خردگرایی و امامت انتخابی در اندیشه سیاسی
معتزله
تاريخ دريافت0231/8/01 :

تاريخ تأييد0231/03/8 :

از میان جریانهای فکری تمدن اسالمی ،معتزلیان در خردگرایی بسی نامدارترند .بنی اد
اندیشه معتزله ،که به «اهل العدل و التوحید» نیز شناخته شدهاند ،بر اعتبار عقل و تق د
آن بر نقل و سمع استوار است .تأکید معتزله بر جایگاه و نقش عقل و تقد آن بر نق ل،
با دیدگاه آنان در مورد اختیار و آزادی انسان پیوندی نزدیک دارد .اندیشه اختی ار ب ه
همراه اصل امربه معروف و نهی از منکر ،دس تاوردها و نت ایج روش نی ب رای اندیش ه
سیاسی معتزله داشت که در چارچوب آموزه امامت انتخابی میتوان ب ه آن پرداخ ت.
این آموزه که در مرزبندی با شیعه و دیگر جریانهای فکری اهلسنت طرح شد ،امامت
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سیدعلی میرموسوی



یکند .هرچند معتزله
را دارای سرشتی قراردادی با هدف تأمین مصالح دنیوی ،معرفی م 
نقش امت در انتخاب و برکناری اما و اعتراض و ایستادگی در برابر وی را شناس ایی
یکنند ،در نهایت انتخاب اما را به افرادی میسپارد که شایستگی تش خیص ام ا را
م
دارند؛ از این رو نظریه سیاسی معتزله بیشتر نخبهگرایانه است و از حاکمی ت م رد در
دموکراسی متفاوت به نظر میرسد .مقاله حاضر با نگاهی گذرا به شکلگیری معتزل ه و


استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه مفيد.
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بنیادهای کالمی آن ،اندیشه سیاسی آن را تحلیل و بررسی میکند.

کلیدواژگان :معتزله ،خردگرایی ،امامت ،خالفت ،اختیار ،انتخاب ،اندیشه سیاسی.
درآمد
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دت
معتزله از مکتب های مهم کالمی در تمدد االدالمی االدت کده در ندس
هجسی پديدار شد .معتزله درعقل گسايی و جنبش اعتساضی ضد امويا قش داشت ،به
همين دليل با روی کار آمد عبااليا زمينه شکوفايی بيشتسی يافدت .آ دا بدا بهدس
بسد از اين فسصت بس گسمی مباحث کالمی افزود د و در پيشبسد ا ديشه و اهداف خود
از پشتيبا ی حکومت يز بسخوردار شد د .اين پشتيبا ی در دورا مأمو به اوج راليد و
مکتب اعتزال به ايدئولوژی رالمی دولت بدل شد .در مداجسای منندت 1،حکومدت بدا
خشو ت ،به تفتيش عقايد بس االاس اين ايدئولوژی پسداخت ،گسوهی را به نتل رالا د و
گسو ب ياری از عالما  ،همچو احمد بنحنبل ،را به ز دا افکند .تبديل شدد ايدن
مکتب به ايدئولوژی رالمی و کوشش مأمو در گ تسش و تسويج آ  ،از ديددگا هدای
گو اگو ی بسرالی شد االت .از ظس بسخی ،اين اندام واکنشی به موج رو بده گ دتسش
علويا و عسفا شيعی از يک الو و آيين گنوس ما وی از الوی ديگس بود.
ابن ديم در مورد علل رواج تفکس عقلی و فل فی در عصس عباالی به گزارش رؤيايی
می پسدازد که در جسيا آ مأمو را های شناخت يکی را از ارالطو جويا میشود و او
در پاالخ آ ها را به تستيب عقل ،شسع و ظس مسدم معسفی میکند .مدأمو يدز پدز از
ديد اين رؤيا به تسويج علوم عقلی و تسجمه آثار يو ا ی همت میگمارد .عابد الجابسی
اين رؤيا را د بس فسضِ درالتیاش د ه ا گيدز  ،بلکده تيجده دلمشدوولی مدأمو بده
گ تسش عقلگسايی میدا د .از ظس او ا گيز اصلی اين اندام ،مقابله با تهديدی بود که
از الوی علويا و ما ويا (شعوبيه) متوجه دولت عباالی میشد .بس خالف گذشدتگا ،
 .1در ماجراي محنت كه در زمان مأمون آغاز و در خالفت معتصم و واثق نيز ادامه يافت ،علما
و كارگزاران دولت بازجويي ميشدند .ايشان در بازجويي بايد به خلقق رقرآن اعتقرای مقيكردنقد،
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وگرنه زنداني ميشدند(براي اطالع تحليلي بنگريد :جابري1۸۳۱ ،ب ،ص1۰۱ق.)1۳۱

مأمو به خوبی دريافته بود که بسای جلوگيسی از گ تسش اين جسيدا هدا ،بده جدای
خشو ت و السکوب ،راهبسدی فسهنگی در پيش گيسد .در اين راالتا به تقويدت جسيدا
معتزله پسداخدت و هتدت تسجمده آثدار يو دا ی و رومدی را بده را ا دداخت(ج ابری،
9831الف ،ص.)848 888
معتزله ،در يک تق يمبندی کلی ،به دو مکتب بصس و بوداد ن مت میشود(بدوی،

 ،9834ص .)91مکتب بصس از ظس زما ی مقدم االت و توالط واصل ابنعطدا ( 81د
020ق) و عمسو بنعبيد( 81د 011ق) تأاليز شد .ا ديشمندا مشهور معتزله همچو
ابوهذيل عالف ،ظام ،جاحظ ،جبايی و ناضی عبدالجبار به اين مکتب تعلق دار د(مراد،
ت در اين مکتب صورتبندی و بس آ االتدالل شدد .ايدن اصدول عبدارتا دد از:
توحيددد ،عدددل ،وعددد و وعيددد ،منزلددت بددين المنددزلتين و امددس بدده معددسوف و هددی از
منکس(عبدالجبار ،9411 ،ص 1.)33معتزليا بصس  ،گسايش جدیتسی بت به عقدل و
اعتبار و قش آ داشتند.
مکتب بوداد متأخس و پايهگدذار آ بششدس بدن معمدس(301ق) االدت(ال راوی،9131 ،
ص . )38بّشس که به دليل ارتباط زديک با علويا به تشيع متهم بود ،بسداشتی متفاوت
از اصول پنجگا ه داشت و بس پايه آ مکتب بوداد را تأاليز کسد(همان ،ص.)38
فهم و تف يس درالت ا ديشه معتزله با توجه به زمينهها و شسايط امکا پذيس االدت.
در اين راالتا توجه به جسيا های فکسی و ايدئولوژیهای رنيب يز الزم االت .بوداد و
بصس  ،چو ا دو کا و مهم فسهنگی آ دورا  ،عسصه رويارويی مذاهب و ا ديشههای
گو اگو بود د و بنثها و گفتوگوهايی داغ ميا ماينددگا الده فسهندی ايسا دی،
عسبی و يو ا ی در موضوعات و م ائل ا ديشهای و الياالی جسيا در آ هدا داشدت .در
چنين فتايی ،تبيين و دفاع از ا ديشه دينی درچارچوب اصولی امکا پذيس بود که بسای
همگا نابل فهم و پذيسش باشد .معتزله در واکنش به اين ضسورت ،به مباحث عقلدی
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 ،9111ص .)931مبا ی اعتقادی معتزله و اصول پنج گا ه ،که همگی آ را پذيسفتها د،

 .1عبدالجبار پنج گانه بودن اين اصول را به اين دليل توجيه كرده است ،كه موارد اختالی ايقن
مذهب با ديگر مذاهب و گرايشها به اين پنج اصل محدود ميشود.
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روی آورد د و با بهس بسد از دالتاوردهای دو فسهنی ايسا ی و يو ا ی ،به خسدورزی و
ا ديشيد دربار مفاهيم و آموز االالمی پسداختند .حتور اين عناصدس ،دو دوع داوری
متعارض را دربار ا ديشه معتزلی در پیداشته االت .بسخی با تعبيس روشنفکس يا وا ديش
به تجليل از آ ا پسداختها د و بسخی با تعبيس «مجوس امت» ،آ ا را بنيا گذار ا نساف
در ا ديشددده ديندددی دا دددتها دددد(خنج ی ،ب ازخوانی اندیش ه اعتزال ی،
.)www.irantarikh.com
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گفتما اعتزال از درو منازعه بين اهل حديث و اهل رأی پديدار شد و در فسايند
غيسيتالازی با جسيا های فکسی شکل گسفت .همچنا کده ابوحنيفده در فقده جا دب
اهل رأی را گسفت ،معتزليا يز در کالم چنين کسد د و در دو عسصه درو ی و بيسو دی
به مسزبندی با جسيا های رنيب پسداختند .معتزله در عسصه درو ی ،در آغاز بده د بدال
مسزبندی با جبسيه ،مسجئه ،شيعه و خوارج بود؛ البته بعدها اشعسيا يدز بده آ افدزود
شد د .در عسصه بيسو ی ،شعوبيه مهم تسين جسيا ی بود که با معتزله چالش و درگيدسی
داشت .در ميا اين جسيا ها ،روابط معتزله با شيعه بنثبسا گيزتس و تنانضآميزتس بود
و رو دی از واگسايی و همگسايی را به مايش میگذاشت .از يک الو اخدتالف ظدس در
مورد امامت ،به ويژ با اماميه ،آ ا را در بسابس يکديگس ندسار مدیداد و از الدوی ديگدس
اشتساك ظس در رويکسد اعتساضی به ظام الياالی ،آ ا را همپيما ا جدی میالاخت.
با وجود اين ،تاريخ شا میدهد که در مجموع آ ا بيشتسين تعامل را بدا شديعه ،بده
ويژ زيديه ،داشتند.
بنياد ا ديشه معتزله ،که به «اهل العدل و التوحيد» يز شناخته شد ا دد ،بدس اعتبدار
عقل و تقدم آ بس قل و المع االتوار االت .به ظس شهسالتا ی «معتزله در اين موضوع
اتفاق دار د که ح ن و نبح را بايد به واليله عقل شناالايی کدسد»(شهرس تانی،9839 ،
ص.)44تأکيد معتزله بس جايگا و قش عقل تا آ جا پيش رفدت کده بده ِدسمِ آمدوز
«شسيعتِ عقل» در آثارِ بسخی از آ ها ا جاميد(ابراهیم ی دین انی ،9831 ،ج ،1ص.)39
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شسيعت عقل ،قش و کارکسد عقل در فهم تکاليف را بسج ته و قش صوص دينی و
داليل المعی را در ياری داد و کمک کسد به عقل مندود میکند .آ ا بدا تفداوت
گذاشتن بين شناخت عقلی و شناخت به دالت آمد از قل ،نلمدسو عقدل را تدا جدايی

