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 چکیده
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 شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب.   . دکتری شییه2

 محوریت دیدگاه های اساسی حاکمیت سیاسی از نگاه مکتب اعتزال با لفهؤبازیابی م
 تحلیلی –توصیفی حاضر شپژوه رویکرد .ستپیش رو ۀمحور نگاشت ،عبدالجبار قاضی
بر این اساس  به دست آمده است. ای روش کتابخانه اهای مطالعاتی ب از دادهکه  است

 بهحاکمیت سیاسی و نوع نگاه مکتب اعتزال  ۀهای اندیش ریشهتالش شده است 
های الزم در حاکم و  ویژگی ۀ. افزون بر این، به مسئلشود حکومت و جایگاه حاکم ارائه

اهمیت این . شده استاعتزال پرداخته  ةهمچنین موضوع عصمت در اندیش ،مبانی آن
اسالمی و  ۀای نخست تاریخ اندیشه غالب بودن این تفکر در قرن ۀامر با توجه به اندیش

های  . نتایج بازشناسی انگارهاستها به روش و رویکرد اعتزال آشکار  نوع واکنش
میزان پایندی این  ۀدر تحلیل نقادانهای حاکمیت  ها و ویژگی معتزلیان در تبیین مؤلفه
در  کند. مینمایی  امامت نقش ۀمسائل حوز ةدر سنجویژه  هبجریان به شعار عقالنیت 

رو که احتمال  پذیرد و از آن الگو می انتخاب ۀیابی به امام از شیواعتزال راه دست ۀانگار
مطرح است، شرایطی برای چگونگی امر بر اساس این الگو خطا در رفتار حاکم جامعه 

 ۀعتزلگرایش مده است. ش تبیین به تناسب مراتب آنحاکم  به معروف و نهی از منکرِ
از  ،یافته توسط معتزلیان تحققهای  یکی از جهش توان بغداد به لزوم امامت فراتر را می

 .آوردبه شمار حاکمیت  ۀدر حوز ،میان اهل سنت
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 مقدمه

 نـان فـورت     توسـی ها با توجه به سیر تاریخی و مراحل رشد و  گیری فرقه شکل  مطالی
برخی از مسـائل مربـو    اسالمی گاه دلواپسی عقیدتی و گاه  های . در میان فرقهگیرد می

  مسـئل  .شـد  ی تـازه هـای  جریـان دهـی   شکلورزی و  اندیشهموجب های سیاسی  به دسته
و مکاتـب گونـاگون در    هـا  اندیشـه  پدید ورنـدۀ مقولـ   دو اختیار  و جبر و رهبری جامیه

و  ،فـراهم  وردن سـاختاری کالمـی    تالش برای نخست بوده است، که پیامد  ن های قرن
   د.شمنشی سیاسی مناسبات و 

 نـان،   ۀویـژ گرایـی   عقلو اسالمی   جامینخست حیات  های قرندر  1پیدایش میتاله
رود. ایـن گـروه در ابیـاد مختلـ       شـمار مـی   اسـالمی بـه    اندیشمهمی در تاریخ   حادث

بـه خـود اختصـاص     رادینی   اندیشساایی در تاریخ  سیاسی نقش به و فرهنگیاعتقادی، 
 گیری و عوامـل بیرونـی   شکل نخستِ های . عوامل و پیشامدهای درونی در گاماستداده 
و  هـا  همایـ  یـک نقشـی را در بـن    در مراحل پسین، هر اخت فلسفه هند و یونانشن ،مانند

   2.اند ساختار فکری اعتاال به خود اختصاص داده
ـ   21شـاگرد حسـن بصـری )    ،هـ. ق( مؤسس ایـن مکتـب   131ـ   80بن عطا ) وافل
انکـار و   جهـت بصـری در دو    یافتانحصاربا رویگردانی از دیدگاه  وی است، هـ. ق( 110
شـخ   ایمـان   درو  است یا گناه کبیره موجب کفر که  پرسشدر پاسخ به این ، یرشپذ

جدیـدی از    حلقـ پرداخـت و   «نالمنـالتی  بین ةمنال»گاه دطرح دی به ؟کند میخلل وارد 
 [.3ص ،21]نـک:   داد نو نمـود ی ا اندیشه های گونه به ریشه و این فراهم کردرا  اهل تفکر

 شوندگان مرتکب و تصور شد میانه ن و کفر رتبه و منالتیمیان ایما ،دیدگاهبراسا  این 
                                                           

ای از  به میتاله دارای پیچیدگی خاص خود است؛ این امر از سویی به از میان رفتن بخـش عمـده   . مباحث مربو 1
حاضر کوشـیده اسـت   مقال  گونی  را و اندیش  میتالیان بازگشت دارد.  میراث میتالیان و از سوی دیگر به گونه

رار گرفته است، با نگـاهی  در حوزۀ حاکمیت سیاسی و امامت که کمتر از سوی نویسندگان امامیه مورد توجه ق
 میتاله بپردازد.   ینقادانه به بررسی  را

 نچـه در دو قـرن    وجـود دارد، های قرون متأخر این تفـاوت   با اندیشه دوم و های مطرح در قرن اول . میان اندیشه2
 ده اسـت بـو  افراد به متکی بیشتر ها منسجم نبوده و اندیشه های دستگاه براسا  منظم نخست بروز یافته، تفکر

 جبـر  مسـأل   نه بود منالةالفاسق فرقه، یک ایجاد در میتالیان اولی  که انگیاۀ میین. مانند این های دستگاه نه و
ص  ،19همامان بـود ]نـک:    قدری و جبری گروهی گیرندۀ بر برداری در در نام رو عنوان میتاله از این اختیار و

146-147]. 
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دی که وفـ  فاسـق را بـه    افراچنین ، بلکه نددانسته شد و نه کافر گناه کبیره، نه مؤمن
 .دارندایمان و کفر قرار  برزخی میاندر  ندکش میدوش 
که  1حکومت اسالمی گیری شکل  اولی های به ماجرای دهه سؤالپنهان این  های الیه
و  . نگـاه خـاص  کـرد  مـی بازگشـت   ، میخته بـود  هم در سیاسی و اعتقادی را به های بهجن

ـ مدارانه به عملکرد  حجیت ویـژه در   هفحابی پیامبر از یک سو و تقابل فحابه با یکدیگر ب
تطبیـق عنـوان   نبرد جمل و سپس داستان ففین و پذیرش اجباری حکمیت از  ن سـو،  

و کرده رو شدن ایشان، دستخوش تالطم و اشکال  با توجه به روبهبر هردو حق و حجیت 
را بـا مییارهـا و    هـا  اندیشـه  نوردیـد و  مـی را در هـا  این حکم، مشروعیت و مقبولیت ۀدایر
 ساخت. میگوناگونی مواجه  های مؤلفه

تصورات ذهنـی  بر مده از جدید که  یو بیان دیدگاهوافل اعتاال ماجرای  ،در این میان
ظهـور مـذهب    أمنشـ  ،بـود  برای حفظ قداسـت جمیـی فـحابه   دارانه  ممکن و حتی جانب

جامیـ   نخبگـان  افکـار  و  هـا  ، نبض پرتحـر  منـاظره  که متجاوز از سه قرن شدای  کالمی
   .[26 ؛44-38ص  ،34]نک:  خود مشغول نمود به دهی به مییارهایی نو ا شکلبرا  اسالمی

و  ها تا تحمیل انگاره خردگراییرشد  با ،این نهال نوپا در مسیر حرکت تا افول خویش
 بـه پیچیـدگی  که گاه  ای گونه به ،دبومواجه عقلی  های مذهبی در لوای گمانه های تیصب

پـذیری و   و این امر به شاخه شدمنجر   فرین ابهامی های گمانه  عرضرسیدن به حقیقت با 
 .شد میو نتایجی متضاد کشیده  ها مؤلفه گیری شکل

 اعتزال درونی های انجری 

اما  ،پدید  وردهای گوناگونی  فرقه ،مکتببرای این  اعتاال های پراکندگی و شاخههرچند 
و  ن وفـاداری بـه    داد مـی هـم پیونـد    اعتاال را به ،متنوع فکری مشتر  خطو   ویژگی
 میـروف و  امربـه  ،وعیـد  وعـد و  ،المنـالتین  منالة بین، عدل، توحیدیینی گانه  پنج یافول
و در فـروع ایـن   نـد  میتالـه را پذیرفت   فرقـ ه افول مشتر  ک  نانی .باشد میر ازمنک نهی

