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 املعتزلة، العقالنية، اجلهاد. إبراهيم احليدري، علم الكالم،الكلمات المفتاحية: 

نه يبحث أفبالرغم من   وىل مبشاكل اجملتمع املتعدد الثقافات.( منذ نشأته األTheologyارتبط علم الكالم )
يدي لعلماء الكالم يقف مبنأى عن كل ما حيدث يف اجملتمع من نه مل يكن جمرد تأمل جتر أإال  ،يف ذات اهلل

فراد يف اجملتمع يتأثرون ويؤثرون فيه أن علماء الكالم هم أصراعات اجتماعية واقتصادية وسياسية، ذلك 
وق اجملتمع هنم يقفون فأ هنم يزعمونأويكتسبون مكانتهم وهيبتهم الدينية من خالل تلك الصراعات، بالرغم من 

 علومهم القدسية.بفضل 

نهجيتها ن التعرض هلذه العالقة املعقدة يف تساؤالهتا العديدة ومفارقاهتا الفائقة الدقة وكذلك يف مإ
هم املواضيع جياز ألإالتعرض ب مكانحماولني قدر اإل ،مر ليس هبنيأوسيولوجية، س - نثروواأل ،بستمولوجيةاإل

سالمي ىل وحدة الفكر اإلإسالمي واهلوية ورموزها اليت أدت إلوالقضايا اليت ترتبط هبا وعوامل تشكيل الوعي ا
 التنويري لدى الفالسفة املسلمني.  -وتطور الفكر العقالين  ،وازدهار علم الكالم

وبني  ،نسان واهللوخباصة العالقة بني اإل ،ن تشكيل الوعي االجتماعي واهلوية الدينية مبختلف رموزهاإ
وكذلك تشكيل صورة الرسول من خالل القرآن والسنة مل حتدث مرة  ،واملسؤوليةوبني العقيدة  ،الفرد واجلماعة

وقد ارتبطت هذه التطورات  مصار املختلفة.سالم يف األحداث اليت رافقت انتشار اإلمنا تطورت مع األإو  ،واحدة
 ،مث يف بغداد علم الكالم وازدهاره يف البصرة تطورثرت بدورها على أو  ،سالميمة ووحدة الفكر اإلبوحدة األ
وكذلك  "ابن هذيل العالف"سالمية كما عند إنثروبولوجيا أنتجت أو  ،ثرت على تطور املعارف والعلومأمثلما 

 .1سالمكأول حركة عقالنية يف اإل  ،تطور منظومة الفكر املعتزيل
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ة التنويرية اليت وبني النزع ،بان عصر النهضةإبا و ور أبالرغم من التشابه بني النزعة التنويرية اليت ظهرت يف 
ان منذ ما زاال يتصارع ،ظهرت عند مفكري العرب واملسلمني يف العصر الوسيط، علينا التفريق بني تيارين فكريني

ركزة على نسانية املتمول بالنزعة الالهوتية املركزية، والثاين بالنزعة اإليتمثل التيار األ القرون الوسطى حىت اليوم.
ما الثاين أ نصوص الدينية املقدسة مرجعية له.ول لدى املفكرين املسلمني ويتخذ من الوقد جتسد التيار األ الذات.

ن عصر أغري  .مرجعية له "رسطو طاليس"أو "افالطون"فقد جتسد لدى الفالسفة العرب واملسلمني واختذ من 
قالليتها الكاملة، حداث قطيعة مع علم الالهوت وحقق للفلسفة استإبية هو وحده الذي جترأ على و ور النهضة األ

فالفالسفة  تها كاملة من املرجعية الدينية.سالمية حتقيق استقاللياإل -ستطع النزعة االنسانية العربية يف حني مل ت
، "ركون"أولذلك، كما يقول  ىل املرجعية الدينية.إبقيا خاضعني يف هناية املطاف  "ابن رشد"و "الفارايبـ"الكبار، ك

 .2ىل النقلإول عصر حقق االستقاللية الكاملة للعقل بالقياس أ هو يبو ور ن عصر التنوير األإف

تعارض مع النصوص و العقل العريب هي عدم الأشكالية املركزية اليت تتحكم بالفكر ن اإلأوهكذا جند ب
 ومن املمكن التفريق بني ثالثة تيارات اساسية حددت هذه االشكالية املركزية وهي:  الدينية الكربى.