گ تسش داد د که پاال گوی م ائلی باشد که پيش از ايدن ا تظدار حدل آ هدا از قدل
میرفت .با توجه به بسداشتهای گو اگو از عقل و معيارهای عقال يت ،ديدگا معتزله
در اين بار يازمند توضيح االت.
.1خردگرایی و شریعت عقل

معتزله دالتکم دو وع بسداشت از عقل را مطسم کسد ا د :ت ،عقل به معندای
يسوی ا ديشند که در پستو آ ا ا میتوا د درالدتی و ادرالدتی ،خدوبی و بددی ،و
زشتی و زيبايی کارها را تش يص دهد و در مدورد آ هدا ارزيدابی و داوری کندد(زین ه،
 ،9133ص)91؛ 0دوم ،عقل به معنای مجموعهای از يافتهها و نتايايی کده ا دا در

عقل مجموعهای ويژ از شناختها االت که هسگا بسای مکلف حاصل شد ،ظس داد
و االتدالل کسد و اندام به ا جام تکاليف بسای او درالت باشد(عبدالجبار ،9189 ،ج،99
ص.)839

3

بس االاس اين ،عقل به معنای يافتهها و شناختهايی االت که در پستو آ توا دايی
ظس داد  ،االتدالل کسد و اندام بس تکاليف به شکل درالت حاصل میشود.
عقل موردِ ظس در اينجا ،عقل عملی االت که تش يص ح ن و نبح ،خوبی و بدی
و بايد و بايد را بس عهد دارد .در مقابل ،عقلی که به شدناخت امدور ظدسی و ه دتی
می پسدازد ،عقل ظسی خواهد بود .تعسيف عقل عملی به شناخت ها و يا نتدايا ،بدسای
جدا کسد کودکا و افساد غيسعانل از خسدمندا صورت گسفته االت؛ زيسا هسچند ايدن
گسو ها يز يسوی ا ديشيد دار د ،ولی تدوا ِ تشد يص ،داوری ،ارزيدابی و االدتدالل
دار د .فسد عانل شناخت هايی دارد که يسوی ا ديشند را در او شدکوفا مدیکندد و در
پستو آ الود و زيا را از يکديگس جدا و بس آ االتدالل میکند .عانل ويژگیهای خود
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پستو آ ها توا ايی النجش و تش يص میيابد و تکاليف خود را میفهمد.
ناضی عبدالجبار(231د 102ق) در کتاب المونی ،که دا شنامه عقايد معتزله االدت،
در بنث از شسايط تکليف« ،عقل» را چنين تعسيف میکند:

 .1تعريف عقل به «القوه علي اكتساب العلم» نزد ابوهذيل عالی بيانگر چنين برداشتي است.
 « .2جملة من العلوم مخصوصة ،متى حصلت في المُكلَّف صحّ منه النظر واالستدالل والقيام بأداء ما
كُلِّف».

32

را میشناالد ،هوشيارا ه و آگاها ه کار میکند ،حالتهای گو اگو يک کدار را از ظدس
خوبی و بدی درك میکند و در هايت زما اندام و تسك را میدا دد 0.بندابساين عقدل
وعی آگاهی و شعور االت که با يسوی ا ديشندة مشتسك بين همه ا ا ها به دالدت
میآيد(شفیعی ،9838 ،ص.)984 988
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از ظس معتزله اين عقل همگا ی و بسای همگا هدايتگس االت و همه ا دا هدا از
آ بسخوردار د .بس االاس اين ،عبدالجبار هسچه عشقال به آ انسار کنندد ،را عقال دی يدا
«معقول» میدا ت؛ از اين رو «عقول» و «عقال » را به جای «عقل» به کار میبسد.
بس االاس اين ديدگا هس آ چه ا جام آ از الوی عقال الزاوار السز ش باشد ،زشت و هس
آ چه شاي ته التايش باشد ،زيبا االدت ،عقدل خطا اپدذيس االدت ،اشدتبا خسدمنددا از
عواملی غيس از عقل ،السچشمه میگيسد ،و عقل در تطبيق شناختها و نتايای بديهی
بس موارد جزيی يازمند تجسبه و االدتدالل االدت .بده گفتده عبددالجبار هسچندد «دروغِ
بیفايد به بداهت عقلی زشت االت» ،ولی زشتی در «يک دروغ معين خارجی» از را
تجسبه و االتدالل مش ص میشود(همان ،ص.)988 984
اعتبار و مسجعيت عقل زد معتزله بس چند اصول االتوار االت:
الف) هماهنگی خسد ا ا ی با حکمت االهی؛ بس اين االاس خداو د خود عانل بود
و جها را بس بنيا عقل آفسيد االت و ا ا را يز از اين عمت بسخوردار کسد االت؛
از اين رو عقل ا ا ی پستوی از حکمت االهی و با آ هماهنی االت .به بيا ديگس:
عقل ،ب ا ِ توا ايیِ النجش ،بنيا ی بی کم و کاالت بسای الداما داد بده کارهدای
خداو د االت ،از اين رو حکمت اميد میشود ،همچنا که کارهای ا ا را يدز الداما
میدهد .خسد ا ا ی يز بس االاس حکمت آفسيد شد االت و اين هماهنگیِ باي دتههدای
حکمت با دالتاوردهای عقلی که در دام اشتبا گسفتار شد االت ،را تف يس میکند(زین ه،
 ،9133ص.)911

ب) زشتی و زيبايی در بسخی از کارها ذاتی االت و بسای خدا و ا ا تفاوتی دارد؛
بس االاس اين ديدگا هسچند کارها را به لناظ الدود و زيدا مدیتدوا زيبدا و زشدت
 .1مراد از حالت ها ردرت و اختيار و اراده است و صفتِ كاركردن از روي آگاهي و هوشياري
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براي تمايز با كنشهاي فرد در حالت خواب است.

دا ت؛ ولی السشت بسخی از کارها همچو راالتگويی و دروغگويی با اين دو صفت
تنيد االت؛ زيسا اگس آدمی بين اين دو م يس باشدد و الدود و زيدا آ هدا يکدی باشدد،
بیتسديد راالتگويی را بس میگزيند(عبدالجبار ،9189 ،ج ،99ص.)813

همين االاس عبدالجبار االاس االتدالل میکند:
هسگا دليل عقلی از چيزی منع کند و از ظاهس المع خالف آ بسآيد ،بايد آ را تأويل
بسد؛ زيسا آ کز که داليل المعی ( قلی) را صب کسد  ،هما ک دی االدت کده داليدل
عقلی را يز نسار داد االت؛ بنابساين االازگاری آ دو جايز ي ت(زینه ،9133 ،ص،911
به نقل از عبدالجبار ،9189 ،ج ،98ص.)193

مساد معتزله از داليل المعیْ کتاب و النت االت .از ظس ايشا نسآ اعتبار بيشتسی
بت به حديث دارد؛ زيسا ب ياری از احاديث جعلی ه تند(همان ،ص ،991به نق ل از
عبدالجبار ،9189 ،ج ،94ص .)999بس االاس اين ،اخبار روايت شد بايد بسرالی شو د تا
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ج) عقل ا ا ی میتوا د ح ن و نبح ذاتدی چيزهدا و افعدال را دريابدد؛ از ايدن رو
مکلف به رعايت و پاسداشت آ ها االت .از ديدگا معتزلده ،عقدل دتين راهنمدای
ا ا به الوی تکاليف و منبع اصيل شناخت آ ها االت؛ از اين رو آدمدی پديش از هدس
چيز در بسابس عقل م ئوليت دارد و با عمل به «شسيعتِ عقل» به رالدتگاری و جدات
میرالد .با وجود اين ،دين و متو دينی می توا دد بده کمدک عقدل بيايدد و آ را در
شناخت تکاليف ياری کند .احکام دينی در اصل ارشاد به حکم عقلا د و میتوا ند بدا
آ االازگار باشند .همچنين شناخت خداو د و تکليفِ ا ا به اِاعت از دين ،در پستو
عقل اثبات میشود؛ از اين رو يازمند هماهنگی با آ االت(هم و ،9411 ،ص .)91بدس

االتنادشا به پيامبس ثابت شود .ارزش علمی يک حديث ،حتی با فسض درالتی الند ،در
گسو متواتس بود آ االت(عبدالجبار ،9411 ،ص .)381
از ظس ايشا المع يا قل ،علم و عمل را گسدهم آورد االدت و علمدی االدت کده
احکام عملی را يز به تفصيل در بس دارد(همان ،ص .)911گفتنی االت که اعتبار الدمع
يز در هايت به عقل بازمیگسدد؛ زيسا عقل االت که يداز بده ارالدال پيدامبس را بدسای
کمک به ا ا در فهم تکاليف میفهمد .بندابساين ،هسچندد عقدل در شدناخت خددا و
تکاليف قش دارد ،هسگز از کمک قل بی ياز ي ت(همان ،ص.)981
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بسرالی تاريخ ا ديشه معتزله شا میدهد ،ديدگا آ ا در مورد نلمسو عقل و يداز
آ به المع و قل به تدريج دالت وش تنول شد االت .تا يمده ندس الدوم هجدسی
معتزله از وعی خسدگسايی حداکثسی جا بداری میکسد د و در فهم دين و احکام بيشتس
از عقل و داليل عقلی بهس میبسد د؛ بسای مو ده جداحظ و ابدوعلی جبدايی مدواردی
همچو ضسورت حکومت يا امس به معسوف و هی منکس را بس االاس دليل عقلی توجيه
میکسد د .پز از چيس شد گفتما اشعسی و اهلحديث ،به تدريج ،معتزله از رويکسد
حداکثسی فاصله گسفتند و در را مندوديت گ دتس عقدل گدام بسداشدتند .بدس همدين
االاس ،در گفتار ا ديشمندا معتزلی نس های چهارم و پدنجم ،همچدو ابوهاشدم يدا
ناضی عبدالجبار ،عقل از توجيه مواردی همچو وجوب امامت يا امس به معسوف و هی
از منکس اتوا االت و به المع و قل توالل ج ته میشود .البته آ ا همچنا به قش
و جايگا عقل و تقدم آ بس قل باور داشتند(میرموسوی ،9818 ،شماره .)84
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عقلگسايی معتزله در حوز اعتقادات دو دالتاورد مهم داشت .اولين دالدتاورد مهدم
اين بينش ،االهيات تنزيهی بود که گسش ويژ معتزله به توحيد و ويژگیهای خداو د
را بازتاب میداد .االهيات تنزيهی بس تنزيه و پسهيدز از تشدبيه صدفات و ويژگدیهدای
خداو د با ا ا تأکيد داشت .در حدالی کده بدديل آ  ،يعندی االهيدات تشدبيهی کده
جبسگسايا و حشويه از آ پشتيبا ی میکسد د ،ويژگیها و صفات خدوا د را با تشبيه به
ا ا توضيح می داد .معتزله با پذيسش اوصدافی همچدو علدم و نددرت و بصديست،
بسج ته تسين تفاوت خداو د و ا ا را يگا گی ذات او با اين صفات میدا تند .آ دا
بس االازگاری توحيد و جدايی ذات و صفات االتدالل میکسد د و در توجيه اين گسش
به عقل االتناد میج تند .دومين دالتاورد مهم اين بينش تأکيد بس اصل عدل و دفاع از
ا ديشه اختيار بود.
تأکيد معتزله بس جايگا و قش عقل و تقدم آ بس قل ،بدا ديددگا آ دا در مدورد
اختيار و آزادی ا ا پيو دی زديک دارد .قش تعيينکنند نددرت و اراد ا دا در
کارها و الس وشت خويش ،بس زشت بود و ظالما ه بود پاداش و کيفس بددو اختيدار
االتوار االت .اين ديدگا بس پايه اصل عدل االتوار االدت .از ديددگا عقلدی ،م دئوليت
ا ا بت به کسدار و رفتارش به قش او در ا جدام آ هدا واب دته االدت .همچندين
پاداش و کيفس در صورتی عادال ه االت که در بسابس کارهای يک و بد باشدد .پدذيسش

