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که به المنزلة بین المنزلتین ـ نه مؤمن و نه  امت اسالمی در مسئله فاسق 
ی آوردند، موسوم به این نام خوانده است.3معتزله خود با رد این  کافر ـ رو
ادعاهـــا، با القای معنایی ایجابی برای مشـــی خویش، مدعی اند که این 
که از دایرۀ شبهات به سوی حق خارج شدند؛  لفظ را بدان دلیل یافتند 
چنان که در قرآن، از این کلمه معنایی این چنینی اراده شده4 و در سنت 
نیز آمده اســـت »من اعتزل الشـــر ســـقط فی الخیر«.5 بر این اساس، اینان 
خـــود را به اعتبار کناره گیـــری از فتنه و بدعت چنین خوانده اند، نه از آن 

که از سنت و جماعت جدا شدند. رو 

کـــه رهیافتی  یکرد، میـــان این فرقۀ کالمی با دســـته پیش گفته  بـــا ایـــن رو

 3. بغدادی؛ الفرق بین الفرق؛ ص 98-96.
 4. ر.ک به: سوره مریم: 48.

 5. قاضی معتزلی؛ طبقات المعتزله؛ ص3.

درآمد
یخ اســـالم بر دســـته ای از افراد مانند ســـعد بن ابی  معتزلـــه1 بار اول در تار
ید، اطالق  وقـــاص، عبـــداهلل بن عمر، محمد بن حســـلمه و اســـامة بـــن ز
گرفته و  کناره  که در جنگ جمل از خلیفه مســـلمین امام علی)ع(  شـــد 
که  کالمی  حاضر به همراهی او نشـــدند؛ اما بعدها این عنـــوان بر فرقه ای 
در آغاز قرن دوم در جهان اســـالم پدید آمد، نهاده شـــد. با همه اختالفی 
که در علت اطالق این نام بر آنان وجود دارد، شهرســـتانی زمان پیدایش 
آن را به حســـن بصـــری بر می گرداند که هنگام جداشـــدن واصل بن عطا 
گفـــت: اعتزلنـــا واصل و پـــس از آن پیروانش بـــه این نام  ی،  از مجلـــس و
کناره گیری شان از  که بغدادی آنان را به دلیل  خوانده شـــدند،2 در حالی 

رشدن و فاصله گرفتن است. ابن منظور؛ لسان العرب؛ ج 11، ص 440.  1. از ماده اعتزال به معنای دو
 2. شهرستانی؛ الملل و النحل؛ ج1، ص 48.

 کالم سیاسی
 مکتب اعتزال

مقــالــه سید علیرضا واسعی

چکیده: مس���ئله ش���رایط جانش���ین پیامبر و چگونگی برگزیدن وی و اینکه آیا می توان با وجود فردی برتر )افضل( در جامعه انسانی، به مشروعیت حاکمیت انسان فروتری 

)مفضول( رس���ید یا خیر، از جمله مس���ائلی اس���ت که موجب انشعاب مسلمانان به جبهه های گوناگونی شده اس���ت. در این میان، معتزله به گفتگویی جدی در این باب 

روی آورده اند. نویسنده در نوشتار حاضر می کوشد تا از منظر معتزله به طرح بحث درخصوص امامت که حاکمیت جامعه را به عهده دارد، پرداخته و در سایه آن، نگره 

بغدادیون از جمله ابن ابی الحدید را بازنماید. در راستای این هدف، وی در ابتدای نوشتار، تطور تاریخی مکتب معتزله را بررسی و سپس بحث پیرامون مسئله رویکرد 

معتزلیان به مقوله امامت را به میان می آورد. نویسنده در ادامه با طرح موضوع تقدیم افضل یا فاضل، اظهار می دارد که وجوب امامت واجب است یا جواز امامت فاضل 

از مقوالت مهم اندیشه سیاسی متکلمان است. سپس وی با پذیرش لزوم امامت افضل، به سراغ پرسش دیگر متکلمان درخصوص اینکه افضل امت پس از پیامبر کیست، 

رفته و مصداق افضل پس از پیامبر را بیان می دارد. ذکر دالیل افضلیت امام از دید اسکافی، قول به تفضیل در میان متأخران بصره و در نهایت، یادی از ابن حدید به عنوان 

شخصیتی اعتزالی از دیگر مباحث مطرح در نوشتار حاضر می باشند.                                                                                                                                                  

کلیدواژه: مکتب اعتزال، معتزله، جانشین پیامبر، امام، امامت، خلیفه، حاکمیت جامعه.                                                                                                                     
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و مکاتب اســـالمی گفتگو بوده و دیدگاه هایی عرضه شده است. در این 
نوشتار برآنیم تا از منظر معتزله به طرح بحث پرداخته و در سایه آن، نگره 

کنیم.   بغدادیون از جمله ابن ابی الحدید را بازگو 

تطور مکتب معتزله 
کمیت جامعه را به عهده دارد،   پیش از گفتگو در خصوص امامت که حا
یخی معتزله سخن به میان آید. این فرقه  الزم است اندکی در باب تطور تار
در فرایند تاریخی خود به دو مکتب تقســـیم شـــده است:16 اولی در بصره 
و به دســـت واصل بن عطا و همدرس وی عمرو بن عبید ســـر برآورد. این 
گرفت و بزرگان  مکتب به اعتبار رشدش در این دیار، به مکتب بصره نام 
آن، اصول و قواعدی اساسی برای اعتزال وضع کردند و رجال سرشناسی 
در ایـــن مکتب پرورش یافتند. افـــرادی چون ابو هذیل عالف، ابراهیم بن 
ســـیار نظـــام، جاحظ  و جبائی ها، قاضی عبدالجبـــار و ابن متویه. هر که 
دیدگاه های این مکتب را پذیرا می شد، جدای از دیارش، بصری شمرده 
می شـــد؛17اما معتزله بغداد که دیگر مکتب اعتزال اســـت، توسط بشربن 
گردان مکتب بصره بود و پس از  معتمر بنیاد گردید. او خود در آغاز از شـــا
آمدن به بغداد، شاخه جدیدی بنا نهاد که به معتزله بغداد شناخته شد. 
که به این مکتب تعلق فکری داشـــت، جدای از ســـرزمینش بغدادی  هر 
شمرده می شد. از بزرگان این مکتب بشر بن معتمر، جعفربن مبشرثقفی، 
کعبی و  جعفر بن حرب همدانی، اســـکافی، احمد بن ابی دؤاد، خیاط، 

در ادوار بعدی ابن ابی الحدید هستند.18

یشـــه ای به جهاتی چنـــد از یک دیگر  ک ر ایـــن دو مکتب با وجود اشـــترا
که ایـــن تمایزات خود منشـــأ اختالفات دیگری شـــد. یکی از  متمایزنـــد 
گر  آن تمایـــزات،  تمایـــل شـــدید معتزله بغداد بـــه امام علی)ع( اســـت. ا
چـــه بصریان نیز به امام علـــی)ع( تعلق خاطر دارند؛ اما بغدادیون در این 
گوی ســـبقت از دیگران ربوده اند. ابن ابی الحدید در آغاز شرح  ساحت 
کفایت از این جنبه پرده بر می دارد و حتی انتســـاب معتزله  خود به قدر 
ی  را به امام)ع( نشـــان می دهد؛19چنان که زهد عملی شـــان نشان از پیرو
گســـترش این  که به دلیل  باورمندانـــه آنان از آن حضرت اســـت تـــا آنجا 

صفت در میانشان به بغدادی شناخته شدند.20

گونی تقسیم می شود. اهم آنها عبارتند از:  گونا 16. معتزله به فرقه های 
واصلی���ه: پیروان واصل بن عطاء، هذیلیه: پیروان ابوالهذیل عالف، نظامیه: پیروان ابراهیم بن س���یار 
یه: یاران  ی���ه: پیروان معمر ب���ن عباد الس���لمی، مردار نظام، بش���ریه: اصحاب بش���ر ب���ن معتمر، معمر
عیس���ی بن صبیح مردار، ثمامیه: پیروان ثمامه بن اش���رس النمیری، هش���امیه: اصحاب هشام بن 
عمرو الفوطی، جاحظیه: اصحاب عمرو بن بحر جاحظ، خیاطیه: پیروان ابوالحسین عبدالرحیم 
الخیاط، جبائیه: پیروان ابو علی محمد بن عبدالوهاب جبائی و بهشمیه: پیروان ابوهاشم جبائی. 
برای توضیح بیشتر ر.ک به: شهرستانی، همان؛ ج 1، ص 50� 78 و بغدادی، همان، ص 114�200.
 17. صبح���ی؛ هم���ان؛ ج 1، ص 105؛ ال���راوی؛ ثـــورة العقـــل؛ ص 23. النعیم���ی؛ مدرســـة البصـــرة 

االعتزالیه؛ ص 7 به بعد.
 18. صبحی؛ همان؛ ج 1، ص 283 و الراوی؛ همان؛ ص 81.

