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  الملخص
 يفلعلمــاء املعتزلــة  »اإلمامــة«هــذا البحــث بدراســة املعتقــدات الدينيــة يف موضــوع  يهــتمّ 

ويعتـرب النصـف األول مـن القـرن الثالـث اهلجـري فـرتة خاصـة يف . لقرن الثالث اهلجـريا
مـــن  »اإلمامـــة« و. مـــنهج العقالنيـــةســـيادة تـــاريخ اإلســـالم ومـــن أبـــرز خصائصـــه هـــو 

القضايا الرئيسـية الـيت أثـارت وجهـات نظـر خمتلفـة مـن ُمسـتهل األمـر وأّدت بالتـايل إىل 
ومـن خـالل . قضايا املـدارس الدينيـة د املدارس الفكرية والكالمية، مبا يف ذلك أهمّ تعدّ 

السـؤال؛ مـا دراسة االستنتاجات العقلية هلؤالء، يسعى هذا البحـث اإلجابـة علـى هـذا 
مـــن وجهـــة نظـــر علمـــاء املعتزلـــة يف الشـــطر األول مـــن القـــرن الثالـــث  »اإلمامـــة«معـــىن 

الــذي يطــرح نفســه علــى هــذا األســاس، هــو عــدم وجــود دعــاء االاهلجــري؟ ورّداً علــى 
، اتقسيمهميكن ، حيث كانت آرائهم متضاربة »اإلمامة«التجانس يف آرائهم يف جمال 

ة الفاضـلة ورأي اإلمامـة الفاضـلة لّ اإلمامـة املفضـسـلوب أو کـان . إىل جمموعات خمتلفـة
جــني خمتلفــني عتقــدات متكّلمــي املعتزلــة يف هــذه الفــرتة والــيت ميكــن ممــن أهــّم  ،مــع 

اية األمر كلّ ، اتممنهقليل عدی عدد  ما القول من أمناط معتقدات املعتزلة  فقت يف 
  .ة التارخيية يف جمال اإلمامةمع السن
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  المقّدمة. 1
اإلســالمية وتوّســعت  واجــه املســلمون يف القــرن الثــاين للهجــرة قضــايا جديــدة علــى أثــر الفتوحــات

ـــا وتالقـــت فيهـــا أفكـــار الشـــعوب املختلفـــة ع األراضـــي وتوّســـ. رقعـــة الدولـــة اإلســـالمية وجمتمعا
اإلســــالمية أّدى إىل تنــــوّع اجملتمعــــات واملــــذاهب يف اجملتمــــع اإلســــالمي وإىل التفاعــــل بــــني شــــّىت 

م علــــى ومــــن خــــالل تفاعــــل املســــلمني وتعــــرّفه. الشــــعوب مــــن املســــلمني ومــــن غــــري املســــلمني
واإليرانيـــة واهلنديـــة وعلـــى األفكـــار املســـيحية و الزراتشـــتية واملانويـــة ) اإلغريقيـــة(احلضـــارات اهللنيـــة 

والبوذية والربامهيـة، وإضـافة إىل مـا كـان بـني األديـان مـن صـراع ونـزاع، ظهـرت حتـّديات كثـرية بـني 
و املرجئــة والقدريــة و وعلــى أثــر ظهــور اخلــوارج . املســلمني والــديانات غــري اإلســالمية والتوحيديــة

ايــــة القـــرن األول للهجــــرة، انتعشــــت املنـــاظرات حــــول املعتقـــدات الدينيــــة كاإلميــــان  اجلهميـــة يف 
وجاءت . والقضاء والقدر وحول قدرة اإلنسان واالستطاقة وشروط اإلمامة يف اجملتمع اإلسالمي

ملسـلمني حـول آراء هـذه على إثرها ردود فعل متباينة من جانـب الفقهـاء والـّروات وبـاقي علمـاء ا
وأول ردود فعـــل علـــى هـــذه . التيـــارات السياســـية واّختـــذ الفقهـــاء مواقـــف خمتلفـــة يف هـــذا الصـــدد

املناظرات والبحوث كانت من جانب املفّكرين كواصل بن عطـا وعمـرو بـن عبيـد، حيـث متثّلـت 
جـــــج وأّدت اآلراء واحل. مبغـــــادرة حلقـــــة دروس حســـــن البصـــــري والتمّســـــك بـــــبعض آراء القدريـــــة

ويف الشطر الثـاين . والرباهني احلديثة اليت قّدمها واصل إىل انتعاش املناهج العقالنية بني املسلمني
ــــة يف أحنــــاٍء خمتلفــــة مــــن اجملتمــــع  ــــاين للهجــــرة، و مــــع انتشــــار أفكــــار واصــــل الديني مــــن القــــرن الث

  .اإلسالمي، ظهرت مدرسة املعتزلة
فـة العباسـية أّدى إىل دعـم هـذه املدرسـة يف وافتقار احلكومة اجلديدة للشـرعية يف عهـد اخلال

) املــأمون و املعتصــم و الواثــق(مواجهتهــا للتيــارات الفكريــة العقالنيــة، وبــدعم اخللفــاء العباســيني 
للمعتزلـــة علـــى وجـــه التحديـــد يف الشـــطر األول مـــن القـــرن الثالـــث اهلجـــري، انتشـــرت األفكـــار 

  .العقالنية على نطاق واسع
موعـــة أخـــرى مـــن العقالنيـــني التـــابعني هلـــذا املـــنهج الفكـــري ممّـــن وظهـــرت يف هـــذا العهـــد جم

وكثـرياً مـن املعتزلـة  . يقّدمون العقل على النّص، وعند تبـاين العقـل والـّنص يّتخـذون جانـب العقـل
ويف القـــرن الثالـــث اهلجـــري، أصـــبحت مدرســـة . كاجلـــاحظ واخليـــاط كـــانوا حتـــت ظـــّل هـــذه الفئـــة
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قالنية وانتعش مذهب املعتزلة يف هذا العهد انتعاشاً كبرياً، وملعت مـن املعتزلة ممثّلة لتيار احلركة الع
بـــن حـــرب ونظـــام ومثامـــه بـــن  عـــّالف وأبـــو جعفـــر اإلســـكايف وجعفـــرالاهلـــذيل  بيـــنهم وجـــوٌه كـــأبو
دور العقـل كمصـدر مســتقّل لفهـم احلقــائق الدينيـة، قــام  یومــع التأكيـد علــ. األشـرس و اجلـاحظ

ية حول مواضيع التوحيد املختلفة كصفات اهللا و اإلمامة واملعاد، علماء الكالم بتأليف كتب دين
  .وحاولوا برهنة القضايا الدينية عن طريق احلجج العقالنية والروائية

م،  الصـــراعاحتـــّل موضـــوع اإلمامـــة الصـــدارة يف خـــرى أومـــن ناحيـــة  بـــني املســـلمني ومنازعـــا
والـــيت ) ص(ســـالمي بعـــد رحلـــة الرســـول ومنهـــا ظهـــور آراء ومـــدارس فكريـــة شـــّىت يف اجملتمـــع اال

واسـتمر النـزاع حـول اإلمامـة . أّدت إىل ظهور حروٍب وصراعات كثرية يف القرون اهلجريـة األوىل
يف القـــــرن الثالـــــث، ولكـــــن حتـــــّوَل ظـــــاهره العـــــام إىل مســـــرٍح لصـــــراع مباشـــــر للتعبـــــري عـــــن اآلراء 

  .واملعتقدات املختلفة
اجملتمـع علـی  يالـذين اسـتولی مـنهجهم العقلــ اإلمامة عنـد املعتزلـة  فکرةدراسة  وبالتايل، فإنّ 

هـو املوضـوع الـذي يستقصـيه هـذا املقـال الشطر األول من القـرن الثالـث اهلجـری ـ  يفاإلسالمي 
مــن وجهــة نظــر كبــار علمــاء املعتزلــة بعــد حماولــة الستكشــاف معتقــدات املعتزلــة يف جمــال اإلمامــة 

 للمعتزلـة آراء بـأنّ  يبـاملنهج الوصـفی ـ التحليلـی يـّدعّمت  يو هـذا البحـث الـذ. هلذه الربهة الزمنية
ت دراسة هذه القضية الدينيـة اهلاّمـة يف معتقـدات املعتزلـة للقـرن خمتلفة يف موضوع اإلمامة وقد متّ 

ـا وتعابريهـا وتفاسـريها املختلفـة، وميكـن القــول  علـى الـرغم مـن اخـتالف االدلّــة ه نّـإالثالـث بقراءا
آراء  العقلية للمعتزلة يف جمال وجوب األفضلية وغريها من املواضـيع الـيت هلـا عالقـة باإلمامـة، فـإنّ 

ات علمـــاء املعتزلـــة هلـــذه الفـــرتة الزمنيـــة، باســـتثناء بعضـــها، تّتفـــق يف النهايـــة مـــع املوضـــوعية وتعليقـــ
  .ةققالتارخيية احمل

والعقــل يف معــاجم العربيــة . مــن املفــاهيم اهلاّمــة املســتخدمة يف هــذه الدراســةهــو والعقــل 
 وتـــدبّر أمـــٍر مـــااإلدراك و االســـتيعاب، و املعرفـــة، و االعتقـــال، و املنـــع، و األصـــيلة يعـــين؛ احلظـــر، 

أكثــــر مشــــتقات العقــــل ). 25، 8 ج :ت. د؛ الزبيــــدي، 326، 7 ج :1988منظــــور،   ابــــن(
اإلدراك أي أن العقـــل نـــوع مـــن الوجـــدان أو الضـــمري واملعرفـــة املؤديـــة إىل . الـــردع واإلدراك تعـــين

 التاليــــــةويعــــــادل مفــــــردة العقــــــل يف اللغــــــة اإلجنليزيــــــة املفــــــردات . البشــــــري املــــــانع لقــــــبح األعمــــــال
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»Rational «Reason, Intellect, Wisdom, Logos )Webster, 1962: Vol. 2, 935, 1502( 
مبعــــىن اســــتدالل، دليــــل وحّجــــة، دليــــل، تقــــدمي الــــدليل، الفهــــم، اإلدراك، القــــدرة علــــى التفكــــري 

ــــــوعي،  ــــــذكاء، احلكمــــــة، املعرفــــــة، العلــــــم، الكــــــالم احلكــــــيم، ال    والقــــــانونة عالشــــــرياملنطقــــــي، ال
)Webster, 1962: Vol. 2, 935, 1496, 1502(.  

