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 المقدمة
وأشهد  ،احلمد هلل الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون

واملرسلني صلى اهلل وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله خامت األنبياء ، أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له
 .عليه وعلى آله وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 : أما بعد
 : ويشتمل على متهيد وثالثة فصول، (1)فهذا حبث خمتصر عن موقف املستشرقني من املعتزلة

 : وفيه ثالثة مباحث، التعريف باملعتزلة: الفصل األول
 : وفيه مطلبان، وألقاهبمتسمية املعتزلة : املبحث األول

 .أصل تسمية املعتزلة: املطلب األول
 .أمساء املعتزلة: املطلب الثاين

 ظهور املعتزلة.لالعوامل اليت يرى املستشرقون أهنا ساعدت وهيأت : املبحث الثاين
 .أعالم املعتزلة: املبحث الثالث

 : وفيه ثالثة مباحث، موقف املستشرقني من مصادر التلقي عند املعتزلة :الفصل الثاني
 القرآن الكرمي.: املبحث األول
 السنة النبوية.: املبحث الثاين

 العقل.: املبحث الثالث
 : وفيه مخسة مباحث، موقف املستشرقني من أصول املعتزلة :الفصل الثالث

 التوحيد.: املبحث األول
 العدل.: املبحث الثاين

 الوعد والوعيد.: املبحث الثالث
 املنزلة بني املنزلتني.: الرابعاملبحث 

 األمر باملعروف والنهي عن املنكر.: املبحث اخلامس
 الخاتمة. 

 أسأل اهلل أن جيعله خالصا لوجه الكرمي، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

                                                 

 .ملخص من رسالة: موقف املستشرقني من الفالسفة عرض ونقد، ملنصور بن عبدالعزيز اجلحيلي، مع زيادات يسرية( 1)
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 د: عبد اجمليد بن حممد الوعالن
awalaan@gmail.com 
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 تمهيدال
ولن  عز وجلوما ذاك إال أنه سنة من سنن اهلل ، قائم منذ األزل، احلق والباطلإن الصراع بني 
 جتد لسنة اهلل تبديالً.

بقيادة اليهود والنصارى ، ولقد تكالب أعداء اإلسالم على الدين احلق من كل حدب وصوب
 ڤ ڤ ڤ ٹژ : قال تعاىل، وال طريقة إال سلكوها، حيث مل يعلموا وسيلة إال استخدموها

 ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 .(1) ژ  ڇ
 مث االستشراق.، التنصريو ، من هذا الدين؛ احلروب الصليبيةللنيل  هموكانت من وسائل

، أنه فكر نري ملتزم باملوضوعية مذلك لزعمهو ، من أخطر الوسائل -أي االستشراق –هو و 
 والدراسات اإلسالمية.، واألمانة العلمية يف البحث

، ونشر مؤلفاهتم، هذه الفرقةظهر يف متجيدهم لرجال ، اهتم املستشرقون باملعتزلة اهتماماً بالغاً وقد 
 وبيان أهنم أكثر املنتسبني إىل اإلسالم فهماً لإلسالم.، وعلى أفكارهم واملبالغة يف الثناء عليهم

 اً هبذا االسم.وأّلف كتاب، وصفهم املستشرق )شتيز( بأهنم املفّكرون األحرار يف اإلسالمكما 
وكتب املستشرق )هاملتون جب( عدداً من الكتب منها؛ وجهة اإلسالم )إىل أين يتجه اإلسالم( 

ودعا إىل إسقاط ، و)االجتاهات احلديثة يف اإلسالم( جمَّد فيه مسلك املعتزلة ومن تأثر هبم يف هذا العصر
 .وقبول مفهوم التطور، مذهب أهل السنة

املعتزلة( ألمحد بن حيىي املرتضى، ديفلد( بتحقيق كتاب )طبقات وقامت املستشرقة )سوسنه 
صدَّرته مبقدمة أشادت فيها باملعتزلة وأهنا خدمت دين اإلسالم خدمة عظيمة من خالل جمادلتها للثنوية 

 وطَّأت ألهل السنة الطريق إلثبات عقيدهتم. –أي املعتزلة  –وردها ملقاالهتم. وذكرت بأهنا 
ح فأصب ،كما أثاروا يف نفوس الباحثني أن تاريخ املعتزلة وعقائدهم وثروهتم العلمية قد ذهبت

من  ة احلقيقيةمما حيتم ضرورة إنشاء بعثة علمية ألخذ الصور  االعتماد على نقول خصومهم عنهم؛
والقيام بنشرها. وقد كانت هذه دعوة املستشرق )الفرد ريها وغخملفاهتم اخلطية املبعثرة يف بالد اليمن 

إن ما انتهى إلينا من كتابات رجال ": حيث قال، جيوم( أستاذ الدراسات الشرقية يف جامعة لندن
وقد كانوا حيملون ، االعتزال قليل جداً إىل حد أننا مضطرون إىل أن نعتمد على ما يقوله خمالفوهم عنهم

                                                 

 .112: ( األنعام1)
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إذا كنت مكتبات الشيعة ، فإن أملنا لكبري، مريرة ملا قام به املعتزلة من أعمال تعسفية لذلكهلم ذكريات 
وإن أولئك الذين  أصل معتزيل أن نقوم بنشرها. هذا يف اليمن أو يف غري اليمن حتوي خمطوطات من

أقدموا على حيسنون صنعًا إذا ، يرغبون يف الوقوف على نتاج العقل العريب يف عصور اخلالفة الذهبية
 .(1)"درس هذه الرسالة اللّماعة يف تأريخ حركة عظيمة يف حركات الفكر العريب

، أهنم عندما تعرضوا لدراسة اإلسالم بشكل عامتهم للمعتزلة منهج املستشرقني يف دراسوكان من 
 اإلسالم بل درسوه وقد ترسخ يف أذهاهنم فكرة أساسية وهي البد من هدم، مل يدرسوه مبوضوعية ونزاهة

 .(2)والقضاء عليه
وأفضل الطرق لتثبيت والية املستعمر : نقل الدكتور )موريس بوكاي( عن املستشرق )هانونو( قولهو 

بإبراز اخلالفات ، هو تشويه الدين اإلسالم وتصوره يف نفوس معتقديه، األوريب على البالد اإلسالمية
 .(3) يشّوهها وينحرف هبا عن قيمها األصلية. مع شرح مبادئ اإلسالم شرحاً .املذهبية 

وأثرت على تفكري ، البحث عن املسائل اخلالفية الشائكة اليت أثارهتا تلك الفرقفكان تركيزهم يف 
من غري أن يتبعوا ، فيربزون تلك املسائل ويظهروهنا على أهنا هي احلق والصواب، املسلمني وأشغلتهم

 واتباع الدليل والربهان يف الوصول للنتيجة.، محيصمنهجاً علمياً يقوم على البحث والت
، (4) واملعيار الذي توزن به احلقيقة الدينية، فقد تبنوا فكرة أن العقل هو مصدر املعارف الدينية

أو حىت مناقشة تلك الردود أو ، موافقة للمعتزلة دون نظر للردود عليهم، لدين اإلسالميلونسبوا ذلك 
 بنفس الطريقة اليت أبرزوا هبا الطريقة العقالنية اليت سار عليها املعتزلة.على األقل عرضها 

ا من باب إثبات أصلها وأن وهنويناقش، تبين األفكار اخلطرية وكأهنا من املسلماتومن منهجهم 
 املسلمني قد استفادوها من ذلك األصل ونسبوها ألنفسهم.

، ومفكروه، ووصفهم بأهنم محاة الدين، املعتزلةالتلميع والثناء املبالغ فيه ألعالم منهجهم ومن 
، إنه املدافع عن اإلسالم ضد األديان األخرى: فمن ذلك قوهلم عن أيب اهلذيل العالف، والذَّابون عنه

بأنه  ووصف اجلاحظ، (5) وأنه قد اشتهر حبسن اجلدل واملناظرة، وضد التيارات الفكرية للعصر السابق

                                                 

 .مقّدم له آلفرد جيو ، سن جار اهللتأليف زهدي ح، من مقدمة كتاب املعتزلة (1)
 .93: سعد الدين السيد صاحل، مواجهة اإلسالماحذروا األساليب احلديثة يف : ( انظر2)
 .93: احذروا األساليب احلديثة يف مواجهة اإلسالم، 65: لطفي مجعة، اهلل أو الدمار: ( انظر3)
 .159: جولد زيهر، مذاهب التفسري: ( انظر4)
 .30/9388، 2/421دائرة املعارف اإلسالمية : ( انظر5)
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 .خبري بالنفوس
يف أمور يُقطع بثبوهتا؛ حيث جند ، التدليس والتشكيك الكذب أو م يعتمدونأهنومن منهجهم 

فليس أمامهم إال  -ال يستطيعون عنها حميداً  - أهنم عند وقوفهم على معضلة وكبرية من كبائر الفرق
 لبحث العلميأو إنكارها وهو ما ال يستطيعونه أمام ا، إثباهتا وبالتايل ظهور عوار هذه الفرقة الضالة

، أو أن املذهب قد اعرتاه بعض الدس واحلشو، القول بأن هذه األقوال مكذوبة عليهميبادرون جند أهنم 
وبيان ، أو الزعم بأنه مل تصل كل مصنفات ذلك العامل حىت ميكن فهم مقصده متاماً ، والتقوُّل عليه

 حجته اليت قال على ضوئها ذلك القول.
، بل هترهبم من ذلك، وعدم قدرهتم على إثبات دعواهم، اإلساءة لإلسالمتعمد منهجهم ومن 

ر( عندما زعم بأن القرآن الكرمي إمنا لد زيهفهذا املستشرق )جو ، وكأن قوهلم حجة ال حتتاج إىل دليل
بل اكتفى برمي ، مل يستطع أن يقدم دلياًل واحداً على ذلك، (1) استمد موضوعاته من العهد القدمي

 .فقطالشبهة أو الفرية 
  

                                                 

 .15-14: العقيدة والشريعة: ( انظر1)
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 التعريف بالمعتزلة: الفصل األول

 
 :وفيه ثالثة مباحث

 :وفيه مطلبان، تسمية المعتزلة وألقابهم: المبحث األول
 .أصل تسمية المعتزلة: المطلب األول
 .أسماء المعتزلة: المطلب الثاني

 .ظهور المعتزلةلالعوامل التي يرى المستشرقون أنها ساعدت وهيأت : المبحث الثاني
 .أعالم المعتزلة: المبحث الثالث
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 تسمية المعتزلة وألقابهم: المبحث األول

 :أصل تسمية المعتزلة: المطلب األول

عدَّ املستشرق )كارلو الفونوس نيلنو( معرفة سبب إطالق لفظ )املعتزلة( وبأي معىن أطلق من 
الوقوف على حل هذه املسألة يساعد يف حل مسألة تعترب من أهم املسائل التارخيية  نوأ، املسائل اخلطرية

 .(1) وهي مسألة أصول حركة املعتزلة وطابعها األصلي
 : منها، عدة أقوال فقالوا يف أصل اطالق لفظ املعتزلة

 : أنها من الزهد والورع: أولا 
الذي ، )جولد زيهر( حيث يفسر اسم )املعتزلة( بأنه مشتق من االعتزالوهذا هو رأي املستشرق 

 .(2)وبواعث مصدرهم كانت من التقوى والتعبد ويرى أن نقطة ابتداء املعتزلة ،هو مبعىن الزهد والتعبد
 : وأيد رأيه مبا يلي

 ما ورد من تفسري لكلمة )املعتزلة( مبعىن الزهد والتعبد. -1
حىت روي عن واصل بن عطاء الغزايل ، رجال املعتزلة من زهد وتقشفما روي عن عدد من  -2

 أنه مل يقبض يف حياته ديناراً أو درمهاً.
 