 19. ابن ابی الحدید؛ همان؛ ج1، ص22 به بعد.
 20. الراوی؛ همان؛ ص 94�96.

سیاســـی بـــود، پیوندی قابـــل مالحظه اســـت. آنـــان در جریـــان جمل از 
گرفتنـــد و اینان  کنـــاره  همراهـــی بـــا امام یا همسوشـــدن با طیـــف مقابل 
کردند.6اینان با چنین  نیـــز در جریانات پیش آمده زمـــان خویش چنیـــن 
ی آوردی، چنـــد اصل اعتقادی را پایۀ بـــاوری خویش قرار داده تا تمایز  رو
خویـــش را با دیگر مذاهب زمانه نشـــان دهند. توحیـــد در مقابل ملحده 
و معطلـــه و دهریه و مشـــبهه، عدل در مقابل مجبره، وعـــد و وعید در رد 
مرجئـــه، منزلت بیـــن منزلتین در مقابل خوارج و امر بـــه معروف و نهی از 
که تنها اصل عملی  منکر در تناظر با شـــیعه امامیه.7 اینـــان اصل اخیر را 
در مقابـــل دیگر اصول نظری اســـت، 8 افزون بر وجوب عقلـــی،9 از ناحیه 
شـــرع نیز واجب دانســـته اند؛ چون خداوند در قرآن می فرماید: کنتم خیر 
امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر.10 وجوب این 
اصـــل تا  آنجاســـت که هیچ حدی برنتافته و حتی خـــروج بر امام جائر را 
کـــه به توانـــی باال نیازمند اســـت، در بر می گیرد و از ایـــن جهت با خوارج 
همانندند،11 گر چه اینان به ســـخن بســـنده کرده و وارد عمل نمی شوند. 
بـــه همین دلیل از ســـوی برخی بـــه مخانیـــث الخوارج )خـــوارج خنثی( 
نـــام یافته انـــد.12از نظر اینان، امر به معروف و نهـــی از منکر واجبی کفایی 
اســـت13که با جلوداری امام واجب می شـــود و به همین دلیل، امامت از 
موضوعات این اصل به شمار می رود و »وجه ارتباطش آن است که بیشتر 
آنچه در امر به معروف و نهی از منکر آمده، تنها به قیام امام پیوند دارد«.14 
که زندگی اجتماعی انســـان بدون وجود حکومت و تدبیر  با این توضیح 
جمعی ســـامان درســـتی نمی یابد. حکومت، ســـازوکار اداره خردمندانه 
که بستر امن و مناسبی را برای رشد و تعالی آدمیان  جامعه انسانی است 
که برای  کامل و جامع است، همان طور  که دینی  فراهم می سازد. اسالم 
کرده، زندگی اجتماعی آنان را نیز  زندگی فـــردی آدمیان برنامه هایی ارائه 
مغفول ننهاده و برای آن اندیشـــه هایی عرضه داشته است. سیاست در 
تفکر اســـالمی با دیانـــت پیوندی وثیق یافته؛ چنان کـــه آورندۀ آن خود در 
عرصه سیاست ورودی آشـــکار داشته است. جامعه انسانی با احساس 
که اصل  مســـئولیت همگانـــی پای در مســـیر درســـت زندگی می گـــذارد 
امـــر بـــه معروف و نهی از منکر، ضامن بقای آن در تفکر اســـالمی شـــمرده 
می شـــود. پیگیـــری و تحقـــق این اصل در ســـازه ای از تشـــکیالت میســـر 
کمی با شـــرایط معین در رأس آن  قرار دارد؛15اما  که حا اســـت؛ ســـازمانی 
از دیر باز دربارۀ چیســـتی  شرایط و چگونگی احراز آن، میان اهل اندیشه 

 6. عبدالرحمن بدوی؛ التراث الیونانی فی الحضارة االسالمیه؛ ص173 به بعد.
 7. قاضی؛ شرح االصول الخمسه؛ ص124.

 8. صبحی؛ فی علم الکالم؛ ج1، ص174�177.
 9. قاضی، شرح اصول الخمسه؛ صص 142، 741�746.

 10. آل عمران:110.
 11. ابن ابی الحدید؛ شرح؛ ج 5، ص78.

 12. بغدادی؛ همان؛ ص71.
 13. قاضی؛ همان؛ ص 148.
 14. قاضی؛ همان؛ ص 749.

 15. عثمان؛ قاضی القضاة؛ ص228-227..

کالم سیایس مکتب اعزتال



25

مقاله

141سال بیست و چهارم،مشارۀسوم، مـــردادوهشریـور1392

نمی شـــود و خداوند فرموده اســـت: إن الظن الیغنی من الحق شـــیئا27 و 
کنده اند  دوم اینکه قریشیان در مشرق و مغرب و جنوب و شمال عالم پرا
گفتۀ باقالنی  و راهی برای شـــناخت افضل آنان وجود نـــدارد و در بطالن 
کرده و به آن  یه را درک  که امامت حســـن و معاو که اصحابی  همین بس 
ید و ابن  کردند، در میانشـــان افضل از آن دو مثل سعد و سعید بن ز اقرار 
عمر وجود داشتند.28بی آنکه در این فراز بخواهیم نگاهی نقدی به گفته 
یکرد معتزلیان در باب امامت را پی می گیریم.  ابن حزم داشته باشیم، رو

دســـته ای از معتزلیـــان ماننـــد عمـــرو بـــن عبیـــد و ابراهیم نظـــام به عدم 
که پس  جـــواز عقـــد امامت جز بـــرای افضل باور دارنـــد. با ایـــن رهیافت 
از پیامبـــری، جایگاهـــی برتـــر از امامت نیســـت؛ از این رو امـــام، همانند 

پیامبـــر بایـــد از افضـــل مردم باشـــد تا 
بتوانـــد بـــه تأدیـــب امـــت پرداختـــه و 
معالـــم دینـــی را بـــه آنـــان بیامـــوزد. بر 
کـــه تأدیب می  کس  ایـــن اســـاس آن 
شـــود، نبایـــد از تأدیب کننـــده افضل 
باشـــد. دســـتۀ دیگر، امامت مفضول 
را بـــا وجـــود افضـــل پذیرفتـــه و بـــرای 
اثبات و مشـــروع نمایی آن به ســـنت 
که  نبوی تمســـک می جویند و بر آنند 
پیامبر )ص( خود در مواردی مفضول 
را بـــر افضـــل پیـــش داشـــته؛ چنان که 

که در میان  عمروعاص را در جنگ ذات السالسل بر سپاهی والیت داد 
آن، ابوبکر، عمر و ابوعبیده جراح حضور داشـــتند. از دید این دســـته، هر 
گاه فردی بتواند موجب وحدت کلمه شود، از عدالت نیز ساقط نباشد و 
گذار  کتاب و سنت هم علم داشته باشد، می توان امر امامت را بدو وا به 
گر چه در میان آنان فردی افضل از او و داناتر وجود داشته باشد. به  کرد؛ ا

کبر، واصل بن عطا و تمام معتزله بغداد بر این باورند.29 ادعای ناشی ا

یکردهای پیش گفته معطوف به امامت، به معنای اداره  بدیهی است رو
یکرد شیعی متفاوت  که از اســـاس با رو و رهبری سیاســـی جامعه اســـت 
اســـت. در تفکر شـــیعه، امام عهده دار امر دین و دنیای آدمیان اســـت و 

طبعا جایی برای طرح امکان تقدیم فاضل بر افضل باقی نمی ماند. 

مصداق افضل پس از پیامبر)ص(
با پذیرش لزوم امامت افضل،  پرســـش دیگری اذهان متکلمان را به خود 
مشغول داشت. اینکه افضل امت پس از پیامبر )ص( چه کسی است؟ 
گونه طبقه بندی می کند که  ابـــن حزم، دیدگاه های متکلمان را در چنـــد 

 27. یونس:36.
 28. ابن حزم؛ همان؛ ج 4، ص 179�180.

 29. ناشی اکبر؛ همان؛ ص51�52 و اشعری؛ مقاالت االسالمیین؛ ج 2، ص 134.

