جایگاه و نقش اشعری در
تأسیس کالم سیاسی اهل سنت
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سیدعلی میرموسوی



میدهن  ،یا قرا سنم هننز از دظر اعتقادی صنتتبن ی توشننی د اشنتن و بنا اتنن دنام
شناتته دمیش د  .ابنالحمن اشعری دخمت ن اد ت من ی بند که ینادمت بن ااهای ف نری
 -اعتقادی پراکن ه اتن گروه تا ساماا بخ

و صنتتبن ی کالمی منمجمی از آا اتائنه

ده  .پ ش از او البته شافعی ینادمته بند توششناسی فقه اهل سنت تا پاتهگنااتی کنن
ولی اعتبات آا وابمته به مبادی کالمیای بند که اشعری یأس س کرد .اهم ت اشعری ب نتر
به دل ل دق ی بند که او دت یأس س کالم س اسی داشت و بر اساس آا برای دخمت نبات به
ی وتن دظرته تالفت پرداتت .اتن دنشتات دت پی برتسی اتن دقش و ینض ح بن ادی اسنت
که اشعری برای ساتتات اد ت ه س اسی اهل سنت پی تتخنت و ین اوم ددناد تالفنت تا
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جماعتی که امروز به اهل سنت شنناتته منیشنند و اکررتنت ممننماداا تا ی ن ل

یضم ن کرد.

کليد واژگان :اشعری ،کالم سياسی ،اهل سنت ،اشاعره ،خالفت ،امامت.

 استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه مفيد.
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مقدمه

مکتبِ اشعری نخستين آيين سامانمند و پرشورِ راستکيشیِ دينیی در تمیدا اسیالمی
است که در اوايل قرا چهارم تأسيس شد و تأثيری فراواا بر انديشه و عمل مسلماناا بیر
جای نهاد(شریف ،2631 ،ج ،2ص .)623صورتبندی کالمی انديشیه جمیاعتی را کیه بیه
اهل سنت شناخته میشوند و اکثريت مسلماناا را تشکيل میدهند ،میتواا يکیی ا ايین
آثار دانست .آناا تا اين ماا بيشتر مجموعهای گوناگوا و پراکنده ا فرقیههیا بودنید کیه
بيشتر در مر بندی با شيعه يا خوارج هويت خود را تعريف میکردند و به نیام «غيرشیيعه»
اشتهار داشتند (كرون ،26۳۱ ،ص .)6۷۳-63۱هويتيابی اين جماعیت بیه شیکل ايجیابی
نيا مند تدوين مبانی مشترک اعتقادی و تأسيس بنيانی کالمی برای آنها بود کیه تیا قیرا
سوم به تعويق افتاده و رسالتی بود که اشعری (662-13۳هـ .ق) بر عهده گرفیت .پرسی
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مهم و اساسی اين است که اشعری چگونه اين رسالت را به انجام رسانيد و کیالم سياسیی
اهل سنت را بنياا نهاد؟
همچنااکه شافعی( 1۳2 -23۳هـ  .ق) نخستينبیار رو شناسیی فقیه اهیل سینت را
تدوين کرد و نق رأی و کاربرد عقل را در اجتهاد فقهی ضابطهمند سیاخت ،اشیعری نيی
راه او را در کالم تداوم بخشیيد و عقالنيیت نی میدار را در انديشیه و فرهنیس اسیالمی
استوارساخت .اين مکتب در واکن به دشواریهايی پديدار شد که عقل اعت الی در پاسیخ
آا ناتواا مینمود و در پی يافتن راهی ميانه برای بروارفت ا ايین بینبسیت بیود .ايین
واکن با محدودکردا نق عقل در فهم دين و ناتواادانسیتن آا ا تشیخي نسین و
قبح و صدور انکام عملی صورت گرفت .همچنين بیا ریرن نیريیه کسیب ،نقی اراده و
اختيار انساا در تعيين سرنوشت خوي بشدت محدود شد .بر ايین اسیاا اشیعریگیری،
مينه اعتقادی برای تداومِ اقتدارگرايی را بي ا پي فراهم و راه آا را هموار ساخت.
نوشتار ناضر با تمرک بر انديشهها و آرای بنيانگذارِ اين مکتب کوش میکنید وجیوه
سياسی آا را بررسی کند .اين بررسی با نگاهی به چگونگی پيداي و برآمدا اين مکتیب
آغا میشود ،سپس با مروری بر مبانی فکری اشیعری بیه توضیيح جايگیاه و نقی او در
تأسيس کالم سياسی اهل سنت خواهد پرداخت .اين نق در سه مورد برجستهتر به نییر
میرسد :نخست محدودکردا عقل در چارچوب نقل؛ دوم نیريه کسب و درنهايیت نیريیه
امامت و خالفت .بنابراين مقاله ناضر در توضيح اين موارد ساماا خواهد يافت.

 .1پيدایش و برآمدن

در تاريخ انديشه کم نيسیتند کسیانی کیه در پیارهای ا عمیر خیوي دب بیه مکتبیی
سپردهاند ،سپس ا آا گسسته و به ستي با آا برخاستهانید .ابوالحسین علییبیناسیماعيل
اشعری ا نوادگاا ابوموسی اشعری که درنيمه دوم قرا سوم هجری(به سال  13۳یـا 1۷۳
هـ  .ق) در بصره اده شد ،يکی ا ايناا است .او برخالف پدر
در مکتب معت له پرور

که پيرو اهل نديث بیود،

يافت و تا چهلسالگی شاگردِ برجستهِ ابوعلی جبیايی(6۳6 -735

هـ  .ق) ،شخصيت نامدارِ معت لياا بصره در آا دوراا بود .او پیس ا درگذشیت اسیتاد راه

ص .2۷1ابنعساكر ،2223 ،ص 21ـ  .)26برخی ديگر ني خاستگاه آا را اختالف با جبايی
بر سر مسائلی همچوا صفات خدا ،وجوب رعايت اصلح بیر خداونید و اهیل نجیاتبیودا
کودکاا دانستهاند (همان ،ص  .)2۷۱ -2۷3پارهای ني بر مينههای سياسی تأکيد کیرده و
خاستگاه آا را رويگردااشدا بخت ا معت له و سرکوب آناا توسط نکومیت پنداشیتهانید
(همــان ،ص .)2۳2ايیین روايییتهییا هییر يییو بییه گونییهای بییر نگرانییی وی ا ناسییا گاری
برداشتهای معت له با نصوص دينی انگشت گذارده و ا بحیراا فکیری اشیعری در دوراا
ميااسالی وی پرده برداشتهاند .بنابراين میتواا چرخ فکری او را بر اساا اين بحیراا
توضيح داد.
مکتب اعت اب ا دروا جداب اهل رأی و اهل نديث برآمد و در مبانث کالمیی جانیب
گراي نخست را گرفت .معت له بر بن ياا خیرد و فهیم متعیارف رو گیار خیود بیه تفسیير
آمو ههای اعتقادی دين پرداختند و آنچه را که در متوا دينی با عقل ناسیا گار میینمیود،
تأويل کردند .برداشت خردگرايانه معت له ا نصوص و آمو ههای دينی به مذاق کسیانیکیه
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بغداد در پي گرفت و به نلقه درسی ابواسحاق مرو ی ،فقيیه شیافعی آا میاا ،درآمید.
آشنايی و انس با استاد جديد ،با رويگردانی ا معت له و تأسيس مکتبی جديد همراه بود کیه
با نام وی شناخته شد.
اما چرا ابوالحسن ا معت له جدا و رویگرداا شد؟ در پاسیخ بیه ايین پرسی نیرف و
نديث بسيار است .برخی ا گ ار ها اين تحوب را به توصيههای پيامبر به وی در هنگیام
خواب با گرداندهاند .در جرياا اين رؤيا که به شيوههای مختلف روايت شده است ،پيامبر او
را به با نگری در رو انديشیيدا و پيیروی ا سینت خیوي فراخوانید (موسـ،2۱۷3 ،،
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نگراا دريافتی ناب و اصيل ا دين بودند ،خو نيامد؛ يرا با معناهای ظاهری بيیااشیده
در متوا دينی ناسا گار مینمود .در واکن به اين مشکل تال هايی برای محیدودکردا
کاربرد عقل و دامنه تأويل آغا شده بود که پيیداي فرقیه نجاريیه نمونیهای ا آنهاسیت.
انديشمندانی همچوا رحاوی در مصر ( ۱21 /662م) و ابو منصیور ماتريیدی در سیمرقند
( ۱22 / 666م) که ا معاصراا اشعری بودند ،در همين راستا تال
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ايشاا تنها اشعری توانست مکتبی فراگير تأسیيس کنید کیه در فهیم نقیل و پاسیداری ا
شريعت و باورهای اهلسنت ا عقل بهره جويد.
جداب اهل رأی و اهل نديث محدود به مبانث کالمی نبود؛ بلکه پي و بیي ا آا
در عرصه فقه مطرن بود .در جرياا اين جداب دو مکتب بغداد و مدينه که ابوننيفه و مالو
برجستهترين نمايندگاا آا بودند ،به رويارويی پرداختند .شافعی نخسیتين کسیی بیود کیه
برای پاياابخشيدا به اين جداب و ضابطهمند ساختن نق و کاربرد رأی کوشيد و راهیی
نو در مياا اين دو گراي گشود .مهاجرت به بغداد و نضیور در نلقیه درسیی ابواسیحاق
مر وی ،فرصت آشنايی با دستگاه فکری شافعی را برای اشعری فراهم کرد .ايین آشینايی
هم ماا با بحراا فکری و نگرانی وی ا کاربرد بیرويه عقل در فهم و تأويل نقل بیود .او
بروارفت ا اين بحراا را در پيروی ا سنتی يافت که شافعی بنياا نهیاده بیود و بیر ايین
اساا راهی ميانه در علم کالم تأسيس کرد.
بر اين اساا پروژه فکری اشعری را میتواا ادامه و تکميیل پیروژه شیافعی دانسیت.
کوش شافعی بيشترمعطوف به تأسيس رو شناسی فقه بیود و بیا تیدوين علیم اصیوب
ررنی برای عقالنيت اسالمی در افکند که ا چارچوب ن فراتر نرود .عقالنيت ن مدار،
برای تداوم و تثبيت ،به تدوين مبانی کالمی نيا داشت و اين رسیالتی بودکیه اشیعری بیر
دو گرفت .او با آگاهی ا ار و کارايی خرد در فهم و پشتيبانی ا آمو ههیای دينیی و
ني در پرتو تسلط بر انديشههای معت له و چيرهدستی در فن مناظره توانست بنيادی را کیه
شافعی پیري ی کرده بود ،استحکام بخشد .در اين راستا نخست بیه نگیار آثیاری در رد
مبانی اعت اب پرداخت و سپس آثاری در تبيين ديدگاه و مبانی خود نگاشت (بدوي،26۷2 ،
ص  .)3۷3 -331مکتب اشعری بي