 : أنها من النفصال والنشقاق: ثانياا 
 فون كرميرو ، األملاين فون هامرو ، السويسري )اشتيرت: وهذا رأي كثري من املستشرقني منهم

املستشرق )نيللو( يف حبثه عن أصل تسمية املعتزلة ثبتاً حيوي عدداً وقد قدم ، ( وغريهم كثريالنمساوي
 .(3)من أمساء املستشرقني الذين قبلوا الرأي الذي يقول بأن كلمة )املعتزلة( تعين )املنشقني واملنفصلني(

ويعتمدون ، يعودون باملعتزلة إىل ما قبل واصل بن عطاء (4)والقائلون هبذا القول من املستشرقني
، وجيعلون السبب الرئيس يف نشأة املعتزلة، (5)على بعض النصوص اليت تسمي املعتزلة أحيانًا بالقدرية

                                                 

 .173: حبوث يف املعتزلة )نيللو(، الرتاث اليوناين يف احلضارة اإلسالمية: ( انظر1)
 .179-178: حبوث يف املعتزلة )نيللو(، الرتاث اليوناين يف احلضارة اإلسالمية، 101: العقيدة والشريعة يف اإلسالم: ( انظر2)
 .80-1/79فلسفة الفكر الديين بني اإلسالم واملسيحية ، 175: الرتاث اليوناين يف احلضارة اإلسالمية: ( انظر3)
 .177: الرتاث اليوناين يف احلضارة اإلسالمية: ( انظر4)
وقد تطلق هذه التسمية ، عكس اجلربية، إن العبد هو الذي خيلق فعله: نسبوا إليه لنفيهم إياه بقوهلم، نفاة القدر: ( القدرية هم5)
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ولكن ، وأن )املعتزلة( اسم عام لفئة انفصلت عن اجلمهور وانشقت عليه، (1)هو اختيار من نوع سياسي
وأن السبب  (2)علماً على مذهب خاص، االسم يف أوائل القرن الثاين للهجرة مبضي الزمن أصبح هذا

وأن كلمة )املعتزلة( حتمل بني ، (3)يف اعتزال واصل بن عطاء هو ثورته على املذهب املنكر حلرية اإلرادة
 .(4)واملعتزل هو املخالف واملنفصل، ثناياها طابع االستنكار

 املستشرقون قد أورده عدد من كتاب الفرق يف كتبهم كالبغداديوهذا الرأي الذي قال به 
وأن كلمة )املعتزلة( لفظ أطلقه أعداؤهم من أهل السنة عليهم للتدليل على أهنم انفصلوا ، والشهرستاين

هبذا االعتبار اسم  مفه، وا قول األمة بأسرها يف مرتكب الكبريةلواعتز ، وتركوا مشاخيهم القدامى، عنهم
 .(5)فاملعتزيل هو املخالف واملنفصل، واهتاماً واضحاً باخلروج على السنة واجلماعة، عاً من الذميتضمن نو 

 
 : أنها من الوقوف على الحياد: ثالثاا 

( من أن االعتزال مأخوذ الفرنسي وهذا هو رأي املستشرق )نيللو( واملستشرق )دومينيك سورديل
 املعتزلة قد وقفوا على احلياد بني أهل السنة واجلماعة وبني اخلوارج.والسبب يف ذلك؛ أن ، من احلياد

بل قال ، (6) لذا فإن مفهوم االعتزال عندهم هو الوقوف على احلياد يف مواجهة الفرق املتنازعة
، أنه قد يطلق على بعض الصحابة الذين وقفوا على احلياد بني علي ومعاوية: مجرت(: املستشرق )د

إال أنه ليس هناك أي صلة بينهم وبني حركة ، وسعد بن أيب وقاص، كعبداهلل بن عمرو بن العاص
 .(7) االعتزال اليت أسسها واصل بن عطاء

 
 : أن المعتزلة تطور من القدرية: رابعاا 

                                                 

، 63: التبصري يف الدين، 118-117: الفرق بني الفرق: . انظرهي اليت ورثت القول هبذه املقولةألهنا ، على فرقة املعتزلة 
 .1/56امللل والنحل 

 .194: يخ الفلسفة اإلسالمية )هنري كوريان(ر تا: ( انظر1)
 .176: حبوث يف املعتزلة )نيللو(، اإلسالميةالرتاث اليوناين يف احلضارة : ( انظر2)
 .177: السابق املرجع( 3)
 .184: تاريخ الفلسفة اإلسالمية )هنري كوريان(: ( انظر4)
 .84: دراسات يف الفرق والعقائد اإلسالمية: ( انظر5)
، 190، 181: حبوث يف املعتزلة )نيللو(، اإلسالميةالرتاث اليوناين يف احلضارة ، 30/9384دائرة املعارف اإلسالمية : ( انظر6)

191. 
 .184-183: حبوث يف املعتزلة )نيللو(، الرتاث اليوناين يف احلضارة اإلسالمية: ( انظر7)
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إال أنه خيتلف عنه من ، وهذا القول متداخل مع القول بأهنا مأخوذة من االنفصال واالنشقاق
وأن أصول املعتزلة التارخيية تعود إىل ، كون القائلني به جعلوا القدرية هي أصل املعتزلة ومبدأهاخالل  

وقد قال هبذا من املستشرقني ، مع قوهلم بأهنا من االنفصال واالنشقاق، وغيالن الدمشقي معبد اجلهين
 .(1) (اهلولندي دي بوار، فون كرمير، )اشتيرت

ذلك ، إال أنه ليست له عالقة بالتسمية، للحقيقة من حيث أصل نشأة املذهبفقه اوهذا فيه مو 
كما أن غيالن ،  (2)خلق األفعال للعبادقد اتفقتا على إنكار القدر والقول بنسبة ، أن املعتزلة والقدرية

القدر مما يرجح أن أصول مذهب ، (3) الدمشقي ذكره كتاب طبقات املعتزلة ضمن رجال الطبقة الرابعة
 من حيث توافق األفكار يف مسألة القدر. انت ممهدة ألصول االعتزالك

                                                 

 .177:  املرجع السابق: ( انظر1)
 .61-60: املعتزلة بني القدمي واحلديث: ( انظر2)
 .229: ضل االعتزال وطبقات املعتزلةف، 25: طبقات املعتزلة البن املرتضى: ( انظر3)
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 أسماء المعتزلة: المطلب الثاني
 المعتزلة.: أولا 

، (1)حىت غدا أشهر أمسائها وأعّمها، املعتزلة( على هذه املدرسة العقديةلقد غلب إطالق اسم )
وال خالف  (2) املستشرقني يطلقون عليهم اسم )املعتزلة(فغالبية ، ولكن املستشرقني فيه على طريف نقيض

كانوا   -أنفسهم–( أن املعتزلة الفرنسي ويرى املستشرق )هنري كوريان، بينهم إال يف أصل التسمية 
، (3) وليس يف ذلك ما يدل على أن االسم يدينهم بشيء، يفخرون هبذا االسم يف كل مراحل تارخيهم

 .(4) مضمناً معىن الذم أو السخريةومل يطلقه عليهم أهل السنة 
، ويرى أهنا غري معقولة وال وجه هلا، ( يعرتض على هذه التسميةالسويدي بينما املستشرق )نيربج

وحجته يف ذلك أنه قد ورد تسمية هذه املدرسة )بأهل االعتزال( و)من قال باالعتزال( فلو كان معىن 
يرادفها  كاملرجئة،  أن هلا عدة نظائر يف عرف ذلك الزمانكما ،  الكلمة ما زعموه ملا جازت هذه التسمية

 اليت يرادفها أهل الرفض ومن قال بالرفض.  والرافضة ،أهل اإلرجاء وهم الذين قالوا باإلرجاء
هو القول ، ويؤيد اعرتاضه ما أورده املسعودي من أن كلمة )اعتزال( يف اصطالح مذهب املعتزلة

 .(5) تزال صاحب الكبرية عن املؤمنني والكافرينأي باع، باملنزلة بني املنزلتني
 

 : القدرية: ثانياا 
يرى املستشرق )أشتيرت( أن املعتزلة يف بدء أمرهم كانوا يسمون )القدرية( مث ملا أظهروا آراء خمالفة 

والوعد والوعيد بدت هذه التسمية )القدرية( غري ، وطبيعة القرآن، مثل صفات اهلل، يف مسائل عديدة
 .(6) فاستبدلت بتسمية )املعتزلة(، كافية للداللة عليهم

فذلك للقدرة اليت يقولون ، فإذا مسي املعتزلة باسم القدرية: (اإلجنليزي ويقول املستشرق )فوكوك

                                                 

 .10: املعتزلة زهدي جار اهلل: ( انظر1)
 .30/9384دائرة املعارف اإلسالمية : ( انظر2)
 .184: تاريخ الفلسفة يف اإلسالم )هنري كوريان(: ( انظر3)
 .190: الرتاث اليوناين يف احلضارة اإلسالمية: ( انظر4)
 .7/234، 6/22مروج الذهب : ( انظر5)
 .177-176: حبوث يف املعتزلة )نيللو(، الرتاث اليوناين يف احلضارة اإلسالمية: ( انظر6)
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واستند ، (1) فيظهر أن اشتقاق هذا االسم أتى من إسنادهم أفعال العباد إىل قدرهتم، بوجودها يف العباد
ويلقبون بالقدرية إلسنادهم أفعال العباد ": إىل نص ذكره اإلجيي يف املواقف حيث يقوليف قوله هذا 

 .(2) "إىل قدرهتم
كيف وملاذا مسي القائلون حبرية ": ويقول، وال يوافق املستشرق )نيلو( على تسمية املعتزلة بالقدرية

أي )القائلون ، معناه العكس متاماً اإلرادة واالختيار من املسلمني )قدرية( مع أن هذا االسم يبدو أن 
 ".مبذهب القدر واجلرب(؟

، اعتاد املؤلفون العرب أن جييبوا عن هذا السؤال باشتقاق من قبيل االشتقاق عن الضد": مث يقول
ولقد شعر الناس مبا بني االسم ، ألهنم أنكروا القدر أو على إنكارهم القدر، فيقولون إهنم مسوا القدرية

إن من يقول بالقدر خريه وشره من : حىت قال أحد القدرية، قض يف العصور املتأخرةواملسمى من تنا
 .(3) "أوىل باسم القدرية منها، اهلل

ذلك املصطلح ، ويذكر املستشرق )لويس غاردية( بأن املعتزلة قد حاولوا التخلص من اسم القدرية
البعض منهم بتفسري األصل االشتقاقي حىت قام ، فتنصلوا منه، الذي قد أطلق عليهم من غري حتفظ

 .(4) للكلمة تفسرياً خمتلفاً واستخدموها للتعبري عن أولئك الذين نادوا بفكرة القدر املطلق
وهبذا نالحظ أن املستشرقني ال يرون تسمية املعتزلة بالقدرية ومن يثبت ذلك منهم فإمنا جيعله 

، ء املستشرق )فوكوك( الذي يسمي املعتزلة باسم القدريةباستثنا، وليس امساً هلم، منشأ ومتهيداً للمعتزلة
وأن اشتقاق هذا االسم أتى من إسنادهم أفعال ، ويعلل ذلك للقدرة اليت يقولون بوجودها يف العباد

 .(5) العباد إىل قدرهتم
 

 أهل العدل والتوحيد.: ثالثاا 
حينما توجه ، أمرهميرى املستشرق )دي بوار( أن أخص لقب أطلق على املعتزلة حىت آخر 

 رهو أهنم )أهل العدل( القائلون بأن اهلل ال يصد، تفكريهم إىل مباحث ختتلط فيها الفلسفة بالكالم

                                                 

 .199: املرجع السابق: ( انظر1)
 .415: املواقف لإلجيي: ( انظر2)
 .178: حبوث يف املعتزلة )نيللو(، الرتاث اليوناين يف احلضارة اإلسالمية: ( انظر3)
 .24/7371املعارف اإلسالمية دائرة : ( انظر4)
 .199: حبوث يف املعتزلة )نيللو(، الرتاث اليوناين يف احلضارة اإلسالمية: ( انظر5)
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وهم يسمون بعد ذلك )أهل التوحيد( الذين ، وأنه يثيب اإلنسان ويعاقبه على حسب عمله، عنه شر
 .(1) ينكرون أن صفات اهلل زائدة على ذاته

يهر( فريى أنه بسبب اجتاه ميلوهم ونزعاهتم الدينية والفلسفية إىل مسأليت أما املستشرق )جولد ز 
 .(2) )العدل والتوحيد( فقد مسوا أنفسهم )أصحاب العدل والتوحيد(

وذكر حمرروا مادة )املعتزلة( يف دائرة املعارف بأنه قد عرف عن املعتزلة بأهنم أهل العدل 
 .(3)والتوحيد
 

 : الجهمية: رابعاا 
أن اسم اجلهمية من أمساء املعتزلة ويقولون إن علماء احلنابلة هم الذين أطلقوا  يرى املستشرقونال 

 هذا االسم على املعتزلة .
إن علماء احلنابلة هم الذين أطلقوا اسم )اجلهمية( " : (األمريكي املستشرق )مونتغمري واتيقول 

وأنه نتيجة لصراع األمساء ، تعرف باسم )اجلهمية(على )املعتزلة( ألنه مل يكن هناك فرقة أو جمموعة 
مما ، وجدها مؤلفو الفرق مفيدة يف تصنيف آرائهم عن الفرق، املوجود يف ذلك الوقت برزت مادة مثرية

منطويًا على مفارقة ، جيعل االعتقاد بأن جهمًا التارخيي قد اعتنق كل هذه اآلراء املنسوبة إىل اجلهم
 .(4)"تارخيية

بل  ؛مل يكونوا يعطوهنم فقط، ( أن املعتزلة يف عالقتهم مع اجلهميةاألملاين شرق )بينسويرى املست
 .(5) كانوا يأخذون منهم أيضاً 

 

                                                 

