىسة التي طيػبر غنها بىاطوت هالم 

مً أر لغت، لرلً كالذ اإلاػتزلت أن الىالم فػل ااجظم بولاغه، فاذا 

جيلم الىبي الػسبي باللغت الػسبيت فالىالم  هرٍ فػل هليعي له، ولىً 

-  فيىىن هالم الىبي- الفىسة التي يػبر غنها  هرٍ اللغت وحي له  ها مً هللا
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–أغني ؿىزة اللسآن و لغخه الػسبيت فػل للىبي بولاغه، أما اإلاىحى به 

س الىالم فمً هللا لرلً يلاٌ أن هللا ليع بمخيلم في - أغني حَى

فالفىغة اإلاىحى بها ئلى الىبي هي مً هللا والىالم اإلاعبر عجها مً  (9)"االليلت

ه في الخىخُض وئبعاص ول شبهت جثحر  الىبي، فدغص اإلاعتزلت على الخجًز

الخجؿُم والدشبُه حعلها جفغق بحن الىالم هطىعة وهفىغة، أي بحن الضاٌ 

واإلاضلىٌ، فهظٍ الشغاهت بحن هللا وؤلاوؿان ال حعني ؾىي أمغ واخض َى أن 

. الىظ مفخىح على اللغاءة ال على الخلضٌـ

ولىً الؿإاٌ الظي ًمىً أن وؿخفخذ به خللت الحضًث عً أبعاص اإلاؿألت 

التي أزظتها في العالم ؤلاؾالمي ختى اهجغث عجها مدىت الػالذ حعاوي مجها 

ئطا واهذ مؿألت زلم اللغآن هي مثل أي : ألامت ؤلاؾالمُت ئلى الُىم َى

مؿألت علضًت فلماطا جدىلذ ئلى مدىت أزاعث ول جلً الىخاةج الخؿحرة؟  

: ألابػاد ااخفيت للليت خلم اللسآن/3

     في الحضًث عً مؿألت زلم اللغآن وهُف جدىلذ مً مؿألت علضًت 

ئلى مؿألت حعالج في البالؽ الؿُاس ي، فاهىا ال بض أن وشحر ئلى عالكت اإلاثلف 

ىحه العلىٌ ئلى  بالؿلؿت والتي ؾدخطح هُف أن الحاهم ًإزغ في اإلاعغفت ٍو

ما جبخغُه ؾلؿخه، أًً ؾُطبذ صوع اإلاثلف في مأػق ولما جدضزىا عً 

عالكخه بغحل الؿُاؾت، فالضوع الظي جدضر عىه ئصواعص ؾعُض همهمت 
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جحويم كىالب ألاهمان الثابخت والخػميماث "مىىؾت به ًداٌو مً زاللها 

الاختزاليت التي جفسق كيىدا ػديدة غلى الفىس ؤلاوظاوي وغلى الخىاؿل 

َى مدل الدؿاٌؤ في عالكت اإلاعتزلت بالفىغ ؤلاوؿاوي وعحل  (10")بحن البؼس

الؿُاؾت، ألن اإلاثلف َى شخطُت ًطعب الخىهً بما ؾىف جلىم به هما 

يظخحيل جلخيـها في ػػاز محدد أو في اججاٍ حصبي مػخمد أو مرَب "

لظلً ؾىعمض ئلى جدلُل َظٍ اإلادىت مً زالٌ َظا (11)"فىسر حامد زابذ

. الخىحه

ئن الؿإاٌ عً كػُت الىظ الضًني َل َى كضًم أم مدضر وازخالف ألامت 

فحها مثلما ازخلفذ ألامت خىٌ كػُت الخالفت ومؿاةل أزغي، وهُف أن 

َظٍ اللػُت اهطب الجضٌ خىلها أهثر مً أي كػُت أزغي ئلى صعحت 

امخدان الىاؽ، لها ما ًبرعَا وئن واهذ في هظغ البعؼ ال حؿخدم ول َظا 

اللغـ، فاهىا هغي العىـ وطلً مً زالٌ أن اللغآن َى الىظ اإلادىعي 

الظي جأؾؿذ خىله الحػاعة ؤلاؾالمُت فيان ال بض مً جدضًض ؾبُعخه أو 

مفهىما زاضا به، وال ًسفى علحها ما َى وكع الىظ على ؤلاوؿان اإلاؿلم 

الظي وان ًغي فُه مً اللضاؾت والخعالي التي ًمىً أن جثحر فُه مً عصوص 

الفعل غحر اإلاخىكعت، فاالزخالف وئن وان في مؿاةل أزغي جىكف عىض خضوص 

الجضٌ فان َظٍ اإلاؿألت التي وضلذ ئلى خض الامخدان فاجها جمـ عوح 
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الحػاعة، فبضاًت اللىٌ بأهه كضًم أو مسلىق هي بضاًت جدضًض مفهىم 

