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چکیده
با روی کار آمدن عباسیان و آغاز نهضت علمی ،فرقه های کالمیی بیییاری در اهیان
اسالم به واود آمدند .مهمترین این فرقه در دوره اول عباسی معتزله بیود کیه خالفیت
عباسی به کمک آنها و با اتکاء به آرا و استدالالت عقلی آنهیا بیه مقابلیه بیا شیبهات و
تشکیکات وارد ه بر دین برآمدند .در این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلیی بیر
پایه منابع کتابخانهای به تبیین زمینیههیای قیدرتییابی و افیول ایین نحلیه فکیری و
همچنین مناسبات میان معتزلیان و اهل حدیث پرداخته شدهاست .سوال اصلی پژوهش
این است که با تواه به خدمات معتزله در تبیین فکیری اامعیه اسیالمی عیه عیواملی
مواب شد تا متوکل عباسی معتزلیان را سرکوب کند و بار دیگر بیه اهیل حیدیث روی
آورد؟ دستاورد تحقیق بر این نکته استوار است که مأمون پس از غلبیه بیر امیین بیرای
مقابله با اناح پر قدرت قشری اعراب با تمایالت فکری حشویه ،که میامون را نماینیده
واقعی اعراب اهل سنت نمی دانیتند سبب نزدیکی خلیفه به معتزلیه شید .در حیالیکیه
متوکل به سبب عالیق عربگرایانه و تمایل به بازگرداندن خالفت عباسیی بیه روزگیار
پیش از مأمون ،تالش کرد تا با سرکوب معتزلیان بار دیگر به اهل حدیث نزدیک شود.
کلیدواژهها :اهل حدیث ،عصر اول عباسی ،فرقههای کالمی ،مامون ،معتزله ،متوکل.

مقدمه

مناسبات میان فرقههای اسالمی در قرون نخسیتین ،اگرچیه بیه لیورت تولییفی در
کتب فرق و ملل و نحل اسیالمی بررسیی شیده اسیت ،کلیی گیویی هیا و اخبیار بعضیا
متن یاقض و مغرضییانۀ اییین منییابع ،داوری دقیییق و لییحت بسیییاری از روایاتشییان را
دشوار می کند .در تحقیقات جدیدی که در چند سیال اخییر در میورد معتزلیه لیورت
گرفته ،بیشتر به مناسیبات ایین نحلیه بیا شییعیان و پیس از آن ،بیا اشیاعره ،بیه عنیوان
فرقۀ جایگزین معتزله ،پرداخته شده است .از جملۀ ایین تحقیقیات مییتیوان بیه کتیاب
شیعه در برابرر معتزلره و اشراعره ،تیللیف هاشیم معیرو

الحسینی ،مناسربات فرهنگری

معتزله و شیعه تا آغاز دورۀ انحالل معتزله ،نوشیتۀ رسیول جعفرییان ،کرالم شریعه کرالم
معتزله ،اثر مریم کیانی فرید ،تحقیق در مسائل کالمی از نظرر متکلرمان اشرعری و معتزلی،
مناسبات معتزله و شیعیان و اشعریان پرداختیهانید .ازسیوی دیگیر ،در ایین کتیابهیا و
مقاالت ،جنبۀ کالمی بر جنبۀ تاریخی غلبه داشته و سعی شده کیه بیشیتر بیه مناسیبات
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

کالمی فرقهها پرداخته شود.
در این نوشته ،سعی بر آن است که به علل و عوامل و زمینههای قدرتگیری و افیول
معتزله ،به عنوان فرقۀ کالمی پیشرو در زمان خالفت عباسی ،از زمان ملمون تیا متوکیل،
پرداخته شود .فرضیۀ تحقیق این است که موفقیتهای معتزله متلثر از مواجهیه بیا آرای
محققان سایر ادیان و تشکیکاتشان راجع به اسالم و نیز مواجهۀ ملمون با جناح پرقدرت
قشری اعراب ،پس از غلبه بر امین ،و همچنین بیا تمیایالت فکیری حشیویه ،کیه او را
نمایند واقعی اعراب اهل سنت نمی دانستند ،بود و نییز تحیت تیلثیر سیاسیت اسیتقرار
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تللیف اسعد شیخاالسالمی و ده ها مقالۀ تللیفی اشاره کرد که در آنها بیشیتر بیه رابطیه و

مذهبی واحد قرار داشت که از سوی عباسیان حمایت شود و متقیابال آنیان را حماییت
کند .به قدرت رسیدن متوکل و بیروز عالییق عربگیرای وی و تماییل بیه بازگردانیدن

۶

جریان قشری عربگرای اهل سنت با تمایالت اهل حدیث و کنار رفتن معتزله از اریکیۀ
قدرت و جایگزینی جماعت اهل سنت حامی خالفت شد.
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خالفت به وضع روزگار پی

از ملمون ،باعث نزدیکی بیه اهیل حیدیث و قیدرتگیری

معتزله ،از شکلگیری تا خالفت متوکل

با ادامیۀ فتوحیات در دور اموییان و عباسییان و همجیواری حکومیت اسیالمی بیا
حکومت های حامی سایر ادیان و الیطکا آرای آنیان بیا مسیلمانان ،اهیل اسیالم بیه
جستجوی وجوه مشتر آیین خود و سایر ادیان پرداختند و ناگزیر بیا الیحاب سیایر
افکار و مذاهب ارتباط برقرار کردند .این تصادمات پییدای

جرییانهیای فکیری را در

نیمۀ دوم قرن اول هجری به دنبال داشت و در نهاییت ،بیر شیکلگیری میذاهب کالمیی
مستقل نیز تلثیر گذاشت (نجفیان رضوی .)98 ،در این زمان ،تفکر اسیالمی تحیتتیلثیر
فلسفه های بیگانه و کتابهایی قرار گرفت که به طور انبیوه بیه سیرزمین هیای اسیالمی
سرازیر میشد و مشتمل بر اندیشهها و آرایی متباین با معتقدات مسلمانان بود .محققیان
مسلمان در مواجهه با و از خالل آثار و افکار ملیل دیگیر ،بیه قررآن و معتقیدات خیود
گرفتند .درنتیجه ،نظریات آنان نسبت به اندیشه های اسالمی پیشیین پیچییدگی یافیت و
همین باعث بروز اختال