 .99: تاريخ الفلسفة يف اإلسالم )دي بوار( (1)
 .104: العقيدة والشريعة: ( انظر2)
 .159: اإلسالميمذاهب التفسري ، (24/7374: دائرة املعارف اإلسالمية: ( انظر3)
 .17: ناهد جعفر: مقالة عن اجلماعة والفرق )مونتغمري وات( ترمجة: ( انظر4)
 .130: مذهب الذرة: ( انظر5)
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 ظهور المعتزلةلل التي يرى المستشرقون أنها ساعدت وهيأت مالعوا: المبحث الثاني

 : ظهور املعتزلة ما يليلل اليت يرى املستشرقون أهنا ساعدت وهيأت ممن العوا

 : الجدل واللجاج بسبب الخالفات الكالمية بين الفرق اإلسالمية -1
، واشتد النزاع بني أهل السنة واخلوارج، سيطرت قضية مرتكب الكبرية على النقاشاتحيث 

وتعاظم اخلالف بني الفرق ، حكم اخلوارجواعرتض املرجئة على ، فرفض اخلوارج حكم أهل السنة
اليت كان من ، وصارت تعقد يف مساجد البصرة وغريها حلقات املناظرة، واحتدم اجلدال، اإلسالمية

 .(1)إن مرتكب الكبرية املسلم )منافق(: أشهرها حلقة احلسن البصري الذي حاول أن حيل املشكلة بقوله
، وحتوز قبوهلم، املعتزلة لتضع حلواًل حتسب أهنا سرتضي اجلميعظهرت الوقت ويف هذا اجلو 

 مستخدمة يف ذلك اجلدل واملناظرات الكالمية. (2) وتصلح ذات بينهم
، (3) ومنهم )نيلل قد أورده عدد من املستشرقني، وهذا العامل من عوامل الظهور لفرقة املعتزلة

( حيث يرون أن املعتزلة قد وقفوا على (6)اإلجنليزي هاملتون، (5) غردية وقنوايت، (4) مونتجمري وات
فقالوا باملنزلة ، على يد واصل بن عطاء وشكلوا حزباً ثالثاً ، احلياد بني أهل السنة واجلماعة وبني اخلوارج

 .(7)بني املنزلتني
 
 : التيارات الدينية غير اإلسالمية -2

يرى املستشرق )هنري كوربان( أن التيارات الدينية غري اإلسالمية قد سامهت يف تبلور الفكر 
من خالل تفاعلهم وموقفهم العام من اجلماعات غري املسلمة اليت تكونت داخل اجملتمع ، املعتزيل

                                                 

 .119: العقائد النسفية، 164: االنتصار: ( انظر1)
 .28-24: املعتزلة )جار اهلل(، 51: مقدمة االنتصار، 6/24، 1/71مروج الذهب : ( انظر2)
، 81\19: حبوث يف املعتزلة )نيللو(، الرتاث اليوناين يف احلضارة اإلسالمية، 30/9384دائرة املعارف اإلسالمية : ( انظر3)

190 ،191. 
 .131: د. عبدالرمحن سامل، التاريخ السياسي للمعتزلة: ( انظر4)
التاريخ : وانظر، د. صبحي الصاحل وآخر: ترمجة، لويس غردية و ج قنوايت، فلسفة الفكر الديين بني اإلسالم واملسيحية: ( انظر5)

 .131: د. عبدالرمحن سامل، السياسي للمعتزلة
 .19: د. فاحل الربيعي، تاريخ املعتزلة وفكرهم وعقائدهم: ( انظر6)
 .3/149فلسفة الفكر الديين ، 8/2400دائرة املعارف اإلسالمية : ( انظر7)
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صاحب األغاين من ويستدلون على ذلك مبا ذكره ، واليهودية، (2) واملزدكية، (1) كاإلثنينية،  اإلسالمي
كانا حيضران يف بيت أحد األزديني جمالس يدافع فيها احلاضرون ،  أن واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد

وأن بعض آراء املعتزلة كالقول بالتوحيد وخلق القرآن إمنا كانت ردة فعل لتثليث ،  عن العقيدة الثنوية
 .(3)النصارى وجتسيد اإلله

 
 اليونانية بزعم الدفاع عن الدين اإلسالمي.دراسة الفلسفة  -3

حيث استخدمت املعتزلة الفلسفة ، الفلسفة اليونانية يف منو الفكر االعتزايل وتطوره تلقد سامه
والبحث يف الصفات ، ومن مث تدرجت يف األخذ مبنهاج فالسفة اليونان (4) لتكوين عقيدة األلوهية

وقد أشار لذلك ، وتأثروا هبا كثرياً نظراً العتمادها على العقل ،فدرس رجال املعتزلة الفلسفة (5) اإلهلية
اتصاالً بالفلسفة  حيث نصت على أن املعتزلة كانوا أكثر الفرق، املستشرقون كما جاء يف دائرة املعارف

، رهم إفادة منها؛ اضطرهم لذلك ما انتدبوا أنفسهم له من احلجاج عن الدين وعقائدهوأكث، اليونانية
 .(6) والرد على املخالفني من أصحاب امللل األخرى

وعلى األخص تأثروا بيحىي ، إن املعتزلة يف نشأهتم تأثروا بالالهوت اليوناين: يقول فون كرمير
 .(7) الدمشقي وتلميذه تيو دور أيب قرة

 .(8) ويرى شتيرت أن االعتزال يف آخر تطوراته قد تأثر كثرياً بالفلسفة اليونانية
ويستوحون تأمالهتم ، يرى هاملتون أن املعتزلة كانوا يصبون عقائدهم يف قوالب األفكار اليونانيةبل 

                                                 

، فإهنم قالوا حبدوث الظالم، يزعمون أن النور والظلمة أزليان قدميان خبالف اجملوس، األزليني االثننيهم أصحاب : ثنينية( اال1)
: واختالفهما يف اجلوهر والطبع والفعل واحليز واملكان واألجناس واألبدان واألرواح. انظر، بتساويهما يف القدم: وهؤالء قالوا

 .1/290امللل والنحل 
واألشياء كلها ملك هلل ، الذي كان إباحياً يقول باستباحة أموال الناس وأهنا يفء، الزنديق، ب مزدكأصحا: ( املزدكية من الثنوية2)

 .279: فهرست ابن الندمي، 1/294امللل والنحل : مشاع بني الناس. انظر
 .186: تاريخ الفلسفة يف اإلسالم )هنري كوريان(: ( انظر3)
 .83: اإلسالميةالرتاث اليوناين يف احلضارة : ( انظر4)
 .49: اإلسالم كبديل )هوفمان(: ( انظر5)
 .8/2400 دائرة املعارف اإلسالمية: ( انظر6)
 .114: أدب املعتزلة : ( انظر7)
 .114: املرجع السابق : ( انظر8)
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فاملعتزلة ، وهذا غري مقبول، (1) اليونانية بداًل من القرآن -ما وراء الطبيعة – الدينية من امليتافيزيقيا
 مسلمون تأثروا باليونان وليسوا يونانيني تأثروا باإلسالم.

                                                 

 .115: املرجع السابق: ( انظر1)
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 أعالم المعتزلة: المبحث الثالث
 : تمهيد

فرق كثرية حتتلف يف بعض التفاصيل املعتزلة يقرر املستشرقان )لويس غاردية وجورج قنوايت( بأن 
إال أنه  (1) وأنه مل يقع إمجاع على مذهب واحد يف حقائق العقيدة كلها بني أئمة املعتزلة، واجلزئيات

األمر باملعروف والنهي ، املنزلة بني املنزلتني، الوعد والوعيد، العدل، هي )التوحيد، جتمعها مخسة أصول
 .(2) وليس يستحق أحد اسم االعتزال حىت جيمع القول هبذه األصول اخلمسة عن املنكر(

معتزلة البصرة ، طائفتني( بأن املذهب االعتزايل قد انقسم إىل اهلولندي ويرى املستشرق )فنسنك
واملعتزلة ينقسمون إىل معتزلة ، بل اصطالحياً ، دون أن يعين ذلك انتماًء جغرافيًا حقاً ، ومعتزلة بغداد

 .(3)وهبذا تنقسم املعتزلة إىل أربع فرق كالمية، متقدمون ومعتزلة متأخرون
ذكر أن من معتزلة البصرة في، كر املستشرقان )لويس غاردية وجورج قنوايت( بعض أعالم املعتزلةذ وي
، مثامة بن األشرس، أبو موسى املردار، اجلاحظ( ومن معتزلة بغداد )بشر بن املعتمر، النظام، )العالف

ويؤكدان بأن املؤرخني واملصنفني يف الفرق ، ةأمحد بن أيب داؤد( وأهنم مجيعاً كانوا مندفعني بروح واحد
 .(4) كان مييز هؤالء العلماء  مل خيطئوا إذ ردوا إىل األصول اخلمسة كل ما

 ومن النقاط اليت يذكرها املستشرقون عن أعالم املعتزلة:
 : مؤسس مذهب المعتزلة -أ

وأنه ، (5)الغزال -أبو حذيفة  –يقرر املستشرق )فنسنك( بأن مؤسس املعتزلة هو واصل بن عطا 
وهو شيخ املعتزلة ، وإحدى وثالثني للهجرةرأس فرقة املعتزلة وأنه ولد سنة مثانني للهجرة وتويف سنة مائة 

 .(6) وقدميها
والذين  (7) ويعده املستشرق )جولد زيهر( بأنه هو وعمرو بن عبيد مؤسسي مذهب املعتزلة 

                                                 

 .1/80فلسفة الفكر الديين : ( انظر1)
 .8/2398مية موجز دائرة املعارف اإلسال: ( انظر2)
 .30/9386املعتزلة )د. مجرت( ضمن موجز دائرة املعارف اإلسالمية : ( انظر3)
 .81-1/80فلسفة الفكر الديين : ( انظر4)
 .32/10109واصل بن عطاء )فنسنك( ضمن موجز دائرة املعارف اإلسالمية : ( انظر5)
 .8/2398موجز دائرة املعارف اإلسالمية : ( انظر6)
 .101: العقيدة والشريعة: ( انظر7)
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 .(1) ارتبط هبما اسم )املعتزلة السياسية(
 

 : ادعاء أن هناك تجنياا على مذهب أبي الهذيل العالف -ب
، مذهب أيب اهلذيل العالف قد تعرض لتجٍن من قبل مؤرخي الفرقيرى املستشرق )نيربج( بأن 

وهو )ابن الرواندي(  –حسب قوهلم  –عن االعتزال  حيث إن مذهبه يف الكالم قد تعرض حلقد مرتدٍ 
الذي شوه هذا املذهب يف كتابه )فضيحة املعتزلة( وذلك بنقده يف كثري من األحيان نقداً ، املشهور

ق ر  وأن عبدالقاهر البغدادي قد نقل هذا التشويه على عالته يف كتابه )الف  ، (2) رخيصاً غاية يف الرخص
 .(3)ختصرات اليت كتبت عن املعتزلةق( وهو يرتدد كثرياً يف املر  ني الف  ب

واخلروج بفكرة دقيقة عن مقاصد أيب اهلذيل ، وال ميكن كشف القناع عن فعلة ابن الراوندي
 الذي سل فيه سيف النقد الصارم على ابن الراوندي، )االنتصار( للخياطاحلقيقية إال من خالل كتاب 

(4). 
العالف  ل( أقوال أيب اهلذيإنه قد نقل يف كتابه )مقاالت اإلسالميني: وينثي على األشعري فيقول

 .(5) وفقاً للمأثور من مذهب املعتزلة، يف حيدة جديرة باإلعجاب
 
 : بعض رجال المعتزلةلنظرتهم  -ج

، واحلسني بن حممد النجار، يشكك املستشرق )لويس غاردية( يف أن يكون )ضرار بن عمرو
إهنم يعتربون من )املثبتة أو أهل اإلثبات( الذين من غري : ويقولون، وحممد بن برغوث( من املعتزلة

ذهب ويضيف بأهنم قد لقوا معارضة شديدة من جانب العديد من أشياع م، لبتة تعريفهم بدقةاامليسور 
 .(7)ليس من رجال املعتزلة، ضرار بن عمرو: ويصرح املستشرق )بينس( بأن (6) البصرة

كما يرتدد املستشرق )جولد زيهر( يف جعل النظام من رجال املعتزلة فيقول إنه أبعد املعتزلة تطرفاً 
                                                 

 .24/7371علم الكالم )ل جاردية( ضمن موجز دائرة املعارف اإلسالمية : ( انظر1)
 .2/425املعارف اإلسالمية موجز دائرة أبو اهلذيل العالف )نيربج( ضمن : ( انظر2)
 . 2/425 املرجع السابق( 3)
 .90: بدوي، من تاريخ اإلحلاد يف اإلسالم، 2/425املعارف اإلسالمية موجز دائرة أبو اهلذيل العالف )نيربج( ضمن : ( انظر4)
 .2/425املعارف اإلسالمية موجز دائرة أبو اهلذيل العالف )نيربج( ضمن : انظر (5)
 .24/7377اإلسالمية علم الكالن )لويس غاردية( ضمن موجز دائرة املعارف : ( انظر6)
 .5: مذهب الذرة: ( انظر7)
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. (2) املعتزلة انطالقًا دون زماموأنه يُعد من أكثر رؤوس ، (1) واستقالاًل يف الرأي وأقرهبم إىل الفلسفة
 .(3) س االعتزالاويصفه املستشرق )بينس( بأنه يكسوا ما يأخذه بلب

ولعل املستشرقني يف إطالقهم هذا القول يريدون إيهام الناس بأن مذاهب هؤالء القوم هي مذاهب 
 أهل اإلثبات.

