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 ٦٠١ عنزيفريح ال. د.إعداد أ

  رابحة نعمان توفيق عبداللطيف ثـــــاسم الباح
لهية والـصفات عنـد القاضـي       مشكلة الذات اإل   ثــــعنوان البح

  عبدالجبار المعتزلي
  القاهرة  ةـــــــجامع

  اآلداب ةــــــــكلي
  الفلسفة م ــــــــقس

  )م١٩٨٨(ماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

إحدى المشكالت الهامة والبـارزة     :تعتبر مشكلة الذات اإللهية وصفاتها    
  . الكالمية والفلسفيةفي مجال الدراسات اإلسالمية

وترجع أهمية هذه المشكلة باعتبارها إحدى القضايا الهامة والرئيـسية          
في علم الكالم، إلى أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بأهم عقيدة مـن عقائـد الـدين                
اٍإلسالمي، وهي عقيدة التوحيد، فالدين اإلسالمي وهو يقرر عقيدة التوحيـد،           

د، فرد صمد، ال شريك له وال نظير، يجل         إنما يدعو على عبادة اله واحد أح      
 الحصر والعدد وال يحده زمـان       عنعن اإلفهام وال تحيط به األوهام، ويجل        

وال يحويه مكان وال تبلغ له غاية، وال تدرك له نهاية، فيأمر باإليمـان بـه                
وباإلقرار بوجوه، وكان البد من التعريف بالذات اإللهية في حـدود إمكانيـة          

  :وطاقته واتخذ لهذا الغرض سبيلين هماالعقل البشري 
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دعوة األذهان وتوجيه األنظار إلى الموجودات وإطالة النظر فيها، فحـث        -١
على التفكير في خلق السموات واألرض وسائر المخلوقات، وما فيها من           
عظمة ونظام وإحكام والتوصل من هذا كله إلى أن هـذا العـالم وهـذه               

من صنع ذات تعلو على جميـع ذوات        الموجودات ال يمكن أن تكون إال       
  ...الموجودات، وتسمو عليها وتفوقها علما وقدرة

 وأما السبيل اآلخر للتعريف بالذات اإللهيـة، فبـإطالق أسـماء عليهـا              -٢
ووصفها بما يليق بها من صفات، وقد ورد في القرآن الكريم العديد مـن              

 العديـد مـن   اآليات التي تشير إلى وجود اهللا تعالى، وتذكر لـه تعـالي   
فجاء منها ما يـصفه تعـالى       . األسماء وتصفه بما يليق به من الصفات      

بالتنزيه المطلق ومنها ما يصفه بصفات يوصف بها البشر ممـا يـوحي             
ن تذكر هللا تعالي مـن      أك. بالتشبيه أحيانا بالذات وأحيانا أخرى بالصفات     

و تذكر له أ. األعضاء والجوارح ما لإلنسان المخلوق كاليد واعين والوجه 
  .تعالي جهة ومكانا واستواء ومجيئا وعلوا ونزوال

  منهج الدراسة
  :اعتمد الباحث في هذه الدراسة على

ومن خالل هذا المنهج تتبعت أصل المشكلة ونـشأتها         :  المنهج التاريخي  -٢
  . اهوتطورها في الفكر اإلسالمي ومواقف مختلف الفرق اإلسالمية من

 الفرق اإلسالمية  والكالمية كانت تسعى مـن         إن معظم :  المنهج المقارن  -٢
  . وهو الحفاظ على فكره التوحيد الخالص للبارئ عز وجل.أجل هدف واحد
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حاولت فيه أن أبينة طريقة القاضي عبدالجبار واألسلوب        :  المنهج النقدي  -٣
  .الذي اتبعه في معالجته للمشكلة والمنهج الذي سار عليه خالل دراسته لها

  راسةاستنتاجات الد
  :ل أهم النتائج التي استخلصت من البحث فيما يأتيثتتم

إن عملية الكشف عن الحقائق وإزالة غموضها من جميـع جوانبهـا ال              -١
 أو مجموعـة أفكـار      ،يمكن أن تتم بالرجوع إلى مصدر واحد أو فكر واحد         