الىظ اللغآوي، وبضاًت وغع الىظ في ئؾاٍع العام مً زالٌ جدضًض عالةله 

باهلل وؤلاوؿان والعالم، فيل ؤلاشيالُاث اإلاخمسػت في العالم ؤلاؾالمي هي 

ً الؿابلت وغّحر الغؤي . مً عخم الىظ الظي كلب اإلاىاٍػ

ش واهذ ػمً اإلاأمىن الظي أضبذ      ئن بضاًت اإلادىت هما جغوحها هخب الخاٍع

ت التي عبر عجها كاةال ئها كد أبحىا :" ًضًً بمظَب الاعتزاٌ، مإمىا بالحٍغ

الىالم وأظهسها اإلالاالث، فمً كاٌ باالم حمدهاٍ، ومً حهل ذلً 

وفلىاٍ، ومً حهل ألامسيحن حىمىا فيه بما يجب، فان الىالم فسوع فاذا 

 ٌ فلض وان عطٍغ َى مً أزطب  (12")افترغخم ػيئا زحػخم ئلى ألاؿى

العطىع التي شاعذ فحها اإلاظاَب وفخدذ فحها آلافاق للىالم والجضٌ، ئال 

أن اإلاعتزلت خػذ بمياهت في هفـ اإلاأمىن الظي كّغب شُىزهم وأعؿاَم 

-160)أبى غلد هللا أحمد بً أبي دؤاد " اإلاىاضب العلُا في الضولت فلض وان 

أؿلح يؼازن ااخليفت الخفىحر واللساز ...أهثر مً وشيس (854-م240ٌ777

أبى الهريل يتردد غلى اإلاأمىن ويظخمؼ ئليه، ووان بؼس "ووان   (13")

كد جىلى  (كىله باإلزحاء )اإلاسيس ي الرر غد مػتزليا في ذلً الىكذ زغم 

جبظيى أمس اإلاحىت وأحد دغاتها، هما وان أطخاذ اإلاأمىن وػيخه، فلال 

يحيى بً ملازن الرر وان مإدبه في ؿغٍس : غً أطاجرجه في الاغتزاٌ
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، فلال غً ػيخه الػخابي  ومً  (220ٌولثىم بً غمسو )وأطخاذٍ في هبٍر