 متکلمـــان بـــا همـــه رهیافت هـــای مختلـــف،  دغدغـــۀ مشـــترکی دربارۀ 
که آیا واجب عقلی اســـت یا شـــرعی و اینکه آیا  خصـــوص امامت دارند 
امام باید افضل امت باشد یا با وجود او امامت مفضول جایز است؟ ابن 
حـــزم دربارۀ امر اول می گوید: همه اهل ســـنت و مرجئـــه و همه معتزله و 
شیعه و خوارج، جز فرقه نجدیه از خوارج، پیروان نجدة بن عامی حنفی، 

بر وجوب شرعی امامت هم نظرند.21

روی آورد معتزلیان به امامت
 ناشـــی اکبر، رویکرد معتزلیان بـــه مقوله امامـــت را در دو طبقه جای داده 
اســـت. گروهی به وجوب آن روی دارند و بر امت اسالمی، نصب امام را به 
حکم دینی واجب می دانند؛ اما گروهی دیگر مسلمانان را در گزینش امام 
مختار می دانند.22ولی ابن ابی الحدید مدعی آن است که تمامی معتزله، 
که امت در اعتدال  که معتقد است »امامت در صورتی  غیر از ابوبکر اصم 
و انصاف باشند و ستمی رخ ندهد، واجب نیست«ـ  به وجوب امامت باور 
دارنـــد. وی در ادامه این رأی را به دســـته ای از معتزلیان متأخر نیز نســـبت 
می دهد. پایه باور ایشان بر این استدالل استوار است که به طور عادی امور 
که بر آنان حکم براند، اســـتواری نمی یابند؛23بنابراین  مردم بدون رئیســـی 
همـــگان در این مقوله اشـــتراک می یابنـــد، هر چند به زعـــم وی، روی آورد 
معتزله، گاهی در چگونگی وجوب امامت که آیا شـــرعی است یا عقلی با 
هم تباین می یابند؛ برخی از معتزلیان بصره وجوب آن را شرعی می دانند؛ 
ولـــی معتزله بغداد و عـــده ای از معتزلـــه بصره، مثل جاحظ و ابوالحســـن 
بصـــری و همچنین امامیه، وجـــوب آن را عقلی می دانند.24با این توضیح 
کـــه معتزله وجوب امامت را تابع وجود مصالـــح و مضار دنیوی می دانند، 
امامیه آن را به قاعده لطف خداوند واجب می دانند، چرا که مکلفین را از 

درافتادن در قبایح عقلی دور می سازد.25 

تقدیم افضل یا فاضل؟
وجوب امامت یا جواز امامت فاضل26 از مقوالت مهم اندیشـــه سیاســـی 
متکلمان اســـت. باقالنی بـــر افضلیت امام پای می فشـــرد؛ ولی ابن حزم 
بـــه رد او نظـــر پرداخته و می نویســـد: این ســـخن به دو برهـــان قطعا باطل 
که از ظاهر امر حاصل می شود، عاید  اســـت: اول آنکه افضل جز به ظنی 

 21. ابن حزم؛ الفصل؛ ج 4، ص 149.
 22. ناشی اکبر؛ مسایل االمامه؛ ص 19.

 23. ابن ابی الحدید؛ همان؛ ج2، ص 308.
 24. ابن ابی الحدید؛ همان؛ ج 2، ص 308.

 25. ابن ابی الحدید؛ همان. الناشی اکبر؛ همان؛ ص 49 و شریف مرتضی؛ الشافی؛ ص 4�5.
یشه در اصلی اعتقادی دارد که از زمان نظام در میان معتزلیان راه یافته است.  یی ر 26.این بحث گو
وی در مقوله عدل الهی به مس���ئله صالح و اصالح پرداخته و بر آن اس���ت که عدالت خداوندی، 
یش ب���رای وصول به خیر مطل���ق بخواهد؛ گر چه  مقتض���ی آن اس���ت که اصلح را ب���رای بندگان خو
ک���ه آیا انفع، یعن���ی موافق تر با حکمت و تدبیر اس���ت،  بعده���ا در م���راد از اصل���ح اختالف کرده اند 
ر دارند و تنها در امر دینی می دانند یا اس���تصالح امور بندگان است، چنان که  چنان که بصریان باو
بغدادی���ون معتقدن���د و در آن امور دین و دنیا با هم اس���ت. ر.ک به: الراوی؛ ثـــورة العقل؛ ص 273 

به بعد.   

معتزله بار اول در تاریخ اسالم بر 

دسته ای از افراد مانند سعد بن ابی 

وقاص، عبدالله بن عمر، محمد بن 

حسلمه و اسامة بن زید، اطالق شد 

که در جنگ جمل از خلیفه مسلمین 

امام علی)ع( کناره گرفته و حاضر 

به همراهی او نشدند؛ اما بعدها این 

عنوان بر فرقه ای کالمی که در آغاز 

قرن دوم در جهان اسالم پدید آمد، 

نهاده شد. 
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کـــه عثمـــان در جریان فتنه نتوانســـت تصمیمی اتخاذ  مـــی دارد؛ از آن رو 
کند.34ابوبکر اصم تنها فردی اســـت که در قســـم سوم قرار دارد و به برتری 
عبدالرحمـــن بـــن عوف بعـــد از ابوبکر و عمـــر معتقد اســـت و او را به این 
که زاهدترین مردم است بر عثمان برتری می دهد؛ اما در نسبت با  دلیل 

کند:  علی ادعا می 

امامت علی روش���ن نیس���ت که ب���ه چه طریقی اس���تواری یافته و 
ای���ن از آن روس���ت که بیعت���ش از غیر ش���وری پدید آمده اس���ت. 
هم طرازان و هم س���االنش در فضیلت با وی به نزاع برخاس���تند و 
از تس���لیم امامت بدو س���ر باز زدند و با وی  نبرد کردند. وی حتی 
کید بر اینکه امامت با شمش���یر منعقد نمی ش���ود، بلکه برای  با تأ
کسی است که گردن مردم با رغبت به سوی او دراز گردد. آن هم 
کلمه، به  بعد از هم اندیش���ی و رایزنی و رضایت ام���ت و اجتماع 
یه علیه علی)ع( اش���اره می کند  مش���روعیت امارت و اقدام معاو
ید: وی به حکم انتصابش از س���وی عمر و تأیید از طرف  و می گو
عثمان، وظیفه داشت ش���ام را جز به امام واجب االطاعه تسلیم 

یه با امام را موجه می نماید.35 نکند. او با این سخن نبرد معاو

که دومین مؤســـس معتزله بعد از واصل به شمار می آید،  ابوهذیل عالف 
کرده؛  گرچه در تفضیل بین این سه توقف  در قسم چهارم جای دارند. او 
کســـان، ابوهاشم  ولی در تفضیل علی بر عثمان تردیدی ندارد.36 از دیگر 
عبـــداهلل بن ابی علـــی الجبائـــی )247ـ321ق( از متأخـــران معتزله بصره 
که قاضی، وی را در طبقه نهم از طبقات معتزله شـــمرده اســـت.  اســـت 
گر خبر طائر صحیح باشد، واجب  وی درباره تفضیل با این استدالل که ا
گر درست نباشد، ما در شناخت  است به افضلیت امام علی یقین کرد و ا
افضـــل در می مانیـــم، چون اعمال آدمـــی را نمی توان به صـــرف اعتماد بر 
ظواهر، دلیل بر فضل او قلمداد کرد، مگر آنکه از پستوی احوال وی با خبر 
گر ما به چنین داللتی دست نیابیم، باید در داوری  باشیم. بر این اساس ا
نسبت افراد توقف کنیم.37 از دیگر توقف کنندگان، ابوالحسین محمد بن 
علی بن طیب بصری )436ق( است که فردی نیکوعبارت و کم گوی بود 
کتاب بزرگ  المعتمد اســـت.  و در اصول نوشـــته هایی دارد، از آن جمله 
همین کتاب به اضافه کتاب المستقصی غزالی، مصدر فخرالدین رازی 

در تألیف کتاب المحصول گردیده است.38

که بسیارند، به برتری امام علی )ع( بر تمامی مردم  پس    اما دسته پنجم 
از پیامبر)ص( باور دارند. مشهورترین آنان  را چنین می توان برشمرد:

که مؤسس  مکتب بغداد به شمار می آید.  1. بشر بن معتمر هاللی )210( 

 34. ابن ابی الحدید؛ همان؛ ج 1، ص 8؛ قاضی؛ شرح االصول الخمسه؛ ص747.
 35. ناشی اکبر؛ همان؛ ص 59�60.

 36. ابن ابی الحدید، همان؛ ج 1، ص 8؛ ابن حجر؛ لسان المیزان؛ ج 5، ص413�414.
 37. قاضی؛ المغنی؛ ج20، ص 119 � 120.

