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أبو الهذيل العالف
سيرته وعالقته بالخالفة العباسية
أ.م.د.عبد الخالق خميس عمي
جامعة ديالى – كمية التربية لمعموم اإلنسانية
قسم التاريخ
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
ممخص البحث

تعد حركة االعتزاؿ إحدى أىـ الحركات الفكرية في التاريخ العربي اإلسالمي
نظ اًر لما لعبو رجاليا مف دور ميـ في تطور الحركة العممية سواء في جوانبيا العقمية

(العموـ الصرفة) أو النقمية (العموـ اإلنسانية) ،والسيما في مجاؿ عمـ الكالـ أو
الفمسفة أو غيرىما.

ويمكف القوؿ أف واحداً مف أىـ رجاؿ ىذه الحركة الفكرية ىو أبو اليذيؿ العالؼ

الذي يعد أحد أبرز المعتزلة األوائؿ نظ اًر لما أمتاز بو مف سعة العمـ والثقافة سواء

أكانت عربية إسالمية أـ أجنبية  ،ولو اطالع وباع طويؿ في جوانب الديف اإلسالمي

الفمسفية  ،إذ كاف بارعاً في الجدؿ ومف المدافعيف عف الديف الحنيؼ والقرآف الكريـ

ورد خصوميما ،بؿ أكثر مف ذلؾ إنو كاف قاد اًر عمى التأثير في ىؤالء الخصوـ

وكسبيـ.

وبمثؿ ىكذا رجاؿ لعب المعتزلة دو اًر دينياً وسياسياً ميماً في التاريخ العربي

اإلسالمي  ،وذلؾ مف خالؿ ريادتيـ في األفكار واآلراء التي نادوا أو جاءوا بيا

كالنقاش والجدؿ في الصفات اإلليية وألفاظ القرآف الكريـ وغيرىا ،كما اكسب ىذه
الفرقة أو الحركة أىمية اكبر ىو َجعؿ بعض خمفاء بني العباس االعتزاؿ مذىباً
رسمياً لمدولة ،مما منح رجاؿ ا المعتزلة ومفكرييا حرية التفكير والحركة والقوة في

نشر مبادئيـ وأفكارىـ وثقافتيـ.
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المقدمة :

حظي المعتزلة كمدرسة فكرية كبيرة بنصيب وافر مف عناية الباحثيف والدارسيف

في الشرؽ والغرب  ،ومرد ىذه العناية ىو ما كاف لممعتزلة مف مكاف واضح في
تاريخ الحركات العقمية في اإلسالـ  ،وما كاف ليـ مف اثر عميؽ في دعـ الفكر
اإلسالمي بتيارات ثقافية جديدة.
الغزاؿ
إف االعتزاؿ بالمعنى المتعارؼ عميو ىو مدرسة واصؿ بف عطاء ّ

(ت131ىػ748 /ـ)  ،إال أف مدرستو تأثرت بمبادئ سابقة ليا سواء أكانت دينية أـ
سياسية  ،والييا انتيت واستقرت كثير مف اآلراء واندمجت بيا حتى أصبحت جزءاً

مكمالً ليا  ،واالعتزاؿ في مبدأه سياسي المنشأ ارتبط بطبيعة الظروؼ المستجدة
والتطور الذي ط أر عمى المجتمع اإلسالمي.

وىذا البحث يحاوؿ إبراز دور وفكر وفمسفة إحدى الشخصيات المعتزلية البارزة
أال وىو أبو اليذيؿ العالؼ ( 235 -135ىػ849-752 /ـ) الذي كاف أوؿ المتكمميف
اإلسالمييف المتأثريف بالفمسفة  ،وكونو أيضاً امتاز بسعة الثقافة سواء أكانت إسالمية
أـ أجنبية  ،وكثرة االطالع والتعمؽ في الديف اإلسالمي وىو مجادؿ مف الطراز

األوؿ  ،قادر عمى إفحاـ خصومو والتأثير فييـ في الوقت نفسو.
يستعرض ىذا البحث معمومات تبيف اسمو ولقبو ووالدتو وحياتو األولى ونشأتو
وأىـ شيوخو في مجاؿ االعتزاؿ والعمـ  ،ومكانتو بيف العمماء وأرائيـ بو ،ونماذج مف
أسموب جدلو وحججو  ،ثـ أشير مف تتممذ عمى يديو  ،ثـ صمتو وعالقتو بالخالفة
العباسية ومشاركتو في حمقات الجداؿ والمناظرة التي يعقدىا الخمفاء  ،ومف ثـ بياف
ما تركو مف آثار  ،واف لـ يصمنا منيا شيء  ،ثـ وفاتو وذكر السنة األكثر ترجيحاً

ليا ،وقد تـ االعتماد عمى مصادر معتزليػة أي تخص رجاؿ ومفكري المعتزلة وكتب

التراجـ والتاريخ العاـ.
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أوالً :اسمو ولقبو

ىو أبو اليذيؿ محمد (وقيؿ حمداف) بف اليذيؿ بف عبيد اهلل بف مكحوؿ العبدي

(مولى عبد القيس) العالّؼ ألف داره بالبصرة في محمة العالفيف

()1

 ،ويرفض احد

الباحثيف المحدثيف إطالؽ لقب العالؼ باعتبار أف داره كانت في العالفيف  ،إذ يرى

أف المعتزلة لُقِّبوا بأسماء الصنائع التي كانوا يقوموف بيا(.)2

ثانياً :نشأتو وشيوخو

اختمؼ المؤرخوف حوؿ تاريخ والدتو  ،فيورد ابف النديـ رواية عف أبي اليذيؿ

وسئؿ أبو اليذيؿ عف
نفسو يذكر أف سنة والدتو في 135ىػ752 /ـ  ،حيث قاؿُ " :
مولده فقاؿ :ولدت سنة خمس وثالثيف ومائة  ،وقاؿ في وقت آخر  ،وقد ُسئؿ عف
ذلؾ :أخبرني أبواي أف إبراىيـ بف عبد اهلل بف حسف [بف الحسف بف عمي بف أبي