أطاجرجه في الاغتزاٌ اللغدادر، زمامت بً ألاػسض، وأحمد بً أبي دؤاد، 

ومً اللـسيحن ئلى حاهب أبي الهريل الػالف، الفىهي، وااجاحظ 

(. 14")والىظام الرر حظي باحترام اإلاأمىن وجلديٍس

ئال أن عالكت عحاٌ اإلاعتزلت بالضولت ؤلاؾالمُت لم ًلخطغ على اإلاغخلت 

ت  على *العباؾُت وئهما شهضث فتراث واهذ لها جأزحر في ؾُاؾت الضولت ألامٍى

الغغم مً أجهم لم ًىافلىَا فُما واهذ جغوج له مً علُضحي الجبر وؤلاعحاء، 

م صزل في باب ألامغ باإلاعغوف والىهي عً اإلاىىغ وؾىعىص ئلى  ئال أن جأزحَر

.   َظٍ الىلؿت في خضًثىا عً أضل ألامغ باإلاعغوف والىهي عً اإلاىىغ

     وواهذ في مجلؿه حعغع للمىاكشت كػاًا عضًضة في ملضمتها مؿألت 

ذ عىاًت هبحرة لضعحت جثحر الضَشت وول طلً مً  َُ عؿ
ُ
زلم اللغآن التي أ

ئكىاع فلهاء أَل الظىت بػليدة اإلاػتزلت، واطخلواب مإيديً لها، " أحل 

وجىالذ خمع طىىاث ولم يىفم اإلاػتزلت أو اإلاأمىن في هظب فلهاء أَل 

وبهظا  (15")يلدم زحال ويإخس أخسي ...الظىت أو ئكىاغهم وبلي اإلاأمىن 

حلم إلاػتزلت بغداد " الخأًُض الؿُاس ي إلاىاكف اإلاعتزلت فان اإلاأمىن 

واهذ ...أحالمهم الظياطيت في ئغادة جلييم مىاكفه وفم زؤيتهم ااجديدة

له كىجه أغاهخه في فسق آزاء اإلاػتزلت وغلاةدَم وئحلاز فلهاء الظلفيحن 
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ا بػد فؼله في ئكىاغهم، وئذا حاءث طىت  ومحدز هم غلى كلىلها وئكساَز

فمع الحىم العباس ي مً اإلاأمىن  (16")ٌ أغلً اإلاأمىن اإلاحىت زطميا218

ئلى اإلاعخطم والىازم جضعحذ اإلادىت في امخدان أَل الفله واإلادضزحن ئلى أن 

ظا الخىؾع في امخدان العامت شيل زؿغا  بلغذ العامت مً الىاؽ، َو

: باليؿبت ئلى الفىغ اإلاعتزلي مً عضة أوحه

ا مغاًغا إلاا وان ؾاةضا مً       أولها أن اإلاعتزلت هفغكت اهخهجذ مؿاعا فىٍغ

ى  ت، َو غ أضىلها وفي اإلالضمت الحٍغ زالٌ الاؾدىاص ئلى الحجاج العللي في جلٍغ

ألامغ الظي ػاص مً خضة اإلادىت ألن اإلاؿألت التي أزحرث خىلها هي كػُت 

علضًت جسظ الضًً كض ًسخلف خىلها ولىً لِـ لضعحت الخدىٌ ئلى مدىت 

م، لظلً فاإلادىت لِؿذ مدىت جسظ  ت هي ههجهم ولب فىَغ ماصامذ الحٍغ

اللغآن وخضٍ وئهما هي باألؾاؽ مدىت ألامت ؤلاؾالمُت التي وغفذ الؿُف 

في فغع علاةض معُىت خىٌ الىظ، أو ضغاع عحل الؿُاؾت مع الؿبلت 

اإلاثلفت والتي واهذ حشيل الؿىت التي كالذ بلضم العالم، والجابغي ًدغؽ 

دليل " في جدلُله لهظٍ اللػُت ًغي أن اؾخمغاع اإلادىت ئلى عطغ الىازم هي 

كاهؼ غلى أن اإلاظألت لم جىً مظألت كىاغاث فىسيت ديييت أزاد اإلاأمىن 

فسكها وال كليت الخحسيم الرر يلاٌ أن اإلاػتزلت مازطىٍ غلى اإلاأمىن 

بػد أن اطخمالىٍ ئل هم لغسق مرَبهم الرر مً حملت مظاةله الفسغيت 
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مظألت خلم اللسآن هال ئن اللليت واهذ كليت الدولت هيل، وبػلازة 

ٌ "غـسها كليت   (17)"أمً الدو

اهخهى الجابغي في جدلُله لللػُت ئلى أن هال الؿغفحن ٌعني اإلاأمىن 

واإلاعخطم والىازم لم ًيىهىا ًغغبىن في الىشف عً الىحه الخفي 

لالمخدان هما لم ًىً مً شأن الؿلؿت اإلاعاعغت في اللىٌ بسلم اللغآن في 

ؤلاظهاع أن َضفها ألاٌو وألازحر َى الضولت في خض طاتها، وعلى الغغم مً أن 

اللػُت جم جىظُفها ألغغاع أزغي زفُت ئال أن أضابع الاتهام وحهذ ئلى 

وبما أن الظياطت كد مىزطذ في ؤلاطالم مىر الـساع بحن غلي "اإلاعتزلت 

ومػاويت بىاطوت مفاَيم ديييت وااجبر واللدز وحىم مسجىب الىلحرة 

ااخ فلد بليذ الظياطت جمازض بىاطوت َرٍ ...وملمىن ؤلايمان

اإلافاَيم أو ما يمازلها مً اإلافاَيم الديييت هما أن الفلاء الظياس ي لم 

لىً إلااطا واحه  (18")يىً في حملخه مىفـال وال مخمحزا غً الفلاء الديني

اإلاأمىن أَل الؿىت بمؿألت زلم اللغآن ولِـ بمؿألت أزغي مثل الىعض 

ت أو مغجىب الىبحرة ؟   والىعُض أو الحٍغ

ألن ذلً وله وان طيىللب كدٍ، فهل وان اإلاأمىن يظخويؼ أن يلىٌ " 