ا هر چي بر ديدگاه او در مورد رابطیه عقیل و نقیل

استوار بود که در ادامه بررسی خواهد شد.
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میکردند .اما ا ميیاا

 .۲عقل در حصار نقل

ديدگاه اشعری در مورد نق و جايگاه عقل بر معرفتشناسی او اسیتوار اسیت .ا نییر
وی سه واژه عقل ،علم و معرفت هممعنايند ،هرچنید عاقیل و عیالم کاربردهیای متفیاوتی
دارند (ابنفورك ،2213/1۳۳3 ،ص 1۱و  .)11۱همه شناختهای انساا ا دو گونیه بيیروا
نيستند :ضروری و اکتسابی (همان ،ص .)13۷شیناختهیايی کیه ا راه نیس و اخبیار ،بیا
رعايت شرايط ،به دست میآيند ،ضروری ناميده میشوند (همان ،ص .)23اخبار راهی برای
يافتن چي هايی است که ا راه نس نیر ،استدالب دستيافتنی نيستند .شناختهايی که ا
راه نس ،نیر ،فکر و استدالب به دست میآيند ،اکتسابی خوانده مییشیوند .نییر عبیارت
است ا انديشه ،تأمل ،مقايسه و با گرداندا آنچه نسناشدنی است بیه آنچیه ا راه نیس
معلوم شده است (همان ،ص .)22گونهشناسی اشعری تنها در نامگذاری نوع اخير با معت لیه

شناختهای ضروری اصل و بنياد شناختهای اکتسیابیانید؛ همچنیاا کیه پیارهای ا
شناختهای اکتسابی پاية ديگر شیناختهیايی ا ايینگونیهانید (همـان ،ص .)2۳میواردی
همچوا علم به وجودِ میدرکات(جهاا خیارج) ،شیناختِ انسیاا ا خیوي و وي گییهیا و
ناالت و شناخت آنچه اخبار متواتر گ ار میدهند ،ا شناختهای ضروریانید (همـان،
ص .)13۷اين نوع شناختها مورد اختالف نيستند و همگاا آا را میپذيرنید؛ درنیالیکیه
شناختهای اکتسابی چنين نيستند .بنیابراين شیناخت خداونید اکتسیابی اسیت؛ يیرا اگیر
ضروری بود ،در مورد آا ترديد به ذهن راه نمیيافیت و انگيی های بیرای مخالفیت بیا آا
وجود نداشت (همان).
اشعری با ررن مفهوم «داليلِ عقوب» بیه بررسیی نقی و اعتبیار عقیل در شیناخت
میپردا د .ا نیر او داللت نشانهای است؛ همچوا اشاره يا اثر يا نکمِ مقتضی نکمی که
داب به واسطه آا بر مدلوب گواهی میدهد .استدالب ني در دو معنای رلبکردا دليل يیا
انت اع دليل به کار میرود .استدالب در کاربرد اخير يعنی انديشيدا و تأملی کیه در جريیاا
آا انديشمند ا شاهد برای غايب گواهی میگيرد .در جرياا استدالب شاهدی که شیناخته
شده است ،به عنواا اصل مورد تأمل قرار میگيرد تا ا آا به غايبِ نامعلوم آگاهی ناصل
شود .بنابراين استدالب چي ی ج قيااِ غايب بر شاهد نيست که در اصل بر شناختهیای
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تفاوت دارد .اين تفاوت چناا که در ادامه بياا خواهد شد ،به نیريه کسب با مییگیردد و
به اين معناست که نیر و انديشه آا را پديد نمیآورد (همان ،ص.)23
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ضروری استوار است ،هرچند علوم اکتسابی ني میتوانند مبنای استدالب قرار گيرند (همان،

ص .)6۳6-6۳1
استدالب بنياا علوم اکتسابی اسیت و شیکل معتبیر و درسیت آا ،انیواع و رو هیای
گوناگونی دارد .نخستين نوع آا ،استداللی است که بر پايه شناختهای ضیروری صیورت
میگيرد .دومين نوع ،استدالب بر پايه شناختی است که خود با اسیتدالب بیه دسیت آمیده
است؛ برای نمونه ا مشاهده پيوندِ فعاليت با علم ،نيات و قدرت در فاعلهیای محسیوا
به وجود همين وي گیها در فاعل نامحسوا پی میبريم؛ درنالیکه شناخت اين پيوند در
شاهد يا فاعلهای محسوا ا راه استدالب به دست آمده است .ا نیر اشعری اعتبار ايین
نوع استدالب درنهايت به برهاا خلف با میگردد؛ يعنیی درسیتی آا بیا ابطیابِ داليیل و
گ ينههایِ بديل اثبات میشود (همان ،ص .)6۳2گونیة ديگیر اسیتدالب بیر انتهیا بیر پايیه
اوليه انسیاا بیه امکیاا نیدهگردانيیدا
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ابتداست؛ همانند آنکه خداوند با يادآوری آفرين
مردگاا استدالب کرده است.
به هر ناب با گشت همه انواع استدالب به قياا غايب بر شاهد است و اعتبیار آا بیه
درستی اين مقايسه بستگی دارد .قياا پي ا هر چي بر پذير اصل عليت استوار است
که اشعری به آا باور دارد .بر اين اساا ا وجود پيوند و ارتبیا علیی بیين دو وصیف يیا
وي گی در شاهد میتواا به وجود همين ارتبا در غايب نکیم کیرد؛ بیرای مثیاب هرگیاه
مشخ شود علتِ صدور کارهای نکيمانه در فاعلِ ناضر ندگی ،علم و قدرت اسیت ،در
مورد فاعل غايب ني میتواا چنين نکمی کرد .ا ديدگاه اشعری همراهیی دو وي گیی در
يو چي  ،هميشه نشاادهنده رابطه علی بين آنها نيست؛ بنابراين همراهی آت و نیرارت
يا فاعليت و جسمانيت را نمیتواا دليلی بیر چنیين رابطیهای بیين آنهیا دانسیت (همـان،
ص.)6۳3-6۳2
اين ديدگاه دو نتيجه بههمپيوسته برای اشعری در پی دارد که در مجموع نق عقل را
محدود میکنند :نخست اسمگرايی يا نوميناليسم و دوم تضعيف اعتبار اسیتقرا .بیه اعتقیاد
اشعری نکم به پيوندِ دو وي گی در غايیب هماننید پيونید آتی و نیرارت ،نیه بیه دليیل
ذاتیبودا آا ،بلکه بر اساا نامگذاری صورت میگيرد .در بیاا آتی بیه چيی ی گفتیه
میشود که دارای نور ،نرارت و ماده سو نده باشد؛ ا اينرو هر آنچه بیه ايین نیام خوانیده
شود ،چنين وي گیهايی برای آا قابل تصور است .بیاعتباری استقرا ني ا آاروست که بر
تعميم نکم بهدستآمده ا مشاهده موارد ج ئیی اسیتوار اسیت؛ درنیالیکیه دسیتيابی بیه

نکمی کلی ا موارد ج ئی دليلی ندارد؛ برای مثاب ا مشاهده تعداد يادی انساا سیياه يیا
آب شيرين نمیتواا به سياهبودا همه انسااها يا شیيرينبیودا همیه آبهیا نکیم کیرد
(همان ،ص.)6۳3

محدوديت دارد و در عرصه انکام شرعی نمیتیواا ا عقیل يیاری جسیت؛ همچنیااکیه
نمیتواا به استناد آا نصوص دينی را تأويل کرد .قلمرو عقل و نقل ا يکديگر جداست و
امور عقلی و سمعی با هم آميخته نشدهانید .نکیم مسیائل شیرعی ا راه سیمع مشیخ
میشود و مسائل عقلی ني به خرد واگذار شدهاند و امور هر يو را بايد به خیود با گردانید
(موس2۱۷3 ،،م ،26۱3 /ص .)2۱2ابنفورک ديدگاه اشعری را چنين بياا میکند:
داليل عقلی تنها در برخی ا دانستنیها کاربرد دارند و فرد عاقل ا راه آنها نمیتوانید بیه
شناخت قطعی و روشن انکام افعاب ا نیر قبح و نسن ،وجوب و استحباب دست يابد؛ هرچند
عقل داليلی دارد که به واسطه آنها میتواا به شناخت انکام موجودات همچوا ندوث و قدم
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اشعری بر اين اساا به بررسی توانايی عقل میپردا د و قلمرو شناختهیای عقلیی را
تعيين میکند .ا ديدگاه وی توانايی عقیل انسیانی ا دو جهیت محیدوديت دارد :نخسیت
اينکه هميشه نمیتواا ا شاهد نکمی را بهدرستی استنبا و نکم غايب را به اسیتناد آا
مشخ کرد .دوم اينکه داليل عقلیی تنهیا در شیناخت هسیتهیا و انکیام مربیو بیه
موجودات و وي گیهای آنها کاربرد دارنید؛ ا ايینرو عقیل ا شیناخت تکیاليف و بايیدها و
نبايدها ناتواا است .عقل راهی برای شناختِ خوبی و بدی ندارد و بهتنهايی نمیتوانید بیه
نسن و قبح پیببرد .ضرورتهای عقلی و انکام وجوبی آا ني تنها بیه نیو ه هسیتهیا
مربو است و در مورد افعاب و رفتارهای انساا ،هيچگونه نکمیی ،خیواه وجیوب و خیواه
نرمت ندارد .بنابراين شناخت اين نوع انکام نيا مند منبعی ديگیر اسیت و آا چيی ی جی
سمع و نقل نيست.
اشعری با محدودکردا قلمرو عقل ،نهتنها راه خود را ا معت له جدا مییکنید ،بلکیه بیا
تفکيو قلمرو عقل و سمع ،تعارض و ناسا گاری اين دو منبع را بسيار کاه میدهد .اين
ديدگاه اشعری را در موقعيتی بين عقلستي ی مطلق و عقلگرايی محض قرار میدهید .او
برخالف ننبلياا يا نشويه عقل را يکسره ررد نمییکنید؛ يیرا «قیرآا و سینت عقیل را
بیاستفاده نگذاشته و نیر و استدالب را نرام نکردهاند؛ ا اينرو بهکاربسیتن عقیل در فهیم
شريعت و تأييد آا ضروری و برخالف پندار ننابله کیه ا ظیاهر متیوا فراتیر نمییرونید،
گمراهی نيست» (اشعري ،26۷6 ،هـ  .ق ،ص .)۱بیا وجیود ايین بهیرهبیردا ا عقیل نيی
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دست يافت و وي گیهايی را که بر اين انکام مترتب است يا بر اساا آا جرياا مییيابید يیا
برآا استوار است ،به کمو آا شناخت (ابنفورك ،2213/1۳۳3 ،ص.)6