  .ولوية النقل على العقلألتيار التقليدي الذي يقول با :واًل أ

 عالن اخلروج عليه. إو يتجرأ على أن ينفي النقل أالتيار العقالين الذي يقول بأولوية العقل من دون  :اثانيً 

 التيار الصويف الذي يقوم على التجربة الروحية واالستبطان الداخلي والتأويل الرمزي للنصوص. : اوثالثً 

سالمية اليت ختضع للموقف التقليدي حيث يكون العقل بالنسبة ول يف مجيع املبادئ اإلالتيار األيتمثل 
نسان وبفكرة نسانية، ولذلك ضعفت عندها الثقة باإلداة طيعة يف خدمة النص، وهي بعيدة عن النزعة اإلأهلا 

العرب واملسلمني على صدمة واستيقاظ  ،االبداع والتقدم وبقيت يف تدهور واحنطاط حىت القرن التاسع عشر
 .بيةو ور احلداثة األ

سالمية يف العصر اإل -فقد مثل حركة التنوير العربية  ولوية العقل على النقلأما التيار الثاين الذي يقول بأ
سالم وكيفية تشكل هذا العقل ىل قراءة متأنية ملسرية العقل والعقالنية يف اإلإتلك احلركة اليت حتتاج  الوسيط،
سالمي كان ففي عصر التنوير اإل سالمية وازدهارها.اإل -تأثريه يف تطور احلضارة العربية وانشغاالته و  وتطوره
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ن الصياغة اللغوية أفبالرغم من   سالمي ال مثيل هلا يف النصوص املتأخرة.للعقل مكانة خاصة يف الفكر اإل
ن مفهوم العقل إيف علم الكالم والفلسفة، ف حاديثا عن الصياغة اليت جاءت هبا األختتلف كثريً  القرآنـاخلاصة ب

من عبارات من  القرانوما جاء يف  .ا"ا برهانيً استدالليً  وأ ،اتأمليً  ا باردً "ليس عقاًل "هو عقلي جترييب" و القرآنيف 
و املنطقي أ ،و التحليل املفهوميأىل استخدام العقل، إفال تعقلون" ال تعين الدعوة أو "أفال تنظرون" أنوع "
سالمي، وهي ىل العامل اإلإغريقية ي بعد دخول الفلسفة اإلأا، منا ظهر الحقً إن مثل هذا التحليل واهر، ألللظ

ول مرة يف مواجهة مباشرة سالمي وألاملرحلة الثانية اليت شهدت نشوء العقالنية وازدهارها، عندما دخل العقل اإل
وهو ما   سطورية وضدها.الصراع مع املعرفة األغريقي، الذي انبثق من خالل مع العقل الفلسفي والعلمي اإل

 .3سالميةوىل لنشوء الفلسفة اإلسس البدايات األأجسده فكر املعتزلة التحليلي املستقل الذي 

 الفكر المعتزلي

ن صياغة املعتزلة للمسألة الدينية صياغة عقالنية واضحة ال تقتصر على وحدانية اهلل وحسب، بل تناولت النبوة إ
ًً منا العقل، الذي شكل يف احلقيقة، حتواًل إخالق، ومل يعد النقل حمور املعرفة، و واألميان واإل ا يف تاري  الفكر  حا

حكامه وينظم العامل أن خيضع الوجود كله ملقاييس العقل و أخذ املرء مذاك جيروء على أسالمي حيث العريب اإل
عقل بالتوكيد على احلرية، فال عقل دون حرية وال حرية وقد ارتبط التوكيد على ال  ا.ا عقليً رضي تنظيمً الديين واأل

 . 4دون عقل، والعقل يفهم الواقع، واحلرية تغريه اوتعيد تشكيلة وفقا للعقل

نسان مبوجبه التمييز بني احلق والباطل وبني وهذا القول يعين مبدأ استقالل العقل، الذي يستطيع اإل
ا على الذهنية التقليدية اليت تقول بعجز ا مباشرً منا يعين ردً إولية، ألمهية اعطاء العقل هذه األإن إاخلري والشر. 