 . مدندشمار  به ق کالم میتالیرَد، همگی فِکردنافول با یکدیگر اختالف 
 و عطـا  بن وافلیینی  اعتاال مکتب گذاران بنیان و بود اعتاال خاستگاه بصرههرچند 

                                                           
عمر و دیگران نمایان شد و اعتـاال    بن سی نخست که در واکنش امثال عبدهللاتوان میان اعتاال سیا رو می . از این1

 .کردهایی از ارتبا  را جستجو  هکالمی وافل، پیوندها و رگ
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 بغـداد  دراعتـاال   سـران  و بارگان از اما برخی 1،کردند می زندگی بصره در عبید عمروبن
ـ  و افکـار مطـرح   هـا  جایی و  شنایی با دیگر ایده هاین جاب .اقامت داشتند   اندیشـ ویـژه   هب

 رو را فـراهم  ورد. از ایـن   دیـد  مـی خـود   رویکردی متفاوت از  نچه بصره بـه   زمین، شییه
پیـروان یکـی از دو   بـه   فکـری فـراوان   های اختالف با وجودبارگان میتاله  دانشمندان و

 2.شوند میمیرفی بصره و بغداد  ۀزحو

 با مخالفت با اسـالف خـود در مسـائل مهـم و     ،بغداد  سس مدرسؤمبشربن میتمر 
ـ  که درعین وفاداری به افول پنج کرد افولی، مکتب جدیدی بنا مبـانی   و اعتـاال   گان

  3.کرد میپیروانش را از دیگران متمایا  ارائه داد که او وی نو های اندیشهاساسی  ن، 

 سیاسیحاکمیت در  ورزی اندیشه های  هریش

پـس از   ،در اسالم به موضوع رهبری جامیـه و امامـت   4خاستگاه عملکرد و کالم سیاسی
  مسـئل ، طـرح  کـرد فراحت ادعـا   توان به میرو  از این 5.بازگشت دارد( ص) رحلت پیامبر

ـ  امامت از سوی اندیشمندان اسـالمی، بـه   نیـاز   رویکـرد بـه کـالم سیاسـی و در       منال
                                                           

 بصـره  در نیـا  کوشـیدند  اعتـاال  مبـانی  کردن توانا در که جاحظ و نظّام ابراهیم چون ورزانی اندیشه ها  ن از . پس1
های بیـد دوبـاره    بوعلی جبایی و پسرش ابوهاشم و سپس قاضی عبدالجبار در دورهالبته بصره با حضور ا .بودند

تر تحت تأثیر شـییه   دورۀ نخست است، هرچند این گروه کمبصرۀ رشد کرد که در این مرحله بصره متفاوت از 
 .[113ص  ،12شدت از مبانی خاص اعتاال دفاع کرد ] قرار گرفته و به

بن یسار میروف به نظّـام،   بن عطا، عمروبن عبید، ابراهیم وافلبه این افراد اشاره کرد: توان  میی بصر میتالیاناز . 2
ابوالهذیل عالّف، میمربن عباد السلمی، هشام الفوطی، عمروبن بحر میروف به جاحظ، ابوعلی جبّـائی، ابوهاشـم   

بشـیربن میتمـر،   راد را نـام بـرد:   توان این افـ  . از میتالیان بغداد میقاضی عبدالجبّار جبّائی، ابوعبدهللا بصری و
 داود، ابـوجیفر اسـکافی، ابوالحسـین خیـا  و     ابـی   بن االشر ، جیفربن مبشر، جیفربن حـر ، احمـدبن   هثمام

 .[166-161ص ،1ج ،23 ؛8-7ص ،1ج ،1]نک: ابوالقاسم بلخی
و  اسالف بودنـد  به وفادار و سنتی نمایندۀ اعتاال که بصره میتالیان: شدند گروه دو میتاله که بود زمان همین . از3

  مدند. شمار می کالمی به مسائل از برخی نظرکننده در و تجدید جدید خط فکری نمایندۀ که بغداد میتالیان
 از و پـردازد  می دین سیاسی های دیدگاه تبیین به که است سیاسی اندیش  در مطالیات های حوزه از سیاسی . کالم4

 گذشـته  دورۀ ادبیـات  در سیاسـی  کـالم  عنوان هرچند. کند می دفاع رقیب های  موزه و ها دیدگاه دربرابر ها  ن
 نـامور  عنـوان  ایـن  بـا  توان می را شییه بارگان ذهنی ورزی اندیشه و عینی عملکرد بازده اما است نبوده متداول
  .[104-79 ،8 ]نک: برای  گاهی از کلیات این موضوع .کرد

 ای واقیـه  هـی   در شهرسـتانی،  تیبیـر  است. بـه  اسالم تاریخ در موضوع نبرانگیاتری چالش( ص)پیامبر  . جانشینی5
 و هـا   سـیب   ن، بـه  غالیانـه  یـا  سـطحی  نگـاه  نشـد.  ریخته ها خون و برهنه، شمشیرها امامت، مسأل  همچون
   .است شده تکفیر و اتهام مای  و است داشته درپی مسلمانان برای همواره را یهای کاستی
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  دامنـ  مکاتـب درونـی اهـل سـنت، میتالـه       مقایسـ در  1ست.ااسالمی   جامیمدیریتی 
خود اختصاص داده است، چرا کـه   بیشتری از مباحث رهبری جامیه و کالم سیاسی را به

 عقلی واجب جامیه، در را امامت و برخالف دیگر اهل سنت، ضرورت شییه مانند میتاله،
  .[490ص ،25 :]نک  ید برمی اثبات  ن یبرا استدالل درفدد و داند می

ویژه پـس از کشـته شـدن عثمـان      هخالفت و چگونگی به سامان رسیدن  ن ب  مسئل
امـری   ؛مسلمانان قـرار داد  مقابلرا  ها و ژرفایی بیشتر در اختالف کردتر  را علنی ها ستیاه
از  اینـک پـس   .ظـاهر سیاسـی داشـت    بـه  های ریشه در ناسازگاریدر مراحل نخست که 

مکـاتبی   گیری شکلجدایی مبانی و  شدن به پدیداردر قرن دوم  ،ی از  نهای گذشت دهه
بـه   ،خویش را از نوع نگاه به حاکمیـت   دامنی امتیاز، و مرزها شددر متن اسالم کشیده 

دهی مبانی  و شکلمستحدثه به احکام مسائل  گاه چگونگی رهیافتِ و  ن از متون خوانشِ
   گسترش داد. ،و مییارهای گوناگون

قدرت انسـان بـر اعمـال و     خالفت،وضوع رهبری و م  سه دوم قرن اول هجری،  نیمدر 
کـرد  بیشترین کشاکش درون دینی را ایجاد  ،2خداوند سبحانففات  چگونگیافیال خود و 

و دیگـران، مکتـب    قدریـه  مفوضه، ه،یجبر اشاعره،و در میان مکاتبی از قبیل، اهل حدیث، 
 نشان داد. هم به سبکی جدید، ،  ندیدگاهارائ  و پافشاری بیشتری در اعتاال کنجکاوی 

 پدید  مدنـد، نخستین  های که در قرناهل سنت  یها در میان مذاهب و فرقهمیتاله 
خافـی  اهمیت   زاداندیشی،و نمایش در راه استنبا  گرایشی نو به جایگاه عقل  جهت به
 هـای  مؤلفـه خالفت و  دگاه میتاله نسبت بهبررسی دیاز پیامدهای  رو از این 3،ه استیافت

گرایـی   یافتـه بـه عقـل    الگوی میرفتیِ شهرت سنجش شناسی و  سیب، حاکمیت سیاسی
                                                           

. اسـت  برخـوردار  تـری  کـم  ظرفیـت  از سیاسـی  مباحث در شییه کالم به نسبت سنت اهل المک که تفاوت این . با1
 جهـت  اسـا   بـراین  کـرد،  جستجو باید فقه دانش در  ن طرح و امامت مسئل  انگاری فرع در را تمایا این ریش 
 مسـأل   یـژه و بـه  شـییه،  اعتقـادی  نظـام  اما ماهیت .است بوده شییه دیدگاه دفع کالمی، کتب در  ن از گفتگو
 است.  میخته سیاسی مباحث با در ذات اسالمی،  جامی رهبری و امامت

 .کردجستجو بندگان به خدا   تبیین کیفیت نسبت افیالتوان در  . ریش  تمام مسائل نظری در قرن نخست را می2
خواندند، بـا   قه میبا کالم مخال  و متکلمان را زنددر اسا  . دلیل دشمنی اهل حدیث و حشویه )یا عثمانیه( که 3