 بل البد من تعدد المصادر وتشعب األفكار وتنـوع اآلراء حتـى             ،متجانسة
 والقاضـي عبـدالجبار     ،قة في أوضح صورها وأتـم جوانبهـا       تتجلى الحقي 

 حصيلة  ،المعتزلي إنما يمثل في فمرة ومجموع آراءه وجل بحوثه ودراساته         
فكرية واسعة شاملة تالقت فيها مجموعـة ضـخمة مـن اآلراء واألفكـار              

 ويصدر عن عقلية ثرية امتازت بحس نقـدي ن وقـدرة علـى      ،والمعتقدات
  .موازنةالتحليل والمقارنة وال

إن الهدف الرئيسي الذي كان يسعى إليه القاضي عبدالجبار وهو يبحـث             -٢
هو إبعاد أية تـصورات ال تليـق بالـذات          " مشكلة الذات اإللهية والصفات   "

 ويتفـق مـع     ، وتفسير الصفات تفسيرا يليق بجالل اهللا تعالى وكماله        ،اإللهية
 الذي يعتبر أهم أصـل      "التوحيد  " الحفاظ على    ي أ ،التنزيه المطلق له تعالى   

 وانطلق منه لتفسير مختلف القضايا الكالمية التـي    ،ذهبه عليه مأرسى قواعد   
  :ذهب إلى بحث هذه المشكلة من جانبين رئيسيين هما ولذا فقد .تناولها

  .الذات اإللهية وصفاتها
 إن بحث القاضي عبدالحبار في الصفات أكد لنا حقيقـة هامـة             -٣

نتيجة التعميمي والتحامل من قبل األشعرية، فكثيرا ما طالما اختلط األمر فيها 
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ففي . اتهم األشعرية المعتزلة بأنهم نفاة للصفات وكثيرا ما وصفوهم بالمعطلة         
الحقيقية أن هذا االتهام باطل وفي غير موضعه، فإذا كان المعتزلة قد أنكروا             

يعطلـوا  لـم    إثبات صفات قديمة هللا تعالى قائمة بذاته، زائدة عليها، إال أنهم          
الذات اإللهية عن الصفات، ولكنهم جاءوا بتفسيرات مختلفة، توضح عالقـة           
الذات اإللهية عن الصفات، ولكنهم جاءوا بتفسيرات مختلفة، توضح عالقـة           

   .الذات بالصفات
 من خالل بحثه في وجود اهللا تعالى وصفاته، أكد على االرتباط            -٤

باط وثيق، وذلك عبر نظرية التكليـف،  بين اهللا تعالى واإلنسان  وبين أنه ارت     
فالتكليف هو العلة من خالل اإلنسان، وبالتالي من خلق العالم بما فيه فالخلق             
لحكمه، والتكليف لتحقيق منافع وثواب ال يمكن الوصول إليها إال عن طريق            

والتكليف يعتبر النقطة التي انطلـق      .. التكليف، فالقصد منه إذن نفع المكلف     
 عبدالجبار في أفكاره حول موضع الوجود اإلنساني فمنها أخـذ           منها القاضي 

  . يستنبط كل قضايا اإلنسان ومظاهره المتباينة
 إن مشكلة الصفات والذات أدت إلى تفرع مشكلتين هاتين عنهـا            -٥

  .مسألة كالم اهللا تعالى ورؤيته تعالى: وهما
لـي   اعتمد القاضي وهو يبحث المشكلة على استخدام المنهج العق         -٦

وتبرز أهمية العقل عنده في تقديم النظر العقلي واالستدالل به، على سـائر             
  .أنواع االستدالالت

 – بل وعند جميع المعتزلة      - كان العقل هو مصدر التأويل عنده      -٧
فهو وإن لم يطرح التأويل كقضية مستقلة تجب دراستها، وإنما اعتمد التأويل            

التـصورات التـي ال تليـق       إبعاد  كمنهج عقلي يعتمد عليه إلى حد كبي في         
  .باإللوهية