الحسنی.)142-141 ،

مهمترین مسئلۀ اختالفی میان مسلمانان ،جبر و اختیار بود که پی ترها نزد مسیحیان
مشرق مطرح شده بود و در دوران فتوحات اسالمی ،مورد بحث ایشیان بیود و عنالیر
فلسفی خالصی از مذاهب گنوستیکی و فلسفۀ یونانی هم به آن آمیخته بود (کربن.)۶8 ،
رواج تفکر فلسفی برای اثبات عقاید دینی ،دانشمندان اسالمی را وادار کرد بیه مسیائلی
بپردازند که عقل انسانی در لحیحی از آنها نداشت و اساسا نمیتوانسیت بیه نتیای
روشنی دربار آنها برسد (ابوزهره .)13 ،اختالفات داخلی میان خود مسیلمانان بیر سیر
مباحثی چون مبدأ ،معاد ،گناه کبیره ،امامت ،یا مهدویت مباحث مهمی بودند که پی

از

آشنایی ایشان با پیروان سایر ادیان در میان آنها مطرح شد (ولوی .)7/1 ،در زمان پیامبر،
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یکدیگر داشتند (معرو

میان محققان و فرقههایی شد که مبانی و شیوههای متفیاوت

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-01-25

نگریستند و آن آرا و اندیشهها را در فهم مسائل دین و توضییح مشیکالت آن بیه کیار

به علت جهل نسبی جامعه و نیز بیه دلییل حضیور مسیتقیم پییامبر در لیحنۀ جامعیه و
به شکلی ساده مطرح شد (همان .)5-4/1 ،در دور کوتاه خلفای راشدین نییز ،بیه دلییل
فتوحات و گسترش مرزهای سرزمین اسالمی و نیز منازعات داخلی ،فرلتی برای طرح
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پاسخگویی ایشان ،بسیاری از مسائلی که بعدها برای مسلمانان مسئله شد ،مطرح نبود یا

این بحثها به وجود نیامد .با تشکیل دولت اموی و گسترش بیشتر مرزهای مسیلمانان
و ارتباطات بیشتر مسلمانان با پیروان سیایر ادییان و تکمییل تقریبیی فتوحیات ،امکیان
ارتباط و تبادل آرا و مجادالت مذهبی و کالمی با سایر ادیان و مذاهب الهی بیه وجیود
آمد و کمکم جوانههای مباحث کالمی بروز یافت.
در همین دوره ،معتزله ،بهعنوان فرقهای کالمی و نهضتی سیاسی ،در اواخر قیرن اول
هجری و اوایل سد دوم پا به عرلۀ حیات نهاد .اعتزال ،که شیامل مکاتیب مختلیف و
تمایالت گوناگونی بود ،در قرن اول هجرت بیشتر تمایالتی سیاسی را شامل می شد که
تمرکزشان بر مسئلۀ خالفت و روشی بود که می بایست در برابر خلفایی که زمیام امیور
دینی را در دست داشتند ،اتخاذ می شد .ولی رفتیه رفتیه مباحیث نظیری دینیی در آرای
معتزله غلبه یافت و مکتب اعتزال منحصرا به عنوان دستگاه فکیری دینیی شیناخته شید
شکلگیری این مکتب ،منازعات فرق اسالمی دربار مرتکبان گنیاه کبییره بیود (بغدادی،
)211؛ درحقیقت ،جنب

معتزله در پایان قرن اول ،ازیک سو ،به عنوان واکنشی اخالقیی

به زیاده روی های اعتقادی و عملی خوارج ،و ازسیوی دیگیر ،بیه عنیوان عکیس العملیی
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

در برابر ضعف و سستی اخالقی و سیاسی مُرجئیه در جامعیۀ اسیالمی شیکل گرفیت.
از آنجا که روش فقیهان و محدثان در طرد و رد مخالفان تنهیا بیر اسیتناد بیه نصیو
دینی مبتنی و اغلب ناکارآمد بود ،معتزله بیرای مقابلیه بیا شیبهات مخالفیان و دفیا از
عقاید اسالمی از استدالل کالمی و عقلی بهره جسیتند .آنهیا بیا فیراهم کیردن فرلیت
طرح عقلی مباحث دینی و زمینۀ نشر عقاید و ارتباط سازند هرچهبیشیتر مسیلمانان بیا
یهود ،نصارا ،و ایرانیان ،خدمات شایان توجهی به فرهنگ اسیالمی کردنید (گلپایگیانی،
 .)۶7آنان در تمام مباحث خود ،اعم از شرعی و غیرشیرعی ،بیر عقیل تکییه کردنید و
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(گارده .)210 ،از نخسیتین مسیائل مطیرح در مکتیب کالمیی معتزلیه و از انگییزههیای

کوشیدند به معضالت فکری و عقیدتی زمانشان بهگونهای منطقیی و قیانعکننیده پاسیخ
دهند .اعتزالیون به عقل سلطهای مطلقه می بخشییدند و شیر را میتمم و مکمیل عقیل
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عقلی وحی سعی در توافق میان این دو میکردند .از این دو ،از دیدگاه معتزله ،عقل بود
که الالت و قداست داشت که در هیچ حال ،ممکن نبود با آن مخالفت و برخورد شود
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میشمردند و هرگاه میان وحی و عقل تناقضی میدیدند ،بهگونهای بیا تلوییل و تفسییر

و تنها الولی قابلیت قبول و مرجعیت داشت که با معیار عقل سنجیده و پذیرش شیود
(معرو

الحسنی.)177 ،

جرقۀ شکلگیری معتزله در بصر نیمۀ دوم خالفت امویان و در حلقیۀ در

حسین

بصری ،با خروج و کناره گیری والل بن عطا از حلقه بر سیر مسیئلۀ گناهیان کبییره و
تکلیف مسلمانان ،بروز کرد .پس از والل بن عطا ،عمر بن عبید ،که شاگرد و دامیاد او
بود ،این خط فکری را ادامه داد .مکتب کالمی معتزله در قرن دوم چارچوب مشخص و
تشکیالت گستردهتری یافت .بِشر بن معتمر در بغداد دیدگاه های اعتزالی دیگری مطرح
کرد .پیروان مکتب فکری او به معتزلۀ بغداد معرو

شدند که الول پنجگانیهای را کیه

در مکتب بصره تدوین شده بود ،قبول داشتند (متز120/1 ،؛ ابینعبدربیه .)359/3 ،مهیم
ترین ویژگی و وجه تمایز معتزلۀ بغداد از معتزلۀ بصره تمایل آنها بیه تشییع ،خصولیا
لبحی .)2۶1/1 ،موضع مکتب بصره محافظه کارانه بود و پییروان آن تیا قیرن سیوم بیا
شیعیان دشمنی داشتند ،درحالی که بغدادیان در مسئلۀ امامیت ،علیی