میتالیان که در امر خالفت دیدگاه مشترکی با  نان داشتند، روش میتالیان بود. این تیارض با گره خوردن بـه  
الرد علی الجهمیه توسط اهل حدیث که مقصود از   تر کرد. نگارش کتا  قدرت سیاسی دامن  تیارض را پیچیده
 .[13-7ص ،15تقابل در عرف  تفکر است ]نک: هایی از این  جهمیه در  ن میتالیان بود نشانه
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بنـدی  نـان بـه احکـام عقلـی و      یتـا میـاان پا   ،اسـت حاکمیـت   قلمرو رمکتب اعتاال د
 1.به نمایش گذاردرا  پیامدهای  ن

 دینی ۀجامعی برای نیاز یا آفت ؛حکومت و حاکم 

مکتب اعتـاال، همـواره در موضـوعات گونـاگون نـوعی       های ا توجه به گستردگی شاخهب
 شود.   میمشاهده میتالیان  یتقابل و چنددستگی در  را

  جامیـ باید دانست که از نگاه میتاله همانند دیگر اهل سـنت، مقـام حـاکم     ،نخست
خواسـت خداونـد    اسالمی یا امام، یک جایگاه اجتماعی است نه منصبی الهی و بر مده از

 ؛شود میجایگاین تمامی هویت و رسالت امام  ،امامت نئوش متیال. در این نگاه برخی از
امام   مسئلدر  2در این اندیشه قابل مالحظه نیست.  سمانی گیبرگماشت دیدگاهرو  از این

را واجب دانسته و گـروه دیگـری از نفـی وجـو   ن      و رهبر جامیه، گروهی از میتاله  ن
 اند. ل کردهاستقبا

نبـرد،    هنگامـ باورند که با ضرورت یافتن وجـود حـاکم ماننـد    اما هردو گروه بر این 
     .یابد میلاوم  ،اسالمی  جامیروز   مسئلبرای مدیریت برگایدن فردی 

                                                           
میتالـه  : نویسـد  مـی ، با سیاسی دانستن ریش  برخی باورهای میتاله ةاإلسالمیّ ةالیربیّتاریخ الفلسفه    کتا لمؤ. 1

تییـین  علت . اند کافر شمرده ،میین کنندکه  ین را بدون اینفهای جمل و ف متخافم در جنگ  یکی از دو فرق
امیـه را تهدیـد نماینـد و     که بنی برای اینجای گرفته چرا که مقصود سیاسی  ابهام،  ر اینکه دنکردن،  ن است 

 .[26-19ص ،24اند ]نک: جدید بوده ی، نیازمند  راکفر  نها را برمال کنند لاوم،  در موقع
رده است. در ایـن  . تطورات فکری اندیشمندان اعتاال در مسئل  امامت که شاخص  اختالف با شییه تلقی گردید، گست2

 اندیشـ   خـردی  کـم جریان برخی مانند خیا  به اقتضای فضای فرهنگی بصره دست به تألی  کتا  الیثمانیـه زد.  
 یـا ) اسـکافی  پاسـخ نمانـد و ابـوجیفر    که این اندیشه درون باورمندان به افول اعتاال نیا بی است ای گونه به خیا 
هـای برجسـته مکتـب اعتـاال ماننـد نظـام کـه         اما برخی شخصـیت  کرد. تألی  را الیثمانیه نقض کتا ( فرزندش

اجماع و حدیث ما کان هللا لیجتمـع  مسئل  شاگردی ابوهذیل را در کارنام  زندگی علمی خویش ثبت کرده بود، با 
 ،1ج ،18دهد، به مخالفـت پرداخـت ]   اهل سنت در مسئل  خالفت را تشکیل میاندیش  امتی علی ضالل که ارکان 

در این میان گروهی دیگر از میتالیان با توجه به  عقالنیت حـاکم بـر اندیشـ  امامـت در      .[126ص ،3ج ،9 ؛71ص
راونـدی،   تـوان از ابوعیسـی وراق، ابـن    طور رسـمی بـه امامیـه پیوسـتند کـه مـی       شییه و با عمق گرفتن روابط، به

ص  ،32ک نـام بـرد ]نـک:    بـن مملـ   بـن عبـا ، محمـدبن عبـدهللا     بـن محمـد   احمد جبرویه، علی  بن عبدالرحمن
ویـژه در مسـئل  امامـت توسـط      هایی در رد انگارۀ برخی از بارگان میتاله بـه  حتی نگاشته .[381 ،380 ،236،269

از جـاحظ اشـاره    فضـیله المیتالـه  راونـدی در رد   از ابن فضیحه المیتالهتوان به کتا   این گروه تنظیم شد، که می
قبـه رازی نیـا کتـابی     ابن .[94ص،1ج ،2  بر امامت امام علی)ع( است ]نک: راوندی باورمند به وجود ن داشت. ابن

 .[376-375 ص ،32در امامت نگاشت که میان وی و ابوالقاسم بلخی چندین مرتبه مورد داوری قرار گرفت ]نک:
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از نقا  اشترا  دیگر میتالیان در این گفتـار، نقـش مـردم در گـاینش امـام اسـت،       
ایـن  مجریـان   ،امـا تمـامی میتالـه    الهی دانسـته  انتخا  را تکلی   وظیفهرچند برخی 

 .دانند میمردم را  تییین
 ،فـورت پذیرفتـه اسـت، نخسـت     همؤلفـ پذیرش ضرورت تییین حـاکم براسـا  سـه      

بـه   کـه  ، یـات بیـانگر حـدود   االمـر و    یات اولیهمانند است؛ استدالل به برخی از  یات قر ن 
بـه موضـوع اجمـاع     ،باشند. دومـین دلیـل   یم حاکم وجود از متضمن ناگایریداللت التاامی 

ـ  ،دلیل سومدر نهایت و  1پس از پیامبر بازگشت داردبر تییین رهبر فحابه  ر نیـاز  حکم عقل ب
 2.باشد می ازمنکر نهی و میروف ستم و تحقق امربه ،حاکم برای جلوگیری از  شو  جامیه به

ین یـ ر دو بخش نقلـی و عقلـی تب  دنیا  دینی بودن انتخا  امامفریض  انکار مبنای در مقابل، 
چرا که در انگاره میتالیـان پیـامبر    شود؛ میاستناد به سیره پیامبر  ،شده است. در بخش نخست

 ( شخصی را به عنوان امامِ پس از خویش به جامیه دینی میرفی ننمود.  ص) اکرم
بـه مینـای نبـود     های امت اسالمی بـا دیگـر جوامـع    تفاوت بنیاندر استدالل عقلی، 

نبـود انسـان میصـوم پـس از      وهمراهی انسان با خطـا   افاون بر این و ،یستم سلطنتیس
ایجـابی  ن   های بازتا تر از  برجستهبه حکم خرد، پیامبر، پیامدهای منفی وجود رهبر را 

ردم بـرای خـود امـامی انتخـا  نکننـد و      تر  ن است که مـ  رو شایسته از این ،3داننمای می
   .شود میمورد پذیرش واقع نر گونه وجو  انتخا  رهب این

                                                           
 و امـام  انتصـا   وجـو ِ  مؤیـدِ  را پیامبر جانشینان پیاپی تییین در فحابه جدیت و گیری سخت عبدالجبار . قاضی1

 .[48-47ص ،20ج ،28نیست ]نک:   ن از گریای که دانسته خلیفه
است، برخالف امامیه کـه اسـا     امامت موضوع افل به مدارانه فقه نگاه گواه مطرح شده، دالیل و سخن . چینش2

ان عبـدالجبار در بیـ   .نمایـد  عنوان افل عقیدتی و در مباحث نظری پیگری می اندیش  امامت را با پذیرش  ن به
 النهـ   و بالمیروف األمر ببا  اتصل قد و: نویسد ازمنکر می میروف و نهی طرح موضوع امامت در ذیل افل امربه

 المنکـر  عن النه  و بالمیروف األمر ف  یدخل ما أکثر أن البا  بهذا اتصاله وجه و اإلمامة، ف  الکالم المنکر عن
 .[508ص  ،27األئمة ]نک:  إال بها یقوم ال
انگاری یا شـباهت وافـر دانسـتن میـان      ن استدالل با تصویری رایج میان اهل سنت از امام و رهبر، با یکسان. در ای3

خواهی انسان اشاره شده است. الزم  این امر پذیرش احکامی خارج از  طلبی و خود امامت با پادشاهی، به قدرت
تبـدیل، تغییـر و   مسـئل   گاه از  انی هی چرا که چنین انس ،های دینی است دین و نقض برخی از احکام و  موزه