»Rational « مـاّدةمشـتق مـن »Ratio «مبعـىن النسـبة )ibid: 1496 ( يف وتـأيت هـذه املفـردة
 معجم وبسرت اإلجنليزي مبعىن التفكري املنطقي، العقالنيـة، معقـول، عقلـي، ُمـِدّل وفكـرّي منطقـي

)ibid( .»Rational « الــدماغ يعمــل علــى كشــف احلقــائق املرئيــة اخلارجيــة أو العقــل هــو قــدرة يف
غولــد وكولــب، (وفقــاً للمصــلحة  ، وجيعلــه مقّدمــًة لبلــوغ الغايــات الــيت اختارهــا)احلقــائق العلميــة(
مبعـــىن الـــدليل، العلّـــة، احلـــافز، القـــدرة علـــى اإلدراك » Reason«يف معجـــم وبســـرت ) 586 :ت.د

البشـــري والقـــدرة الـــيت مـــن خالهلـــا يســـتطيع  واملنطـــق، شـــكل مـــن أشـــكال التفكـــري، قـــدرة العقـــل
العقــل الــذي يـُـْدرُك احلقــائق » Reason«. (ibid: 1592)اإلنســان علــى التعــّرف واحلكــم والتمييــز 

ـــــــــــب، (ويتقبّلهـــــــــــا  ـــــــــــد وكول ـــــــــــة  .)586 :ت.دغول ـــــــــــة، يعادهلـــــــــــا يف االجنليزي مصـــــــــــطلح العقالني
»Rationality« مـاّدةمشتق مـن  و »Ratio «مبعـىن النسـبة )Webster, 1962: Vol. 2, 1496.( 

  .العقل من املفردات املهّمة يف الفلسفة وُعرَِضْت له تعاريف خمتلفة
علــی الــدليل  الربهــان املبــينّ  و هــو يعــين هعقليــوحســب رأي املتكّلمــني، العقــل دليــل وحّجــة 

ويقابلــــه يف . احلّجــــة علــــى املعارضــــنيلــــزام إويســــتخدم يف إثبــــات املعتقــــدات الدينيــــة أو  يالعقلــــ
، يف حـــــني يـــــذكر جـــــاراهللا أن )16005، 10ج  :1377دهخـــــدا، (العربيـــــة احلجـــــج املنقولـــــة 

تابعــة للعقــل ويف حالــة ) آيــات اهللا(املعتزلــة بــالغوا يف هــذا األمــر حــىت زعمــوا أن نصــوص الــوحي 
، ويعتقــــد بــــوعمران أن )248- 247 :1947(العقــــل يّتخــــذون جانــــب العقــــل تبــــاين الــــوحي و 

العقــل وحــده  العقــل املعتــزيل تــابع للــوحي وغالبيــة املتكّلمــني مــن املعتزلــة يؤّكــدون علــى ذلــك بــأنّ 
، كمــا يشــري جنــاح حمســن إىل هــذا املوضــوع )412 :1382(غــري قــادٍر علــى بيــان كافــة األمــور 

العقــــل أساســــهم الواضــــح يف دراســــة الفكــــر اإلســــالمي، الســــّيما يف  املعتزلــــة يعتقــــدون أنّ  بــــأنّ 
ـــم كـــانوا حيـــاولون عـــن طريـــق العقـــل حماربـــة التيـــارات الفكريـــة األخـــرى   يفاألقـــوال السياســـية وإ

  .اإلسالميتمع اجمل
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جمـــاالت الصـــراع بـــني هـــذه اجملموعـــات والتيـــارات الفكريـــة هـــو موضـــوع اإلمامـــة  ومـــن أهـــمّ 
الشـرع كما يذكر ابن زيد؛ لقد منح املعتزلة العقَل دوراً أساسـّياً وقـّدموه علـى   .)9- 8 :1385(

وجتــدر اإلشـــارة  .)74 :1391( احلجــج الســـمعية تابعــة لألدلــة واحلجـــج العقليــة ويعتقــدون أنّ 
إىل أّن هنــاك معتقــدات خمتلفــة عــن العقــل يف اجملتمــع اإلســالمي وكــذلك بــني املعتزلــة وال يســعنا 

علــــى الــــرغم مــــن املفــــاهيم  و. يف هــــذا املقــــال التطــــّرق إىل كافــــة أبعــــاده ودراســــته دراســــة شــــاملة
 يهـــمـــا : جابـــة علـــی ســـؤالني مهـــاحيـــاول هـــذا البحـــث اإلاملتضـــاربة واملتباينـــة عـــن العقـــل ودوره، 
و هـــو مقطـــع  يالثالـــث اهلجـــر الشـــطر األول مـــن القـــرن  مکانـــة اإلمامـــة عنـــد علمـــاء املعتزلـــة يف

مـن  يو مـا هـو رأيهـم حـول مسـألة اإلمامـة و هـالتـاريخ السياسـی و الفکـری؟  خاص يف زميين
  أهّم املسائل الکالمية؟

لصـــورة النهائيـــة ، مل ترتســـم امـــن أئّمـــتهم ونظـــراً لتشـــّقق الشـــيعة وانقســـامهم بعـــد رحيـــل كـــلٍ 
  .ة تعاريفاً خاصة أخرىياالمساعيللإلمامة برأي الشيعة اإلمامية بعد، كما أن للشيعة الزيدية و 

الزيديــة لكثــري مــن معتزلــة هــذه الفــرتة، ميكــن مالحظــة تــأثري اهــات جتلإلوبطبيعــة احلــال ونظــراً 
ويُعتـرب منـوذج . دية يف معتقدات املعتزلةقبول اإلمامة املفّضلة، وهو من العناصر املهّمة إلمامة الزي

  .لربهة الزمينةالعناصر املؤثّرة يف معتقدات املعتزلة هلذه ا اإلمامة املفّضلة الفاضلة من أهمّ 
وينبغي تسليط الضـوء علـى اإلمامـة مـن وجهـة نظـر أهـل السـّنة مبعناهـا الواسـع لقيـادة األمـة، 

اإلمامـة يف هـذا البحـث تعـين قيـادة األمـة مبعناهـا العـام وينبغـي اعتبـار تعريفهـا  ،ومـن هـذا املنطلـق
  .وأداءها بعيداً عن التعاريف الالحقة لإلمامة يف العهود األقرب، السّيما من وجهة نظر اإلمامية

فــالنبّوة فضــل . هلمــا هــدف واحــد ة هــم مصــدر اإلمامــة کمــامصــدر النبــو  ويعتقــد الشــيعة أنّ 
يف حــــني يــــرفض  .)132- 131، 4 ج :1384 طوســــي،(اهللا اخلــــاّص واإلمامــــة فضــــله العــــام 

املعتزلــة رأي الشــيعة علــى صــعيد مقارنــة اإلمامــة بــالنبّوة، ويعتــربون أن عّلــة وجــود هــذين األمــرين 
  .)117 :1385 حمسن،(خيتلفان وال يّتفقان معاً 

ويعتــربون اهلــدف مــن تعيــني اإلمــام هــو . املعتزلــُة باإلمامــة کحمايــة مصــاحل الــدينال يعتقــد و 
اإلمــــام لــــيس عنصــــراً إلبــــالغ وحفــــظ الــــدين بــــل منّفــــذ القــــوانني  رعايــــة املصــــاحل الدنيويــــة، ألنّ 

ويعتقــد جنــاح حمســن حبــّق  .)120 :ملصــدر نفســها( والقواعــد واملشــرف علــى املصــاحل الدنيويــة
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 املسلمني يف املواضيع املتعّلقـة باإلمامـة مـن وجهـة نظـرهم يعـود إىل الغايـةختالف اأساس  أنّ 
وتعيـــني املنشـــودة مـــن اإلمامـــة، واخـــتالفهم حـــول املواضـــيع األخـــرى ككيفيـــة إثبـــات اإلمامـــة 

م ملفهــــوم غايــــة اإلمامــــة ميكــــن  واســــتيعاب املســــلمني يف هــــذا اجملــــال. اإلمــــام نــــابع مــــن اســــتيعا
دنيويـــة مـــنهج غالبيـــة املســـلمني الـــذين يعتـــربون اإلمامـــة زعامـــة : منهجـــني أساســـينيتلخيصـــه يف 