طالب] قُتؿ وأنا ابف عشر سنيف  ،وقُتؿ إبراىيـ سنة خمس وأربعيف [ومائة]  ،فدؿ
قوؿ أبي اليذيؿ عمى أف مولده سنة خمس وثالثيف ومائة  ، )3( " ...ويذكر البعض
أف والدتو كانت سنة 134ىػ751/ـ ،وممف ذكر ذلؾ القاضي عبد الجبار المعتزلي

()4

 ،ولكف يمكف ترجيح سنة 135ىػ752 /ـ عمى غيرىا لورود رواية عنيا عمى لساف
أبي اليذيؿ نفسو  ،كما ُذكرت قبؿ قميؿ  ،وكانت والدتو في البصرة ونشأ بيا  ،وأخذ
العمـ بشكؿ خاص ورئيس عف أبي عمرو عثماف بف خالد الطويؿ( كاف حياً سنة

144ىػ761 /ـ) تمميذ واصؿ بف عطاء
أرمينية كأحد دعاتو في األمصار(.)6

()5

 ،وعثماف ىذا ىو الذي بعثو واصؿ إلى

وقد توىـ المستشرؽ األلماني كارؿ بروكمماف

()7

(ت1956ـ) عندما ذكر أف أبا

اليذيؿ العالؼ تمميذ عمرو بف عبيد (ت 144ىػ761 /ـ)  ،فمف المعروؼ أف عمر
وعمر أبي اليذيؿ تسع سنيف  ،وىذا ال يمكنو مف التممذة عميو  ،وتوىـ فؤاد
توفي ُ
سزكيف( )8أيضاً حينما ذكر أف أبا اليذيؿ ولد بالبصرة ثـ ذىب إلى بغداد وانضـ إلى

واصؿ بف عطاء  ،فمف المعروؼ أف واصالً توفي سنة
والدة أبي اليذيؿ بأربع سنيف.
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ومف شيوخ أبي اليذيؿ اآلخريف  :بشر بف سعيد  ،وأبي عثماف الزعفراني كما
ذكر ذلؾ الممطي

()9

 ،وقد كاف العالؼ عمى معرفة بثقافات عصره  ،فقد كاف شيوخو

عمى اتصاؿ بالمذاىب الثنوية

()10

 ،وىذا ما ذكره أحد الباحثيف بقولو  :إنني أرجح أف

ىؤالء التالميذ القدامى لواصؿ وعمرو عرفوا الكثير عف المذاىب الثنوية ونحف نعمـ
أف البعض منيـ سافر إلى البالد اإليرانية وأرمينية ليداية أىميا إلى اإلسالـ  ،ولكف
مف المحتمؿ أف يكوف العالؼ درس الفمسفة اليونانية عف طريؽ الترجمات  ،واتصؿ

بالتراجمة(.)11
ثالثاً  :ثقافتو

كاف أبو اليذيؿ عمى إلماـ ٍ
كاؼ بالثقافة اليونانية  ،فضالً عف ثقافتو اإلسالمية

 ،فقد كانت مدة عمره الطويؿ الذي قارب المائة عاـ تمثؿ فترة العصر الذىبي

لمترجمة ومرحمة االزدىار الحقيقي ليا مف المغات اليونانية والسريانية والفارسية إلى

العربية ( ،)12ويذكر أبو الحسف األشعري

()13

أف في مذىب أبي اليذيؿ بعض

العناصر اليونانية  ،وانو اخذ مذىبو مف ارسطاطاليس  ،ويقوؿ األستاذ عمي سامي
()14

الن ّشار

 :أف أبا اليذيؿ أوؿ مف وضع مذىب الجزء الذي ال يتج أز في اإلسالـ ،

وىو مذىب فمسفي اختُمؼ في مصدره  ،ومف الراجح أف يكوف أبو اليذيؿ قد اطمع
عمى أصولو في المذاىب اليونانية والمانوية.
وكاف عمى اطالع واسع بآراء وأفكار عمماء عصره  ،وعرؼ خالفاتيـ ووقؼ
عمى جدليـ  ،وقد يكوف ق أر بعض ما تُرجـ مف الكتب الفمسفية  ،ومما يؤيد ذلؾ قوؿ
تمميذه أبو إسحاؽ النظّاـ (ت231ىػ845/ـ) أنو (أي النظّاـ) نظر في كتب الفالسفة
وىو بالكوفة ،فمما ورد البصرة كاف يظف انو َعِم َـ مف لطيؼ الكالـ ما لـ يعممو أبو
إلي انو لـ يكف متشاغالً إال بيا(. )15
اليذيؿ  ،فمما ناظرتُو ُخيِّؿ َّ
رابعاً  :مكانتو ونشاطو الجدلي

()16

كاف أبو اليذيؿ العالؼ " شيخ البصرييف في االعتزاؿ ومف أكبر عممائيـ "
 ،وكاف َح ِسف الجداؿ قوي الحجة كثير االستعماؿ لألدلة وااللزامات  ،وقد وصفو أحد
درؾ
معارضي المعتزلة وىو أبو الحسيف الممطي بقولو  ... " :أبو اليذيؿ ىذا لـ ُي َ
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في أىؿ الجدؿ مثمو  ،وىو أبوىـ وأستاذىـ وكاف الخمفاء الثالثة  :المأموف والمعتصـ
240ىػ854 /ـ] مف

يقدمونو ويعظّمونو  ،وكاف الوزير ابف أبي دؤاد [ت
والواثؽّ ،
تالمذتو ،وكاف ال يقوـ لو في الكالـ خصـ  ،يصوغ الكالـ صياغة " ...

()17

 ،أما

القاضي عبد الجبار فقاؿ عنو بأنو  " :كػاف نسيج وحده وعالـ دىره ولـ يتقدمو أحد
مف الموافقيف لو وال المخالفيف " ...