وهبذه الصيغة فصل املعتزلة بني الدين   نسانية وحدها.و بقدرته اإلأ ،نسان عن بلوغ احلق واخلري بعقلهاإل
للمثقف املتحرر ا وكان التوحيدي منوذجً  .نه ال يوجد بني العقل والدين تناقضأهنم رأوا بأوالسياسة، بالرغم من 

سس احلداثة، اليت نشأت يف مناخ عقلي فيه كثري من أي احلر و أمن كل وصاية الذي عرب عن مساحة كبرية عن الر 
حيان من خنوع الناس وخضوعهم ن استبداد السلطة ينبع يف كثري من األأاحلرية واجلرأة، وكانت له قناعة تامة، ب

حدى احلركات إىل إنسيا ذلك العصر. وكان التوحيدي قد انتمى نتلجألون اب الذين ميث  ا طبقة الكت  وخصوصً 
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واسطة ىل تغيري اجملتمع بإ" اليت كانت حماولة تنويرية هتدف رسائل اخوان الصفاالسرية يف بغداد وشارك يف كتابة "
الذي مل يتورط يف خوان الصفا، الصيغة املثالية للمثقف الفيلسوف إوهبذا مثلت رسائل  الثقافة والعلم والفلسفة.

 .خدمة السالطني

كرب املشكالت أمور الدنيوية بطريقة منطقية كفيل حبل ن استخدام العقل يف األأما ابن حزم فقد رأى بأ
نسان امتاز على سائر املخلوقات بعقله، الذي مبوجبه يستطيع طرد اهلموم من تفكريه ن اإلوذلك أل ،عقدهاأو 

 لطريق القومي. والسيطرة على احنراف االنسان هو ا

ا مجع معارف عديدة يف علوم القرآن ا كبريً ا ومؤرخً فيلسوفً  1030ويعد ابن مسكويه املتويف عام 
مي. ويعترب كتابه يراين القدديب والفلسفي اإلىل معرفته بالرتاث األإضافة إفالطون، أرسطو و أىل فلسفة إواحلديث 

ا يف البناء يلة من الدرس والبحث والتأمل، وشكل نظامً نه حصيلة سنوات طو األهم بني كتبه أل تهذيب االخالق
 خالق يقوم على امليتافيزيقيا وعلم الكون. أالفلسفي الرصني، الذي متخض عن برنامج تربوي يؤسس لعلم 

 ،نساين املتفتح على العلوم الدنيويةمثال هؤالء الفالسفة عملوا جاهدين على تعميق الفكر اإلأن إ
بو حيان التوحيدي الذي أدبية مجالية جذابة، مثلما فعل أدائرة نشرها عن طريق منهجية توسيع و   ،والعقالنية

و أ "ابن رشد"ًي " بفيلسوف االدباء واديب الفالسفة" فهو ال يتحدث عن الفلسفة بشكل جاف، كما فعل 
 .5ديب رفيعأسلوب أمنا حتدث بشكل حي ومنعش وبإ، و "الفارايب"

ار الصويف الشعبوي الذي نشأ وتطور يف تربة سياسية متمردة وكرد فعل روحي ما التيار الثالث فهو التيأ
وضاع االجتماعية السائدة وحماولة لتحدي السلطة، اليت حرفته بضغوط سلطوية تسلطية واجتماعي على األ

عامل وقد انتشر التصوف الشعبوي يف ال زولة عن تيار احلياة االجتماعية.ىل زوايا وحلقات دروشة معإوحولته 
ن أغري  طريقتها اخلاصة يف جماهدة النفس.نظمة وطرائق صوفية عدة، لكل منها أسالمي ونشأت فرق و اإل

ري من البدع ىل جمرد طقوس جامدة ممزوجة بكثإاالحنطاط التدرجيي يف الفكر واملمارسة، حول التصوف الفلسفي 
 والشعوذة واخلرافات.
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حة يف فرتة االحنطاط احلضاري عندما اختذت بعض الفرق وقد ظهر التأثري السليب للدروشة بصورة واض
مواقف سياسية ومصلحية مؤيدة للحكومات املستبدة، ومن مث للسلطات االستعمارية، كما حدث يف  ،الصوفية

 .6هناية الدولة العثمانية وكذلك يف املغرب العريب

والسياسية  ،واالقتصادية ،عيةسالمية ال يرتبط بالظروف االجتمااإل -ن فشل حركة التنوير العربية إ
منا بانفصال النظرية عن املمارسة العملية اليت محلتها الطبقة الوسطى واملثقفة )االنتليجنسيا( اليت كان إفحسب، و 

و كلل، ولكنها حاملا أن حتمل على اكتافها مبادئ التنوير والعقالنية وتواصل مسريهتا بدون هوادة أمن املفروض 
خذت تقمع بدورها أفكارها الثورية، و أا حدث يف زمن املأمون، تنكرت ملبادئها و كم،ىل السلطةإوصلت 