هـا و انحرافـات بایسـتند و ایـن      مقابل بدعت تیطیل احکام در امان نیست و از سوی دیگر بر مردم الزم است در
 .[205-204ص ،31انجامد ]نک:  ضی  امت اسالمی و سلط  دیگران می امر به درگیری و تباهی دین و
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 الزم در حاکم های یویژگ 

امام و رهبر اسالمی از موضوعات مورد اهتمـام اندیشـمندان اسـالمی     های بررسی ویژگی
ی را دارا باشـد تـا   های و ویژگیط ایشرحاکم اسالمی الزم است  ،است. از نظرگاه میتالیان

بـر   عـالوه  ،اعتـاال   اندیشـ در م ترین شرایط بـرای حـاک   فالحیت حاکمیت را بیابد. مهم
 خاص و خاندانیانتسا  به  :از تندرعبامانند عاقل بودن، اسالم و حریت،  عمومی اوفافی
 ،اسـتوار  پارسـایی  و تقـوا برخـورداری از   دانـش، یی اجتهـاد در  توانا ،)قریشی بودن( نیکو

  .مدیریتدانایی و  گاهی به 
را بـا توجـه    هـا  و مستند دیگر ویژگیدلیل ویژگی نخست را اجماع  1قاضی عبدالجبار

و قیا  اولویت نسبت به شرایط و چرایی نصب امام  2دادن به لوازم عقلی جایگاه، وظای 
 ،20ج 28،4 ؛511-510ص 27،3] کنـد  مـی تبیـین   ،قاضـی هماننـد   فروتردیگر منافب 

در  داننـد.  مـی را الزم ن ها که برخی دیگر از اهل سنت تمام این ویژگی در حالی .[201ص
افـلی بـرای حـاکم      شاخصرا دو   ن( ۀگسترد)به مینای  توان عدالت و علم می مجموع
  5.دینی از نگاه میتالیان دانستجامیه 

                                                           
مانـده از وی، بـه ایـن مسـئله بازگشـت دارد کـه وی  خـرین نسـل از          راث بـاقی . ویژگی قاضی عبدالجبار عالوه بر می1

پذیری وی از شییه کمتر بوده و تالش کرده اسـت کـه    کند و اثر میتالیانی است که از مبانی افیل اعتاال دفاع می
تـاال بصـری در   مکتـب اع نماینـدۀ  تـرین   توان وی را بـار   رو می از پاالیش اعتاال در اندیشه تشیع بکاهد؛ از این

 .[123-114ص  ،12اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم دانست که شاگردان زیادی را نیا تربیت نمود ]نک:
 األحکـام  و کالحدود بالحقوق، یقوم أن اإلمام حق من و: نویسد . قاضی عبدالجبار در بیان تکالی  و وظای  امام می2

 .[202ص ،20ج ،28حقها ]نک:  فى فرفها و اوجوهه من األموال أخذ و االنتصاف و اإلنصاف و
الخمسه تقریرات دیـدگاه قاضـی عبـدالجبار اسـت کـه توسـط شـاگرد وی یینـی مانکـدیم احمـدبن            . شرح افول3

 ،29های مانکدیم که میتالی زیدی است نیا در  ن درج شده اسـت ]نـک:    هاشم  تدوین و دیدگاه بن ابی حسین
 .[263-262ص

امل دو بخش است، در  در  به بخـش دوم بـه  ن تصـرید شـده و در غیـر ایـن فـورت        . جلد بیستم المغنی ش4
 باشد. مقصود بخش اول می

هم یاعمون ان االمام ال یکون اال برا تقیا، که به میتاله نسبت داده شده اسـت و  : . خیا  میتالی با نقل این گفتار5
 با ایـن حـال شـیخ    .[96ص ،14اخته است ]نک:به تأیید این دو ویژگی پرد گیری درمورد  ن، عمالً عدم موضع

 تبیـین  بـرای امـام، در   دیگـران  بـر  بـودن  افضل دینی، علم عصمت، لاوم بر امامیه اتفاق به اشاره از پس مفید
 فـی  عصـاه  االئمـه  یکون ان جوزوا و ذلک خالف علی المیتاله اجمیت و نویسد: می میتاله امامیه وهای  تفاوت
 .[5-4ص ،21الدین ]نک: علوم الیکمل و الفضل الیجوز و اماالم یفارق فیمن و الباطن
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بـرای   میتالیـان رو  نمایـد از ایـن   میمیین  حاکمحدود دانش موردنیاز امام را جایگاه 
بـا   نیـاز دارد،  ن  بـه فحید  ۀشیو علم که برای سهولت انجام امور به ی از ن مقدار حاکم

برتری علمـی امـام بـر دیگـر     و  دانند می کافی پنداری مقام امام و حاکم، توجه به یکسان
 گـاهی  شـر    افـاون بـر ایـن،    1.[211-208ص ،20ج ،28] شمرند میرا ضروری ند افرا

بلکـه تـوان    ،الزم نیسـت  در ایـن اندیشـه   کامل حاکم از تمامی کتب فقهـی و ابـوا   ن  
     .[510ص ،27]نک:  کافی استبرای حاکم فحید در مشورت با علما بازشناسی دیدگاه 

ها را برای تصدی مقـام   وجود  ن کتب اعتاالی قرار دارد که مشرایطعدالت در رأ  اما 
میتالـه   ۀانداز به که دیگران حالی در. زیادی کرده استبر  ن تأکید  ودانسته حاکمیت الزم 

بـا انتقـاد از   قاضـی عبـدالجبار    2.[101-100ص ،11نـک: ] ندا هتأکید نکرد ،عدالتمقول  به 
 هـای   نـان تاختـه و قیـا    شـدۀ  به دالئل مطرح  ،که عدالت حاکم را شر  ندانسته کسانی

 .[202ص ،20ج ،28] فورت گرفته را با توجه به اختالف شئون، ناروا شمرده است

 اعتزال ۀاندیشعصمت در 

دهنـد کـه    مـی ای امام، دالیلی را ارائه میتبر نبودن شر  عصمت بر در تبییناهل سنت 
ماننـد گفتـار    ؛باشـد  مـی  تـاریخ اسـالم  در  هپـیش  مـد   های وقایع و سنتاز  ن  ای جنبه

از ایـن  ثالثـه   یفـا منـدی خل  عدم بهرهاجماع بر که دلیل الزم نبودن عصمت را تفتازانی 
 شـترا ِ و ا نهـد  مـی بنـا  بـودن ایـن مسـئله    نشر   بر را فلاهمچنین داند و  میویژگی 
میتاله نیا تیین و تحقق ایـن   .[249ص ،5ج ،10] نیازمند دلیل دانسته است ،را عصمت
دانند. مستند این گفتار از نگـاه میتالـه بـه     میاسالمی الزم ن  جامیرا برای حاکم  شر 

وظیفــه و  ماهیـتِ رو  از ایــن کنـد؛  مــیبازگشـت   اکمیــتحایگـاه او در  تیریـ  امــام و ج 
اندیشـمندان مکتـب   پیوند یافتـه اسـت.    یکدیگرنگاه میتاله به  از عصمت ازی داربرخور

در تبلـور نیازمنـدی بـه عصـمت امـام را       های الگوهایی، عرفه  ارائاند با  اعتاال کوشیده
اسـا  بـا نگـاه     جـایگاین کننـد. بـراین   شده از سـوی امامیـه    مطرح های لاتقابل با اشک

                                                           
دانـد کـه در  ن عصـمت و نـ  بـر امـام        ای می های گوناگون را الزم  اندیشه مندی حاکم از دانش . وی لاوم بهره1

  .[208ص ،20ج ،28انگارد ]نک:  شود، و این دیدگاه را نادرست می دارای ضرورت شمرده می
استناد به روایات عالوه بر شر  ندانستن عدالت حاکم، مخالفت بـا حکـام بـر اثـر ارتکـا        . اهل حدیث با توجه با2

 .[70ص ،33]نک: دانند میگناه را حرام 
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داری براسا  قـوانین   را تا مرز حکومت ن(  ص) گرایانه به جایگاه جانشینان پیامبر تقلیل
رو  امـور از امـام را نفـی و از ایـن      همـ در ت ییـ تبلـاوم  میتالیان  اند. شرییت تنال داده

امام حجت الهی نیست بلکه امام  ،میتاله ۀانگارکنند. در  میضرورت عصمت امام را انکار 
   .[91-90ص ،20ج ،28] حدود و احکام الهی دارد اجرایدر مرا اهمانند نی أش

