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چکیده
پژوهــش حاضــر بــا روش کتابخانـهای بــه بررســی اندیشـههای سیاســی شــیخ مفیــد و جاحــظ
ّ
یپــردازد.
در جایــگاه شــاخصهای تفکــر فریقیــن دربــاره حکومــت و حا کمیــت سیاســی م 
ّ
مقایســه تطبیقــی آرا و اندیش ـههای سیاســی ایــن دو متفکــر مــا را در فهــم جریانهــای فکــری
اعتزالــی ،اهــل حدیــث و شــعوبیه ،بــر اندیشــههای آنــان یــاری مینمایــد و بــا مدنظــر قــرار
یتــوان بــه وجــوه
دادن رویکــرد مذهبــی و شــرایط اجتماعــی متفــاوت زمــان حیاتشــان م 
اشــتراک و افتــراق فکــری موجــود پــی بــرد .نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد :از نــگاه فریقیــن
وجــود حکومــت و حا کمیــت در هــر عصــری از ضروریــات عقلــی اســت .جاحــظ تعامــل بــا هــر
حا کمــی را و لــو ظالــم باشــد ،جائــز میدانــدّ .امــا شــیخ مفیــد تعامــل بــا ســلطان جائــر را بــدون
اضطــرار ،غیرجائــز و ممنــوع میدانــد .منشــأ مشــروعیت حاکمیــت سیاســی ،از منظــر شــیخ
مفیــد فقــط نـ ّـص الهــى اســت ،درحالیکــه جاحــظ نصــب امــام و حا کــم را بــر مــردم واجــب
دانســته ،یعنــی مشــروعیت حکومــت بــا نصــب الهــی نیســت.
واژگان کلیدی :اندیشه سیاسی ،شیخ مفید ،جاحظ ،حکومت ،حاکمیت سیاسی ،امامت.
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مقدمه
بیتردیــد ،مهمتریــن منبــع بــرای دســتیابی و فهــم اندیشــههای سیاســی اندیشــمندان و
نظریهپــردازان اســامی ،رجــوع بــه رســالهها و آثــار علمــی آنــان در هــر عصــر اســت؛ همچنانکــه
ّ
فهــم پویایــی و رکــود اندیشـههای سیاســی تنهــا بــا مقایســه اندیشـههای متفکــران ایــن حــوزه
قابــل حصــول اســت.
جاحــظ ( )160-255از بزرگتریــن ادیبــان و اندیشــمندان اهلســنت ،نخســتین کســی بــود
کــه بــا رویکــرد عقلگرایانــه بــه طــرح دیــدگاه سیاســی خــود در کتــاب «التــاج فــی األخبــار
الملــوک» و دیگــر آثــار علمـیاش پرداخــت .وی در دوران اوج قــدرت معتزلــه بــر پایــه تفکــرات
عقلــی بــه توســعه علــوم مختلــف مبــادرت نمــود و در کتابــش بــا وامگیــری از جریانــات قــوی
شــعوبیه و میــراث ایــران باســتان در حکومــت ّ
عباســی طبــق نظــر اهلســنت از حاکم اســامی
بــه ّ
معرفــی اخــاق حکومتــی پرداخــت .همچنیــن در دیگــر آثــار علمـیاش در بــاره مهمتر یــن
موضوعــات سیاســی اجتماعــی ،همچــون ضــرورت حکومــت و حا کمیــت سیاســی،
جایــگاه حاکــم و مشــروعیت حا کمیــت سیاســی و نحــوه تعامــل بــا حا کمــان و فروعاتــی از
مســئله «امامــت» نظــرات شــایان ّ
توجهــی ارائــه کــرده اســت.
همچنیــن مرحــوم شــیخ مفیــد بــا ّ
توجــه بــه مســائل و بحرانهــای كالمــی و تنازعــات عقیدتــی
خــاص كــه منشــأ چالشهــای سیاســی میــان شــیعه و سـ ّـنی از یكســو ،و میــان عقلگرایــان
ّ
و نقلگرایــان از ســوی دیگــر بــود ،درصــدد حــل و فصــل آنهــا از منظــر شــیعه برآمــد .وی در
کتــاب المقنعــه و دیگــر آثــار علم ـیاش دربــاره مهمتریــن موضوعــات سیاســی اجتماعــی،
همچــون ضــرورت تشــکیل نظــام سیاســی و حکومــت اســامی ،جایــگاه حا کــم و مشــروعیت
ّ
حا کمیــت سیاســی و نحــوه تعامــل بــا حــکام جــور و فروعاتــی از مســئله «امامــت» ،نظــرات
قابــل ّ
توجهــی ارائــه کــرده اســت.
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بــا ّ
توجــه بــه مطالــب یادشــده ،ســؤال اصلــی پژوهــش آن اســت کــه دیــدگاه سیاســی جاحــظ
و شــیخ مفیــد دربــاره حا کمیــت و حکومــت اســامی چیســت؟
از جمله فرضیات این تحقیق این است:
•جاحــظ آن حکومتــی را مشــروع میدانــد کــه بــر اســاس اجمــاع مســلمانان بــرای حکومــت
ّ
یــک فــرد ،نصــب توســط خلیفــه قبلــی و تعییــن اصحــاب اهــل حــل و عقــد حاکمــان
برگزیــده شــده باشــد.
•براســاس دیــدگاه شــیخ مفیــد ،حا کــم مشــروع کســی اســت کــه بــه احــکام اجرایــی بیشــتر
اشــراف داشــته باشــد و صالحیــت اجــرای احــکام را از جانــب معصــوم (ع) گرفتــه باشــد.
•جاحــظ ،امامــت مفضــول بــر افضــل را جایــز میدانــد ،و در نتیجــه در اجــرای قوانیــن
شــرعی ماننــد شــیعه در بعــد اجتماعــی محتــاط عمــل نمیکنــد.
•جاحــظ ،بــرای حاکــم اســامی ،پادشــاهان غیراســامی ماننــد پادشــان ساســانی را الگــو
قــرار میدهــد و بــا ظاهــر اســامی دادن بــه آنهــا بــا مســئله اســامیت و قــدرت کنــار میآیــد.
نگارنــده در پژوهــش پیــش رو ابتــدا بــا روش توصیفــی تحلیلــی و تطبیقــی و بــا بهرهگیــری از
ابــزار کتابخانـهای بــه تبییــن اندیشـههای سیاســی شــیخ مفیــد و جاحــظ (بــا تکیــه بــر کتــاب
ّ
نســنجی
التــاج فــی اخــاق الملــوک و المقنعــه) پرداختــه و ســپس بــه تحلیــل دادههــا و امکا 
ّ
تطبیــق آرا و نظریــات سیاســی ایــن دو اندیشــمند بــه عنــوان شــاخصهای تفکــر شــیعه و
ّ
ســنی میپــردازد و در انتهــا وجــوه اشــتراک و افتــراق میــان ایــن دو دیــدگاه را نقــد و بررســی
میکنــد.

پیشینه پژوهش
دربــاره موضــوع یادشــده تا کنــون تحقیقاتــی پراکنــده و آنهــم بهصــورت دیــدگاه فــردی آنهــا نــه
بهصــورت مقایســه بــه شــرح ذیــل انجــام شــده اســت:
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1ـ کتــاب امامــت از دیــدگاه شــیخ مفیــد و جاحــظ؛ اثر دکتــر عــزت اهلل موالیینیــا و فاطمــه
مهدلــو (1397ش) ،چــاپ اول ،انتشــارات رزا .در ایــن کتــاب به اختصار ،به بررســی تطبیقی
مســئله امامــت از دیــدگاه شــیخ مفیــد و جاحــظ پرداختــه شــد ولــی ســخن از حکومــت و
حا کمیــت سیاســی اســامی بــه میــان نیامــده اســت.
2ـ مقالــه «تئــوری حکومتـ ِـی عصــر غیبــت براســاس دیــدگاه شــیخ مفیــد» اثــر مرتضــی امامــی،

محمدجــواد یــاوری ســرتختی ،محمدعلــی لیالــی ( ،)1394شــماره  ،78نشــریه حکومــت
اســامی؛ ایــن مقالــه تنهــا بــه تبییــن اصــول و مبانــی حا کمیــت و حکومــت در عصــر غیبــت،
بــر اســاس دیدگاههــای شــیخ مفیــد پرداختــه اســت.
3ـ کتــاب جاحــظ ،اثــر دکتــر والیتــی کــه وی در ایــن کتــاب مختصــر در چهــار فصــل کوتــاه
بــه اوضــاع سیاســی و اجتماعــی دوران جاحــظ ،زندگــی و دوران رشــد و تحصیــل ،افــکار و
اندیشــه و نقــد و بررســی و نمونــه آثــار ایــن دوره پرداختــه اســت.
4ـ مقالــه «رابطــه اراده بــا معرفــت بــا تکیــه بــر تبییــن نظریــه معرفــت طبعــی جاحــظ» اثــر فاطمــه
ســلیمانی (1394ش) ،فصلنامــه حکمــت و فلســفه ،شــماره ( 1پیاپــی  .)41در ایــن مقالــه بــه
تحلیــل نظریــه معرفــت طبعــی و از طریــق بررســی مطالــب پراکنــده در منابــع فــراوان و متعــدد
جاحــظ پرداختــه شــده کــه بحــث تطبیقــی محســوب نمیشــود.
بــا توجــه بــه مطالــب یادشــده بهروشــنی درمییابیــم کــه مقالــه کتابــی وجــود نــدارد کــه در آن
بــه مقایســه اندیشــه سیاســی شــیخ مفیــد بــا جاحــظ پرداختــه باشــد ،بلکــه همــۀ مکتوبــات
موجــود فقــط دربــاره دیدگاههــای فــردی آنهــا یــا مقایســه بــا دیگــر اندیشــمندان و ب هصــورت
پراکنــده تدویــن شــده اســت؛ ازای ـنرو بــا ّ
توجــه بــه خــأ موجــود و اهمیــت بررســی اندیشــه
دیــدگاه سیاســی ایــن دو اندیشــمند در جایــگاه شــاخصهای برجســته فریقیــن ،تــاش
نگارنــده ایــن اســت تــا بــا مطالعــه در کتــاب ّ
التــاج فــی اخــاق الملــوک و المقنعــه و دیگــر
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آثــار علمــی ایــن دو اندیشــمند ،دیدگاههــای سیاســی آنــان را دربــاره حکومــت و حاکمیــت
سیاســی موضــوع بررســی و تدقیــق نظــر قــرار دهــد.