ومـــن هـــذا  .ودينيـــة حبتـــة ومـــنهج الشـــيعة اإلماميـــة الـــذين يعتـــربون اإلمامـــة دينـــاً وعلـــى غـــرار النبـــّوة
عـن   نقال ؛78 ،1 ج :1962ابن مطهر حلي، (املنطلق يعترب الشيعُة اإلمامَة من أصول الدين 

 .)120 :1385 حمسن،

م الكالميــة وكــذلك  املعتزلــة و حــولكثــرية   أليفــاتٌ وهنــاك ت دورهــم  حــولأفكــارهم ومعتقــدا
البحـوث يف العـامل العـريب، ميكـن  سـبقأومـن . اإلسالميجملتمع ا يفيف احلياة الفكرية والسياسية 

  .اإلشارة إىل كتاب املعتزلة لزهدي جاراهللا
كثـــر أمهيـــة واألقـــرب مـــن نطـــاق هـــذه الدراســـة ميكـــن األاألكثـــر حداثـــة و ومـــن التأليفـــات 

إىل كتاب أفكار املعتزلة السياسية تأليف جناح حمسن والذي يتطـّرق فيـه إىل األصـول  شارةاإل
الكالمية للمعتزلة على ضوء املواضيع السياسية وينّسق األمـر مـن هـذا املنطلـق، وكتـاب احملنـة 

وأحـداث  حمـنتأليف فهمي جدعان؛ وكمـا هـو واضـح مـن عنوانـه، يتطـّرق يف كتابـه هـذا إىل 
هـذا الكتـاب إىل اجلانـب الكالمـي وكثـرياً مـا ُيسـّلط الضـوء علـى  وقّلما يهـتمّ . عتزلةوقضايا امل

ويعتقــــــد جــــــدعان أن تيــــــار احملنــــــة كــــــان غالبــــــاً . األبعــــــاد السياســــــية للمعتزلــــــة يف زمــــــن احملنــــــة
يكـون تيـاراً دينيّـاً حبتـاً ون املختلفـة مـن أن ؤ مايستهدف إطالق عنـان اخلليفـة للتصـّرف يف الشـ

قضـية االختيـار يف الفكـر اإلسـالمي  کتـابشـيخ بـوعمران  کما أّلف ) 69 :2000 جدعان،(
 القــرآن الكــرميحامد أبــو زيــد يف كتابــه مبوضــوع االســتعارة يف والــرّد علــى املعتزلــة كمــا اهــتّم نصــر 

 .حسب رأي املعتزلة

البـــاحثون  ص، قـــد خّصـــهيســـالماإل ةالفـــرت  يف يـــةه والفکر يـــتعّلـــق باملؤلفـــات الکالميمـــا يوف
يتطّرق مـادلونغ بشـكل أساسـي إىل معتزلـة القـرن الرابـع اهلجـري،  .نأذا الش ون فصالً يالغرب

وبقدميـــه تقريـــراً عـــن اخليـــاط املعتـــزيل، . الثالـــثولكنـــه يشـــري باختصـــار أيضـــاً إىل القـــرن الثـــاين و 
يّتفقــان، وبتقريــره  اإلمامــة يف القــرن الثــاين يتعارضــان وال حــوليــذكر أن آراء الشــيعة واملعتزلــة 
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عــن األشــعري يســتنتج أن بعــض أتبــاع املعتزلــة يف الشــطر الثــاين مــن القــرن الثالــث مــع قبــوهلم 
 مـادلونغ،( عتزالالبالآلراء األساسية لإلمامية يف شأن اإلمامة التحقوا باإلمامية مع التزامهم 

النظريــة الشــرعية للخلفــاء الراشــدين أو ويعتقــد كرونــه أن كافــة املعتزلــة تقّبلــوا ) 153 :1387
م التحقوا بالشيعة بكلّ  معىن الكلمة، ورّمبا حدث ذلك على مدى القـرن الثالـث اهلجـري  أ

ـــ الكـــالم و اجملتمـــع يف القـــرن الثـــاين و الثالـــث اهلجـــريكتـــاب ) 126 :1389( تأرخيـــاً عـــن  ــ
تبــه باللغــة األملانيــة ومتــت ترمجتــه وهــو كتــاب قــّيم لفــان اس ك الفكــر الــديين يف مطلــع اإلســالم

  .باللغة العربية كما تُرِجَم باللغة الفارسية ولكن مل يـُْنَشر بعد
وبعــد دراســة التمهيــدات التارخييــة . واســتخدم يف هــذا البحــث مقتطفــاٌت مــن هــذه الرتمجــة

ربهــة لتطــور الكــالم والرتكيــز علــى املنــاطق املختلفــة للعــامل اإلســالمي ودراســة الكــالم يف هــذه ال
الزمنيــة، يتطــّرق فــان اس يف كتابــه هــذا إىل دراســة التفــاعالت والتــداخالت و إىل تــأثري اجملتمــع 

ومـنهج فـان اس  1.اإلسـالمي يف القـرن الثـاين والثالـث اهلجـري علـى تشـكيل املـذاهب الكالميـة
يف تــاريخ علــم الكــالم مــنهج يعتمــد علــى التحليــل التــارخيي وعلــم االجتمــاع ويســعى إىل حتليــل 

وتعتمــد عناصــر الكتــاب علــى . قضــايا علــم الكــالم يف ســياق تــارخيي ويف إطــار علــم االجتمــاع
املـــدن والبيئــــات اإلســـالمية املختلفــــة يف القــــرن الثـــاين و الثالــــث اهلجــــري وعلـــى دراســــة الرجــــال 

ويضــّم الكتــاب كافــة املــذاهب . واملــدارس الدينيــة والكالميــة املختلفــة يف ســياق االجتــاه التــارخيي
كمـــا قـــام ايزوتســـو . مية والســـري الذاتيـــة ومعتقـــدات الشخصـــيات املعروفـــة لعلـــم الكـــالماإلســـال

الياباين خالل دراسة املدارس الكالمية األخرى، قام بدراسة معىن اإلميان يف الكـالم اإلسـالمي 
 .يف آراء املعتزلة

 شــــيخ اإلســــالمي نظــــرة شــــاملة و ومـــن بــــني التأليفــــات باللغــــة الفارســــية، يلقــــي فاضــــل و
عريفيـة علــى املعتزلــة، كمـا يقتصــر عــدٌد مـن البــاحثني علــى دراسـة األفكــار الكالميــة للمعتزلــة ت

آقاجــاين قنــاد،  ؛28-11 :1393؛ ســلطاين، 46-39 :1374جعفــري، (مبــنهٍج توصــيفي 
أو اإلفصـــــــــاح عـــــــــن رأي اخللفـــــــــاء العباســـــــــيني بالفلســـــــــفة والكـــــــــالم ) 143-168 :1386

وقـــــام آخـــــرون بـــــالتطّرق إىل الوظـــــائف والـــــدعاوي السياســـــية  .)72- 37 :1387مهـــــدويان، (
وبعـــد أن يُرّكـــز  .)17- 1 :1390يوســـفوند، (للمعتزلـــة يف العهـــد األول مـــن اخلالفـــة العباســـية 
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زادة على موضـوع أفضـلية اإلمامـة حسـب آراء الفـرق اإلسـالمية املختلفـة، السـّيما املعتزلـة  جنف
  .واألشاعرة والشيعة، يقوم بدراسة ونقد آرائهم يف هذا اجملال

وقــام مقــّدم بدراســة مكانــة الــّنص يف أصــول اإلمامــة بــأداٍء تطبيقــي آلراء املعتزلــة واألشــاعرة 
املدرســـة يف علـــى نقـــد جـــزٍء مـــن كتـــاب يف هـــذا البحـــث  رّکـــز هوأهـــل احلـــديث واإلماميـــة، ولكّنـــ

ويقــوم ربــاين كلبايكــاين بدراســة موضــوع اإلمامــة  .)119- 15 :1391مقــّدم، ( عمليــة التطــور
كمـــا قـــام آخـــرون   .)76- 55 :1381ربـــاين كلبايكـــاين، (بشـــكل عـــام يف املـــذاهب اإلســـالمية 

حــول (بدراســة الفــروق أو أوجــه التشــابه ملــذهب الشــيعة واملعتزلــة مــن وجهــة نظــر علــم الكــالم 
 ←؛ حول جمـاالت التشـابه 4: 1371سبحاين تربيزي،  ←االختالفات اجلوهرية للمدرستني 

مــة عنــد متكّلمــي اإلماميــة واملعتزلــة واألشــاعرة؛ جــزٌء مامكانــة اإل) 44- 37 :1372جعفريــان، 
دراسـة آراء اإلماميـة واملعتزلـة واألشـاعرة، تـأليف فريـق حتـت إشـراف : من كتاب حبث اإلمامـة

قضـايا شـّىت تتعلّـق باإلمامـة مـن وجهـة نظـر  ، حبـث يقـوم بدراسـة)فاضل(ي مطلق حممود يزد
يعـين : العلماء املسـلمني، السـّيما علمـاء الشـيعة ومقارنتهـا مـع آراء الفـرقتني الكالميـة الكبـرية