جبس ،که فی اراد و اختيار ا ا در کارهای وی را در پی دارد ،ه تنها با م ئوليت او
االازگار االت ،بلکه پاداش و کيفس او را يز اعادال ه میکند .بنابساين عقل بس آزادی و
اختيار ا ا و ضسورت تأويل صوصی آ را بس میتابند ،حکم میکند.
 .2عدالت ،اختیار و مسئولیت
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آزادی و اختيار ،پز از عقلگسايی ،دومين بنياد فکسی اين مکتدب االدت و قشدی
بنيادين در ا ديشه الياالی آ دارد .معتزله بس االاس اصدل عددل ،کده پدز از توحيدد
دومين اصل اعتقادی آ ا االت ،جبسگسايی را رد و قش اصلی را در ا جدام کارهدا بده
اراد ا ا می دهند .جبسگسايا قش ندرت و اراد در کارهای ا دا را ا کدار مدی-
کسد د و با فیِ فاعليت و اختيار ا ا  ،همه کارها را به خداو د بت میداد دد .ايدن
ا ديشه زمينه را بسای ندرت مطلقه حاکما فساهم و پيسوی بینيد و شدسط از آ دا را
توجيه می کسد .کارکسدهدای الياالدی جبسگسايدی ،امويدا را بدسآ داشدت تدا چو دا
ايدئولوژی از آ پشتيبا یکنند .نَدَريه تين ک ا ی بود د که با تف يسی و از آموز
«نَدَر» به م الفت با ايدن ايددئولوژی بسخاالدتند و از قدش نددرت و اراد ا دا در
کارهايش ،دفاع کسد د .معتزله يز در تداوم اين جسيا  ،با ِسمِ ا ديشه «تفدويض» بده
ظسيه پسدازی دربار اختيارِ ا ا پسداختند که به همين دليل آ دا را «مشفَوِضِده» يدز
0
اميد ا د.
آزادی در مفهوم گ تسد اش به معندای توا دايی ا ت داب االدت کده از دو ديددگا ِ
ه تیشناالا ه و ارزشی میتوا آ را بسرالی کسد .از ديددگا ه دتیشناالدا ه ،آزادی
مقولهای وجودی در السشت ا ا االت که قشآفسينی او در الس وشت ،کسدار ،رفتار و
کارهايش را در پی دارد .از ديدگا ارزشی ،آزادی مقولهای اعتباری االت که حق ا ا
بسای تعيين الس وشت فسدی و اجتماعی خود ،بدو مداخله السکوبگسا ه ديگدسا  ،را در
بس دارد .وع ت را آزادی فل فی 3و وع اخيس را آزادی الياالی 0اميد ا دد .ايدن دو
 . 1اين اصطالح در مورد گروهي از شيعيان كه معتقد به واگذاري امقر اداره هسقتي بقه امامقان
بودند ،نيز بهكار ميرود .در اين كاربرد مفوضه در برابر معتدله و مقصره ررار ميگيرند.
2. Free will
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وع آزادی از هم جدا ي تند و با يکديگس پيو د دار دد .بدا بدودِ آزادی فل دفی ،آزادی
الياالی امکا پذيس ي ت.
هس چند آموز اختيار و تفويض در ا ديشه معتزله بيشتس در مورد آزادی فل فی االت،
ولی به آ مندود ما د  ،تا ا داز ای به شناالايی آزادی الياالی ا جاميد االت .معتزله
از منظس کالمی به موضوع اختيار گسي تها د و بنث خود را با پسالش از قش خداو د
در افعال ا ا آغازکسد ا د؛ منمد عمار به خوبی اين موضوع را توضديح داد االدت.
آ ا معتقد د کارهای ا ا آفسيد خداو د ي ت؛ زيسا اين افعال به ا ا تعلق دار دد
و يک کار را میتوا به دو فاعل بت داد .بسخالف بسداشت جبسيه که ا ا را فقط
جايگا و ظسفِ تنقق خواالت خداو د میدا ند و بسخالف اشاعس  ،که رابطه ا دا بدا
کنش هايش را از مقوله ک ب میدا ند ،معتزله معتقد د که ا ا فاعل افعال خدويش
االت و با آ ها رابطه پديدآور دگی دارد .فاعليت ا ا بس ايدن فدسض عقاليدی االدتوار
االت که فاعل م تار کارهايش را با نصد و ا گيز ا جام میدهد و با اخوشايندی و يا
وجود موا ع از ا جام آ خودداری میکند و از آ جا که ا ا در ا جام کارهايش چنين
االت ،فاعل حقيقی االت(العماره ،9133 ،ص.)31 33
معتزله ،بس خالف ب ياری از ديگس متکلما  ،فاعليت حقيقدی را از ا نصدار خداو دد
خارج و تعسيفی گ تسد از فعل اختياری ارائه میکنند .از ديدگا آ ا فعل اختياری تنها
اراد ي ت و ا ا هتنها اراد  ،بلکه اراد شد را يز ا جام میدهد .بدس االداس ايدن،
افعال ا ا به دو دالته تق يم میشو د؛ افعال جوارحی که همه حسکتها و صداها را
در بس میگيسد ،و افعال نلوب يا جوا نی که شامل فکس ،اراد و اعتقاد میشود .به تعبيس
منمد عمار اين ادعا ،معتزله را از فيل وفا ی چو ابنرشد جدا میکند؛ زيسا به اعتقاد
ابن رشد از آ چه توالط ا ا به ا جام میرالد ،فقط اراد االت که فعل او نلمداد می-
شود و در بقيه موارد ،االباب خارج از اراد يز قش دار د .بنابساين معتزله نلمسو اختيدار
ا ا را ب يار گ تسد تس از بسخی فيل وفا میدا ند(همان ،ص.)31
معتزله در گ تسش نلمسو اختيار ا ا  ،از فاعليت يز فساتس میرو د و او را خدالق و
آفسينند افعال خويش يز میدا ند .با اين فسضکه کارهای ا ا م لوق خدا ي دت،
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1..Freedom

معتزله به آالا ی میپذيس د که افعال آفسيد ا دا ا دد؛ زيدسا آفدسينش ،همچندا کده
اشاعس پنداشته ا د ،به معنای اختساع و ابداع ي ت ،بلکه کار و الاختن بس االداس يدک
بس امه و ِسم ازپيشتعيين شد االت .معتزله در اين بار به آياتی االتناد میجويند کده
در آ ها آفسينش به ا ا بت داد شد االت 0.ا ا ه تنها ندرت آفدسينش افعدال
خود ،که توا «اِفنا » و از بين بسد فعل ديگسا د حتی خداو د د را يدز دارد؛ ما ندد
خودکشی که در آ فسد ز دگی را که فعل خداو د االت از بين میبسد .باور معتزلده بده
آزادی و اختيار تا آ جا پيش میرود که واژ «اختساع» به معنايی که در مورد خداو د به
کار میرود ،را در مورد ا ا يز میپذيس د(همان ،ص.)31
خردگرایی و امامت انتخابی در اندیشه سیاسی معتزله

گ تس اختيار ا ا به معنای رها بود از هس گو ه نيد و شدسط و اديدد گدسفتن
قش زمينهها و عوامل بيسو ی در کارها ي ت .معتزليا بدا ِدسم مفهدوم «الجدا » از
وضعيتی ال ن میگويند که ا ا تنت تاثيس عوامل بيسو ی ،ا گيز ا جدام يدا تدسك
کاری را پيدا میکند .در اين وضعيت يز ا ا فاعل االت؛ زيسا هسچند فعل و يا تسك
آ به شکل خودا گي ته ا جام گسفته ،ولی اشی از اختيار و ندرت او االدت .فساتدس از
اين حالت ،حالت «اضطسار» االت که در آ ا ا اچار به ا جام کداری مدیشدود .در
اين حالت حکم فاعل م تار بس فسد جداری ي دت .در مقابدل ،مفهدوم «ممندوع» بده
وضعيتی اشار میکند که فسد از ا جام کاری بازداشته شدود .معتزلده در بيدا عوامدل
بيسو ی ،از مفهوم «لطف» يز ياد میکنند .لطف حالتی االت که ا ا را بده اِاعدت
زديک و از گنا دور میکند ،البته تا ا داز ای که به «الجا » و«اضطسار» سالد؛ ما ندد
بعثت پيامبسا (همان ،ص.)38 31
معتزله اختيار ا ا را بس بنيا دو اصل مورد شناالايی نسار داد ا د :ت اراد و
خواالت م تقل و دوم ندرت و توا ايی م تقل .اراد به معنای گسايش ،رغبت و شونی
االت که در هنگام اح اس الودمند بود کاری بسای ا ا پديد میآيد .ارادی بدود
هس کاری در گسو اله شسط االت :آگاهی ،هدفمندی و اينکه آ کار به ِور م دتقيم
نصد شد باشد .االتقالل اراد و خواالت يعندی ا دا مدیتوا دد ،بدی آ کده خداو دد
 .1مانند آيات « وَ تَخْلُقُونَ إِفْكاً »(عنكبوت « ،)1۱ :فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ »(مؤمنقون،)1۱ :
«تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ »(مائده.)11۰ :

