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 سياسي عند المعتزلةلالفكر ا

كل أفعاله، والعقل هو أساس الحكم والتكليف،  فيترى المعتزلة أن اإلنسان مختار بشكل مطلق 
وعليه يقع الثواب إذا أصاب والعقاب إذا أخطأ، واإلنسان يخلق أفعاله بنفسه، وال دخل للقوة 

الدنيا وفى اآلخرة، إال إذا كان العقل حرا  فيسب اإلنسان على أفعاله والمشيئة فيه، وإال لماذا ُيحا
د وتكاليف كل ما يعرض عليه من عقائ فياختياراته؟ ويستوجب األمر إعمال العقل  في

 .ونصوص وأحكام وعبادات
األولى التي حركت فكر  اإلحاطة بالواقع العام للبيئة العربية اإلسالميةيتطلب  العلميالبحث 

الفكر السياسي شكلت المعتزلة بشكله العام ، حتى آلت إلى تثبيت مبادئه النظرية والعملية، التي 
والواقع أن المعتزلة حددوا أفكارهم الخاصة بحرية اإلنسان واختياره ، وسط ظروف ال ، عتزلي الم

 (خمس وثالثين) لخوارج وحدهم نحوحتى أن ايستهان بها من االنتفاضات واالضطرابات 
. وهذه الحقبة التي ة عندما آلت السلطة إلى األمويينة، وخاصانتفاضة قاموا بها ضد سلطة الدول

تبلورت فيها مدرسة و  ،زخرت بالصراعات هي التي ظهرت فيها أصول العدل والحرية واالختيار
 م( .٧٤٩ - ٦٩٩ )المعتزلة على يد واصل بن عطاء 

للفرق الشيعية ضد األمويين، كما أن  وشهدت هذه الفترة نشاطًا سياسيًا واسعًا، علنيًا وسريًا ،
م( ٧٤٥هـ /  ۱۲۸الجهم بن صفوان ، »الجهمية تكونت أيضًا في الفترة نفسها ، وكان زعيمها 

 .مشتركًا في الصراع المسلح ضد بني أمية 
. ومثله حول حرية اإلنسان والجبر المفروض ، عليه ، من جانب آخرالصراع الفكري  دار

بأنه كبير معلمي المذهب القدري في يومئذ  م( المعروف ۷۲۸هـ /  ۱۱۰الحسن البصري )توفي 
رد على عبد الملك بن مروان الذي سأله عن القول بالقدر والجبر، وكان  البصرة، وموقفه حين

مراد عبد الملك انتزاع فتوى من شخصية دينية وعلمية كبيرة نافذة الرأي في أوساط المثقفين 
 والمفكرين بالبصرة، بهدف حماية ايديولوجية الحكم األموي .

يا إلى الحسن البصري وقاال له: يا تر أفكما يقول المؤرخون ، إن معبدا الجهني وعطاء بن يسا 
أبا سعيد هؤالء الملوك يسفكون دماء المسلمين، ويأخذون أموالهم، ويقولون : إنما تجري أعمالنا 

 .على قدر هللا تعالى، فقال لهما الحسن البصري: كذب أعداء هللا
لعجمي )وهو ًا إلى حبيب اجويروي ابن عساكر أن الحسن البصري هرب من جند الحجاج ول

ي من الشرطة في نوقال له وهو يضطرب خوفًا : يا أبا محمد احفظصوفي ومن تالمذة الحسن( 
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ة ما تدعو فيسترك ثقأثري، فأجابه حبيب : استحييت لك يا أبا سعيد أليس بينك وبين ربك من ال
عن أيوب السختياني وهو جبري شديد العداء  يدكره ابن سعمن هؤالء؟ ... ومن هذه المواقف ما ذ

سألة القدر، فلم يعدل عن رأيه في هذه مللقدرية، أنه جادل الحسن البصري، أكثر من مرة، في 
المسألة حتى هدده بيبني أمية، فكّف البصري عن ذلك . وروى السيد المرتضى قول الحسن 

ذكر موقف غيالن الدمشقي، وهو نيفوتنا أيضًا أن وال  ،البصري: كل شيء بقضاء إال المعاصي 
الشخصية الثانية بعد معبد، حين كتب إلى الخليفة األموي عمر بن عبد العزيز يدعوه إلى 
المذهب القدري ، واصفًا حال اإلسالم والمسلمين في عهد الدولة األموية ، وما أدى إليه هذا 

محظر عليه  ) ُيعطى الجاهل فيسأل . أيالحال من سوء حتى أحيف العالم فال يتكلم، وال 
ليعينه في  هذهب غيالن، غير أنه استدعامالسؤال( . ويظهر من سرد الحادثة أن عمر لم يقتنع ب

يالن ، واقبل يبيع خزائن األمويين، ورد حقوق الناس إلى أهلها غإصالح شؤون المسلمين فوافق 
اع من خلف الرسول في تالظلمة ، تعالوا إلى م اع الخونة ، تعالوا إلى متاعتمناديًا: تعالوا إلى م

أمته بغير سننه وسيرته ، من يعذرني ممن يزعم أن هؤالء كانوا أئمة هدى ، وهذا متاعهم والناس 
 يموتون من الجوع؟

اإلمــام يصــلح أن يكــون مــن قــري  ومــن أقوالــه مــا يــدخل ضــمن نطــاق الفكــر السياســي ، كقولــه : 
ب والعجــم ، ولــم يكلـف النــاس أن يولــوا أفضــلهم عنــد هللا، وإنمــا كلفــوا أن وسـائر األجنــاس مــن العــر 

. وتطــول حادثــة غــيالن، ثـم ال تلبــي أن تنتهــي بقتلــه ، كمــا ولـوا أفضــلهم عنــدهم فــي علمـه وعملــهي
قتــل عمــرو المقصــوص ، الشخصــية الثالثــة التــي رفعــت رايــة القدريــة ، وكــان معلــم معاويــة الثــاني 

ًا ثــصــار هــذا األخيــر قــدريًا ، فلمــا مــات والــده يزيــد وأراد بنــو أميــة مبايعتــه وريحيــي أثــر فيــه حتــى 
إمــا أن تعــدل ، وإمــا أن » فيــه بقولــه لـه : ألبيـه ، رفــن أن يحكــم نتيجـة تــأثير عمــرو المقصـوص 

 .ًا بحجة أنه أفسد الخليفة الجديدي، فقبن بنو أمية على المقصوص تم دفنوه ح« تعتزل 
حــدد النــواة األولــى التــي ن، بهــدف تبيــان الواقــع العــام للبيئــة العربيــة، لالتــاريخيهــذا العــرض ويــأتي 

ت علـــى يـــد المعتزلـــة، حيـــي بنـــوا عـــزرعـــت والتـــي مـــا لبثـــت أن أين
عليهــا معتقــداتهم الالهوتيــة ومــن ثــم أدرجوهــا علــى الواقــع العملــي 

المبـادىء النظريـة ما يوافق جمعهم بين الفكر والتطبيق ، أي بين 
 *والواقع العملي، وبمعنى آخر : إن صياغتهم للمبـادىء الخمسـة