در فرايند ضابطهسا ی برای رأی و عقل ،اشعری آا را چناا محصور مییکنید کیه ا
چارچوب نصوص دينی فراتر نرود .ا نیر وی عقیل تنهیا در شیناخت انکیام مربیو بیه
ندوث و قدم موجودات و اموری ا اين قبيل میتواند ا سمع مستقل باشد .انکام ضروری
عقل به اين نو ه مربو است و هيچ گونه نکم ضروری در مورد افعاب انساا دارا نيست.
بر اين اساا «ا جهت عقلی هيچ نکمی بر فرد عاقل بالغ واجب نمیشود ،بهگونهای که
برای ترک آا عذاب بيند» (همان ،ص .)2۳۳به اعتقاد وی هرچند شناخت خداوند ا سینخ
شناختهای اکتسابی است که به ياری عقل تحقق میيابد ،وجوب آا با داليیل سیمعی و
نقلی اثبات میشود .درواقع تکليف انساا به بهرهبردا ا عقل برای شناخت خداوند نکمی
است که ا راه شرع و نقل تعيين میشود و عقل را به آا راهی نيست (همان ،ص.)6۳
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همچناا که برخی گفتهاند ،معت له در اعتبار عقل تا به آنجا پي رفتند که ا شیريعت
عقل سخن گفتند (دینان ،26۷۱ ،،ج ،1ص .)۷3ا ديدگاه آناا عقل پي ا آنکه شیريعتی
بيايد ،تکاليف و وظايف انساا را بهرورکلی بياا کرده است و شريعت بیرای تعيیين میوارد
ج ئی به ياری عقل میآيد .اشعری با اين ديدگاه بهروشنی مخالفت مییکنید و پرسی ا
انکام مربو به ندگی انساا پي ا آمدا شريعت را محاب میداند؛ يرا « ما برای خود
نالتی پي ا آمدا سمع نمیشناسيم» (ابـنفـورك ،2213 /1۳۳3 ،ص  6۳و .)226ايین
سخن بهظاهر بر انکار وضعيت پي ا شريعت داللت دارد يا دستکیم عقیل را قیادر بیه
شناخت انکام در آا وضعيت نمیداند .ا نیر وی «نتیی بیا تیوهم چنیين وضیعيتی ،بیا
انکام وجوب و نرمت و استحباب و ابانه در آا جرياا ندارد؛ بلکه نکم آا توقف و شو
است تا اينکه به داليل سمعی بيیاا شیود» (همـان ،ص .)62بنیابراين نتیی اگیر خداونید
پيامبری نمیفرستاد ،انکام نسن و قبح و استحباب و فرمانبرداری و نافرمانی و پیادا و
کيفر بر کارهای انساا جاری نمیشد و در آا هنگام افراد بالغ انکامی همچیوا کودکیاا
(همـان،
داشتند ،همچناا که خداوند فرموده است :ما کاا
ص.)2۳۳
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استدالب اشعری بر نفی نسن و قبح عقلی و مرجعيت يگانیه سیمع در فهیم آنهیا بیر
ديدگاه او دربارة اراده و مشيت مطلقه الهی استوار اسیت .ا ايین ديیدگاه «همیه کارهیای

خداوند بر عدب و نکمت استوار و نق و درست و نيکوست و هيچ يیو ا آنهیا شیت يیا
سفيهانه يا ا روی جور و ستم نيست» (همان ،ص .)221-222انتساب ايین وي گییهیا بیه
کارهای خداوند برخالف آنچه معت له پنداشتهاند ،به دليل تطابق آنها با معيارهای پيشیينی
عدالت و نکمت و نقانيت نيست؛ يرا اين پندار ريشه در قياا ناروای خداوند با انساا بیا
وجود تفاوت آشکار آنها دارد (همان ،ص .)226او اين استدالب را چنين توضيح میدهد:
دليل اينکه او هرچه بکند نق را دارد ،آا است که او مالو قاهری است که نه مملوک
است و نه باالتر ا او کسی است که چي ی را مبان اعالم کند و نه آمری و نه نهییکننیدهای،
نه با دارندهای و نه منعکنندهای و نه کسی که برای او مر ی معیين کنید و نیدی مشیخ
سا د و چوا چنين است هيچ چي ا او قبيح نيست؛ چیه علیت آنکیه چيی ی بیرای میا قبیيح
میشود ،آا است که ا ند و مر ی که برای ما تعيين شده تجاو میکنیيم و کیاری را انجیام
میدهيم که نق آا را نداريم؛ اما ا آنجاکه خداوند نه در ملیو کسیی اسیت و نیه در فرمیاا

کسی ،هيچ چي ا او قبيح نيست (بدوي ،26۷2 ،ص  ،321به نقل از :اشعري 26۷2ق،

با نفی مرجعيت عقل در تشخي نسن و قبح ،تعارض و ناسا گاری آا با سمع يا نقل
ني منتفی خواهد شد؛ يرا تنها منبع معتبر برای شناخت انکام شريعت سمع است و عقیل
را در اين عرصه مجالی نيست تا با آا ناسا گار افتد .با وجود اين اشعری تعارض را بهکلیی
ناممکن نمیداند و با ررن پرسشی در مورد آا به پاسخ میپردا د .ا نییر وی بیر فیرض
ناسا گاری ني تقدم با سمع است؛ مگر اينکه تعارض بهگونهای باشد کیه داليیل صیدق و
راستی را نقض کند؛ يعنی نکم بيااشده مستل م تکذيب کسی باشد که دليل بیر صیداقت
وی داريم؛ برای مثاب اگر دليلِ سیمعی عملیی را واجیب بدانید کیه همچیوا بیتپرسیتی
مشرکانه باشد ،پذير آا با تکذيب پيامبر خدای يگانه همراه است .در اين صورت اعتبیار
دليل سمعی آسيب میبيند و نمیتواا ا آا پيروی کرد (ابنفنتک ،5252/5002 ،ص.)15
اشعری به گماا خوي راهی برای پاياابخشيدا به جداب اهیل نیديث و اهیل رأی
يافت و با پذير سهم رأی و عقل در فهم نصوص دينی کاربردِ آا را ضابطهمند سیاخت.
اين نگر هرچند به مذاق معت له و ننابله خو نيامد؛ ولیی بیا اسیتقباب عمیوم فقهیا و
محدثاا شافعی و مالکی و نتی ننفی جايگاهی بااهميت در بين مسلماناا يافت .اف وا بر
اين بنيانی برای راستکيشی در امور اعتقادی و عملی فراهم ساخت که انديشه اسالمی را
بهجد تحت تأثير قرار داد .ا سوی ديگر پذير نقشی نداقلی برای عقل در فهم و تفسير
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ص.)۷2
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متوا دينی ،راهی برای تداوم مبانث عقلی با نهاد که به ن ديکی نسلهای متأخر اشاعره
به معت له انجاميد .هرچند ،چناا که در فصل گذشته اشاره شد ،نسلهای متاخر معت لی ني
با محدودکردا نق عقل به سوی اشاعره گام برداشتند .به هر نیاب ايین نگیر نتیاي
روشنی در بنياد انديشه سياسی اين دوراا داشت که بیا اهميیتتیرين آنهیا شیايد «آمیو ه
کسب» درباره جايگاه و نق اراده و قدرت انساا در کارهای خوي باشد.

 .3کسب و استطاعت؛ در ميانه جبر و اختيار
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نق انساا در کارها و سرنوشت خوي موضوع اصلی مناقشیه جبرگرايیاا و معت لیه
بود .جبرگراياا با انکار اراده و استطاعت هر گونه نق آفرينی انساا در کارهای خوي را
رد میکردند؛ درنالیکه معت له با پذير اصیل اختيیار اراده انسیاا را در جايگیاهی برتیر
مینشاندند و خالقيت او در کارهاي را شناسايی میکردند .گروه نخست ،انديشیه جبیر را
نتيجه منطقی يگانهپرستی و قدرت مطلقه خداوند در سراسر هسیتی مییدانسیتند و بیرای
پشتيبانی ا آا به آياتی ا قرآا استناد میجستند که بر نق منحصربهفرد مشیيت و اراده
خداوند داللت دارد .اما معت لياا انديشه اختيار و تفويض را نتيجیه منطقیی عیدب الهیی و
اصل جدايیناپذير ا آا میدانستند که بدوا آا مسئوليت انساا و پادا و کيفر او قابیل
پذير نيست .آناا ني در تأييد باور خود به آياتی ا قرآا استدالب میکردند که بر نقی
انساا در کارهاي و مسئوليت او در برابر آنها و ني نفی ستم ا خداونید تأکيید مییکیرد.
اشعری با نگاهی انتقادی به انديشه و داليل اين دو گروه برای اتخاذ موضعی در ميانه جبر
و تفويض کوشيد و در اين راستا «آمو ه کسب» را ارائه کرد.
«آمو ه کسب» برگرفته ا متوا دينی و اييده نگر خدامدارانه اشعری و برداشیت او
ا جايگاه و نق خداوند در هستی و ندگی انساا اسیت (كاكـای .)26۷2،،ا ديیدگاه وی
خداوند تنها آفريدگار ابدی و ا لی جهاا است که هيچ چي يا نادثهای ج بیا علیم ،اراده و
قدرت او هستی نمیيابد ( ابنفورك ،2213/1003 ،ص  .)۷۷اراده ا صفات ذات خداونید و
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مطلق است؛ يعنی هر آنچه را که تعلق اراده بیه آا امکیااپیذير باشید ،در بیر مییگيیرد.
برخالف پندار معت له در قلمرو سلطنت خداوند هیيچ چيی ی جی بیا اراده خداونید هسیتی
نمیيابد؛ يرا هستیيافتن چي ی بدوا اراده خداوند به معنای سهو يا غفلیت يیا سسیتی و
ناتوانی خداوند است .بنابراين هيچ کاری نتی نافرمانی و معصيت بدوا اراده خداوند انجام

نمیشود .اشعری چنين استدالب میکند:
اگر در عالم چي ی وجود داشته باشد که خداوند آا را اراده نکیرده باشید ،درواقیع چيی ی
موجود شده که او آا را دوست نمیدارد و اگر چنين چي ی موجود شود ،درواقع چي ی موجیود
شده که خدا ا هستی آا امتناع دارد؛ درنالیکه چنين نالتی صفت موجودی ضعيف و مغلوب

است و پروردگار ما بسيار واالتر ا آا اسیت (ب وی ،5132 ،ص ،283به دقل :از اشعری،
5132ق ،ص.)52

انساا و کارهاي ني ا اين اصل مستثنی نيستند؛ ا اينرو همیة افعیاب و کین هیای
وی ني آفريده و مخلوق خدايند .آيات فراوانی ا قرآا ني اين برداشت را تأييید مییکننید
(هماا ،ص ،288به دقل از :اشعری5132،ق ،ص .)15با وجود اين کارهای انساا بهروشینی