22

ب واهد ،گسايش و رغبتی به کاری داشته باشد .آ چه ا ا اراد میکند گاهی با اراد
خداو د تطابق دارد و گاهی چنين ي ت .از ظس آ دا خداو دد دو دوع اراد دارد :اراد
حتمی ،همچو آفسينش آالما و زمين ،و اراد امسی ،همچو فسمدا ِ ا جدامِ بسخدی
کارها به ا ا  .با توجه به امکا پيسوی يا السپيچی ا ا از اراد امسی ،اراد ا دا
میتوا د با اراد خدا منطبق باشد(همان ،ص.)18 19
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ندرت و االتطاعت يعنی توا ايی تنقق ب شيد به اراد  .جبسگسايا هسچند وجدود
ندرت به معنای تندرالتی و بود موا ع را میپذيس د ،ولی از ظس آ ا اين ندرت قشی
در ا جام کار دارد .از ديدگا آ ا ندرت مؤثس در ا جام کار به اراد خداو د پديد میآيد.
در مقابل ،به اعتقاد معتزله اين ندرت پيش از ا جام کار بسای ا ا وجدود دارد؛ زيدسا
تنها در اين صورت می توا پديد آورد کار را بده ِدور حقيقدی بده او دبت داد .از
ديدگا آ ا ندرت و االتطاعت به تنهايی و به خودی خود البب ا جام کاری میشود،
بلکه به همساهی اراد ياز دارد(همان ،ص .)18 18بدس االداس ايدن ،معتزلده آزادی و
اختيار را معياری بسای تمايز ا ا از ديگس موجودات مدیدا ندد .همچندين الدتايش و
السز ش و پاداش و کيفس در بسابس اعمال يز تنها با اختيار نابل پذيسش و توجيه االت.
از ديدگا معتزله ا ختيار به معنای رهدايی از هسگو ده نيدد و بندد ي دت ،بلکده بدا
م ئوليت همسا االت .باور به شسيعت عقل ،تمامی اعمال و رفتارهای ا ا را موضوع
تکليف نسار میدهد و دايس م ئوليت او را گ تسش میب شد .بنابساين ا ا در اصل
موجودی مکلف و م ئول االت؛ زيسا تکليف بس پايه ح ن و نبح االتوار االت و ا دا
در پستو خسد ،ح ن و نبح کارها را درمیيابد و موظف به رعايت آ ها میشود .کارهای
ا ا بس االاس ميزا ح ن و نبح يا خوبی و بدی موجود در آ به پنج ن م تق ديم
میشو د :واجب ،حسام ،م تنب ،مکسو و مبام(البصری المعتزل ی ،9834،ج ،9ص .)3
عقل تين راهنمای ا ا بسای شناخت اين تکاليف االت و قل همچدو منبعدی
ديگس يافتهها و احکام عقل را تأييد و در جاهايی که عقل مدیتوا دد ح دن و ندبح را
بشناالد ،به کمک آ میآيد .بنابساين هسچندد ا دا در پستدو بهدس منددی از اختيدار،
توا ايی ا جام تکاليف و يا خودداری از آ ها را دارد ،ولی بت به تکاليفی کده عقدل و
قل به آ راهنمدايی مدیکنندد ،م دئوليت دارد .ايدن تکليدفگسايدی زمينده را بدسای

 .۳امر به معروف و نهی از منكر

با وجود اتفاق ظس همه م لما ا در وجوب امس به معسوف و هی از منکس ،معتزلده
تنها ک ا ی ه تند که آ را اصل پنجم مذهب دا دتها دد .ايدن کدار ،همچندا کده
عبدالجبار اشار کسد  ،در راالتای مسزبندی با اماميه االت(عب دالجبار ،9411 ،ص.)33
اين ديدگا اهميت و معنای الياالی اين اصل را شا میدهدد و پيو ددی روشدن بدا
بسداشت آ ا از اصل عدل و اختيار ا ا دارد .متمو الياالی اين اصل ،جواز د بلکه
وجوب د ا قالب و خسوج بس حکومت جائس بسای توييس آ و جايگزينی حکومت عادل به
جای آ االت و به روشنی بس آزادی الياالی داللت دارد .بس االاس اين اصل ده تنهدا
م لما ا حق ا تقاد ،م الفت و اعتساض به ظام ظالما ده را دار دد ،بلکده در صدورت
توا ايی و با وجود شسايط ،بايد ضد آ نيام کنند و بسای دگسگو ی آ به ظام عادال ه،
الالم بسگيس د و دالت به خشو ت ز ند.
عبدالجبار در توضيح اين اصل ،ت به تعسيف مفاهيم و تق يمبنددی ا دواع آ
پسداخته االت .از ظس وی امس به معنای فسما داد و هی به معنای بازداشدتن االدت.
معسوف هس کاری االت که کنند آ زيبايی اش را شناخته باشد يا به آ رهنمو شد
باشد و منکس يز هس کاری االت کنند آ زشتی آ را شناخته يا به آ رهنمو شدد
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مندودکسد آزادی فساهم میکند و الدسکوب م الفدا ا ديشده اعتزالدی در مداجسای
مننت را به خوبی توضيح میدهد.
پذيسش اختيار و م ئوليت در چارچوب اصل عدل ،به آزادی فل فی مندود ما د،
بلکه را را بسای شناالايی آزادی ارزشی يز گشود .با توجه به اينکه ا ديشده اختيدار در
ب تسی الياالی و با ا گيز تقابل با ايدئولوژی جبسگسايا ه ظام اموی مطسم شد ،تدايج
و پيامدهايی آشکار در عسصه ا ديشه و عمل الياالی در پیداشت .در عسصده ا ديشده،
هسچند به شکل مندود ،به شناالايی آزادی الياالی و اجتمداعی ا جاميدد و در عسصده
عمل يز قش مؤثسی در جنبش اعتساضی و ا قالب عليه امويا داشت .اين قش بدس
تف يسی الياالی از اصل امس به معسوف و هی از منکس االتوار بدود ،کده حدق ا تقداد و
م الفت با حکومت را بسای م لما ا به رالميت میشناخت و اعتساض و الدسپيچی از
حاکم جائس و کوشش بسای توييس آ را با بسخی از شسايط واجب میدا ت.
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باشدِ .سم اين شيو بسای شناالايی معسوف و منکس ،شا میدهد کده از ديددگا وی
معسوف و منکس فقط عقلی ي تند ،بلکه وع شسعی يدز دار دد(هم ان ،ص1.)33دامنده
معسوف و منکس بس االاس اين تعسيف ب يار گ تسد االت و همه کارهای ا دا ی را در
بس می گيسد .معسوف به دو وع واجب و غيسواجب ن مت میشود و امدس بده آ يدز از
همين تق يم پيسوی میکند؛ در مقابل ،منکسات همه از يک النخ ه دتند .عبددالجبار
منکس را بس االاس منبع شناخت آ به دو وع عقلی و شسعی ن مت میکندد و الد ز
ن ت شسعی را به دو ن م نابلاجتهاد و غيسنابل اجتهاد تق يم میکند .او تنهدا ن دم
اخيس را تابع ِ اجتهاد دا ته االت(همان ،ص.)18 11
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اصل امس به معسوف و هی از منکس از جهدات گو داگو ی پسالدش بسا گيدز االدت و
م ائل گو اگو ی دربار منبع وجوب ،چگو گی وجوب ،م ئوليت ،شسايط و ابزار اجسای
آ مطسم شد االت .در م ئله منبع و دليل وجوب ،معتزله يک ا میا ديشند؛ بسخی
همچو ابوعلی جبايی بسای توجيه آ به هس دو منبع عقل و المع االتناد ج دتها دد و
بسخی ديگس همچو فسز دش ،ابوهاشم ،المع را منبع اصلی دا تها د(محس ن،9839 ،
ص . )89 84از ظس ابوهاشم ،عقل تنها در جدايی کده فدسد از مشداهد الدتم در حدق

ديگسا ا دوهگين شود ،هی از آ را د در راالتای دفع ا دو از خويش د واجب مدی-
شمارد .عبدالجبار با قد داليل عقلی و تقويت ظس اخيس ،به توضيح م تندات اين اصل
در کتاب و النت و اجماع پسداخته االت(عبدالجبار ،9411 ،ص.)914 ،31
در م ئله چگو گی وجوب ،آ را از وع واجبات کفايی میدا ند؛ به اين معنا که در
صورت اندامِ بسخی ،از گسد ديگسا الانط خواهد شد؛ زيسا هدف از آ ضايع شدد
معسوف و جلوگيسی از منکس االت .تا هنگامیکه به اين اندام اِميندا حاصدل شدود،
وجوب بانی االت؛ از اين رو هنگامی که ش ص گما داشته باشد که اگس خود بده آ
اندام کند فسد ديگسی يز آ را ا جام واهد داد ،بس او واجب عيندی االدت(محس ن،
« .1المعروف ما يعرف فاعله حسنه او دل عليه و لهذا اليقال في افعال القديم تعالي معروف ،لما لمم
يعرف حسنها و ال دل عليه و المنكر ما يعرف فاعله قبحه او دل عليه و لو وقم ممن ات تعمالي القبميح
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اليقال انه منكر ،لما لم يعرف قبحه و ال دل عليه».