ــــذي حــــتم  جــــاءت نتيجــــة محاكــــاتهم ومعايشــــتهم للواقــــع العملــــي ال

أحد -يذكر أبو الحسين الخياط 

أنه ال يستحق  -أئمة المعتزلة

اسم االعتزال حتى يجمع 

القول باألصول 

التوحيد، العدل، : الخمسة

الوعد والوعيد، المنزلة بين 

المنزلتين، األمر بالمعروف 

 .روالنهي عن المنك
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تهم إليهــا ، كونهــا ال يصــل اعلــيهم أن يعتمــدوها، وبالتــالي أن يــردوا ، أو يخضــعوا ، مســتجدات حيــ
 والمستجد . في السائد
قتلــوهم نفســهم غضــب األمــة وســخطها ، وتعرضــوا لنقمــة الخلفــاء األمــويين الــذين القــدريون أل جلــب

ن بـعـد جوا الذبحـًا ، و يـي حتـى مـات، وصـلبوا غـيالن حمـوا معبـدًا الجهبعـذوتناولوهم باالضطهاد، ف
ـــة  ، وطـــاردوا الحســـن البصـــري. كـــل هـــذه األمـــور جعلـــتاألضـــحىدرهـــم فـــي المســـجد يـــوم  المعتزل

وا هــذا الفكــر فــاذا مــا أدرجــ يــدركون أن لــيس لهــم بقــاء، مــا لــم يجــدوا قــوة كبيــرة تســندهم وتشــد أزرهــم
 سيؤدي إلى تأثير سلبي بالنسبة للسلطة الحاكمة.  على الواقع العملي

أي أنهم مريدو أفعالهم على العكـس مـن الجبريـة الـذين أن المعتزلة في المقام األول قدرية، نتيجة و 
يقولــــون بــــأن أفعــــالهم مقــــدرة ســــلفًا حســــب مــــا خطتــــه يــــد الغيــــب   وثانيــــًا : إن أساســــيات توجهــــات 

الدينيـــة  اتهمور وســـط الثوابـــت والمســـتجدات مـــن حيـــعلـــى العقـــل الـــذي يجـــول ويـــدالمعتزلـــة، تعتمـــد 
 إخضاعه له.و ما يتناسب مع مبادئه  فيأخذوالفلس ية واالجتماعية والسياسية، 

المـــزود بـــاإلرادة والعقـــل والقـــدرة، فيقبـــل إلـــى تفـــتح إمكانيـــات اإلنســـان المعتزلـــي يهـــدف  الفكـــر كـــان
ـــذلك كـــان موقـــف يرتـــأىبا ســـويـــرفن ح ، يكرهـــون القـــائلين بالقـــدرأصـــحاب الســـلطان األمـــويين ، ل

 .سياسيًا كذلك كن، ال دينيًا فقط، ولبحرية اإلرادةو 
األمويـون أفكـار المعتزلـة خوفـًا مـن أن تنتشـر لـدى جمهـور األمـة  أن يخشـى الساسـة فمن الطبيعي

هللا ، وبأنــه مقــدر ســلفًا وال  ةوتتغيـر المعادلــة. فبــداًل مــن أن يكــون نظــام الحكــم الســائد نتيجــة لمشــيئ
ر في ضوء القدرية، حيي المحك األساسـي العقـل، سخروج عن طاعته األمر معاكسًا كليًا إذا ما ف

وحيـــي اإلرادة والقـــدرة علـــى اختبـــار األفعـــال تشـــكل مقومـــات فرديـــة ذاتيـــة خارجـــة عـــن أي ســـلطة 
بــين الخيــر والشــر، يعــرف  يميــزاألمــر . امســيد الموقــف، بيــده زمــاإلنســان  يكــون الهوتيــة، وبالتــالي 

الحسن من القبيح، دون االستعانة بالشرع أو اللجوء إلى النص، وهنا تكمن أوجـه الخطـورة بالنسـبة 
دم سياسـتهم ، خـي ألنـه ربـالجويحبـون  تخدم مصـالحهاللسلطة األموية التي كانت ترى بأن الجبرية 

بنـي أميـة كمـا فـرض كـل شـيء وعـل أن هللا الذي يسير األمور قد فرض على الناس النهم يقولون 
كـــانوا يـــرون فـــي زوال عقيـــدة الجبـــر  . ودولـــتهم بقضـــاء هللا وقـــدره فيجـــب الخضـــوع للقضـــاء والقـــدر

 .... خطرًا على سلطانهم

ان األمـويين. فـانهم كـانوا فـي نظـر كثيـر مـن أهـل مـالنظـر عـن كـل اخـتالف حـول مبلـ  إي رفصبف
النسك والزهـد غيـر أهـل ألن يكونـوا فـي مركـز الخالفـة علـى المسـلمين، غيـر أن هـؤالء مـن جـانبهم 



 4الصفحة  السياسي محمد اللكود اإلسالمسلسلة 
 

ا مـن فمـإال الجبـر، كـن هـذه العقيـدة كان ال بد لهم مـن عقيـدة تسـند حكمهـم إلـى جانـب القـوة، ولـم ت
مثــل عقيــدة الجبــر، إن  والتهــم زمــام األمــر وتصــرف النــاس عــن الثــورة علــيهم وعلــى تمســكعقيــدة 

 .الهم ليست إال نتيجة لقدر من هللا قد قدر عموصولهم إلى الحكم وأ 
ولقــد وجــدنا مفهــوم الحريــة يخــرج عــن دائــرة المــألوف عنــد المعتزلــة، ويمتــد إلــى المنحــى األخالقــي، 

مصـطلح الحريـة عنـدهم مجـااًل سياسـيًا جعـل هـذا  كان، ولهذا  حتى يبل  ذروته في الشق السياسي
الحريــة( تلــك الحملــة التــي تكــاد از لدرجــة أن الحملــة علــيهم كانــت بســبب مــوقفهم منهــا )تــميالفكــر 

 تخرجهم من دائرة أهل السنة والجماعة وترميهم بالشرك والفسق 
وبانـت أفكـارهم عـن الحريـة واالختبـار تحمـل فـي طياتهـا بعـدًا سياسـيًا، يحتـاج إلـى تنظـيم فـي سـبيل 

  .تدعيم كيانهم ، وبالتالي نشر أفكارهم على األمه

ري، وربمـا كـان السـبب فقـدان سـزلـة العتعلومات وافرة عن تنظم المما بتمدنالحقيقة أن المصادر ال 
ة هـــذا نيـــلعال بـــدوره دون حـــضـــطهاد الـــذي عـــانوه فهـــو االم، إضـــافة إلـــى ســـبب آخـــر اثهأكثـــر تـــر 

 شــكالتنظـيم. ولكـن عرضـنا لـبعن النصــوص يتـيح لنـا اعتـراض مثـل ذلــك التنظـيم، الـذي كـان وال 
. وممـا يـدل علـى حيطـتهم بممارسـة أفكـارهم فـي بـداياتها، مـا كـان علـى يــد ىسـريًا فـي بداياتـه األولـ
، فهــو الــذي صــنف كتابــًا للمعتزلــة، وبــين لهــم مــذهبهم، وجميــع يل العــالفهــذمفكــرهم الكبيــر أبــي ال