 
 دعوى فقدان معظم كتبهم. -د

لذا يضطر الباحث إىل ، مصنفات املعتزلة قد ضاع أكثرهاإن : تقول املستشرقة )سوسنة ديفلد(
ومن الكتب اليت ألفها علماء السنة يف مقاالت الفرق ، استنباط مقاالهتم من كتب اجملادلة والرد عليهم

ذهب بدقة بسبب هذا ( بأنه ال ميكن معرفة املالفرنسي املستشرق )شارل بال ويذكر، (4) اإلسالمية
الذي كان عن قصد حني انتصر مذهب السنة آخر األمر على مذهب  –لكتب اعدام الفقدان وان

 .(5) -املعتزلة
ويذهب املستشرق )بينس( إىل القول بأنه قد كان لدى املعتزلة جمموعة أفكار فلسفية ال تتصل 

خصومهم مث جاء ، وقد غريوها لتالئم ما قصدوا إليه من الدفاع عن أنفسهم واالنتصار ملذهبهم، بالدين
 .(6)فاستغلوا طريقة اإللزام يف الرد على هذه املذاهب حني استخرجوا منها صوراً متطرفة باطلة

ما الكتب اليت فقدت؟ وهل ما كان فيها خيتلف عما ذكره أهل : والسؤال الذي ينبغي أن يطرح
رق من العلم الثقات عن مذهب املعتزلة ؟ فمؤرخوا الفرق اإلسالميني أقرب عهدًا ألصحاب الف

فليس من املنهجية العلمية وال من الناحية العقلية أن ُأخّطئ الذي عاصر بعض أصحاب ، املستشرقني
املستشرق الذي نظر يف الكتب بعد قرون مرت على وفاة أصحاب تلك  بوأصو ، االتقتلك امل

 املقاالت.
 الثناء على أعالم المعتزلة. -هـ

                                                 

 .182: مذاهب التفسري اإلسالمي: ( انظر1)
 .137: السابق املرجع( 2)
 .19: مذهب الذرة: ( انظر3)
 ط.: فلزر( –مقدمة حتقيق طبقات املعتزلة )سوسنة ديفل : ( انظر4)
 .9/2608اإلسالمية اجلاحظ )شال بال( ضمن موجز دائرة املعارف : ( انظر5)
 .20: مذهب الذرة: ( انظر6)
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: فيقول املستشرق )جولد زيهر( ،بشكل مفرط فيه أعالم املعتزلةيبالغ املستشرقون يف الثناء على 
جعلته السري زاهدًا من الزهاد أمكن أن يقال يف رثائه ، إن واصل بن عطاء مؤسس املذهب االعتزايل

وقد كان ميضي ليايل يف ، وأن عمرو بن عبيد من الزهاد، (1))إنه مل يقبض يف حياته دينارًا أو درمهاً(
كمن عاد من ،  حزيناً مهموماً ، وكان يظهر دائماً كاسف البال، وحج مكة أربعني حجة ماشياً ، الصالة

. وأن ما وصل من آثار تدل على ورعه وزهده ال يدل على نزعة للمذاهب (2)دفن نفر من أقربائه
 .(3)ةالعقلي

أول من خاض وهو ، هو فيلسوف االعتزال واملنظر له: العالف بأنه يلويقول )نيربج( عن أيب اهلذ
وكان مستعدًا لذلك استعدادًا فائقًا بفضل عقله الفلسفي ورجاحة ، املناظرات اليت قامت يف عصره

وضد التيارات الفكرية الكبرية ، حىت أصبح املدافع عن اإلسالم ضد األديان األخرى، تفكريه وفصاحته
 .(5) ويصفه )د. مجرت( بأنه قد اشتهر حبسن اجلدل واملناظرة (4) للعصر السابق

حيث إهنم يركزون ، مالحظ بشكل بارز لدى املستشرقني ء املبالغ فيه على رجال املعتزلةوهذا الثنا
، على إبراز اجلوانب اليت ميكن محلها على النواحي اإلجيابية والثناء بشكل مستمر على رجال املعتزلة

وأن من ، وإظهارهم بصورة حسنة أمام الناس، وكل هذا للتلبيس على الناس، موتلمس األعذار هل
مما يؤدي إىل ، اتصفوا هبذه الصفات ال ميكن أن تصدر منهم أقوال حبسب ما يذكره عنهم أهل السنة

 الشك يف مصداقية أهل السنة عند نقدهم لآلخرين وبيان أفكارهم.
  

                                                 

 .101: العقيدة والشريعة: ( انظر1)
 .101: السابق املرجع( 2)
 .101: السابق املرجع( 3)
 .2/421موجز دائرة املعارف اإلسالمية : ( انظر4)
 .9389-30/9388السابق  املرجع( 5)



 21 

 
 

 

 الفصل الثاني
 المعتزلةموقف المستشرقين من مصادر التلقي عند 

 : وفيه ثالثة مباحث
 القرآن الكريم.: المبحث األول
 السنة النبوية.: المبحث الثاني
 العقل.: المبحث الثالث

 
 



 22 

 القرآن الكريم: المبحث األول
 : من القرآن الكريمالمعتزلة موقف 

وجوب تأويل ظاهر النص مبا ويقولون ب، على النقلتقدمي العقل يف االستدالل املعتزلة من منهج 
، حيث اعتربوا أن هناك ثالث حجج احتج هبا املعبود على العباد، يتفق مع معطيات العقل وحججه

وجاءت حجة الكتاب مبعرفة ، والرسول. فجاءت حجة العقل مبعرفة املعبود، والكتاب، العقل: وهي
والعقل أصل احلجتني األخريتني ألهنما عرفا به ومل يعرف ، العبادوجاءت حجة الرسول مبعرفة ، التعبد

 ، فجعلوا بذلك العقل حاكما على الكتاب والسنة، فما وافق العقل عندهم قُب ل، وما خالفه رد.(1)هبما
 وسيأيت الكالم على العقل يف املبحث الثالث من هذا الفصل.

 
 موقف المستشرقين من القرآن الكريم.

إميانًا مطلقًا ويقرون إقرارًا تامًا بأن مصدر القرآن الكرمي هو اهلل سبحانه املسلمون مجيًعا يؤمن 
وأنه خامت ، أثناء مدة بعثته اهلل عليه وسلمصلى على النيب  عليه السالموأنه نزل به جربيل ، وتعاىل

 .األنبياء
، (2عليه السالم املستشرقني يتهمون اإلسالم بأن شرائعه قد تأسست من شرائع األديان السابقة لهإال أن  

ج. د. بريوسون( ال يؤمن باملصدر اإلهلي للقرآن الكرمي وجيتهد يف بيان أن عليه السالمفهذا املستشرق 
واحلجة  ،وكونت لديه مادة القرآن الكرمي صلى اهلل عليه وسلمأثرت على النيب ، هناك عدداً من املصادر

صلى د أن حتليل النص القرآين يُظهر تعقيداً شديداً ملسألة ارتباط القرآن الكرمي بنبوة حمم :يف ذلك عنده
عليه  إذ ال توجد أي إشارة إىل مصدر الوحي أو صيغة املتكلم وبالذات يف السور املكية، اهلل عليه وسلم

إذ إثبات املصدر اإلهلي للقرآن  صلى اهلل عليه وسلممما جيعلهم يقدحون يف صحة نبوة النيب  (3السالم
وهو ما ، وإنكار النبوة يفضي إىل القول ببشرية القرآن الكرمي، الكرمي يرتبط ارتباطاً جذرياً بإقرار النبوة

 .(4عليه السالم عى إليه املستشرقونيس
                                                 

 )ضمن موجز رسائل العدل والتوحيد(. 1/96للقاسم الرسي ، كتاب أصول العدل والتوحيد:  ( انظر1)
مقال لألستاذ ، شبهات مثارة حول اإلسالم وعقيدته وحضارته، هـ1396مجادى األوىل ، 3العدد ، جملة حضارة اإلسالم: ( انظر2)

 أنور اجلندي.
 .8167-26/8166املعارف اإلسالمية القرآن الكرمي )بريوسون( ضمن موجز دائرة : ( انظر3)
 .1/26ضمن موجز مناهج املستشرقني يف الدراسات اإلسالمية ، 26: القرآن واملستشرقون : ( انظر4)
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بأنه خالل النصف األول  صلى اهلل عليه وسلمولد زيهر( الرسول عليه السالجمويتهم املستشرق 
ها يف قرارة نفسه وهو من حياته اضطرته مشاغله إىل االتصال بأوساط استقى منها أفكارًا أخذ جيرتّ 

، فيها أثر حالته املرضيةح مومليل إدراكه وشعوره للتأمالت اجملردة واليت يل، منطٍو يف تأمالته أثناء عزلته
، فأخذ يشكوا من اضطهاد الفقراء، ضد العقلية الدينية واألخالقية لقومه األقربني واألبعدين نراه ينساق

وعدم املباالة بالصاحل العام وواجبات احلياة اإلنسانية واألشياء الفاضلة ، وسوء املعاملة، وطمع األغنياء
ا الزائلة ومتاعها فتملكه شعور يدعوه بقوة تزداد شيئاً فشيئًا ليذهب الباقية اليت تقابل هذه احلياة الدني

، وبكلمة واحدة أحس بقوة ال يستطيع هلا مقاومة، إىل قومه منذراً إياهم مبا يؤدي هبم إىل اخلسران املبني
صلى اهلل عليه مث يؤكد هذا املستشرق بأن كل ما جاء به النيب ، (1عليه السالم تدفعه ألن يكون مربياً لشعبه

وأنه قد استفاد من العهد ، من أمور اليوم اآلخر ليس إال جمموعة موارد استقاها من اخلارج يقيناً  وسلم
مبصري األمم ، لُيذّكر على سبيل اإلنذار والتمثيل، القدمي على وجه التحديد يف مسائل قصص النبيني

 .(2عليه السالم مالسالفة الذين سخروا من رسله
ونتغمري وات( أن السور القرآنية األوىل اليت تتحدث عن الوحدانية عليه السالمماملستشرق ويرى 

، ويوم البعث واحلساب، تضع القرآن يف مرتبة الوحدانية اليهودية النصرانية نظراً ملفاهيمه عن اهلل اخلالق
ويف نفس الوقت ، اإلجنيلية القدمي منها واحلديثأما السور القرآنية األخرية فإهنا تقرتب كثرياً من التعاليم 

كما ينفي االطالع ،  املستشرقنيخالفاً لغريه من ، بالكتابة والقراءة صلى اهلل عليه وسلمينفي معرفة النيب 
إال أنه ال يستبعد وصول ، والنصارىعلى الكتب املقدسة لليهود و  صلى اهلل عليه وسلماملباشر للنيب 

 تعاليمها إليه شفاهاً.
وهو شعر ، ( أنه قد اكتشف مصدراً جديداً للقرآن الكرمينسيالفر  كليمان هوارعليه السالموزعم املستشرق 

وقصص أنبياء العرب  خرةووصف اآل وحجته هي التشابه الكبري بينهما يف الوحدانية ،اجلاهلي أمية بن أيب الصلت
وأن هذه االستعانة محلت ، قد استعان بذلك الشعر يف نظم القرآن صلى اهلل عليه وسلممث زعم أن النيب ، القدماء

هو املنفرد بتلقي  صلى اهلل عليه وسلماملسلمني على مقاومة شعر أمية وحموه ليستأثر القرآن باجلدة وليصبح النيب 
دنت الساعة عليه السالمفيها ذكر  وقد أورد بعض املستشرقني أبياتًا المرئ القيس، (3عليه السالمالوحي من السماء

 .(4عليه السالم من مصادر القرآنوانشق القمر( كدليل على أن شعر أمية وامرئ القيس يشكالن مصدراً 
                                                 

 .14-13: العقيدة والشريعة : ( انظر1)
 .15-14: السابق املرجع( 2)
 .1/33ضمن موجز مناهج املستشرقني يف الدراسات العربية واإلسالمية ، د. التهامي نقرة، القرآن واملستشرقون: ( انظز3)
 .1/34 املرجع السابق: انظر( 4)
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 السنة النبوية: المبحث الثاني
ومنزلتها منه أهنا مبينة وشارحة ، هي املصدر التشريعي الثاين بعد القرآن الكرميالصحيحة السنة 

، (1عليه السالموتبسط ما فيه من إجياز، وختصص عامه، وتقيد مطلقه، وتوضح مشكله، تفصل جممله: له
 ژ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿژ : قال تعاىل

وهي ، (2عليه السالم
 هبذه الصفة هلا حجيتها وجيب العمل مبقتضاها.