را از ابیوبکر و

مکتییب کالمییی در الییول کلییی و روش فکییری توافییق دارنیید ،ولییی در پییارهای از
مسائل کالمی دارای آرای مختلف اند .کالم معتزلۀ بغیداد در بیاب نبیوت و امامیت ،بیا
کالم معتزلۀ بصره مخالف است و آرای معتزلۀ بغداد به شییعه نزدییکتیر اسیت ،ولیی
معتزلۀ بصره تقریبا آرای مرجئه در مورد امامت را پذیرفتند .معتزلۀ بغداد خالفت ابوبکر
را درست شمردند ،اما به افضل بودن علی معتقد بودنید» (شی ه رسی ت ان ی .)78/1 ،حسین
بصری عالقۀ وافری به علی

داشت و این ارادت را قبل و بعد از حکمیت حفظ کرد.

وی بر اجرای عدالت بسیار تلکید داشت (ابینعبدربیه .)33/1 ،شیاید بتیوان گفیت کیه
گرای

بعدی برخی از شاخههای مکتب اعتزال بیه محبیت خانیدان علیی و نفیرت از

چگونگی مواجهه متوکل عباسی با نحلههای کالمی

عمر و عثمان افضل میدانستند (ابن ابی الحدید .)7/1 ،بنا به نوشتۀ شهرستانی « ،ایین دو
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تشیع زیدی ،بود تا جایی که مییتیوان آنهیا را معتزلیۀ مشییعه نامیید (خییاط99-97 ،؛

امویان متلثر از همین جهتگیری حسن بصری ،استاد والل بن عطیا (مؤسیس مکتیب
در روزگار عباسیان ،فلسفۀ یونان در میان اعراب منتشر شد و مسلمانان به گسیتردگی
با غیرمسلمانان ارتباط یافتند و فرقه های هر دو دسته ،بدون دشواری و مانع ،میذهب و
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اعتزال) بودهاست.

عقید خود را بیان مییکردنید .ازایین رو ،الحیاد مییان مسیلمانان انتشیار و مباحثیات و
مجادالت میان طوایف مسلمان و غیرایشان رواج یافت .روند ترجمه فزونیی گرفیت و
منازعییات کالمییی و نظییری مسییلمانان و غیییر مسییلمانان بیشییتر شیید (غرابییی.)13۶ ،
نخستین بار ،مهدی خلیفه ،رسما به رد اقوال مخالفان اسالم امر و دسیتور داد کیه در رد
شبهات ایشان کتاب بنویسند .از جمله ابوالهذیل عال  ،معتزلی معالر وی ،ابراهیم بن
سیّار نظّام ،کتابهای خرد و کالنی در علم کالم و رد مخالفان نوشتند و بیا مجیو

و

یهیود و نصیارا بیه منیارره نشسیتند (مشیکور  .)12 ،در زمیان وزارت یحییی برمکیی،
بیت الحکمه بنیان گذاشته شد که الحاب آن از نامیترین متفکران آن دوره ،چون علیی
بن هیثم ،علی بن منصور ،سکّا

و هشام بن حکم بودند .هشام از مصاحبان ویژ یحیی

بود و مجالس کالمی او را اداره میکرد (ابنندیم .)223 ،خود یحیی بن خالد برمکی نیز
گرد میآمدند (مسعودی ،مروج الذهب.)372/2 ،
از مهمترین علل پیشرفت معتزله مقابله با تهدیدات نظری ای بود که در جرییان ایین
منازعات کالمی مسلمانان و سایر ادیان رخ می نمود (جیارا .)44 ،،اعتقیاد بیه عقیل و
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

مرجع دانستن آن در رد یا پذیرش الول و احکیام دینیی ،آنیان را وادار بیه اسیتفاده و
مطالعۀ مجموعۀ آثار علوم عقلی زمان خود می ساخت .همیین آمیادگی بیرای مقابلیه و
منارره با سایر مکاتب و فرق و هم باعث شد ملمون و شماری از خلفای دیگر عباسیی
از آنان حمایت کنند (همانجا) .ملمون در مدت خالفت خیود ،مجالسیی بیرای منیارر
پیروان ادیان و مذاهب برگزار می کرد .استاد او در ایین مسیائل ،ابوالهیذیل محمید بین
هذیل علّا

بود (دینوری« .)443 ،ابوالهذیل در جدل همتا نداشت و ملمون ،معتصم ،و

واثق او را در بحث و منارره پی

میانداختند و بزرگ میداشتند .هیچ رقیب و مخالفی
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اهل بحث و نظر بود و انجمنی داشت که اهل کیالم ،از مسیلمان و غیرمسیلمان ،در آن

نمیتوانست در برابر او پایداری کند» ( ملطی .)44 ،ابوالهذیل با دانشمندان سایر ادییان
مناررههایی داشت و اطالعات وسیع وی از حکمت عربیی و ادبییات و کتیب ایرانیی،
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تصحیح عقاید ملمون به نزد وی رفتهاسیت (قاضییعبیدالجبار .)227 ،از معیرو تیرین
منارره های وی با میال

زرتشیتی اسیت کیه باعیث ایمیان آوری او بیه اسیالم شید و
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مانند جاویدان خرد ،باعث شد ملمون او را نزد خود فراخواند .او ،به گفتۀ خودش ،برای

ابوالهذیل کتاب المیالس را دربار آن نوشت (ابن ندیم .)204 ،ملمون با مکاتبه با پادشاه
روم ،از او اجازه خواست که چند نفری را به روم روانه دارد تا از آثار علوم باستانی که
در خزائن آنجا بود کتبی را انتخاب کنند و با خود بیاورند و گروهی را ،شیامل حجیاج
بن مطر  ،ابن بطریق ،سلما ،متصدی بیت الحکمه ،و چند نفیر دیگیر روانیۀ آنجیا کیرد
(ابنندیم.)444-443 ،
موفقیتهای معتزله در مواجهه با تشکیکاتی که بر اسالم وارد میشد و منیاررههیا و
توفیقات آنان در مقابل دانشمندان سایر ادیان تلثیر بسییاری بیر میلمون و اطرافییان وی

گذاشت و باعث ترغیب ایشان به حمایت از این نحلۀ فکری شد .بغدادی در الفَرق بین
الفِرق ،معتقد است ثمامۀ بن اشر