مكانة اإلمامـة وأمهيتهـا مـع دراسـة مقارنـة بـني آراء الفـرق الثالثـة الكالميـة . األشاعرة واملعتزلة
ة، الشـــيعة واملعتزلـــة واألشـــاعرة، وقـــام بتنســـيقها فريـــق حبـــوث الكـــالم اإلســـالمي جلامعـــة الثالثـــ

ويف هــذه الُكُتــب يتطــّرق  ). خــرالبــاب اآل: 1381يــزدي مطلــق، (العلــوم اإلســالمية الرضــوية 
كــل مؤلــٍف إىل جانــب مــن قضــايا املعتزلــة يف العهــود املختلفــة، يف حــني يســعى هــذا البحــث 

خاص على حبث اإلمامة ودراسة منهجهم يف جمال أدلّتهم وحججهم  تسليط الضوء بشكل
ــُر مــن أهــمّ  العصــور التارخييــة  العقليــة ويف نطــاق زمــين يبلــغ حــوايل نصــف القــرن، والــذي يـُْعَتبَـ

  .السياسية للمعتزلة
  

  المعتزلة والقرن الثالث الهجري .2
املعتزلـة حيـث . تاريخ اإلسالميتمّتع الشطر األول من القرن الثالث اهلجري بأمهّيٍة خاصة يف 

ذوي الفلســفة العقالنيــة وألول مــرّة وباإلســتعانة بقــدرة الســلطة احلاكمــة، متّكنــوا مــن الســيطرة 
وبنـــاءاً علـــى ذلـــك . علـــى جمـــاالت عديـــدة للبنيـــة السياســـية اإلجتماعيـــة للمجمتـــع اإلســـالمي
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وبغــّض النظــر عــن . ّيــز بأمهّيــة كبــريةمتّيــزت هــذه الفــرتة الزمنيــة والــدور الــذي قــام بــه املعتزلــة، مت
هــذا البحــث بدراســة املعتقــدات الكالميــة لعلمــاء املعتزلــة ويســلط  املناقشــات السياســية، يهــتمّ 
من أهّم األحباث الكالمية الـيت أثـارت اجلـدل منـذ  »اإلمامة«و. الضوء على موضوع اإلمامة

ووجهـــة نظـــر املـــدارس . ب اخلتلفـــةوأّدت إىل ظهـــور الِفـــَرق وبعـــض املـــذاه) ص( رحلـــة النـــيب
م  م الدينيــة واّجتاهــا الكالميــة يف هــذا الســياق مــن شــأنه أن يبــّني بطريقــة أو بــأخرى معتقــدا

يّتســُم وعليــه، فــإن التعــّرف علــى معتقــدات املعتزلــة يف فــرتة اّتصــاهلم بــالبالط احلــاكم . الفكريــة
ــٍة كبــرية يف دراســة أفكــار املتكّلمــني للقــرن الثــاين والثالــث  والعنــاء الــذي جينيــه الباحــث. بأمهّي

م أثـــر يـُــذَكر، مل يـــرتك للباحـــث ســـوى طريـــق واحـــد وهـــو أن يرســـم  الـــذين مل يبـــق مـــن مؤّلفـــا
عقائــدهم الــيت جيــدها يف املصــادر املتاحــة ويقــوم خطّــة بنفســه علــى أســاس أجــزاء متنــاثرة مــن 

 ،دائـــرة املعـــارف اإلســـالميةقـــًال عـــن ن(بإعـــادة بناءهـــا علـــى أســـاس تلـــك اخلطّـــة الـــيت رمسهـــا؛ 
وعلـــى الـــرُّغم مـــن أن مـــنهج هـــؤالء بالنســـبة لفلســـفة العقالنيـــة هـــو ) 343 :1378-1389

واضـحاً يف تعـاريفهم للعقالنيـة واسـتخدامها والـيت تـؤّدي  منهج معروف، ولكننـا جنـد اختالفـاً 
اً مــن علــى مــدى مخســون عامــاً تقريبــ »اإلمامــة«إىل فــوارق مجّــة وأحيانــاً متضــاربة يف موضــوع 

م الفكرية والسياسية   .سطو
  

  اإلمامة من وجهة نظر كبار علماء المعتزلة .3
  المفضولة ـ نموذج اإلمامة الفاضلة 1.3

بـني املعتزلـة واخلـوارج يف جمـال انتخـاب اإلمـام يف القـرن شـرتاك االينقل كرونـه عـدداً مـن أوجـه 
بالفوضويّة  زلة من أمثال األصم وهشام الفوطي وعباد بن سليمانتاملعالثالث اهلجري، ويدُع 

ومــن وجهــة . الرافضــني حلقيقــة تعيــني اإلمامــة والقيــادة عــن طريــق الشــارع املقــّدس) االناركيــة(
ــا تتحــّول إىل  ــا وتأثريهــا ميكــن االســتغناء عنهــا، أل نظــر هــؤالء مــىت مــا فقــدت اإلمامــة كفاء

: 1389 كرونـــــه،(يقـــــة تصـــــبح حكومـــــة غـــــري شـــــرعية ومرفوضـــــة حكومـــــة مســـــتبّدة، ويف احلق
مـــــن متكّلمـــــي املعتزلـــــة يف القـــــرن الثـــــاين  ــــــ) ق 201م ( بكر األصـــــمّ أبـــــو  كأدر ) 126-129

 القــرن الثالــث يف الســنتني األخريتــني مــن عمــره، ومــع ذلــك، نظــراً للمّيــزات اخلاصــةـ ـــللهجــرة 
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وكــان مــن املعارضــني لعلــي بــن أيب طالــب وهلــذا . ملعتقداتــه، نســّلط الضــوء عليــه يف هــذا البحــث
، وكــان مــن املعتقــدين باإلمجــاع يف )214 :1366 إبــن نــدمي،(الســبب طــرده املعتزلــة مــن بيــنهم 

ــا برأيــه ) ع( يعــرتف بإمامــة علــي انتخــاب اإلمــام، ومل عــن طريــق اإلمجــاع واتّفــاق الصــحابة أل
کــال الفــريقني  ِحبضــور بعــض الصــحابة يفعلــى ذلــك  جــاءت يف ظــروف حرجــة وكــان يســتدلّ 

) 456 :1999 اشـــــــعري،؛ 214: 1366النـــــــدمي،   ابـــــــن؛ 98، 1 ج :1384 ،شهرســـــــتانی(
األصم من املتكّلمـني الـذين يّتفقـون مـع إمامـة املفضـول علـى الفاضـل، وسـبب اعتقـاده ن کا

ذا النموذج ويّتفق مع إمامـة املفضـول علـى الفاضـل هلـذه يكافة املعتزلة املعتقدعن  خيتلف  ن 
أكثـــر  األســـباب بالنســـبة لآلخـــرين لكـــون الفاضـــل؛ أمـــٌر غـــري مســـتقّر وميكـــن ظهـــور شـــخصٍ 

فلألصـــــّم رأي خـــــاص يف ) 61-59 :1971 ،مامـــــهاإل مســـــائل(زمـــــن كـــــان  فضـــــيلًة يف أيّ 
الحــظ النــاس أحــوال بعضــهم الــبعض ومل يضــّيعوا حقــوق موضــوع اإلمامــة، فهــو يعتقــد؛ إذا 

ومــــن بعــــض آراءه ) 260 :1999 األشــــعري،(إلمــــام إىل مل تكــــن هنــــاك حاجــــة اآلخــــرين، 
 القـــرآن الكـــرميقبـــل القيامـــة، وهـــذا يتعـــارض مـــع آيـــات کـــاَن خلـــق النـــار واجلّنـــة   الكالميـــة أنّ 

، التوحيـــد، احلجـــة القـــرآن، خلـــق القـــرآنومـــن مؤلفاتـــه تفســـري  .)98 ،1 ج: هنفســـ املصـــدر(
  .)313 :1366 ابن الندمي،( ...والرسل و
اإلنســـان يبلـــغ  أنّ  املعتـــزيل) ق 210 م(املعتزلـــة، يعتقـــد بشـــر بـــن معتمـــر علمـــاء ســـائر وک

حقيقــة معرفــة اهللا مــن خــالل املشــاهدة واالســتدالل املنطقــي، فبعــد معرفــة ذاتــه ومعرفــة خلــق 
وهــذه املعرفــة تُفــِرُض عليــه الطاعــة واإلمتثــال ألوامــر . أن يبلــغ معرفــة اهللا الــدنيا، عنــدها البــدّ 

وباإلضــافة إىل حّجيــة العقــل باعتبارهــا مصــدراً وســبيًال للمعرفــة، يــؤمن بشــر . الشــارع املقــّدس
 یاهللا تعـال إنّ : واسـتناداً علـى ذلـك فهـو حيـّتج قـائالً . أيضـاً ) واألحاديـث القرآن(حبّجية اخلرب 
وأرســـل الرُّســـَل، وبـــذلك أّمت أســـباب التكليـــف لإلنســـان ويّســـر لـــه ســـتطاعة االان مـــنح اإلنســـ

ــــذا الســــبيل  ويقــــّدم بشــــر املفــــاهيم واآلراء ) 89 ،1 ج :1384 ،شهرســــتانی(املصــــلحة 
احلديثــة عــن التوحيــد والصــفات اإلهليــه مــن خــالل احلجــج اســتناداً علــى مقــّدمات املنطــق 