.1تبیین مفاهیم کلیدی
 .1-1اندیشه سیاسی
ّ
اندیشــه بــه معنــای فکــرّ ،
تأمــل و تفکــر اســت 1.درباره اندیشــه سیاســی نظریــات و دیدگاههای
فــراوان مطــرح گردیــده اســت .ریمون آرون 2نویســنده فرانســوی گفته اســت :اندیشــه سیاســی،
ّ
عبــارت اســت از کوشــش بــرای تعییــن اهدافــی کــه بــه انــدازه معقولــی احتمــال تحقــق دارد
ّ
و همچنیــن مشــخص کــردن ابزارهایــی کــه در حــد معقولــی میتــوان انتظــار داشــت کــه
موجــب دســتیابی بــه آن اهــداف شود(بشــیریه ،1376 ،ج)17 :1
اندیشــه سیاســی ،مجموع ـهای از آراء و عقایــدی اســت كــه بــه شــیوهای عقالنــی و منطقــی
یگــردد و میتوانــد
و مســتدل دربــاره چگونگــی ســازمان دادن بــه زندگــی سیاســی مطــرح م 
توصیفــی یــا تبیینــی باشــد (همــان) .مــراد از اندیشــه سیاســی ،پیــدا نمــودن راههــای بــاال بــردن
كارآمــدی حــوزه سیاســی و اداره بهتــر جامعــه اســت( .فــوزى)14 :1384 ،
2-1ـ حکومت
ُ
واژه «حکومــت» مصــدر َ
«حکــمَ ،ی ْحکـ ُـم» اســت کــه در معانــی قضــاوت كــردن ،فرمانروایــی
كــردن ،ســلطنت كــردن ،حكــم رانــدن و فرماندهــی ،عهــدهدار شــدن اداره شــئون بــاد و
برطــرف کــردن ظلــم ،فصــل خصومــت و نــزاع ،بازداشــتن یــا نهــی كــردن ،بــه ســامان آوردن
چیــزی و نظایــر اینهــا بــه کار مــیرود( .دهخــدا1040 :1385 ،؛ معلــوف235 :1380 ،؛
ابنمنظــور ،بیتــا :ذیــل واژه حکومــت؛ راغــب اصفهانــی)126 :1412 ،
 .1معین ،محمد ،فرهنگ فارسی ،ذیل ماده «اندیشه».
2. Raymond Claude Ferdinand Aron.
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حكومــت در اصطــاح سیاســت و علــوم سیاســی بــه معنــای فن كشــورداری و تدبیر و اندیشــه
در اداره و تنظیــم امــور داخلــی و خارجی كشــور اســت( .عمید زنجانــی ،1366 ،ج)147 :2
 .3-1حكومت اسالمی
نوعــی از حکومــت دینــی اســت كــه در آن ،اداره امــور كشــور و رســیدگی بــه مســائل جامعــه،
مطابــق دســتورات و قوانیــن اســام اســت .در حكومــت اســامی ،حا كمیــت بــر انســان و
جامعــه انســانی تنهــا مخصــوص خداونــد اســت .تدبیــر و هدایــت جامعــه در راه مســتقیمی
اســت كــه بــه آخــرت ختــم میشــود و الــی اهّلل اســت .ایــن سیاســت مختـ ّـص انبیــا و اولیــا و
بــه تبــع آنهــا ،علمــای اســامی کــه جامعالشــرایط باشــند اســت( .آقابخشــى)301 :1379 ،
 .4-1حا کمیت سیاسی
واژه «حا کمیــت» مصــدر جعلــی از ریشــه «حکــم» اســت کــه بــه معنــای اســتیال یافتن ،ســلطه
برتــر داشــتن و تفــوق همــراه بــا منــع از هرگونــه ّ
تبعیتــی بــه کار مـیرود( .معیــن)1314 :1371 ،
ً
ّامــا ایــن برتــری و تفــوق لزومــا از لحــاظ كیفیــات جســمانی و معنــوی نیســت ،بلكــه تفــوق و
اســتیالی نهفتــه در مفهــوم حاكمیــت بــه علــت تقــدم در سلســلهمراتب قــدرت اســت كــه
از یــك ســو ،بــه دارنــده آن حــق صــدور اوامــر و نواهــی میدهــد و از ســوی دیگــر ،مــادون را
ّ
بــه اطاعــت و سرســپردگی در برابــر فرامیــن او مكلــف میســازد( .ارســنجانی)104 :1348 ،
حاكمیــت سیاســی بــر قــدرت برتــر و باالتــری داللــت میکنــد كــه در جامعــه قدرتــی باال تــر از
آن وجــود نــدارد( .عمیــد زنجانــی)664 :1389 ،