نمیری ،که از پیشروان معتزلی زمان ملمون بود ،وی

را ترغیب کردهاست که کالم معتزلی را کالم رسمی خالفت عباسی اعالم کند (بغدادی،
ابیخالد واگذار شد (ابنخلکان .)522/2 ،ملمون بیشتر ایام خود را با ابواسحاق ابیراهیم
بن سیار نظّام ،ابوالهذیل علّا  ،ثمامۀ بن اشر  ،ابوعبدا ،احمد بن ابیدؤاد ،از رؤسای
پیدا کرد و طرفدار عقاید ایشان شد (خطیب بغیدادی .)18۶/3 ،برهیۀ نفیوذ احمید بین
ابی دؤاد را در دستگاه خالفت عباسی باید دوران نفوذ عقل گرایی معتزله و واپسزدگیی
اهل حدیث نامید .برنامه های وی باعث شید جرییان نوپیای معتزلیه در ایین زمیان بیه
قدرتمندترین جریان حاکم در میان نحلههای کالمی تبدیل شود و سایر فرق کالمیی را
از لحنۀ رقابت به در کند .وی را مبد جریان «محنۀ» و تثبیت الل خلق قرآن در زمان
سه خلیفۀ عباسی معالر خود دانسته اند (ابننیدیم212 ،؛ ابیناثییر75/7 ،؛ ابینخلکیان،
 .)84/1ملمون در سال  ،212تحت نفوذ ابن ابی دؤاد ،وزیر معتزلی ،فرمانی مبنی بر اعتقاد
اجباری به حادث بودن قرآن کریم لادر کرد .این فرمان ،برخال

عقید اهیل حیدیث

چگونگی مواجهه متوکل عباسی با نحلههای کالمی

بزرگ معتزله میگذراند و در نتیجۀ معاشرت با این دانشمندان به فرقۀ معتزله تعلق قلبی

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-01-25

 .)119ثمامۀ تا زمان واثق زنده بود .به پیشنهاد همو بود که منصب وزارت به احمد بین

بود که قرآن را ازلی و قدیم میدانستند .وی در  ،218نامهای به اسحاق بن ابراهیم ،والی
بودن قرآن آزمای

کند و کسانی که آن را نپذیرند ،از کار برکنار و مجازات کند .در این

دوره ،بر فقهای اهل حدیث آزار و ایذای بسیار رفت .اهل حدیث در زمان ملمون ،نقطۀ
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بغداد ،نوشت و از او خواست تا اعتقاد قاضیان ،محدثان ،و فقیهیان را دربیار مخلیوق

مقابل معتزله بودند و بزرگان آنان ،همچون عبداألعلی بن سحر ،ابوعلی بغدادی ،حارث
بن مسکین ،و احمد بن حنبل شکنجه و زندان شدند و بعضا زیر شکنجه جیان باختنید
(لابری .)137 ،نعیم بن حماد خزاعی و ابویعقیوب یوسیف بین یحییی البیویطی ،کیه
مخالف آرای معتزله و از الحاب حدیث بودند ،مورد شکنجه و زندان قیرار گرفتنید و
ابویعقوب یوسف در زندان از دنیا رفت (ابواسحاق شیرازی .)111 ،شاید بتوان گفت که
«محنۀ» در راهر ،مبارزه با مخالفان خلق کیالما ،و در بیاطن ،سیالحی علییه مخالفیان
دستگاه حکومتی بود (.)Macdonald ،88
ملمون پس از غلبه بر امین ،با جناح قشری پرقدرتی از اعراب مواجیه شید کیه او را
نمایند واقعی اهل سنت نمیدانستند و در مواردی چند ،مانند قیام ابن شکلۀ ابراهیم بن

مهدی ،که مدعی تسنن راستین بود ،علیه او دست به شورش زدنید (مسیعودی ،مرروج
واحدی که از سوی حکومت حمایت شود ،ضرورت دارد (مشکور .)27 ،ملمون کیامال
میدانست که در راه رسیدن به قدرت باید به عنالیری تکییه کنید کیه تعصیب عربیی
نداشته باشند .بنابراین ،بهدنبال مکتب و میذهبی بیود کیه پشیتوانۀ عقییدتی او گیردد و
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

تعصبات نژادی کمتری داشته باشید .معتزلیه ایین خصولییات را دارا بودنید (ولیوی،
 .)340/1دلیل اللی روی آوردن ملمون به معتزله را در اختالفات درونی میان عباسییان
باید جستجو کرد؛ جناح عرب و قومیتگرای عباسی ،که توسط امین رهبری میشد ،بیا
عقاید اهل حدیث هماهنگی بیشتری داشت و منافع خود را در این همسیویی مییدیید.
ملمون ،پس از غلبه بر امین ،با این جناح قشری گرا روبرو شد و برای رویارویی با آنان،
به عقاید معتزلی پناه برد و به سرکوب ایشان و اهل حدیث پرداخت (اوحدی حیایری،
 .)20این تخالمات تا پایان خالفت ملمون ادامه یافت و در زمان دو خلیفۀ پس از وی
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الذهب .)50۶ ،وی معتقد بود که بیرای فرونشیاندن چنیین قییامهیایی اسیتقرار میذهب

نیز با شدت و حدت بیشتری دنبال شد و برنامهها و تبلیغات وسییعی بیرای مبیارزه بیا
سایر نحلههای کالمی از سوی این سه خلیفۀ عباسی و طرفداران معتزلی آنها برای کنار
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علمای معتزله ،دستور داد بیر سیردر مسیاجد نوشیته شیود «ال الیه اال ا ،،رب القیرآن
المخلوق» (مشکور.)12 ،
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زدن و سرکوب سایر فرق معارض معتزله به عمل در آمد .برای مثال ،ابینابییلییث ،از

پی

از معتزله ،جمود فکری و تنگنظری محدثان و فقیهان چنان غالب بود که عقل

عمدتا از لحنۀ تفحصات دینی بر کنار مانده بود .در نتیجۀ غلیو فقیهیان و محیدثان در
توقف بر رواهر نصو

و افراط معتزله در حاکمیت دادن به عقل ،اختالفاتی میان آنان

پدید آمد که در آنها ،خونهای بسیاری ریخته شد و اعراض و اموال زییادی بیه تیاراج
رفت (معرو