امام در  جایگاهو  ،با دین و شرییت اماماختصافی و نقش این انگاره، ارتبا    ادامدر 
 نخسـتِ  هـای  گرفته در دهه ساز با ساختار شکل انکار و الگوهایی هم ،مسیر هدایت جامیه

ادعـای ضـرورت    اسا  باور میتاله،برشود.  می( ارائه ص) دوره پس از رحلت پیامبر اکرم
در است؛ زیرا مرجع  نادرست ،خطا ۀکنند سبب نیاز به مرجع تصحید ی امام بهعصمت برا

همچنـین ادعـای ضـرورت     .[87-81ص ،20ج ،28] امـت اسـت   ،این مورد امـام نیسـت  
 چـرا کـه  حافظ شرییت نیا باطـل اسـت،    ی براینیاز به مرجی جهت عصمت برای امام به

 1.[83-82ص ،20ج ،28] باشند میدر این زمینه مرجع قر ن و احادیث متواتر و مدون 
بـر شـر     در مبـانی و اسـتداللِ   اهل سنت های مشتر  میتاله و دیگر فرقهاز نقا  

 گونـه  ایناین دلیل  .باشد میدیدگاه لاوم عصمت امام  های الزمهاشاره به  نبودن عصمت،
 ن بـرای مـردم   ی یشناساچیای است که   تکلی  به  ن ،شر  عصمت کهشود  میمطرح 
نه انتصا  و ن  بازگشـت   ،انتخا   مسئلنیست. روشن است مبنای این گفتار بر مقدور 
 ن ل یـ دالکه امامیه عصمت را در کنار نصب و نـ  الهـی امـام و یکـی از      در حالی .دارد
 .   [249ص ،5ج ،10]نک: کند میمطرح 

  برتری نسبی یا مطلق  

 فرینـی و   ا رویکـرد قداسـت  پسین را ب های زمانی، اندیشه ۀبازگاه تحقق رخدادی در یک 
و دلیـل   بـانی ، که خود از ضی  مرویدادمحافظت از اسا   ن مواجه ساخته است و  ن 

فکـری    منظومـ و مبنا و الگو برای یـک   ها مییاری برای سنجش دیگر گااره برد، میرنج 
اسالمی   ترین مصادیق این سخن در حیات جامی رخداد سقیفه یکی از برجسته .شود می

اهـل    اندیشـ  ن مییارهای دو و یا چندگانه در تییـین احکـام سیاسـی در      نشاناست و 

                                                           
اجماع مسئل  که اهل سنت با طرح  گرداند. در حالی . خیا  خاستگاه باورمندی به عصمت را به غلو و غالیان بازمی1

 اند. وم  ن اقرار کردهتر به مفه خود پیش  و خطاناپذیری فحاب
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گرایـی اهـل    عنوان نماد عقـل  این مسئله تا  نجا است که میتاله به  رخن .باشد میسنت 
 سـیب  سنت که گاه از افرا  این گروه در این روش شکایت شده است، نتوانسته از ایـن  

این زمینه فورت گرفتـه اسـت، کـه بـه  ن اشـاره       ی درهای شامان بماند، هرچند تال در
 .شود می

حوادث سقیفه و ریشه دوانـدن  و مخالفان پس از انشیا  مسلمانان به دو گروه موافقان 
خـود  اندیشـ   دو جریـان در مقـام دفـاع از    هـر  ینـده،   هـای  این اختالف در سطوح و نسل

از  ،( بـود ص) ن پیـامبر اکـرم  شییه که عنوانی بر مده از سـخ  .ارائه کردمستندات و دالیلی 
پیشـوای   و شخصـیتی  ذاتـی  هـای  دالیل خود به جایگاه رفیع علمی، اخالقـی و توانمنـدی  

( بـه  ع) به جهت شهیر بـودن امـام علـی    ،[168-151ص ،16:نک] نمود میخویش استناد 
حاضر  ،مقابلاندیش  جایی از خلل وجود نداشت، اما  ،، در افل این گاارهاشاره شدهاوفاف 
 .کرد میرو گاه به افل مسئله نیا ایراد وارد  ، از اینشد میلاامات این مسئله نپذیرش ا به

انتصـا   موضوع رهبری به   مسئلمشتر  سیاسی اهل سنت   اندیشبیان شد که در 
پیـدا  ارتبـا   دلیل جایگـاه تصویرشـده از حـاکم و امـام جامیـه،       و گاینش فرازمینی، به

دینی است که عالوه بـر مقبولیـت بـه      جامیمی یا برخی از بلکه این رفتارِ تما ،کند نمی
یافـت،   مـی اسـتحکام  دو گفتـار   ربخشید. مستند این مبنا ب میدولت منتخب، مشروعیت 

 عصـمتِ خطاناپـذیری و  عدم انتصا  جانشین از سوی نبـی و دیگـری موضـوع     ،نخست
   1عمومی.جمیی و گاینش  انتخا  و

 کرد؛ میاز دو مبنای اهل سنت را دچار خدشه یکی یان، پذیرش برتری پیشوای شیی
اسـالمی    جامیـ عمومی ی أرعصمت و تطابق داشتن اجماع و ، واقع و اثباتدر مقام  زیرا

امکان والیت یافتن مفضول بر   مسئلکه  ، افاون بر اینشد میدچار تالالی جدی  ،با واقع
در  را متفـاوتی  هـای  واکنش ،این تنگنا بود. رو روبهعقلی فاضل با ابهامی اساسی از منظر 

دو  فـورت داد.  ،شـد  مـی عنـوان  امامت فاضـل و مفضـول    گفتمانکه با  مسئلهبرابر این 
 باشد.   میمقابل  ن   اندیشلاوم امامت فاضل و   اندیشجریان غالب در این حوزه، 

                                                           
ابوهاشم جبایی دلیل حجیت اجماع را روایاتی منقول از پیامبر اکـرم )ص( بـر خطاناپـذیری رأی عمـومی      . اساسا1ً

قاضی عبدالجبار نیـا بـر عـدم اجتمـاع امـت بـر        .[180ص ،17ج ،28؛  69-63ص ،30داند ]نک: مسلمانان می
م المغنـی بـه مسـئله    هفـفحات زیـادی از جلـد هفـد     .[295ص ،15ج ،28نماید ]نک:  خطا، ادعای اجماع می

  .[275-174ص  ،17ج ،28پردازد ]نک:  اجماع و تبیین و گستره  ن می
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 امامت فراتر. 1

الف، ابـراهیم  عمرو اسواری، ابوهـذیل عـ    بن مانند عمربن عبید، فالداز میتالیان گروهی 
)فاضل( را نادرست  )مفضول( بر فراتر الفرد، سرپرستی و والیت فروتر نظام، ضرار و حف 

رسـد   می. مبنای این سخن جایگاه امامت است که پس از نبوت منالتی به  ن ناند دانسته
ن برترین افراد باشد. افاون بر ایـ  استو از  نجا که پیامبر برترین مردم بود، امام نیا الزم 

دینـی و انتقـال میـارف اسـت، چنـین        ش جامیـ ردلیل، وظای  امام که تربیـت و پـرو  
 .[206-205ص ،31] اقتضایی را داللت دارد

یابی عموم مردم بـه بهتـرینِ    )فاضل(، راه شناخت به لاوم امامت فراتر میتقدانبیشتر 
پنـدار   باشـد کـه در   مـی دانند چرا که تنها راه این شـناخت، نقـل    میخویش را ناممکن 

  1.[208ص ،31] است رو روبهو یا با تااحم  جمیی اهل سنت در این امر نصی وارد نشده

 امامت فروتر. 2

د. تفاوت این دو دیـدگاه در تضـاد   رامامت فروتر قرار داانگارۀ امامت فراتر، اندیش  مقابل در 
مامت فروتر بـه  ااندیش  گیرد، بلکه تفاوت این دو در استثنایی است که  میای جای ن اندیشه

امامت فروتر نیـا  اندیش  در  به عبارت دیگر،. کند میوارد افل کلی والیت فاضل بر مفضول 
بـا توجـه بـه گاینشـی بـودن       استثنا که، با این پیدا کندوالیت  فاضلبر  دتوان مینمفضول 

 کننـدگان  امنیـت، انتخـا   تـأمین  در فورت بروز نگرانـی و احسـا  عـدم     جایگاه امامت،
     2.مقدم کنند ،به اقتضای پیامدهای انتخا  فراترنند شخ  فروتر را بر فراتر توا می