اخللــق اإلهلــي تعــين املشــيئة اإلهليــة نفســها علــى ســائر األمــور  أنّ  واحلــواّس، ويعتقــد) العقــل(
، ومل )املنطقــي(، ويعتمــد أســلوب بشــر علــى االســتدالل العقلــي )64 :1999األشــعري، (

وبانتقـــاده لـــبعض الصـــحابة . يلتـــزم التزامـــاً مطلقـــاً بالنصـــوص القرآنيـــة واألحاديـــث الشـــريفة



 35   نيره دلير

على األخبار واألحاديث وعلى آراء السلف حـول واخللفاء، يتطّرق بشر إىل النقد أو الرّد 
وكــان ) 78 :1362حممــود فاضــل، (وكــان ضــليعاً جــداً باملنــاظرة . وفضــيلتهم عدالــة الصــاحبة

، وكســــائر الزيديــــة كــــان يفصــــل بــــني األفضــــلية وحــــّق )ع(طالــــب  أيبيعتقــــد بأفضــــلية علــــي بــــن 
وكــان يعتقــد أن اإلمامــة مــن حــق اختيــار األمــة وكــان رافضــاً ) 1 :1988مرتضــى،   ابــن(اخلالفــة 

ألفضلية اإلمام وكـان يعتمـد يف هـذا اجملـال علـى األخبـار التارخييـة وعلـى كيفيـة انتخـاب أبـوبكر 
ومتّيزت عقيدته بتطبيق طريق املوازنة يف تعيني درجات الصـحابة والـيت  .)4- 2 :1386نوخبيت، (

 .)180 ،12 ج :1383 ،املعــارف اإلســالمية دائــرة(ن بعــده أصــبحت أكثــر انتشــاراً وتوّســعاً مــ
بصـفات العدالـة واحلكمـة ومعرفـة  َمْن ُنِصَب للخالفة عن طريق اإلمجاع وكان يتمّتع  ويعتقد أنّ 

بكـر  كـأيبميكنه، ومـن غـري أن يكـون األفضـل، أن يتـوّىل زمـام األمـة  ) ص(كتاب اهللا وسّنة نبّيه 
مـوه بـالر وكان بشر ) 7، 1 ج :1378 ابن أيب احلديد،( ّ  فضمييل إىل الشيعة، وهلذا السبب ا

يف السـجن، ونظّـَم قصـيدة حتتـوي علـى أربعـني ألـف بيـٍت يف عهد اخلليفة هارون الرشـيد ورمـوه 
ولكنــه كــان ُمقرّبــاً ). 52 :1986 إبــن املرتضــى،(ومعتقــدات مناوئيــه  يـَــرُدُّ مــن خالهلــا علــى آراء
ـــه احلـــرب يف  )ع(علـــّي  وكـــان مقـــرّاً حبـــقّ ). املصـــدر نفســـه( يف عهـــد خالفـــة املـــأمون مـــع مناوئي

وكتــب ابــن نــدمي كتابــاً عنــه ). 456 ،453: 1999األشــعري، ( التحكــيموكــذلك حــول قضــية 
تركـــت آراء بشـــر يف موضـــوع اإلمامـــة تـــأثرياً  ). 205 :1366نـــدمي،   إبـــن( إلمامـــةاحتـــت عنـــوان 

م األساســية . كبــرياً علــى اهتمامــات مدرســة بغــداد وكــان يعتنــق مــذهب الزيديــة ويــؤمن مبعتقــدا
وفصـــل األفضـــلية مـــن حـــق ) ع(ه كـــان يعتقـــد بأفضـــلية اإلمـــام علـــي يف جمـــال اإلمامـــة، أي أنـــ

  ).21 :1986 املرتضى،  إبن(اخلالفة 
يف وكـــان مّتفقـــاً مــع ضـــرار بـــن عمـــرو يف نظريتـــه السياســـية ): ق213 م(مثامــة بـــن األشـــرس 

موضوع اإلمامة وهي أن شخصاً من غـري العـرب وإن كـان نبطيّـاً مسـلماً يكـون جـديراً بالتقـدير 
واإلحـــرتام أكثـــر مـــن مســـلٍم قريشـــي، وعليـــه، ينبغـــي تقدميـــه علـــى القريشـــي يف منصـــب اخلالفـــة 

ضـــرورة كافـــة املعـــارف  وكـــان يؤّكـــُد علـــى .)102 ،17 ج :1388، دائـــرة املعـــارف اإلســـالمية(
). 96- 95 ،1 ج: 1384  ،یشهرسـتان( لألشـياءاإلنسانية ويعتقد حبسـن وقـبح العقـل بالنسـبة 

والســّنة القــرآن الكــرمي لعقــل عنــد مثامــة إىل تقــدمي آراٍء تتعــارض بعضــها مــع آيــات اوأّدت حجيّــة 
األفعـــال الحتتـــاج إىل فاعـــل وبنـــاءاً علـــى ذلـــك كـــان  منهـــا أنـــه كـــان يعتقـــد؛ أنّ . النبويـــة الشـــريفة
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 لــيس هلــا »أحــداث«اإلرادة الوحيــدة هــي فعــل اإلنســان، وســائر األفعــال عنــده : يســتنتج قــائالً 
  .)347- 346 :1988ابن مرتضی،  ؛11، 9 ج :ت.دعبد اجلبار،   قاضي( ُحمِدثاً 

مـــن تالمـــذة بشـــر، وكأســـتاذه كـــان يـــرّجح املفضـــول علـــى ) هــــ226د (أبـــو موســـى مـــردار 
عتزاليــة يف بغــداد وكــان مــن رّواد املدرســة اال .)52-51 :1971 ،ةاالمامــمســائل (الفاضــل 

وبــرز مــن ) ع(ومــن بعــده أوالده احلســن واحلســني ) ع(بأرجحيــة مكانــة اإلمــام علــي  نياملــؤمن
؛ 278 :ت.د قاضــي عبــد اجلبــار،) (اجلعفــرين(بـني تالمذتــه جعفــر بــن حــرب وجعفــر بـن مبّشــر 

واملؤّرخــــون والبــــاحثون يعتــــربون أن انتشــــار مدرســــة املعتزلــــة تــــرتبط ) 228 :1387 مــــادلونغ،
  .)27-26: 1950نصري نادر، (العابدة  بشخصيته الزاهدة

ــ236(جعفــر بــن حــرب کــان  موســى مــردار مــن كبــار املعتزلــة يف بغــداد ومــن تالمــذة أبو ) هـ
ومـــن بـــني املعتقـــدات الثالثـــة يف موضـــوع اإلمامـــة؛ واســـتناداً علـــى الســـّنة النبويـــة الشـــريفة يعتقـــد 

، ويف )52-49: 1971، مســـائل اإلمامـــة(جعفـــر بضـــرورة رضـــى الفاضـــل بإمامـــة املفضـــول 
وكـان ) 34 :1977 ملطـي،(هذا املعتقد كان مماثًال مـع جعفـر بـن مبشـر ومـع معتزلـة بغـداد 
؛ 43 :1988 ابـن مرتضـی،(يُدعى جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر يف املصادر باجلعفرين 

ــ 234 م(وكـــان جعفــر بـــن مبشـــر ) 81 :1988، خيـــاط ؛38 :1977 ملطــي، بـــالوجوب  يـــؤمن) هـ
اإلمامـة مـن : العقلي ملعرفة اهللا تعاىل، ولكنه مل يُقّر بالوجوب العقلـي ملعرفـة اإلمامـة ويسـتدّل باحلّجـة

وكـــــان يعتقـــــد  .)210، 1 ج :1384 ،شهرســـــتانی(مصـــــاحل الـــــدين وإلقامـــــة احلـــــدود الشـــــرعية 
وبالنســـــبة ). 7 ،1 ج :1378إبـــــن أيب احلديـــــد، (بكـــــر  علـــــى أيب) ع(بأفضـــــلية اإلمـــــام علـــــي 

أفضــل  ، يعتقــد كــٌل مــن جعفــر بــن مبّشــر و جعفــر بــن حــرب واإلســكايف أنّ )اخلالفــة(لإلمامــة 
، ويف نفـس الوقـت يقـّرون )ع(  طالبهو علي بن أيب ) ص(شخص هلذا املقام بعد رسول اهللا 

ا) أبوبكر(باإلمامة املفضولة  كمـا يعتـربون مـن الزيديـة  يعتـربه بعـض املـؤلفني  لذلكو  .ويعرتفون 
 2.بغداد من الزيديني يفاملعتزلة سائر مجاعة 

املعــارف   دائــرة(اإلمامــة ال يعــين الزيديــة  حــوليف اآلراء شــرتاك االأوجــه  واجلــدير بالــذكر أنّ 
وحســـــب الســـــّنة النبويـــــة الشـــــريفة يف تعيـــــني بعـــــض قـــــادة ) 173 ،18 ج :1389، اإلســـــالمية

اجلــــــيش، كــــــان يــــــؤمن برتجــــــيح اإلمامــــــة املفضــــــولة علــــــى الفاضــــــلة مشــــــروطاً برضــــــى الفاضــــــل 
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ســــبب اإلميــــان  ويــــرى أنّ  .)7، 1 ج :1378 ؛ ابــــن ايب احلديــــد،35- 34 :1977  ملطــــي،(
 :1977  ملطـــي،(هـــو شـــرط صـــّحة اإلمامـــة ببيعتـــه مـــع اخللفـــاء الســـابقني ) ع(بأفضـــلية علـــي 