 .2اندیشه سیاسی جاحظ
َ
َ
ابوعثمــان عمروبــن بحربــن محبوببــن فــزارۀ ِکنانــی لیثــی معــروف بــه جاحــظ کــه در عصــر
ّ
انتقــال قــدرت از سلســله امــوی بــه ّ
عباســیان میزیســت (ابنخلــکان139 ،ق )470 :در
بهــای
حــدود ســال 160هـــ.ق در بصــره متولــد و پــس از ســالها تــاش علمــی و نــگارش کتا 
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مختلــف در علــوم گونا گــون ،ســرانجام در زادگاهــش در محــرم ( 255یــا 256هــ.ق) وفــات
یافــت( .خطیــب بغــدادی ،1417 ،ج )131 :14وی از مهمتریــن مترجمانــی بــود کــه آثــار و
نوشــتههای وی افــزون بــر جنبههــای علمــی مختلــف آن ،حــاوی دادههایــی بــود کــه بــرای
ســامان دادن بــه نظــام اداری ـ اجرایــی دوره عباســیان بســیار راهگشــا و ســودمند بــوده اســت؛
چنانکــه کتــاب التــاج فــی اخــاق الملــوک جاحــظ در تقســیمبندی کتــب سیاســی اســامی
در زمــره اندرزنامههــا اســت .ایــن کتــاب چهــار فصــل و دو ضمیمــه دارد .در ایــن چهــار
فصــل جاحــظ بــه توصیــف آداب ُملــکداری ایرانیــان میپــردازد و بــا بیــان حکایاتــی از
دوران اســامی و ایــران باســتان ســعی در پیونــد اندیشــه سیاســی ایــران باســتان بــا آموزههــای
اســامی دارد .ایــن اندرزهــا از شــخصیترین آداب شــاهی تــا چگونگــی حکوم ـتداری را
شــامل میشــود( .جاحــظ )25 :1386،ایــن کتــاب مشــتمل بــر یــک مقدمــۀ کوتــاه و ســه بــاب
اســت :بــاب اول در آییــن ورود بــر پادشــاهان و رفتــار پادشــاه بــا باریافتــگان ،بــاب دوم در
آییــن همســفره شــدن بــا شــاهان ،بــاب ســوم در آییــن منادمــت و مصاحبــت بــا پادشــاهان.
در هــر یــک از بابهــا افــزون بــر ذکــر آداب و رســوم پادشــاهان و تشــریفات دربارهــا ،داســتانها
و حکایاتــی از شــاهان ساســانی و خلفــای امــوی و عباســی نقــل شــده اســت .محققــان،
منبــع موضوعــات ایرانــی ایــن کتــاب را کتــاب التــاج فــی ســیرۀ انوشــروان یــا بهطورکلــی
آییننامههــا و گاهنامههــا و تاجنامههــا میداننــد( .جاحــظ )21 :1386 ،کتــاب التــاج
فــی اخــاق الملــوک جاحــظ کــه یکــی از آثــار مهــم سیاســی جاحــظ اســت ،الگویــی بــرای
نحــوه ُملــکداری و ســامان دادن بــه نظــام اداری ـ اجرایــی دوره عباســیان تدو یــن شــده
اســت .همچنیــن جاحــظ در دیگــر آثــار علم ـیاش دربــاره مهمتریــن موضوعــات سیاســی
اجتماعــی ،همچــون ضــرورت تشــکیل نظــام سیاســی و حکومــت اســامی ،جایــگاه حا کــم و
ّ
مشــروعیت حا کمیــت سیاســی و نحــوه تعامــل بــا حــکام جــور و فروعاتــی از مســئله «امامــت»
نظــرات قابــل ّ
توجهــی دارد کــه در ادامــه بــه اختصــار بــه آن پرداختــه میشــود:
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 .1-2ضرورت حکومت و حا کمیت سیاسی
جاحــظ در رســالهاى بــا عنــوان اســتحقاق االمامــه دربــاره ضــرورت تأســیس نظــام سیاســی و
تشــکیل حکومــت اســامی ،اســتدالل عقلــی ارائــه میدهــد :وی میگویــد :چــون وجــوب و
وجــود امــر و نهــى بــا وجــوب و وجــود امــام و نظــام حکومــت مــازم اســت ،وجــود امــام و دولــت
ً
عقــا واجــب اســت( .جاحــظ1987 ،م )185-184 :وی در ادامــه اســتداللش مینویســد:
ازآنرو کــه بنــدگان بهناچــار مــورد امــر و نهــی واقــع میشــوند ،نا گزیــر بیــن دشــمن ســرکش
و مطیــع دوســتدار قــرار دارنــد؛ بدیهــی اســت کــه انســانها جــز بــا منــع شــدید و مجــازات
ســنگین قــادر بــه بازداشــتن طبایــع و مخالفــت هواهــای خــود نیســتند ،ازایـنرو الزم اســت از
جانــب فــرد یــا نهــادی امــر و نهــی شــوند .از ســویی دیگــر ،اگــر عقــل انســانها قــادر بــه درک همه
ً
نتــر خواهــد بــود،
مصالــح و مفاســد دنیــوی آنــان نیســت ،قطعــا از درک مصالــح دینــی نیــز ناتوا 
زیــرا علــم دیــن غامضتــر اســت و نیازمنــد طبیعــت برتــر و عنایــت بیشــتر همــراه بــا تلقیــن
ائمــه اســت و اگــر مــردم میتوانســتند بــه نهایــت صــاح دیــن و دنیــای خــود دســت یابنــد،
ارســال رســل فایــده اندکــی داشــت .بــا توجــه بــه همــه امــور مذکــور ،بهروشــنی درمییابیــم کــه
انســانها نا گزیــر از امــام و حا کمــی هســتند کــه تمــام مصالــح و مفاســد آنــان را بشناســاند و
آنــان را از ظلــم بــه یكدیگــر بــازدارد ،و از بــروز نابســامانی و هرجومــرج کــه باعــث اختــال در
زندگــی دینــی و اجتماعــی میشــود ،برهانــد( .جاحــظ1987 ،م)185 :
 .2-2جایگاه حا کم در اندیشه سیاسی جاحظ
حا کــم در اندیشــه سیاســی جاحــظ جایگاهــی ویــژهای دارد ،چنانکــه در مهمتر یــن اثــر
سیاســی(التــاج) کــه بــه تقلیــد از خداینامــه ایرانیــان بــا هــدف تعظیــم پادشــاه و بیــان دالیــل
اطاعــت از وی تدویــن شــده اســت ،دربــاره لــزوم اطاعــت از حا کــم میگویــد :خداونــد پادشــاه
را بــه کرامــت مخصــوص بــه خــود ّ
مزیــن کــرده اســت و از قدرتــش بــه آنهــا عطــا کــرده اســت و
ّ
قســمتی از اما کــن را بــه ایشــان اختصــاص داده و بــر امــور بنــدگان مالــک و مســلط ســاخته
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اســت .وی بــرای اثبــات نظــرش بــه آیــات قــرآن اشــاره میکنــد( .جاحــظ)740 :1386 ،
جاحــظ راه خوشــبختی ملتهــا را تنهــا در فرمانبــرداری از حاکــم میدانــد .او حا کــم را
ماننــد پایــه و ملــت را چــون ســاختمان میدانــد ،چنانکــه ســاختمان بــر بنیــاد اســتوار اســت،
ملــت هــم در صــورت فقــدان حا کــم رو بــه ویرانــی م ـیرود( .جاحــظ )490 :1386 ،ازای ـنرو،
وی تعامــل مــردم بــا هــر حا کمــی را ّ
حتــی اگــر ظالــم باشــد جائــز میدانــد و میگو یــد :ممکــن
اســت کســی بــا ســلطان عــادل و دانــا همــراه باشــد یــا بــا ســلطان نــادان و ظالــم ،جاحــظ هــر
دو عرصــه را عرصــه آزمای ـش میدانــد و بــرای هرکــدام راهحــل خـ ّ
ـاص خــود را ارائ ـ ه میدهــد.
او میگویــد تــو بــه همراهــی ســلطان عــادل دوراندیــش و یــا ســلطان نــادان و جائــر آزمــوده
میشــوی .اگــر در کنــار ســلطان عــادل دوراندیــش بــودی ،سیاســت ایجــاب میکنــد بــا او
جانــب ادب و نصیحــت را رعایــت کنــی و اگــر بــا ســلطان احمــق و جائــر همــراه شــدی،
سیاســتی کــه بــا او پی ـش میگیــری حیلــه و نرمــی اســت( .جاحــظ)91 :1423 ،
 .3 -2مسئله «امامت»
امامــت از جملــه موضوعــات مهمــی بــود کــه جاحــظ توجــه بیشــتری بــه آن داشــت و در بــاره
آن بســیار اندیشــیده و رســائل متعــددی نوشــته بــود؛ از قیبــل :حکایــۀ قــول اصنــاف الزیدیــه،
ذکــر مابیــن الزیدیــۀ و الرفضــه ،رســالۀ فــی بیــان مذاهــب الشــیعه و کتــاب اســتحقاق اإلمامــه
َ َ
الحک َم ْیــن یــا تصو یــب علـ ٍ ّـی فــی
و جــز ایــن رســائل و کتــب ،در ســایر آثــارش نظیــر العثمانیــه،
تحکیــم الحکمیــن دربــاره امامــت ســخن گفتــه اســت( .جاحــظ)184 :1987 ،
 .1-3-2تعریف امامت
جاحــظ بــدون اینکــه تعریــف واضحــی دربــاره امــام ارائــه کنــد ،ائمــه را بــه ســه درجــه تقســیم
و بــرای هــر کــدام وظیفـهای خــاص بیــان کــرد :رســول ،نبــی و امــام.
رســول آورنــد ه شــریعت جدیــد و در مرتبــه اول قــرار میگیــرد .نبــی صاحــب شــریعت مســتقل

95

96

دوفصلنامه مطالعات تطبیقی تاریخ و فرهنگ اسالمی | سال اول  /پاییز و زمستان  / 1400شماره اول

نبــوده ،بلکــه بیانکننــده شــریعت قبلــی و در مرتبــه دوم قــرار دارد؛ امــام در مرتبــه ســوم واق ـع
و وظیفــهاش ارشــاد مــردم بــه شــریعتی اســت کــه توســط رســول از طریــق وحــی از جانــب
خداونــد دریافــت شــده اســت( .جاحــظ)186 :1987 ،
 .2-3-2فرایند تعیین امام
جاحــظ معتقــد اســت کــه نــص و ارائــه معجــزه مال کــی بــرای امامــت نیســت ،بلکــه تعییــن
امــام و خلیفــه بــر مــردم واجــب اســت؛ ازای ـنرو حا کــم و خلیف ـهای را کــه از طریــق «اجمــاع
یــا بیعــت مســلمانان بــرای حکومــت یــک فــرد؛ اســتخالف ،تعییــن جانشــین توســط خلیفــه
ّ
قبلــی؛ تعییــن اصحــاب اهــل حــل و عقــد؛ اســتیال »1تعییــن شــده باشــد را بــر حــق و مشــروع
میدانــد( .جاحــظ)190-184 :1411 ،
 .3 -3-2ضرورت وجود امام واحد در زمان واحد
جاحــظ معتقــد اســت سرپرســتی امــور مســلمانان در زمــان واحــد ،تنهــا بایــد توســط یــک فــرد
صــورت بگیــرد ،زیــرا در صــورت تعــدد امــام ،حســادت و رقابــت پدی ـد میآیــد و اختــاف در
اجــرای احــکام و ادار ه امــور ایجــاد میشــود و در نتیجــه ،مــردم بــه فرمانبــرداری و اطاعــت
آنــان تــن نمیدهنــد و نظــام اجتمــاع مخت ـل میشــود و هرجومــرج پدی ـد میآیــد( .جاحــظ،
)195 :1987
 .4-3-2ویژگیهای امام
جاحــظ معتقــد اســت کــه امــام بایــد دارای ویژگیهایــی باشــد تــا بتوانــد بهواســطه آنهــا از
عهــده هدایــت و ارشــاد جامعــه برآیــد ،مهمتریــن ویژگیهــا عبارتانــد از:
 .1اســتیال ،یعنــی زور و غلبــه و تســلط بــر مراکــز قــدرت؛ یعنــی افــرادی کــه قــدرت جســمی و نیــروی بدنــی و روانــی بیشــتری
دارنــد حــق خواهنــد داشــت کــه بــر جامعــه حکومــت کننــد و نیــازی هــم بــه عقــد بیعــت از طــرف عمــوم مســلمین و یــا اهــل
حــل و عقــد نیســت( .ابویعلــی)24 :1406 ،
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1ـ عصمــت؛ گرچــه جاحــظ در بــاب ضــرورت عصمــت امــام ،بهطــور جداگانــه و بهوضــوح
مطلبــی ارائــه نکــرده اســتّ ،امــا از نظراتــش درمییابیــم کــه وی ویژگــی عصمــت را بــرای امــام