 ...علومهم ،
لتخفــي ألجــأ بعضــهم إلــى إقامــة مدارســهم الفكريــة و حلقــات دروســهم فــي مــزارع خاصــة ويبــدو أن ا

 . رطة الشوأعين  مدنبهم، بعيدًا عن ال
وجــــود مثــــل هــــذا التنظــــيم علــــى الصـــعيد النظــــري والعملــــي، هــــو تلــــك الصــــراعات التــــي  ررا يبــــومـــ

ات سياســية ضــد الدولــة العربيــة يــكثيــر مــن األديــان والنحــل التــي كانــت تســتهدف غا دخاضــوها ضـــ
تبــدى ذلــك فــي مرحلــة الحركــة االعتزاليــة األولــى التــي اتخــذت خــط  قــدول  مــن وراء حربهــا ل ســالم

  .وجداًل، وتصديًا بالدعوة والسالح ت مناظرا فصائلهاية و مع فرق الثنو  المواجهة 

ضـية كبـرى اختلـف المسـلمون من المسائل ذات الشأن في الفكر اإلسالمي، بل تشـكل ق : اإلمامة
الكالميــة والمــذاهب الفكريــة، فــأين وقــف  فــرق وهــي تعتبــر ســببًا رئيســيًا مــن أســباب نشــوء ال، بشــأنها 

 ؟هاب الخاصة المعتزلة من هذه اإلمامة؟ وكيف صاغوا أفكارهم السياسية
أي  ،م مصـالحهم الدينيـة والدنيويـةعرفهام يالمعتزلة من فكرة مؤداها أن الناس بحاجة إلى إم ينطلق

عـــن جمـــاع طبـــائعهم  متــأتالنـــاس مـــن إدراك مصــالحهم دون االســـتعانة بحـــاكم أو إمـــام أن عجــز 
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، ناهيــك بــأن األمــة اتفقــت برمتهــا علـــى أن األرض ال نـــزاعهم وغلبــة شــهواتهم وكثــرة جهلهــم وشــدة
، استنادًا إلـى مبـادرة أبـي بكـر الصـديق بعـد وفـاة النبـي بقولـه : جوز أن تخلو من إمام قائم باألمري
. فقـــالوا مـــن كـــل جانـــب فـــي المســـجد : ءكـــمال بـــد لهـــذا األمـــر مـــن يقـــوم بـــه ، فـــانظروا وهـــاتوا آرا»

 .، وهو دليل أهل السنة على وجوب اإلمامة وضرورة قيامهاصدقت صدقت ... 
مــــام والحاجــــة فاتفقـــت جميــــع فصــــائل الشـــيعة والخــــوارج والمعتزلــــة علـــى خــــط عــــام هـــو وجــــوب اإل

، فانهم قالوا : وال يلـزم النـاس فـرض اإلمامـة، ج، ما عدا النجدات من الخوار الضرورية إلى تنصيبه
الــذي لــم يوجـــب  أن يتعــاطوا الحــق بيــنهم .. وكــذلك األمـــر موقــف أبــي بكــر األصــم  هموإنمــا علــي

، ويبــــدو أن ظـــالم الســـتغنوا مــــن اإلمـــامتلـــو تكــــاف النـــاس عــــن ال» ، ومــــن أقوالـــه : إقامـــة اإلمـــام 
هــ ، ال ينكـرون وجـوب  ۲۱۸وطي المتـوفى حـوالي غالشيباني ال م وهشام بن عمروصجدات واألنال
بمعنـــى ضـــرورة قيـــام الســـلطة الحاكمـــة فـــي المجتمـــع. فهـــم يقتصـــرون علـــى إخـــراج هـــذه  امـــة،اإلم

 للمجتمع . القضية من إطار الشرع والدين إلى إطار المصلحة المدنية 
وطي: إن اإلمامـة غيـر غـم وهشـام الصـقالت النجدات ، من الخوارج، وجماعة من القدرية، مثـل األ
تحقوا اللــوم والعقــاب، بــل هــي مبنيــة علــى واجبــة فــي الشــرع وجوبــًا لــو امتنعــت األمــة عــن ذلــك اســ

وتعاونوا وتناصروا على البر والتقوى، واشتغل كل واحـد مـن المكلفـين  دلوامعامالت الناس، فان تعا
بواجبه وتكليفه استغنوا عن اإلمام ومتابعته، فـان كـل واحـد مـن المجتهـدين مثـل صـاحبه فـي الـدين 

لمـن هــو  الطاعـةفمـن أيـن يلـزم وجــوب لمشـط والنــاس ان انواإلسـالم والعلـم واالجتهـاد، والنــاس كأسـ
 .مثله
جتمـع خـال مـن التناقضـات، تنظمـه ملوي فـي مضـمونه صـورة مثاليـة حـشك في أن هذا الـنص ي ال

رعيتــه التــي تعاونــت علــى البــر والتقــوى، والعــدل القــائم علــى المســاواة، فيــزول الظلــم والقلــق ويســود 
 الطمئنان لدى الفرد والجماعة. ا

ة كمـا رآهـا هـؤالء ، فـي ألإلـى أن المسـيخلـص رد واألمة تنتفي حاجتها إلى اإلمام. وهكـذا الف ق حقو 
حريــة اإلنســان  قمضــمونها ، سياســية مدنيــة خالصــة، وليســت ملزمــة، بــل هــي تــدخل ضــمن نطــا

 .واجبة كما هي الحال في آراء معظم الفرق اإلسالمية ستيواختياره، وبالتالي فهي ل
، والمــاوردي مــن المعتزلــةفهنــاك مــن أوجــب اإلمامــة بالعقــل والشــرع معــًا ، كــأبي الحســين الخيــاط 

هـل السـنة، فأقرهـا وبعن المعتزلة، ومن وقف في صـف أ  إلسماعيليةومن أوجبها عقاًل كالشيعة وا
 على رأيها في أمر الوجوب الشرعي كالمعتزلة عمومًا ،
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امــة ذاتهــا ، وظيفــة شــرعية، ويــراد بهــا أمــور ســمعية كاقامــة الحــدود وظيفــة اإلمهــو واذي يقــر ذلــك 
 وهـي أداة لتحقيــق العـدل والموازنــةفهـي تسـتهدف حمايــة الـدين وتنفيــذ أحكامـه،  ،وتنفيـذ ومـا شــاكلها

، باعتبـار أن الحـاكم  لغيـهالناس في دينهم ودنياهم، وهو أمر يصادر مبدأ العصمة الشيعي وي بين
م اإلمـــام كلهـــا مـــن هـــاوالنظـــر إلـــى الحـــاكم بمقيـــاس بشـــري محـــن فم يجـــوز عليـــه الخطـــأ،إنســـان  

منصـب اإلمـام بهـدف قيـام سـلطة عادلـة تـدير ، وبهذا أوجب الفكر السياسي للمعتزلة مصالح الدنيا
 األمة ولجمع شملها وتحفظ بقاءها .