األســـوة األخالقيـــة فحســـب، بـــل كـــان مبعـــىن العلـــم العقائـــدي  »األفضـــل«ومل يعـــين  .)35- 34
وال يـــزال هـــذا العلـــم يُعـــّرُف برباعـــة وســـيادة الفقيـــه حـــىت اآلن؛ ولكـــن ابـــن مبّشـــر . املمتـــاز أيضـــاً 

، مل يـــتم انتشـــار الرتمجـــة 4 ج فـــان اس،(ّســـره مبعـــىن الصـــالحية يف بيـــان أصـــول علـــم الكـــالم يف
باإلمامـــة املفضـــولة وكـــانوا  وغالبيـــة معتزلـــة بغـــداد ومـــنهم اإلســـكايف كـــانوا يعتقـــدون). الفارســـية

يقولــون المــانع بــأن يبــايع املســلمون باإلمامــة لرجــل يعلمــون أنــه األفضــل وهنــاك مــن هــو أفضــل 
كما كـان . حبجّية العقل) هـ240  م(ويف إثبات املعتقدات اإلميانية يعتقد اإلسكايف . هوأعلم من

ويف . ، ومصـدراً الكتسـاب احلقـائق)الرويـات(يعترب العقل وسيلة لفهـم ونقـد النصـوص واألخبـار 
موضوع اإلمامة، قام بدراسة نقدية لألحاديث والروايات التارخيية وبأسلوب استداليل قام مبقارنة 

بكر وعمر، ووفقـاً للتمهيـدات الروائيـة والشـواهد التارخييـة  ومعاوية وعثمان وأيب) ع(وك علي سل
ويعــّده اخليــاط يف كتــاب ) 70- 20، 1402اســکايف، (علــى اآلخــرين ) ع(  يــربهُن أفضــلية علــي

الــذهيب، (ويعتــربه الــذهيب شــيعيّاً ) 156 :1988خيــاط، (، نتصــار مــن زعمــاء الشــيعة املعتزلــةاال
، والــذي ذكـــره )28 ،4ج  :ت.د صـــفدي،(ولــه كتـــاٌب يف اإلمامــة  ،)550 ،10 ج :1471

؛ 7، 1 ج :1378، احلديـدابن ابی (ابن احلديد حتت عنوان واملقامات يف مناقب أمري املؤمنني 
ويف السياســــة، علــــى الــــرغم مــــن قبولــــه ملشــــروعية ). 550، 10ج  :1471الــــذهيب، : وكــــذلك

ـــه إلمامـــة امل ـــاً بكـــلّ )أو األفضـــل(ضـــول علـــى الفاضـــل فخالفـــة عثمـــان وقبول ـــراه يفّضـــل علّي  ، ن
 :1378 ابـــن ايب احلديـــد،(صـــراحة ويف هـــذا اجملـــال يـــرفض كتـــاب العثمانيـــة للجـــاحظ البصـــري 

ويصـــرّح اإلســـكايف يف رديّتـــه علـــى الرســـالة العثمانيـــة للجـــاحظ بأنـــه ال يُنكـــر ). 215 ،13  ج
، )ع(  يقـــّدم أحـــداً مـــنهم علـــى علـــيّ أفضـــلية أحـــٍد مـــن الصـــحابة وماضـــيهم املشـــرق، ولكنـــه ال

اسـتناداً علـى اآليـات ) ع(أول من أسلم ويبّني فضائل علـي کان علياً   ويذكر حججاً كثرية بأنّ 
  .)53 :1971 ،ةماماإل مسائل(القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة واألشعار 

ابــن حــزم، (مــن تالمــذة هشــام بــن عمــرو الفــوطي ) 250م (عبــاد بــن ســليمان الصــيمري 
وكــان يعتقــد أنــه عنــدما تّتخــذ األمــة ) 229، 3 ج :1406؛ ابــن حجــر، 79، 3 ج :ت.د
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شـــكلها وعنـــدما تكـــون صـــاحلة وبعيـــدة عـــن الظلـــم تكـــون حباجـــة إىل اإلمـــام ليـــدبّر أمورهـــا 
 حـزم، ابـن(وميسك بزمامها، وإن سلكت سبيل العصيان والبغي والفجور الحتتاج إىل إمام 

ربهن ذلــك ويــ) ع(ويعتقــد أنــه الجيــوز أن يكــون هنــاك إمامــاً بعــد علــي ). 154، 4 ج :ت.د
علـى اإلمجـاع، واختلفـت ) ع(بكر وعمر وعثمان وعلي قائالً؛ لقد اجتمعت األمة يف عهد أبو 

فـإن جـاز أن يكـون هنـاك إمامـاً بعـد . على ضرورة وجـود اإلمـام أو عـدم وجـوده) ع(بعد علي 
األمــة ال جتتمــع علــى  ألنّ . ينبغــي أّال يكــون هنــاك أي اخــتالف حــول هــذا املوضــوع) ع(علــي 
علّيـــــاً مل خيضـــــع  كمـــــا كـــــان يعتقـــــد أنّ ). 495، 1 ج :1999األشـــــعري، (تلـــــف عليـــــه مـــــا خت

  ).454، 1 ج :املصدر نفسه(للتحكيم ومل يُقّر به 
وكـــان جنـــاح حمســـن يعتقـــد أنـــه مل يكـــن بـــني املعتزلـــة وحـــىت مـــن بـــني معتزلـــة بغـــداد أحـــٌد يُقـــّر 

، )ع( بتفضــيل علــيوكــان معتزلــة بغــداد يعتقــدون . بوجــود نــّص صــريح حــول شخصــية خاصــة
وبعــد قبــوهلم لضــرورة إمامــة املفضــول علــى األفضــل حســب تشــخيص صــالح  ولكــن بعــد فــرتة

بأفضـلية عتقـاد االواتّفقـوا علـى املسـاواة بـني ، )الشـورى(املسلمني من جانب أهـل احلـّل والعقـد 
ـــم يزعمـــون أنّ ) ع(علـــي  ؤون الدينيـــة األفضـــل أمـــٌر معنـــوي ويتعلّـــق بالشـــ وإمامـــة املفضـــول، أل

  .)108 :1385(واإلمامة قضية سياسية وتتعّلق باألمور الدنيوية 
  
  المعتزلة والمعتقدون بنمط اإلمامة الفاضلة 2.3

ومن هذا املنطلـق، تتماثـل الفرقـة األخـرية . املعتقدون باإلمامة الفاضلة مل يّتفقوا على نتيجة واحدة
بـو أوكـان . مع أولئك الذين تقبّلوا اإلمامة املفضولة يف نتيجـة موضـوعية اإلمامـة يف سـنّتها التارخييـة

ميكـن : الشـرع، وكـان يقـوليـؤمن بـالوجوب العقلـي يف معرفـة اهللا قبـل ) هــ235م (اهلذيل العّالف 
وأســـلوب حجيّـــة ). 76 ،1ج : 1384، یشهرســـتان( معرفـــة اهللا عـــن طريـــق العقـــل واحلجـــة

ــــذه أبو  اهلــــذيل يف املنــــاظرات مــــع املنــــاوئني كــــان علــــى أســــاس اجملادلــــة، ليتســــّىن لــــه إقنــــاعهم 
قنـاعهم وكان يتناظر مع النصارى والزنادقة علـى أسـاس األدلـة العقليـة ليـتمكن مـن إ. الطريقة

اآليــــات وإضــــافة إىل األدلــــة العقليــــة كــــان يعتمــــد علــــى ). 266 ،4ج : ت.د ابــــن خلکــــان،(
وعلـى عكــس واصـل بـن عطـا وعــدد آخـر مـن املعتزلـة، مل يُقــّر : ويف موضـوع اإلمامـة. والرويـات
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أبو اهلذيل بصّحة اإلمامة املفضـولة علـى الفاضـلة، ألنـه لـيس هنـاك مقامـاً بعـد النبـّوة أعلـى مـن 
األفضـل مـن اجلميـع هو األفضل يف أيامـه، فاإلمـام أيضـاً يكـون ) ص(مة، وكما كان النيب اإلما

بكـــر وعمـــر ويف الســـنوات الســـّتة األوىل مـــن خالفـــة  ويـــرى هـــذه الصـــالحية يف أيب. يف عهـــده
الفضيلة، نراه يضُع علياً بعـد متساويان يف  وعليا اأبا بكر  عثمان، وعلى الرغم من أنه يرى أنّ 

ـــــــة عمـــــــر  ؛ 45: 1977، ؛ ملطـــــــي54- 51: 1386، اکـــــــرب یناشـــــــ(وعثمـــــــان يف دور اخلالف
  ).13: 1386؛ نوخبيت، 12: 1999األشعري، 

باإلمامـة الفاضـلة، ويف ن ياملعتقـداملعتزلـة  مـن أهـمّ ) هـ231 م(ويُعَتُرب إبراهيم بن سّيار نظام 
وهـو مـن كبـار معتزلـة القـرن الثالـث . اهلـذيل يف الـرأي یشأن اإلمامة الفاضـلة كـان ُمّتفقـاً مـع أبـ