ل وان يظخويؼ أن يلىٌ باللدز  ئهه َى وطلفه لم يسجىب أيت هلاةس؟ َو

بيىما َى يػلم أن حدٍ باوي الدولت أبا حػفس اإلاىـىز كد جلنى اللىٌ 
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ل يظخويؼ اللىٌ أن هللا ...بااجبر جماما مثلما فػل مػاويت وأهثر َو

ئذن لم يلم ...طيىفر وغيدٍ وال بد فيحىم غلى هفظه بالدخىٌ في الىاز؟

ألهه وان ٌعلم أن الؿىاص ألاعظم في معاعفه  (19")ئال اللىٌ بخلم اللسآن

عً الضًً ال ًخعمم ختى ٌؿخيخج مثل َظا اللىٌ، وئهما عأحهم عأي الؿلف 

ىىا أو ًدضصوا ؾبُعت  الظي جىكف عىض خضوص الىظ الظاَغة ولم ًبَر

الىالم ؤلالهي، فهي كػُت جدخاج ئلى هىع مً الخمغؽ الفىغي، وبالخالي 

ان وهي  اث أعلى مً البَر لُت جدخاج ئلى مؿخٍى الخىع في مؿألت مُخافحًز

جمـ بالضعحت ألاولى أضل الخىخُض، فيل َظا الخعخُم مً أحل ئبعاص أو 

.  ئعؿاء الضولت شغعُت إلاماعؾت العىف وول َظا باؾم الضًً

ما ٌؿخيخجه الجابغي مً زالٌ جدلُله للػُت زلم اللغآن التي ًغاَا جضبحر 

ؾُاس ي بامخُاػ إلاا ًسضم مطالحها، أن علم الىالم في العطغ ألامىي وان 

مسخلؿا باألمىع الؿُاؾُت بمعنى أن ألاخضار الؿُاؾُت وان لها ألازغ في 

ظهىع مؿاةل هثحرة، لىً في الفترة العباؾُت أضبذ البدث في اإلاؿاةل 

العلضًت ًخم بعُضا عً الؿُاؾت، مما ٌعني أن ألابدار الخاضت بعلم 

ت واهذ حعاوي مً هىع مً ؤلافلاع إلاػمىجها الؿُاس ي،  الىالم  في الفترة ألامٍى

بمعنى الحضًث عجها جىكف عىض خضوص ٌ العلضًت ولم ًخم الخىلُب عً 

. مػمىجها الؿُاس ي أو أبعاصَا الخفُت
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    اإلاعتزلت إلاا جدضزذ عً مؿألت زلم اللغآن ألن البىاء الفىغي وان 