شــرط نمیدانــد .او ّ
حتــی تــاش کــرد در اثبــات امامــت خلفــای راشــدین و نقــض امامــت
علــی (ع) ،عصمــت آن حضــرت را رد نمایــد؛ البتــه ایــن عــدم شــرطیت عصمــت بــرای امــام،
تناقضــی آشــکار بــا نظــرات وی در بــاب ضــرورت وجــود امــام در جامعــه دارد .او وجــود امــام را
بــرای هدایــت انســانها ضــروری میدانــد ،بــدون تردیــد چنیــن کاری از شــخصی برخواهــد
آمــد کــه خــود ،تــوان مقابلــه بــا شــهوات و گناهــان را داشــته باشــد ،یعنــی معصــوم بــوده و اســیر
شــهوات نفســانی نشــود تــا بتوانــد جامعــه را هدایــت بکنــد و مــردم نیــز بــه او اعتمــاد بکننــد و
تابــع دســتورات او شــوند( .جاحــظ)194 :1987 ،
2ـ علــم؛ جاحــظ معتقــد اســت کــه امــام بایــد قـ ّـوه عقلــش بــر شــهوات وی غلبــه داشــته باشــد،
آنهمآنهــم عقلــی کــه نهایــت بــه ملکــه تبدیــل شــود و همیــن را افضــل صفــات بــرای امــام
میدانــد؛ ازایــنرو وی فزونــی علــم ،عــزم و اراده بــر چنیــن عقلــی را ارتقــای افضلیــت امــام
عنــوان میکنــد .ایــن بیــان وی بــا اذعــان او بــر تحقــق امامــت بــرای فــردی کــه فاقــد چنیــن
ویژگیهــا بــوده ،امــری تعج ـبآور اســت( .جاحــظ)197 :1987 ،
3ـ افضلیــت؛ از نظــر جاحــظ کســی کــه در فضیلــت و ســوابق بــر ســائر افــراد برتــری دارد،
شایســته امامــت اســت .ازای ـنرو در صــورت نبــود فــرد برتــر ،وی کســی را کــه فضیلتــش در
ظاهــر و بیــن همــه مســلمین مشــهور و آشــکار باشــد ،البتــه بهگونـهای کــه آن جمــع تصمیــم بــر
انتخــاب فــردی بــر ایــن امــر گرفتنــد ،بــدون هیــچ تــرس ،جنــگ و اکــراه و ســببی کــه ســوءظن
بــه وجــود فــردی افضــل باشــد؛ و یــا بهواســطه وصیــت و وراثــت نمایانــی ،شایســته امامــت
شــود و یــا اینکــه بــه ســبب قرابــت و احتــرام عتــرت ،صاحــب خصــال کریمــه بــوده کــه بدیــن
ســبب مســتحق هدایــت امــت شــود (جاحــظ )344 :1423 ،از نظــر او کــه امــام را منصــوب
و منصــوص از جانــب خداونــد نمیدانــد ،شــرط افضلیــت بــرای امــام ،از بــاب احتــرام مقــام
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پیامبــر (ص) اســت نــه خــود منصــب امامــت ،زیــرا او بــر ایــن بــاور اســت کــه بــرای تعظیــم
پیامبــر کســی بایــد جانشــین و قائممقــام آن حضــرت باشــد کــه در ســیرت و طریقــت افضــل
مــردم اســت ،در غیــر ایــن صــورت اهانــت بــه پیامبــر (ص) خواهــد بــود و کســی شــبیه اوســت
کــه از حیــث راه و روش ماننــد او باشــد .ازایــنرو جاحــظ در برخــی آثــارش بــرای اثبــات
صحــت خلفــای س ـهگانه تــاش کــرد کــه فضیلــت امــام علــی (ع) را رد نمایــد( .جاحــظ،
)197 :1423

 .3اندیشه سیاسی شیخ مفید (ره)
ّ
ُ
ابوعبــداهلل محمدبــن محمدبــن نعمــان مشــهور به«شــیخ ُمفیــد و ابــن معلــم» ،در یازدهــم
ذیقعــده ( 336یــا 338هـــ.ق) در بغــداد متولــد و در ســوم رمضــان (1413ق) بــه دیــدار
معبــود شــتافت( .طوســی )38 ،1417 ،وی از محضــر بیــش از هفتــاد نفــر از بــزرگان بهــره
علمــى بــرد( .خالقــی )20 :1389 ،بــا رحلــت اســتادش) مرحــوم شــیخ صــدوق) ،بــه مقــام
مرجعیــت شــیعیان رســید و پاســخگوی نیازهــای فكــری ،اعتقــادی و سیاســی شــیعیان در
مناطــق گونا گــون گردیــد .وی بــا ّ
توجــه بــه مســائل و بحرانهــای كالمــی و تنازعــات عقیدتــی
خــاص ،كــه منشــأ چالشهــای سیاســی میــان شــیعه و سـ ّـنی از یكســو و میــان عقلگرایــان
ّ
و نقلگرایــان از ســوی دیگــر بــود ،درصــدد حــل و فصــل آنهــا از منظــر شــیعه برآمــد؛ در ایــن