ـــة اإلمجـــاع ن ياآلخـــر اهلجـــري وعلـــى عكـــس املعتزلـــة  ـــّر حبجّي ، 1ج : 1384، شهرســـتانی(مل يُق
تعيـــني اإلمـــام ال يكـــون إّال  أنّ  كـــان يعتقـــد  و وتـــأثّراً بالشـــيعة .)101: 1385البغـــدادي،  ؛80

رة باجلنــة واحــتّج ابــن ســّيار علــى حــديث العشــرة املبّشــ). ص(والنــيب ) القــرآن(عــن طريــق الــنّص 
) 80 ،1 ج: هنفسـ  املصـدر) (ص(وعلى حجّية السّنة وكان يطعن بالكثري من صـحابة الرسـول 
 :هنفســـ املصـــدر(أقوالـــه مصـــطنعة  وأثـــار كـــالم نظـــام ردود الفعـــل عنـــد أهـــل الســـّنة، وزعمـــوا أنّ 

ــا فكريّــاً وحضــارياً هــي البصــرة؛ وهــي مســقط رأس نظــام وبيئتــه الــيت کــان  .)81 ،1  ج ترعــرع 
ويُعـدُّ نظـام وأسـتاذه . من أكرب املراكز الثقافية والعلمية للعامل اإلسـالمي يف القـرن الثـاين اهلجـري

. اجلاحظ من أبرز ممثلي املدرسة البصـريةوتلميذه ) 80 :1385بغدادي،  عبدالقاهر(أبواهلذيل 
وتعـّرف متكلمـي املسـلمني علـى هـذه فالطـون او أرسـطو وعهد نظام عهٌد كثرت فيه ترمجة كتـب 

ومل يُسـتثىن نظـام مـن . املؤلّفات وكم كانوا يتعّرضون للذّم واإلهانة بسـبب تـأثّرهم بكتـب الفلسـفة
م   ؛50- 49: 1986ابـــن املرتضـــی، (مطالعـــة كتـــب الفلســـفة واالســـتنهال مـــن مشـــرب معتقـــدا

ــــه). 77 ،1ج  :1384 ،شهرســــتانی ــــأثّراً بالفلســــفة، تغــــّري أســــلوب نظــــام وبعــــض معتقدات . وت
العقـــل مصـــدراً ملعرفـــة  وبالتـــدقيق والتمحـــيص يف آراء نظـــام ميكننـــا أن نُـــدرك أنـــه كـــان يُـــؤمُن أنّ 

وحججــــه يف حبــــوث التوحيــــد  .)121، 111، 110 ،17 :1987اجلــــاحظ، (أصــــول الــــدين 
وكــان يــؤمن . بــالقرآن والرويــات كــان يســتدلّ   تســتند علــى املقــدمات العقليــة وقّلمــا...  واملعــاد و

إن اإلنسـان : يقـول وكـانّ  .لیتعـابالوجوب العقلـي للحسـن والقـبح والوجـوب العقلـي ملعرفـة اهللا 
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بســبب (، إن كــان يتمّتــع بالقــدرة علــى تقــدمي احلجــج فيــه املفّكــر قبــل اســتماعه للحكــم ووروده
نظــام  معتقــداتومــن ) 82 ،1 ج :هنفســ املصــدر(، تُفــَرُض عليــه معرفــة البــاري تعــاىل )الربهــان

  .)58 ،1 ج :1384 الشهرستاين،(املعروفة هو إنكار حجية اإلمجاع وإنكار حجّية القياس 
هم ممن خيتلفون مع اجلماعـة املـذكورة آنفـاً : واجملموعة الثانية من املعتقدين باإلمامة الفاضلة

  .لإلمامة مع الذين يقبلون اإلمامة املفضولةيف موضوع الفاضل ويتماثل منط قبوهلم 
) ع(  علــيالــذي يُنكــر إمامــة اإلمــام ) هـــ226 م(ومــن أبــرز هــؤالء هشــام بــن عمــرو الفــوطي 

وهـو مـن املـؤمنني بإمامـة  .)20 :املصـدر نفسـه(اإلمامة حتصل عن طريق اإلمجاع  ويعتقد أنّ 
: 1995 إبـن هبـة اهللا،؛ 56، 49 ج :1421إبـن عسـاكر، (الفاضل ويُقّر بإمامـة الصـحابة 

وهـي ) مقتل عثمـان(كانت يف زمن الفتنة ) ع(إمامة اإلمام علي  ويعتقد أنّ ). 56 ،49 ج
إبـــــن هبـــــة اهللا، (إمامـــــة الصـــــحابة صـــــحيحة  ويـــــرى أنّ ). 172 :1346البغـــــدادي، (باطلـــــة 
ويــدعو ابــن اجلــوزي الشــيباين معتقــدات هشــام بــن عمــرو بالفضــيحة ). 56، 49 ج :1995

 ،یالصـفد(كمـا يـدعوها الصـفدي بـالكفر الصـريح ) 389، 3 ج :1993 إبن ناصر الدين،(
وإمامــــــة اإلمامــــــة ال تُعَقــــــُد يف زمــــــن الفتنــــــة،  وكــــــان أتبــــــاع هشــــــام يعتقــــــدون أنّ ). 420 ،7 ج

ا   جــاءت يف زمــن الفتنــة ولــذلك) ع( علــي  .)172، 4ج  :1418 املقريــزي،(كــانوا يرفضــو
وبنــاءاً علــى ذلــك، كــان . مصــدراً لربهنــة املعتقــدات واكتســاب احلقــائق لويـَْعتَــِربُ هشــام العقــ

ســتدالل االغــري صــحيحة وكــان يشــّكك فيهــا عــن طريــق  القــرآن الكــرمييعتــرب بعــض مفــاهيم 
العقـل مصـدراً الكتسـاب احلقـائق ووسـيلة  وكـان يعتـرب). 110: 1385البغـدادي، (واحلجج 

هشــام كــان يعتــرب العقــل حّجــة يف اكتســاب  لربهنــة املعتقــدات وأكثــر حججــه تــدّل علــى أنّ 
  .احلقائق وإن اضطّر لإلشارة إىل اآليات القرآنية فهي ألجل انتقادها أو الرّد عليها

وكـــان يُقـــرُّ بعـــدم جـــواز ) هــــ255 م(ومـــن املعتقـــدين اآلخـــرين إلمامـــة الفاضـــلة، اجلـــاحظ 
، ويعتقـد بإمامـة الفاضـل فقـط )197 :1987اجلـاحظ، (إمامة املفضول مـع وجـود الفاضـل 

وكــــــان هــــــو األفضــــــل مــــــن اجلميــــــع يف عهــــــده ) ص(بكــــــر يــــــأيت بعــــــد النــــــيب  یوأن مقــــــام أبــــــ
جـــه الربهـــاين )56 :1971 ،االمامـــه مســـائل( ، وتـــأثّراً بالفالســـفة، تشـــري آراءه وأفكـــاره إىل 

 کمـا تؤيّـد منهجـه) 101، 1 ج :1384، شهرسـتانی(اإلميانية  قالين يف إثبات املعتقداتوالع
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وباســتخدام أنــواع الرباهــني القياســية و الروائيــة  . العقـالين وخمالفتــه مــع الظاهريــة والتزامــه بالنصــوص
ويف رســالة حجــج النبــّوة ومــن خــالل . اجلــاحظ لربهنــة املعتقــدات اإلميانيــة أو رّدهــا كــان يســتدلّ 

. احلــواس واألخبــار مقّدمــة للحجــج املنطقيــة أنّ : تقســيم احلجــة بــاحلواس واألخبــار يبــّني اجلــاحظ
ويــرى اجلــاحظ العقــَل وســيلة للمعرفــة، ولكــن ال ميكــن إدراك . ويــتُم االحتجــاج عــن طريــق العقــل

  .)158، 128: 1987اجلاحظ، (غري االستعانة باحلواس والروايات املعرفة من 
. اجلـــاحظ يقـــّدم أدلّـــة منطقيـــة عقليـــة ليـــربهن علـــى صـــّحة األخبـــار والروايـــات واحلقيقـــة أنّ 

وأسلوب اجلـاحظ يف دراسـة آراء كافـة املتكّلمـني وبرهنـة أصـول الـدين قـائٌم علـى املنطـق العقلـي 
يه الضــرورة لإلشــارة إىل آيــات القــرآن الكــرمي وإىل أقــوال وعلــى الروايــات، وقّلمــا كانــت تســتدع

املقارنـة للفعـل سـتطاعة االالصحابة واملفّكرين، كما كان يعتمد على آيات القرآن للتأكيد علـى 
وحـــول خالفـــة وإمامـــة اخللفـــاء الراشـــدين، يّتفـــق اجلـــاحظ باعتقـــاده مـــع أهـــل  .)هنفســـ املصـــدر(

حول موضوع اإلمامـة وأثارت بعض مؤلّفاته ). 13، 1 ج :1987اجلاحظ، (السّنة واجلماعة 
). 355 ،4 ج :1406؛ إبن حجـر العسـقالين، 209: 1366إبن الندمي، (اهتمام املأمون 

وكتــب اجلــاحظ رســائل يف تأييــد ودعــم اخلالفــة العباســية والــرّد علــى خمــالفيهم، وجــاء كتــاب 
إمامــة معاويــة يف الــرّد علــى أصــحاب احلــديث الــذين كــانوا يقّدســون معاويــة، وكتــاب وجــوب 