ني به معنای کاری است که با اين نوع قدرت نادث انجام شود .بنیابراين انسیاا کارهیای
نوع اخير را کسب میکند و به اين اعتبار مییتیواا او را نیه «خیالق» بلکیه «مکتسیب»
دانست.
مفهوم «کسب» بسی بغرن و پيچيده است و فهم درسیت برداشیت اشیعری ا آا بیه
درک تفاوت آا با «خلق» و آفرين بستگی دارد .ا نیر وی «آفرين يا خلیق فعیل يیا
کاری است که با اراده و قدرت قديمی و دايمی پديد میآيد؛ ولی کسب يا بیهدسیتآوردا
کاری است که با اراده و قدرت نادث انجیام مییشیود» (اشنعری ،5200 ،ص)102-102؛
خلق ايجاد و پديدآوردا است ،ولی کسب چنين نيست؛ ا ايینرو همچنیاا کیه بیه خیالق
نمیتواا اوصافی مانند کاتب ،قائم و قاعید را نسیبت داد ،مکتسیب را نيی نمییتیواا بیه
وي گیهايی همچوا مبدع ،خالق و را ق متصف کرد .درنهايت اينکه خلق نيا به آگاهی و
اناره به همه جوانب و ابعاد کار دارد؛ درنالیکه کسب چنين نيست (موس،26۱3/2۱۷3 ،،
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بر دو گونهاند :نخست کارهای اضطراری که بدوا خواست انساا انجام میپذيرنید ،ماننید
لر و نرکت بدا در هنگام بيماری؛ دوم کارهای اختياری کیه بیا خواسیت وی انجیام
میشوند .نوع اخير با اراده و قدرتی همراه است که ا خواست خداوند سرچشمه میگيیرد و
در هنگام انجام کار در انساا پديد میآيید .درواقیع اراده و قیدرت دارای دو نیوع قیديم و
نادثاند و اراده و قدرت انسانی ا سنخ اخيرنید (ابنفننتک ،5252/5002 ،ص .)33کسیب

ص .)16۳بنابراين خلق و کسب دو نيثيتِ متفاوت را نشاا میدهند کیه دربیارة کارهیای
انساا میتواا تصور کرد و بر اساا آا خالق و مکتسب را جدا کرد .قیدرت بیر آفیرين
ني هرچند با قدرت بر کسب تفاوت دارد ،بهرورهم ماا در کارهیای انسیاا نضیور دارنید
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(ابنفورك ،2213/1۳۳3 ،ص.)۱6
بر اين اساا افعاب و کارهای انساا ا يو سو مخلوق و آفريده خدايند؛ يرا ا اراده و
قدرت ا لی و دايمی او سرچشمه میگيرند؛ ا سوی ديگر اکتساب و دستاورد انساااند؛ يرا
انجام آنها با اراده و قدرت نادث در وی همراه است (همان) .خلق وي گیی خداونید اسیت؛
يرا تنها اوست که به همه جوانب کارهیاي آگیاهی و اناریه دارد؛ همچنیااکیه کسیب
وي گی انساا است؛ يرا به تمامی ابعاد و جوانب کارهاي آگاهی و تسلط نیدارد .بنیابراين
هرچند مانندِ معت له نمیتواا انساا را آفريننده و خالق کارهای خود دانست ،چوناا جبريه
ني نمیتواا همراهی کارهای انساا با اراده و قیدرت وی را انکیار کیرد (همـان ،ص.)۷۷
خداوند در هر ناب خالق افعاب انسانی است؛ ولی ايین آفريننیدگی مییتوانید اختيیاری و
همراه با اراده و قدرت نادث باشد (شـریف ،2631 ،ج  ،2ص .)613اشیعری ايینگونیه ا
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انديشه جبر فاصیله مییگيیرد و تعلیق هم میاا دو نیوع قیدرت بیه کارهیای اختيیاری را
امکااپذير میداند .به اعتقاد وی جبر به اين معنا که انساا اختيار و قدرت نداشته باشید و
در کارهاي مجبور باشد ،پذيرفتنی نيست (ابنفورك ،2213/1۳۳3 ،ص.)2۳
با تفکيو قدرت آفرينندگی ا قدرت بر کسب ،پرسی ا ماهيیت و تیأثير نیوع اخيیر
مطرن میشود .ديدگاه اشعری دراينباره بر تعريف او ا انسیاا اسیتوار اسیت .او بیرخالف
معت لياا و فالسفه انساا را در اصل موجودی مختار نمییدانید؛ ا ايینرو اراده و قیدرت را
همچوا اج ای تفکيیوناپیذير او قلمیداد نمییکنید .ا نییر وی انسیاا ،همچنیاا کیه
لغتشناساا تعريف کردهاند ،پيکری است که به اين شیکل خیاص ترکيیب يافتیه اسیت؛
همااگونه که واژه نخل ني بیه ترکيیب مخصوصیی ا درختیاا اشیاره دارد .ايین موجیود
آاگونه که برخی ا معت له پنداشتهانید ،مجموعیهای مرکیب ا فاعليیت ،نيیات و قیدرت
نيست؛ همچنين تعريف برخی ديگر ا آناا که انساا را نيوانی توانا دانستهاند ،ني درسیت
نيست؛ برخالف پندار فيلسوفاا ني او را به نيواا نارق ميرا نيی نمییتیواا تعريیف کیرد
(همان ،ص)11۷-112؛ بنابراين اراده و قدرت وي گیهايیاند کیه بیر ايین موجیود عیارض
میشوند؛ ولی ج ء ذاتی وی به نساب نمیآيند.
اشعری ا اين قدرت با عنواا «استطاعت» ياد میکنید و معتقید اسیت توانیايی انسیاا
ذاتی نيست؛ يرا هميشگی نيست و او گاه توانا و گاه ناتواا است ( اشـعري ،26۷2 ،ص)22؛
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اين توانايی نادث است و خداوند در هنگام فعل به انساا میدهد؛ ا اينرو پیي

ا انجیام

کار و پس ا آا وجود ندارد؛ همچنين اين قدرت را نمیتواا توانايی بر چيی ی و ضید آا
دانست؛ يرا وجود آا مشرو به وجود مقدور اسیت (همان) .بنیابراين توانیايی بیر کسیب،
قدرتی است که در هنگام انجام کار به خواست خداونید در انسیاا پديید مییآيید و هیيچ
استقاللی ندارد .بر اين اساا برخی ديدگاه اشعری را اينگونه تفسير کردهاند:
قدرت انساا چي ی نمیآفريند ،بلکه تنها قدرتی است پذيرنده يا کسبکننده اعمیالی کیه
خداوند به او افاضه کرده است و پس ا پذير کاری که آفريده شیده تیا انسیاا او را کسیب
کند ،تداوم نمیيابد؛ به اين معنا که انساا تقريباً بدوا قدرت ندگی میکند و برای هر يو ا
کارهای خود بهشدّت نيا مند قدرت خداوند است (موس ،26۱3/2۱۷3 ،،ص.)12۳

اشعرياا متأخر همچوا باقالنی و جوينی ني برای فرار ا اين اشکاب ،نق و تأثير قیدرت
انساا را برجسته کردند (بـدوي ،26۷2 ،ص 3۳3ـ  .)3۳۷در برابیر برخیی ديگیر آا را بیه
معنای تأکيد بر ايده ژرف و واالی وابستگی هميشگی انساا به خداوند دانستهاند (موسـ،،

 ،26۱3/2۱۷3ص .)12۳ا اين ديدگاه استطاعت شر کسب است و بیدوا آا فعیل پديید
نمیآيد .به هر ناب اين نگر به قدرت انساا ،ايرادهايی دربارة تکليیف و مسیئوليت وی
فراروی اشعری قرار میدهد که پاسخ آنها بسی دشوار مینمايد.
نخست اينکه در چارچوب اين نگر  ،انساا هم ماا بر چي ی و ضد آا توانايی ندارد
و اين مستل م تکليفبمااليطاق است؛ يرا انساا در ناب کفر توانايی ايمااداشتن را ندارد.
در پاسخ به اين ايراد ،اشعری ا دو نوع تکليفبمااليطاق سخن مییگويید :نخسیت اينکیه
ناتوانی انساا ا انجام تکليف ناشی ا نبود قدرت باشد که خداوند هرگ چنين تکليفیی بیر
انساا نمینهد .دوم اينکه ناتوانی انساا در انجیام تکليیف برخاسیته ا برگ يیداِ ضید آا
باشد .اين ناتوانی در نهايت به اختيار انساا با میگردد؛ ا اينرو اشیکالی پیي نمییآيید
(ابنفورك ،2213/1۳۳3 ،ص .)221اف وا بر اين ،تکليیفبمااليطیاق میورد تأييید داليیل
سمعی است؛ يرا در قرآا ا فرماا خداوند به ماليکه در میورد خبیردادا ا اسیما سیخن
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بر اين اساا استطاعت ،توانايیِ ناچي انسانی با تأثيری بسيار اندک است و نقشی جی
پذير و کسب اعمالی که خداوند میآفريند ،ندارد .محیدوديت و ناپايیداری ايین قیدرت،
انساا را بهرورمستمر نيا مند عنايت و لطف خداوند میکند و او را همواره به سوی خداوند
متوجه میکند تا قدرتِ دريافتکردا و بهدستآوردا کاری را که خیدا مییآفرينید ،بیه او
بدهد .اما ناچي بودا تأثير اين قدرت ،مر بندی بين کسب و جبر را بسيار دشیوار مییکنید؛
ا اينرو برخی انديشه کسب اشعری را نوعی جبرگرايی قلمداد کردهانید (همـان ،ص.)16۱
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رفته؛ درنالیکه آناا ا انجام آا ناتواا بودند (اشعري ،26۷2 ،ص.)66
ايراد دوم اينکه با اين قدرتِ ناچي توجيه مسئوليت انساا در برابر کارهیا و کيفیر او در
هنگام معصيت و نافرمانی بسيار دشوار خواهد بود .اشعری با تقسيمبندی اراده بیه قیديم و
نادث ،انساا را دارای اراده نادث و بر ايین اسیاا او را در برابیر کارهیای خیود مسیئوب
میداند .ا نیر وی عادت خداوند بر اين جاری شده است کیه کارهیا و افعیاب انسیاا بیا
خواست و قدرتی که در انساا پديد آورده ،انجام شوند .در پرتو اين اراده و قیدرت ،انسیاا
هم در انتخاب کار خود و هم در قصد انجام کار دارای اختيیار اسیت .ايین اختيیار محیدود
برای توجيه مسئوليت انساا و پادا و کيفر او کافی است؛ يرا اگرچه انسیاا بیهتنهیايی
نمیتواند کاری را انجام دهد ،قصد او در انجام فعل نق دارد .اختيار انسانی سبب میشود
تا «خداوند به عنواا علتِ نقيقی فعلیی را کیه مطیابق انتخیاب انسیاا اسیت بيافرينید»
(شریف ،2631 ،ص.)61۷
شهرستانی ديدگاه اشعری دراينباره را چنين توضيح میدهد:
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خداوند قدرت و استطاعت و انتخاب و اراده انجام يو فعل را در انسیاا خلیق مییکنید و
انساا که دارای قدرت نادث است آ ادانه مياا دو چي يکی را انتخاب میکند و قصد يیا اراده
می کند که آا فعل را انجام دهد و هماهنس با اين قصد و نيت هم خداونید عیين آا فعیل را
میآفريند و تمام میکند (شهرستان ،26۳2،،ج ،2ص.)36