یخ بغداد؛ ج 3، ص 100. 38. ابن ابی الحدید؛ همان؛ ج 1، ص 9 و خطیب؛  تار

حکایت از عدم اتفاق نظر آنان بر مصداق معین دارد؛30چنان که بغدادی 
یکردهایی را ذکر می کند.31معتزلی ها نیز بر اساس مکاتب  در این باب رو

گونشان، دیدگاه های متعددی دارند: گونا
کـــه معتقـــد بـــه افضلیـــت خلفـــای راشـــدین به حســـب ترتیب  1. آنـــان 

خالفتند.
که به برتری ابوبکر، عمر، علی و سپس عثمان باور دارند. 2.  آنها  

کـــه ابوبکـــر، عمـــر ، عبدالرحمـــن و عثمـــان را به ترتیـــب برتر  کســـانی   .3
می دانند.

کرده اند. 4. عده ای در برتری علی، ابوبکر و عمر توقف 
5. دسته ای که به افضلیت علی، بعد ابوبکر، سپس عمر و نهایتًا عثمان 

معتقدند.

ی آورد دســـته اول، بـــه اســـتناد عمل اصحاب پیامبر)ص( اســـت که   رو
ابوبکـــر را در امامـــت بر دیگران پیش داشـــتند، با ایـــن توضیح که والیت 
مفضول بر فاضل، جز به دو ویژگی نمی تواند باشـــد: یا امت را به غلبه بر 
ی  امر خویش تسلیم می سازد و بر فاضل امامت می یابد، هر چند مردم و
را ناپسند بشمارند. یا اینکه انتخاب گران، افرادی غیرناصح امت بوده و 
کنند؛ بنابراین از فاضل  ی  بـــدون حزم و احتیاط به امامی غیرصالـــح رو
کامـــل بـــه مفضـــول ناقـــص انحـــراف 
می یابند. درجریـــان انتخاب ابوبکر، 
هیـــچ یـــک از دو ویژگـــی پیش گفتـــه 
وجود نداشـــت؛ چون به حکم اخبار 
رسیده، مردم مجبور نشدند تا امامت 
کند و انتخاب گران  بر آنان غلبه پیدا 
نیـــز اهـــل حـــل و عقـــد و برگزیـــدگان 
که با  خلـــق و حجت بودند؛ همان ها 
اجتماع خویش بر او، ســـفیران آداب 
ینـــد و پیامبر فرموده بـــود: ولم یکن  او
امتی لتجتمـــع علی ضاللة.32 بر این 
گزینش گر، ابوبکر، افضل  که با وجود مسلمانان  یافت  اســـاس می توان در
مردم زمانشـــان بوده است.  دربارۀ عمر نیز همین استدالل جاری است. 
البتـــه در اینکه عثمان، افضل مردم بعد عمر باشـــد، اندکی تأمل دارند، 
به ویـــژه بعد از شـــش ســـال اول خالفتش. ســـپس امامت علـــی را اثبات 
ی افضل مردم بود بـــه هنگامی که خالفت برای  می کننـــد و می گوینـــد: و

گردید.33  او منعقد 

واصـــل بـــن عطـــا در طیـــف دوم قـــرار دارد. او علـــی را بـــر عثمـــان مقـــدم 

 30. همان؛ ج 4، ص 183.
 31. بغدادی؛ الفرق بین الفرق؛ ص 211.

 32. ابی داود؛ سنن؛ ج 4، ص 984. ابن الطیب؛ المعتمد؛ ج 2، ص 471 � 475.
 33. ناشی اکبر؛ مسائل االمامه؛ ج 52�53.

ناشی اکبر، رویکرد معتزلیان به 

مقوله امامت را در دو طبقه جای 

داده است. گروهی به وجوب آن 

روی دارند و بر امت اسالمی، نصب 

امام را به حکم دینی واجب می 

دانند؛ اما گروهی دیگر مسلمانان را 

در گزینش امام مختار می دانند.

وجوب امامت یا جواز امامت فاضل 

از مقوالت مهم اندیشه سیاسی 

متکلمان است.
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گاه از زاهدترین اصحاب در دنیا پرسش  دارند هم اعتنایی نمی کنیم. هر 
کنیـــم، از ابوذر، عمر، ســـلمان، ابـــو درداء و علی یاد می کننـــد؛ اما همگان 
کـــه آن حضرت، به هنگامی که تمـــام اختیارات عرب و  اتفـــاق نظر دارند 
گاه مالی به او می رســـید، بی آنکه خود  عجم و بیت المال را داشـــت، هر 
چیزی از آن بردارد، همه را بین مردم تقســـیم می کرد و بدون آنکه چیزی را 
ذخیـــره کند، بیت المال را جارو می کشـــید و تمیـــز می کرد و می گفت: ای 
زرد! و یا ای سفید! 42 جز مرا بفریب.43 علی هرگاه اموال را بین مردم تقسیم 

می کرد، می گفت: هذا جنای و خیاره فیه اذ کل جان یده الی فیه.44

گفـــت: علی الاقل یکـــی از این  بـــر اســـاس آنچه آمد، به آســـانی می تـــوان 
برترین هاســـت و می بینیم که علـــی در یکایک این فضیلت ها با دیگران 
ی در همه این فضایل شـــریک نیست.  کس با و ک دارد؛ اما هیچ  اشـــترا

ی را برتر از همه اصحاب نبی بدانیم.45  که و پس بر ماست 

کید می کند که علی شـــجاع ترین و باســـخاوت ترین  بشـــر بر ایـــن نکته تأ
کتابی  نیز  ی   صحابـــه اســـت و بدین دلیل شایســـته تفضیل اســـت.46و
کـــرده و امامتش را به نقد  که امام علـــی)ع( را تخطئه  در رد ابوبکـــر اصـــم 

کشیده، نوشته است.47

 2. ابو موســـی عیســـی بن صبیح )226ق( دیگر فرد از این طیف اســـت. 
گرد بشـــر بن معتمر بوده و اعتزال را از او آموخته اســـت تا آنجا که  ی شـــا و
یاست  ی از اندیشه استادش حکایت می کند. همچنین ر اندیشه های و
گرفت و شمار بزرگی از بزرگان معتزله  معتزله بغداد را پس از او به دســـت 
ی پرورش  بغـــداد؛ مثـــل جعفر بـــن حـــرب و جعفر بن مبشـــر به دســـت  و
ی در زهد و  یادی رسید. و یافتند و این مکتب در دورۀ او به گســـتردگی ز
گرفت. او به  که »ناسک« و  »راهب معتزله« نام  پارسایی به جایی رسید 

ی داشت.48 سیاق معتزله بغداد، به افضلیت امام رو

گرد ابوموســـی و هم دوره  3. جعفر بن مبشـــر بن احمد ثقفی)234ق( شـــا
که با هم به جعفریان شناخته می شدند نیز از این دسته  جعفر بن حرب 
یست و همانند  کثر معتزله بغداد در نهایت زهد می ز ی مانند ا است.49 و

آنان به افضلیت امام باور داشت.

4. از دیگـــر شـــخصیت های ایـــن دســـته، ابو جعفـــر محمد بـــن عبداهلل 
ی را طبقه هفتم از طبقات معتزله  که قاضی و اســـکافی )240ق( اســـت 

 42. مراد از زرد، دینار و مراد از سفید، درهم است.
 43. ابن قتیبه؛ عیون االخبار؛ ج 1، ص 53؛ نهج البالغه؛ ص 480. ثعالبی؛ التمثیل و المحاضره؛ ص30.
 44. ای���ن ش���عر را عمرو بن عدی س���روده اس���ت. ر.ک به: اب���ن قتیبه؛ همان جا و ابن عب���د ربه؛ العقد 

الفرید؛ ج 4، ص 312.
 45. ناشی اکبر؛ همان؛ ص 56�57. جاحظ؛ رسالة استحقاق االمامه؛ ص179�181.

 46. ابن ابی الحدید؛ همان؛ ج 3، ص 288�289.
 47. الراوی؛ همان؛ ص106.

 48. ابن ابی الحدید؛ همان؛ ج 1، ص 7.
 49. او با نی فروشی  ارتزاق می کرد و به همین جهت به قصبی شناخته بود.