وكان حممد بن عبد امللك الزيات، الذي   خصومها وما حتمله من مبادئ وما قالته يف خطبها وما دونته يف كتبها.
ىل جالد مستبد مل تعرف إول ىل السلطة وحتإا عندما وصل ا كبريً قال بافكار املعتزلة وتبىن مقوالهتم، انقلب انقالبً 

نه ظل أمبعىن  ،ميانا ينطلق من مقدمات شرعية ال شك فيهاإن العقل ظل أىل إويعود ذلك  .7اخلالفة مثيال له
 التساؤل املستمر. عن التجربة واملمارسة العملية و  اا وبعيدً سطوريً أ

 أفول العقالنية

خرى اليت حتدثنا ىل جانب العوامل األإندلس،  املغرب واألىلإسالمية من املشرق اإل -ن انتقال احلضارة العربية إ
نسانية والعقالنية وتغري املواقف الفكرية والفلسفية، وخباصة بعد االنتكاسة اليت ساعد على أفول النزعة اإل ،عنها

الرتاث  على دور العقل والعقالنية يف تهافت الفالسفةنية بعد هجوم الغزايل يف كتابه واجهتها الفلسفة العقال
سالمي وسيطرة النص اجلامد وتأصيله وكذلك سيطرة التيار الالعقالين الذي كان من شأنه حتجيم قيمة العقل اإل

ن العقل قاصر أرسطي الذي مت جتاوزه وترجيح املوقف الديين الذي يرى بىل املنطق األإعادة االعتبار إوالعقالنية و 
نه ميثل الوحي، ا للنص الديين الذي ال يقبل النقاش والنقد، ألمً ن يكون خادأعلى االستقالل الفكري وال بد له 

وهو ما  ىل حتريك الفكر والشك والفلسفةإفاملنطق يؤدي  ،وانتشرت مقولة السيوطي "من متنطق فقد تزندق"
 حلاد.ىل الكفر واإلإيؤدي 
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 قفال باب االجتهادإ

مة يف مأزق حضاري وحول الفقه دخل األأجتهاد، بواب التفكري العقالين النقدي وكذلك القياس واالأقفال إن إ
سالمي يف مواصلة حتدي داة مدجنة بيد فقهاء البالط ووعاظ السالطني. وهكذا توقفت مغامرة العقل اإلأىل إ

نذاك، مما فسح اجملال للطاعة العمياء والرضوخ، الذي رس  الوعي آالظروف والشروط اليت هيمنت على اجملتمع 
 الظالم.حندار حنو عصر التخلف و سطوري وسهل االاأل

زمات والتأزمات سالمية يف مطلع القرن احلادي عشر امليالدي وظهور األن تفكك الدولة العربية واإلإ
حداث تغريات بنيوية طالت ميزان القوى إىل إا دى الحقً أالكربى االقتصادية واالجتماعية والسياسية وتفاقمها، 

بيض املتوسط بية على موانئ البحر األو ور وسيطرة التجارة األ ،الل التجارةوقد رافق ذلك اضمح با.و ور أملصلحة 
با فيما و ور ا من حركة االستكشافات اجلغرافية والتوسع االستعماري ألبا بدءً و ور أوظهور مالمح عصر النهضة يف 

 ،غاليلي ،وغاليلو ،ىل بدايات التقدم العلمي والتقين بظهور نظريات كوبرنيكوسإ ضافةً إوراء حدودها اجلغرافية، 
يف حني دخل العرب واملسلمون يف عصر الظالم،  وغريهم ،وهيغل ،وكانت ،وسبنيوزا ،ونيوتن ،وكيبلر ،وديكارت

سالمي بعد موت ابن خلدون، حناء العامل اإلأو فيلسوف ويف مجيع أ ،و مفكرأ ،فلم يظهر خالل تلك الفرتة عامل
سالمي، ولبداية عصور مظلمة استمرت حىت القرن العامل العريب واإل الذي أرخ ألفول الفكر والفلسفة والعلوم يف

با و ور أنوار أوغريهم، الذين انبهروا ب هفغاين وعبدمثال الطهطاوي واألأمصلحني جدد  التاسع عشر وظهور
مما سبب صدمة نفسية ومركب نقص حضاري ما زالت  ،وتقدمها العلمي والتقين وشعروا بتأخر الشرق وختلفه

 ىل اآلخر حىت يومنا هذا.إىل الذات و إا تؤثر يف نظرة العرب واملسلمني صداؤهأ