يحوطوهــا عامــة النــاس فــرض علــى األئمــة أن االمــة مــن قبــل االمــام  وفــي مقابــل رعايــة مصــالح 
عن ضـعيفها، وجاهلهـا عـن  يهتم بشؤون االمة يرد قويهاياد عنها ، ما دام اإلمام ذبالحراسة لها وال

عالمهـــا ، وظالمهـــا عـــن مظلومهـــا، وســـفيهها عـــن حليمهـــا، فلـــوال الســـائس ضـــاع المســـوس ، ولـــوال 
 .الراعي لهلكت الرعية

د، وتنفيــذ األحكــام الشــرعية ، أدق أن واجبــات اإلمــام هــي : إقامــة الحــدو  شــكلويخبرنــا القاضــي ب 
وحفــــظ )بيضــــة البلــــد ، وســــد الثغــــور ، وتجبــــي  الجيــــون والغــــزو وتعــــديل الشــــهود ، واإلنصــــاف 
واالنتصاف ، واجتالب المنافع لألمة ودفع الضار عنهـا ، وأخـذ األمـوال مـن وجوههـا وصـرفها فـي 

 .  حقها
هي حقوق هلل ولألمة، وجب له مـن الحقـوق مـا يمكنـه التي حددها القاضي ل مام  اجباتجملة الو ف

يـراه ويـأمر ا مـ، وطاعتـه ونصـرته فيمن القيام بالمهمة : وهذه الحقوق هي تسليم الرعية والرضا به 
، إذ ن يستشير أهـل الـرأي ليعـرف الصـوابعليه أالعقد أن يقدموا له النصح، وأن به ، وعلى  ذوي 

يجوز على اإلمام الخطأ . فينبغي أن يكون هناك من ينبهـه ويقومـه ، وهـم األمـة وعلمايهـا يبيتـون 
 .وضع الخطأ ويعدلون به إلى الصوابله م

 :خلص إلى أن جوهر اإلمامة ، كما أرادها المعتزلة نوبهذا 

ًا دينيــًا مــن جهــة، وقائــدًا سياســيًا مــن جهــة مــيعوبــذلك يصــبح اإلمــام ز حراســة الــدين وسياســة الــدنيا 
. إن موقــف المعتزلــة مــن العقــل وحريــة اإلرادة جعلهــم يعتمــدون االختيــار طريقــًا إلــى تنصــيب أخــرى 

 أشـكاله وصـوره العقائديـة، ابتـداء بالشـيعة اإلماميـة  ةؤدي إلى رفن مبدأ الـنص بكافـاإلمام، وهذا ي
 .وبعن أصحاب الحديي، ومعتزلة بغداد ومرورًا بالزيدية
، . ولقــد  ملسو هيلع هللا ىلصزلــة هــذا مــن اختيــار اإلمــام جــاء نتيجــة لتجــارب األمــة فــي عهــد الرســولعتوموقــف الم

مـن صــحابته أن  ملسو هيلع هللا ىلصالرسـول ارية وإداريـة كـان قـد طلـب فيهـذكـروا بعضـًا مـن أحـداا سياسـية وعسـك
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يلجأوا إلى رأيهم فيختاروا لهم القادة واألمراء والوالة ثم قاس المعتزلة منصـب اإلمامـة علـى منصـب 
الحــاكم واألميــر والــوالي للصــلة القائمــة بــين طبيعــة مهــام كــل مــن اإلمــام والحــاكم والــوالي. وبصــدد 

 مبدأ الوصية، الوقوف بجانب االختيار وإسقاط
مــــن ســــيرته جــــواز االختبــــار فــــي األئمــــة  قــــد عرفــــوا ملسو هيلع هللا ىلص ، إن صــــحابة الرســــول بــــاريقــــول عبــــد الج

. أال تــرى أنـه لمــا أنقـذ عســكرًا لغـزو الــروم قـال لهــم : أميـركم زيــد ، وعملــوا بـذلك فــي حياتـهواألمـراء
ك هـؤالء األمـراء بن حارثة ، فـان هلـك فجعفـر بـن أبـي طالـب ، فـان هلـك فعبـد هللا بـن رواحـة. فهلـ

دبرهم وساســهم ولقــي فــأميــرًا علــيهم،  الجــي  بعــدهم خالــد بــن الوليــد المخزومــي اســتعملالثالثــة، ف
 .ي ذلك، بل صوبهمنبالعدو بهم ، فما أنكر ال

ت بالشــرع أن المناصــب ، فقـد ثبــ فــي كـلوبـرى المعتزلــة ذلـك نتيجــة لوحـدة المهــام ولوحــدة الطبيعـة 
 األمراء والعمال والحكام أن يكون على اجتهاد واختيار ، بعد معرفة الصفة .  ةالصالح في إقام

ره برضـــى األمـــة وجمهورهـــا ، فاالختيـــار والبيعـــة طريـــق اإلمامـــة وشـــرعيتها يـــايـــتم اختعلـــى ذلـــك و 
 ،عتبارها حكمًا شرعياً با
اإلمامية التي جعلت النص محـورًا مركزيـًا فـي عقيـدتها ، وطريقـًا إلثبـات اإلمامـة وتنصـيب  خالفب
لهـا واألئمـة مــن بعـده، ممـا أدى إلــى رفـن المعتزلـة لهــذا المبـدأ باعتبـار أنــه   رضـى هللا عنــه يعلـ

 عتزالــــيلفكـــر السياســـي االلد ، كمـــا أنـــه تهديـــ تــــهقدر ليشـــكل مصـــادرة للحريـــة اإلنســـانية واســـتالبها 
طــرح المعتزلــة تصــوراتهم فــي تقاليــد االمامــة وشــروطها، وكي يــة قيامهــا ،  وونظريتــه فــي االختيــار،

مقاليــد  اكم أعلــى للدولــة، ويتســلمحــيتســنى ل مــام أن يكتســب صــفة الشــرعية كحتــى ، وطبيعــة العقــد
 .سياسية  ، وهذا الموقف يستغرق عملية انتخاب اإلمام كسلطة دنيويةالسلطة وإدارتها بمعرفته

إليهـا االمـر مـا نخبـة خاصـة  يصـير  واسطةإن المعتزلة جميعًا اتفقوا على عقد بيعة اإلمام ب الواقع
إال  عقـــدنا، واإلمامــة ال تولهــعلــى فــرض اإلجمــاع ح واأصـــر م وتالمذتــه الــذين صــبكــر اال أبــاعــدا 

م يعتبــر مناهضــًا لــرأي كافــة المعتزلــة صــ، وبــالرغم مــن أن موقــف األباجمــاع األمــة عــن بكــرة أبــيهم
تحمل في طياتهـا طموحـات مؤداهـا جمـع األمـة فكرته  ناإلمام بواسطة الخاصة، فاالقائل بانتخاب 

، وبالتـــالي توســـيع القاعـــدة الجماهيريــة التـــي تشـــارك فـــي اختيـــار رئـــيس األمـــه بأكملهــا حـــول إمامهـــا
وبالتـــالي تنصـــيبه ، بـــالرغم مـــا يشـــوب هـــذا الطـــرح مـــن صـــعوبات ســـببها نظـــر أو اســـتحالة وجـــود 