فإهنم ما فتئوا ، هو املصدر الثاين للشريعة اإلسالمية، ولتأكُّد املستشرقني من أن هذا املصدر
ألن ، ليقينهم بأهنم لن يصلوا إىل مقصودهم إال إذا ُهدم هذا املصدر، يثريون الشكوك والشبهات حوله

وهدمًا للكيان ، سيكون طعنًا يف اإلسالم، وسريته صلى اهلل عليه وسلمأي طعن يف سنة الرسول 
 اإلسالمي عقيدة وعماًل.
 املعتزلةالذي انتهجه  –على حساب الكتاب والسنة  –للعقل  املنهج املعظمولقد نال رضاهم 

املفكرين األحرار يف ومبواقفهم من القرآن والسنة وأطلقوا عليهم اسم ، فأشادوا باملعتزلة (3عليه السالم
ولد زيهر( بأهنم وسعوا معني عليه السالجمووصفهم املستشرق ، ودعاة احلرية الفكرية واالستنارة، اإلسالم

وهو العقل الذي كان حىت ذلك احلني مبعداً بشدة ، بأن أدخلوا فيها عنصراً مهماً آخر، املعرفة الدينية
 .(4عليه السالم عن هذه الناحية

 
 : المعتزلة السنة عند 
إذا تعارض النقل والعقل وجب تقدمي العقل ألنه : فقالوا، يف تقدير العقل بعيداً املعتزلة لقد ذهب 

وأحياناً موقف املنكر ، موقف املتشكك يف صحة احلديثاألحاديث وكان موقفهم من ، أساس النقل
 .(5عليه السالم ألهنم حيكمون العقل يف احلديث ال احلديث يف العقل، أو املؤول له له

وذموا تعلم احلديث وحذروا من ، (6عليه السالم إن خرب الواحد ال يؤخذ به يف أصول العلم: وقالوا
                                                 

 .10: دفاع عن السنة ورد شبه املستشرقني: ( انظر1)
 .44: ( النحل2)
 .139: فضل االعتزال: ( انظر3)
 .78-74: موقف املعتزلة من السنة النبوية، 91-89: العقيدة والشريعة: ( انظر4)
 .269: للقاضي عبداجلبار. شرح األصول اخلمسة 99-98: املعتزلة يف بغداد: ( انظر5)
 .269: شرح األصول اخلمسة، 68: االنتصار للخياط: ( انظر6)
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إذ العقول تغين عنه واألذهان ، ونصوا على أنه ال حاجة إليه، وقللوا من فائدته واالستدالل به، تعلمه
 .(1عليه السالم تكتفي بغريه

 
 : المستشرقينمفهوم السنة عند 

وأن ، السنة( مصطلح وثين يف أصلهعليه السالمكلمة ولد زيهر( أن  عليه السالجميرى املستشرق 
 .(2عليه السالم اإلسالم تبناه واقتبسبه

صلى اهلل عليه ( بأن السنة هي املثل يف سلوك النيب األملاين شاختعليه السالماملستشرق ويرى 
 .(3عليه السالم ويقول بأن الشافعي كان يستعملها هبذا املعىن، وسلم

عليه ويطلقون عليها ، وقوله وتقريره صلى اهلل عليه وسلموتعرفها دائرة املعارف بأهنا فعل النيب 
 .(4عليه السالمالتقليد احملمدي(السالم

ارغليوث( أن مفهوم السنة كمصدر للتشريع كان يف بداية األمر عليه السالممويرى املستشرق 
صلى اهلل عليه واحنصر مفهومه يف الفرتة املتأخرة فقط يف أفعال النيب ، مبعىن األمر املثايل يف اجملتمع

عليه حيث يرى أن كلمة  ،السنة(عليه السالموله مفهوم خاص يف معىن كلمة ، (5عليه السالموسلم
واستدل على املعاين اليت ذكرها باستخدمات الناس ، السنة( قد استعملت يف معان عديدة منهاالسالم

السنة( من عليه السالمهلذه الكلمة يف فرتات خمتلفة من خالل نصوص أوردها الستخدامات كلمة 
 خالل تاريخ الطربي.

أكيد على أن معىن ارغليوث( أراد هبا التعليه السالمموكل هذه النصوص اليت جاء هبا املستشرق 
السنة( اليت هي املصدر الثاين للتشريع اإلسالمي مل يكن حمددًا وواضح املعىن وأن عليه السالمكلمة 

 كل ما ميكن الوصول له هو أن السنة هي ما كان عرفاً معموالً به يف البيئة.
 
 

                                                 

 .1/123موقف املدرسة العقلية من السنة النبوية : ( انظر1)
 .6-2/5دراسات يف احلديث : ( انظر2)
 .1/431نقد اخلطاب االستشراقي : ( انظر3)
 .11/3496، 19/5903دائرة املعارف اإلسالمية : ( انظر4)
 .2/6دراسات يف احلديث : ( انظر5)
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 : المستشرقين من السنةموقف 
 : موقفهم من اإلسناد: أولا 

وإقناع املسلمني بعدم ، عن فيها وإسقاطهابغية الط، الشبه حول السنةداً من أورد املستشرقون عد
ولد زيهر( الذي نشر نتيجة حبثه عليه السالجمهي ما قام به املستشرق  :جدواها. وأول حماولة هلا أمهيتها

، وأصبح كتابه يف دائرة االستشراق، دراسات إسالمية( باللغة األملانيةعليه السالمم بعنوان 1890سنة 
 .(1عليه السالم اً( يهتدي به الباحثونإجنيالً مقدسعليه السالملك الوقت حىت اآلن منذ ذ

( اإليطايل كايتاينعليه السالماملستشرق فمن املستشرقني من شكك يف بدايات اإلسناد فقد زعم 
، ألن العرب ال يعرفون اإلسناد ؛يف حولياته "أن األسانيد أضيفت إىل املتون فيما بعد بتأثري خارجي

هـ( مل يكن يستعمل 94عليه السالموهو عروة بن الزبري املتوىف سنة  –وأن أقدم من قام جبمع األحاديث 
 رمي.ومل يكن يذكر املصدر لكالمه غري القرآن الك، األسانيد

أي بعد وفاة النيب  –لذا هو يعتقد أن األسانيد مل تكن معروفة إىل عهد عبدامللك بن مروان 
وابن إسحاق ، وأن عروة مل يستعمل اإلسناد مطلقاً  -ثر من ستني سنةبأك صلى اهلل عليه وسلم

ممايدل على أن اجلزء األعظم من األسانيد املوجودة يف كتب السنة البد ، استعملها بصورة ليست كاملة
 .(2عليه السالم قد اختلقها احملدثون يف القرن الثاين والثالث اهلجرينيأنه 

كايتاين وشرب عليه السالمهوروفنس( ورد على عليه السالموقد درس مسألة اإلسناد املستشرق 
وأشار يف حبثه إىل أن الذين نفوا استنعمال عروة لإلسناد مل يدرسوا كتاباته ، جنر( ردًا قويًا مفحماً 

 وأسانيده كاملة. 
عندما يكتب الباحث ردًا على استفسار وبّينة ، مث أشار إىل أن هناك فرقًا بني أسلوب الكتابة

يف األحاديث  أن بداية اإلسناد :وعندما يكتب لزمرة من املثقفني. مث توصل أخريًا إىل نتيجة مفادها
إال أنه ظل متحفظًا بالنسبة فيما يتعلق ، (3عليه السالم تذهب إىل الثلث الثالث من القرن األول اهلجري

                                                 

 صفحة )ي(.: دراسات يف احلديث النبوي: ( انظر1)
 .2/392 املرجع السابق: ( انظر2)
 .2/393 املرجع السابق: ( انظر3)
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 . (1ه السالمعليإهنا ال تزال موضع نزاع وجدل: ويقول، مبعرفة عروة لإلسناد
وكال النتيجتني اللتني توصل هلما سواء قوله بأن بداية اإلسناد يف األحاديث تذهب إىل الثلث 

فكالمها ، أم قوله بأن معرفة عروة باألسانيد ال تزال موضع نزاع وجدل، الثالث من القرن األول اهلجري
والعهود اليت  صلى اهلل عليه وسلمإذ أن السند كان موجوداً مع بداية الرواية يف عهد النيب ، خاطئتان

 .(2عليه السالم تلته
على  –شاخت( فقد اجرى دراسة على األحاديث الفقهية وتطورها عليه السالماملستشرق أما 

وعمم نتائج دراسته على كتب احلديث  ،و"األم" للشافعي ،ملالك "على كتايب "املوطأ –زعمهحد 
حىت ، وأن األسانيد بدأت بشكل بدائي، مث خلص إىل أن السند جزء اعتباطي يف األحاديث، األخرى

ولذا ، واهتماماً وأهنا كانت ال جتد عناية ، وصلت إىل كماهلا يف النصف الثاين من القرن الثالث اهلجري
 .(3عليه السالم فإن أي حزب يريد نسبة آرائه إىل املتقدمني كان خيتار تلك الشخصيات فيضعها يف اإلسناد

 
 موقفهم من المتن.: ثانياا 

ن حلفظ السنة وضمان صيانتها عن العبث و ثمن وضوح املنهج الذي سلكه احملد على الرغم
املستشرقني ما فتئوا من إثارة بعض الشبهات حول منهج النقد عند إال أن  ؛واالفرتاء والدس، والتحريف

مغفلني متامًا النظر إىل ، وادعوا بأن احملدثني عولوا يف نقدهم لألحاديث على األسانيد فقط، احملدثني
وبالتايل انصبت جهودهم يف هذا اجملال على اجلانب الشكلي السطحي أو ما أطلقوا ، املتون واأللفاظ

ويعنون به نقد السند على حني غفلوا أو تغافلوا عن املضمون واملقصود أصالة من ، النقد اخلارجيعليه 
األمر الذي نتج عنه ، ويعنون به نقد املتون واأللفاظ، وهو ما أطلقوا عليه النقد الداخلي، احلديث

 .(4عليه السالم دثونالرد بسبب هذا املنهج الذي اعتمده احملو تصحيح كثري من املتون اليت حقها النقد 
يف النقد اإلسالمي للسنة هتيمن النزعة الشكلية ": ولد زيهر(عليه السالجمويف هذا يقول املستشرق 

                                                 

 .52: حبوث يف تاريخ السنة املشرفة: ( انظر1)
وما  186: مكانة السنة يف التشريع اإلسالمي، 98: املستشرقون واحلديث النبوي، 327: دراسات يف احلديث النبوي: ( انظر2)

 .430: حجية السنة، بعدها
دراسات يف ، (1/83املستشرق شاخت والسنة النبوية )ضمن موجز مناهج املستشرقني يف الدراسات العربية واإلسالمية : ( انظر3)

 .1/518نقد اخلطاب االستشراقي ، 422، 2/394احلديث النبوي 
 .129: املستشرقون واحلديث النبوي: ( انظر4)



 28 

والعوامل الشكلية هي بصورة خاصة العوامل احلامسة للحكم ، يف القاعدة اليت انطلق منها هذا العلم
ب سوختترب األحاديث حبعلى صحة احلديث : أو كما يقول املسلمون، على استقامة وأصالة احلديث

 .(1عليه السالم "شكلها اخلارجي فقط

                                                 

موقف املدرسة العقلية من السنة النبوية ، 240: السنة حجيتها ومكانتها يف اإلسالم، 254: السنة قبل التدوين: ( انظر1)
2/150. 