()18

 ،أما الشيرستاني فقاؿ عنو إنو  " :شيخ

المعتزلة َّ ،
ومقدـ الطائفة ،ومقرر الطريقة  ،والمناظر عمييا "

()19

 ،أما الذىبي فقاؿ

عنو انو  " :شيخ الكالـ ورأس االعتزاؿ ...صاحب التصانيؼ والذكاء البارع،)20( "...
ويرى األستاذ الن ّشار إنو أوؿ فالسفة المعتزلة بال مدافع بؿ الممثؿ األوؿ لمفمسفة

اإلسالمية إطالقاً( ،)21وقد أتيحت لو عبقرية أصيمة ومقدرة فائقة في الجدؿ  ،إضافة

إلى تمتعو بذاكرة قوية متمكنة مف حفظ الشعر  ،فضالً عف معاصرتو لحركة الترجمة
الضخمة في العصر العباسي  ،واطمع عمى كتب اليوناف وغيرىـ ،ىذا مف جية ،

ومف جية أخرى يمثؿ القرناف الثاني والثالث اليجرييف /الثامف والتاسع الميالدييف أوج
الحضارة اإلسالمية في مختمؼ مظاىرىا  ،وكاف العصر عصر جدؿ وتفمسؼ

()22

،

وقد كاف عصره يمثؿ نقطة التحوؿ الكبرى مف المذىب المعتزلي األوؿ الساذج إلى
المذىب المعتزلي القائـ عمى أسس منيجية ثابتة(.)23

ومع كؿ ما ذكرناه عف أبي اليذيؿ فقد وصفو عبد القاىر البغدادي بأنو  " :قد

جرى عمى منياج أبناء السبايا لظيور أكثر البدع منيـ  ،وفضائحو تترى  ،تُكفِّره فييا
سائر فرؽ األمة "(.)24
إف المعيار الصحيح الذي مف خاللو يمكف الحكـ عمى أبي اليذيؿ يجب أف
يتجرد عف اليوى ويبتعد عف الحماس المذىبي الذي كاف سمة المؤيديف والمعارضيف
 ،والشيء الذي ال يمكف الشؾ فيو ويعد األقرب إلى الصواب أف أبا اليذيؿ كانت لو
مكانة كبيرة كونو أحد قادة الفكر والرأي في عصره ال يقمؿ مف ذلؾ ىجوـ الخصوـ ،
كما ال يرفعو تمجيد المؤيديف إلى أكثر مف ذلؾ.
عمي أشياء مف
ومف أمثمة جدلو وقوة حجتو "...انو أتاه رجؿ فقاؿ لو :أش َك َؿ َّ
فقصدت ىذا البمد فمـ أجد عند ٍ
أحد ممف سألتو شفاء لما أردتو ،فمما خرجت
القرآف،
ُ
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في ىذا الوقت قاؿ لي قائؿ  :إف بغيتؾ عند ىذا الرجؿ ،فات ِ
ؽ اهلل وأفدني؟ فقاؿ أبو
اليذيؿ :فماذا أشكؿ عميؾ؟ قاؿ :آيات مف القرآف توىمني أنيا متناقضة  ،وآيات

أح ُّ
ؾ بالجممة أو تسألني عف آية
ب إليؾ  ،أُجيب َ
توىمني أنيا ممحونة  ،قاؿ :فماذا َ
آية؟ قاؿ :بؿ تُجيبني بالجممة ،فقاؿ أبو اليذيؿ  :ىؿ تعمـ أف محمداً كاف مف أوسط

العرب وغير مطعوف عميو في لغتو  ،وأنو كاف عند قومو مف أعقؿ العرب  ،فمـ يكف

مطعوناً عميو؟ فقاؿ  :الميـ نعـ  ،قاؿ أبو اليذيؿ  :فيؿ تعمـ أف العرب كانوا أىؿ

جدؿ؟ قاؿ :الميـ نعـ ،قاؿ :فيؿ اجتيدوا في تكذيبو؟ قاؿ  :الميـ نعـ  ،قاؿ  :فيؿ
تعمـ أنيـ عابوا عميو بالمناقضة أو المحف؟ قاؿ :الميـ ال ،قاؿ أبو اليذيؿ :فَتَدعُ قوليـ
مع عمميـ بالمغة وتأخذ بقوؿ رجؿ مف األوساط؟ قاؿ :فأشيد أف ال إلو إال اهلل واف

محمػداً رسػوؿ اهلل ،قػاؿ :كفاني ىذا ،وانصرؼ وتفقو في الديف "(.)25

ومف األمثمة األخرى عمى قوة حججو وأسموب جدلو ما جرى لو مع صالح ابف

()26
ابف
عبد القدوس البصري
وىو مف الثنوية  ،فقد " مات لصالح بف عبد القدوس ٌ
فمضى إليو أبو اليذيؿ ومعو النظّاـ وىو غالـ َح َدث  ،فرآه حزيناً  ،فقاؿ أبو اليذيؿ
 :ال أعرؼ لجزعؾ وجياً إال إذا كاف اإلنساف عندؾ كالزرع  ،فقاؿ  :إنما أجزع ألنو

كتاب الشكوؾ؟ قاؿ  :كتاب وضعتو  ،مف ق أر فيو
لـ يق أر كتاب الشكوؾ  ،قاؿ  :وما
ُ
شؾ فيما كاف حتى يتوىـ انو لـ يكف  ،وفيما لـ يكف حتى يظف انو قد كاف  ،قاؿ أبو

اليذيؿ :فَ ُشؾ أنت في موت ابنؾ واعمؿ عمى انو لـ يمت  ،واف كاف قد مات!!
( ،)27وقد كانت " مناظراتو مع
فَ ُشؾ انو قد ق أر ذلؾ الكتاب واف كاف لـ يقرأه "
المجوس والثنوية وغيرىـ طويمة ممدودة وكاف يقطع الخصـ بأقؿ كالـ  ،ويقاؿ انو
أسمـ عمى يده زيادة عمى ثالثة آالؼ رجؿ "(.)28

خامساً  :تالميذه

سيار بف ىانئ
مف أشير تالمذتو ابف أختو  :أبو إسحاؽ إبراىيـ بف ّ
النظّاـ (()29ت231ىػ845 /ـ)  ،وقد كاف يصحبو في غدواتو ومناظراتو  ،بؿ كاف
()30

يدخؿ فيما يجري بيف أبي اليذيؿ وبيف غيره مف مناظرات
ومن تالمذته اآلخرين :
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 أبو يعمى محمد بف شداد المعروؼ بػزرقاف(ت 278ىػ891/ـ)()32

 -أبو عمي عمرو بف فائد االسواري (ت بعد 200ىػ815/ـ)

()31

.