 فرق متناحرة تكفر بعضها بعضًا . ودصار ببعضها، إضافة إلى وجوسائل تربط األم
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 الخاصـة ، دون و العامـة»يـاره علـى يبقى أن كافة المعتزلـة التـي قالـت باالختيـار، أوجبـت أمـر اخت
ألن العامـــة ال تعـــرف معنـــى اإلمامـــة وتأويـــل الخالفــــة، وال تفصـــل بـــين فضـــل وجودهـــا ، ونقــــص 

ح تهــب يــوالســبيل إليهــا ، بــل هــي مــع كــل ر  اهــاوألي أمــر أملــت ، وكيــف مأت ومــاذا تريــدعــدمها ، 
 .وناشئة تنجم 
العامــة أداة الخاصــة تبتــذلها للمهــن وترجــي بهــا األمــور وتصــول بهــا علــى العــدو وشــد بهــا ومهمــة 

، ومــن الخطــأ االعتقــاد بــأن مــن اإلنســانالثغــور ، ومقــام العامــة مــن الخاصــة مقــام جــوارح اإلنســان 
المعتزلــة تــبخس حــق العامـــة بموقفهــا مــن اختيــار اإلمـــام بواســطة الخاصــة ودونهــم ، ألن المعلـــوم 
لدينا أنهم أمنوا بالعقل فيصال بين المعارف وباإلرادة والحرية طريقي االختيـار ، فمـن الصـعب إذن 

، ضــمن قــدراتها  مــةن يبــدو أنهــم وضــعوا و العاأن يحجبــوا حــق العامــة ، عــن اختبــار إمــامهم، ولكــ
وإمكانياتهــا طـــالبين منهــا الطاعـــة واالعتمــاد علـــى الخاصــة، ألن المهـــم عنــدها هـــو اختيــار األنبـــل 

ـــدنيا وتمـــام النع ـــذود عـــن مصـــالح األمـــة . فصـــالح ال مـــة فـــي تـــدبير الخاصـــة وطاعـــة واألفضـــل لل
رأي واحـــد  ىســـتحالة لجمـــع أهـــل األمـــة علـــ، فالخاصـــة هـــم نـــواب األمـــة، مـــا دامـــت هنـــاك االعامـــة

 ألسباب ذكرناها سابقاً 
إنــه لــو كــان ال يــتم عقــد اإلمامــة إال باجمــاع ، وقــد علمنــا أن النــاس : والقاضــي عبــد الجبــار يقــول

رضى كل فريـق بمـا يختـاره اآلخـر، فلـو يمختلفون في المذاهب حتى يقع بينهم تكفير وتفسيق ، وال 
وأن ن أن يستشـــيروا ســـائر المســـلمين ...ولكـــن علـــى العاقـــدي» . اإلجمـــاع لمـــا تـــم أبـــداً  لـــم يـــتم ذلـــك

 يتحققوا من رضى الجماعة .. وكذلك الرضى واالنقياد وإظهار ذلك 
فــالمطلوب أن يقتــرن بالعقــد، قبــول مــن اإلمــام ليصــير إمامــًا ، ألنــه مــا لــم يقبــل بــذلك ال يمكــن أن 

يهم الشـروط الواجبـة يصير إمامًا وال يكتسب هذا العقد صفته الشـرعية إال بالعاقـدين الـذين تتـوافر فـ
 أن األمة فوضتهم في تحقيق إرادتها، وتمثيل اختيارها . ارباعتب

مفادها، أن يكون أهل العقد من أهل الستر والصالح، وممن تتق األمة بنصيحتهم  فالشروط
وسعيهم في المصالح، وتتعهم بقدرة التمييز بين من يصلح ل مامة وبين من ال يصلح لها. 

أن يكون العاقد بعيدًا عن الفسق وأن يكون عالمًا بالسياسة وأمور الدنيا أكثر  والمقصود بالعلم
بأمور الدين ، ألن المطلوب معرفة من يصلح ل مامة ومن تم اختباره أي تمتع العاقد  لماً منه ع

 بالرأي والحكمة.
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إذ ال يمكن  ادًا سياسية، ألن طابعها السياسي حجب عنها الطابع الديني،أبعالشروط تحمل  وهذه
: ومما يبدي قبل العاقدين  أن تتحقق صيغة العقد بشروط الشرعية بغير القبول الكامل، من 

السلطة ور جماع األمة حول مركزية تمحوبالتالي  ،هاجسهم لرأب الصدع في األمة اإلسالمية
عقد اإلمامة وال يجوز ال يمكن أن تعقد اإلمامة اإلمامين بل يجب اختيار واحد . و حدة، لو ا

 طال ايعتبر ب طرفي العالم، فان هذا العقد كانا في الشخصين وإن 
تشتت االمة وتفريط بجماعتها ومقوماتها الن الحكام إذا  للمعتزلة، فتعددية السلطة كانت تعني 

ية أو سيدين في جاهل أواشتدت منافستهم في الغلبة. ويقول الجاحظ: وهل رأيتم ملكين  واتعدد
إسالم من العرب جميعًا أو من العجم، وال يتحيف أحدهما من سلطان صاحبه وال ينهك أطرافه 
وال يساجله الحروب، إذ كل واحد منهما يطمع في حد صاحبه وطرفه لتقارب الحال واستواء 

  .القوى 
اإلمامة ال بد من توافر شروط أقرت المعتزلة بها واعتبرتها ضرورية، منها أن يكـون اإلمـام  إلدراك

، وأن يكــون حـــرًا رفـــة بــاألمور ، وأن يتصــف بالعدالــةحــرًا ، عــائاًل مســلمًا ، وأن يكــون ذا رأي ومع
يـة واإلرادة ومبــدأ ا أوكـل إليـه ، وال يكـون كـذلك إال إذا كـان مـزودًا بالحر مـمعنـاه أن يكـون متمكنـًا في

االختيار ، وهي أسس منظومتهم السياسـية التـي ينبنـي علـى صـرحها منصـب اإلمامـة ، وأن يكـون 
 عاقاًل ، فالعقل يمنحه قدرة التميز على ما ينبغي عمله، وما يمكن االستغناء عنه أو تجاوزه،

أمــا أن يكــون مســلمًا ، فهــذه الصــفة تلقائيــة، أي الهــدف إســقاط إمامــة الكــافر، وعــدم جوازهــا . أمــا 
وتعبئـــة  لسياســـةالعلـــم ، فهـــو صـــفة مضـــافة إلـــى العقـــل وهـــي المعرفـــة، إنمـــا الخاصـــة فـــي شـــؤون ا

الجيـون فـي حمايـة األمـة وجهـاد العـدو وقتالـه إلـى تجيـي  الجيـون وسـد الثغـور والغـزو إلـى ديـار 
حـاكم، فهـي . يبقـى أن يكـون اإلمـام عـاداًل ، فـاذا كانـت العدالـة شـرطًا فـي الشـاهد واألميـر والالكفـر

 .في اإلمامة أولى وأوجب
. ولكن يبدو أن هـذه القضـية خالفيـة رشي النسبقأن يكون اإلمام  قال : في موضع آخروالبعن 
قد شددوا على هذا الشـريط إال فـي لمعتزلة وبعن اأنفسهم، وهذا يعني أن أهل السنة زلة عتبين الم