الحسنی .)13 ،شدت این تعارضات بهگونهای بود که هنگامی کیه میلمون

حاتم بن هرثمه را به حکومت ارمنستان فرستاد معتزله و مخالفانشان یکیدیگر را چنیان
میکشتند که نزدیک بود نابود شوند (یعقیوبی .)483 ،ازسیوی دیگیر ،میلمون در دوران
خالفت خود ،الرار در انکار عثمان و اثبات موقعیت علی  ،هرچنید نیه بیه لیورت
آشکار ،داشت .ملمون و دو خلیفۀ پس از وی ،به واسطۀ اثرپذیری از معتزلۀ بغیداد ،کیه
متمایل به شیعه بودند و شیعیان نیز در بسیاری از عقاید خود ،با ایشان تبادالت فکیری
داشتند ،سعی کردند به شیعیان نزدیک شوند و از خاستگاه و محبوبیت و احترام عمومی
داد منادی ندا کند «هرکه نام معاویه را به نیکی برد یا برای او قائل به فضایل شود ،دچار
هال

خواهد شد و خون او به گردن خودش خواهد بیود» و بنیا بیه همیین سیاسیت،

(ابناثیر .)31 ،نیز در جلب دوستی علویان ،اعالن کرد که علی بین ابییطالیب از تمیام
الحاب پیغمبر ،برتر و پس از پیغمبر ،افضل از تمام خلق است (یعقوبی.)33/2 ،
پس از ملمون و در زمان معتصم و واثق نییز ،ایین سیختگییریهیا ادامیه یافیت و
تنازعات میان اهل حدیث و معتزلیان با شدت بیشتری بروز داشیت .در زمیان معتصیم،
احمد بن حنبل بار دیگر ،بازجویی شد و تازیانه خورد (مشیکور .1)27 ،واثیق بحیث و
نظر را دوست داشت و اهل نظر را محترم و دوست داشت از علوم و عقاید فیلسیوفان
متقدم و متلخر ،و هم اهل شریعت ،مطلع شود (مسیعودی ،مرروج الرذهب.)489-488 ،

چگونگی مواجهه متوکل عباسی با نحلههای کالمی

اخطار شد که کسی حق ندارد معاویه را از هیچیک از الحاب پیغمبر برتر و بهتر بداند.
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به شیعیان در مقابل جریان عربگرای اهل سنت استفاده کنند .در سال  ،211ملمون فرمان

وی احمد بن سعید بن مسلم بن قتیبه را به مرزبانی و نظارت بر مبادلۀ اسیران گماشت

ابیدؤاد را مسئول این برخورد میدانند و
ابنعساکر ،احمد بن 
در مسئلۀ خلق قرآن ضرب و شتم کند .ذهبی و 
معتقدند دشمنی او با اهل حدیث منجر به آن شد (نک .ابنعساکر213 ،؛ ذهبی.)253 ،
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بهعلت مخالفت با معتزله
 .1سمعانی ( )122/2معتقد است که ابنزیات معتصم را برانگیخت تا احمد بن حنبل را ،

و خاقان خادم را همراه او فرستاد و به هر دو دستور داد که مسلمانان گرفتار را امتحان
کنند تا هرکه قائل به آموز خلق قرآن و مشاهد خداوند در قیامت بود ،آزادش کننید و
به او یک دینار بدهند و از آزاد کردن هرکه این دو عقیده را نداشت ،اجتناب کنند (ابن
اثیر .)192/17 ،این سختگیریها و منازعات تا اواخر دوران واثق به قوت خیود بیاقی
ماند .در اواخر خالفت واثق ،احمد بن ابی دؤاد ،به علت ناکیامی در منیارره بیا یکیی از
محدثان ،از سختگیری در تحمیل عقاید معتزله بر اهل حدیث کاست و اشتیاق خیود را
برای حمایت بیقیدوشرط از معتزلیان از دست داد (ابنکثیر.)232/5 ،
متوکل و منازعات معتزله و اهل حدیث

متوکل رسم استفسار عقیده را برچیید و مجیادالت پیشیین در دیین را قیدغن کیرد
(مسعودی ،التنبیه .)34۶ ،مقابله با معتزله و شیعیان و اهل ذمه در دور متوکل ،بهمرور و
بود و قصد آن داشت در زمان مناسب به آنها پایان دهد .وی ،با به قدرت رسییدن ،بیه
اهل حدیث گرای

پیدا کرد و در لدد حمایت از آنان بود .متوکل مردم را از عقیده به

سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

خلق قرآن ،که عقید رسمی خلفای پیشین بود ،بازداشت و به محدثان و فقیهان دستور
داد تا بیر منیابر ،احیادیثی متضیمن رد معتزلییان و مؤیید رؤییت خداونید نقیل کننید.
بهاینترتیب ،متوکل به محنت اهل حدیث پاییان داد و در روالیی مخیالف ،بیر معتزلیه
سخت گرفت (کیانی فرید .)57 ،وی برای مقابله با معتزله ،ابتیدا منیارره دربیار کیالم
خداوند و سایر عقاید دینی را منع کرد .در سال  ،234فرمانی از دارالخالفه لیادر شید
که به موجب آن ،کسانی که در امور دین منارره میکردند ،تحت تعقیب قرار میگرفتند.
استفسار عقیدتی مردم نیز ،که از زمان ملمون رایی بیود ،ملغیی شید و کسیانی کیه در
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بابرنامه لورت گرفت .متوکل ،از ابتدای خالفت  ،از بحثها و مجادالت کالمی بییزار

گذشته ،به سبب امتنا از پذیرش عقید معتزله زندانی شده بودند ،آزاد شدند (یعقیوبی،
513/2؛ مسعودی ،مروج الذهب49۶/2 ،؛همو ،التنبیه .)34۶ ،متوکل «کسان را به تسلیم و
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تعلیم کنند» (مسعودی ،مروج الذهب .)49۶/2 ،وی گروهی از فقیهان اهیل سینت را بیه
سامرا دعوت کرد و هدایای فراوان بخشید و برایشان مقیرری تعییین کیرد تیا حیدیث
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تقلید واداشت و بزرگان محدثان را گفت تا حدیث گویند و مذهب سینت و جماعیت

لفتهای باریتعالی و رؤیت او بگوینید (ابینکثییر .)3۶5/5 ،در ایین دوره ،بیا جمیع
احادیث فراوان ،مجموعهای از اعتقادات مذهبی مخالف باورهای معتزله گردآوری شید
که جهتگیری اللی شان تلکید بر مواضع اهل سنت و اهمییت دادن بیه حیدیث بیود.
ازاینرو ،طرفداران این جریان به اهل حدیث معیرو