.

 أبو يعقوب يوسؼ بف عبد اهلل بف إسحاؽ الشحاـ (ت بحدود 280ىػ.)33()893/ الشاعر أبو تماـ حبيب بف أوس الطائي (ت 231ىػ845/ـ) ،اخذ عف أبي اليذيؿ()34

ورثاه بقصيدة فريدة كما يقوؿ ابف المرتضى
()35

 -أبو عبد اهلل الدباغ

.

.

()36

 -يحيى بف بشر االرجاني

.

()37

 -عيسى بف الييثـ الصوفي (ت245ىػ859/ـ)

.

 الخميفة العباسي التاسع الواثؽ باهلل ( 232-227ىػ846-841 /ـ)  ،حيث يقوؿابف المرتضى انو " :كاف اخذ الكالـ عف أبي اليذيؿ "(.)38

وىكذا نرى أف تعدد تالميذه يدؿ عمى سعة نشاطو العممي والفمسفي والجدلي
السيما واف ىؤالء التالميذ ىـ مف كبار مفكري المعتزلة.
سادساً :عالقتو بالخالفة العباسية

إف سعة ثقافة أبي اليذيؿ وقوة جدلو وقراءتو لبعض ما تُرجـ مف الكتب الفمسفية
 ،ولعممو بما عميو أىؿ الديانات األخرى مف اآلراء واألفكار  ،ولفصاحتو أيضاً  ،لكؿ
ىذا قربتو الخالفة العباسية والسيما في عيود المأموف والمعتصـ والواثؽ كما يقوؿ

أبو الحسيف الممطي

()39

 ،ولكف ىناؾ نصوص تشير إلى أف اتصالو كاف قبؿ ذلؾ

التاريخ  ،إذ يذكر ابف خمكاف اف أبا اليذيؿ كاف يحضر مجالس الكالـ التي يعقدىا
يحيى البرمكي أي في عيد الخميفة الرشيد ( 193-170ىػ808-786 /ـ) فيقوؿ ابف
خمكاف  ... " :وكاف قد اجتمع عند يحيى بف خالد البرمكي جماعة مف أرباب الكالـ
فسأليـ عف حقيقة العشؽ فتكمـ كؿ واحد بشيء  ،وكاف أبو اليذيؿ المذكور في
جممتيـ  ،فقاؿ  :أييا الوزير  ،العشؽ يختـ عمى النواظر  ،ويطبع عمى األفئدة ،
مرتعة في األجساـ  ،ومشرعة في األكبػاد  ،وصاحبو متصرؼ الظنوف  ،متفنف
األوىاـ  ،ال يصفو لو مرجو  ،وال يسمـ لو مدعو  ،تسرع إليو النوائب " ...

()40

وىذا يدؿ عمى أف أبا اليذيؿ ترؾ البصرة واتى بغداد في وقت مبكر مف حياتو ،
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عمى خالؼ ما يذكره ابف النديـ بقولو  " :ووفد أبو اليذيؿ بغداد سنة ثالثيف ومائتيف
()41

 ،وقد نيؼ عمى المائة و ُكؼ بصره " ...
وقد كاف نشاطو األكبر في عيد الخميفة المأموف ( 218-198ىػ833-813 /ـ)
الذي كاف محباً لمعمـ والحكمة وأخذ مف جميع العموـ بقسط  ،و"عقد المجالس في
خالفتو لممناظرة في األدياف والمقاالت  ،وكاف أستاذه فييا أبا اليذيؿ محمد بف

اليذيؿ العالؼ  ،)42( " ...وكاف اتصالو بالمأموف عف طريؽ ثمامة بف أشرس
(ت213ىػ828/ـ) أحد رجاؿ المعتزلة الذي وصؼ وذكر أبا اليذيؿ لممأموف  ،فطمب
األخير لقاءه فأُعجب بو عندما سمع كالمو

()43

 ،وقد أورد عدد مف المؤرخيف

والكتّاب روايات تؤكد قوة عالقة أبي اليذيؿ بالخالفة العباسية والمأموف بشكؿ خاص
 ،فذكر الجاحظ  " :أف العالؼ كاف يحضر مجمس المأموف لممجادلة ، )44( " ...
()46

وذكر ذلؾ أيضاً الخطيب البغدادي( ،)45والصفدي

()47

 ،وابف المرتضى

وغيرىـ.

وقد كاف " أبو اليذيؿ يأخذ مف السمطاف [الخالفة] في كؿ سنة ستيف ألؼ درىـ،

ويفرقو عمى أصحابو  ،)48( " ...وىذا يدؿ عمى إعجاب الخالفة بو والرغبة في
ّ
استم ارره في المناظرات والجدؿ و رد المخالفيف  ،فضالً عف ذلؾ اف ىذا يدؿ عمى
مكوثو واقامتو الطويمة في بغداد ومساىمتو في إنشاء أو دوره في تأسيس مدرسة

بغداد المعتزلية  ،وأخي اًر يقوؿ المأموف في أبي اليذيؿ(:)49

َّ
أظل أبو الهذيل عمى الكالم  ...كإظالل الغمام عمى األنام
فيذه شيادة كبيرة مف خميفة عالـ  ،مما يدؿ عمى شيرتو وسعة عممو واعجاب
الخميفة بو.

سابعاً  :آثاره

لقد عاش أبو اليذيؿ عم اًر طويالً  ،وامتاز بسعة الثقافة ووفور العمـ  ،وقوة

الحجة ،ولكف الغريب انو لـ يصؿ إلينا أي كتاب أو مصنؼ مف مصنفاتو العديدة ،
السيما واف ابف النديـ

()50

قد ذكر لو خمسيف كتاباً في االعتزاؿ والرد عمى المخالفيف

والممحديف وأصحاب األديػاف األخرى  ،واتفػؽ عدد مف المؤرخيف عمى ذكر كتاب لو

ُيعرؼ بػ(ميالس)  ،فقد  " :كاف ميالس رجالً مجوسياً  ،وكاف سبب إسالمو انو جمع
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بيف أبي اليذيؿ وبيف جماعة مف الثنوية  ،فقطعيـ أبو اليذيؿ  ،فاسمـ ميالس عند
ذلؾ " ...