ٌؿخضعي اللىٌ بالخلم مً حىاهب عضًضة أولها أن اللػُت جمـ الخىخُض 

هما جمـ العضٌ ؤلالهي، بمعنى أجها مً اإلاؿاةل اإلاهمت التي ًغجىؼ علحها 

البىاء ألاضىلي للعلُضة ؤلاؾالمُت، ئجها جمـ هالمه هللا الظي له عالكت 

بظاجه وهخابه الظي ؾدؿعى اإلاعتزلت ئلى فهمه وعبؿه بالعالم الحػاعي 

وؤلاوؿاوي، مما ٌعني أن ظهىعَم اكخػخه الظغوف ؤلاؾالمُت صازلُت 

وزاعحُت واهذ طاث ؾابع زلافي، ولىً ما الظي حعل اإلاعتزلت جضزل في غماع 

الحلل الؿُاس ي بطىعة اإلاضافع عً كػُت فغعُت مً أضىلها؟ أو إلااطا 

م أَل الخىخُض والعضٌ أن ٌشاعوىا في مدىت غض  اعجض ى أَل الاعتزاٌ َو

. ألامت ؤلاؾالمُت؟

ختى ال هللي اللىم وله على اإلاأمىن وهدمله مؿإولُت اإلادىت لىخضٍ، بدىم 

أهه وان معتزلُا مىفخدا على اإلاظاَب الفلؿفُت مؿلعا على الىالم 

وكػاًاٍ، وأهه وان ًداٌو أن ًغسخ صعاةم ؾلؿاهه في وحٍى الؿلؿت 

اإلاعاعغت والتي واهذ أغلبها مً الفلهاء واإلادضزحن أو اإلاؿىعت هما ؾمىا، 

زاضت بعضما أضبذ ًىظغ ئلُه بعحن السخـ والاػصعاء حغاء ما وكع مىه مً 

ب في خم بغضاص بعض غغبها باإلاجاهُم وفغع الحطاع علحها، أًً  أعماٌ جسٍغ

َى صوع اإلاثلف اإلاعتزلي الظي حابه بفىٍغ ول مً زالفه في أضلي الخىخُض 
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والعضٌ، أال ًمىً أن وعخبر َظٍ اإلادىت اإلاغجىبت هي اهتهان ألضل العضٌ؟ أال 

ًمىً أن وعخبر جىاؾإ اإلاعتزلت مع اإلاأمىن َى اهتهان ألضل ألامغ باإلاعغوف 

والىهي عً اإلاىىغ؟  

للض جدضزىا في مبدث ؾابم أن اإلاعتزلت لم ًيىهىا خؼبا ؾُاؾُا وئهما َم 

حماعت مً اإلاثلفحن اجفلىا خىٌ مجمىعت مً ألاضىٌ العلالهُت 

ت طاث  اإلاؿخدضزت في الفىغ ؤلاؾالمي والتي واهذ بمثابت الثىعة الفىٍغ

م اإلاإؾؿحن للفىغ اإلاعتزلي  الطىعة الفلؿفُت، ئال أن اإلاعتزلت ألاواةل َو

ظٍ الحاصزت التي وكعذ بحن عمغو بً عبُض  اص َو واهىا أغلبهم مً الَؼ

واإلاىطىع حعىـ لىا ضىعة عحل الؿُاؾت وعالكخه مع أَل العضٌ 

ئن هللا أغوان " : والخىخُض، ئط ًغوي عً عمغو بً عبُض أهه كاٌ للمىطىع 

ا فاػتر هفظً مىه بلػلها فىحم أبى حػفس مً كىله  [...]الدهيا بأطَس

ئن َرا : يا غمسو أغممذ أمحر اإلاإمىحن فلاٌ غمسو : فلاٌ له السبيؼ

ًَم غؼسيً طىت لم يس لً غليه أن يىصلً يىما واحدا، وما غمل  لَم لِم
صَم

فما أؿىؼ؟ : وزاء بابً بش يء مً هخاب هللا وال طىت هبيه، كاٌ أبى حػفس

ادغىا : خاجمي في يدن  فخػاٌ وأصلابً فاهفني، كاٌ غمسو : كد كلذ لً

بػد لً حسخ أهفظىا بػىهً بلابً ألف مظلمت ازدد منها ػيئا وػلم أهً 
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ئطا ما الظي خضر مع اإلاعتزلتئن واهذ مىاكفهم مخأؾؿت هغص (20)"ؿادق