کوفـــه بود. ســـپس برای آموختن اعتـــزال از محضر  ی در  والدت و رشـــد و
کرد و  رجـــال معتزله بصره، به آن دیار رفت و پـــس از آن به بغداد هجرت 
گردان بزرگی مثل احمد بن ابی دؤاد  ی شا پایه گذار معتزله بغداد شـــد. و
کرده اســـت.39 به  که در مســـئله محنت نقـــش بزرگی ایفا  را پـــرورش داد 
که قائل به تفضیل شد و از او به  ی اول کسی بود  گفته ابن ابی الحدید، و

کرد.40 معتزله بغداد و دسته ای از معتزله بصره سرایت 

 ناشـــی اکبر می گوید: بشـــر بن معتمـــر و هم اندیشـــان وی می گویند: پس از 
پیامبر)ص( این علی بود که افضلیت داشت و پس از او ابوبکر افضل بود؛ 
اما قریش از آن رو به به ابوبکر تمایل یافتند که علی از آنان بریده و عده ای از 
آنان را در جنگ های عهد رســـول خدا کشته بود. اصحاب پیامبر)ص( از 
اینکه وی را به والیت بردارند، دل خوش نبودند و به همین دلیل میان آنان 
اختالف پدید آمد و ابوبکر را که از او در فضیلت کمتر بود، جایگزین کردند. 
هر چند این مسئله موجب فروکاهی صالحیت او در امامت نیست. اینان 

می گویند: با همه اینها ابوبکر از این حیث، برای امت اصلح است.41

  وی همچنین، برای اثبات برتری امام به استداللی به ظاهر ابتدایی؛ ولی 
قویـــم روی می کند و می گویـــد: معتزلیان برای اثبـــات افضلیت علی)ع( 
کـــه فضل آدمی در علم و عمل او  بعـــد از پیامبر به این احتجاج می کنند 
گر ما علم و عمل اصحاب رســـول خدا)ص( را  برابر آنچه  تبلور می یابد و ا
ک قرار دهیم، علی را برترین آنان می یابیم. چون  اخبار به ما رســـانده، مال
وقتی ما می پرســـیم: چه کسی در اســـالم از همه پیش تر است؟ می گویند 
علی. دســـته ای می گویند ابوبکر و برخی می گوینـــد زید و عده ای خّباب 
کـــه حداقل علی،  را نـــام می برنـــد. نتیجـــه این اختـــالف اقوال آن اســـت 
یکی از اینان اســـت، بی آنکه فعاًل بخواهیم در پیش تری وی در اســـالم یا 
متأخربودنش داوری داشته باشیم. فعاًل به همین مقدار بسنده می کنیم، 

که وی را پیش تر می دانند، بیشتر و مشهورترند. گر چه اخباری  ا

گر از بزرگ ترین اصحاب پیامبر از نظر جهاد و کشتن و نیز جان فشان ترین    ا
آنـــان در جنگ بپرســـیم، می گویند: علی، زبیر، عمـــر، ابو دجانه و براء بن 
مالـــک؛ امـــا همگان در اینکه علـــی از همۀ دیگران به مراتب برتر اســـت، 
کتفا نموده  هم رأیند و ما  به همین اندازه که علی الاقل یکی از آنهاست، ا

و از چندوچون دیگر صرف نظر می کنیم. 

  هـــر گاه از داناتریـــن اصحـــاب ســـخن به میان آیـــد، با همـــه دیدگاه های 
مختلفـــی که وجـــود دارد، افرادی چون معاذ بن جبـــل، عمرو و عبداهلل بن 
مســـعود و علـــی را نـــام می برند، جز آنکه همـــگان گفته اند: علی پرســـیده 
می شـــد؛ اما نمی پرســـید. پس می بینیم که دســـت کم وی یکی از آنان در 
که به برتری اش در این خصوص نظر  دانش به شـــمار اســـت و به اخباری 

 39. برای مسئله محنت ر.ک به: الراوی؛ ثورة العقل؛ ص203�238.
 40. ابن ابی الحدید، همان، ج 3، ص 288�289.

41. الناشی اکبر، همان، ص 56.
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که این تعامل خود داللت بر صحت خبر  کردند. روشن است  بدان اقرار 
دارد. او همچنیـــن در داللـــت خبـــر بـــر افضلیت امـــام، توضیح می دهد 
کـــه: هر گاه محبت به خداوند نســـبت بیابد، حکایـــت از آن دارد که فرد 
کسی  محبوب در دین فضیلت یافته اســـت و این با محبت نســـبت به 

که خالف او را می گوید، ناسازگار است.56

دوم: حدیـــث من کنت مـــواله فعلی مواله، اللهم وال مـــن وااله و عاد من 
عاداه57اســـت. اســـکافی می گوید: ثبوت این خبر به مانند خبر پیشـــین 
و بلکه اولی از آن اســـت؛ چون به اخبار مســـلم ثابت شده که رسول خدا 
جمع عظیمی از مردم را برای اظهار این امر فراخواند و طبعًا برای آن باید 
که مردم را به چیزی  ی آن بود  فایده ای متناســـب با حال باشـــد و قصد و
که بدیهی  گاه سازد. اســـکافی اضافه می کند  که از قبل نمی دانســـتند، آ
اســـت آن حضرت برای امامت چنین نگفت؛ چنان که برخی می گویند 
و بـــرای بیان دوســـتی نیز نبود، آن گونه که برخـــی دیگر عنوان می کنند که 
ید بـــن حارثه پدید آمد. این ادعـــا هرگز پذیرفتنی  منافـــره ای بین علی و ز
نیســـت؛ چون چنین چیزی با ســـخن عمر که گفـــت: اصبحت موالی و 
مـــوال کل مؤمـــن یا اصبحت مـــوال کل مؤمن و مؤمنة، ســـازگار نمی افتد؟ 
ی را  که ابی ایـــوب و دیگران در ایـــن هنگام و بـــه ویژه آنکه روایت شـــده 
گفتند: یا موالنـــا . بنابراین درســـت نمی نماید  بر این امر ســـالم دادنـــد و 
کرد، ضمن اینکـــه این نکته از  گفته را به معنای دوســـتی حمل  کـــه این 
گزیر باید بر این معنا حمل شود که  پیش بر مسلمانان روشن بود؛ پس به نا
آن حضـــرت، در فضل پس از رســـول خدا و افضل اصحاب پیش پیامبر 
گردآوری مردم و بیان  که رسول خدا را به  است و این همان چیزی است 
که امـــام را از دیگرانش  آن مجاز می دارد؛ چون در آن بزرگداشـــتی اســـت 

متمایز می سازد.58

که فرمود: انت منـــی بمنزلة هرون من  گفته پیامبر به علی اســـت   س���وم: 
موســـی إال أنه النبی بعدی. از نظر اسکافی، پیامبر)ص( یا با این سخن، 
که در  که می دانیم چنین نیســـت و یا برای آن است  کرده  امامت را اراده 
برابر قول منافقین در نبرد تبوک برای شـــبهه زدایی ابراز کرد تا نشـــان دهد 
که او را برای امری مهم تر از همراهی در جهاد بر جای نهاده است یا با این 
ســـخن او را در تکلیف و کارها وزیر و معاون خود دانســـته و یا خواسته تا 
گر مسئله امامت منتفی باشد،  ی را در فضل دنباله خود معرفی نماید. ا و
همه دیگر موارد را که در کالم رســـول محتمل اســـت باید پذیرا شد؛ چون 

همه آنها شأنیت دارند.59  

چهارم: حدیث مؤاخات اســـت. رســـول خدا بعد از هجرت به مدینه، با 

 56. قاضی؛ همان؛ ص125. 
کثر کتب آمده است. احمد؛  المسند؛ ج 5، ص 336 � 337. جاحظ؛ رسائل   57. این حدیث در ا

الجاحظ؛ ص220. بالذری؛ انساب االشراف؛ ج 2، ص 108 � 112.
 58. قاضی؛ المغنی؛ ج 20، ص 125�126.

 59. همان، ص 126.

ی نزد جعفر بن حرب درس آموخته و در اعتزال به درجه  نامیده است. و
گرایش به تفضیل امام از همه بیشـــتر شـــهرت یافت.  باالیی رســـید و در 
ی در این بـــاب مبالغه می کرد و علـــوی الرأی و محقق  برخـــی گفته انـــد و

کم تعصب بود.50 منصف و 

اسکافی دیدگاه خود را دربارۀ برتری علی)ع( به صراحت در کتاب نقض 
کتاب العثمانیـــه51 جاحظ نوشـــته، انعکاس داده  کـــه  در رد  العثمانیـــه 
ی می نویســـد: بی تردیـــد از عالقه مندان  اســـت. ابن ابی الحدید دربارۀ و
گرچه قول به تفضیل در  بـــه علی و مبالغه کنندگان در تفضیل اوســـت و ا
ی از همه در اعتقادش شـــدیدتر و  میان همه بغدادیون شـــایع بـــود؛ اما و
خاص تر بود.52مقصود اســـکافی از افضل، گرامی ترین افراد نزد خداوند و 
که  دارای بیشـــترین ثواب و باالترین درجه در دارالجزاء اســـت53 و راهی 
برای اثبات برتری پیموده، موازنه اعمال امام و دیگر اصحاب است و به 