بـن   مانند وافـل  3گروهی از میتالهامامت فروتر که منتسب به   اندیشدر  اسا  براین
 ایگاینش فـرد مفضـول بـر    باشد، می عطا، بشربن خالد، ابوموسی مردار و بشربن میتمر

 سـیره و سـنت نبـوی   استناد بـه   اب اندیشهاین  دلیل . ید میشمار  ممکن بهامری  ،امامت
                                                           

. برخی از میتاله در این موضوع میتقدند، اگر هرکس یکی از فحابه پیامبر)ص( را بر دیگـر فـحابه تـرجید دهـد، در     1
نها راه این  گاهی از طریق اخبار است و از سوی دیگـر اخبـار در   باره سخن بدون علم بر زبان رانده است؛ زیرا ت این

مسـئل   [. قاضی عبـدالجبار طـرح   213ص ،31خصوص برتری برخی از افحا  بر برخی دیگر یکسان نیست ]نک: 
 [.115ص ،2، بخش20ج ،28] داند می ن  و افضلیت و مسائل پیرامون  ن را وابسته به گذار از پذیرش عصمت

 .داشت کلی ۀقاعد  ن بر تخصیصی تبصره این افولی، افطالح . به2
یـک را بـر دیگـری     از میان خلیف  اول و پیشوای نخست شیییان هـی   باشد و غالباً می بغداد میتاله شامل . بیشتر3

 دادند. ترجید نمی
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دیگـر را بـه    یپیامبر در برخی از نبردها با وجود افراد برتر، اشخاف زیرا؛ طرح شده است
   .کرد میمنصب فرماندهی منصو  

دارای دو ویژگـی عـدالت و  گـاهی اسـت بـرای      رو اقبال عمومی به فردی کـه   از این
 حداقلی و  گـاهی  عدالتِوی از هرچند کند،  میکفایت دست گرفتن زمام جامیه دینی  به

 ،31]نـک:   دنافـراد برتـری از او وجـود داشـته باشـ      برخـوردار و به کتا  و سنت  نسبی
در  یـا فـالح عمـومی    نام مصـلحت  ای جدید به گااره ورود ،اندیشه نتیج  این 1.[206ص

 .بودادبیات کالم سیاسی میتاله 
داسـتان   ،مفضولفاضل و همچنین میتقدان به امامت امامت لاوم به  میتقدمیتالیان 

در تحلیل  نچه پـس  و  2شمرند میقواعد اول را امری جدا از این   خلیفسقیفه و انتخا  
 انـد  افـاوده  ،ابوبکر فراتر یا فروتر بودنبا تردید نسبت به  ،پیش  مد (صرسول گرامی )از 

گشت باز  نان کرد افحا  و نگرانیبه عمل انتخا  ، ایننیا رابوبک مفضول بودنبا پذیرش 
و عدم امکان ارتکا  اشـتباه از  این احتمال در کنار حجیت رفتار فحابی  گونه دارد و این

بـا وجـود    ،بشربن میتمر با توجه به این اندیشـه  3.[212ص ،31]نک: گردیدتوجیه  ، نان
ریش و تمایـل قـ   4،(ص) ( بـر دیگـران پـس از پیـامبر اکـرم     ع) پذیرشِ برتری امام علـی 

  .داند میگاینش وی  باعثاول   خلیفافحا  را به 

 پیشواانتخاب  ۀشیو

بـه  ( را ع) ، امام حسـن و امـام حسـین   )ع( امام علی پیشوایان نخستین یینی امامت ،زیدیه

                                                           
 .نشود عدول مفضول متاما به او امامت از و برگایده فراتر امام است الزم مانع، رفع با که است  ن استثنا این تبصرۀ. 1
بن کیسان مشهور بـه ابـوبکر    . در برابر این دیدگاه مشهور قائالن به امامت مفضول، سخن کسانی مانند عبدالرحمن2

 [.213ص،31داند ]نک: افم  قرار دارد که خلیف  اول و سپس خلیف  دوم را برترین افراد امت می

ول و سـنجش قـرار نـدادن  ن حادثـه بـا دلیـل عقلـی و نقلـی         اخلیف  ابی الحدید درباره افل پذیرش بییت  ابن .3
 بکـر  أبـ   بییـة  أن علـى  البغدادیون و البصریون و المتأخرون و منهم المتقدمون کافة شیوخنا اتفق: نویسد می
 کونـه  اإلجمـاع  بغیـر  و باإلجمـاع  ثبـت  الذي باالختیار کانت إنما و ن  عن تکن لم أنها و شرعیة فحیحة بییة
 .[115ص ،20ج،1إلمامة ]ا إلى طریقا

 یـد،   دسـت مـی   روشن است فضیلت دینـی بـا علـم و عمـل بـه      :اند گونه بیان داشته . این گروه دلیل برتری را این4
)ع( از نظر دانش، کار و عمل بر دیگر فـحابی دارد،   های تاریخی نشان از برتری حضرت علی مراجیه به گاارش

 [.  21-211ص ،31نده، دانشمندترین و زاهدترین فحابی بود ]نک:چرا که او اولین مسلمان، بیشترین جهادکن
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 و قیـام  بـه امامـت   دعـوت  امت دیگر پیشوایان را با دو ویژگی،و مییار ام ،ددان مین  خفی 
 خـوارج  دانسته ونبوی  فرید سخن را امام شناخت راه امامیه کند. میبیان  علیه ستمکاران

ممکـن بـرای    هـای  راه یـان میتال انـد.  بر دیگران را مطـرح کـرده  غلبه و چیره شدن مسئل  
 و بر این باورنـد  دانسته (ن تییین الهی ) یا اختیار و (عقد) بییت ،دو شیوه را امام شناخت

 مسـیر  ،بـا نبـود  شـکارا و مخفـی نـ       زیـرا  ؛که تنها مورد نخست  ن محقق شـده اسـت  
 نـ ،  نبـود  مبنـای . [517-516ص ،27] باشـد  می نخست گاین  در منحصر امام شناسایی
منجـر   و فحابه قداست در خدشه ،مانندی های فرض زا به پیش  سیب لوازم پذیرش از دوری

   .باشد میالهی  ن  با مخالفت جهت به  نان از برخی تکفیر شدن پذیرش وجود ن  به
 گــردد کــه عنــوان میبــازمبنــای مشــروعیت شــورا و انتخــا ، بــه عملکــرد فــحابه 

فحابه این شیوه  ،. میتاله میتقد استباشد میاجماع در گام نخست  ن  بخش به حجیت
کـه راه تییـین امـام انتخـا  و      و در ایـن  انـد  کردهاجماع و عمل  ه  نو ب انتخا  کردهرا 

     .[119ص ،20ج ،28]ده است پیدا نشبییت است، اختالفی میان  نان 
گـاینش امیـران و   چگـونگی  بـا قیـا  دیـدگاه شـرع در      برخی از میتالـه همچنین 

در  نـان   و ،گیـرد  مـی انتخـا  فـورت   و بـا   هـا  فرمانروایان، که پس از  گاهی به ویژگـی 
ین همـ اولویـت  راهکار انتخا  امام را نیـا   باشند، میمحل رجوع از مسائل دینی  یبسیار
مردم  ۀسیربه  انتخا   مسئلدر  افاون بر این 1.[101-100ص ،20ج ،28] داند میشیوه 

حدود و لاوم استمرار  ن بـا نبـود نـ  اشـاره      ،شاهد  اقام( در ص) در زمان پیامبراکرم
که تنها راهکار ایـن امـر انتخـا  و اختیـار مـردم       ،و چنین نتیجه گرفته شده است شده
 2.[319ص،20ج،28] باشد می

                                                           
 الصـفة؛  میرفـة  بیـد  اختیار و اجتهاد على یکون أن الحکام و الیمال و األمراء إقامة فى الصالح أن بالشرع ثبت . قد1

 .الحکام و الیمال و األمراء فى مثله یوجب بن  إال یثبت أن منه یمنع ما ألن اإلمام فى مثله یمتنع ال فکذلک
اند با عنوان اهل حل و عقد )مردمان مورد اعتمـاد( و   . اهل سنت و از جمله میتاله هرچند تالش کرده2

های نخستِ پس از رحلت پیامبراعظم )ص( یـک تئـوری منسـجم     گره زدن مییارها به حوادث سال
های مطـرح در   های نخست و پارادوکس های متفاوت در انتخا  حاکم در دهه ارائه دهند، اما سلو 

ها را با  شفتگی نظام دادن به راه رسیدن به امـام   های تاریخی،  ن این نظریه و عدم تطابق با گاارش
  .[351ص ،8ج،7 ؛233ص ،5ج ،10 ؛311-309ص،1ج ،17مواجه ساخته است ]نک:
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 و مبانی آنامام با  ۀمواجه

گاینش عمومی است. امت اسـالمی بـا    به دنبالرسیدن به جایگاه امامت  ،از نگاه میتاله
کـه حـاکم بایـد بـه      شـوند  مـی گونه که فاحب حقوقی  همان ،برگایدن و انتخا  جمیی
مسـئله از  ریشـ   د. نشـو  مـی دار  حقوق و وظایفی را نیا عهـده  1،اجرای  ن مبادرت نماید

شاخصـ    دارای ،اهل سـنت جایگـاه تیریـ  شـده بـرای امـام      اندیش  ر رو است که د  ن
بـرای  کـه  اسـت  ای محتمل  گاینه امامراهی  انحراف و کج ،اسا  براین؛ باشد مینعصمت 
راهکارهـایی متفـاوت ارائـه شـده      ،از سوی اهـل سـنت    ن اجتماعی های  سیبمقابله با 
 دو شـده اسـت.   طرحوان عال این موضوع در ادبیات کالم سیاسی اهل سنت با عناست. 