ا اين ديدگاه انساا ا آارو مسئوب کارهای خود شناخته میشود که در انتخیاب يکیی
ا دو گ ينه مختار بوده و انجام آا فعل را قصد و ع م کرده است ،هرچند انتخیاب و عی م
او بهتنهايی کارسا نيست و درنهايت خداوند است که فعیل را مییآفرينید .بنیابراين همیة
کارهای انساا ا نيو و بد گرفته تا ايماا و کفر و راعت و معصيت درنهايت با خواست و
قدرت خداوند پديد میآيند .اين برداشت اشعری را با دشواری انتساب کفر ،شر و معصیيت
به خداوند روبرو میکند؛ يرا با انکار نق انساا در آفرين اعمیال و انحصیار آنهیا بیه
خداوند همة اين کارها درنهايت به پای او نوشته میشوند .اشعری برای نل اين دشیواری
در دو راهی پذير نق مستقل اراده انسانی يا نفی مسئوليت او قرار میگيرد .بیه گمیاا
برخی او چارهای ج پذير راه نخست ندارد و مجبور است اراده خدا را تیابع اراده انسیاا
سا د؛ ولی او با پرهي ا اين کار به راه فرار میانديشد.
پاسخ اشعری بر دو مقدمه استوار است :نخست ،همچنیاا کیه پيشیتر بيیاا شید ،اراده
خداوند فرا سوی نيو ،بد ،راعت و معصيت اسیت (ابـنفـورك ،2213/1۳۳3 ،ص ۷۳و

 )۷3و دوم اينکه خواست و مشيت خداوند نشاادهنیده رضیايت و خشینودی او ا آا کیار
نيست .ا ديدگاه وی معيارِ خشنودی و ناخشنودی خداوند ا کیاری فرمیاادادا بیه آا يیا
نهیکردا ا آا است (همان ،ص)۷۳؛ وانگهی اراده و خواستن چي ی به معنای فرماادادا
به آا نيست ،همچناا که اراده و علم با امر و نهی تال م ندارند .چه بسا خداوند به کیاری
فرماا میدهد که اراده انجام آا را ندارد؛ ابیراهيم را بیه سیربريدا فر نید فرمیاا داد،
درنالیکه نمیخواست او اين کار را انجام دهد (همان) .کفر و معصیيت و شیر نيی اگرچیه
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درنهايت به خواست خداوند با میگردند ،به آنها فرماا نیداده اسیت .ا يیو سیو نيکیی و
ايماا و راعت و ا ديگر سو بدی و کفر و معصيت به خواست خداوند تحقق میيابد؛ ولیی
اوالً خداوند به دسته نخست فرماا داده و ثانياً تحقق همه آاها را به اختيار و قصد انسیاا
خواس یته اسییت .بنییابراين بییدوا پییذير اسییتقالب اراده انسییانی همچنییاا میییتییواا ا
پسنديدهبودا و ناپسندبودا کارها و مسئوليت او در برابر آنها پشتيبانی کرد.
تقديرگرايی مکنوا در نیريه کسب ا وجهی ديگر مسئوليت انساا را ضعيف مینمايد
و انگي ه و اميد برای رستگاری و نجات را تضعيف میکند؛ يرا ا اين ديدگاه انساا مقهور
اراده و قدرت خداوند است و اراده و قدرت او بهتنهايی نقشی در سرنوشت او ندارد .اشعری
اين اشکاب را وارد نمیداند؛ يرا انساا ا اراده خداوند آگاهی ندارد و همیين ناآگیاهی او را
به کوش وا میدارد و به اين واقع که در مره رستگاراا و نجاتيافتگیاا باشید ،اميیدوار
میکند .وانگهی همااگونه که پيشتر اشاره شد ،اراده خداوند به معنای سلب اختيار انسیاا
و اجبار او به چي ی که ا آا بي ار است و کراهت دارد نيست؛ بلکه او کاری را مییخواهید
که خود انساا آا را برگ يده و انتخاب کرده است .اشعری با وجیود ايین پاسیخ درنهايیت
نيا مند تقويت نق اراده و قدرت انساا اسیت؛ همچنیاا کیه اشیعرياا متیأخر همچیوا
باقالنی و جوينی با درک اين ضرورت به با انديشی در مفهوم کسب و تقويت نق اراده و
قدرت انساا پرداختند.
شهرستانی در گ ارشی ا سير تحوب آمو ه کسب نخست به توضيح برداشیت بیاقالنی
پرداخته است .او در راستای تقويت نق قدرت انساا دو وجه عیام و خیاص بیرای افعیاب
انساا در نیر میگيرد .وجه عام هماا وجه وجودی فعل اسیت و بیه ايجیاد و نیدوث آا
اشاره دارد .ا نیر او اين وجه چوناا اصلِ نرکت است کیه خواسیت و قیدرت انسیانی در
پديدآمدا آا نقشی ندارد .اما وجه خاص بيانگر وي گیهیا و هيئیت مخصوصیی همچیوا
نشستن يا ايستادا است که نرکت در قالب آا تحقق میيابد و «ناب» ناميده مییشیود.
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قدرت نادث در پديدآمدا اين وي گیها که نالت خاص فعل هستند ،نق دارد و ا اينرو
پادا و کيفر به آا تعلق میگيرند .ا نیر باقالنی وجود ا آا جهت که وجود است نسن
و قبح و در نتيجه استحقاق پادا و کيفر ندارد؛ بلکه نالت خاص فعل است که به خیوبی
و بدی متصف میشود (شهرستان ،26۳2 ،،ج  ،2ص.)۱۳-۱۷
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امامالحرمين جوينی ا اين فراتر میرود و نقشی بيشیتر بیرای قیدرت انسیاا در نییر
میگيرد .به اعتقاد او نفی قدرت و استطاعت انساا با نس و عقل ناسا گار است؛ همچنين
پذير قدرتی که تأثيرگذار نباشد ني با نبود آا تفاوتی ندارد .تأثير اين قدرت در «نیاب»
ني قابل تصور نيست؛ يرا «ناب» ن د معتقداا به آا به وجود و عدم متصیف نمییشیود.
بنابراين برای تصور نسبت نقيقی قدرت و فعل انساا ناگ ير ا پذير رابطه سببيت مياا
آا دو هستيم .هرچند اين قدرت ني خود به سیبب ديگیری بیر مییگیردد تیا بیه مسیبب
االسباب برسد؛ ا اينرو انساا استقالب در سیببيت نیدارد .ا ايین ديیدگاه افعیاب اختيیاری
انساا در مرنله نخست به او منتسب میشوند؛ ولی در نهايت امر به مسیبباالسیباب کیه
خداوند است با میگردند (همان ،ص .)۱۱-۱۳جوينی با اين تفسير به معت له بسيار ن ديو
میشود؛ يرا هر دو در اينکه انساا فاعل کارهای ج ئی خود است اتفاق نیر دارند.
سير تحوب آمو ه کسب ن د اشعرياا متأخر و کوش برای تقويت نق اراده و قیدرت
انساا ا ناپايداری موقعيت اشعری پرده برمیدارد و دشواری اتخاذ موضعی در ميانه جبر و
اختيار را آشکار میکند .اشعری ا يو سو نمیتوانست وجود کارهای اختياری را در انسیاا
انکارکند و ا سوی ديگر انجام کاری بدوا اراده و خواسیت خداونید بیرای وی پیذيرفتنی
نبود .برای نل اين معما او گام در راهی دشوار نهاد و با ریرن آمیو ه کسیب تیال کیرد
ديدگاهی در ميانه جبرگراياا و معت له برگ يند .کوشی اشیعرياا متیأخر در تعیديل ايین
آمو ه نشاا داد که تال اشعری هرچند با اهميت ولی چنداا رضايت بخ نبود .به هیر
ناب آنچه در اينجا اهميت دارد ،بررسی نتاي و پيامدهای سياسی اين آمو ه است.
 .4نتایج و پيامدهای سياسیکسب
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همچناا که بياا شد ،آمو ه کسب با شناسايی نقشی هرچنید انیدک بیرای انسیاا در
انجام کارهاي ا انديشه جبر فاصله میگيیرد .ايین نقی البتیه در سیايه اراده و قیدرت
خداوند پديدار میشود و در قياا با آا بسيار ناچي است؛ ا اينرو انساا در سراسر نیدگی
و تمامی کارهاي به خداوند وابسته است و بدوا خواست و قدرتِ قديم و هميشیگی او ا

انجام هر کاری ناتواا است .بیترديد انديشه جبر با انکار آ ادی تکوينی انسیاا هیر گونیه
نقشی در عرصه سياسی را ا او نفی میکند؛ همچناا که پذير آ ادی تکیوينی و اختيیار
انساا مينه را برای نق آفرينی سياسی او فیراهم مییسیا د .ايین تفیاوت تأمیل دربیاره
تضمنات و استل امات سياسی کسب را ضرورت میبخشد و میا را بیا ايین پرسی روبیرو
میسا د که برجستهکردا نق خواست و قدرت خداوند و تأکيد بر وابستگی انساا و انکار
استقالب او در انجام کارهاي  ،چه نتاي و پيامدهايی در نو ه سياست در پی دارد؟
در پاسخ به اين پرس برخی با تأکيد بر دروامايه تقديرگرايانه اين آمو ه نق ِ آا را
در توجيه اقتدارگرايی و نیام سياسی مبتنی بر تغلب برجسته کردهانید .فيرنیی در توضیيح
اين ديدگاه مینويسد:

خداوند نهفته و قابل ار يابی با مالکهای نسن و قبح انسانی نمییباشید (فیرحـ،26۷۳ ،،
ص.)12۱-12۳