 حاالت خاصة ...
الموضــوع نظريــة الــى المعتزلــة إلــى إمــام يســوس األمــة ويرعــى مصــالحها جعلهــم يتطرقــون  وتطلــع

التفضــيل فــي اإلمامــة ، حيــي حســموا الموقــف أخيـــرًا لصــالح المفضــول بنــاء علــى حرصــهم علـــى 
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، ألن اإلمامـــة ليســــت لألفضـــل بالفضــــل وال  المصـــلحة العامـــة ، التــــي تعـــد فــــوق كـــل االعتبــــارات
 .ما تقتضيه المصالح لألمةبزيادته وإنما يختار 

  .وهو األمر الذي يجعل المفضول أولى بالتقديم من األفضل 
الشـرعية تتطلـب الـوعي السياسـي بمصـلحة  يةفاإلمامة بـرأي المعتزلـة فـي تحققهـا بصـيغتها الدسـتور 

، رأى المعتزلــة جــواز اإلمامــةمــع تقريــر الطــابع السياســي لمنصــب  شــياً تمو ، األمــة وحفــظ الشــريعة
 انطالقًا من رفضهم لمبدأ العصمة .عزل اإلمام إذا أخل بشرط من الشروط المطلوب توافرها فيه 

وأما قولهم : إن من » يناق  عبد الجبار من ينكرون عزل اإلمام، فيرفن منطقهم ويقول : و 
ولي وينصب كاألمير، وإن أهل الصالح يازع فيه، ألن عندنا أنه فمتن لىحقه أن يولي وال يو 
، ألن . وأما قولهم أنه ال يؤخذ على يده ويأخذ على يد غيره، فغير مسلموالعلم ينصبونه إماماً 

من باطله،  ردونهي، و عندنا اإلمام يأخذ على يده العلماء والصالحون ، ينبهونه على غلطه
 .وإذا زاغ عن طريق الحق استبدلوا به عنه، زلويذكرونه بما 

ألنه ال خالف فقد ثبت باجماع الصحابة أن اإلمام يجب أن ُيخلع بحدا يجري مجرى الفسق، 
. فاإلمامة برأي المعتزلة ليست من أصول الدين بل هي ضرورية لسياسة بين الصحابة في ذلك

م الفقه، ورأوا أن العالم بالسياسة مقدم في وعل اسة، ولذلك ميزوا بين علم السياألمة ومصالحها
فاذا تساوى اثنان في خصال اإلمامة، إال أنه كان أحدهما أعلم واآلخر  ،اإلمامة على العالم بالفقه

أسوس، فان األسوس أولى باإلمامة ، ألن حاجة اإلمامة إلى السياسة وحسن التدبير أكد من 
 .حاجتها إلى العلم والفقه 

عروف والنهي عن المنكر ، على رأيهم واجب على سائر بالم األمروهناك قضايا مشتركة مثل 
المؤمنين ، كل على قدر استطاعته بالسيف فما دونه، فان قاوموا بالسيف كان ذلك كالجهاد، فال 

إن األمر بالمعروف والنهي عن  ،فرق بين الجهاد في الحرب وبين مقاومة الكافرين والفاسقين
شرعية الثورة إذا اقتضت الظروف، والثورة على الطغاة إذا استبدوا .  علىالمنكر ، يرتكزان 

 وتبديلهم إذا لم يذعنوا للحق ،
بعدًا سياسيًا مكماًل ألصلهم الخاص بالعدل وتقتضي مهام القيام بهذا المبدأ يحمل  المبدأ وهذا 

إنفاذ األمر األسهل. تجاوزه إلى  ووسائل تنفيذه، أن يكون متدرجًا متصاعدًا، وعلى ذلك ينبغي
األمر الصب، ويتحقق العلم بهذا التدرج عقاًل وشرعًا، أما عقاًل فاذا تمكن تحقيق هدف األمر 

 .بعالص السهل فال يجوز العدول عنه إلى األمر 
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نِيَن ٱْقتَتَلُواْ فَأَْصِلُحواْ بَْينَُهَما ۖ فَِإۢن بَغَْت َوإِن َطآئِفَتَاِن ِمَن ٱْلُمْؤمِ )الناحية الشرعية، فإن اآلية  وأما

ِ ۚ فَِإن فَآَءْت فَأَْصلِ  تِلُواْ ٱلَّتِى تَْبِغى َحتَّٰى تَِفٓىَء إِلَٰىٓ أَْمِر ٱَّللَّ
ُحواْ بَْينَُهَما إِْحَدٰىُهَما َعلَى ٱأْلُْخَرٰى فَقَٰ

َ يُِحب    9( الحجرات ٱْلُمْقِسِطينَ  بِٱْلعَْدِل َوأَْقِسطُٓواْ ۖ إِنَّ ٱَّللَّ

تتضمن أمرًا إلهيًا يوجب إصالح ذات البين ، أواًل ، ثم بعد ذلك بما عليه إلى أن انتهى بأمر 
 . لح المعتدى عليهمالقتال لصا

للحركة االعتزالية التي عرفت بتقاليدها الثورية وصالبة مواقفها المبدئية  موافقاهذا الموقف يبدو 
الظالم  لطانلسفي الدعوة إلى مقارعة الحكام الجائرين، وأوجبت على الناس الخروج على ا

بالسيف إلزالته ، تنفيذًا لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أخبرنا األشعري في نصه 
السابق، وكما يبدو أيضًا من اتجاه المعتزلة ضمنًا أنه ال يمكن أن يكون اإلمام عاداًل إال إذا كان 

 معتزلي العقيدة.
توافق أهل السنة والمعتزلة في حكم القيام باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كونه من و 

ٞة } :ابه الكريم حيي قالالواجبات على الكفاية، وهو ما قرره هللا تعالى في كت نكُۡم أُمَّ َوۡلتَكُن ِمِّ

ئَِك هُُم ٱۡلُمۡفِلُحونَ 
ٓ سورة آل { ]يَۡدعُوَن إِلَى ٱۡلَخۡيِر َويَۡأُمُروَن بِٱۡلَمۡعُروِف َويَۡنَهۡوَن َعِن ٱۡلُمنَكِرۚ َوأُْولَٰ

 :، إال أنه وقع خالف بين أهل السنة والمعتزلة فيما يلي[ 104عمران:
صلى هللا عليه وسلم  –منكر: فقد ساروا فيها عكس الحديي الذي بيَّن فيه الرسول طريقة تغيير ال

صلى  –موقف المسلم إزاء تغيير المنكرات: فعن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه أن النبي  –
قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : ) من رأى منكم منكرًا  –هللا عليه وسلم 
إذ أن تغيير  ،ان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمانفليغيره بيده ف

المنكر عندهم يبدأ بالحسنى ثم باللسان ثم باليد ثم بالسيف، بينما الحديي يرشد إلى العكس، وهو 
من أن تغيير المنكر يبدأ بالفعل باليد إذا لم يترتب عليه مفاسد،  ما يذهب إليه أهل السنة 