راســتا تمــام تــاش فكــری و سیاســی خــود را بــرای تبییــن جایــگاه امامــت و مســائل مر بــوط
بــه زمــان غیبــت كبــرا را در آثــار فقهــی و كالمــی بــه كار گرفــت و در آثــار علم ـیاش از جملــه
«المقنعه ،اوائــل المقاالت و اجوبــۀ المســائل الســرویه» ،بــه مباحثــی در بــاره وظایــف و
جایــگاه حاكــم اســامی و تنهــا چهــره صالــح بــرای حكومــت ،اشــاره نمــوده اســت .اگرچــه
ایــن كتــاب تمامــی فــروع ممكــن را دربــر نــداردّ ،امــا در مجمــوع ،یــك دوره فقــه روایــی بــه شــمار
میآیــد كــه در آن زمــان ،بــه بســیاری از مســائل شــرعی شــیعه پاســخ م ـیداد .در ایــن کتــاب
بــه مباحــث سیاســی و شــرح وظایــف ســلطان اســام ،جایــگاه ســلطان جــور و مشــروعیت و
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عــدم مشــروعیت آن بهطــور ضمنــی در بابهــای متعــدد و بهصــورت پراكنــده ،از جملــه در
بابهــای حــدود ،قضــا ،امربهمعــروف و نهــی از منكــر و مباحثــی همچــون جمـعآوری زكات
و خمــس اشــاره شــده و بــه ایــن وســیله ،بینــش سیاســی وی در المقنعــه نمایــان شــده اســت.
ایــن زعیــم بــزرگ شــیعی عــاوه بــر کتــاب المقنعــه در دیگــر آثــار علم ـیاش در بــاره مهمتریــن
موضوعــات سیاســی اجتماعــی ،همچــون ضــرورت تشــکیل نظــام سیاســی و حکومــت
ّ
اســامی ،جایــگاه حاکــم و مشــروعیت حاکمیــت سیاســی و نحــوه تعامــل بــا حــکام جــور
و فروعاتــی از مســئله «امامــت» ،نظــرات قابــل ّ
توجهــی دارد کــه در ادامــه بــه اختصــار بــه آن
پرداختــه میشــود:
.1-3ضرورت حا کمیت سیاسی
ّ
شــیخ مفیــد معتقــد اســت کــه بــا وجــود امامــت و حا کمیــت ،مکلفــان بــه اصــاح رهنمــون
گردیــده و از فســاد و تباهــی نجــات مییابنــد و جنایتــکاران تأدیــب ،غافــان آ گاهــی یافتــه،
حــدود الهــی اقامــه و اختالفــات حــل میگــردد .مرزهــای ایشــان امــن و امــوال آنــان محافظــت
میگــردد( .مفیــد(1413 ،الــف) ،ج)342 :2
همچنیــن دربــاره ضــرورت حکومــت در ســرزمینها ،قلمــرو حکومتــی مناطــق مختلــف را بــه
«بــاد اســام» و «بــاد ایمــان» و «بــاد كفــر» تقســیم میكنــد و بــا ایــن كار بیــان مـیدارد کــه در
هــر ســرزمینی بایــد حکومتــی وجــود داشــته باشــدّ ،امــا معیــار حکومــت صحیــح ،قرارگرفتــن
در بــاد ایمــان اســت و اگــر فراهــم نشــد ،بایــد بــه ســراغ بــاد اســام رفــت تــا شــریعت و حــدود
الهــی بهخوبــی اجــرا گــردد و غیــر از ایــن ،قــرار گرفتــن در بــاد کفــر اســت؛ ایشــان مینویســد:
هــر بخــش از بــاد اســام ،كــه شــرایع اســام جــز بــه وجــود امامــت آل ّ
محمــد (ص) در آن برقــرار
باشــد «داراإلســام» اســت ،نــه «داراإلیمــان» ،و هــر بخــش از بــاد اســام ،خــواه بــا جمعیــت
زیــاد و خــواه بــا جمعیــت كــم ،كــه در آن شــرایع اســام همــراه بــا اعتقــاد بــه امامــت آل ّ
محمــد
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(ص) وجــود داشــته باشــد ،آنجــا «داراإلســام» و «داراإلیمــان» اســت .بــه اعتقــاد مــن ،ممكــن
اســت ســرزمینی در عیــن اینكــه داراإلســام اســت ،دارالكفــر نیــز باشــد ،ولــی ممكــن نیســت
كــه ســرزمینی داراإلیمــان و دارالكفــر هــر دو باشــد( .مفیــد(1414 ،ج))94 :
بــه هرحــال ،اساسـیترین دلیــل بــر ضــرورت تشــکیل نظــام سیاســی از منظــر ایشــان ،اصــاح
جامعــه اســت کــه بــه اعتقــاد وی بــا اجــرای قوانیــن اســام توســط رئیســی فقیــه و حاکمــی
عــادل تأمیــن میگــردد( .مفیــد(1413 ،ظ))44 :
گرچــه شــیخ مفیــد دربــاره ضــرورت تشــكیل حكومــت ،بحــث مبســوطی نــداردّ ،امــا در بیــان
شــرح وظایــف حا كــم اســامی ،بــه ایــن امــر مهــم و كلیــدی در مباحــث اندیشــه سیاســی
اشــاره كــرده و اجــرای حــدود الهــی را غایــت و ضــروری حكومــت اســامی میدانــد:
فقهــای عظــام بایــد حــدود الهــی را اجــرا كننــد ،دســت ســارق را قطــع نماینــد ،زانــی و زانیــه
را تازیانــه بزننــد ،قاتــل را قصــاص كننــدّ .
حتــی كســی كــه از ناحیــه ســلطان جــور ،مســئولیت
پذیرفتــه ،بایــد از ایــن قــدرت در مســیر اجــرای حــدود الهــی و احــكام خداونــد و امربهمعــروف
ّ
و نهــی از منكــر و جهــاد بــا كفــار ،بهــره گیــرد و بــر مؤمنــان الزم اســت كــه تــا وقتــی او در مســیر
حــق قــرار دارد و از دســتورات ســلطان جائــر تبعیــت نمیكنــد ،او را كمــك كننــد و هنگامــی
كــه دیدنــد تابــع سیاســت ایــن حاكمــان گردیــد ،هیچكــس حــق كمــك بــه او را نــدارد( .مفیــد،
)810 :1410
شــیخ مفیــد از حا کــم اســام گاهــی بــه ســلطان اســام (مفیــد 749 :1410،و  )797حا كــم
و یــا نایــب ســلطان اســام ،امــام مســلمانان و ناظــر بــر امــور مســلمانان تعبیــر میكنــد و در
مــوارد متعــددی ،واژه «ســلطان اســام» و «ســلطان زمــان» را بــه فقیــه اطــاق كــرده و فقیهــان
را قائممقــام ســلطان و سرپرســت امــوری میدانــد كــه بــه عهــده ســلطان اســام اســت.
(مفیــد« )537 :1410،ســلطان اســام» و یــا «حاكــم اســام» در بیــان شــیخ مفیــد ،اینگونــه
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تعریــف شــده اســتّ :امــا اجــرای حــدود ،برعهــده ســلطان اســام اســت كــه از جانــب
خداونــد نصــب شــده و آنــان عبارتانــد از :امامــان هدایتگــر از آل ّ
محمــد و كســانی كــه آنــان
را بــه امــارت نصــب كردهانــد و یــا آنهــا ایــن والیــت را بــه فقهــای شــیعه تفویــض فرمودهانــد.
(ذبیــحزاده ،1384 ،ج)169 :1
 .2 -3تعامل با حا کم جور
شــیخ مفیــد ،بــا تقســیم ســلطان بــه عــادل و جائــر ،معتقــد اســت برتریــن بنــدگان خداونــد،
ســلطان عــادل و هدایتشــدهای اســت کــه دیگــران را نیــز هدایــت کنــد و ســنن الهــی را
احیــا و بدعتهــا را نابــود ســازد و بدتریــن بنــدگان خداونــد ،ســلطان جائــری اســت کــه خــود،
گمــراه بــوده و دیگــران را نیــز گمــراه کنــد و ســنن الهــی را نابــود و بدعتهــای متروکــه را احیــا
کنــد( .مفیــد(1413 ،غ) )187 :اطاعــت از ســلطان جائــر و همــکاری و معونــت آنــان در
صــورت اختیــار و پذیــرش والیــت و هرگونــه امتیــاز مالــی از ســوی آنهــا بــدون اضطــرار ،حــرام
و غیرمجــاز اســت( .مفیــد(1414 ،ج)ّ )121 :امــا ایــن نــوع تعامــل تنهــا در صــورت اختیــار و
شــرایط غیراضطــراری اســت.
 .3-3مشروعیت نظام سیاسی
از دیــدگاه شــیخ مفیــد ،نظــام سیاســی مشــروع ،نظامــی اســت کــه حا کمــان آن از طــرف خــدا
منصــوب باشــند و وظیفــه آنــان اجــرای حــدود الهــی ،برپاداشــتن شــریعت و تأدیــب مــردم
بــر اســاس شــریعت اســت .ریاســت ایــن نظــام بــا افــرادی اســت کــه اطاعتشــان بــر همــگان
واجــب و مقــدم بــر اطاعــت دیگــران اســت (مفیــد(1413 ،ع)« .)37 :پیامبــر (ص) کــه از
ســوی خــدا اطاعتــش ثابــت اســت و نیــازی بــه بیعــت یــا اختیــار و انتخــاب از ســوی دیگــران
نــدارد» (همــان) خداونــد پیامبــر (ص) را بــه عنــوان فــردی کــه بــرای دخالــت در زندگــی
َ َ
ُ
َّ
ْ ْ
«الن ِبــی أ ْولــی ِبا ُلمؤ ِم ِنیـ َـن
مــردم اولــی و دارای والیــت اســت معرفــی میکنــد و میفرمایــد:
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َ ُ
ِمـ ْـن أنف ِسـ ِـهم» 1اطــاق آیــه شــریفه و محــدود نکــردن والیــت پیامبــر (ص) بــه عرصــه خاصــی،

بیانگــر شــمول ایــن اولویــت و والیــت در همــه حوزههــای والیتپذیــر اســت .وی بــرای اثبــات
الهــی بــودن منشــأ مشــروعیت حکومــت امــام و حاکــم ،برخــی ویژگیهــا را الزمــه ذاتــی امــام
دانســته و بــه اســتدالل دربــاره آن میپــردازد (مفیــد(١٤١٣ ،و).)40 :
 .4 -3مسئله «امامت»
شــیخ مفیــد در تبییــن مســئله امامــت تــاش فراوانــی کــرده اســت .وی وجــود امــام را طبــق
قاعــده لطــف بــر خداونــد واجــب میدانــد( .مفیــد(1413 ،و) )39 :او فراینــد تعییــن امــام
را جــز بــا نـ ّـص عینــی یــا توقیفــی ممکــن نمیدانــد ،زیــرا مــردم در شــرعیات وابســته بــه امــام
هســتند ،معرفــت امــام نیــز بــر مــردم واجــب اســت و تنهــا کســی شایســته اطاعــت اســت کــه
از طریــق نـ ّـص بــر امامــت وی تصریــح شــده باشــد (مفیــد(1413 ،ع) )27 :وی انتخــاب امــام
بهواســطه اجمــاع و انتخــاب مــردم را صحیــح نمیدانــد( .مفیــد(1413 ،ع) )31 :همچنیــن
ویژگــی عصمــت را کــه توفیــق الهــی (موهبتــی الهــی) اســت (مفیــد(1414 ،ج))134-135 :
ضــروری بــرای هــر امــام میدانــد؛ زیــرا بطــان آن امــری روشــن اســت( .مفیــد(1413 ،و))40 :
شــیخ مفیــد قائــل بــر علــم امــام بهصــورت اجمالــی اســت (مفیــد(1413 ،ط) )69-72 :و بــا
ّ
ً
وجــود روایــات دال بــر علــم امــام بــر تمامــی زبــان و ِحـ َـرف ،ایــن علــم را بــر امــام عقــا واجــب
نمیدانــد (مفیــد(1414 ،ج) )67 :وی ویژگــی افضلیــت را بــرای امــام ضــروری میدانــد؛ امــام
مفضــول خــود نیــاز بــه هدایــت دارد( .مفیــد(1413 ،الــف))29 :