()51

ويقوؿ الذىبي عف كتبو  " :وألبي اليذيؿ كتاب في الرد عمى المجوس

 ،ورد عمى الييود ،ورد عمى المشبية ،ورد عمى الممحديف  ،ورد عمى السوفسطائية ،
وتصانيفو كثيرة  ،ولكنيا ال توجد " ...

()52

 ،وىذا يدؿ عمى أف كتبو مفقودة منذ ذلؾ

الوقت عمى أقؿ تقدير أي في القرف الثامف اليجري/الرابع عشر الميالدي وقد تكوف
وراء ىذا الشيء أسباب ليا عالقة بقياـ مخالفي المعتزلة بإتالؼ أو عدـ الترويج
يعدونيـ في عداد الزنادقة الختالفيـ معيـ في كثير مف اآلراء واألفكار.
ألفكارىـ إذ ّ
( )53بجمع ماحوتو كتب التاريخ والطبقات
وقد قاـ األستاذ عبد الحكيـ بمبع
وضمنيا كتابو (أدب المعتزلة).
واألدب مف محاورات أبي اليذيؿ
ّ
ثامناً  :وفاتو

اختمؼ المؤرخوف في سنة وفاة أبي اليذيؿ  ،كاختالفيـ في سنة والدتو  ،فقد
()54

وردت روايات عديدة في ذلؾ  ،فمثالً نرى أف ابف النديـ

يذكر روايتيف األولى

بس َّر مف رأى سنة ست وعشريف ومائتيف
قولو  " :قاؿ أبو العينا  :توفي أبو اليذيؿ ُ
وكانت سنو مائة سنة وأربع سنيف  ، " ...والرواية الثانية قولو  ... " :وتوفي أبو
اليذيؿ في أوؿ خالفة المتوكؿ [ 247-232ىػ861-846 /ـ] في سنة خمس وثالثيف
ومائتيف  ،وكانت سنو مائة سنة . " ...
فيذا تناقض واضح بيف الروايتيف إذ كيؼ توفي سنة 226ىػ840 /ـ وعمره مائة

وأربع سنيف  ،ثـ كيؼ توفي سنة 235ىػ849 /ـ وعمره (  )100سنة؟ عمى أية حاؿ،
يذكر القاضي عبد الجبار
البغدادي

()56

()55

انو توفي في أياـ الخميفة الواثؽ  ،أما الخطيب

فيذكر انو توفي بسر مف رأى سنة

226ىػ840 /ـ وعمره مائة وأربع

سنيف وىي رواية ابف النديـ األولى نفسيا  ،أما الشيرستاني
235ىػ849 /ـ وعمره مائة سنة  ،ويوافقو ابف خمكاف
()59

المرتضى

()57

()58

في ذلؾ وكذلؾ ابف

وىي رواية ابف النديـ الثانية نفسيا المذكورة أعاله.
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كسنة لوفاتو التفاؽ أغمب
235ىػ849 /ـ

المؤرخيف عمييا وىـ حينما يذكروف غير ىذه السنة فإنيـ يرجحوف سنة
235ىػ849/ـ عمى غيرىا ،فضالً عف كونيا تتمـ عمر أبي اليذيؿ بمائة عاـ وىو ما
عمر تمؾ السنيف.
ُيذكر عنو دائماً بأنو َّ
وىكذا انتيت حياة ذلؾ الرجؿ الذي مثَّؿ عصره والفرقة التي انتمى إلييا خير
تمثيؿ ،فكاف عصره عصر النيضة اإلسالمية والحياة الفكرية النشطة  ،فيو كاف
نشطاً كعصره وفاؽ أقرانو ومعاصريو في مذىبو االعتزالي والفمسفي.

الخالصة:

مف كؿ الذي تقدـ رأينا أف أبا اليذيؿ العالؼ تمتع بثقافة إسالمية  ،فضالً عف ثقافة

أجنبية مف خالؿ إطالعو وقراءتو لمكتب المترجمة عف المغات األخرى والسيما كتب

الفمسفة والكػالـ  ،وكػاف صاحب محاججات ومجادالت ومنػاظرات حػوؿ آراء تُثار وأفكار
تُذكر فيأخذ إما في إبطاليا واستنكارىا بالحجج والبراىيف واألدلة المنطقية ،وامػا في
تصحيحيا وفي بعض األحياف يتمكف مف إقناع الخصـ أو المجادؿ أو السائؿ.

وقد كانت لو أفكار مركزة يمكف الحكـ عمييا بأنيا آراء عممية  ،فيو رجؿ تدرب وبرع

في مجاؿ الدفاع الديني  ،وىذا الجداؿ والمحاججة جعمو يختمط بأصحاب اآلراء واألىواء

والديانات األخرى سواء أكانت ىذه االتجاىات دينية أـ فمسفية  ،ودليؿ نجاحو في ذلؾ
ما ُذكر عنو انو اسمـ عمى يديو ثالثة آالؼ شخص.

ولكف مع كؿ ما ُذكر عنو إال انو مف المؤسؼ والغريب في الوقت ذاتو لـ تصمنا

مصنفاتو وكتبو  ،وىي مفقودة منذ زمف بعيد  ،وىذا يسوؽ لالعتقاد إلى أف مناىضي

المعتزلة حاولوا طمس أو تضييع تراثيـ ومسح ذكرىـ  ،وىذا الف المعتزلة بحسب آراء
المعارضيف ىـ أصحاب زندقة وكفر فيجب القضاء عمى كؿ ما يتعمؽ بيـ  ،عمى أية

حاؿ ،فقد وصؿ قسـ مف آراء ومجادالت أبي اليذيؿ العالؼ متناثرة ىنا وىناؾ في كتب

تراجـ الرجاؿ وكتب األدب وكتب التاريخ .