فعل غض الؿُاؾت وما واهذ جغوج له؟ 

     ئن الظي خضر معهم في مغخلت اإلاأمىن ضاصف وأن جبن حماعت مً 

م، ومعغوف عً الشُعت أجهم خؼب ؾُاس ي له معخلضاجه  الشُعت أفياَع

بؼس بً اإلاػخمس مإطع مدزطت " اإلاخجظعة خىٌ كػُت ؤلامامت بدُث أن 

بغداد الاغتزاليت، كد وؼأ في الىىفت التي طادَا الدؼيؼ اإلالخـد، وما 

أن وؼأث مدزطت بغداد ذاث اإلاىبذ الىىفي حتى حظلل ئل ها الدؼيؼ ومً 

َىا أهلم غلى مػتزلت بغداد مدؼيػت اإلاػتزلت، جميحزا لها غً مػتزلت 

اللـسة، ومػلىم أن مدزطت بغداد هي التي حاهذ الفخىت وأزازث اإلاحىت 

م الريً دفػىا اإلاأمىن ومً بػدٍ ليحمل  اللاةلت بخلم اللسآن، َو

الىاض غلى اللىٌ به وغلى ألاخف أحمد بً أبي دؤاد و زمامت بً 

ألاػسض زم َم مً حهت أخسي الريً حػلىا اإلاأمىن يجمؼ بحن ئغالن 

اغتزاليت الدولت وئغالن ملدأ  الخفليل الؼيعي وغلد مـاالت مؼ 

فاللػُت أضبدذ واضحت فان وان اإلاأمىن اؾخغل كػُت  (21 ")الػلىيحن

مً كػاًا الفىغ اإلاعتزلي لػغب اإلاعاعغت، فان مدشُعت اإلاعتزلت اؾخغلىا 

َظا الخفػُل الؿُاس ي للىضىٌ ئلى أؾماعهم الؿُاؾُت، ولىً ما هي 

هخاةج اإلادىت على اإلاعتزلت؟  
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 للض جغسخ في أطَان العامت أن اإلاعتزلت َم الظًً أشعلىا هاع الفخىت في 

ألامت ؤلاؾالمُت، ألامغ الظي ػاص مً هبظ الفىغ اإلاعتزلي بيل معؿُاجه ووعخه 

" بأشىع اإلاىاضفاث ومىظ عهض اإلاخىول واإلاعتزلت مىبىطة بيل ألاؾالُب

وؿازوا مىر ذلً الىكذ ئلى اليىم ااخـم اللػحن الرر ال يرهس ئال 

بالظىء في ألاوطان الظييت والى غهد كسيب واهذ اإلاػتزلت ال جرهس في 

س ئال ملسوهت  حللاث الدزض في اإلاظاحد وااجامػاث والصيخىهت وألاَش

فاعحؿمذ ضىعة اإلاعتزلت على أجهم َم اإلاضبغون  (22")بػلازة كلحها هللا 

ىحذ الضولت العباؾُت 
ُ
للمدىت التي عاهذ مجها ألامت في الؼمً العباس ي، وج

 (433ٌ-381)اغؿهاصَا للمعتزلت وهغؾخه وحعلخه كاهىها وفىغا مع اللاصع

ى هخاب أصحب كاهىن الضولت ومغؾىمها، فعمم  وؾمي الاعخلاص اللاصعي، َو

:" في ئعحاء الضولت ًىظ على

 .لػً اإلاػتزلت في اإلاظاحد -

 .اللىٌ باإلزحاء -

 .اللىٌ بااجبر -

 (. 23)"اللىٌ بلدم الػالم -

فأضبذ َظا اإلاغؾىم الفىغي َى الاعخلاص الغؾمي ومً زالفه فلض هفغ، 

ت، وواهذ َظٍ ؤلاباصة بمثابت مىث  فأبُضث اإلاعتزلت مً الؿاخت الفىٍغ
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العلل العغبي، هما ًىعص أخمض مدمىص ضبحي ؾببا آزغ أؾهم ئلى حاهب 

الاطخػالء الفىسر " َظا الخؿأ اللاجل الظي كض ى على الفىغ اإلاعتزلي َى 

م ألصحاب (24)"  ئط لم ًأبهىا بغض ى العامت أو سخؿهم بدُث حعلىا فىَغ

. الىظغ العللي والفىغ الفلؿفي

ل كػُت مثل زلم اللغآن  ى أن جدٍى       هما ال ًيبغي أن وغفل أمغا آزغ َو

ه علم الىالم  ئلى كػُت عأي عام مً كبل الضولت ؾاَم ئلى خض ما في حشٍى

بطفت عامت الظي لؿاإلاا اعخبر علما صزُال، فالغؼالي عىضما جدضر عً 

ئلجام العىام عً علم الىالم فلغبما وان ضاةبا في َظا اللىٌ، ألن علىٌ 

ظٍ  العامت لِؿذ في مؿخىي واخض ختى ٌؿخىعبىا كػاًا علم الىالم، َو

بدُث كاٌ بػغوعة " تهافذ الفالطفت"اللػُت هبه ئلحها في هخابه تهافذ 

اإلارَب اطم " : مساؾبت الىاؽ على كضع علىلهم، ولُضٌ على طلً كاٌ

:  مؼترن لثالر مساجب

.  ئحداَا ما يخػـب له في اإلالاَاة واإلاىاظساث

. وألاخسي ما يظاز به في الخػليماث وؤلازػاداث

( 25")ما يػخلدٍ اإلاسء في هفظه مما اهىؼف له مً الىظسياث: والثالثت

همى آلاباء وألاحداد ومرَب اإلاػلم، ومرَب أَل " فالىمـ ألاٌو َى 
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الللد الرر فيه اليؼىء، وذلً يخخلف باللالد وألاكواز، ويخخلف 