 .4بررســی وجــوه اشــترا ک و افتــراق آرای سیاســی شــیخ مفیــد و جاحــظ دربــاره
حکومــت و حا کمیــت سیاســی
در مباحــث پیشــین بــه تشــریح دیدگاههــای سیاســی شــیخ مفیــد و جاحــظ در خصــوص
حکومــت و حا کمیــت سیاســی پرداختــه شــد .در مباحــث پیــش رو نیــز تــاش وافــر شــده تــا
 .1احزاب ( ،)33آیه.6
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بــه بررســی وجــوه اشــتراک و افتــراق دیدگاههــای سیاســی ایــن دو اندیشــمند اســامی در بــاره
حکومــت و حا کمیــت سیاســی پرداختــه شــود و در ادامــه بهتریــن نظــر و دیــدگاه مــورد ّ
تعمــق
و دقــت نظــر قــرار بگیــرد.
 .1-4وجوه اشترا ک
بــا امعــان نظــر در اندیشـههای سیاســی ایــن دو متفکــر اســامی دربــاره حکومــت و حاکمیــت
سیاســی ،آنچــه نظــرات سیاســی آنــان را بــه هــم نزدیــک نمــوده اســت ،شــامل ضــرورت
حکومــت و حا کمیــت سیاســی ،وجــود امــام واحــد در هــر عصــر و زمانــی ،ویژگــی علــم و
افضلیــت امــام اســت کــه در ادامــه بــه آن میپردازیــم.
ّ
1ـ از منظــر هــر دو متفکــر اســامی وجــود حکومــت و حا کمیــت در هــر عصــری از ضرور یــات
عقلــی اســت .بــدون تردیــد ،حکومــت و حاکمیــت از جملــه امــوری اســت کــه عقــل آن را
بــرای جلوگیــری از هرجومــرج ناشــی از تزاحــم و تالقــی منافــع انســانها و پرهیــز از هرگونــه
اختــاف و بــه منظــور تأمیــن نظــم اجتماعــی ضــروری میدانــد .اجتماعــی و مدنــی بــودن
انســان از یــک ســو و طبــع اســتخدامگر او کــه طالــب برتــری و بــه خدمــت گرفتــن دیگــران در
جهــت منافــع خــود اســت از ســوی دیگــر ضــرورت وجــود قانــون و حکومــت را بــرای جلوگیــری
از اختــاف ،تشـ ّـتت و هرجومــرج و اجــرای قوانیــن جهــت ایجــاد نظــم و امنیــت در جامعــه،
بــه اثبــات میرســاند.
2ـ از نظــر هــر دو اندیشــمند ،وجــود امــام واحــد در هــر عصــر و زمانــی ،یکــی از ضرور یــات در
مســئله امامــت اســت .بــه رغــم اتحــاد ایــن دو اندیشــمند ،مبنــای آنــان در تبییــن نظرشــان
ً
ّ
کامــا متفــاوت اســت .شــیخ مفیــد ضمــن رد نظــر عــدهای از امامیــه مبنــی بــر وجــود ائمــه
صامــت ،بــا توجــه بــه وجــوب منصــوص و منصــوب الهــی بــودن (مفیــد(1413 ،و) )39 :امــام،
ّ
ایــن دیــدگاه را مطــرح میکنــد؛ ّامــا چیــزی کــه جاحــظ در طــرح ایــن دیــدگاه مــد نظــر قــرار
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داده ،توجــه بــه ُبعــد انســانیت امــام اســت؛ زیــرا امــکان بــروز حســادت و برتریجو یــی از هــر
انســانی صرفنظــر از عصمــت ،بــه دلیــل وجــود تمایــات و غرایــز وجــود دارد ،بهو یــژه زمانــی
کــه قــرار باشــد بیــش از یــک نفــر عهــدهدار مســئولیت امامــت شــود ،در ایــن صــورت حـ ّـس
رقابــت و غلبــه نفــس در آن فــرد فزونــی خواهــد یافــت( .جاحــظ .)196 :1411 ،افــزون بــر ایــن بــا
وجــود تنــازع و رقابــت میــان امامــان یــک جامعــه ،وحــدت و آرامشــی وجــود نخواهــد داشــت.
ازای ـنرو جاحــظ عــدم تشـ ّـنج بیــن مــردم را مبتنــی بــر وجــود امــام واحــد در جامعــه و امــت
دانســته اســت (جاحــظ)196 :1411 ،
ّ
3ـ در مســئله شــرایط ویژگیهــای امــام همچــون علــم و افضلیــت بیــن ایــن متفکــر اســامی
اشــتراک و توافــق نظــر وجــود دارد:
1ـ علــم؛ شــیخ مفیــد و جاحــظ علــم بــرای امــام را ضــروری میداننــدّ .امــا نکتــه درخــور
توجــه ایــن اســت کــه در جایــی کــه شــیخ مفیــد اعلمیــت امــام را بــه عنــوان ویژگــی مختــص
و جــدای از بحــث افضلیــت امــام مطــرح میکنــد ،جاحــظ علــم امــام را ّ
مکمــل ویژگــی
افضلیــت میدانــد .شــیخ مفیــد ضمــن عــدم پذیــرش علــم غیــب بــرای امــام بــه ایــن علــت
کــه علــوم عینــی را در گســتره علــم مســتقیم گنجانــده کــه فقــط مختــص خداونــد اســت؛ علــم
امــام را بــه تمــام ِحـ َـرف ،زبانهــا و بواطــن موجــودات بــا تکیــه بــر عقــل نــه واجــب و نــه ممتنــع
میدانــد (مفیــد(1414 ،ج) ،)67 :ولــی ازآنجا کــه مکتــب کالمــی وی عقلــی ـ نقلــی اســت،
وجــود روایــات دال بــر وجــود چنیــن علومــی را در امامــان پذیرفتــه اســت؛ ّامــا جاحــظ بــا توجــه
بــه معتزلــی بــودن و تکیــه بــر عقــل ،برتــری قــوه عقــل امــام بــر شــهوتش را امــری ضــروری میدانــد
کــه در کنــار علــم ،عــزم و اراده موجــب ارتقــای افضلیــت امــام میشــود .گرچــه جاحــظ در
ابتــدا علــم را بــرای امــام ضــروری میدانــد ،لکــن بســیار جــای تعجــب اســت کــه بــا ایــن
وجــود برخــاف شــیخ مفیــد تحقــق امامــت بــرای فــردی کــه فاقــد ویژگــی هســت را نیــز ممکــن
میدانــد( .جاحــظ)197 :1411 ،
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2ـ افضلیــت؛ ازجملــه ویژگیهــای مــورد توافــق ایــن متفکــر اســامی افضلیــت امــام اســت.
گرچــه در بیــان علــت آن نظــرات یکســانی ندارنــد .شــیخ مفیــد افضلیــت امــام نســبت بــه
ّامــت خــود را از مســلمات عقلــی میدانــد؛ زیــرا از منظــر عقــل ،امــام مفضــول ب هطــور قطــع
خــود نیــاز بــه هدایــت امامــی دیگــر دارد( .مفیــد(1414 ،ج))40:
از منظــر جاحــظ نیــز تنهــا ،کســی کــه در فضیلــت و ســوابق بــر ســائر افــراد برتــری دارد ،شایســته
امامــت اســت .ولــی وی در صــورت نبــود فــردی بــا ایــنویژگــی ،کســی را مســتحق امامــت
میدانــد کــه یــا فضیلتــش در ظاهــر و بیــن جمیــع مســلمانان مشــهور و آشــکار باشــد ،البتــه
بهگونـهای کــه اگــر آن جمــع تصمیــم بــر انتخــاب فــردی بــر ایــن امــر گرفتنــد ،بــدون هیــچ تــرس،
جنــگ و اکــراه و ســببی کــه ســوءظن بــه وجــود فــردی افضــل باشــد؛ همــان فــرد را برگزیننــد؛
یــا فــردی باشــد کــه از طریــق مشــاوره ،مناظــره و مباحثــه فضیلتــش آشــکار شــده باشــد؛ و یــا
بهواســطه وصیــت و وراثــت نمایانــی ،شایســته امامــت شــود و یــا اینکــه بــه ســبب قرابــت و
احتــرام عتــرت ،صاحــب خصــال کریمــه بــوده و بدیــن ســبب مســتحق هدایــت امــت شــود.
(جاحــظ )344 :1423 ،در حقیقــت وی چــون امامــت را منصبــی الهــی نمیدانــد و امامــت
امــام مفضــول را نیــز میپذیــرد بــه بحــث نیــاز خــود امــام مفضــول بــه هدایــت ،توســط امامــی
دیگــر نپرداختــه و علــت افضلیــت را فقــط احتــرام مقــام پیامبــر (ص) و شــباهت در ســیره
بــه وی دانســته اســت .ازایــنرو میبینیــم کــه جاحــظ در برخــی آثــارش در جهــت اثبــات
صحــت خلفــای س ـهگانه ،تــاش کــرد کــه فضیلــت امــام علــی (ع) را رد نمایــد( .جاحــظ،
)197 :1423
 .2-4وجوه افتراق
دیدگاههــای سیاســی ایــن دو اندیشــمند اســامی دربــاره حکومــت و حاکمیــت سیاســی
دارای تفاوتهایــی اســت کــه در ادامــه تــاش شــده کــه ایــن مطلــب نیــز مــورد تدقیــق نظــر
قــرار گرفتــه و بــه بررســی تطبیقــی ایــن آراء پرداختــه شــود.
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1ـ مشروعیت نظام سیاسی
از منظــر شــیخ مفیــد ،منشــأ مشــروعیت نظــام سیاســی ،فقــط نـ ّـص الهــى اســت .ایشــان در
توضیــح مطلــب میگویــد« :پیامبــر از ســوى خداونــد ثابــت الطاعــۀ اســت؛ ازایـنرو ،نیــازى بــه
بیعــت یــا اختیــار و انتخــاب از ســوى دیگــران نــدارد»( .مفیــد1414 ،الــف )249 :و اطاعــت
از او بــر همــگان واجــب اســت( .مفیــد(1413 ،ع) )37 :پــس از پیامبــر (ص) ،فقــط حضــرات
ائمــه ،مشــروعیت و اســتحقاق امامــت و ریاســت بــر امــت اســامى را دارنــد و تنهــا ایشــان
حجــت الهــی در میــان مــردم محســوب مىشــوند (مفیــد )32 :1410 ،حضــرات ائمــه (ع) از
ســوى خداونــد و بــه نـ ّـص الهــى امامــت و ریاســت یافتهانــد و تنهــا اطاعــت از ایشــان در ردیف
اطاعــت از خداونــد و رســول خداســت (مفیــد(1413 ،ط))47 -46 :؛ یعنــی خداونــد متعــال
ّ
حــق حکومــت را بــه ائمــه معصــوم (ع) تفویــض فرمــوده اســت و پیامبــر (ص) نقــش مبلــغ را
در ایــن زمینــه داشــتهاند 1.البتــه ،مــردم بــا بیعــت و همراهــی ،در عینیتبخشــی و عملــی
شــدن حکومــت حضــرات ائمــه (ع) نقــش اساســی داشــتهاند؛ لــذا مشــاهده میکنیــم امــام
علــی (ع) بــا وجــود اینکــه از ســوی خداونــد متعــال بــه امامــت و رهبــری جامعــه منصــوب
شــده بــود و حکومــت ایشــان مشــروعیت داشــت 25 ،ســال خانهنشــین شــد و از دخالــت در
امــور اجتماعــی خــودداری کــرد؛ چــون مــردم بــا آن حضــرت بیعــت نکــرده بودنــد و ایشــان بــا
ّ
توســل بــه زور حکومــت خویــش را بــر مــردم تحمیــل نکــرد .در مــورد ســائر حضــرات ائمــه نیــز
ســخن ،چنیــن اســت.
از منظــر اندیشــمندان اهــل سـ ّـنت ،بهجــز پیامبــر (ص) کــس دیگــری از طــرف خداونــد متعــال
بــه حکومــت نصــب نشــده اســت .گوینــد مال کهــا و مشــروعیت بــرای حکومــت در اســام
ً
منحصــرا عبــارت اســت از :نصــب حاكــم توســط خلیفــه قبلــى بــا عهــد (توصیــه و تنفیــذ)
ّ
حاكــم گذشــته؛ انتخــاب حاكــم بــا اختیــار اهــل حــل و عقــد از طریــق شــورا 2و مشــورت
 .1مائده ( ،)5آیه.67
 .2این گروه ،از شورا به «اهل حل و عقد» و از بیعت به اجماع مسلمانان تعبیر میکنند.
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لســنت« ،ا گــر
اصحــاب خبــره امــت (مــاوردی )23 :1406 ،براســاس دیــدگاه فقهــاى اولیــه اه 
حاكمــى بــه یكــى از ایــن دو طریــق برگزیــده شــود و وظایــف دینــى خــودش را در نظم بخشــیدن
بــه امــور امــت انجــام دهــد ،حاكمیــت او مشــروع بــوده و بــر امــت اســامى الزم اســت كــه وى
را اطاعــت نماینــد و در هــر صورتــى او را یــارى كننــد»( .مــاوردی)28 :1406 ،
بههرحــال ،اهلســنت بــر خــاف شــیعه بــه نصــب اختیــاری امــام رأی داده و تأ کیــد
میکننــد کــه نصــب امــام نــه بــر خــدا بلکــه بــر مســلمانان واجــب اســت .ازای ـنرو جاحــظ
معتقــد اســت ،برخــاف عقیــده شــیعه امامیــه و اســماعیلیه ،نصــب امــام بــر مــردم واجــب
اســت ،نــه بــر خــدا ،یعنــی مشــروعیت حکومــت ائمــه معصومیــن (ع) بــا نصــب الهــی نیســت.
(جاحــظ)190-184 :1411 ،
ّ
2ـ تعامل با حکام جور
شــیخ مفیــد ایــن نــوع حكومــت را ،كــه برخاســته از نظــام اســامی نیســت ،حــرام دانســته و
تأ کیــد کــه مســلمانان حــق پذیــرش مســئولیت از ســوی حاكــم ظالــم را ندارنــد ،مگــر آنجــا كــه
حــق مســلمانان ایفــا شــود؛ زیــرا او ایــن نــوع از حكومــت را بــه دلیــل عــدم برخــورداری از منشــأ
الهــی ،غیرمشــروع میدانــد؛ چنانكــه دراینبــاره مینویســد :پذیــرش مســئولیت از ســوی
حاكمــان ســتمگر حــرام اســت ،مگــر آنكــه در صــورت پذیــرش ایــن مقــام ،تمــام تــوان خــود
را در كمــك و دفــاع از مؤمنــان بــه كار گیــرد( .مفیــد )811 :1410 ،همچنیــن گفتــه :اطاعــت
از ســلطان جائــر و همــکاری و معونــت آنــان در صــورت اختیــار و پذیــرش والیــت و هرگونــه
امتیــاز مالــی از ســوی آنهــا بــدون اضطــرار ،حــرام و غیرمجــاز اســت( .مفیــد(1414 ،ج))121 :
ّامــا ایــن نــوع تعامــل تنهــا در صــورت اختیــار و شــرایط غیراضطــراری اســت .البتــه ا گــر اطاعت
و پیــروی از ســلطان باعــث ریختــن خــون مؤمنــی شــود ،حتــی از بــاب اضطــرار هــم نبایــد از او
اطاعــت کــرد( .مفیــد)557 :1410 ،
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در مقابــل ایــن ممنوعیــت تعامــل بــا حا کــم جائــر از طــرف شــیخ مفیــد ،جاحــظ بصــری تعامــل
مــردم بــا هــر حا کمــی را جائــز میدانــد« :ممکــن اســت کســی بــا ســلطان عــادل و دانــا همــراه
باشــد یــا بــا ســلطان نــادان و ظالــم ،جاحــظ هــر دو عرصــه را عرصــه آزمایـش میدانــد و بــرای
هــر کــدام راهحــل خــاص خــود را ارائ ـه میدهــد .او میگویــد تــو بــه همراهــی ســلطان عــادل
دوراندیــش و یــا ســلطان احمــق ،نــادان ،و جائــر آزمــوده میشــوی .اگــر در کنــار ســلطان عــادل
دوراندیــش بــودی ،سیاســت ایجــاب میکنــد بــا او جانــب ادب و نصیحــت را رعایــت کنــی
و اگــر بــا ســلطان احمــق و جائــر همــراه شــدی سیاســتی کــه بــا او پی ـش میگیــری حیلــه و
نرمــی اســت (جاحــظ .)91 :1423 ،البتــه مؤیــد ایــن کالم جاحــظ کالم اهلســنت اســت:
اگــر خلیفــه و حا کــم اســامی صالحیــت اخالقــی نداشــته باشــد ،ایــن امــر موجــب ســلب
لســنت
عدالــت و والیــت نمیشــود و نمیتــوان بــا وی مخالفــت کــرد .چنانکــه بــزرگان اه 
بــه ایــن مطلــب تصریــح کردهانــد .نــووی (م676ق) میگویــد :همــه اهلســنت از فقهــا و
محدثــان و متکلمــان بــر ایــن عقیدهانــد کــه خلیفــه و حا کــم اســامی بــه دلیــل فســق و فجــور
و ظلــم و تعطیــل احــکام الهــی ،عــزل و خلــع نمیشــود و خــروج و قیــام علیــه او نیــز جایــز
نیســت»( .النــووی ،1392،ج)229 :12
3ـ مسئله «امامت»
در بســیاری از فروعــات مســئله امامــت همچــون تعریــف امامــت ،ضرورت وجود امــام ،فرایند
تعییــن امــام ،برخــی از ویژگیهــای امــام (عصمــت) بیــن ایــن دو اندیشــمند تفاوتهــای
شــایان ّ
توجهــی وجــود دارد کــه در ادامــه بــه میپردازیــم:
1ـ تعریف امام
جاحــظ تعریــف واضحــی دربــاره امــام ارائــه نکــرد ،بلکــه پــس از تقســیم ائمــه بــه ســه درجــه:
رســول ،نبــی و امــام ،امــام را کســی دانســته اســت کــه بایــد مســئولیت ارشــاد مــردم بــه شــریعتی
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کــه توســط رســول از طریــق وحــی از جانــب خداونــد دریافــت شــده اســت ایفــا نمایــد.
(جاحــظ )186 :1987 ،ایــن در حالــی اســت کــه مرحــوم شــیخ مفیــد ماننــد بســیاری دیگــر
ّ
از متکلمیــن اعــم از شــیعه و سـ ّـنی تعریــف دقیــق و روشــنی از امامــت ارائــه نمــوده اســت .او
امــام را نائــب نبــی در امــور دیــن و دنیــای مــردم معرفــی نمــوده اســت.
در حقیقــت جاحــظ ازآنجاکــه تعییــن جانشــین توســط نبــی را نپذیرفتــه اســت در تعر یــف
امــام نیــز بــه ایــن مســئله توجهــی نکــرده اســت .درصورتیکــه امــام بــه عنــوان نائــب پیامبــر
(ص) مســئولیت هدایــت عامــه مــردم را بــه عهــده دارد؛ آنهــم نهفقــط هدایــت و ریاســت
امــور دینــی مــرد ،بلکــه وی ریاســت دنیــوی مــردم را هــم بــه عهــده دارد تــا بدینوســیله هــم
شــریعت الهــی را حفــظ نمایــد و هــم مــردم بــه ســعادت ابــدی هدایــت کنــد .حــال ا گــر قــرار
باشــد کــه امامــت مقامــی الهــی و منصــوب از جانــب خــدا نباشــد ،هیــچ تضمینــی نیــز در
صحــت ارشــاد و هدایــت انســانها توســط امــام وجــود نخواهــد داشــت.
2ـ ضرورت وجود امام
شــیخ مفیــد در مســئله ضــرورت وجــود امــام ،بــه عصمــت امــام و عــدم عصمــت مــردم اشــاره
کــرده و عنــوان نمــوده اســت کــه بــه ســبب همیــن معصــوم نبــودن انســانها و امــکان بــروز خطــا
از آنــان ،نیــاز بــه وجــود فــردی اســت کــه تــا انســانها را از غفلــت و فراموشــی برهانــد و عامــل
هدایــت آنــان در مســیر مســتقیم باشــد( .مفیــد(1413 ،غ) )74 :جاحــظ نیــز وجــود امــام را
ضــروری هــر امتــی دانســته اســت ،ولــی چــون عصمــت را ضــروری امــام ندانســته در بحــث
ضــرورت امــام نیــز بــه آن اشــارهای نکــرده اســت و آن چیــزی کــه از نظــر وی وجــود امــام را
ضــروری مـیدارد ،تنــازع میــان قــوای عقلــی ،تمایــات طبیعــی و غرایــز در آدمــی اســت ،ز یــرا
بــدون وجــود رهبــری از ناحیــه خداونــد بــه ســبب ضعــف اندیشــه و معرفــت و غلبــه شــهوت،
انســان گرفتــار بیمار یهــا و مشــکالت میشــود .بنابرایــن عقیــده جاحــظ دراینبــاره بــا شــیخ
ً
مفیــد کامــا متفــاوت اســت ،زیــرا طبــق نظــر شــیخ مفیــد ضــرورت امامــت بــر مبنــای هدایــت
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و راهنمایــی اســت نــه بیــم و تــرس؛ حــال اگــر مبنــای اطاعــت مــردم تــرس و خــوف از امــام
باشــد ،تضمینــی بــر اجــرای او در خلوتــگاه خــود و بــدون نظــارت امــام وجود خواهد داشــت؟!
3ـ فرایند تعیین امام
از نظر شیخ مفید امامت بدون معجزه جز با ّ
نص عینی یا توقیفی اثبات نمیشود ،زیرا
عصمت لطف الهی و امری درونی است و فقط خداوند توان تشخیص آن را دارد (مفید،
(1414ج) )135-134 :در حقیقت طبق نظر شیخ مفید همانند سایر متکلمین امامیه
تعیین امامی که معجزه ارائه نکرده فقط بهواسطه نص امکانپذیر است و انتخاب
بهواسطه اجماع و انتخاب مردم صحیح نیست .در مقابل جاحظ نص و ارائه معجزه را
مال کی بر امامت نمیداند .وی مال ک امامت را افضلیت و شباهت در سیره پیامبر دانسته
و خلیفهای که از طریق شورا و وصیت و انتخاب تعیین شده را بر حق میداند .این درحالی
استکه این نظرش با دیگر گفتههایش مبنی بر افضلیت منافات دارد ،زیرا طبق گفتهاش
امامی که جانشین پیامبر میشود باید بیشترین شباهت در سیرت و فضیلت به او داشته
باشد (جاحظّ )197 :1411 ،اما امامی که توسط مردم طبق طرق یادشده انتخاب گردید
شرایط یادشده را ندارد .پس جاحظ فرایند تعیین امام را وحیانی و نبوی نمیداند.