وأخي اًر يمكف القوؿ اف فرقة المعتزلة لعبت دو اًر دينياً وسياسياً ميماً في تاريخ الدولة

العربية اإلسالمية  ،وجاءت أىمية ىذا الدور مف كوف األفكار التي جاءوا بيا لـ يمكف
ألحد أف يتطرؽ إلييا سواء في مسائؿ الصفات اإلليية أو المشاكؿ
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فضالً عف التزاـ أو اعتناؽ عدد مف خمفاء بني العباس لالعتزاؿ مما اكسب ىذه

.ًالفرقة األىمية السياسية والدينية معا

Abu Al-Hudhail Al-Allaf : His Biography and Relationship with
Abbasid Caliphate
Abstract :
Mutazilah is regarded as one of the important movements
in the Islamic and Arab history due to the role that its men
played in the development of the scientific movement whether
in the scientific sciences or in the human ones especially in
speech science and philosophy and so on.
It might be said that one of the most significant men was Abu
Al-Hudhail Al-Allaf who is considered as one of the most
prominent Mutazilah because of his wide knowledge and
culture whether Arab, Islam or Foreign as well his solitary
viewing and long history in different Islamic philosophical
aspects. As he was skillful in debate and one of the defenders
of true religion and the holy Quran. He was able to influence
the opponents and win them over.
Because of such men, Mutazilah played religious and political
role in the Islamic and Arab history through their leadership of
ideas and opinions which they called for and brought into light
as discussions and debate in the divine attributes and the holy
Quran word as well.
The importance of this movement had been increased by
making some of the Abbasid Caliphs consider Mutazilah as the
official doctrine of the state, accordingly, Mutazilah men and
thinkers were gained freedom in thinking, mobility and
strength dissemination of their principles, ideas, and culture.
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اليوامش :
( )1ابف النديـ ،محمد بف إسحاؽ بف محمد بف إسحاؽ الوراؽ (ت 380ىػ990 /ـ)،
1391ىػ1971 /ـ) ،

الفيرست ،تح :رضا تجدد ( ،طيراف :مطبعة دانشكا ،

ص 203؛ ابف خمكاف ،شمس الديف أبي العباس احمد بف محمد (ت 681ىػ1282 /ـ
)  ،وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف  ،تح :محمد محي الديف عبد الحميد ،
ط(1القاىرة :مكتبة النيضة المصرية 1367 ،ىػ1948 /ـ)  ،ج ، 3ص 396؛ ابف
المرتضى  ،احمد بف يحيى (ت 840ىػ1436 /ـ) ،طبقات المعتزلة  ،تح :سوسنة
ديفمد – ِف َمزر ( ،بيروت :المطبعة الكاثوليكية 1380 ،ىػ1961/ـ)  ،ص. 44

( )2عمي سامي الن ّشار ،نشأة الفكر الفمسفي في اإلسالـ  ،ط (2اإلسكندرية :منشأة
المعارؼ 1962 ،ـ)  ،ج ، 1ص. 353
( )3الفيرست  ،ص  204؛ أنظر  :الخطيب البغدادي ،أبو بكر احمد بف عمي بف
ثابت (ت463ىػ 1071/ـ) ،تاريخ بغداد أو مدينة السالـ ،تح :مصطفى عبد القادر
عطا ،ط(1بيروت :دار الكتب العممية1417 ،ىػ1997/ـ) ،ج ، 4ص. 137
( )4القاضي عبد الجبار بف احمد (ت 415ىػ1024 /ـ)  ،فرؽ وطبقات المعتزلة ،
تح :عمي سامي الن ّشار وعصاـ الديف محمد ،ط
الجامعية1972 ،ـ) ،ص. 59

(1اإلسكندرية :دار المطبوعات

( )5ابف النديـ  ،الفيرست  ،ص  204؛ الخطيب البغدادي  ،تاريخ بغداد  ،ج ، 4
ص137؛ الذىبي  ،شمس الديف أبي عبد اهلل محمد بف احمد الدمشقي الشافعي
وخرج أحاديثو
(ت748ىػ1348/ـ) ،سير أعالـ النبالء  ،أشرؼ عمى تحقيؽ الكتاب َّ

 :شعيب االرنؤوط وآخروف ،ط

(1بيروت :مؤسسة الرسالة ،

1985 -1981/ـ)  ،ج  ،11تح :صالح السَّمر  ،ص
طبقات المعتزلة  ،ص. 42
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( )6ابف المرتضى  ،طبقات المعتزلة  ،ص. 32

( )7تاريخ األدب العربي  ،ط(2القاىرة  :دار المعارؼ 1977 ،ـ)  ،ج ، 4نقمو إلى
العربية :سيد يعقوب بكر ورمضاف عبد التواب  ،ص. 25
( )8تاريخ التراث العربي  ،ترجمة :محمود فيمي حجازي وفيمي أبو الفضؿ،
(القاىرة :الييئة المصرية العامة لمكتاب 1978 ،ـ)  ،ج ، 2ص. 399
( )9أبو الحسيف محمد بف احمد بف عبد الرحمف الممطي الشافعي
(ت377ىػ987/ـ) ،التنبيو والرد عمى أىؿ األىواء والبدع  ،تح :محمد زاىد الكوثري
( ،بغداد :مكتبة المثنى /بيروت :مكتبة المعارؼ ،

1388ىػ1968 /ـ)  ،ص-38

ص. 39
( )10الثنوية :ىـ أصحاب ماني ،ويقولوف بوجود مبدأيف أساسييف متضاديف ال
ينفكاف ،وىما في حالة صراع دائـ ،وىما مبدأ الخير ومبدأ الشر  ،وقيؿ مبدأ النور
ومبدأ الظممة .الشيرستاني ،أبو الفتح محمد بف عبد الكريـ (ت 548ىػ1153 /ـ) ،
الممؿ والنحؿ ،تح :محمد سيد كيالني( ،بيروت :دار المعرفة لمطباعة والنشر
والتوزيع1381 ،ىػ1961/ـ) ،ج ،1ص.244
(  )11الن ّشار  ،نشأة الفكر الفمسفي  ،ج ، 1ص. 355
( )12عبد الحميـ محمود  ،التفكير الفمسفي في اإلسالـ ،ط (3القاىرة :مكتبة االنجمو
المصرية 1968 ،ـ)  ،ص. 281
( )13أبو الحسف عمي بف إسماعيؿ (ت