باإلاػلمحن، فمً ولد في بلد اإلاػتزلت أو ألاػػسيت أو الؼفػىيت أو االىفيت 

( 26")اوغسض في هفظه مىر ؿلاٍ الخػـب له والرب غىه والرم إلاا طىاٍ

وكض ضضق الغؼالي في َظا الخطيُف طلً أن البِئت التي وشأ فحها الاعتزاٌ 

هي بِئت بعُضة عً الىظغ العللي والاؾخلطاء الفىغي، فهي بِئت جماعؽ 

الخللُض في العلاةض، وؾغح كػُت زلم اللغآن مً اإلاساؾغة والجىاًت على 

الىفـ، لظلً هجضٍ ًخدضر في شغخه للمظَب الثاوي ًإهض على مؿألت 

فان وكؼ له " ألازظ بالحظع في ؤلاعشاص والخعلُم بدؿب ما ًدخمله طَىه 

مظترػد جسوي، أو َىدر أو زحل بليد حلف الولؼ وغلم أهه لى ذهس له أن 

هللا حػالى ليع ذاجه في ميان، وأهه ليع داخل الػالم وال خازحه، وال 

مخـال بالػالم، وال مىفـال غىه لم يللث أن يىىس وحىد هللا حػالى 

ويىرب به، فييلغي أن يلسز غىدٍ أن هللا حػالى غلى الػسغ، وأهه يسكيه 

أما اإلاظَب الثالث فهى  (27")غلادة خلله ويفسح  هم ويثيبهم غىكا وحصاء

ما ًلع بحن العبض وزالله، بدُث ئؾالع الغحر على مثل َظٍ ألاؾغاع ال ًيىن 

. ئال إلاً وان في عجبخه

مهما كيل في الخماض أطلاب نهايت أهبر حسهت غلليت "وفي الخخام :  خــــــاجمت

از ال  في حلازة ؤلاطالم، فاهه يجب أال يغيب غً اللاٌ أن ألافياز واألَش
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حػيؽ ئال في حى مالةم، ومً زم اشدَسث حسهت الاغتزاٌ في زبيؼ الفىس 

ؤلاطالمي، وما ئن أكلل الـيف حتى اطترخذ الػلىٌ غً أن جدلنى 

هدً وعِش في مجخمع . (28")السأر ااجسرء فرويذ برلً شجسة الاغتزاٌ

وهيخمي هأفغاص ئلى خلل زلافي معحن له لغخه وجلالُضٍ التي بىتها ظغوف 

سُت معُىت، فمتى ًمىىىا أن هيش ئ مثلفحن ال  يظىكىن الىاض حميػا "جاٍع

أو مثلفحن مهمتهم ألاولى وألازحرة هي  (29")ويـيحىن  هم بالىالء للدولت

 جدؿُم ول اللىالب وألاهماؽ الثابخت التي جلُض الفىغ وتهضم اللُم؟ 

: الهىامؽ

أمحر علي مهىا، صاع اإلاعغفت، بحروث، : ، جذ1الشهغؾخاوي، اإلالل والىدل، ج-1

. 52، ص1993

. 52اإلاغحع هفؿه، ص-2

اللاض ي عبض الجباع، زلم اللغآن مً هخاب اإلاغني في أبىاب الخىخُض -3

م، ئبغاَُم ألابُاع، ئشغاف، ؾه خؿحن، ص   .06والعضٌ، جلٍى

 .06اإلاطضع هفؿه، ص- 4

 .23اإلاطضع هفؿه، ص-5

. 86اإلاطضع هفؿه، ص - 6
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 .182اإلاطضع هفؿه، ص -7