4ـ برخی از ویژ گیهای امام (عصمت)
شــیخ مفیــد برخــاف جاحــظ عصمــت را کــه نوعــی توفیق و لطــف الهی اســت از ویژگیهای
ضــروری بــرای امــام میدانــد و معتقــد اســت کــه عصمــت مانــع از قــدرت بــر قبیــح و اجبــار
شــخص معصــوم بــر فعــل حســن نمیشــود ،بلکــه عصمــت چیــزی اســت کــه خداونــد
میدانــد کــه اگــر بــه بنــده تفضــل نمایــد ،او بهواســطه ایــن ملکــه ،نافرمانــی خــدا را نمیکنــد.
(مفیــد(1413 ،ز)ّ )128-130 :امــا جاحــظ در بــاب ضــرورت عصمــت امــام ب هطــور جداگانــه
و بهوضــوح مطلبــی ارائــه نکــرد ،ولــی امامــت فاســق را نیــز جایــز شــمرده اســت .ایــن عــدم
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شــرطیت عصمــت بــا گفتههــای وی کــه ضــرورت وجــود امــام را هدایــت انســانها در میــان
انــواع غرایــز و طبــع ســرکش و متمایــل انســان بــه ســمت فســاد و هال کــت میدانــد ،تناقضــی
آشــکار دارد .چنیــن کاری از فــردی برخواهــد آمــد کــه معصــوم باشــد.