کرده است.54  کتابی با عنوان المعیار و الموازنه تألیف  همین مقصود 

 قاضـــی می گوید: »شـــیخ ما ابو جعفراســـکافی، بر اســـاس اخباری که به 
که علی)ع( افضل اســـت.  صحـــت آنها یقین دارد، به این قطع رســـیده 
کـــرده و آن را فضیلت افزوده  ی  عـــالوه بـــر آن به موازنه اعمال اصحاب رو

کرده است.55  یاد 

دالیل افضلیت امام از دید اسکافی  
که امروز نیز مورد  کرده  اســـکافی برای افضلیت امام به اموری اســـتدالل 
ی می کند تا  عنایـــت اهل نظر اســـت. او به طـــور طبیعی به ادله دینـــی رو
باور خویش را متناسب با دیانت و همسو با شریعت بنماید. دسته ای از 

ی چنین است: دالیل و

اول: حدیـــث پرنـــده ای که به رســـول خدا)ص( هدیه شـــد و آن حضرت 
کل معی هـــذا الطائر، فجاء  فرمـــود: اللهم آتنـــی بأحب الخلق الیـــک لیأ
االمـــام علی. اســـکافی به دو روش برای صحت این خبر اســـتدالل کرده 
اســـت: اول اینکـــه ایـــن اخبـــار در میـــان اصحـــاب شـــهرت داشـــته؛ اما 
مســـلمانی در پذیـــرش آن اختـــالف نکرده اســـت و با اینکـــه در تفضیل 
گرفته؛ ولی کســـی در رد و انکار آن چیزی  یادی صـــورت  گفت وگوهـــای ز
نگفتـــه و این خبـــر را جزء اخبار آحاد نیز جـــای نداده اند. دوم اینکه امام 
کرد و همگان  خود این خبر را با دیگر فضایل، برای اهل شـــوری یادآوری 

 50. ابن ابی الحدید؛ همان؛ ج 7، ص 132 � 133.
کتاب به گونه  که ابوبکر، عمر و عثمان در آنند و جاحظ با این   51. مراد از عثمانیه، جبهه ای اس���ت 
ای در پی تعظیم آنان بر آمده اس���ت. ر.ک به: جاحظ؛ الرسائل السیاسیه، رسالة العثمانیه. بر این 
کتاب نقدهای چندی نوش���ته ش���ده اس���ت، مانند  الرد علی الجاحظ و الثمانیه، اثر شیخ مفید، 
کتاب نقض العثمانیه اثر ابی منصور مظفر بن محمد بن احمد و بناء المقالة الفاطمیه فی نقض 

العثمانیه از سید بن طاووس حلی )اسماعیل پاشا؛ هدیة العارفین؛ ج 2، ص 463(.  
 52. ابن ابی الحدید؛ همان؛ ج 4، ص 63.
 53. ابن ابی الحدید؛ همان،ج 11، ص 120.

 54. قاض���ی؛ المغنـــی؛ ج 20، ص 120. ابوحی���ان توحی���دی؛  االمتاع و المؤانســـه؛ ج 1، ص 98. ابن 
المرتضی؛ طبقات المعتزله؛ ص 84.

 55. قاضی؛ همان؛ ج 20، ص 120.

کالم سیایس مکتب اعزتال



29

مقاله

141سال بیست و چهارم،مشارۀسوم، مـــردادوهشریـور1392

از مدعیان���ش را ب���ه آفرین���ش کوره راه های تنگ مذهب���ی در میان 
مس���لمانان کشانده یا آن چیزهایی را که موجب ایجاد انشقاق در 
جوامع عربی اسالمی، ذیل پوشش شعارهای تحریک کنندۀ جای 
داده اس���ت، س���اقط می شود. با این تفس���یر، همچنین عقالنیت 
یک���رد انقالبی و پویای���ی آن را با حرک���ت خردمندانه خویش که  رو
متوجه وضعیت موجود و وضع مطلوب است، با درایتی انتقادی 
یخ  اثب���ات می کند؛ چیزی که نتایج تجربه فکری اش را در متن تار
و در عمق حرکتش باید  به دست آورد، تبویب، تحلیل، ترکیب و 
تلخیص کرد، تا تمامی آن روی آوردهای مذهبی و عناصر مریض 
ک���ه نمی توانند در حی���ات اجتماعی راه یابن���د، منتفی گردند و به 

زندگی  حاش���یه ای  ص���ورت 
کنند.66 

 6. ابوالقاســـم عبـــداهلل بـــن احمد بن 
کعبی )319ق( است  محمود بلخی 
ی سپس به  که در بلخ متولد شـــده. و
بغـــداد آمد، بـــه درس خیـــاط رفت و 
گرفت و از  آراء معتزلـــه را به خوبی فرا 
ی در اسالم بسیاری  کرد. و آنها دفاع 
از خراســـانیان نقش داشـــته اســـت. 
که مسئله وجوب  کعبی بر آن اســـت 
نصب امـــام امـــری عقلی و نـــه نقلی 
گر بر نصب امام  اســـت؛ یعنی حتی ا

نصی نباشـــد، باز بر مســـلمین واجب اســـت که فردی را منصوب کنند؛ 
چون مصلحت دینی شان چنین اقتضا می کند.67

گر بعد از رحلت  که امام علی »ا   بلخی در تفضیل؛ بر این عقیده اســـت 
رســـول خدا منازعه می کرد و شمشیر می کشید، ما به مهدورالدم بودن آن 
کت  که بـــا او مخالفت می کرد، حکـــم می کردیم؛ چنان کـــه به هال کســـی 
کرده ایم؛ اما صاحب امر و  کردند، حکم  که پس از خالفتش چنین  آنانی 
ی  که مخالفین و گاه آن را بطلبد بر ما واجب اســـت  مالـــک خالفت، هر 
ک کرد، بر ما واجب اســـت که به  یم و هر گاه از آن امســـا را فاســـق بشـــمار
ی  ی نماییم. حکم و گرفتـــه، رو عدالـــت آنکه مورد چشم پوشـــی اش قرار 
که در اخبار صحیح از آن حضرت،  در این باب، حکم رسول خداست 
ثابت شـــده که فرمود: علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیثما داره68  

و بارها فرمودند: حربک حربی و سلمک سلمی.69 

 66. الراوی؛ ثورة العقل؛ ص 180�181.
 67. قاضی؛ شرح االصول الخمسه؛ ص758�759.

کم، المســـتدرک؛ ج 3، ص 119، 124، 135؛ خطیب؛   68. ترمذی؛ صحیح؛ ج 12، ص 166. الحا
یخ بغداد؛ ج 14، ص 321. تار

 69. ابن حنبل؛ المسند؛ ج 2، ص 442. الطبرانی؛ المعجم الکبیر؛ ج 3، ص 40.

کرد و به علی  تدبیری شایســـته میان یاران خویش پیمانی بـــرادری برقرار 
فرمود: انت اخی.60  قاضی این دلیل را قوی ترین ادله برشمرده که قائلین 

به افضلیت، از جمله اسکافی61 اقامه می کنند.

کریم آمده و به نظر همگان شـــامل امام علی)ع(  پنج���م: آیاتی که در قرآن 
هم است. آیه ای مثل: انما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و 
یطهرکم تطهیرا و آیه مباهله و نیز قول خداوند که فرمود: و یطعمون الطعام 
کتابی از اسکافی  علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. ابن ابی الحدید به 
که به دســـتش رسیده و در آن عقیده اش دربارۀ تفضیل بیان  یاد می کند 
ی می نویسد: در آن، مشرب بشر بن معتمر، ابو موسی، جعفر  شـــده بود. و
کـــه به افضلیـــت علی و  بـــن مبشـــر و دیگـــر قدمای بغدادی آمده اســـت 
ســـپس فرزندش حسن و بعد حســـین، بعد حمزة بن عبدالمطلب، بعد 

کید شده است.62 جعفر بن ابی طالب، سپس ابوبکر و عمر و عثمان تأ

که بر این باور مشـــی می کنـــد، ابو الحســـین عبدالرحیم  5. دیگـــر کســـی 
که زعامـــت معتزله بغداد  بـــن محمد بن عثمـــان خیاط )300ق( اســـت 
ی یکی از کسانی اســـت که مسئولیت مواجهه با  را به دســـت داشـــت. و
گرفت و کتاب  کرده بود،63 بـــه عهده  که بـــر معتزله خروج  ابـــن راوندی را 
که به افضلیت امام  کسانی بود  االنتصار را در بر ضد او نوشت. خیاط از 
ی  علی)ع( اعتقاد داشـــت؛ چنان که در اثر خویش آورده اســـت: میانه رو
در تشـــیع حـــق اســـت  و همین دین ماســـت که به دســـت علـــی بن ابی 
طالب نهاده شده اســـت.64وقتی از او دربارۀ افضل اصحاب پرسیدند، 
گفـــت: امیـــر المؤمنین علـــی بن ابیطالب اســـت؛ چـــون ویژگی هایی که 
ی جمع  برتری آدمیان به آنهاست و در بین مردم متفرق است، همه در و
که چه چیزی  است و سپس فضائلی را برمی شمرد و با طرح این پرسش 
مردم را از عقد امامت برای او باز داشـــته، می نویســـد: این چیزی اســـت 
که دانش من به آن نمی رســـد، جز عملکرد مردم و تسلیم امر به ابوبکر، به 
که صحابه بر آن صحه نهادند. این تنها راه پاســـخ یابی اســـت؛  گونـــه ای 
کســـی آن را انـــکار و با آن  که  کردند  کـــه مردم اقدامی  چـــون من می بینم 
مخالفت نکرد و از همین دانستم که آنچه کرده اند، به حق بوده است.65 

ی بدین گونه به توجیه آنچه پیش آمده می پردازد. و

یکی از محققان معاصر به دنبال رهیافت خیاط آورده است: 

یادی  در سایه این تفسیر، همه دعاوی پیرامونی و پراکنده که افراد ز

 60. جاحظ؛ رسائل السیاسیه؛ ص 220. ترمذی؛ صحیح؛ ج 12، ص 170.
 61. قاضی؛ همان؛ ص126�127.