 ،9839ص . )89بنابساين کفايی و يا عينی بود وجوبْ مطلق ي دت و بده تنقدق آ
ب تگی دارد ،بس خالف ظس ک ا ی که وجوب آ را دالتکم در بسخی موارد به حتور
يا عدم حتور امام واب ته میدا ند ،معتزله اين وجوب را همگا ی میدا ند(عب دالجبار،
 ،9411ص.)18
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در موضوع م ئوليت اجسای اين اصل ،معتزله دو دالته امور را از يک ديگدس جددا
میکنند :ت اموری که فساتس از توا ايی افساد االدت و حکومدت و فسمدا سوا (امدام)
م ئوليت آ را بس دوش دار د؛ ما ند اجسای حدود ،دفاع از دولت و مسزها ،حفظ االاس
االالم ،تشکيل و الداما دهی يسوهدای ظدامی ،و السپسالدتی و ادار امدور نتدايی و
الياالددی .ب ددش دوم امددوری کدده در نلمددسو توا ددايی افددساد االددت ،همچددو هددی از
شساب خواری ،السنت ،و ز ا ،که م ئوليت آ بس دوش همگدا االدت؛ البتده بدا وجدود
امامی که پيسوی از او واجب باشد ،رجوع به وی اولويت دارد(هم ان ،ص .)14بده ظدس
می رالد اين اولويت ،در راالتای بسنساری ظم و جلوگيسی از هسج و مسج توصديه شدد
االت.
از ديدگا معتزله وجوبِ امس به معسوف و هی از منکس يز به شسايطی واب ته االت.
عبدالجبار اين شسايط را در پنج مورد بيدا کدسد االدت :دت) آگداهی و شدناخت
معسوف و منکس به گو های که فسد بدا د آ چه به آ فسما میدهد ،معسوف و آ چده از
آ هی میکند ،منکس االت .دوم) بدا د مقدمات منکس فدساهم شدد و در حدال وندوع
االت .الوم) هی از منکس زيا ی بيشتس از آ در پی داشته باشد .چهارم) علم يا گمدا
نوی داشته باشد که ال ن وی تأثيسگذار االت .پنجم) علم يا گما نوی داشته باشدد
که اندام به آ با زيا مالی و يا جا ی همسا ي ت .شسط اخيس البته بی االت و بدس
ح ب افساد گو اگو فسق میکند .حتی با وجود زيا اگس اندام موجب السبلندی ديدن
چندين بدود(محس ن،
باشد ،دارای ح ن االت؛ چنا که در مورد ح ين بدنعلدی
 ،9839ص.)11 31
مساحل و شيوهای اجسای اين اصل ،با توجده بده اينکده هددف تنقدق معدسوف و
جلوگيسی از منکس االت ،از مساحل آالدا و دسم آغداز و بده مساحدل الد ت و خشدن
میرالد .بس االاس اين ،مسحله نولی و زبا ی بس مساحل عملی مقدم االدت و در مسحلده
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عملی يز شيو های غيسخشن بس شيو های خشن بستسی دارد .معتزله با االتناد به آيه «
فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّي تَفِيءَ إِلي أَمْرِ اللَّهِ »(حجرات )1 :کده در آ فسمدا بدسد از
التمگس بسای همگا صادر شد االت ،کاربسد زور و خشو ت را در اجسای اين اصل روا
دا تها د .با وجود اين ،توالل به زور و خشو ت مشسوط به اين االدت کده شديو هدای
غيسخشو ت آميز مؤثس باشد و خشو ت به منکسی بددتس منجدس شدود(محس ن،9839 ،

ص.)31 83
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امس به معسوف و هی از منکس با ويژگیها و شسايط بيا شد  ،م دئوليت و ظدارت
همگا ی در ز دگی خصوصی و عمومی را در بسدارد .نلمسو اين اصل ه تنهدا کارهدای
ظاهسی ،بلکه امور اعتقادی و نلبی را يز در بس میگيسد .عبدالجبار االتدالل مدیکندد،
هسچند اعتقادات درو ی االت ،ولی از حالت و رفتارهای فسد میتوا به آ پدی بدسد و
اگس ادرالت و ا نسافی باشد ،بايد مورد هی ندسار گيدسد(عب دالجبار ،9411 ،ص.)918
جايگا و گ تس اين اصل به عالو م ئوليت حاصل از آ  ،ظسفيت الياالی فزايند ای
ايجاد می کند و مشارکتی ا تقادی را در امور عمومی در پی دارد .معتزلده در پستدو ايدن
اصل م الفت و مبارز با حاکم التمگس را از وظايف عمومی مدیدا دتند و از نيدام در
بسابس حاکم التمگس پشتيبا ی می کسد د .آ ا در توجيه وجوب نيدام م دلنا ه در بسابدس
االددتناد
ظددام الددتمگسا ه ،افددزو بددس کتدداب و الددنت ،بدده ال د نا امددام علددی
میکسد د(محسن ،9839 ،ص .)83پيو د و همکاری آ ا با شيعه ،به ويژ زيديه ،را بدس
اين االاس میتوا توضيح داد ،اگسچه میتوا االازگاری بسداشت آ ا بدا اماميده در
اين بار را اديد ا گاشت؛ زيسا آ ا توالل به خشو ت در اجسای اين اصل را به فسما
و اجاز امام عادل واب ته میدا تند.
در گا معتزله مقاومت و نيام در بسابس ظام ظالما ه به ِور مطلق تجويز میشود،
بلکه واب ته به شسايطی االت .از ديدگا معتزله تين شسط ،تتمين جايگزينی ظام
ظالم با ظامی عادل االت؛ از اين رو رهبسی نيام بايد به دالت فسدی دادگدس باشدد تدا
پز از پيسوزی يک فسما سوای عادل جا شين فسما سوای التمگس شدود .دومدين شدسط،
چشما داز روشن بسای پيسوزی و فساهم بود شسايط آ االت؛ از اين رو نيدامی کده از
آغاز شک ت آ مش ص باشد و يا به گما ندوی شک دت فسجدام آ باشدد ،جدايز

ي ت .در اين راالتا ،آ ا ايجاد تشکل و الازما دهی م الفا و بسخورداری از توا دايی
و امکا ات الزم بسای بسچيد ظام اعادال ه را توصيه میکنند .معتزله بس همين االاس
با معاويه ،کده از ظدس آ دا حداکمی الدتمگس و الدسکش و
صلح ح ن بن علی
امشسوع بود ،را توجيه میکنند؛ زيسا وی يسو و آمادگی الزم بسای پيسوزی را داشت و
مقاومت بسای وی تيجهای جز ابودی در پی داشت(همان ،ص.)194 198

 .۴امامت ،پیمان و انتخاب

معتزله بس پايه مبا ی بيا شد و با تکيه بس دو اصل اختيار و عدالت ،ظسيه ا ت ابی
را دربار امامت مطسم کسد د .امامت در ا ديشه معتزلی در معنای خالفت به کار بدسد
شد و با ديدگا شيعی تفاوت دارد .ظسيه امامت ،به ويژ در ا ديشه معتزليا متأخس ،از
يک الو ر ی باختن قش عقل را شا می دهد (در ب ياری مدوارد همچدو وجدوب
امامت ،ويژگیها ،شسايط ،شيو تعيين ،و نلمسو انتدار ،از المع و داليل قلی بهس بدسد
االت) و از الوی ديگس ،بسخالف ظاهس ا ت ابیِ آ  ،از صورتبنددی نبيلدهای جامعده و
الاختار انتدارگسايا ه حکومت به روشنی تأثيس پذيسفته االت .اين تأثيس ه تنها در به-
گسايا ه بود شيو تعيين امام ،بلکه در توجيه تعيين او از الوی امام پيشين پديدار شد
االت .بنابساين میتوا به االتناد مفهوم ا ت اب ،مسدمالاالرا ه بود ديدگا معتزلده را
تيجه گسفت.
در ِسم اين ظسيه آ ا  ،هم با ظسيه امامت شيعی و هم با بسخی از ديددگا هدای
اهل النت ،مسزبندی داشتند .آ ا بس خالف شيعه اماميده ،دريدافتی د يدوی از امامدت
داشتند و با ا ديشه ص و صدب و شدسط عصدمت و افتدليت م الفدت مدیکسد دد.
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توجيه م الفت و نيام در بسابس فسما سوای التمگس در چارچوب امس به معسوف و هی
از منکس ،اين اصل را با امامت پيو د میز د .افزو بس اين ،همچنا کده پيشدتس اشدار
شد ،م ئوليت ا جام ب ياری از وظايف اين اصل ،بس عهد امام االت؛ از اين رو معتزله
در چارچوب اين اصل به موضوع امامت پسداختها د .عبدالجبار با اشار بده ايدن پيو دد،
دليل آ را چنين بيا داشته االت« :ب ياری از آ چه در نلمسو امس به معسوف و هی از
منکس نسار می گيسد ،ک ی جدز امامدا را بسپدا مدیدارد»(عب دالجبار ، 9411 ،ص.)913
بنابساين امامت مهم تسين رکن ا ديشه الياالی معتزله بس اصل امس به معسوف و هدی از
منکس االتوار االت.
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ت ،شمشيس کشيد و نيام در بسابس حاکم جائس را
همچنين معتزله بس خالف زيديا
شسط میدا تند .آ ا ا تقال امامت و دالتيابی به آ را از را وراثدت ادرالدت مدی-
دا تند .معتزله بسخالف بسخی از اهل النت ،چشمپوشی از شسط عدالت و پذيسش امام
از را زور و غلبه را جايز می دا تند و بس شورا و ا ت اب به عنوا را ا عقداد امامدت،
تأکيد میکسد د .بنابساين معتزله کوشيد د با مسزبندی با شيعه و اهل الدنت ،ظسيدهای
متفاوت دربار امامت ارائه دهند .در ادامه اين ظسيه با گاهی به عناصس تشکيل دهند
آ توضيح داد میشود.
 .4 .1ماهیت و وجوب امامت
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چي تی و ماهيت امامت تين موضوع االت .معتزله ،بس خالف اماميه ،امامدت را
هادی دينی و تداوم دهند رالالت و بوت میدا ند ،بلکه آ را هادی ندساردادی بدا
هدف تأمين مصالح د يوی معسفی میکنند .از ظس ايشا  ،در حدالی کده در رالدالت و
بوت ،مصالح دينی اصالت دار د و جايگا مصالح د يوی فسعی و تبعی االت ،در امامت
هدف اصلی الاما داد امور به د يوی االت(محسن ،9839 ،ص .)911با وجدود ايدن،
امام بت به مصالح دينی يز م ئوليت دارد .عبدالجبار امامت را رياالت عالی بس امت
میدا د ،که فساتس از آ مقامی نسار دارد(عبدالجبار ،9411 ،ص .)911در ايدن ديددگا
حتی اجسای احکام و انامه حدود يز از امور مسبوط به د يا نلمدداد مدیشدو د؛ زيدسا در
راالتای مصالح د يوی وضع شد ا د(محسن ،9839 ،ص .)919عبدالجبار در ادامه توجيه
دينی بود امامت ،ياز به آ بسای شناخت شسيعت را پذيسفتنی میدا د؛ زيسا شناخت
شسيعت از را کتاب و النت و اجماع به دالت میآيد(عبدالجبار ،9411 ،ص.)911
وجوب امامت يا ضسورت حکومت ،دومين بنث مهدم در ظسيده امامدت معتزلدی
االت .بسداشت آ ا در اين بار يک ا ي ت و از اين ظس به دو گدسو تق ديم مدی-
ت ،که اکثسيت را دار د ،به ضسورت و وجوب مطلق حکومت و امامت
شو د :گسو
معتقد د.گسو دوم ،که ب يار ا دكا د ،وجود حکومت را تنهدا در بسخدی از مدوارد الزم
می دا ند؛ بسای مو ه فوِی از ک ا ی االت که به عدم وجوب امامت در زما آشوب و
فتنه اعتقاد دارد .در بسابس وی ،ناضی اصم يز ،چنا که عبدالجبار ياد آور شدد االدت،
اعتقاد داشت« :اگس مسدم با يکديگس به ا صاف رفتار کنند ،التم بس يکديگس روا دار دد و