324ىػ936 /ـ)  ،مقاالت اإلسالمييف

واختالؼ المصميف  ،تح :محمد محي الديف عبد الحميد  ،ط (2بيروت :دار الحداثة
1405 ،ىػ1985/ـ)  ،ج ، 2ص. 158
( )14نشأة الفكر الفمسفي  ،ج ، 1ص. 356
( )15ابف المرتضى  ،طبقات المعتزلة  ،ص. 44
( )16ابف خمكاف  ،وفيات األعياف  ،ج ، 3ص. 396
( )17التنبيو والرد  ،ص. 39
( )18فرؽ وطبقات المعتزلة  ،ص. 54
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( )19الممؿ والنحؿ ،ج ، 1ص. 49
( )20سير أعالـ النبالء  ،ج  ، 11ص. 173
( )21نشأة الفكر الفمسفي  ،ج ، 1ص. 353
( )22احمد محمود صبحي ،في عمـ الكالـ  ،ط

(4اإلسكندرية :مؤسسة الثقافة

الجامعية ، )1982 ،ص ، 187ص. 190
( )23الن ّشار  ،نشأة الفكر الفمسفي  ،ج ، 1ص. 354

( )24أبو منصور عبد القاىر البغدادي (ت 429ىػ1037 /ـ)  ،الفَرؽ بيف ِ
الف َرؽ
وبياف الفرقة الناجية منيـ ( ،بيروت :دار اآلفاؽ الجديدة 1977 ،ـ)  ،ص. 102

( )25ابف المرتضى  ،طبقات المعتزلة  ،ص. 45
( )26ىو صالح بف عبد القدوس بف عبد اهلل بف عبد القدوس البصري االزدي
الجذامي موالىـ ،شاعر مف أصحاب الكالـ ،كاف يعظ الناس بالبصرة  ،وشعره أمثاؿ
ِ
وح َكـ وآداب ،اتُ ِي َـ بالزندقة أياـ الخميفة العباسي محمد الميدي فأمر بقتمو ببغداد سنة
160ىػ777 /ـ .الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج  ،9ص -304ص306؛ ابف
عساكر ،أبو القاسـ عمي بف الحسف ( 571ىػ1175 /ـ) ،تاريخ مدينة دمشؽ ،تح:
عمي شيري( ،بيروت :دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع1415 ،ىػ1995 /ـ) ،ج،23
ص -345ص.355
( )27ابف النديـ  ،الفيرست  ،ص  204؛ ابف خمكاف  ،وفيات األعياف  ،ج ، 3
ص396؛ الذىبي ،سير أعالـ النبالء  ،ج ، 11ص174؛ ابف المرتضى  ،طبقات
المعتزلة ،ص. 47
( )28القاضي عبد الجبار ،فرؽ وطبقات المعتزلة،ص 55؛ابف المرتضى،طبقات،
ص.44
( )29ابف النديـ،الفيرست ،ص

 -205ص206؛ ابف المرتضى،طبقات

المعتزلة،ص.50
سيار النظّاـ آراؤه الكالمية والفمسفية،
( )30محمد عبد اليادي أبو ريدة  ،إبراىيـ بف ّ
(القاىرة :لجنة التأليؼ والترجمة والنشر 1946 ،ـ)  ،ص.9
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( )31ابف النديـ  ،الفيرست  ،ص. 205

( )32المصدر نفسو  ،ص 205؛ ابف المرتضى  ،طبقات المعتزلة  ،ص. 72
( )33الشيرستاني  ،الممؿ والنحؿ  ،ج  ، 1ص53؛ الذىبي ،سير أعالـ النبالء،
ج ،10ص552؛ ابف المرتضى  ،طبقات المعتزلة ،ص. 71
( )34طبقات المعتزلة  ،ص. 132
( )35المصدر نفسو  ،ص. 78
( )36المصدر نفسو  ،ص. 78
( )37المصدر نفسو  ،ص. 79
( )38المصدر نفسو  ،ص. 125
( )39التنبيو والرد  ،ص. 39
( )40وفيات األعياف  ،ج ، 3ص -396ص. 397
( )41الفيرست  ،ص. 204

( )42أبو حنيفة ِّ
الد َينوري  ،احمد بف داود (ت 282ىػ895 /ـ) ،األخبار الطواؿ ،تح:
محمد سعيد الرافعي  ،ط(1القاىرة :مطبعة السعادة 1330 ،ىػ)  ،ص. 378

( )43ابف المرتضى  ،طبقات المعتزلة  ،ص. 46
( )44أبو عثماف عمرو بف بحر(ت

255ىػ868 /ـ)  ،كتاب الحيواف ،تح :عبد

السالـ محمد ىاروف ،ط (3بيروت :دار الكتاب العربي1388 ،ىػ1969 /ـ) ،ج، 7
ص.166
( )45تاريخ بغداد  ،ج ، 4ص. 139
،نكت اليمياف في ُنكت
( )46صالح الديف خميؿ بف أيبؾ (ت 764ىػ1362 /ـ) َ
العمياف ،وقؼ عمى طبعو :احمد زكي( ،القاىرة  :المطبعة الجمالية ،
1329ىػ1911 /ـ)  ،ص.278
( )47طبقات المعتزلة  ،ص -45ص. 46
( )48ابف المرتضى  ،طبقات المعتزلة  ،ص. 49
( )49المصدر نفسو  ،ص. 49
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( )50انظر :الفيرست  ،ص. 204