 29 

 العقــــل: المبحث الثالث
 : من العقلالمعتزلة موقف 

عبارة عن : وهو، هو تلك احلاسة اللطيفة اجلوهر اليت متيز اإلنسان من احليواناملعتزلة العقل عند 
مىت حصلت يف املكلف صح منه النظر  –يقصد هبا العلوم الضرورية  –مجلة من العلوم املخصوصة 

والبد من اجتماع هذه العلوم حىت يسمى عقاًل أما إذا تفرقت عن ، واالستدالل والقيام مبا كلف به
 .(1عليه السالم بعضها فهي ليست كذلك

وأعالم اليونان يرتمسون خطاهم وينسجون  ،على فلسفة اليونان يستلهموهنااملعتزلة لذا فقد أقبل 
عولوا بل ، فسلكوا املنهج العقلي، (2عليه السالم وعلى كتب اليونان يتفهموهنا ويعضموهنا ،على منواهلم

 .(3عليه السالم والسنة على العقل أكثر مما عولوا على القرآن
احلديث وإن بل جعلوا األدلة العقلية مقدمة على األدلة الشرعية فكذبوا ما ال يوافق العقل من 

 .(5عليه السالم حتلوا ما ال يوافقه من اآليات وإن صوأو ، (4عليه السالم صح
واحلسن والقبح ، وقالوا بسلطة العقل وقدرته على معرفة احلسن والقبيح ولو مل يرد هبما شرع

 .(6عليه السالم صفتان ذاتيتان للحسن والقبيح
 

 : من العقلالمستشرق موقف 
 – التطور لعلم الكالم السينهاملتون جب( للعقل على أنه أساس عليه السالماملستشرق ينظر 

لشكل الذي وسبب اعتدال ميزان اخليال احلدسي وانضباطه بالفهم العقلي للكون با، -حسب زعمه
مما صبغ الفكر يف شؤون ، مع املنهج العلمي واألساليب العلمية يف التفكري أدى إىل تصاحل اإلسالم

                                                 

 .74: د. عبدالكرمي عثمان، نظرية التكليف: ( انظر1)
 .122-121: الفكر اإلسالمي بني األمس واليوم: ( انظر2)
منهج املدرسة ، 50: د. علي خشيم، العقلية يف تفكري املعتزلة النزعة، 105: تاريخ الفلسفة يف اإلسالم )دي بوار(: نظر( ا3)

 .53: العقلية احلديثة يف التفسري
 .1/372التفسري واملفسرون : ( انظر4)
 .1/373السابق  املرجع( 5)
 .1/42امللل والنحل : ( انظر6)
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ورج قنوايت( عليه السالجمغاردية( و لويس عليه السالمويرى املستشرقان ، (1عليه السالم الدين بصبغة عقلية
ولد زيهر( بأنه مبدأ أساس عليه السالجمويؤكد  ،(2عليه السالم زال مقياس العلم الديين وحمكه بأن العقل ما

عيار الذي توزن به احلقيقة من حيث كونه مصدر املعارف الدينية وامل، من مبادئ مذهب االعتزال الديين
ومن مث اضطر ملراعاته أهل التوفيق من ،  اإلسالمياملعتزلة أول األمر للنظر الديين وقد أدخلته، يةالدين

 .(3عليه السالم األشاعرة
حىت أهنم جعلوا األنبياء أنفسهم ، بأن املعتزلة قد انقادوا يف أنظارهم إىل جمرد العقل، أيضاويرى 

عليه  أدلة العقل واالستداللبأهنم أرسلوا من اهلل للنظر يف ، يقيمون احلجة على صدق رسالتهم اإلهلية

 .(4السالم
حيث كانوا من األوائل الذين وسعوا معني ، إن للمعتزلة فضاًل غري منقوص: قالفوأثىن عليهم 

 .(5عليه السالم بأن أدخلوا فيها عنصراً آخر وهو العقل، املعرفة الدينية
مطابقة العقل إن أشرف انتفاع يستفيده املعتزلة من اشرتاطهم فيما يتصل بتفسري الكتاب : وقال

عليه هو حماربتهم للتصورات اخلرافية املناقضة للطبيعة اليت رسخت قدمها يف الدين: يف احلقائق الدينية

 .(6السالم
واليت  –لويس غاردية( إىل أنه مع االختالفات العقائدية الطفيفة لسالمعليه ااملستشرق ويذهب 

إال أهنم قد كانوا مجيعًا ينهلون ، فقد فُرقت املعتزلة –حسب نظرهتم ، هلا وجاهتها يف بعض األحيان
، احرتام العقل( يف جمال الدفاع عن العقائد الدينيةعليه السالممن ذات معني اإلهلام الواحد وهو 

واالهتمام بتنزيه الذات اإلهلية عن كل صور التعددية والتجسيد والرغبة يف التأكيد على الكمال املطلق 
ون مذهباً ديناً أراد أن ينفي عن الصورة اليت محلها املؤمن يف قرارة حيث يذهب، (7عليه السالمللذات اإلهلية

وحقيقتها وتدبريها كل ما يتجاىف عن العقل ويتنزل على حنو ال يليق إىل دائرة املاديات ، نفسه لأللوهية

                                                 

 .269: حضارة اإلسالم )هاملتون جب(دراسات يف : ( انظر1)
 .3/189فلسفة الفكر الديين : ( انظر2)
 .159: مذاهب التفسري اإلسالمي: ( انظر3)
 .159: السابق املرجع( 4)
 .159، 102: السابق املرجع( 5)
 .160: السابق املرجع( 6)
 .24/7374دائرة املعارف اإلسالمية : ( انظر7)
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مما جعلهم يعتمدون على العقل ، (1عليه السالمعدلار يتناىف مع مقتضيات احلكمة والوكذلك كل اختي
 : ويتأولون آيات القرآن الكرمي مبا يتفق مع منهجهم العقلي الذي قام على األسس التالية، مرجعاً وحيداً 

 القرآن خملوق. -1
 .(2عليه السالم والشر من صنعه وحده، اإلنسان حر اإلرادة والفعل -2

ولكن املعتزلة حاولوا جهد ، يةوفيما يتعلق بأمور اآلخرة فإن بعضها تُفلت من التعليالت العقل
 .(3عليه السالم املستطاع أن جيعلوها عقلية

  

                                                 

 .121: التفسري اإلسالميمذاهب : ( انظر1)
 .49: اإلسالم كبديل )هوفمان(: ( انظر2)
 .3/90فلسفة الفكر الديين : ( انظر3)
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 الفصل الثالث
 المستشرقين من أصول المعتزلةموقف 

 : وفيه مخسة مباحث
 التوحيد.: المبحث األول
 العدل.: المبحث الثاني
 الوعد والوعيد.: المبحث الثالث
 المنزلة بين المنزلتين.: المبحث الرابع

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.: الخامسالمبحث 
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 التوحيـد: المبحث األول
والوعد ، والعدل، التوحيد: -حبسب أمهيتها يف الرتتيب –يرتكز االعتزال على أصول مخسة هي 

املعتزلة حدد موقف يت: فبـ"التوحيد"، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، واملنزلة بني املنزلتني، والوعيد
وميثل التوحيد والعدل الركنني األساسني ، يتحدد موقفهم من اإلنسان وحريته: وبـ"العدل"، من اهلل والعامل

 على موقف املعتزلة من مصري اإلنسان، إذ ينطوي "الوعد والوعيد"، اللذين تتفرع عنهما بقية األصول
يف حني ، اإلنسان العاصي يف الدنيازلة من موقف املعت، ويتحدد يف "املنزلة بني املنزلتني"، يف األخرة

والتعامل مع األئمة ووالة  حيدد "األمر باملعروف والنهي عن املنكر" موقفهم من القضية السياسية
 .(1عليه السالماألمور

، وعدَّت من خالفهم فيها ليس منهم، وقد أمجعت فرق املعتزلة على أن هذه األصول اخلمسة
بأنه ال يستحق أحد اسم االعتزال حىت جيمع القول هبذه األصول وأكدت ، ومن وافقهم فهو منهم

 اليت تدو حول عقائدهم وقضاياهم. (2عليه السالم اخلمسة
 

 : المعتزلة التوحيد عند 
به نفي صفات اهلل تعاىل  ويقصدون، يعترب التوحيد األصل األول من أصول املعتزلة اخلمسة

وأداهم ذلك إىل إثبات خلق ، من خالل استدالهلم العقلي على وجود اهلل سبحانه وتعاىل  وأفعاله
وإىل نفي استواء اهلل على عرشه من فوق مساواته ، وإىل عدم رؤية املؤمنني هلل سبحانه يوم القيامة، القرآن

 .(3عليه السالم كما أخرب يف كتابه الكرمي
 

 : المستشرقين من التوحيد عند المعتزلة موقف 
كدونالد( بأن علم التوحيد والصفات مرادف لعلم الكالم وأنه أساس عليه السالمميرى املستشرق 

فصدَّروا  (4عليه السالموجعلوا األساس هو التوحيد فقط، وقد أخرج منه املعتزلة الصفات، عقائد اإلسالم

                                                 

 .2: اخلطاب النقدي عند املعتزلة : ( انظر1)
 .2/89الفصل يف امللل واألهواء والنحل ، 126: االنتصار: ( انظر2)
 .48: املعتزلة بني القدمي واحلديث: ( انظر3)
 .8/2388 دائرة املعارف اإلسالمية: ( انظر4)
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 .(1عليه السالم مذهبهم بالقول بالتوحيد
يف مسألة التوحيد يقوم على االستمساك بآيات التنزيه املعتزلة وجاء يف دائرة املعارف أن رأي 

وخري ما ميثل ، (2عليه السالم وتأويل اآليات املتشاهبة تأويالً يتفق والتنزيه والتوحيد الذين جاء هبما اإلسالم
وأن سبب  (3عليه السالم شرح املعتزلة للتوحيد هو ما حكاه عنهم األشعري يف كتابه مقاالت اإلسالميني

 .(4عليه السالم مغاالت املعتزلة يف فهم تنزيه اهلل عن مسات املخلوقني حذراً من تعدد القدمي
وهم يف تقريرهم للتوحيد عند املعتزلة يعتمدون على ما ذكره األشعري يف مقاالته عن املعتزلة 

، وليس جبسم، عت املعتزلة على أن اهلل واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصريأمج": حيث قال
ن وال وال بذي لو ، وال عرض، ص وال جوهروال شخ، وال دم، وال حلم، وال صورة، وال جثة، وال شبح

وال ، وال طول وال عرض وال عمق، وال بذي حرارة وال رطوبة وال يبوسة، ةطعم وال رائحة وال جمسّ 
سلبية يرون أنه هبا يسلم . ومجيع ذلك صفات (5عليه السالم. إىل آخر ما ذكره عنهم.اجتماع وال افرتاق 

وهذا خالف منهج السلف الصاحل يف إثبات ، (6عليه السالم للمعتزلة أصلهم األول الذي هو التوحيد
 .على الوجه الالئق به سبحانه الصفات هلل سبحانه وتعاىل

ويرون أن من ، املستشرقون املعتزلة متامًا على منهجهم يف طريقة إثبات الصفاتويف هذا يوافق 
 يسلم هلم التوحيد.خالله 

وإن كانوا للجملة : حيث قال، وقد أغفل املستشرقون قول األشعري يف هناية كالمه عن املعتزلة
فقد أشعروا القارئ بأن أبا احلسن ، ويف هذا خلل منهجي، (7عليه السالم اليت يظهروهنا ناقضني وهلا تاركني

بينما ختم قوله بأن ، د عند املعتزلةوأنه خري من شرح التوحي، األشعري يوافق املعتزلة رأيهم يف التوحيد
 املعتزلة مل يقيدوا مبا أظهروه من مجل عن حقيقة التوحيد عندهم.

هو املبدأ األساسي يف : املعتزلةهنري كوريان( أن التوحيد عند عليه السالماملستشرق ويرى 
ولكنهم متيزوا به دون غريهم بالتفسريات ، وأنه ليس من عنديات املعتزلة وال من استنباطاهتم، اإلسالم

                                                 

 .100: تاريخ الفلسفة يف اإلسالم: ( انظر1)
 .8/2399موجز دائرة املعارف اإلسالمية : ( انظر2)
 .8/2399السابق  املرجع( 3)
 .8/2399السابق  املرجع( 4)
 .8/2399دائرة املعارف اإلسالمية ، 236-1/235 مقاالت اإلسالميني: ( انظر5)
 .8/2399دائرة املعارف اإلسالمية : ( انظر6)
 .1/236مقاالت اإلسالميني : ( انظر7)
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 .(1عليه السالم اليت أعطوها بشأنه ومبا طبقوه من هذه التفسريات على ميادين أخرى من ميادين اإلهليات
 .املستشرقني من التوحيد عند املعتزلة هو نفس موقف املعتزلة متاماً موقف يكون وهبذا 

                                                 

 .187: تاريخ الفلسفة اإلسالمية: ( انظر1)
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 العــدل: المبحث الثاني
وأنه ال يفعل القبيح وال خيل مبا ، هو أن أفعال اهلل تعاىل كلها حسنةاملعتزلة واملراد بالعدل عند 

وال يعذب أطفال املشركني بذنوب ، وال جيور يف حكمه، وأنه ال يكذب يف خربه، هو واجب عليه
بل يقدرهم على ، يعلمونوال يكلف العباد ما ال يطيقونه وال ، وال يظهر املعجزة على الكذابني، آبائهم

وحييي ، ليهلك من هلك عن بينة، ويبني هلم، ويدهلم على ذلك، ما كلفهم ويعلمهم صفة ما كلفهم
 .(1عليه السالم من حي عن بينة

وأن تلك ، من حيث صلتها باإلنسان -عز وجل –ويتعلق العدل عند املعتزلة بأفعال الباري 
 .(2عليه السالمالعدل املطلق –حسب رأيهم  –عز وجل  –الصلة جيب أن يسودها من جانب اهلل 