وی در ادامه استدالب میکند که برداشیت اشیعری دربیارة نقی اسیتطاعت و قیدرت
انساا به همراه نیريه او در مورد ايماا ،آ ادی و مسئوليت انساا را تباه مییکنید .ا نییر
وی اشعری ا يو سو «افعاب سياسی انساا را ناشی ا استطاعت انسیاا نمییدانید» و ا
میدانید کیه
سوی ديگر «ايماا را ني صرفاً مساوی اقرار و تصديق به خدا و رسوب
ربطی به عمل ندارد» .بر اين اساا «ارتکاب ظلم به عنیواا يیو فعیل سياسیی موجیبِ
خروج ا ايماا نمیشود»؛ ا اينرو «عدالت و مشروعيت نیاکم را بیه مقيیاا اعمیاب وی
نمیتواا سنجيد» .بنابراين آمو ه کسب اشعری در پيونید بیا ديگیر مبیانی او راه را بیرای
سلطه صحابه و قري بر سرنوشت سياسی مسلماناا میگشايد (همان ،ص.)12۱
آمو ه کسب ن د اشعری همچناا که توضيح داده شد ،اين برداشت و استدالب را تأييید
نمیکند؛ يرا او نه وجود افعاب اختياری را انکار میکند و نه به جبر در افعاب سياسیی بیاور
دارد .تأکيد او بر نق اراده و مشيت مطلقه الهی ني در واکن به ديدگاه معت لیه صیورت

جایگاه و نقش اشعری در تأسیس کالم سیاسی اهل سنت

اشعری به رغم آ ادی محدودی که به اراده انسااها نسبت میدهد ،بيشتر به نیريیه جبیر
در افعاب سياسی معتقد است .اراده و مشيت الهی را بیدوا هیيچ قيید و شیر آا در نیدگیِ
سياسی مطلق دانسته و میگويد :خداوند نق دارد که برخی ا انساا ها را يیر سیلطه برخیی
ديگر قرار دهد و ا مياا آناا تنها برخی را که «میخواهد» مورد مالمت و تقبیيح قیرار دهید.
بدين ترتيب هرگ نمیتواا نسبت به عدب و ظلم يا صیحت و سیقم رفتیار سياسیی ناکمیاا
داوری عقلی نمود؛ يرا که مشروعيت افعاب آنیاا نیه در ذات فعیل ،بلکیه در خواسیت و اراده
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میگيرد؛ يرا آناا برای تن يه خداوند ا شرور و کارهای ناپسیند و شیت انسیاا ،وجیود و
تحقق چي ی بدوا اراده خداوند را ممکن میپنداشتند .ا نیر اشعری پذير چنين فرضی
با اثبات سهو و غفلت يا ناتوانی و سستی خداوند همراه اسیت؛ ا ايینرو پیذيرفتنی نيسیت
ادعای عدم امکاا داوری عقلی در مورد رفتار سياسیی ناکمیاا ،صیرف نییر ا ابهیام در
استناد آا به اشعری ،به معنای نفی مطلق داوری نيست .ارتکاب ظلیم نيی هرچنید سیبب
خروج ا ايماا نيست؛ ولی فسق را در پی دارد .او در بيیاا شیرايط امامیت ،چنیاا کیه در
ادامه بياا خواهد شد ،بر شر عدالت تأکيد و امامت فاسق و جائر را نامشروع میداند؛ هیر
چند قيام در برابر او را به دليل هراا ا هرج و مرج جاي نمیداند .بنابراين اسیتدالب بیاال
بر پيوند آمو ه کسب با جبر سياسی و توجيه نیام مبتنی بر تغلب ناتمام است.
ا ديدگاه پ وه ناضر ،آمو ه کسب در واکن بیه دشیواریهیای دو آمیو ه جبیر و
اختيار مطرن شد و در پی ارائه تفسيری سا گار ا اختيیار انسیاا بیا اراده و قیدرت مطلقیه
خداوند بود .اشعری دفاع ا اراده و قدرت مطلق خداوند را به بهیای کیاه نقی اراده و
قدرت انساا انجام داد؛ ولی آا را فدا نکرد .ا اين نیر کسب اشعری همانندیهايی با امر
بيناالمرين ا ديدگاه شيعی دارد .ا ديدگاه وی اختيار نسبیِ انساا همه عرصههای ندگی
وی ا جمله سياست را در بر میگيرد و فعاليتهای سياسی او مشموب اجبار نيست .انساا
همچناا که در همه کارهای اختياری دست به انتخاب می ند ،در ندگی سياسی ني ايین
توانايی را دارد .بنابراين آمو ة کسب نق انساا در تعيين سرنوشت خوي را بهکلی نفیی
نمیکند؛ بلکه آا را محدود میسا د .اين محدوديت دو وجه دارد :نخست اينکه وابسته بیه
خواست خداوند است و دوم اينکه ا چارچوب مقرر در شريعت و نقل فراتر نمییرود .وجیه
اخير البته به ديدگاه او در مورد جايگاه و نق عقل با میگردد و ارتبا مستقيمی با آمو ه
کسب ندارد .ا نیر وی عقل در سياست ني همچوا ديگر عرصهها نکیم روشینی نیدارد؛
ا اينرو نيا مند سمع و نقل است .نیريه او دربارة امامت که در ادامه بررسی خواهد شد ،بر
اين مبنا استوار است.
 .5امامت و خالفت؛ ميان گذشته و آینده
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اشعری همچناا که برخی بهدرستی گفتهاند ،نخستين متکلم سینی بیه معنیای دقيیق
کلمه است که به نیريهپردا ی دربارة خالفیت و امامیت پرداختیه اسیت (جـابري،2۱۱2 ،
ص .)222اين نیريه ا يو سو ناظر به گذشته و واقعيت خالفت در مياا اهل سنت بود و

ا سوی ديگر به تداوم اين ساختار و مر بندی آا با جريااهای فکری رقيب بهوي ه شیيعه
میانديشيد؛ بهوي ه خالفیت روبیهگسیتر فیارمی در مصیر ايین مر بنیدی را ضیرورت
میبخشيد .تا پي ا اشعری خالفت اهل سنت در عمل با تهديدی در ايین سیطح روبیرو
نشده بود؛ ا اينرو نیريهپردا ی کالمی درباره آا دارای اولويت قلمداد نمیشد .اما اشعری
در مانهای می يسیت کیه اسیماعيلياا فیارمی پیرچم خیوي را در مصیر برافراشیته و
دروا ههای خالفت بغداد را تهديد و بنياا نیری آا را دچار ترديد کرده بودند؛ بنیابراين او
رسالت پردا نیريهای را بردو گرفت که نهتنها گذشته خالفت را توجيیه کنید؛ بلکیه
بنياا آا را در برابر آسيبهای جديد استوار سا د.
نیرية امامت اشعری بر مبانی بيااشده بهوي ه ديدگاه وی دربیارة رابطیه عقیل و نقیل
استوار است .به اعتقاد او امامت يکی ا انکام شیريعت اسیت کیه وجیوب آا ا راه سیمع
دانسته میشود و با دليل عقلی نمیتواا به آا پی برد (ابنفورك ،2213/1۳۳3 ،ص.)2۳۳

ص .)2۳۱-2۳۳ماوردی شايد به پيروی ا اشعری ،امامت را به جانشينی پيامبر در نراسیت
دين و رياست دنيا تعريف میکند .با وجود اين اختيار امام در امور دينیی ا اجیرای انکیام
فراتر نمیرود .بر اين اساا امام نق وضع شريعت و تغيير آا را نیدارد و ا ايین نییر بیا
ديگر افراد امت يکساا است .او «در چارچوب کتاب و سنت و آنچه که امت بیر آا اتفیاق
دارند و ني آنچه که با قياا و استنبا ا اين اصوب به دست مییآيید ،موظیف اسیت تیا
نقوق افراد را تأمين کند» (هماا) .ا نیر اشعری وجوب برپايی امامیت همچیوا وجیوب
شستن مرده و نما بر آا کفايی است و بیا اقیدام برخیی بیه آا ا دو ديگیراا سیاقط
میشود.
اشعری در مورد شرايط امامت برداشتِ راي ن د اهل سنت را تأييد و با برداشت معت له
و شيعه مخالفت میکند .نخست اينکه امام بايد قريشی باشد؛ يرا داليل سمعی امامیت را
به گروه وي های ا عرب اختصاص دادهاند و نديث «االئمه من قري » که البته در برخی
اخبار به « ما وجدوا » مقيد شده است ،بر آا داللت میکند .امیا عقیل اختصیاص آا بیه

جایگاه و نقش اشعری در تأسیس کالم سیاسی اهل سنت

چنانکه پيشتر اشاره شد ،او به پيروی ا شافعی کتاب ،سنت ،اجماع و قياا را منابع اصیلی
شريعت میداند .ا مياا آنها اجماع يا اتفاق امت مهمترين دليل بر وجوب امامت است؛ بیا
وجود اين ديگر داليل سمعی ا جمله قرآا و سنت ني بر آا داللت دارند (هماا).
ا ديدگاه وی امامت جانشينیِ پيامبر در اموری همچوا اجرای انکیام ،برپیايی نیدود،
گردآوری خراج ،پاسداری ا سر مين ،ياری ستمديده و دستگيری ستمگراا اسیت (همـان،
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قبيله و ربقه خاصی را واجب نمیداند (ص .)2۱۳اف وا بر ايین «امیام بايید ا نیرِعلمیی
آشکار ،در فهم و هو برجسته ،آراسته به فضيلت و مشهور به دينداری و ا بيشیتر افیراد
متماي باشد؛ همچناا که در نافیه ،نسن سياست و استقالب در انجیام وظیايفی کیه بیر
دو دارد ،بايد چنين باشد» (همان ،ص .)2۳۱او تمامی اين شرايط و ل وم رعايیت آنهیا را
به داليل سمعی مستند میداند (همان ،ص.)2۱2
اشعری با برداشت معت له دربارة امامت مفضوب مخالفت میکنید .بیه اعتقیاد وی امیام
بايد «افضل يا برترين اهل علم مانه خوي  ،برجسیتهتیرين آنیاا در شیجاعت ،عیدالت،
خويشتنداری و نسن سياست باشد .با وجود چنين شخصی امامت برای فرد پايين رتبیهتیر
يا مفضوب منعقد نخواهد شد» (همان ،ص .)2۳۱او با استناد به عمل صحابه ادعا مییکنید
کسانی که پس ا پيامبر امامت را عهدهدار شدند ،بهترتيب برترين افراد عصر خوي بودند
(همان ،ص)2۱۳؛ همچنين او برخالف شيعه عصمت را تنها برای رسیالت شیر دانسیته و
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امامت را به آا مشرو نمیداند؛ يرا امام برخالف پيامبر خبر ا غيب نمیدهد و شیريعت
وضع نمیکند ،بلکه بر اساا اصوب مقرر در شريعت عمیل مییکنید .بنیابراين «بیي ا
عدالت ظاهری و استواری در عمل به شريعت و استقالب در انجام تکیاليف و پايبنیدی بیه
آنها در مورد او شر نيست» (همان ،ص.)2۳۱
سپس اشعری به چگونگی و شيوه تعيين امام مییپیردا د .ا ديیدگاه وی منبیع اصیلی
برای فهم اين موضوع همچوا ديگر انکام ،نصوص دينی و اجتهاد است .بر اين اساا او
بيعت و قرارداد را تنها راه تعيين امام معرفی میکند؛ مشرو بیه اينکیه ا سیوی کسیانی
بسته شود که شايستگی آا را دارند (همان) .پيیامبر ا دو راه مییتوانید قیرارداد امامیت را
منعقد کند :نخست با تصريح به نام و نسب او همچناا که در ماا نيات کارگ اراا خود
را تعيين میکرد .دوم ا راه بياا اوصاف و وي گیهای او که در اين صورت امت مکلف بیه
تحقيق و شناسايی فردی با اين وي گیها و انتخاب اوست .اشعری امکاا تعيين امام ا راه
ن را میپذيرد؛ ولی برخالف شيعه معتقد است پيیامبر بیه رو نخسیت رفتیار نکیرد و
تعيين امام را در چارچوب شرايط به امت واگذار کرد.
در مياا امت «اهل اجتهاد يعنی کسانی کیه شايسیتگی نیل و عقید را دارنید و خیود
میتوانند به عنواا امامت انتخاب شوند ،نق برگ يدا امام را دارند و امامت کسی که با او
پيماا ببندند درست است» .تعداد اين افراد البته مشرو به عیدد خاصیی نيسیت و نتیی