( )51ابف النديـ  ،الفيرست  ،ص  204؛ ابف خمكاف  ،وفيات األعياف  ،ج

،3

ص 396؛ الصفدي  ،نكت اليمياف  ،ص. 279
( )52سير أعالـ النبالء  ،ج  ، 11ص. 174
( )53أدب المعتزلة إلى نياية القرف الرابع اليجري( ،القاىرة :مكتبة نيضة مصر،
1959ـ) ،ص -169ص ،170ص -225ص ،230ص -260ص
ص. 313
( )54الفيرست  ،ص. 204
( )55فرؽ وطبقات المعتزلة  ،ص. 58
( )56تاريخ بغداد  ،ج ، 4ص. 139
( )57الممؿ والنحؿ  ،ج ، 1ص. 53
( )58وفيات األعياف  ،ج ، 3ص. 397
( )59طبقات المعتزلة  ،ص ، 48ص. 49
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قائمة المصادر والمراجع:
أبو ريدة ،محمد عبد الياديسيار النظّاـ آراؤه الكالمية والفمسفية( ،القاىرة :لجنة التأليؼ والترجمة
 -1إبراىيـ بف ّ
والنشر1946 ،ـ).
األشعري ،أبو الحسف عمي بف إسماعيؿ (ت324ىػ936/ـ)،- 2مقاالت اإلسالمييف واختالؼ المصميف ،تح :محمد محي الديف عبد الحميد ،ط 2
(بيروت :دار الحداثة 1405 ،ىػ1985/ـ)  ،ج.2
بروكمماف ،كارؿ- 3تاريخ األدب العربي  ،ط (2القاىرة :دار المعارؼ1977 ،ـ) ،ج ،4نقمو إلى
العربية :سيد يعقوب بكر ورمضاف عبد التواب.
البغدادي ،أبو منصور عبد القاىر (ت429ىػ1037/ـ) ،- 4الفَرؽ بيف ِ
الف َرؽ وبياف الفرقة الناجية منيـ( ،بيروت :دار اآلفاؽ الجديدة ،
1977ـ).
بمبع ،عبد الحكيـ- 5أدب المعتزلة إلى نياية القرف الرابع اليجري( ،القاىرة :مكتبة نيضة مصر،
1959ـ).
الجاحظ ،أبو عثماف عمرو بف بحر(ت255ىػ868/ـ)،- 6كتاب الحيواف ،تح :عبد السالـ محمد ىاروف ،ط
العربي1388 ،ىػ1969/ـ).

أبو حنيفة ِّالد َين َوري ،احمد بف داود (ت282ىػ895/ـ)،
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- 7األخبار الطواؿ ،تح :محمد سعيد الرافعي ،ط

(1القاىرة :مطبعة السعادة ،

1330ىػ).
الخطيب البغدادي ،أبو بكر احمد بف عمي بف ثابت (ت463ىػ 1071/ـ)،- 8تاريخ بغداد أو مدينة السالـ ،تح :مصطفى عبد القادر عطا ،ط (1بيروت :دار
الكتب العممية1417 ،ىػ1997/ـ).
 ابف خمكاف  ،شمس الديف أبي العباس احمد بف محمد (ت681ىػ1282/ـ )،- 9وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف ،تح :محمد محي الديف عبد الحميد،
ط(1القاىرة :مكتبة النيضة المصرية1367 ،ىػ1948/ـ) ،ج.3
 الذىبي ،شمس الديف أبي عبد اهلل محمد بف احمد الدمشقي(ت748ىػ1348 /ـ)،وخرج أحاديثو :شعيب
 - 10سير أعالـ النبالء ،أشرؼ عمى تحقيؽ الكتاب َّ
األرنؤوط وآخروف ،ط

(1بيروت :مؤسسة الرسالة،

1405-1401ىػ-1981 /

1985ـ)،ج  ،11تح :صالح السَّمر.
 سزكيف ،فؤاد -11تاريخ التراث العربي ،تر :محمود فيمي حجازي وفيمي أبو الفضؿ( ،القاىرة:
الييئة المصرية العامة لمكتاب1978 ،ـ) ،ج.2
 الشيرستاني ،أبو الفتح محمد بف عبد الكريـ (ت548ىػ1153 /ـ)، -12الممؿ والنحؿ ،تح :محمد سيد كيالني( ،بيروت :دار المعرفة لمطباعة والنشر
والتوزيع1381،ىػ1961/ـ) ،ج.1
 صبحي ،احمد محمود -13في عمـ الكالـ ،ط (4اإلسكندرية :مؤسسة الثقافة الجامعية.)1982 ،
 الصفدي ،صالح الديف خميؿ بف أيبؾ (ت764ىػ1362/ـ)،َ -14نكت اليمياف في ُنكت العمياف ،وقؼ عمى طبعو :احمد زكي( ،القاىرة:
المطبعة الجمالية1329 ،ىػ1911 /ـ).
 -ابف عساكر ،أبو القاسـ عمي بف الحسف(571ىػ1175 /ـ)،
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 -15تاريخ مدينة دمشؽ ،تح :عمي شيري( ،بيروت :دار الفكر لمطباعة والنشر
والتوزيع1415 ،ىػ1995/ـ) ،ج.23
 القاضي عبد الجبار ،عبد الجبار بف احمد المعتزلي (ت415ىػ1024/ـ)، -16فرؽ وطبقات المعتزلة ،تح :عمي سامي الن ّشار وعصاـ الديف محمد،
ط(1اإلسكندرية :دار المطبوعات الجامعية1972 ،ـ).
 محمود  ،عبد الحميـ -17التفكير الفمسفي في اإلسالـ ،ط

(3القاىرة  :مكتبة االنجمو المصرية ،

1968ـ).
 ابف المرتضى  ،احمد بف يحيى (ت840ىػ1436/ـ)، -18طبقات المعتزلة  ،تح :سوسنة ديفمد – ِف َمزر( ،بيروت :المطبعة الكاثوليكية،
1380ىػ1961/ـ).

 الممطي ،أبو الحسيف محمد بف احمد بف عبد الرحمف الشافعي (ت377ىػ987/ـ)، -19التنبيو والرد عمى أىؿ األىواء والبدع ،تح :محمد زاىد الكوثري( ،بغداد :مكتبة
المثنى /بيروت :مكتبة المعارؼ 1388 ،ىػ1968/ـ).
الوراؽ (ت380ىػ990/ـ)،
 ابف النديـ  ،محمد بف إسحاؽ بف محمد بف إسحاؽ ّ -20الفيرست  ،تح :رضا تجدد ( ،طيراف :مطبعة دانشكا 1391 ،ىػ1971/ـ).
 الن ّشار،عمي سامي -21نشأة الفكر الفمسفي في اإلسالـ  ،ط(2اإلسكندرية :منشأة المعارؼ 1962 ،ـ).
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