 
 : المعتزلة من مظاهر العدل عند 

 .(3عليه السالم وأفعاله كلها حمكمة، أن اهلل ال يفعل القبيح وال خيل مبا هو واجب عليه -1
هو كل ما خيتار عنده : واللطف اإلهلي عرفه القاضي عبداجلبار بقوله: أن اهلل لطيف بعباده -2

عليه  و إىل ترك القبيحأإما إىل اختيار الواجب  :أو ما يكون عنده أقرب، ويتجنب القبيحء الواجب ر امل

فيجب ، وقبائح جيب عليه اجتناهبا، . ومعىن هذا أن العبد املكلف أمامه واجبات عليه أن يؤديها(4مالسال
 من غري أن يضطره هذا، وأبعد عن املعصية، على اهلل أن يفعل ما به يكون العبد أقرب إىل الطاعة

 ويرى أكثر املعتزلة أن اللطف واجب على اهلل، (5عليه السالم أو اجتناب املعصية، الفعل إىل عمل الطاعة
 .(6عليه السالم

 .اإلنسان حر فيما يفعل -3
 
 

                                                 

 .61: مذاهب اإلسالميني، 133: شرح األصول اخلمسة: ( انظر1)
 .301: شرح األصول اخلمسة: ( انظر2)
 .132: السابق املرجع( 3)
 .519: املرجع السابق: ( انظر4)
 .123: احلكمة والتعليل يف أفعال اهلل تعاىل: انظر( 5)
 .1/303موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة و ، 1/65امللل والنحل للشهرتساين : ( انظر6)
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 : موقف المستشرقين من مفهوم العدل عند المعتزلة 
 : الحرية اإلنسانية وخلق األفعال

املعتزلة قد قاموا نيربج( إىل القول بأن عليه السالمولد زيهر( و عليه السالجميذهب املستشرقان 
موجهة إىل مسألتني مها العدل والتوحيد. وقد كانت املسائل اخلاصة ، بعمل تنقية للدين اإلسالمي

وأن اإلنسان له حرية غري حمدودة يف اختيار ، وهي تتصل مباشرة بنظريات القدر، بالعدل هي األوىل
عادل جيعل العبد مسؤوالً عما يفعل وهو وإال كان اهلل غري ، وأنه وحده خالق هذه األفعال، مجيع أفعاله

 .(1عليه السالم جمرب غري حر فيما يفعل
، هو أن اهلل يؤيت أفعاله عن قصد: لويس غاردية( العدل بأنهعليه السالمويعرف املستشرق 

من ، وهو قد تكفل بإيتاء األصلح، لكن اهلل ال يشاء إال اخلري، واألشياء بطبيعتها تتضمن اخلري والشر
أما اإلنسان فهو مالك تصرفاته مبا أودعه فيه اهلل من قدرة ومسؤولية ، وال يأمر بهمث فهو ال يشاء الشر 

 .(2عليه السالم واهلل تكفل مبثوبته أو عقابه بناء على ذلك، عما يفعل
هنري كوربان( إىل القول بأن العدل عند املعتزلة يتعرض للمسؤولية عليه السالموذهب املستشرق 

، هلي يوجب القول حبرية اإلنسان ومسؤوليته عن أفعالهدل اإلعوأن مبدأ ال، وحرية االختيار عند اإلنسان
وإال فإن فكرة ، أوبعبارة أخرى أن حرية اإلنسان ومسؤوليته تنجمان عن مبدأ العدل اإلهلي نفسه

 .(3عليه السالمإضافة إىل انعدام الثقة بالعدل اإلهلي، العقاب والثواب يف اآلخرة تصبح جمردة من كل معىن
على الرغم من تأكيدهم على حرية اإلنسان فإهنم املعتزلة هنري كوربان( إن عليه السالمويقول 

ينادون بأن ذلك ال ينجم عما لديهم من فكرة عن العدل اإلهلي فحسب بل هو يتفق متام االتفاق مع 
حيث أكد القرآن الكرمي حرفيًا بأن كل نفس مسؤولة عما تأتيه من ، ما جاء يف القرآن الكرمي نفسه

 .(4عليه السالم ژ حج يث ىث مثجث يت ىت متژ فعال أ
، املستشرقني من مبدأ العدل عند املعتزلة أهنم يذهبون إىل القول باحلرية اإلنسانيةويتضح يف موقف 

ألن ، واملسؤول عنها، وأنه هو وحده خالق أفعاله، وأن اإلنسان له حرية مطلقة يف اختيار مجيع أفعاله
سؤوليته عن أفعاله وإال جتردت فكرة الثواب والعقاب ماإلنسان و مبدأ العدل اإلهلي يوجب القول حبرية 

                                                 

 .58، 54، 53: مقدمة املستشرق )نيربج( لتحقيق كتاب االنتصار للخياط، 104: العقيدة والشريعة: ( انظر1)
 .24/7275دائرة املعارف اإلسالمية : ( انظر2)
 .189-188: تاريخ الفلسفة اإلسالمية: ( انظر3)
 .46: ( فصلت4)
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، ألنه قدرته حمدودة ومقيدة بالتنزه عن الشر، وأصبح اخلالق سبحانه وتعاىل غري عادل، من كل معىن
فما دل عليه العقل بأنه شرك كان كذلك ، إضافة الرتباطه تعاىل بنفس القواعد اليت يرتبط هبا الناس

 .بالنسبة للخالق
والفعل ال يصدر ، وال يعاقب إال الفاعل، واخلالصة من أقواهلم هي القول بأن اهلل ال خيلق الشر

ولتحقيق ذلك البد من القول بأن اإلنسان خيلق فعل ، وعليه فإن العدل على اهلل واجب، إال من فاعله
قول بأن اإلنسان خيلق وأن معىن الثواب والعقاب ال يتحقق إال بال، ألن اهلل ال يصدر عنه الشر، نفسه

رية اإلنسانية ألن متعلق علم اهلل علم اهلل سبحانه وتعاىل وبني احل وأنه ليس هناك تنايف بني، فعل نفسه
 كما هو احلال بالنسبة لإلرادة واألمر.،  هو الكائن وليس بالفعل
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 الوعد والوعيد: المبحث الثالث
 : الوعد: أولا 

،  يتضمن إيصال نفع إىل الغري أو دفع ضرر عنه يف املستقبلهو كل خرباملعتزلة الوعد يف مفهوم 
 اً مستحقاً وبني أال يكون كذلك.نوال فرق بني أن يكون حس

أن ينفذ وعده وأن يعطي العبد أجر  فهم يوجبون على اهلل ، يف الوعداملعتزلة هذا هو مذهب 
ما كلفه به من طاعات استحقاقًا منه على اهلل مقابل وعد اهلل له إذا التزم العبد جبميع التكاليف اليت 

 اختارها اهلل وكلف هبا عباده.
 
 : الوعيد: ياا ثان

عنه يف  يتضمن إيصال ضرر إىل الغري أو تفويت نفع كل خرب  هواملعتزلة والوعيد يف مفهوم 
 وبني أن ال يكون ذلك.، وال فرق بني أن يكون حسناً مستحقاً ، املستقبل

 واملقصود بالوعيد هنا هو ما يتعلق بأحكام املذنبني من عصاة املؤمنني إذا ماتوا من غري توبة.
 

 : المستشرقين من الوعد والوعيد عند المعتزلةموقف 
معناه االلتزام باألفعال ، والوعيد عند املعتزلةلويس غاردية( أن الوعد عليه السالميرى املستشرق 

. ويذهب (1عليه السالمومن يرتكب كبرية وال يكفر هبا فمآله إىل جهنم، اليت حض عليها القرآن الكرمي
، (2عليه السالمولد زيهر( إىل القول بأن اهلل العادل جيب عليه أن يُثيب األخيار ويعاقب األشرارعليه السالجم

جيعله يعمر اجلنة ، على حسب األفكار السنية احلرفية –الذي ال ُيسأل عنه  –ألن اختيار اهلل املطلق 
 .(3عليه السالموالنار كما يشاء ومبن شاء حسب ما يرى

وتوعد ، بأن اهلل قد وعد املؤمنني من خلقه بالثوابهنري كوربان( عليه السالميؤكد املستشرق و 
 .(4عليه السالموهذا أمر تقر به الفرق واملذاهب اإلسالمية على اختالفها، الكافرين منهم بالعقاب

                                                 

 .24/7375دائرة املعارف : ( انظر1)
 .105: العقيدة والشريعة: ( انظر2)
 .105: السابق املرجع( 3)
 .190: تاريخ الفلسفة اإلسالمية: ( انظر4)
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ويقول بأن املعتزلة يربطون بني هذه العقيدة وبني مفهومهم للعدل اإلهلي. فالعدل اإلهلي يفرتض 
أن ال يعامل املؤمن والكافر على حد سواء كما أن احلرية اإلنسانية تتضمن أن يكون اإلنسان مسؤوالً 

 .(1عليه السالم عن أفعاله سواء يف اخلري أم يف الشر
أن وعد اهلل املؤمنني من خلقه : وعيد عند املعتزلة يتمثل يفاملستشرقني من مبدأ الوعد والفموقف 

وأن ، وتوعده الكافرين منهم بالعقاب أمر تُقرُّ به الفرق واملذاهب اإلسالمية على اختالفها، بالثواب
وأنه جيب على اهلل أن يثيب األخيار وأن يعاقب ، مرتكب الكبرية إذا مل يتب منها فمآله إىل النار

الذي جيعله يعمر اجلنة والنار كما يشاء ، بسبب األفكار السنية حول االختيار املطلق هلل وأنه، األشرار
أصبح اخلضوع هلل والفضيلة ال يؤكدان أي ضمان للعادل الصاحل يف أن ، ومبن يشاء حسب ما يرى
ه بأعمال لذلك فال ميكن حتقيق العدل اإلهلي إال من خالل أن يلزم اهلل نفس، يثاب فيما بعد هذه احلياة

 تتفق مع العدل.
 

 : مسألة تخليد أصحاب الكبائر والذنوب
إن من مات من غري توبة فمآله ": وقالاملعتزلة لويس غاردية( عليه السالماملستشرق وافق فيها 

 .(2عليه السالم"إىل النار
وأن ، من القول بإنفاذ الوعيد ال حمالة -ومن وافقهم من املستشرقني –وما ذهب إليه املعتزلة 

وهو خطأ يف ، قول غري مسلم (3عليه السالم حتماً  الكبائر والذنوب من املؤمنني خملدون يف النارأصحاب 
 فهم النصوص ومحل هلا على غري معانيها الصحيحة.

وأهل السنة يقولون: إن مرتكب الكبرية إن مل يتب منها فهو حتت مشيئة اهلل، إن شاء عذبه، 
ر ك  ب ه  و يـ غ ف ُر م ا ُدون  ذ ل ك  ل م ن  ي ش اءُ إ نَّ ژ ، قال تعاىل: (4عليه السالموإن شاء غفر له  ژاللَّه  ال  يـ غ ف ُر أ ن  ُيش 

 .(5ليه السالمع

                                                 

 .190: السابق املرجع( 1)
 .24/7375دائرة املعارف : انظر( 2)
 .1/97متشابه القرآن : ( انظر3)
، 1/103: ، شرح السنة للبغوي176، 175، 1/162: ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة73: شرح السنة للربهباري: ( انظر4)

 .276: عقيدة السلف وأصحاب احلديث للصابوين ،2/524: ، شرح الطحاوية4/307، 374، 3/151 :جمموع الفتاوى
 .48: النساء( 5)



 41 

 : مسألة الشفاعة
حيث إن املعتزلة ال ترى الشفاعة ، قضية الشفاعة، املعتزلةومما يلحق مبسألة الوعد والوعيد عند 

فال شفاعة ألهل ، (1عليه السالمدون الفساق من أهل الصالة طألحد يف اآلخرة إال للمؤمنني التائبني فق
وخلف الوعيد عندهم يعترب ، -حسب زعمهم –ألن إثبات ذلك يؤدي إىل خلف وعيد اهلل ، الكبائر

 .(2عليه السالمكذباً واهلل يتنزه عن الكذب
، وينكروهنا إنكارًا مطلقاً ، إن املعتزلة ال يرون الشفاعة: فنسنك(عليه السالمويقول املستشرق 

 .(3عليه السالمم أن خيرج من النار من دخلهاألنه ال ميكن عنده
هو موقف املوافق ، املستشرقني من أصل الوعد والوعيد عند املعتزلةوهبذا يتبني لنا أن موقف 

حيث مل ينقدوا هذا األصل الذي خالف فيه املعتزلة الفرق اإلسالمية يف مسألة ، وليس موقف الناقد
اخللود يف النار ملن مات وهو مل مسألة و  ،والعقاب للمسيئني ،الثواب للمحسنني اهلل على نفسه إجياب