میتواند يو نفر باشد ،همچناا که «ابوبکر با عمر پيماا بست و امت نيی بیر آا اجمیاع
کردند و او را بر اينکه بهتنهايی چنیين اقیدامی کیرده اسیت ،سیر ن نکردنید» (همـان،
ص .)2۱2اشعری در مورد تعيين امام توسط اهل نل و عقد دو فرض را مطیرن مییکنید:
نخست اينکه بدوا اختالف فرد واندی را برگ ينند و دوم اينکه به دو گروه تقسيم شوند و
هر يو امامی را انتخاب کنند .در فرض نخست همگاا موظیف بیه پيیروی ا او هسیتند؛
ولی در فرض دوم بايد بر اساا معيیار افضیليت و تقیدم بیه ايین اخیتالف پايیاا داد .بیا
يکساابودا اين دو معيار بايد با پيمانی جديد فردی را که شايستهتر است ،برگ ينند .او بیر
اين اساا میگويد:

با هر کس همآوردی کند ،تا سرند مرگ مبار ه شود (همان).

سخن باال بهروشنی ديدگاه اشعری را در مورد نادرستی و ضرورت برخورد با مخالفت و
اعتراض به امام يا مامدار واجد شرايط را نشاا میدهد .ا نیر وی اگر کسی واجد شرايط
نباشد ،امامت او معتبر نيست ،ا اينرو «هرگاه گروهی بیه پشیتوانه ور و غلبیه بیا فیردی
ناشايسته بيعت کردند ،امامت برای او منعقد نخواهد شد» .با وجود اين اشعری بیر خیالف
معت له قيام و مقاومت و نتی اعتراض در برابر او را مجا نمییدانید .ا نییر او «در چنیين
وضعيتی ،خروج بر امام جائر روا نيست ،بلکه واجب است کیه در دب ا او بيی اری جسیت،
ولی در ظاهر ا وی پيروی کرد تا اينکه به فتنه ،آشوب و فساد نينجامد ».مبیار ه بیا امیام
جائر «تنها برعهده امام قائم عادب است و با نکم و فرماا او مجا خواهد بیود» (همـان).
به نیر میرسد اين برداشت در واکن به اوضاع ناپايدار خالفت در آا دوراا مطرن شیده
باشد .در چنين شرايطی اشعری نمیتواند خالفت مبتنی بر تغلیب را توجيیه کنید؛ ولیی ا
فروپاشی آا بهوي ه با توجه به قدرت ف اينده فارمياا در مصر و منا عات داخلی ني بسيار
بيمناک است .همچناا که ابنفورک مینويسد:

جایگاه و نقش اشعری در تأسیس کالم سیاسی اهل سنت

هرگاه اهل نل و عقد با کسی که شايستگی امامیت دارد ،پيمیاا بندنید ،بیر همیه میردم
پذير آا و پيروی ا او واجب است .پس اگر کسی در کار فردی که با وی پيماا امام بسیته
شده خدشه يا خللی وارد کند ،به توبه وادار و در صورت خودداری ا اين کار با داشته و بیا وی
برخورد میشود .اما اگر گروهی بیا فیردی و گروهیی ديگیر بیا فیردی ديگیر پيمیاا بسیتند،
درصورتیکه يکی ا آناا ا فضيلتی کمتر يا در يکی ا شرايط امامت ا کاستی برخوردار باشد،
بيعت با فردی که شرايط را بهرورکامل دارد ،سی اوارتر اسیت .اگیر هیر دو ا نییر فضیيلت و
جايگاه و شايستگی يکساا باشند ،به ماا پيماا مینگرند و امامت ا کسی است که پي تیر
بوده است و اگر هم ماا بوده ،با کسی که برای اين امر شايستهتر است ،پيمانی جديد بسیته و
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وی در انکام مربو به سلطاا جائر و نما گ اردا با او و دادخواهی و قضاوت او بیه رأی
اکثريت فقها گراي دارد :ررن دعوی ،ياریجويی و نما گ اردا پشت سیر او جیاي اسیت و
فرمااهای وی هرگاه با کتاب و سنت موافق باشد ،نافذ است .همکاری بیا وی میادام کیه بیه
جور وادار نشود و به عدب فرماا دهد ني چنين است .در مورد اعماب جائرانه او به بي اری قلبی
بسنده و قيام مسلحانه بر ضد او ترک شود (همان ،ص.)2۱۷

اشعری در مخالفت با ديدگاه شيعه با انتقاب امامت ا راه وراثت مخالفت میکند .ا نیر
وی امامت به ارث نمیرسد؛ بلکه به وجود شرايط و انتخاب اهل آا وابسته است .با وجیود
اين در راستای توجيه عملکرد دستگاه خالفت ،تعيين امام توسیط امیام قبلیی و واگیذاری
امامت به او را که هماا شيوه مرسوم واليت عهدی است ،تأييد میکند .ا نیر وی «امیام
میتواند واليت را به غير خود واگذار کند و برای امامت پس ا خود با او پيمیاا بنیدد .بیر
امت است که به اين پيماا پايبند و کسیی را کیه او برگ يیده انتخیاب کننید و نيیا ی بیه
مشورت با آناا نيست» (همان ،ص .)2۱1او بر اين ادعا رفتار ابوبکر در ماجرای جانشينی عمر
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را گواه میگيرد که با پذير همگانی روبرو شد و مخالفاا اندک آا ني درنهايت با گشتند.
به اين ترتيب ،اشعری برای نخستين بار بنيانی کالمی برای خالفت اهل سنت فیراهم
کرد که استواری آا نيا مند ارائه تفسيری همسیو ا تیاريخ نيی بیود .در ايین راسیتا او بیا
با خوانی گذشته ،کوشيد تا انطباق آا را با نیريه خود نشاا دهد .اين کوشی  ،همچنیاا
که جابری اشاره کرده است ،به اين دليل اهميت داشت که نیريهپردا ی درباره گذشیته را
همچوا يکی ا کاروي ههای کالم سياسی قرار داد و «انديشه سياسی اهل سنت را چنیاا
در بند توجيه گذشته گرفتار ساخت که همواره مردم را به با گشت مسیتمر در جیدابهیای
تاريخی و فرورفتن درآنها فرامیخواند» (جـابري ،2۱۱2 ،ص .)222در پرتیو ايین کوشی
خالفییت راشییدين تنهییا الگییوی آرمییانی و مشییروع بییرای نکومییت دينییی دانسییته شیید و
واقعيتهای آا دوراا چوناا نقايقی قلمداد شدند که اصوب انديشه سياسی اهل سینت را
تشکيل میدادند .اين نگر البته بر ديدگاهی اسیتوار بیود کیه اشیعری دربیارة «عیدالت
صحابه» داشت و کاستیهای نصوص دينی در مورد عمل سياسی را با آا پوش مییداد.
وی بر اين اساا مینويسد:
همه صحابه پيشوايانی هستند که در دينداری مورد ارميناا و غيرمتهماند [نمیتواا آناا
را به بیدينی متهم کرد] و خداوند و پيامبر تمامی آناا را سیتودهانید و میا را بیه ارجنهیادا و
ب رگداشتن و دوستی ايشاا و بي اری ا هر کیه ا ايشیاا عيبجیويی کنید ،فرمیاا دادهانید؛
خداوند ا همگی آناا خشنود باد ( اشعري ،222۳ ،ص.)22۱

اشعری توجيه گذشته را ا موضوع افضليت آغا و کوش میکند تا برتیری ابیوبکر را
بر همه صحابه نشاا دهید و انتقادهیای شیيعه بیه او را پاسیخ گويید .ا نییر وی ابیوبکر
«داناترين ،دليرترين ،اهدترين ،مستقلترين و ضابطهمندترين فرد برای امور امیت بیود».
وی در استدالب بر اين برداشت او ا قرآا ،سنت و اجماع ياری میجويد (همان ،ص-223
 .)22۳او کارنامه ابوبکر در سراسر دوراا خالفت

را عادالنه و منطبیق بیا کتیاب و سینت

ار يابی میکند و رفتار وی در ماجرای فدک را بر نق میداند .پس ا وی ني عمر برترين
افراد بود که با بيعت او برگ يده شد و فضيلت و الگوی رفتاری و عملکردی همچوا خليفه
پي ا خود داشت .پس ا وی ني عثماا برترين فیردی بیود کیه شیورا وی را برگ يید و
همواره بر ربق کتاب وسنت و سيره شيخين رفتار کرد و درنهايت ظالمانه به قتیل رسیيد.
پس ا عثماا ني علی برترين فردی بود که پي ا اين برگ يده شوری بیود ،بیا انتخیاب
اهل نل و عقد به خالفت رسيد (همان ،ص .22۳ابنفورك ،2213/1۳۳3 ،ص.)2۱6-2۱1