آ چه موجب اجسای حد میشود از بين رود ،مسدم از امام بی يداز خواهندد شدد»(هم و،
 ،9189ج ،11ق  ،9ص.)43

دت،
در مورد دليل وجوب امامت ،معتزله اله ديدگا را ِسم کسد ا د .معتزليا
به ويژ ا ديشمندا ی همچو جاحظ و ابوالن ن بصسی ،با االتناد به عقل آ را توجيه
کسد ا د .از ظس آ ا بسنساری ظم و الاما داد به جامعه يازمند نددرت و حکومدت
االت؛ زيسا تعارض منافع و اهداف ،افساد را به درگيسی و التيز میکشا د .بنابساين عقدل
به ضسورت حکومت و وجوب امامت حکم میکند و بسای توجيده آ يدازی بده دليدل
قلی ي ت(همان ،ص  .)944معتزليا متأخس ،به ويژ بسخدی از ا ديشدمندا بصدسی

ص . )43 49در هايت ،گسوهی ديگس يز از وجوب عقلی و شسعی امامت ال ن گفتده،

آ را بس هس دو منبع االتوار کسد ا د(محسن ،9839 ،ص.)948
 .4 .2شیوههای تعیین امام

معتزليا در مورد شيو و چگو گی تعيين امام ،بس بيعت و اختيار اتفاق ظس داشدته،
شورا و ا ت اب را تنها را دالتيابی به آ دا تها د .آ ا السال تا ه با اعتقاد شديعه در
مورد تعيين امامت از را ص و صب م الفا د و بسای درالتی بسداشت خود به اجماع
صنابه االتناد ج تها د(همان ،صص .)118 ،119 ،133 ،139بده اعتقداد آ دا صدنابه

خردگرایی و امامت انتخابی در اندیشه سیاسی معتزله

همچو ابوعلی و ابوهاشم و يز ناضی عبدالجبار ،از وجوب شدسعی امامدت پشدتيبا ی
کسد ا د .عبدالجبار پز از بنثی گ تسد در مورد اتمام بود داليدل عقلدی ،وجدوب
امامت را يازمند المع دا ته و در اين راالتا ،ت به ياز به امام بسای انامه حدود و
الد ز بدده اجمدداع همچددو دومددين دليددل االددتناد ج ددته االددت(عب دالجبار،9411 ،

پيامبس «اين شيو را بسگزيد و بدا اجماع و عمل کسد ا د و در اينکه را تعيدين امدام
ا ت اب و بيعت االت ،اختالفی بين آ ا رخ نمود االت»(همان ،ص.)934
عبدالجبار با توضيح اتوا ی دليل عقلی از اثبدات ضدسورت وجدود دص ،بسداشدت
معتزله را با عقل الازگار دا ته االت .از ديدگا وی ،شدسيعت بدا تعيدين ويژگدیهدا و
شسايط ،گزينش امام را همچو اميسا  ،کارگزارا و نتات به اختيار م لما ا واگدذار
کسد االت(عبدالجبار ،9189 ،ج ،11ص.)911
تأکيد بس عقد و بيعت در شکل گيسی امامت ،ماهيت نسار دادی آ از ديدگا معتزله
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را شا می دهد .به اعتقاد آ ا تنها شاي تگی ،بسای امامت کافی ي ت ،بلکه تنقدق
آ يازمند پيما و بيعت االت .حتی اگس تنها يک فدسد همده شدسايط و ويژگدیهدای
امامت را به ِور کامل داشته باشد ،بدو پيما به اين مقام میرالد(همان ،ص.)191
در ظس عبدالجبار ،مساد از بيعت دالت داد ي ت ،بلکه به معندای رضدايت داشدتن و
اظهار آ االت؛ از اين رو پذيسش فسدی که بسای ايدن مقدام بسگزيدد شدد يدز الزم
االت(همان ،ص .)199اگس فسد بسگزيد شد  ،دارای عذری بدود و نصدد شدا ه خدالی
کسد داشته باشد ،می توا د از پذيسش السباز ز د ،به ويژ اينکه افساد شاي ته ديگدسی
يز وجود داشته باشند؛ در غيس اين صورت پذيسش بس او واجب االت ،به ويژ اگس نصدد
شا ه خالی کسد داشته باشد(همان ،ص.)191
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ا ت ابی دا تن امامت زد عموم معتزله ،به معنای پذيسش رأی همگا ی همچدو
دموکساالی های امسوزی ي ت ،بلکده ا ت داب آ توالدط ک دا ی االدت کده توا دايی
تش يص فسد شاي ته بسای امامت را دار د .تش يص چنين فسدی از دو را امکا پذيس
االت :ت اينکه امام از الوی گسو ويژ ای تعيين شود که اهل حل و عقدد اميدد
میشو د و توا ايی و شاي تگی اين کار را دار د .دوم اينکه امام پيشين ،کده امامدت او
مشسوع و مورد رضايت االت ،فسدی را به عنوا جا شين خود بسگزيند(همان ،ص.)939
ت تعيين امام از الوی مايندگا مسدم نلمداد و بده دليدل امکدا اپدذيسیِ
شيو
تعيين امام از را اجماع همگا  ،توجيه میشود(همان ،ص .)83با وجود اين ،مشسوعيت
ا ت اب اهل حل و عقد در گسو آ االت که بدا ديگدس م دلما ا مشدورت کنندد و از
رضايت آ ا اِمينا يابند(همان ،صص.)189، 9
به گسايی پنها در اين ديدگا را میتوا بازتاب الاختار ندرت در ا ديشه معتزله
دا ت .آ ا بسای توجيه اين بسداشت با اشار به تفاوت خدواص و عدوام ،بگدا را
دارای توا ايی معسفتی باالتسی بت به تود میپندار د .در اين ديددگا عامده مدسدم
همچو ابزار دالت بگا و موظف به پيسوی از آ ا ه دتند(همان ،ص .)933آ دا
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ياز متقابل بگا و تود به يکديگس را ما ند نلب و اعتای بد میدا ند و بدا ِدسم
بنث مشورت ،رضايت و اِاعت هماهنگی بين اين دو ب ش از جامعه را د بال مدی-
کنند .بنابساين از ديدگا آ ا با واگذاری م دئوليت تددبيس و ادار امدور بده بگدا و

اِاعددت مددسدم از آ ددا  ،مصددلنت جامعدده تددأمين و همگددا از عمددتهددا بسخددوردار
میشو د(همان).

ص.)911 931
دومين را بسگزيد امام ،تعيين او از الوی امام پيشين االت .معتزله در مدورد ايدن
موضوع دو مبنا ات اذ کسد ا د .در مبنای ت ،که عبدالجبار و االتادش پشتيبا آ
بود ا د ،اعتباری مطلق و هم ا با ا ت اب اهل حل و عقد بدسای ايدن روش در ظدس
میگيسد .آ ا بسای توجيه اين روش به ا ت اب عمس توالط ابابکس االتناد ج تها دد .بدس
االاس مبنای دوم ،که ابوعلی جبايی از آ جا دبداری کدسد  ،اعتبدار ايدن شديو بده
رضايت اهل حل و عقد واب ته االت .وی با تنليل گزارشهدای تداري ی مسبدوط بده
چگو گی تعيين عمس به اين تيجه راليد که ابوبکس پز از مشورت با بزرگا صنابه به
اين کار اندام کسد .بنابساين مشسوعيت شيو دوم يز در هايت به ا ت اب اهدل حدل و
عقد بازمیگسدد و پيما امامت جز با رضايت آ دا درالدت ي دت(هم ان ،ص919
 .)911با وجود اين ،هس دو ديدگا اتفاق ظس دار د که فدسد بسگزيدد شدد بايدد دارای
ويژگیها و شسايط باشد و از را بيعت به امامت بسالد.

خردگرایی و امامت انتخابی در اندیشه سیاسی معتزله

اهل حل و عقد يا خبسگا  ،مندود به ک ا ی میشود که در مسکز حکومت ز دگی
می کنند و بگا ديگدس شدهسها در تعيدين امدام مشدارکت دار دد .عبددالجبار ايدن
مندوديت را با توجه به دشوار بود دالتيابی به توافق جمعی و زما زياد الزم بسای
تنقق آ توجيه میکند .اهل حل و عقد بايد اله ويژگی علم ،صاحب ظسی و عددالت
را داشته باشند .در مورد تعداد اين افدساد اتفداق ظدس دار دد .بسخدی از آ دا معتقد دد
دالتکم بايد پنج فس باشند تا يکی از آ ا با رضايت چهار تن ديگس با فسد ششم پيما
امامت بندد .مبنای ايشا عمل صنابه االت و با االتناد به شيو بيعت با ابوبکس و يدز
شورای شش فس عمس اين تعداد را کافی میدا ند .گسوهی ديگس مشورت و حتور همه
واجدين شسايط در بيعت را يز شسط میکنند .بسخی ديگس يز با مقاي ه عقد امامت بدا
عقد ازدواج ،معتقد د پيمدا امامدت بدا حتدور دو فدس يدز منعقدد مدیشدود(هم ان،

 .4 .3ویژگیها و شرایط امام

معتزله ،همچو عموم م لما ا  ،امامت را به بسخورداری از ويژگیهدايی مشدسوط
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کسد ا د .افزو بس ويژگی های عمومی همچو آزاد بود (بسد بود ) ،االالم و عقل،
که همه م لما ا بس آ اتفاق ظس دار د ،آ ا بس اله ويژگدی عددالت ،علدم و اجتهداد
تأکيد میکسد د .عدالت در بسابس ف ق به معنای ا جام واجبدات و پسهيدز از گناهدا در
آشکار و ها االت ،خوا گنا ج می و خوا عقيدتی باشد .مساد از علم ،دا شی االدت
که بسای ا جام درالت وظايف امامت به آ ياز دارد(همان ،ص .)113آ دا  ،بدسخالف
شيعه ،معتقد د الزم ي ت امام «اعلم» يا دا اتسين فسد روزگار خود باشد .همچندين بدا
توجه به ياز امام به مشورت ،ت صص در فقه و ديگس علوم بسای او الزم ي ت(همان،
ص .)191 199اجتهاد به معنای کوشش بسای االتنباط و توا ايی پاالخگويی به احکامی
االت که امام در معسض آ نسار دارد و از اين را به آ دالتسالی دارد(محسن،9839 ،