 :عبارتند از زمینهدیدگاه عمده در این 

 عدم عزل  تثبیت و . 1

مسـتقیم و جابجـایی مخالفـت      گون ویژه به هبرخی از اهل سنت با دخالت در امر حاکم ب
 موجه اسـت کـه مسـتند   رفتار تقابلی با حکومت امری غیر ،این گروهاندیش  . در اند کرده
    2.اند  هدینی به عدم تقابل سفارش کرد های هموزنداشته و بلکه  شرعی 

 و حقوقیحقیقی عزل . 2

مشـروعیت   فاجر و جائرامام  کهبر این باورند، میتاله، زیدیه، خوارج و بسیاری از مرجئه 
در فـورت توانـایی الزم   مکلفـان  ر عـال اسـت و   احاکم منحرف سااوو همچنین  داشتهن

 سـخت الزم اسـت  مقابل  رو در فورت لاوم با  ز اینا 3اقدام کنند. است به عال حقیقی او
و نـه   ،انتخـا  مـردم  و او به  را  ینصب امام و بقا زیرااین مسیر جلوگیری شود، ادام  از 

 نیروی غیبی متکی است. 

امـور  ادارۀ اجرای قوانین دین، تأمین مصـالد و  با که  تفکر استبر این اعتاال  بمکت

                                                           
ورزی و دریافـت و   انصـاف  ،حقوق مانند حـدود و احکـام شـرعی   اقام   ،امام در نگاه میتاله عبارت است ازوظیف  . 1

 [.202ص ،20ج ،28 استفادۀ اموال در جایگاه مناسب  ن ]نک:

[. نقش دستگاه اموی و روایـات   452-451، ص5 گیرند ]نک: می جای دسته این در بیشتر اشاعره و حدیث . اهل2
 جیلی در ترویج این اندیشه روشن است.

   [101ص ،11عنوان نمونه ]نک:  . به3
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. عدم اقدام او به انجام این وظای ، موجب اختالل در دیاب میوظای  خلیفه فیلیت مردم، 
 .[466ص،5] باشـد  مـی و ایـن دلیـل عـال او    شـد  امور مسلمانان و تضیی  دین خواهد 

دانند که در فورت قصد از بین بردن یکی از احکام دین توسـط   میمیتاله بر مردم الزم 
 ،31] درگیـر شـوند   عـدم پـذیرش، بـا وی    امام، او را از امامت عـال کننـد و در فـورت   

   1.[205ص
  خمسـ منکـر، از افـول    از میـروف و نهـی   مبنای لاوم درگیری بـا امـام، افـل امربـه    

مبارزه با حاکم ظالم براسا  ذومراتـب بـودن موضـوع امـر و       مسئل 2باشد. میمیتالیان 
در شود و  میتیری   این افلنهایی  های در گام ن به قلب و زبان،  شدننو محدود  ،نهی
توانایی مقابله با  امکان و  یی تیدادی از مردم که گردهم همچنینرت تحقق شرایط و فو

 3.[466ص ،5] یابد مید، ضرورت نحاکم فاجر را داشته باش

 و عدم بازنگری معتزله در آن  امامت ۀمسئل

ثیرگـذاری  أتبه میـاان   ای با نگاهی گذرا و تاریخ اندیشهمناسب است  این مقاله،پایان در 
  اندیشـ امامـت و تفـاوت    ۀحـوز در میتالـه    اندیشـ های فرهنگـی و سیاسـی در   رخداد

 .شود می ذکرکه دو نمونه از  ن ، کرد اشارهمیتالیان با تفکر رایج اهل سنت 
اعتاال کـه خاسـتگاه  ن بغـداد بـود، مـراودات        اندیشسیر جدیدی از  گیری شکلبا 

حکومـت و    مسـئل تماالتی جدید در فرهنگی و  شنایی میتاله با تفکر امامیه و تبیین اح
امیـه   کـه بنـی   ویـژه  ن  ه، بـ ه شدندان اعتاال به تالطم بیشتر واداشتمامامت، ذهن اندیش

و در ادامـه بـا    هکـرد ( ظهـور  ع) ساقط و عباسیان با شیارهایی به نفع جریان اهـل بیـت  
بویـه   قدرت رسیدن دولت  له و ب ،کوچک شییی در مصر و مغر  های دولت گیری شکل

مناسبی بـرای    زمین اهل سنت با مذهب اعتاال، های و به دنبال اختالف ،و تقویت شییه
                                                           

 بحـدث  یخلـع  أن یجـب  اإلمـام  أن الصـحابة  بإجمـاع  ثبت این مسئله ادعای اجماع دارد؛ فقد دمور. عبدالجبار در 1
 [.  203ص ،20ج ،28 ]نک:  ذلک فى الصحابة بین خالف ال ألنه الفسق؛ مجرى یجرى

 اعلـم  : ونویسد  الحدید با اشاره به پذیرش این افل در نگاه خوارج و اسماعیلیه در رابطه با نگاه اعتاال می ابی  . ابن2
 مـن  أشرف شری  أفل ... فهو  الدین أفول من عظیم أفل أفحابنا عند بالمیروف األمر و المنکر عن النه  أن

 [. 311ص ،19ج ،1السالم ]نک: علیه المؤمنین أمیر قال کما الیبادة و البر أبوا  جمیع

فراخـور جایگـاه  ن، از میتالیـان    . هرچند در تاریخ اسالم عمل به این مسئله که افل اعتقادی دانسـته شـده بـه    3
 عملکرد مناسبی مشهود نیست.
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الحدید در جلـد   ابی  گونه که ابن رو همان از این 1.شدارتبا  گرفتن شییه و میتاله فراهم 
، بغدادیونِ از میتاله، بـرخالف بیشـتر منتسـبان بـه     کردهاشاره  البالغه شرح نهجنخست 
بـه   زیـرا  3.[9-7ص،1ج ،1]نـک:  اند  ( گرایش یافتهع) یدگاه افضلیت امام علی، به د2بصره

برداشـته   «المنالتین بین ةمنال»  مسئلگام نخست با غالب در اعتاال،   اندیش ،گواه تاریخ
افضـلیت امـام     مسـئل  ،. در گام بیدتوق  کردندشد و بارگان اعتاال در برابر نبرد جمل 

برتـری امـام    ،گام سوم .رد پذیرش عموم میتالیان واقع شد( بر عثمان طرح و موع) علی
بود کـه هرچنـد میتالیـان از پـذیرش لـوازم عقلـی  ن دوری        ( بر تمامی فحابهع) علی

. این امـر درنهایـت بـه     مداما حرکتی افالحی در میان جریان اهل سنت پدید  ،گایدند
ـ امامت به تفکر   مسئلتقار  میتاله با زیدیه با توجه به نادیکی خوانش زیدیه از    میتال

   انجامید.  خر أمت
  مسـئل اعتاال، رویکردهای متفاوت بـه    اندیشپذیری در  ثیرأتاین  های از دیگر نمونه

 خرأمتـ  های دوره در یا فالح عمومی مصلحت . عنوانشدمصلحت است، که به  ن اشاره 
نخسـت بـرای    یهـا  عمـومی مـردم کـه در دوره    گرایش و تمایل بر عالوه ،اعتاال مکتب