وللجـاحظ مؤّلفـات يف . اإلمامة يف الرّد على اخلوارج الـذين مل يؤمنـوا بضـرورة اإلمـام واحلـاكم
ولـو اسـتثنينا، يف ) 242، 2 ج :1374املسـعودي، ( اسيني حول موضوع إمـامتهمدعم العب

آراء كافــة كبــار املعتزلــة  ايــة املطــاف، اآلراء الشــاّذة لنظــام ولعــدٍد آخــر مــن أمثــال مثـّـام، فــإنّ 
هلذه الفـرتة الزمنيـة، علـى الـرغم مـن االخـتالف يف أدلّـتهم يف موضـوع وجـوب اإلمامـة وكيفيـة 
انتخــاب اإلمــام وحّقــه و أشــكال تعيينــه، كانــت يف النهايــة نتيجــة واحــدة تؤّكــد علــى صــحة 

  .حقيقة األمر يف سّنة السلف
 

  النتيجة. 4
م ا لعقــــل واملنطــــق يف البحــــوث الفكريــــة والكالميــــة ااســــتخدام  يف وختلــــف املعتزلــــة يف أســــلو

وحاولنــا . اختالفــاً كبــرياً مــع بعضــهم الــبعض وبــرزت نتائجهــا يف ظهــور معتقــدات كالميــة خمتلفــة



 الشطر األول من القرن الثالث اهلجري يف لكبار متكّلمي املعتزلة »اإلمامة«دراسة فكرة    42

 »لإلمامــة«مــن خــالل هــذا البحــث حتديــد هــذا االخــتالف وتبينيــه عــن طريــق دراســة موضــوعية 
شخصــيات املعتزلــة  وتشــري اإلجنــازات البحوثيــة أنّ . وأوائــل املعتقــدات الكالميــة وهــي مــن أهــمّ 

الكبـــرية يف الشـــطر األول مـــن القـــرن الثالـــث اهلجـــري والـــذي ُعـــِرَف بعهـــد ســـيطرة املعتزلـــة علـــى 
فبعضــهم اختــار اإلمامــة . خمتلفــة يف جمــال اإلمامــة الســلطة السياســية والثقافيــة، كانــت هلــم آراء

ة إمامــــة الصــــحابة، هم اآلخـــر اختــــار املفضـــول كمــــا اتّفــــق بعضـــهم علــــى صـــحّ الفاضـــلة وبعضــــ
وبنـاءاً علـى . وبعض آخر اعتـرب سـّنة السـلف مناسـبة وبعضهم على اإلمجاع واآلخر على النصّ 

م يف موضــوع  ، ولكــن يف النهايــة تتفــق »اإلمامــة«ذلــك، ميكــن التصــريح يف اخــتالف معتقــدا
م الكبـرية تشـهد بشـكل أو الغالبية منهم علـى قبـول حتّقـق اإل مامـة ومعتقـدات غالبيـة شخصـيا

  .ارخيية للخالفة يف صدر اإلسالمبآخر على صّحة السّنة الت
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  .والنشر للدراسات
کــــالم  ةجملــــ، »بغــــداد معتزلــــه بصــــره و معتزلــــه هــــاي خمتلــــف ديــــدگاه« ).ش 1374 ربيــــع( جعفــــري، يعقــــوب

  .13 العدد ،اسالمي
 مـؤمتر يفقـاالت امل ةجمموعـ ،»هاي قرابت شيعه و معتزلـه در قـرن سـوم زمينه«). ش 1372( جعفريان، رسول
 .95 العدد ،شيخ مفيد
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موقــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــوراق، : ، مصــــــــــــــــــــدر الكتــــــــــــــــــــاب7 و 3 ج، الــــــــــــــــــــوايف بالوفيــــــــــــــــــــات ).ت.د( الصــــــــــــــــــــفدي
http://www.alwarraq.com ،]الكتاب مرقم آليا غري موافق للمطبوع[. 

ــــوري صــــفي ــــژاد، طالــــب پ ــــدالرحيم ن ــــن عب ــــدالکرمي ب : طهــــران ،العــــرب لغــــه يف رباأل منتهــــي). ش 1377( عب
  .سالميهإ

 ةطبعــ، 4 الســيد حســني حبرالعلــوم، ج: التحقيــق ،الشــايف تلخــيص). ق 1384( احلســن بــن اجلعفــر طوســي،
 .النجف

: هــرانط ،بررســي و التحقيــق در احــوال و آراء و افکــار و آثــار معتزلــه ؛معتزلــه). ش 1362( فاضــل، حممــود
 .مرکز نشر دانشگاهي

طــه : شــرافاإل، هــوايناألفــواد محــد أالتحقيــق  ،ابــواب التوحيــد و العــدل املغــين يف). ت.د(عبــداجلبار  قاضــي
  .ةالرتمجللتاليف  ةالداراملصري: حسني، قاهره

  .سخن: مسعود جعفري، طهران: ةالرتمج ،اسالم در سياسي هانديش تاريخ). ش 1389(پاتريشيا  کرون،
ــــد، ــــوس گول ــــام و جولي ــــب .ل ويلي ــــوم فرهنــــگ). ش 1376(کول ــــا یمصــــطف: الرتمجــــه ،اجتمــــاعي عل  و ازکي

  .مازيار: طهران مازندراين، زاهدي جواد حممد: التنقيح آخرون،
جــواد قــامسي، : ةالرتمجــ ،ميانــه هــاي ســدههاي اســالمي در  و فرقــه هــا مکتــب). ش 1387(ويلفــرد  مادلونــگ،
 .اسالمي هاي بنياد پژوهش: مشهد

  .فرهنگي و علمي: طهران نيا، صدريباقر : ةالرتمج ،معتزله سياسي هانديش). ش 1385(جناح  حمسن،
  .احليات ةمکتب دار: مصر، 8 ج ،القاموس جواهر من العروس تاج). ت.د( الزبيدي مرتضي حممد

التحبـــري شـــرح التحريـــر يف أصـــول ). ق 1421(مـــرداوي حنبلـــي، عـــالء الـــدين أيب احلســـن علـــي بـــن ســـليمان 
 .مكتبة الرشد: ، حتقيق عبدالرمحن اجلربين، عوض القرين، أمحد السراح، رياض2 ج، الفقه

  .ن.د: بريوت اس، فان قيحتقمنسوب به ناشيء اکرب، ). م 1971( االمامه مسائل
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پاينـده، بوالقاسـم أ: ةالرتمجـ، 2 ج، الـذهب و معـادن اجلـوهر مـروج). ش 1374(مسعودي، علـي بـن احلسـني 
  .علمي و فرهنگي: هرانط
واحملاسـن معـروف بـه العيـون  املختـاره مـن الفصـول(جمالس در مناظرات  .)ش 1339( نعمان بن حممدمفيد، 

: طهــران ،خانبابــا مشــار: بــن آقاحســني التحقيــق خوانســاري، مصــحح الــدين حممــد ، مجــال1 ج ،جمــالس
  .رنگني

نـــص در مبـــاين امامـــت بـــا رويکـــرد تطبيقـــي بـــه آراء معتزلـــه، جايگـــاه « ).ش 1391 اخلريـــف( مقـــدم، حامـــد
 .7 العدد ،2 السنة، امامت پژوهي جمله ،»اشاعره، اهل حديث و اماميه

منصــور : التحقيــق، 4 ج ،عتبــار بــذکر اخلطــط و اآلثــاراملــواعظ و اال). ق 1418(بــن علــي محــد أمقريــزي، 
  .ةالعلميدار الکتب : خليل عمران، بريوت

، علـى أهـل األهـواء والبـدع التنبيـه والـردّ ). م 1977(ملطي شافعي، أيب احلسني حممد بن أمحد بـن عبـدالرمحن 
  .املكتبة األزهرية للرتاث: القاهره

 ،تـاريخ و متـدن اسـالمي ةجملـ، »و فلسـفه و کـالم عباسـي خلفاي خنستني«. )ش 1387( مهدويان، حمبوب
  .36 العدد

 و مطالعـات مرکـز: قـم اميـاين، علريضـا: ةالرتمجـ ،امامـت لهئهاي اسالمي و مس فرقه ).ش 1386(اکرب  ناشي
  .مذاهب و اديان التحقيقات

  .84العدد  ،فلسفه و کالم ةجمل ،»افضليت امام از ديدگاه فرق کالمي« .)ش 1389( زاده، علي رضا جنف
 .ةالثقافيدار نشر  ةمطبع: ةاسکندري ،ةاملعتزل فلسفه). م 1950( البري نادر، نصري

علمــــي و : اد مشــــکور، طهــــرانحممــــدجو : ةالرتمجــــ ،ةالشــــيع فــــرق ).ش 1386( ی، حســــن بــــن موســــ نــــوخبيت
 .فرهنگي

 ،امامـــت پژوهـــي؛ بررســـي ديـــدگاهي اماميـــه، معتزلـــه و اشـــاعره). ش 1381(، حممـــود )فاضـــل(يـــزدي مطلـــق 
  .دانشگاه علوم اسالمي رضوي: مشهد

فرهنـــــگ  ةجملـــــ، »معتزلـــــه و روابـــــط آن بـــــا خالفـــــت عباســـــي در عهـــــد اول«. )ش 1390( يوســـــفوند، بتـــــول
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