ص.)994
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تأکيد معتزله بس عدالت و عدم مشسوعيت امامت فاالق ،مسز آ ا بدا اهدل الدنت را
مش ص میکند؛ زيسا اهل النت میپنداشتند همچنا که امامت فاالق در ماز درالدت
االت ،رهبسی الياالی او يز درالت خواهد بود .معتزله اين نياس را اروا مدیدا دتند؛
زيسا امام م ئوليت پاالداری از حقوق مسدم ،اجسای حدود و اخذ ماليات را دارد و بدسای
ا جام اين وظايف ،میتدوا بده فدسد فاالدق اعتمداد کدسد(عب دالجبار ،9189 ،ج،11
ص .)111امامت را میتوا با شاهد و اميس مقاي ه کسد و از شسط بود عدالت در آ ها،
شسط بود عدالت در امامت را به ِسيق اولی تيجه گسفت .آ ا همچنين احاديثیکده
بس جواز امامت فاالق داللت میکند را به عنوا خبس واحدد مدسدود دا دتها دد(هم ان،
ص .)114بنابساين ه تنها امامتِ فاالق جايز ي ت ،بلکه ف ق شاي تگی امامدت را از
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بين میبسد و بسکناری از اين مقام را در پی دارد.
در ديدگا معتزله علم و دا ش مورد ياز بسای امامت چندا گ تسد ي ت و امدام
با مشورت با دا شمندا از علم آ ا بهس مدیجويدد و کاالدتیهدای خدود را بسِدسف
میکند .اين بسداشت بس اين پيشفسض االتوار االت که دا ش ب ی پساکند تس و نلمدسو
آ ب ی گ تسد تس از آ االت که فسدی بتوا د به همه آ ت لط داشته باشد .بندابساين
بايد کوشيد تا همه دا شهای مورد ياز در ميا امت وجود داشته باشد و هدسکدز در
ج ت وجوی دا شی بسآمد ،به آ دالتسالی يابد .بنابساين «واجب ي ت علم تنهدا دزد

فسد مش صی باشد» ،بلکه تنها الزم االت «مجموعه علوم شسعی در ميا امت وجود
داشته باشد»(محسن ،9839 ،ص .)999بس همين االاس معتزله از شسط «اعلميت» امام
دالت بسداشتند و يازمندی امام به علمای امت را پذيسفتندد .البتده در ميدا آ دا  ،بده
ددرت ک ددا ی چدو عبدداد بدنالددليما يددز يافدت مددیشدو د،که اعلميددت را شددسط
دا تها د(همان).

به صنابهای همچو ابابکس و عمس را ادرالت میدا د و به تأويل ال نا آ پسداختده
االت(همان ،ص.)981
معتزليا متأخس ،همچو ابوعلی ،ابوهاشدم و عبددالجبار ،نسيشدی بدود را شدسط
دا ته ا د .آ ا در توجيه اين بسداشت به احاديثی از پيامبس االتناد ج تها دد کده در آ
شاي تگی نسيش بسای امامت را يادآور شد االدت .همچندين اجمداع صدنابه را گدوا
درالتی ادعا خود دا تها د(همان ،ص .)984 988از ديدگا آ دا علدت تقددم ندسيش
ي ت ،بلکه آالا تس بود دالتسالی به فسدی با همه شسايط
خويشاو دی با پيامبس
الزم بسای امامت در بين ايشا االت .همچنين با توجه به جايگدا واالی ندسيش دزد
م لما ا  ،اعتماد و يگا گی مسدم به آ ا بيشتس االت(همان ،ص.)981
«امامت مفتول» آخسين بنثی االت ،که معتزله پز از بيا ويژگیها و شسايط به
آ پسداختها د .اين بنث در پاالخ به اين پسالش ِسم میشود که آيا بايدد فدسدی بده
امامت بسگزيد شود که در بسخورداری از اين ويژگیها و شسايط ،السآمد و بستسين افساد
روزگار خود باشد يا میتوا فسدی را ،که دالتکم در بسخی از اين ويژگیها از ديگسا
پايينتس يا «مفتول» االت ،را به امامت بسگزيد .ا ديشمندا معتزلی ،به جز معدودی از
افساد همچو جاحظ ،در اين بنث با پذيسش امامت مفتول را خود را از شديعه جددا
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پيو د خويشاو دی و عتويت در خا دا نسيش ،ويژگی ديگدسی االدت کده مدورد
پذيسش همه معتزله نسار گسفته و تنول اين ا ديشه الياالی را شا میدهد .معتزليا
متقدم يا پيشين َ َب را شسط میدا تند و معتقد بود د هس فسد فتيلتمنددی کده از
ويژگیها و شسايط بيا شد بسخوردار باشد ،را میتوا بسای امامت بسگزيد .جداحظ در
و پيامبسا پديش از او ،بدس االداس
تقويت اين ادعا االتدالل کسد االت که پيامبس
ب هاشمی به رياالت ساليد ا د(همان ،ص .)991او همچنين االتناد بستسی ندسيش
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کسد ا د .به اعتقاد آ ا هسگا ک ی از ظدس فتدل در مستبده فسوتدسی باشدد ،ولدی از
توا ايی بيشتسی بسای رهبسی بسخوردار و يا از دا ش بيشتسی در امور الياالی بهس مند و
يا گسايش مسدم به او افزو تس باشد ،ا ت اب او بسای امامدت بده مصدلنت زديدکتدس
االت(همان ،ص .)988بس همين االاس معتزليا بوداد االاس امامت ابوبکس را د با وجود
د پذيسفتنی میدا تند و تقددم او بدس علدی
فتل و بستسی علی
مصلنت ارزيابی میکسد د(همان ،ص.)983

را هم دو بدا

االتناد به مصلنت در توجيه امامت مفتول شا میدهدد کده از ديددگا معتزلده
ا جام م ئوليت های امامت اولويت و اهميت بيشتسی بت به ويژگیهدايی همچدو
فتليت دينی او يا بهس مندی از ثواب در پيشگا خداو د ،دارد .عبدالجبار ديدگا معتزله
را چنين جمعبندی کسد االت:
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افتل بود  ،از شسايط ضسوری بسای امام ي ت و تنها عامل تدسجيح دهندد نلمدداد
می شود ،بنابساين هسگا در فسد مفتول يک ويژگی يافت شود کده او را بستدسی ب شدد و
توا مندتس کند ،او به پيسوی الزاوارتس االت(عبدالجبار ،9189 ،ج ،11ص.)111

بس االاس ديدگا معتزله ،موارد تقدم مفتول را میتوا چنين بسشدمسد )0 :بستدسی
در دا ش الياالی و فقهی الزم بسای امامت؛  )3بسخورداری از جسئت و شدهامت بيشدتس
بت به فسد افتل؛  )2نسيشی بود ؛  )1امدارتس بود ؛  )2منبوبيت و گسايش بيشتس
مسدم به او؛  )2غايب بود يا در دالتسس بود فسد افتل(همان ،ص.)931 939
مفهوم مصلنت افزو بس توجيه امامت مفتول ،وظايف و نلمدسو انتددار او را يدز
تعيين میکند.
 :4 .4وظایف و قلمرو اقتدار امام
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از ديدگا معتزله حکومت بت به تأمين و پاالدداری از مصدالح د يدوی و ديندی
جامعه م ئوليت دارد و دامنه وظايف و انتدار امام ب يار گ تسد و فساگيس االت .نلمدسو
انتدار امام حوز دينی و د يوی را در بدس مدیگيدسد و بدس اصدل «جلدب مصدالح و در
مفاالد» االتوار االت .عبدالجبار بس االاس اين اصل ،وظايف و اختيارات الياالی امدام را
به دو ب ش دينی و د يوی تق يم کسد  ،توجه به دو امس را در ا جام آ ها بس امدام الزم
دا ته االت :الف) آ چه به الود منجس میشود؛ ب) آ چه از زيا باز میدارد .از ديدگا

او دامنه انتدار امام مواردی را در بس میگيسد که الدود و زيدا آ عمدومی باشدد و از
نلم سو خصوصی فساتس رود؛ زيسا اختيار افساد بسای ک ب الود و دفع زيا مندود االت.
بنابساين:
هس آ چه کوشش بسای ا جامش بسای فسد جايز باشد و يا توا تصسف در الود و زيا
آ را داشته باشد و يز آ چه که الود و زيا آ به همگا باز میگسدد ،در نلمسو انتددار
حکومت و امام جای میگيدسد(العماره ،9133 ،ص94 98به نقل از عب دالجبار،9189 ،

ج ،11ص.)13
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بس االاس اين ،وظايف دولت را میتوا به دو ب ش تق ديم کدسد :دت آ چده
دالتگا حکومت موظف به ا جام آ االت ،دوم آ چه ا جدام آ وظيفده شد ص امدام
االت .حکومت در چارچوب اصل بهدالت آورد الود و جلوگيسی از زيا  ،موظدف بده
ا جام هس آ چيزی االت که فساتدس از توا دايی افدساد االدت(عب دالجبار ،9189 ،ج،11
ص .)919 914وظايف و اختيارات اختصاصی امام به چندد ب دش الياالدی ،نتدايی،
انتصادی و ظامی ن مت میشود .از ظس الياالی امام در رأس هسم ندرت نسار دارد و
مشسوعيت همه هادها و کارگزارا به او واب ته االت؛ از اين رو ا تصداب فسما ددها ،
حکمسا ا  ،ناضيا و کارگزارا تنهدا بده او اختصداص دارد .همچندين حدل و فصدل
منازعات و بسپايی حدود و اجسای مجازات يز وظيفه امام و ک ا ی االت که او منصوب
میکند .ادار اموال عمومی ،توزيع بيت المال و دارايدیهدای کودکدا بدیالسپسالدت،
ديوا گا و ک ا ی که ممنوع از تصسف ه تند يز وظايف انتصدادی امدام را تشدکيل
میدهد .با وجود مصلنت ،امام حتی میتوا د در حوز مالکيت خصوصی دخالت کند و
دارايی افساد را بده تصدسف دولدت درآورد .در هايدت دفداع از دولدت در بسابدس هجدوم
بيگا گا و جهاد بدا غيدس م دلما ا و کشدتن مستددا بيدا گس وظدايف ظدامی امدام
االت(همان ،ص.)111 919
در اين ن مت ،ا ديشه الياالی معتزلده هم دويی بدا الداخت انتدارگسايا ده دولدت
عباالی را بازتاب می دهد .با وجود اين ،آ ا در راالتای منددود کدسد دامنده نددرت
حاکم پيشنهاد هايی ارائه میکسد د :الف) با االتناد به حديث «ال طاعه لمخلمو فمي
معصية الخالق» اِاعت از امام را منوط به الازگاری اندامات او با دالدتورهدا و احکدام
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شسع میدا تند .ب) خلع و امام را در بسخی شسايط مطسم میکسد د کده ايدن شدسايط
عبارت بود د از :ف ق آشکار ،قص عتو ،تسك عدالت و گسايش به التم ،و داتوا ی از
ا جام کارها و وظايف .ج) امام را به رعايت حقدوق مدسدم فسامدیخوا د دد و از فاصدله
گسفتن از مسدم بازمی داشتند .جاحظ بس االداس حدديثی از پيدامبس ندسار داد دربدا و
حاجب را اروا شمسد و رالم پسد داری را غيسعادال ه خوا د االت(همان ،صص111