 مصـداقی   دامنـ  رفت، میکار  عنوان یک راهکار و توجیه عقلی به توجیه امامت مفضول به
 سیاسـی،  امـور  در بیشـتر  اقتـدار  مـردم،  رهبـری  برای تر افاون توانایی مانند، را بیشتری
 مینـای  مصـلحت،  هـای  گونـه   توسـی  بـا . مردم را دربر گرفت مشکالت به بیشتر  گاهی

                                                           
متص  شدند، هرچنـد   متشییةالمیتالةای بود که گروهی از میتاله با عنوان میتالی متشیع یا  اندازه . این تقار  به1

 شد. ای میین و کوچک را شامل می باید پذیرفت این نادیکی فکری در حوزۀ امامت محدوده
هم از اهل حـدیث و اشـاعره بـوده اسـت، بـرخالف بغـداد کـه تنـوع          جریان غالب اهل سنت  ن . در محیط بصره2

 کلهـا  البصـرة  کنـد:  از افمیی نقل مـی  الیقد افریدعبد ربه در  ابن فرهنگی و عقیدتی را در خود جای داده بود.
 مـن  عثمانیـة  البصرة فارت اوإنم سنیة والحجاز خارجیة والجایرة أمویة کلها والشام علویة کلها والکوفة عثمانیة
 [.275ص ،7ج ،3الجمل ]نک: یوم

کردنـد   زندانی تشیع جرم به را بغداد مدرس  گذار بنیان میتمر بشربن که بود حدی به تشیع به بغداد میتال  . میل3
 از کامـل  طـرد  تـر ِ  عمومی، افکار فشار تیصب، مانند یهای زمینه رسد می نظر به هرچند .[53-52ص ،4]نک:
 خـرد  با شیار محک زدن امور بر که اعتاال متفکران پیشروی و جریان غالب سیاسی و اموری دیگر، سنت اهل
 نویسـد:  مـی  عبدالجبار قاضی زمینه این در .بازداشت نهایی و مطلو   نتیج به رسیدن تا گر شدند، جلوه عقل و
 را ابـوبکر  امامـت  و خالفـت   نـان  که یستن مینی بدین دانند، می ابوبکر از برتر را (ع) علی بغداد میتاله که این
 علـی  برتـری  بـه  شـدن  لیقا میان تناقض تا کوشند می ابوبکر پیشوایی به اعتقاد ضمن  نان بلکه کنند می انکار
  .کنند تبیین عقلی! ۀشیو به را ابوبکر خالفت تأکید و )ع(
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  گـاهی  و عدالت تر شامل پیش که افضلیت تصویر تازه از در ،شد تحول دچار نیا افضلیت
 1.[231-226ص ،20ج ،28]نک: شد میتوجه  افاونی ثوا ، بُید مینوی  ن یینی به ،بود

کـالم   ۀحـوز اعتاال که به پاسخی متفاوت در  گیری شکل های حافل نگرش به ریشه
 ،اسـی در نگـاه میتالیـان   حاکمیـت سی   اندیشـ و همچنـین سـیر   دارد سیاسی بازگشت 

از راهبـرد  )دسـت کـم تـا قـرن پـنجم(       ار باشد که میتالهاین گفت ۀکنند تواند نمایان می
 ،اندیشـه  های انحصاری خود در دیگر حوزه های موضوع امامت همواره در پیشبرد دیدگاه

  مواجهـ جریان اکثریت، تالشی بـرای   ۀدایربهره گرفته است. بارگان اعتاال برای بقا در 
بلکـه بـا    ،افلی تفاوت دو جریان شییه و اهـل سـنت نشـان نـداده     های مستقیم با ریشه

امامـت و    مسـئل اهل سـنت در    اندیش فرینی در باورهای امامیه به توجیه عقالنی  ابهام
ماننـد خـوانش از    ،نادیکی دیگر باورهای اعتاال در موضـوعاتی  زیرا، کردحاکمیت اقدام 
و اختیار انسان، اتهام تشـیع نواندیشـان اعتـاال را گسـترش      جبرو  ،ففات ،توحید، اسما

پنداری حقیقی  این ابهام گرایشی را به یکسان ،چرخش  شکار در موضوع امامتبا داده و 
    2ساخت. می رو روبهخاص با اهل سنت  های و تقابل

 گیری نتیجه

وانینی عـادل کـه بـر مبنـای قـ      حکمرانیک  جایگاه منالت امام در نگاه اعتاال با .1
، یکسان فرض شده است. در پردازد میبه تیامل با مردم از شرع  برخاستهخاص و 

نقـش   انگـاری  بـا نادیـده   ،اجرایـی امـام  ی از مسئولیت های این فرض تنها به جنبه
 است.  تمرکا یافته ،جایگاه امامتهدایتی و 

                                                           
 األفضـل  مینى ما الکالمیة کتبنا ف  ذکرنا قدنویسد:  الحدید با اشاره به دو خوانش در مینای افضلیت، می ابی  . ابن1

میـا   التفسـیرین  علـى  أفضـل  ع أنه بینا و الحمیدة الخالل و الفضل لماایا األجمع أو ثوابا األکثر به المراد هل و
 [.  9ص ،1ج ،1]نک:

مشـاهده  زاتـر از شـما    گویـد؛ مـن شـگفت    گونه سخن می باره با میتالیان این . مرحوم شیخ مفید با شگفتی در این2
بهتـرین مطالـب را    ،کنیـد  مانند عدل و توحید گفتگو مـی  ، نچه دیگران با شما همراهنددربارۀ ام، وقتی  نکرده
دانید که چه چیا را رد و چـه   کنید اما هنگام  سخن دربارۀ امامت و ارجا مانند عامه حشویه شده، نمی بیان می

 [.79ص ،22پردازد ]نک: ن مسئله میگاه شیخ مفید به ریشه و چرایی ای را اثبات کنید.  ن
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تفـاوتی  اعتاال با تیری  دیگران از اهل سـنت    اندیشامامت در دستگاه  بازتیری  .2
ـ   یافتـه و پــذیرش   ای قالــب محـدوده دارد؛ بلکــه اسـا  ایـن مســئله بـر     شـکار ن
  نهادینه شده است. ،ی قابل خدشههای فرض پیش

اعتـاال    اندیشـ  در از  ن، انگارانه تقلیلبا وف  دو ویژگی عدالت و  گاهی   مسئل .3
   باشد. می جایگاه امامت برخورداری از انشایستگبرای 

 و (خـارج اتفـاق افتـاد   در  نچـه  وقوع و ) و اثبات (واقع) ثبوت مقامپنداری  یکسان .4
حـوادث  گاینـی   مییـار مطـرح بـا    هـای  احتمال کاستن از و فرو زدن گره همچنین
حاکمیت سیاسی اعتاال را بـا وادادگـی و تنـال     های مؤلفه ،)فدر اسالم( بیرونی
 ساخت.  رو روبهموجه قابل طرح و  های گاینه

نگـاه تقدیسـی بـه رفتـار و دیگـاه برخـی از       انگاری را  لیلمبنای مشروعیت این تق .5
در چـارچو    با عنوان اجماع، بخشیِ بدون تردید برای این گروه و حجیت هفحاب
 .  ساخت میفراهم  ،ای از تاریخ انگاری برای حوادث برهه حقیقت

و ابهـام  شـک   طرح عقلی، روش گیری کار به در میتاله های شیوه ترین مهم از یکی .6
 .یافته است وافریامامت نمود مسئل  که در  شدبا می
در مسـائلی پیچیـده   هرچند میتاله دهد،  میاعتاال نشان   اندیشتحلیل گفتمانی  .7

بـر عقـل    تأکیـد جبر و اختیار بـا   ، حسن و قبد،الهی مانند موضوع اسما و ففات
و قابـل    گسـترده  یهـا  تـالش  ،و پذیرش لـوازم  ن عنوان اباار شناخت حقیقت  به
کنکـاش و  بـا  بـازنگری،  ایـن   ،اما در موضـوع امامـت   ،از خود نشان داد یینتحس

 .شود مینشان داده جدیت بسیار رقیق 
امـا بـه    ،( را پوشیده نگاه نـدارد ع) بغداد کوشید موضوع افضلیت امام علی  میتال .8

 نماند. ندبپایفراتری این  لاوم

 .شدشدید مواجه  ارانکمهری و گاه  اعتاال با بی  اندیشعصمت و ن  در   مسئل .9
عملـی بـا حاکمـان      مواجهـ بـه  نظـری  مکتـب اعتـاال، گـرایش     های از ویژگی .10

میـروف و   اختیـار انسـان و لـاوم امربـه      مسئلباشد که ریشه در دو  میناشایست 
     منکر دارد. از نهی
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