شیدند (اوحیدی حیایری.)23 ،

متوکل اولین خلیفهای بود که مذهب شافعی را پذیرفت .وی بر مرگ محمد بن ادریس
شافعی حسرت می خورد و می گفت «دوست داشتم در روزگارش بودم و او را مشاهده
می کردم و از او علم می آموختم» (سیوطی .)272 ،این عالقه به مذاهب فقهی اهل سنت
در درازمدت تلثیرات بسیاری بر مکاتب کالمی و دستگاههای فکری اسالمی داشت.
از اوایل قرن سوم ،رهبران مذهبی اهل حدیث بغداد به تدوین و نگارش رسالههیایی
در تعیین حدود و ثغور عقاید خود پرداختند .این نگارشها باعث شد الحاب حیدیث
«اهل السنۀ» مطرح و به شکلگیری تسنن رسمی ،از اواخر قرن دوم تا میانیههیای قیرن
سوم ،کمک کنند .مهمترین این رهبران احمد بن حنبل (متوفی  ،)241عثمان بین سیعید
 ،)228ابوبکر احمد بن محمد اشرم (متوفی  ،)273و ابوبکر بن ابیشییبۀ (متیوفی )225
بودند .تا این زمان ،پیشوایان اهل حدیث تمایل چندانی به نقل احادیث پییامبر از خیود
نشان نمیدادند ،ولی با به خالفت رسییدن متوکیل و قیدرتییابی اهیل حیدیث ،ذکیر
احادیث پیامبر فزونی گرفت و بهیکباره تعداد بیشماری حدیث از پییامبر نقیل گردیید
(خطیب بغدادی  .)41۶ ،متوکل از محدثان و پیشوایان اهل حدیث خواست تا حدیث و
مذهب اهل سنت را رواج دهند .در نتیجۀ این اقدامات ،جوامع رواییی و لیحاح اهیل
سنت ،همچون مصنّف ابنابیشییبۀ ،صرحی بخیاری ،و صرحی مسیلم ،بیا حماییت و
پشتیبانی وی ،تدوین گردید (شاکر .)1۶4/1 ،در این دوره ،اختالفات مکتب کالمی اهل

چگونگی مواجهه متوکل عباسی با نحلههای کالمی

دارمی (متوفی  ،)280عبدا ،بن مبار (متوفی  ،)181نعیم بن حمیاد میروزی (متیوفی
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بهتدری در شهرهای ایران و عراق فزونی یابند و خود را بیهعنیوان نماینیدگان رسیمی

حدیث و معتزلیان شدت بیشتری یافت و به واسطۀ حمایتهای متوکل از اهل حدیث و
معتزله به مخالفت پرداختند و بهکارگیری استدالالت عقالنی را معادل با کاربست فلسفۀ
یونانی فرض گرفتند و این اسیتدالالت را ،کیه «سیخن اغییار» دانسیته میی شید ،نیاروا
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تشویق آنان ،معتزله در موضع ضعف قرار گرفتند .فقها و اهل حیدیث بیا روش عقلیی

انگاشتند (مشکور .)4 ،این فقها و محدثان معتزله را بدعتگذارانی میدانستند که موجیب
انحرا

در دین میشدند .معتزله ،با ارجا و استناد به عقل ،همۀ مسائل و ازجمله نص

قرآن را بهگونهای توجیه و تلویل میکردند که با عقل سازش داشته باشد و این درست
بر خال

آرا و عقاید اهل حدیث بود کیه معتقید بیر پیذیرفتن بییقیدوشیرط آییات و

روایات و سنت بودند و به علم کالم چندان توجهی نداشتند .محمد بن ادریس شیافعی
ارتکاب هر گناهی جز شر

را بهتر و برتر از پرداختن به علم کالم مییدانسیت (ابین

جوزی .)۶8 ،نیز احمد بن حنبیل معتقید بیود اهیل کیالم هیچگیاه روی رسیتگاری را
نخواهند دید و همۀ علمای کالم زندیق اند (ولوی .)345/1 ،ابویوسف ،شاگرد ابوحنیفه،
نیز معتزله را از زندیقان میشمرد و مالکی هم به طرد آنها فتوا میداد و محمد بن حسن
شیبانی به عدم قبول نماز ایشان قائل بود (ابوزهره .)227 ،علت عمد این بدبینی هیا آن
فلسفه فرقی قائل شوند .این محدثان حتی نقل اقوال مخالفان در تصانیف علمای متکلم
برای پاسخگویی را کفر میانگاشتند (مشکور.)4 ،
افزونبراین ،تلثیرپذیری معتزله از ادیان و مذاهب دیگر بهانهای بیه مخالفیان سینتگرا
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

میداد تا آنان را بدعتگذار و منحر

از اسالم معرفی کنند .اعتزالیان ،در ابتدای فعالییت

خود ،به ترجمۀ کتبی از آیینها و فرهنگهای دیگر پرداختند و برخی از ایشان بهتدری
چنان در این راه افراط کردند که از مبانی احکام اسالمی فالله گرفتند و جذب تعیالیم
غیراسالمی شدند .برای نمونه میتوان از عیسی بن لیبیح ،احمید بین اییوب میانو ،
احمد بن خابط ،و فضل بن حدثی نام برد (ولوی .)348/1 ،مخالفان نیز این اعتزالیان را
به القابی چون ثنویه و معطّله و وعدیه متصف کردند؛ مخالفانِ اعتقاد به فاعل و مختیار
بودن انسان چنین برداشت می کردند که بهگمان معتزله ،خییر از جانیب خیدا و شیر از
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بود که محدثان قرون اولیۀ اسالمی به علوم عقلی آشنا نبودند و نمیتوانستند بین کالم و

جانب انسان است و ازاین رو ،آنان را ثنویه می خواندند .نیز به علیت اعتقیاد معتزلیه بیه
عینیت لفات با ذات ،گمان کردند معتزله ذات را از تولیف به لفات تعطیل نموده و

1۶

ناپذیر بودن وعید الهی به آنها داده شد (کیانی فرید.)58 ،
پارادایم تفسیری عقلمحور معتزله و کوش

خردورزانۀ ایشان در الهیات سیدههیای
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بنابراین ،آنان را معطله مینامیدند .وعیدیه هم لقبی بود که بیهسیبب اعتقیاد بیه تخلیف