 .نفي الشفاعةمسألة و ، يتب من الذنب

                                                 

 .690: شرح األصول اخلمسة : ( انظر1)
 .8/378املواقف ، 692، 136، 135:  املرجع السابق: ( انظر2)
 .20/6293الشفاعة )فنسنك( ضمن موجز دائرة املعارف اإلسالمية : ( انظر3)
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 المنزلة بين المنزلتين: المبحث الرابع

 : المعتزلةالمنزلة بين المنزلتين عند 
وتلقب هذه  ،األصول الثابتةعلى قضية املنزلة بني املنزلتني واعتربوها أصالً من املعتزلة أمجعت  قد

 بمسألة األمساء واألحكام(.عليه السالماملسألة حسب ما ذكره القاضي عبداجلبار 
يف الدنيا،  ني وحكمًا بني احلكمنيمسالعلم بأن لصاحب الكبرية امسًا بني اال: ومرادهم بذلك

 .(1عليه السالموأما يف األخرة فهو كافر خملد يف النار
 

 : المنزلتينالمستشرقين من أصل المنزلة بين موقف 
مصطلح ديين استعمله واصل بن ، فان إس( أن املنزلة بني املنزلتنيعليه السالميرى املستشرق 

 . (2عليه السالمالفاسق( املسلمعليه السالمعطاء وغريه من املعتزلة للداللة على درجة اخلالص لآلمث القاتل 
درجة عليه السالمنزلة( قد اعتمدت وحدها يف املعىن االصطالحي عليه السالمموأن كلمة 

يزيد عليه السالماملنزلة بني املنزلتني إمنا وردت يف قول للزاهد البصري وأن فكرة ، (3عليه السالماخلالص(
إال أن ، ليس بني اجلنة والنار منزلة: حيث قال، للهجرة 120-110الرقاشي( الذي تويف بني سنة 

 .(4عليه السالموقال به، واصل بن عطاء تبىن القول باملنزلة بني املنزلتني
 ملنزلتني هو الذي سبب الشقاقني اهنري كوربان( بأن مبدأ املنزلة بعليه السالمويرى املستشرق 

والسبب فيه هو اخلالف حول ، بني مؤسس مدرسة املعتزلة واصل بن عطاء وبني أستاذه احلسن البصري
 فاملعتزلة تقول؛ إنه يف منزلة ما بني الكفر واإلميان. ، رتكب الكبرية(عليه السالمممفهوم 

عينون منزلته الهوتياً وشرعياً بصفتها متميزة يف آن واحد عن منزلة املسلم ومنزلة غري املسلم. وهم يُ 
، الصغائر والكبائر: بني نوعني من املعاصي الدين يف اإلسالمومييز املعتزلة ومعهم سائر الفقهاء ورجال 

، ي إىل معاودة ارتكاهبافالصغائر ال تستوجب إقصاء صاحبها عن حلقة املؤمنني على أن ال يعود العاص
وهذه الكبائر األخرى برأي ، ائر األخرىكبرية الشرك والكب:  على نوعني -أيضاً  –أما الكبائر فهي 

توجب إقصاء مرتكبها عن اجلماعة دون أن يعترب مع ذلك كافراً باملعىن املطلق للكفر. فمرتكب  املعتزلة

                                                 

 .137: شرح األصول اخلمسة : ( انظر1)
 .31/9698املنزلة بني املنزلتني )فان أس( ضمن موجز دائرة املعارف اإلسالمية : ( انظر2)
 .31/9698موجز دائرة املعارف اإلسالمية : ( انظر3)
 .9699-31/9698السابق  املرجع( 4)
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وال مبنزلة غري املؤمن. وهذا املبدأ القائل مبنزلة بني الكبائر هو إذن يف منزلة وسط ال هي مبنزلة املؤمن 
 .(1عليه السالماملنزلتني اقتضى هو اآلخر بعض الصعوبات

 .(2عليه السالمفسر املستشرقون هذا املصطلح بنفس تفسري املعتزلةف

                                                 

 .190: تاريخ الفلسفة اإلسالمية )هنري كوربان(: ( انظر1)
 .697: شرح األصول اخلمسة : ( انظر2)



 44 

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المبحث الخامس

 : األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
، وقد بني القاضي عبداجلبار حقيقة األمر، أصول املعتزلة اخلمسةهذا هو األصل األخري من 

والنهي هو قول ، أفعل: هو قول القائل ملن دونه يف الرتبة: "أما األمر: فقال، واملنكر، واملعروف، والنهي
 ال تفعل.: القائل ملن دونه

: عال القدمي تعاىلوهلذا ال يقال يف أف، فهو كل فعل عرف فاعله حسنه أو دل عليه: وأما املعروف
 معروف ملا مل يعرف حسنها وال دل عليها.

: ولو وقع من اهلل تعاىل القبيح ال يقال، فهو كل فعل عرف فاعله قبحه أو دل عليه: وأما املنكر
 .(1عليه السالم"ملا مل يعرف قبحه وال دل عليه، أنه منكر

والنهي عن املنكر يف كونه من وقد توافق أهل السنة واملعتزلة يف حكم القيام باألمر باملعروف 
 ڳ ڳ ڳ ڳژ : وهو ما قرره اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي حيث قال، الواجبات على الكفاية

 .(2عليه السالم ژۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱ
ويف ، ويف اخلروج على السلطان، إال أنه وقع خالف بني أهل السنة واملعتزلة يف طريقة تغيري املنكر

 املخالفني.محل السالح يف وجوه 
صلى اهلل سار فيها املعتزلة على عكس احلديث الذي بني فيه الرسول : ففي طريقة تغيري املنكر

 موقف املسلم إزاء تغيري املنكرات. عليه وسلم
، من رأى منكم منكراً فليغريه بيده»: قال صلى اهلل عليه وسلمأن النيب  فعن أيب سعيد اخلدري 

 .(3عليه السالم«اإلميانوذلك أضعف ، فإن مل يستطع فبقلبه، فإن مل يستطع فبلسانه
فتغيري املنكر عند املعتزلة يبدأ باحلسىن مث باللسان مث باليد مث بالسيف بينما احلديث يرشد إىل 

، من أن تغيري املنكر يبدأ بالفعل باليد إذا مل يرتتب عليه مفاسد، وهو ما يذهب إليه أهل احلق، العكس
ر بدون قتال وال فتح باب فتنة أكرب من املنكر وإمنا هو إزالة املنك، والتغيري باليد هنا ال يكون بالسيف

                                                 

 .141: شرح األصول اخلمسة : ( انظر1)
 .104: ( آل عمران2)
 (.49كون النهي عن املنكر من اإلميان )،  كتاب اإلميان،  صحيح مسلم: ( انظر3)
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 .(1عليه السالماملراد إزالته
فإن وصل احلال إىل عدم ، فإن مل يتمكن الشخص من التغيري باليد انتقل إىل التغيري باللسان

فليكتف بالتغيري بالقلب من كراهة ، االستطاعة من التغيري باللسان بأن كان الشر هو الغالب على اخلري
 .(2عليه السالم ومتين زواله وبغضه وبغض أهلهاملنكر 

محل السالح يف وجوه املخالفني هلم و ، (3عليه السالماخلروج على السلطان اجلائروقد أوجبت املعتزلة 
 .(4عليه السالم من أهل القبلة

 : موقف المستشرقين من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة
هو مبدأ  باملعروف والنهي عن املنكربأن مبدأ األمر لويس غاردية( عليه السالم يرى املستشرق

ويسلم بأن األمر باملعروف فريضة  .(5عليه السالمكانت له وجاهته أول األمر مث فقد موضوعيته بعد ذلك
، إذا اقتضى األمر هذا التدخل، وأن املعتزلة قد دعت إىل التدخل املباشر بالسيف، على كل مسلم

ويقصد  – (6عليه السالمقدر هلا أن تنتصر آخر املطافخمالفني وجهة النظر األكثر كياسة وتبصرًا اليت 
 .-بذلك أهل السنة

واملرء ميكن له بل ، فاملرء يف نظر املعتزلة عنده ميكن له بل وجيب عليه خلع أويل األمر الفاسدين
 .(7عليه السالمعلى االعرتاف بالعقيدة احلقة –حتت طائلة العقاب باملوت  –وجيب عليه إكراه خصومه 
ل عرضة للقمع ب  بوار( إىل أنه بعد أن كان املعتزلة من قـ  دي عليه السالمويذهب املستشرق 

حيلون السيف حمل احلجة ، ني لعقائد الناسن  ح  أصبحوا ممت  ، واالضطهاد من جانب السلطة الزمنية
 .(8عليه السالموالدليل

بأن املبدأ األخري من مبادئ املعتزلة الرئيسة وهو مبدأ األمر  هنري كوربان(عليه السالمويصرح 
حيث إنه يهدف إىل التطبيق العملي ملبادئ ، هو مبدأ يتعلق حبياة اجلماعة، كرباملعروف والنهي عن املن

                                                 

 .18: البن تيمية، األمر باملعروف والنهي عن املنكر: ( انظر1)
 .18: السابق املرجع: ( انظر2)
 .20: السابق املرجع( 3)
 .21: السابق املرجع( 4)
 .24/7376موجز دائرة املعارف اإلسالمية : ( انظر5)
 .24/7376السابق  املرجع( 6)
 .24/7376السابق  املرجع( 7)
 .96: دي بوار، تاريخ الفلسفة يف اإلسالم: ( انظر8)
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 .(1عليه السالمالعدالة واحلرية يف السلوك اإلجتماعي

                                                 

 .191: هنري كوربان، تاريخ الفلسفة يف اإلسالم: ( انظر1)



 47 

 الخاتمة
 

وحماولة ، فقد تبني من خالل هذا البحث موقف املستشرقني من املعتزلة ودفاعهم عنهموبعد 
 .بأهنم شوهوا املعتزلة وحرفوا أقواهلم -اجلماعةوخصوصا أهل السنة و  –إهتام غريهم 
اليت  املخالفاتأن املستشرقني ال يفتأون يبحثون عن األعذار ويتلمسوهنا ليسدوا كذلك جند  كما 

إنه مع ذلك : لويس غاردية(عليه السالم فيقول املستشرق، ثبتت عن املعتزلة بدون أدىن شك أو ريبة
االنتصار( اجلدلية اليت عليه السالمبغض النظر عن رسالة –املعتزلة تظل احلقيقة أن كتابات أقطاب 

غري متاحة لنا إال من خالل كتابات  -يف مواجهة ابن الراوندياملعتزلة وضعها اخلياط دفاعاً عن عقائد 
يستطيعوا أن جيدوا عذراً مقبوالً فلما مل ، وهم هبذا يصلون إىل حجة العاجز، (1عليه السالماآلخرين عنها

وكانوا أقرب إىل ، طعنوا يف كتب السلف الذين نقلوا أقواهلم، للفرقة اليت راهنوا عليها هلدم اإلسالم
ناهيك عن كوهنم أصدق وأورع من رجال املعتزلة واملعجبني ، رجاهلم وأحداثهم من هؤالء املستشرقني

علماء السلف وأئمة اإلسالم صدق ونزاهة ما ينقله  فليس هناك أدىن شك يف، هبم من املستشرقني
، من علماء السلف من أقوال للمعتزلة مابن تيمية وغريهكالاللكائي واآلجري والربهباري وابن بطة و 

، ففرق بني من جيعل نص الكتاب نصب عينيه، بل هو من باب اليقني، وليس هذا من باب التحيز
ناهيك عن سري بعض رجال املعتزلة اليت غلب على ، ص اإلهليومن جيعل عقله القاصر حاكماً على الن

وإرسال على لسانه ما ال يكون ، بعضهم الفسق واجملون ورقة الدين وتنقص اإلسالم واالستهزاء به
ام الذي قال بإبطال النبوات وأنكر إعجاز القرآن أو اإلحلاد كالنظّ  (2عليه السالمكثمامة بن األشرس

البعض اآلخر كما كفَّر أبو موسى املردار أبا اهلذيل العالف حىت إن بعضهم قد كفر ، (3عليه السالمالكرمي
 .(4عليه السالموكال الفريقني حمٌق بتكفري صاحبه: وقال عنهم البغدادي، وكفره شيوخه، وبشر بن املعتمر

 
 واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                 

 .24/7376دائرة املعارف اإلسالمية : ( انظر1)
 (.1394ترمجة ) 1/371لسان امليزان ، 62: فضل االعتزال وطبقات املعتزلة: ( انظر2)
 .132-131: الفرق بني الفرق: ( انظر3)
 .166: السابق املرجع( 4)
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، حممد العبدة وطارق عبداحلليم، دار ابن احلزم، املعتزلة بني القدمي واحلديث -40

 وىل.بريوت، الطبعة األ
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 الطبعة األوىل .
، سينا للنشر، القاهرة، بدويد. عبدالرمحن يف اإلسالم، من تاريخ اإلحلاد  -46
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