 62. ابن ابی الحدید؛ همان؛ ج 11، ص 19.
که بر   63. ابوالحس���ن احمد بن یحیی بن اس���حاق راوندی از طبقه هش���تم معتزله به ش���مار می آمد 
آن���ان خروج کرد و کتابی در رد کتاب فضیلة المعتزلـــه جاحظ، با عنوان فضیحة المعتزله تألیف 
کرد که خیاط، علیه آن به تألیف دس���ت زد. ر.ک به: خیاط؛ االنتصار؛ ص11و78. ابن المرتضی؛ 

طبقات المعتزله، ص 92.
 64. خیاط؛ همان؛ ص112.

 65. ابن المرتضی؛ همان؛ ص 86.

برآیند سخن آنکه، معتزله با این 

بیان به تفضیل امام ، نه بر اساس 

نص که امامیه بدان معتقد است، 

بلکه بر اساس افضلیت ذاتی امام 

که در فضائل و مناقب وی تبلور 

دارد، باور دارند؛ اما در عین حال 

خالفت مفضول را صحیح دانسته 

و بر این اساس خالفت افراد پیش 

از امام را می پذیرند؛ البته به لحاظ 

 رویکردی که امام خود آن را 

اتخاذ کرده اند.
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که شـــیخ ابوعلی  پیش از تو آن را آورده اســـت. آیا تو  گفتند  اســـت. بدو 
چیـــزی عـــالوه بـــر آن داری؟ گفت: آری، قـــول خداوند که فرمـــود: إن اهلل 
گاه  کانهم بنیان مرصوص. پس هر  یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا 
کســـی به مانند بنیان مرصوص ثابت باشـــد، هر چه  اصل محبت برای  
که  ثباتـــش افزایش یابد، محبت بدو نیز افزایش می یابد و روشـــن اســـت 
یادی  که غیـــر او در جاهای ز علـــی از هیچ نبـــردی نگریخـــت، در حالی 

کرده اند.74  فرار 

ســـوم قاضی القضاة ابوالحســـن عبدالجبار بن احمد همدانی )415ق( 
که دانـــش کالم را شـــکافته و در دقایق و ظرایـــف آن وارد  کســـی  اســـت. 
یاست معتزله بدو رسیده و کتاب ها و نوشته هایش مورد اعتماد  شده و ر
ی  ی به دســـت می آید که و همگان گردیده اســـت.75از  کتاب المغنی و
گرد قاضـــی می گوید: قاضی  در آغـــاز قائل به توقف بود. مانکدیم،76 شـــا
القضـــاة همانند دیگـــران در افضلیت چهـــار نفر متوقف بود تـــا اینکه به 
کرد و پس از آن به افضلیت  ی  کتاب شرح االصول الخمســـه رو نوشـــتن 
کرد.77ابن ابی الحدید به نقل از ابن متویه  علـــی در میان اصحاب یقین 
در کتابش الکفایة فی علم الکالم آورده که او بین علی و ابوبکر مردد بود؛ 

کرد.78 اما سپس به تفضیل علی، به تمام معنا قطع پیدا 

  در آخر هم می توان از ابو محمد، حسن بن احمد بن متویه )469ق( یاد 
ی از معتزلیان بغداد بود که نزد قاضی عبدالجبار درس آموخت.  کـــرد. و
کتـــاب الکفایه  ی در  ابـــن متویـــه دارای تألیفاتـــی درعلـــم کالم اســـت. و
کرده و برای آن به تفصیل ادله ای اقامه  ی  خویش به تفضیل امام علی رو

کرده است.79  

کاوشگری اعتزالی    ابن ابی الحدید 
که ذکرشـــان گذشـــت، از شخصیت متأخرتری می  افزون بر همه افرادی 
کـــه تمام دغدغه اش معطـــوف به تفضیل امام بوده اســـت:  تـــوان نام برد 
ابـــن ابی الحدیـــد معتزلی. آنچه در آغاز باید بر آن پای فشـــرد، آن اســـت 
ی در خصـــوص تفضیل امـــام هماننـــد دیگر معتزلیـــان بغداد  که بـــاور و
که  کالمـــی خویـــش آورده ایـــم  کتاب هـــای  ی می گویـــد: مـــا در  اســـت. و
معنای افضل چیســـت؟ آیا مراد از آن، ثواب بیشترداشتن است یا فضل 
 و خصـــال نیکـــوی بیشترداشـــتن؟ و بیان کردیـــم که بنا بر هر دو تفســـیر،

 علی افضل است.80 

گفتـــاری دربارۀ  که ابن ابی الحدید شـــرح خـــود را با  بایـــد توجه داشـــت 

 74. ابن ابی الحدید؛ همان؛ ج 3، ص 264.
 75. ابن المرتضی؛ همان؛ ص 112�113.

 76. مانکدی���م واژه ای فارس���ی و ب���ه معن���ای م���اه رخ اس���ت. ش���یخ منتج���ب الدین به نقل از ش���یخ 
عبدالجلیل رازی وی را از بزرگان شیعه شمرده است. ر.ک به: فهرست، ص 415.

 77. قاضی؛ شرح االصول الخمسه؛ ص 767.
 78. ابن ابی الحدید؛ همان؛ ج 1، ص 8.
 79. ابن ابی الحدید؛ همان؛ ج 1، ص 7.
 80. ابن ابی الحدید؛ همان؛ ج 1، ص 9.

 چنان کـــه مالحظه شـــد، ایـــن دســـته از معتزلیـــان، رســـمًا و تصریحًا به 
افضلیـــت امام  اذعان داشـــته و برای آن دالیلی را اقامـــه می کنند؛ اما در 
عیـــن حال بـــه توجیه آنچه پیش آمده پرداخته و یکایک خلفا را مشـــروع 

می شمارند.  

تفضیل در میان متأخران بصره
کـــه در میـــان معتزلـــه بغـــداد رواج داشـــت، در میـــان   قـــول بـــه تفضیـــل 
متأخریـــن بصره نیز پیروانی داشـــته اســـت. یکی از آنـــان ابوعلی محمد 
ی در جبا، منطقه ای  بن عبدالوهـــاب جبائی )235-303ق( اســـت. و
در جنوب عربســـتان متولد شد. ســـپس به بصره کوچید و با ابی یعقوب 
یاست معتزله بصره را در این زمان به دست داشت، مالقات  شّحام که ر
یاســـت معتزلـــه بصره و بغـــداد را توأمًا به دســـت  کـــرد و بعـــد از وفاتش، ر
کالم و چه  گرفـــت. جبائی به آثـــار علمی خوب، چه در تفســـیر، چـــه در 
ی را جزء طبقه هشتم معتزله برشمرده  در فقه شـــناخته شـــده و قاضی و
اســـت. جبائی در آغاز، در شناســـایی افضل توقف داشـــت؛ ولی بعد به 
ی در نوشـــته های  گرایـــش یافت؛ اما بـــه آن تصریـــح نمی کرد. و تفضیـــل 
کرده  خـــود، بـــر توقف پا می فشـــرد، هر چنـــد در بســـیاری از آنهـــا تصریح 
گر خبر پرنده درست باشد، علی افضل است. قاضی القضات  اســـت، ا
که ابوعلی با باور به تفضیل  در شـــرح المقاالت ابی الحسن بلخی آورده 
ی می گوید: در  روزی که درگذشـــت، فرزندش ابوهاشـــم را به  علی مرد. و
نزدیک خویش خواند و چون از ابراز صدای بلند ناتوان بود، چیزهایی از 