اولیۀ هجری نقشی اساسی در تکامل فلسفه و کالم اسالمی ایفا کرد .ازسویی ،توجه بیه
مبانی و الول دینی با رویکرد عقالنی محیض و حاکمییت مطلقیه بخشییدن بیه عقیل
خودبنیییاد یییا راسیونالیسییم در فهییم مبییانی نق ی

بسیییار در پیییدای

آنییان داشییت و

ازسوی دیگر ،همین تلکید آنان بر عقل در مواجهه با وحی از علل افول سیریع و رکیود
آنها شد (گلپایگانی .)14۶ ،دوری از قرآن و حدیث و تقرب به مفاهیم نظیری و کیامال
ذهنی فلسفۀ هند و یونان در آثار ایشان مشهود و محسو

بود .آنان با بینشی ذهنگرا از

واقعیتهای جامعه غافل شدند (ولوی .)450/1 ،در جامعۀ آن زمان ،که از لحاظ علوم و
در ابتدای شکوفایی بود و عمد مردم چندان از علوم عقلیی بهیرهای نداشیتند و

دان

بیشتر با قرآن و آموزههای آن انس گرفته بودند ،اهیل حیدیث توانسیته بودنید بیا ذکیر
احادیث و اتخاذ شیوه های تبلیغی و تعلیمی همسو با گفتمان غالب ،قدرت کسب کنند.
عقالنی ایشان در میان قاطبۀ طبقات نارضایتی هیای شیدیدی برمییانگیخیت و فقیهیان
مذاهب علیه همین نارضایتی ها قیام کردند (مشکور .)28 ،برخوردهیا بیا معتزلیه چنیان
پی

احمد بن حنبل و اهل حدیث آنچنان قدرت یافتند که «به خانههای امرا میرفتند و خم
های شراب و آالت موسیقی را میشکستند و مغنیان را میزدند و به کنیزکان اهانت می
کردند و خلیفه نیز قدرت مقابله نداشت» (مقدسی،

(.5۶0/2

عالوه بر مواردی که ذکر شد ،اختالفیات مییان خیود اعتزالییان لیاحب منصیب و
قدرت ،همچون ابنزیات و احمد بن ابیدؤاد ،نیز زمینۀ سیقوط ایین مکتیب کالمیی را
آماده ساخت .احمد بن ابیدؤاد در عقاید خود بسیار متعصب بود و با کسانی کیه بیا او
اختال

داشتند ،دشمنی میکرد و برای نمونه ،دشمنیهای او با ابنزییات 1باعیث شید

خلیفه دستور به قتل وی دهد (سمعانی .)357/۶ ،شاید بتوان گفت با قتل ابنزییات  ،در

در راه توسعۀ معار

و اعتبار سیاسی خود را

ابیناسیحاق ،متیرجم
و حمایت از دانشمندان به کار گرفت .جاحظ و ابوزیید حنیین و 

بیهاعتبیار
معرو عصر ،از جمله ندیمان و یاران وی بودند .او به ترجمۀ آثار یونانی عالقۀ شدیدی داشیت و 
نفوذش در دستگاه خالفت ،رسایل زیادی به نام او از یونانی به عربی ترجمه شد (نک .گلشنی.)۶37/3 ،
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 .1ابنزیات از معدود دولتمردانی بود که در روزگار شکوفایی علمی عصر ملمون ،دان

چگونگی مواجهه متوکل عباسی با نحلههای کالمی

رفت که آنها را بهکلی «معتزل» از حق و در شمار مذاهب باطله خواندند .پییروان
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تعلیمات معتزله بیشتر مورد پذیرش قشیری خیا

و مرفیه از جامعیه بیود و رویکیرد

کنار قدرتگیری اهل حدیث ،مقدمات افول مکتب اعتزال آغاز و فراهم شد که در پانزده
سال خالفت متوکل ،ادامه یافت .با حذ

ابنزیات از رأ

هرم قدرت ،معتزله بی

از

هر زمانی در موضع ضعف قرار گرفتند .متوکل بیر ابوالیوزیر و بیرادر و منشیی او هیم
سخت گرفت و فضل مروان را از دیوان خراج برکنار کرد و مقیام

را بیه یحییی بین

خاقان خراسانی واگذاشت (ابیناثییر .)207/17 ،ازسیویدیگیر ،در سیال  ،239متوکیل
ابومحمد یحیی بن اکثم لیفی را به سامرا طلبید و منصب قاضیالقضاتی داد و نسبت به
احمد بن ابی دؤاد و پسرش ،ابوالولید محمد بن احمد ،غضب کرد .از ابوالولید 120هزار
دینار جواهر گرفت و او را به بغداد فرستاد .احمد بن ابیی دؤاد هیم پیس از  47روز از
مرگ ابنزیات در سال  240و بعد از وفات پسرش ،ابوالولیید ،درگذشیت (مسیعودی،
مروج الذهب .)50۶-505 ،یحیی بن اکثم ،پی تر بهمدت بیست سال منصب قضاوت را
محمد بن ابوالعبا

طوسی و احمید بین ابیی دؤاد ،بیهمنظیور تقیرب بیه میلمون ،نیزد

وی از یحیی بن اکثم بدگویی و سعایت کردند و میلمون هیم بیر وی خشیم گرفیت و
تبعید کنند و لبا

دستور داد او را از اردوی

سیاه را از تن او بکَنند و او را به بغیداد

سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

بفرستند و به وی دستور داد که از خانه بیرون نیرود (یعقیوبی .)289 ،بازگشیت او بیه
قدرت و نزدیکی به متوکل در کنیار زدن مخالفیان سیابق خیود طبعیا تیلثیر فیراوان در
سرکوب عقید آنان داشت.
افزون براینها ،غلبۀ عنالر تر  ،که بهشدت تحتتیلثیر فقهیا و محیدثان اهیل سینت
بودند و به منالیب بیاال در دربیار عباسییان دسیت یافتنید ،از دیگیر عوامیل رکیود و
واپس زدگی معتزله در زمان متوکل بودهاست (ولوی .)342/1 ،بزرگان تر نژاد ،همچون
فتح بن خاقان ،عبیدا ،یحیی بن خاقان ،و احمد بن عبیدا ،،که با عقاید اهیل حیدیث
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در زمان ملمون در اختیار داشت و به قاضیالقضاتی هم رسیده بود (شیخ مفید.)283/2 ،