وال فتح باب فتنة أكبر من والتغيير باليد هنا ال يكون بالسيف، وإنما هو إزالة المنكر بدون قتال 
 .المنكر المراد إزالته

فقد أوجبه المعتزلة، والواقع أن جور السلطان وارتكابه المعاصي : الخروج على السلطان الجائر
ال يوجب الخروج عليه لما يترتب على ذلك من المفاسد ومن سفك الدماء وتفريق كلمة األمة، 

حمل السالح في وجوه و  ، ما يظهر الكفر منه صراحةفان اإلسالم ال يبيح الخروج عليه إال عند
المخالفين لهم من أهل القبلة: فال دليل لهم على ذلك، وال يجوز أن يستحل دم المسلم إال بما 
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حدده الشرع، وصاحب الكبيرة ليس بكافر، فال يجوز قتاله واستحالل دمه ولم يأمر الشرع بذلك، 
 .ارج والمعتزلةفيجب على المسلم االلتزام وترك تنطع الخو 

ال والقدرة على هذا الخروج وثانيًا،  مكانإلوتحدد المعتزلة شرطين أساسين للثورة : أواًل، يجب ا
، وبذلك تكون المعتزلة قد حلت مشكلة قيام الثورات حاًل أساسيه عادليكون الخروج إال مع إمام 

العدل والقوة وانسجامًا مع منظومتهم السياسية أقروا تطبيق المبدأ نفسه على اإلمام فيا يخص 
عن كي ية معاملة الرئيس أو اإلمام للرعية.  لجاحظ،ا عامة الشعب، ويتحدا المعتزلة ، بلسان

فالجاحظ يرى أن أساس التدبير الرغبة والرهبة . ذلك ألن الناس طبعوا على هذين األصلين، وأن 
ال بد للسلطان من مراعاتهما في معاملتهم إن الناس برأيه ال يتقادون إال لمنافعهم )الترغيب ( وال 

 ( ، والمثال على ذلك ما جاء به هيبتر يخضمون إال لصاحب القوة )ال
يدل على أهمية الترغيب والترهيب أو األمر والنهي، كضرورات عملية الممارسة سياسة  ومما

إن الرقبة والرهبة أصال كل تدبير وعليهما مدار كل سياسة عظمت أو » اإلمام ، قوله : 
: »  غير أن الجاحظ يربط سياسة الترغيب والترهيب بحدود العدالة، حيي يقول القرآن ،صفرت

ٍة َخۡير ة ٧ا يََرُهۥ ࣰفََمن يَۡعَمۡل ِمۡثقَاَل ذَرَّ  .  )الزلزلة ﴾٨ا يََرهُۥ ࣰَشرِّ ࣲ َوَمن يَۡعَمۡل ِمۡثقَاَل َذرَّ

، وإعطاء كل ذي حق حقه، وتطبيق القانون الذي معاملة الجميع على قدم المساواة  وأساس العدالة
 .يثبت المحسن على إحسانه ، ويعاقب المسيء على إساءته

ومن لم يعمل باقامة جزاء السيئة والحسنة، األساسية  لصفاتمن افصفة الحزم في السلطان  
، وعاقب في موضع العقوبة ، ومنع ساعة المنع ضع القتل، وأحيا في موضع اإلحياءوقتل في مو 

 .رحمة فوق ، وأعطى ساعة اإلعطاء ، خالف الرب في تدبيره، وظن أن رحمته 
أن المعتزلة لم يمارسوا أفكارهم الثورية هذه ضد األمويين فقط ، ألن األمر بالنسبة إليهم  ويبدو

كان أمر فكر سياسي وقيم ومبادى، ال سالالت وقبائل وأجناس، والدليل على ذلك أنهم طبقوا 
لك وكذعلى خصمه الوليد بن يزيد الملك  نظريتهم عمليًا في مؤازرتهم ليزيد من الوليد بن عبد

آخر خلفاء بني أمية، فانه يدل على أن مواقفهم أساسها  حمداف المعتزلة حول مروان بن متفال
 المبدأ ال التعصب .
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 ؟األمةلكل سأل: هل أراد المعتزلة لفكرهم السياسي أن يصبح جامعاً مشتركاً نأن  يبقى

الذي نشأ فيه، كان متألمًا قوميًا، وبالتالي  تمعن لنا على أن المجومن ثم يعني الجاحظ ليبره
أال ترى أنك ترى البصري فال تدري أبصري هو • بعيدًا عن األصول العرقية واألنساب فيقول : 

لي فال تدري أجملي هو أم مكي هو أم مدني، وترى الجمأم كوفي، وترى المكي فال تدري أ
هو أم شامي ... وكذلك ترى أبناء  زري جزيرة فال تدري أجخراساني، وترى الجزري ساكن ال

ومن  فرغانة ، وبين أهل فرغانة بالعرب واألعراب الذي نزلوا خراسان ال تفصل بين من نزل أبوه 
بوطنه فيقول : إن العرب كانوا إذا غزوا أو سافروا حملوا معهم  ءالجاحظ من تعلق المر  يخبرناثم 

ب األوطان حسنة كبرى حول ،بزكام أو صداع أو نزلة أحسواإذا ها ستنشقونيحفنة من تربة بالدهم 
بة يمهما كانت رديئة، ولوال ذلك الندفعوا إلى التنافس على البلدان الط رضا الناس ببلدانهم  هي

 .انيفإلى التحارب والت وانساقواالمناخ والخصب 
السالالت  الجاحظ إلى أن الوطن هو الشيء األسمى في نظر عامة مهما تعددت وبهذا يلخص 

جميع  الوطن شيء شامل لجميع الناس وغالب على محبة  واختلفت العناصر، ولذلك يقول: إن
 الجيرة.

 ال بد من القول : بعد هذا العرض المفصل

السياسية، لذلك ظهر االعتزال كحركة إن هذا الفكر لم يكن بعيدًا عن الساحة االجتماعية و 
مناهضة لتلك التي سادت  كمبادئالقانون العقلي،  دةار وسيايتعتمد اإلرادة ومبدأ االخت  تحررية

في تلك الحقبة : مبادى، أرادوا ، بواسطتها، افتعال ثورة فكرية وسياسية تعتمد االنفتاح العقلي 
زودوا بها اإلنسان المعتزلي، نواتها االنفالت من القدر  الياتوالفكري من جهة ، إلى جانب 
 في سبيل بناء سياسة الفرد وسياسة األمة.  االختيارالمحتوم، واالعتماد على النفس و 

وجعلوا غير أن اعتراضنا عليهم هو أنهم اشتهروا بقولهم بحرية الفرد ودفاعهم عن تلك الحرية، 
كيانيًا ، ثم إذا بهم بعد ذلك يدعونه إلى عقيدة . خلق القرآن، فلما أعرض  اإلنسان العاقل مخلوقاً 
فكرهم المبني على و عليه فرضًا تناقضوا بذلك أنفسهم، وعارضوا تعاليمهم  هاعنها ونأى فرضو 
 الحرية واالختيار.