گفت.70  جمله تفضیل علی )ع( را به او 

ابن ابی الحدید از قاضی هم، چنین نقل می کند: برخی به سبب ناآشنایی 
با ابو علی جبائی، وی را متهم به ناصبی بودن می کنند، در حالی که چنین 
چیزی با توجه به ردّیه وی بر کتاب عباد بن سلیمان که در تفضیل ابی بکر 
بود، سازگاری ندارد؛ در حالی که کتاب اسکافی،  المعیار و الموازنه را که 

در تفضیل علی بر ابو بکر است، نقض نکرده است.71

 دیگر فرد از متأخرین، شیخ مرشد ابو عبداهلل بن علی بصری )367ق( از 
گردان ابو هاشم جبایی است و  فقیهان و متکلمان مکتب  بغداد و از شا
ی را از طبقه دهم شمرده است. او نیز به افضلیت امام علی)ع(  قاضی و
گرایـــش شـــدیدی داشـــت؛ چنان کـــه آن را در کتاب التفضیـــل خود، در 
ی قاطعانه  نهایت زیبایی بروز داده اســـت.72ابن ابی الحدید می گوید: و
به تفضیل معتقد بود و در آن مبالغه می کرد.73وقتی از او پرسیدند آیا در 
کثرت پاداش نه به معنای  که بر تفضیل علی به معنای  نصوص چیـــزی 
کنـــد، یافته ای ؟  کـــه امری مفـــروغ عنه اســـت، داللت  کماالت  یـــادی  ز
کرد و اســـتدالل کردکه محبت خداوند، اراده ثواب  حدیـــث پرنده را ذکر 

 70. ابن ابی الحدید؛ همان؛ ج 1، ص 7 �8.
 71. ابن المرتضی؛ همان؛ ص 84.

 72. ابن المرتضی؛ همان؛ ص 107.
 73. ابن ابی الحدید؛ همان؛ ج 1، ص 8.
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ید بن صوحان، بـــرادرش صعصعة بن  یس قرنی، ز اســـت، عبارتنـــد از: او
صوحان، جندب الخیر، عبیده سلمانی و دیگران.87 

که لفظ شـــیعه در این زمان شناخته نبود، جز برای کسانی  ی می افزاید  و
کـــه قائـــل به تفضیـــل علی بودنـــد و گفتار امامیـــه وجود نداشـــت. بدین 
طریق آنانی که به تفضیل علی باور داشـــتند، شـــیعه نامیده می شدند  و 
همـــه آثار و اخباری که در فضل شـــیعه پدید آمده و به بهشـــت بشـــارت 
داده شـــده اند، همیـــن دســـته اند نه دیگـــران. به همین دلیـــل اصحاب 
کتاب ها و نوشـــته ها، خود را شـــیعه حقیقی می داننـــد و این قول  مـــا در 
در مقایســـه بـــا دو قـــول دیگر که به افـــراط و تفریط رفته اند، به ســـالمت و 

حقیقت نزدیک تر است.88  

  برآیند سخن آنکه، معتزله با این بیان به تفضیل امام ، نه بر اساس نص 
که در  که امامیه بدان معتقد اســـت، بلکه بر اســـاس افضلیت ذاتی امام 
ی تبلور دارد،89 بـــاور دارند؛ اما در عین حال خالفت  فضائـــل و مناقب و
مفضول را صحیح دانســـته و بر این اســـاس خالفت افراد پیش از امام را 
یکردی که امام خـــود آن را اتخاذ کرده اند.  می پذیرنـــد؛ البتـــه به لحاظ رو
گر امام به نزاع به پا می خواســـت، به فسق منازع حکم می شد،  بنابر این ا
جز آنکه توبه کرده باشد که در این صورت اهل بهشت خواهد بود؛ اما در 

گرفت.90 صورت عدم توبه در جهنم قرار خواهد 

 87. ابن ابی الحدید؛ همان؛ ج 20، ص 226.
 88. ابن ابی الحدید؛ همان؛ ج20، ص 226. الملطی؛  التنبیه؛ ص35.

 89. ابن ابی الحدید؛ همان؛ ج 1، ص157 و ج 9، ص 305 � 307 و ج 10، ص 254.
 90. اب���ن اب���ی الحدی���د؛ هم���ان؛ ج 1، ص157 و ج 2، ص 296 � 297 و ج 9،ص 328 و ج 10، ص 

255 و ج 20، ص 222.

کتاب خویش نیز هر جـــا فرصتی یافته،  کرده و در البـــالی  تفضیـــل آغاز 
یده  کید ورز بـــرای اثبات آنچه معتزلۀ بغداد بدان باور داشـــتند، بـــر آن تأ
ی ایـــن اجمـــاع معتزله بغـــداد و بســـیاری از معتزلیـــان بصره را  اســـت. و
موجب شـــگفتی و خوشایندی دانســـته و به همین دلیل آن را میانه ترین 
مذاهـــب برشـــمرده اســـت81و می نویســـد: این رهیافـــت مرا به شـــگفتی 
کرده اند و من آن را  ی  که بسیاری از شیوخ ما به آن رو واداشته و شادمانم 

که عقیده معتزله را شرح داده ام، آورده ام:  در ارجوزه ای 

شـــرفاوخیر خلق اهلل بعـــد المصطفی الفخـــار  یـــوم  اعظمهـــم 
الوصـــی المعظـــم  علـــیالســـید  المرتضـــی  البتـــول  بعـــل 
جعفـــر و  حمـــزه  ثـــم  ابنـــاه  الینکـــرو  بعدهـــم  عتیـــق  ثـــم 
 فـــاروق دیـــن اهلل ذلک القســـورالمخلـــص الصدیـــق ثـــم عمـــر

و    بعده   عثمــــــان   ذو النــــورین             هــــــــذا هـــــو الحــــق بغیـــر میــن82

  او قول به تفضیل امام را به منبع دینی پیوند می زند و می گوید: حکمت 
کرده؛ اما اینکه مفضـــول بر فاضل تقدم یافته، به دلیل  دینـــی آن را طلب 
گر  که تکلیف آن را اقتضا نموده اســـت.83 و نیز می گوید: ا مصلحتی بود 
گزینش مفضول بر او  آموزه های الهـــی و نبوی مبنی بر صالح مکلفین در 
ی از جانب دیگر قول به تفضیـــل را به صحابه ارجاع می دهد؛  نبـــود،84 و
کـــه تنها به از  که آنـــان به دلیل مصلحت اســـالم و تـــرس از فتنه ای  چـــرا 
بین رفتن خالفت محدود نمی شـــد، بلکه اســـاس دیـــن و نبوت را ویران 
که در مرتبه  کرده و به دیگـــری  می کرد، از افضل اشـــرف ســـزاوارتر عـــدول 
کردند و با او پیمان خالفت بســـتند و امام نیز  ی  بعـــدی قرار داشـــت، رو
گذشت و آن را به دیگری  وقتی به این مصلحت پی برد، از حق خویش 

کرد.85 گذار  وا

که قول به تفضیـــل امام نزد  کید مـــی ورزد  ابـــن ابی الحدید همچنیـــن تأ
بـــزرگان صحابـــه و تابعین معروف بوده اســـت. از صحابـــه عمار، مقداد، 
ابـــوذر غفـــاری، ســـلمان محمدی، جابـــر بن عبـــداهلل انصـــاری، ابی بن 
کعـــب، حذیفـــة بن یمـــان، بریدة حصیب اســـلمی، ابو ایـــوب انصاری، 
ســـهل بن حنیف، عثمان بـــن حنیف، ابو الهیثم بـــن تیهان، خزیمة بن 
ثابـــت، ابـــو طفیل عامر بـــن وائله، عباس بـــن عبدالمطلـــب و فرزندانش 
کـــه اول قائل به  و تمامـــی بنی هاشـــم و بنـــو مطلب و حتی زبیـــر بن عوام 
که به تفضیل  تفضیل بود و ســـپس از آن برگشت، و از خاندان اموی آنان 

باور داشتند، خالد بن سعید بن العاص عمر بن عبد العزیز بودند.86

که معتقد به تفضیل بودند و ابن ابی الحدید نام آنان را آورده  از تابعینی 

 81. ابن ابی الحدید؛ همان؛ ج 2، ص 297.
 82. ابن ابی الحدید؛ همان؛ ج 11، ص 120.

 83. ابن ابی الحدید؛ همان؛ ج 1، ص 3.
 84. ابن ابی الحدید؛ همان؛ ج 2، ص 296.

 85. ابن ابی الحدید؛ همان؛ ج 1، ص140. ج 2، ص 296�296.
 86. ابن ابی الحدید؛ همان؛ ج 20، 222�225.
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