 .183اإلاطضع هفؿه، ص-8

، 1ج- فالؾفت ؤلاؾالم ألاؾبلحن- ألبحر ألبحر هطغي هاصع، فلؿفت اإلاعتزلت-9

ت، صؽ، صؽ، ص  . 106صاع الثلافت، ؤلاؾىىضٍع

مدمض عىاوي، عؤٍت لليشغ : ئصواعص ؾعُض، اإلاثلف والؿلؿت، جغ-10

 .19، ص2006، 1والخىػَع، ؽ

 .21اإلاغحع هفؿه ،ص -11

عبض الؿخاع عؼ الضًً الغاوي، زىعة العلل، مضعؾت بغضاص الاعتزالُت - 12

 .223، ص 2006، 1صعاؾت فلؿفُت، صاع الخلىص للترار، ؽ

مدمض عماعة، الفغق ؤلاؾالمُت، صاع اإلاعاعف للؿباعت -13

 .118صؽ، صؽ، ص اللاَغة،واليشغ،

 .222عبض الؿخاع عؼ الضًً الغاوي، زىعة العلل، ص-14

حن ألاواةل،  "* فلض هجح معتزلت البطغة في اخخىاء بعؼ الخلفاء ألامٍى

ا، فالخلُفت ألامىي  ض بً الىلُض بً عبض "فاعخىلىا آعائهم وخاولىا وشَغ ًٍؼ

وصعا الىاؽ ئلى ألازظ به وعبما وان أٌو زلُفت ٌعخىم - باللضع–كاٌ " اإلالً

عت اؾخعاهت باإلاىهج  ض جؿبُم الشَغ أضىٌ الاعتزاٌ الخمؿت، وكض خاٌو ًٍؼ

اإلاعتزلي وبلغ عؤؾاء الاعتزاٌ في عهضٍ شأها عظُما فهُمىىا على شإون 

الحىم ووحهٍى وفم مباصئهم، ختى للض أشاعوا على الخلُفت بازخباع والة 
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عهضٍ ممً واهىا على شاولخه في الضًً والىعع هظلً هجح اإلاعتزلت 

ىن في اخخىاء مغوان بً مدمض آزغ زلفاء بني أمُت فضان بمظَبهم  البطٍغ

وخاٌو ؤلاضالح حاصا لىً اإلاشىالث التي واحهخه واهذ أهبر مً أن جلاوم 

عبض )عض هخاب "  132ٌفياهذ جهاًخه جهاًت عطغ بني أمُت العغبي ؾىت 

 .(223الؿخاع عؼ الضًً الغاوي، زىعة العلل، ص

 .79، ص1963، ؾبعت مطغ، 1الضمحري، خُاة الحُىان الىبري، ج-15

، ص-16  .225عبض الؿخاع عؼ الضًً الغاوي، زىعة العلل، مغحع ؾبم طهٍغ

مدمض عابض الجابغي، اإلاثلفىن في الحػاعة العغبُت مدىت ابً خىبل -17

، 2000، 2وهىبت ابً عشض، مغهؼ صعاؾاث الىخضة العغبُت، بحروث، ؽ

 .79ص

 .97اإلاغحع هفؿه، ص-18

. 101-100إلاغحع هفؿه، ص، ا-19

مىظع مدمض ؾعُض أبى شعغ، : ، جذ1ابً كخِبت، عُىن ألازباع، ج- 20

 .366، ص 2008، 1اإلاىخب ؤلاؾالمي، بحروث، ؽ

عبض اللؿُف بً عبض اللاصع الحفظي، جأزحر اإلاعتزلت في الخىاعج والشُعت -21

، ص   .250أؾبابه ومظاٍَغ
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مدمض عابض الجابغي، اإلاثلفىن في الحػاعة العغبُت مدىت ابً خىبل -22

، ص   .88وهىبت ابً عشض، مغحع ؾبم طهٍغ
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أخمض مدمىص ضبحي، في علم الىالم صعاؾت فلؿفُت آلعاء الفغق - 24

، 5ؤلاؾالمُت في أضىٌ الضًً اإلاعتزلت، صاع الجهػت العغبُت، بحروث، ؽ

 .350، ص 1985

، 4ؾلُمان صهُا، صاع اإلاعاعف، مطغ، ؽ: الغؼالي، تهافذ الفالؾفت، جذ-25

 .61صؽ، ص

 .62اإلاغحع هفؿه، ص-26
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