نخست وجود داشت و همه صحابه ا خالفت آناا رضايت داشتند .تنهیا علیی ا ايین
ماجرا استثنا و خالفت او با نرف و نديث برخی صحابه همراه شد که البته هیيچ تیأثيری
در درستی آا نداشت.
امامت علی براساا ن خداوند يا پيامبر و ني اجماع امت نبود؛ بلکه با اجتهیاد و
نیر امت به اين مقام رسيد .اشعری بر اين اساا ادعای اماميه بیر وجیود نی پيیامبر در
مورد امامت علی را به چال میکشد و در داللت صريح اناديث مشهور مانند «انت منیی
بمن له هاروا من موسی» و « من کنت مواله فهذا علی مواله» بر اين ادعا شو و ترديد
میکند (ابنفورك ،2213/1۳۳3 ،ص .)2۱3اف وا بر اين با توجه به اينکه امامت علی
بر پايه اجتهاد امت بود ،مخالفت کسانی که شايسیتگی اجتهیاد داشیتند ،بیه فسیق و کفیر
نمیانجاميد .با وجود اين او با استناد به پي بينی معج هآسای پيامبر در نديث «الخالفیه
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سپس اشعری به بررسی شيوة بهامامت رسیيدا آنیاا مییپیردا د و قیراردادیبیودا و
استواری آا بر بيعت را نشاا میدهد .ا نیر وی امامت اين چهار تن بر اساا ن پيامبر
و اجماع پيشينی نبود؛ بلکه هر کدام ا آناا با پيماا اهل نل و عقد به امامیت رسیيدند و
پس ا آا اجماع شکل گرفت .بنابراين اجماع تنها عقد و قرارداد را تأکيد میکرد و ا آغیا
داللتی بر امامت آناا نداشت .بيعت البته به معنیای دسیتدادا نيسیت؛ بلکیه بیه معنیای
رضايت همراه با خيرخواهی در صورت آگاهی به آا است .اين وضعيت در مورد سه خليفه
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بعدی ثالثوا ثم يصير ملکا» ،نهتنها بر نقانيت امامت علی تأکيید بلکیه آا را پايیاا
دوراا راليی خالفت قلمداد میکند (اشعري ،222۳ ،ص)22۱؛ بنابراين «پس ا علی هيچ
کس را نمیتواا امام عادب مفترضالطاعه دانست»(ابنفورك ،2213/1۳۳3 ،ص .)2۱3
همچنییين اشییعری بییه تحليییل و ار يییابی خالفییت علییی

و رخییدادهای آا دوراا

میپردا د .ا ديدگاه وی عدالت در سيره ،انکام و داوریهای علی و نيی در گفتیار و
رفتار و کردار او در سراسر دوراا خالفت آشکار بود .او بیر پايیه کتیاب و سینت و سیيره
عادالنه گذشته رفتار کرد و هرگ پيمانی را کیه پيیامبر در میورد امیت بیا وی بسیته بیود،
نشکست و در عمل به وصايای او اخالب نکرد؛ هم با پيامبر و هم با خلفای پیي ا خیود
صادقانه و خالصانه رفتار کرد و در خودداری ا ادعای خالفت در ماا آناا ني بر نق بود؛
يرا میدانست هنگام چنين ادعايی نيست .آا هنگام که امر به وی واگذار شد و نق به او
رسيد ني به روشنی آا را اعالم کرد و در آا کوتاهی نکرد (همان ،ص.)2۱2
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ار يابی و توجيه رفتار سياسی صحابه در دوراا مامداری علی ا ديگر موضیوعات
مناقشهبرانگي ی است که در ادامه مورد تأمل اشعری قرار میگيرد .انديشیه سياسیی اهیل
سنت همچناا که بر اعتقاد به عدالت صحابه استوار است ،بر نقانيت خالفت علی

تأکيد دارد .مخالفت برخی ا صحابه با علی و شور آناا بر وی ناسیا گاری ايین دو
اصل را آشکار میکند و اهل سنت را به تأويیل و توجيیه وا مییدارد .اشیعری بیا پیذير
خطای آا گروه ا صحابه که بر علی شوريدند ،کوش میکنید بیا اسیتناد بیه اصیل
اجتهاد اين خطا را با عدالت آناا سا گار نشیاا دهید .ا ديیدگاه وی کسیانی کیه امامیت
علی را انکار و بر وی شوريدند همگی بر خطا بودند .اين خطا البته برخاسته ا اجتهیاد
آناا در اين موضوع بود؛ ا اينرو با عدالت ايشیاا ناسیا گاری نداشیت .او رفتیار عايشیه را
همچوا کوششی آشتیجويانه بين دو رايفه در ناب نبیرد ا مسیلماناا تحليیل مییکنید.
عايشه در پی جنس با علی
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ني

نبود و امامت علی

را انکار نمییکیرد و چنیين کیاری

درست نبود .رلحه و بير ني هرچند بر علی شوريدند ،درنهايت ا کیار خیود پشیيماا
شدند و با گشتند و با توبه ا دنيا رفتند .اقدام معاويه ني شور و بغی و بارل و منکر بود،
بر امام عادب خروج کرد؛ ولی او ني بر اساا اجتهاد به چنين خطايی گرفتار شید؛ ا ايینرو
نمیتواا آا را فسق و کفر دانست.

استناد به اجتهاد در نل اين دشواری با آنچه پي تر ا اشعری درباره شيوه تعيين امیام
بياا شد ،ناسا گار مینمايد .او هرچند تعيين خليفه را به اهل اجتهاد وا مییگیذارد ،معتقید
است:
هرگاه اهل نل و عقد با کسی که شايستگی امامیت دارد ،پيمیاا بندنید ،بیر همیه میردم
پذير آا و پيروی ا او واجب است .پس اگر کسی در کار فردی که با وی پيماا امام بسیته
شده خدشه يا خللی وارد کند به توبه وادار و در صورت خودداری ،ا اين کار با داشته و بیا وی
برخورد میشود (همان).

نتيجه

اهميت و ار گفتار اشعری بي ا آنکه مرهوا قوت آا باشد ،به نقشی وابسته بیود
که در گردآوری و تدوين مبانی گفتماا غالب داشت .انديشه سياسیی اهیل سینت هرچنید
پي ا اين بر پايه کوش شافعی ا رو شناسی مدونی برخیوردار شیده بیود ،بیر بنيیاد
کالمی مستحکمی استوار نبود .اصوب اعتقادی جريانی که اکثريیت مسیلماناا را تشیکيل
میدادند ،هنو در چارچوبی منسجم و مستدب گردآوری و تدوين نشده بود .در غيیاب ايین
چارچوب ،نهتنها انديشه سياسی بلکه نهاد بیبنياد خالفت نيی يیارای ايسیتادگی در برابیر
موج رو به گستر تشيع و تهديدهای آا را نداشت .معت لیه اگرچیه بیا شیيعه مر بنیدی
داشتند؛ ولی عقلگرايی مانع ا آا میشید تیا بتواننید باورهیای عمیوم اهیل سینت را در
منیومه ای گردآورند .در نبود بنياا نیری و در خأل تئوريو ،اين اشعری بود که با دريافت
ضرورت چنين کاری به آا همت گماشت و توانست جمعی پراکنده را با نام «اهل سینت»
يکپارچه سا د و خالفت آناا را بر بنيانی قوی استوار سا د.
بر پايه پ وه ناضر ،اشعری کالم سياسی اهل سنت را بر بنياد سه اصل استوار کرد:
محدوديت عقل در چارچوب نقل ،آمو ه کسب و درنهايت خالفت راشدين چونیاا الگیوی
آرمانی امامت .در بخ نخست اشعری با تعريف عقل به عنواا قيیاا شیاهد بیر غايیب،

جایگاه و نقش اشعری در تأسیس کالم سیاسی اهل سنت

اين برداشت امکاا اجتهاد در برابر خليفهای را که به شیيوهای درسیت برگ يیده شیده،
منتفی میکند؛ ا اينرو نمیتواا به استناد آا گناه را به خطا تبديل کرد و با عدالت سا گار
نشاا داد .بنابراين توجيه رفتار صحابه بر پايه اجتهاد ج مصادره به مطلوب نخواهید بیود؛
ا اينرو اشعری ني به آا بسنده نمیکند؛ بلکه میکوشد رفتار آناا را بهگونهای تفسير کند
که با مبنای بيااشده سا گار باشد .با وجود اين عدم انطباق اين تفسير با رفتار معاويه او را
درنهايت در دام تناقض گرفتار میکند.
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نق و کاربرد آا را به شناخت هستها محدود کیرد و آا را ا شیناخت انکیام عملیی و
بايدها ونبايدها ناتواا دانست .اين برداشت اگرچه امکاا بهرهبردا ا عقل در فهم شريعت
و تأييد و دفاع ا آا را میپذيرد ،با انکار مرجعيت آا درتشیخي نسین و قیبح آا را در
فهم تکاليف ا کار میاندا د و به داليل نقلی و سمعی وابسته میسیا د .اشیعری بیر ايین
اساا کاربرد عقل را چناا ضابطهمند ساخت که جايگاهی پسين و متأخر نسبت بیه نقیل
يافت و ناسا گاری آا دو تا ند امکاا کاه يافت.
آموزه کسب ابتکاری در میانه جبر و اختیار بود که در واکنش به دشوواریهوا رورا روی
آنها و در راستای ارائه تفسيری سا گار ا اختيیار انسیاا بیا اراده و قیدرت مطلقیه خداونید
مطرن شد .اشعری دفاع ا اراده و قدرت مطلق خداوند را بیه بهیای کیاه نقی اراده و
قدرت انساا انجام داد؛ ولی آا را فدا نکرد .اين آمو ه همچیوا آمیو ه شیيعی «امیر بیين
االمرين» ،اختيار نسبی انساا را در همه عرصههیای نیدگی ا جملیه سياسیت شناسیايی
میکند .آمو ه کسب نق انساا در تعيين سرنوشت خوي را بهکلی نفی نمیکنید؛ بلکیه
آا را محدود میسا د .بر اين اسیاا اراده انسیاا وابسیته بیه اراده خداونید اسیت و نیق
فراتررفتن ا محدودهای را که شريعت برای آا مقرر کرده اسیت ،دارا نيسیت؛ بنیابراين در
عرصه سياست ني مکلف به پيروی ا نیريهای است که شريعت درباره خالفت پییريی ی
کرده است.
بر پايه اين بنيادها اشعری برای نخستين بار کوشيد تا نیريیه خالفیت و امامیت اهیل
سنت را تدوين کند .اين نیريه ا يو سو ناظر به گذشته و واقعيت خالفت در ميیاا اهیل
سنت بود و ا سوی ديگر به تداوم آا و مر بندی با جريااهای فکری رقيب به وي ه شيعه
میانديشيد .بر پايه آمو ه عدالت صحابه ،منبع اصيل و الگوی او در پیردا ايین نیريیه،
رفتار و عملکرد سياسی آناا بهوي ه در دوراا خالفت راشدين بود .او اين دوراا را چونیاا
الگوی آرمانی برای شناخت مفهوم ،وي گیها ،شرايط ،شيوه تعيين و قلمرو اقتدار امامیت و
خالفت معرفی کرد؛ ولی نیريه خود را بهگونهای ساماا داد کیه بتوانید واقعيیت خالفیت
جاری بين اهل سنت را ني توجيه کند .در اين راستا او به تأويل تاريخ خالفت پرداخت تیا
همسويی آا را با نیريه خوي نشاا دهد .کالم اشعری بیدينسیاا در پيونید بیا قیدرت
پديدار شد و تداوم ساختار و روابط قدرت را در چارچوب نیام خالفت تضمين کرد.
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