5ـ نتیجه بحث
نتایج حاصله از این پژوهش چنین است:
ّ
1ـ از منظــر ایــن دو متفکــر اســامی وجــود حکومــت و حا کمیــت در هــر عصــری از ضرور یــات
عقلــی اســت ،زیــرا حکومــت و حا کمیــت از جملــه امــوری اســت کــه عقــل آن را بــرای
جلوگیــری از هرجومــرج ناشــی از تزاحــم و تالقــی منافــع انســانها و پرهیــز از هرگونــه اختــاف
و بــه منظــور تأمیــن نظــم اجتماعــی ضــروری میدانــد.
2ـ حاکــم در اندیشــه سیاســی جاحــظ جایگاهــی ویــژهای دارد؛ بهگون ـهای کــه تعامــل مــردم
بــا هــر حا کمــی را ّ
حتــی اگــر ظالــم باشــد جائــز میدانــد .چنانکــه اهلســنت معتقدنــد :ا گــر
خلیفــه و حاکــم اســامی صالحیــت اخالقــی نداشــته باشــد ،ایــن امــر موجــب ســلب عدالــت
و والیــت نمیشــود و نمیتــوان بــا وی مخالفــت کــردّ .امــا شــیخ مفیــد تعامــل بــا ســلطان جائــر
را در صــورت اختیــار و پذیــرش والیــت و هرگونــه امتیــاز مالــی از ســوی آنهــا بــدون اضطــرار،
حــرام و غیرمجــاز میدانــد و تأ کیــد میکنــد ایــن نــوع تعامــل تنهــا در صــورت اختیــار و شــرایط
غیراضطــراری اســت .البتــه اگــر اطاعــت و پیــروی از ســلطان باعــث ریختــن خــون مؤمنــی
شــودّ ،
حتــی از بــاب اضطــرار هــم نبایــد از او اطاعــت کــرد.
3ـ از منظــر شــیخ مفیــد ،منشــأ مشــروعیت حا کمیــت سیاســی ،فقــط ّ
نــص الهــى اســت.
ایشــان در توضیــح مطلــب میگویــد :پیامبــر از ســوى خداونــد ثابــت الطاعــه اســت؛ ازای ـنرو
نیــازى بــه بیعــت یــا اختیــار و انتخــاب از ســوى دیگــران نــدارد و اطاعــت از او بــر همــگان
واجــب اســت.
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4ـ اهــل ّ
ســنت معتقدنــد بهجــز پیامبــر (ص) کــس دیگــری از طــرف خداونــد متعــال بــه
ً
حکومــت نصــب نشــده اســت .گوینــد مشــروعیت بــرای حکومــت در اســام منحصــرا
عبــارت اســت از :نصــب حاكــم توســط خلیفــه قبلــى بــا عهــد (توصیــه و تنفیــذ) حا كــم
ّ
گذشــته؛ انتخــاب حا كــم بــا اختیــار اهــل حــل و عقــد از طریــق شــورا و مشــورت اصحــاب
خبــره امــت .بــر همیــن اســاس جاحــظ معتقــد اســت نصــب امــام بــر مــردم واجــب اســت ،نــه
بــر خــدا ،یعنــی مشــروعیت حکومــت ائمــه معصومیــن (ع) بــا نصــب الهــی نیســت .بنابرایــن
مشــروعیت حا کــم از منظــر جاحــظ ،تنهــا اکتفــا بــه اجــرای اعمــال ظاهــری و انتخــاب مــردم
اســت و ماننــد شــیخ مفیــد ،نـ ّـص الهــى و تأییــد معصــوم (ع) و لــزوم اشــراف بر احــکام اجرایی
قوانیــن الهــی را منبــع مشــروعیت نمیدانــد.
تهــای قابــل
5ـ در بســیاری از فروعــات مســئله امامــت نیــز بیــن ایــن دو اندیشــمند تفاو 
ّ
توجهــی وجــود دارد .شــیخ مفیــد امــام را جانشــین بالفصــل نبــی میدانــد؛ تعییــن امــام را

تنهــا بهواســطه ّ
نــص توقیفــی و از جانــب خداونــد ممکــن دانســته و عصمــت ،افضلیــت
و اعلمیــت را ضــروری امــام عنــوان مینمایــد .ولــی جاحــظ تعریفــی روشــن از امــام ارائــه
ّ
نمینمایــد .او وجــوب تعییــن امــام را بــر عهــد ه مــردم و از طریــق شــوری و انتخــاب اهــل حــل
عصمــت امــام نمیبینــد.
و عقــد میدانــد؛ بنابرایــن لزومــی بــه
ِ
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