دراية الو وعمل يتطلب الحنكة  يكن من أمر، فالجاحظ يرى أن السياسة أمر صعب  ومهما
، يبقى ضمن دًا ، ناهيك، بأن تحققها المثاليت في سبيل رفعة المبويتطلب االنتصار على الذا

 .إطار النسبية
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  المعتزلة عند األصول الخمسة.. 

صفاته، فهو واحد ال  فيوهو تنزيه هللا « التوحيد»أواًل: التوحيد.. األصل األول عند المعتزلة 
سلطانه  فيله، ال ينازعه  ثاني، أول ال «شيءليس كمثله »شريك له، متفرد ال مثيل وال شبيه له 

 أحد،
وال يفعل ثانيا: العدل: العدل عند المعتزلة هو تنزيه هللا فى أفعاله، فان هللا ال يحب الفساد، 

وكل عمل قبيح من العباد منزه عن فعل والمنكر  وألن العدل عنده أن ينهى عن الفاحشة القبيح،
ولهذا فأعمال العباد مخلوقة منهم هللا. واإلنسان مكلف قبل أن تأتيه الرسل ألنه صاحب عقل، 

ومن أفعالهم واختيارهم الحر دون إجبار أو إكراه، ولهم القدرة على أن يفعلوها أو يتركوها، ومن 
ويكتمل ، «القدرة واالستطاعة»عدل هللا أيضا أنه ال يكلف العباد بما ال يطيقونه وال يقدرون عليه 

 .على فعل الخير بالخير والشر بالشر العدل حين يثاب العبد
ثالثا: الوعد والوعيد: المعتزلة ترى أن هللا إذا وعد أوفى، والوعد هو وعد المؤمنين المطيعين من 

وهما أمران محققان ونافذان، ونازالن ال وهو توعد الكافرين والعصاة بالعقاب، خلقه بالثواب، 
ن توبة، وكذلك وعده بقبول ن الدنيا دو نار جهنم إذا خرج م فيمرتكب الكبيرة وعد هللا محالة، 
 .التوبة

رابعا: األمر بالمعروف والنهى عن المنكر: المعتزلة ترى أن األمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
 .ينطبق على المسلمين جميعا، وهو واجب عليهم وتكليف لهم

منزلة  فيوهى أن مرتكب الكبيرة ال هو بمؤمن وال هو بكافر، وهو خامسا: المنزلة بين المنزلتين: 
 النار إذا خرج من الدنيا بال توبة فيبين منزلتين، وهو مخلد 

 

 

 

 

 

 

 



 15الصفحة  السياسي محمد اللكود اإلسالمسلسلة 
 

 لخاتمة والنتائجا
.ترجع نشأة المعتزلة الى اتجاهين اساسيين، االتجاه االول : ذهب الى انها فرقة قامت على 1

 ، واعتزلت الحرب معه وضده، وصاروا اسالف المعتزلة الى االبدمام علي االعتزال عن اال
واالتجاه الثاني: هو حادثة مجلس الحسن البصري واعتزال واصل بن عطاء عنه كما بينا في 

 المحور االول.
عتقد بها المعتزلة هي خمسة، كما مر ذكرها ومنه اشتهرت المعتزلة من بين .ان االصول التي ي2

جميع المدارس االسالمية باعتمادهم والتزامهم بالعقل مصدرا للفكرة والعقيدة، في تحصيل مبادئ 
االسالم ومعتقداته واحكامه، وكانوا يسمون ايضا " بالمفوضة " لقولهم بتفوين االنسان في جميع 

مطلقة ودون اي تدخل من االرادة االلهية، وما ميزهم هو نفي الصفات عن الذات  افعاله بصورة
 االلهية .

.ان الدافع االساسي لنشأة االعتزال، هو العتزال قول الخوارج والمرجئة والفقهاء في مرتكب 3
نه الكبيرة، حيي ان الخوارج يرونه كافرًا، والمرجئة يرونه مؤمنًا مستحقا للنعيم، والفقهاء يرو 
 منافقا، والمعتزلة يرونه منزلة بين منزلتين : االيمان والكفر ويستحقون الخلود بالنار اذا لم يتوبوا 

.انقسمت مدرسة االعتزال الى اكثر من ثمانية عشر فرقة اجتمعوا حول االصول الخمسة 4
 وافترقوا حول بعن االمور ومنها االمامة.

المسلمين، وهم هنا يتفقون  المة، وتعيين االمام باختيار.االمامة بالنسبة للمعتزلة من واجبات ا5
مع االشاعرة واهل السنة مع افتراقهم معهم بطريقة االستدالل، فهم يثبتونها عن طريق العقل وحده 

االمامة، وافترقوا مع الشيعة االمامية  ألثباتمع ذهاب بعن فرق المعتزلة الى الشرع كطريقة 
 ن االمة في اثبات االمامة.الذين يذهبون الى النص بدال ع

 218-198.لقد اتخذت الدولة العباسية في زمن المأمون، االعتزال مبدًأ رسميًا للدولة بين سنة 6
هـ، وقد قدم علماء المعتزلة خدمة كبيرة ومهمة للدولة العباسية، فقد استطاع الحكام العباسيين ان 

المعتزلة التي وجدوها خير وسيلة للنفوذ يمرروا افكارهم واطروحاتهم السياسية من خالل عقائد 
الى المجتمع وتص ية خصومهم السياسيين والدينيين ومحاربة الزندقة، بل لتبرير اعمالهم، كما 

 فعل االمويين لما تبنوا عقائد المرجئة .
.يبدو ان المعتزلة هم اقرب الى اطالق تسمية المدرسة بداًل عن الفرقة، الن الفرقة تنشأ لنفسها 7
والفروع واالحكام والعبادات. والحياة في  لألصولا سياسيًا منبثقًا من عقائدها الدينية وتفهمها خط
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منظورها مزيج من الدين والسياسة، اما المدرسة فهي في الغالب تطلق على التبني الفكري، 
ما تنبثق والمعتزلة مدرسة فكرية كالمية شأنها شأن بقية المدارس الفكرية في االسالم، وهي غالبًا 

من مذهب او فرقة معينة، لذلك نستطيع ان نقول ان هناك نظرية سياسية للمعتزلة، ومن المتعذر 
الجزم بوجود فكر سياسي لديهم وان وجد فهو ضيق ال يقترن بالممارسة والتواصل المكاني 

 والزماني .
االسالمي  .من الممكن القول ان فكر االعتزال يكاد يكون معدوما وغير موجود في الفكر8

المعاصر، فلم يعد للمعتزلة اي وجود في ايامنا هذه كمدرسة دينية او مذهب اسالمي مستقل، 
وهذا ال يعني اضمحالل الفكر االعتزالي نهائيًا من عقول المسلمين، اذ بدأت تظهر ميول جديدة 

يكون تفسير  في اوساط المثقفين من اهل السنة نحو المنهج العقلي الذي يتميز به المعتزلة. وقد
هذه الميول على انها رد فعل على تفشي ظاهرة التحجر والجمود في اطروحات بعن التيارات 

ين ال يصلح اال للعصور االسالمية المعاصرة، التي اعدمت العقل واظهرت االسالم كأنه د
 القديمة وسكنة البوادي.
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