 118و .)199 113

معتزله عزل امام را در صورت از دالت داد شسايط ،جايز دا ته و از نيام در بسابس
حکومت التمگس دفاع کسد ا د .با وجدود ايدن ،ديددگا آ دا در مدورد عدزل امدام يدز
به گسايا ه االت و تنها گسوهی خاص از اين حق بسخوردار د .عبدالجبار اين ديدگا را
چنين بيا کسد االت:
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مقصود ما از حق مسدم در عزل و ارشاد امام ،همه افساد و انشدار مدسدم ي دت ،بلکده
گسوهی از دا شمندا و آگاها ی االت که ضمن شناخن مواضع خطا و مواندع هشددار بده
امام زديک و به حتورش آمد و شد دار د .از ظس ما هشدار و تنبيه اينا به منزله هشدار
و تنبيه همه مسدم االت(همو ،ج ،99ص.)198 191

معتزله بس خالف خوارج ،از هس وع نيام در بسابس حکومت پشتيبا ی کسد ا د و آ را
در صورتی جايز دا تها د که امکا پيسوزی آ بيشتس باشد .به ظس عبدالجبار:
هسگا م لما ی يارا ی بيابد و گما نوی پيدا کند که مدیتوا دد حاکمدا را از الدتم
بازدارد ،بس او جايز ي ت که زمامدارا جائس را رهاکند ،همچنا که ح ن و ح ين چنين-
کسد د(همو ،9413 ،ج ،1ص.)939 934

معتزله نيام م لنا ه را به وجود رهبسی دادگس ،تشکل ،الدازما دهی و بسخدورداری
جنبش از امکا ات الزم بسای پيسوزی مشسوطکسد ا د(العماره ،9133 ،ص)198
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ا ديشه الياالی معتزله ،با وجود تأکيدد بدس ندساردادی و ا ت دابی بدود امامدت و
پذيسش امکا بسکناری از اين مقام در صورت از دالت داد شسايط و شناالدايی حدق
اي تادگی و نيام بسای مسدم ،در مجموع الگويی بهگسايا ه از ظام الياالی را باز مايی
میکند .از اين ظس میتوا آ را همچو ا ديشه الياالی ابن مقفع ،هم و با الداختار
ندرت حاکم در آ دورا دا ت .در اين الگو امام در رأس هسم نددرت ،م دئوليت و
اختيار ادار امور دينی و د يوی را بس عهد دارد .در ا جام اين م ئوليت او موظدف بده

بهس بسد از دا ش ،ت صص و مهارت ديگسا و مشورت با خبسگا االت .خبسگا که
اهل حل و عقد ه تند ،م ئوليت تش يص فسد شاي دته بدسای امامدت و بسگزيدد و
ظارت بس وی و بسکناری او در صورت از دالت داد شسايط را دار د .اين الگو را از يک
الو میتوا شا دهند مندوديتهايی عقال يتی دا ت ،که ا ديشه معتزلدی بدس آ
االتوار بود ،و از الوی ديگس بازتاب شسايط و زمينههای الياالی و اجتماعی نلمداد کسد،
که الاختار عمومی ندرت در آ دورا پديد آورد بود.
عقل اعتزالی گسچه خوش درخشيد ،ولی به علدت منددوديتهدای درو دیاش ،در
چالش و التيز با اشاعس به زوال گساييد.

معتزله از تين جسيا های فکسی در تمد االالمی بود د که در فهم و دفاع از
دين از عقل ياری ج تند و هال خسدگسايی را بارور الاختند .آ دا در رويدارويی اهدل
حديث و اهل رأی ،جا ب گسايش اخيس را گسفتند و کوشيد د تا دين را با عقال يتی ،که
تنت تأثيس دو فسهنی ايسا و يو ا به تمد االالمی را يافته بدود ،آشدتی دهندد؛ از
اين رو میتوا آ ا را تين روشنفکسا اين تمد اميد .آ ا توا تند راهی ميا ه
در بين جسيا های فکسی دورا خود تأاليز کنند ،که از خشو ت خوارج و بدینيددی
مسجئه به دور باشد .اين شيو از تفکس ،دالتاوردهای مهمی در حوز اعتقادات و الياالت
در پی داشت که آموز اختيار و آزادی م ئوال ه از بسج تهتسين آ ها االت.
بنياد ا ديشه معتزله ،که به «اهل العدل و التوحيد» يز شناخته شد ا دد ،بدس اعتبدار
عقل و تقدم آ بس قل و المع االتوار االت .تأکيد معتزله بس جايگا و قدش عقدل تدا
آ جا پيش رفت ،که به ِسمِ آموز «شدسيعتِ عقدل» در آثدارِ بسخدی از آ هدا ا جاميدد.
شسيعت عقل ،قش و کارکسد عقل در فهم تکاليف را بسج ته میکند و قش صدوص
دينی و داليل المعی را به ياری داد و کمک کسد به عقدل در ايفدای قدش خدود
مندود میکند .اين ديدگا به تدريج دالت وش تنول شدد و معتزليدا متدأخس در را
مندوديت گ تس عقل گام بسداشتند .االهيات تنزيهی ،تأکيد بس اصل عددل و دفداع از
ا ديشه اختيار دالتاوردهای مهم عقلگسايی معتزله االت که ا ديشه الياالی اين مکتب
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بس بنياد آ شکل گسفت.
آزادی و اختيار ،پز از عقلگسايی ،دومين بنياد فکسی اين مکتب را تشکيل مدی-
دهند .معتزله بس پايه اصل عدل ،جبسگسايی را رد و قش اصلی را در ا جدام کارهدا بده
اراد ا ا می دهند .از ديدگا آ ا ا ا ه تنها فاعل حقيقی کارهای خويش ،بلکده
خالق و پديدآور د آ ها يز ه ت .به اعتقاد آ ا اختيار ا ا بدس االدتقالل در اراد و
ندرت االتوار االت .اختيار به معندای رهدايی از هسگو ده نيدد و بندد ي دت ،بلکده بدا
م ئوليت همسا االت .بس االاس اين ،ا ا در اصل موجودی مکلف و م ئول االدت؛
زيسا تکليف بس پايه ح ن و نبح االتوار االت و ا ا در پستو خِسد ،ح ن و نبح کارهدا
را درمیيابد و موظف به رعايت آ ها االت .پذيسش اختيار و م ئوليت در چارچوب اصل
عدل ،را معتزله را بسای شناالايی آزادی الياالی و اجتماعی هموار کسد و به تف ديسی
الياالی از اصل امس به معسوف و هی از منکس زد آ ا  ،ا جاميد.
امس به معسوف و هی از منکس ،پنجمين اصل اعتقادی معتزله االدت کده جايگداهی
مهم در ا ديشه الياالی آ ا دارد .آ ا در پستو اين اصل م الفدت و مبدارز بدا حداکم
التمگس را از وظايف عمومی میدا ند و از نيام در بسابس او پشتيبا ی مدیکنندد .آ دا در
توجيه وجوب نيام م لنا ه در بسابس ظدام الدتمگسا ه ،افدزو بدس کتداب و الدنت ،بده
االتناد میجويند .از ديدگا آ ا  ،نيام در بسابدس حداکم جدائس بده
ال نا امام علی
شسايطی ،همچو رهبسی فسد عادل ،و چشما داز روشن بسای پيدسوزی ،ب دتگی دارد.
توجيه م الفت و نيام در بسابس فسما سوای التمگس در چارچوب امس به معسوف و هدی از
منکس ،اين اصل را با امامت پيو د میز د.
معتزله با تکيه بس دو اصل اختيار و عدالت ،ظسيه ا ت ابی را دربار امامدت مطدسم
کسد د .در ِسم اين ظسيده آ دا  ،هدم بدا ظسيده امامدت شديعی و هدم بدا بسخدی از
ديدگا های اهل الدنت ،مسزبنددی داشدتند .آ دا بدسخالف اماميده امامدت را هدادی
نساردادی با هدف تأمين مصالح د يوی معسفی میکسد د .معتزله هسچند در مورد دليدل
وجوب امامت اختالف ظس داشتند ،در مورد چگو گی و شيو تعيين امدام ،بدس بيعدت و
اختيار اتفاق ظس داشته ،شورا و ا ت اب را تنها را دالتيابی به آ دا تها دد .ا ت دابی
دا تن امامت به معنای پذيسش رأی همگدا ی ،همچدو دموکساالدیهدای امدسوزی،
ي ت ،بلکه ا ت اب امام توالط ک ا ی االت که توا ايی تش يص فسد شاي دته بدسای

خردگرایی و امامت انتخابی در اندیشه سیاسی معتزله

امامت را دار د .بنابساين ظسيه امامت ا ت ابی معتزله بهگسايا ه االت.
در مورد ويژگیهای امام ،افزو بس شسايط عمومی ،آ ا بس اله ويژگی عدالت ،علم
و اجتهاد تأکيد میکسد د .از ظس آ ا امامت مفتول يز درالت االت؛ يعنی الزم ي ت
امام در بسخورداری از اين ويژگیها از همه بستس باشد .نلمسو انتدار امام حدوز ديندی و
د يوی را در بس میگيسد و بس اصل «جلب مصالح و در مفاالد» االتوار االت .بدا وجدود
مصلنت ،امام حتی میتوا د در حوز مالکيت خصوصی دخالت کند و دارايی افساد را به
تصسف دولت درآورد .با وجود اين ،معتزله دامنه ندرت حاکم را بده شدسيعت منددود و
حق بسکناری و نيام در بسابس او را با از دالت داد شسايط شناالايی میکسد دد .گفتندی
االت که بسداشت آ ا در اين م ئله يز بهگسايا ه بود؛ زيسا تنها گسوهی خداص را از
اين حق بسخوردار میدا تند و نيام را به وجود رهبسی دادگس ،تشدکل ،الدازما دهی و
بسخورداری جنبش از امکا ات الزم بسای پيسوزی ،مشسوط میکسد د.
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