خو گرفته بودند ،از دشمنان سرسخت شیعه و معتزله به شمار مییآمدنید و در ترغییب
متوکل به دوری از این دو دسته پافشاری میکردند (الفهانی .)39۶ ،حسن بین مخلید،

18

بن خاقان دوستی خا

داشتند و یحیی بن خاقان ،وزیر مقرب متوکل بیود (ابیناثییر،

 .)252/17فتح بن خاقان تر نیز بی

از هیرکس در متوکیل نفیوذ و نیزد او اعتبیار و
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متصدی دیوان امال  ،و مونس بن عبدالملک ،متصدی دیوان خراج ،با عبدا ،بن یحیی

تقرب داشت (نیک .یعقیوبی .)497 ،نزدیکیی متوکیل بیه سیران تیر

و علمیای اهیل

حدیث باعث شد معتزله با گذشت زمان به انزوا روند و از منالب دولتی بهمرور کنیار
گذاشته شوند .برای نمونه ،قاضی مصر ،ابوبکر محمد بن لیث ،کیه گروهیی از علمیای
شافعی را بهخاطر عدم پذیرش مخلوقیت قرآن و دیگر اعتقادات معتزله گرفتار کیرده و
به دربار واثق فرستاده بود ،از منالب دولتی برکنار و اموال

مصادره شد (شهرسیتانی،

.)99-97/2
متوکل با روی آوردن به جریان سلفیۀ اهل حدیث توانست هم معتزلۀ عقلگرا را ،که
رابطۀ نزدیکی با شیعیان داشتند ،از مناسبات قدرت خارج کند و هم شییعیان را ،کیه در
زمان خلفای پیشین توانسته بودند در الیههای مختلف حکومت عباسی رسیوخ کننید و
در زمان وی به قدرتی نسبی دست یافته و هواداران زیادی جذب کرده بودند ،سرکوب
الذهب .)89 ،با این سیاستها ،متوکل دربار عباسی را از مخالفان همیشیگی خانیدان ،
یعنی شیعیان ،دور کرد و ازسوی دیگر ،اعتزالیان را ،را از اریکۀ قدرت سیاسیی و دینیی
عمل متوکل موجب رضایت بسیاری از طرفداران خاندان عباسی شد و بهقول مسعودی،
که خود از مخالفان معتزله بود« ،در روزگار او کار ملک استقرار یافت و امنیت و عدالت
نظام گرفت» (مسعودی ،التنبیه .)49۶ ،در همین زمان بود کیه ابیوبکر بین ابییشییبۀ ،از
طرفداران متوکل و از بزرگان اهل حدیث ،در جامع رلافۀ به تعلییم نشسیت و قرییب
سیهزار تن در آنجا فراهم آمدند و بر متوکل دعا کردند و او را با این گفتۀ مبالغه آمییز
ستودند که خلفا سه تن بودند :ابوبکر لدیق ،که اهل ردّه را کشت؛ عمر بن عبدالعزیز،
که مظالم را برداشت؛ و متوکل ،که سینت را زنیده و جهمییه را هیال

کیرد (خطییب

بغدادی.)431 ،

چگونگی مواجهه متوکل عباسی با نحلههای کالمی

پایین آورد و مجددا قدرت را به جریان عربگرای طرفدار خالفت عباسی بازگرداند .این
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و از لحنۀ رقابت با آل عبا

خارج کند (ابوالفرج الیفهانی39۶ ،؛ مسیعودی ،مرروج

از وجوه مهم افتراق معتزله با اهل سنت ،اعتقاد به غیرقریشی بودن امام و بیهعبیارت
 .)22۶/2برخال

بسیاری از فِرق مسلمان ،معتزله ،نژاد و الل و نسیب را در موضیو

امامت شرط ندانستهاند .بیشیتر آنیان امامیت غیرقریشیی را جیایز و مشیرو دانسیته و
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دقیق تر ،جواز انتخاب امام از غیرقریشیان بود (اشعری135 ،؛ مسعودی ،مرروج الرذهب،

اعتباری برای حدیث منسوب به پیامبر که بنا به آن ،امامان از قری

دانسیته مییشیدند

(االئمۀ من قری ) ،قائل نبودند (ولوی .)388/1 ،این اندیشه هم باعث میشد متوکیل و
دیگر افراد خاندان عباسی ،قیدرت خیود و خاندانشیان را در تهدیید ببیننید و میانع از
قدرتگیری معتزله شوند .در زمان سه خلیفۀ پیشین ،بهدلییل قیدرت و اقتدارشیان ،ایین
آموزه قوام نیافته بود ،اما خطر آن در زمیان متوکیل وجیود داشیت و ازایینرو ،وی بیا
تضعیف معتزله قصد داشت از تروی چنین اندیشه ای پیشگیری ،و قدرت را در دسیت
خاندان عباسی تثبیت کند.
رهور ابوالحسن اشعری ،به عنوان چهرهای الالحطلب و حید مییان معتزلیه و اهیل
حدیث ،نیز از مهمترین عوامل سقوط معتزله بود .وی بیا تلفییق علیوم عقلیی و نقلیی،
جریان فکری اشاعره را جایگزین معتزله ساخت .اشاعره تا حدود زیادی منازعات میان
در مکتب کالمی خود بهره جستند .با رهور اشعری ،که خود از شاگردان ابوعلی جبّایی
(از بزرگترین معتزلۀ زمان) بود ،قدرت معتزلیه تیا حیدود بسییار رو بیه زوال نهیاد و
هوادارانشان جذب مکتب جدید شدند .از زمان خالفت متوکل تا آغاز قرن چهارم ،هیر
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

دو جانب اشاعره و سلفیان در ردّ کتابها و رسالههای معتزلیه کوشییدند .اشیاعره نییز
معتزله را کافر میشمردند و اعالم میکردند هرکه به خلق قرآن معتقد باشد ،کافر اسیت
(بغدادی.)80 ،
درگذشت علما و دانشمندان بزرگ معتزلی هم از دیگیر عوامیل رکیود قیدرت ایین
جریان فکری در زمان متوکل بود؛ ازجمله جعفر بن مبشر در سال  ،234ابوموسی فیرا
در  ،23۶و محمد بن عبدا ،بن محمد اسکافی ،در  241درگذشتند .مهیمتیر از ایشیان،
ابوالهذیل عال

بود که در  237درگذشیت (مسیعودی ،مرروج الرذهب.)513-512/2 ،
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دو نحلۀ اعتزالیان و اهل حدیث را تقلیل بخشیدند و از هر دوی منابع عقیل و حیدیث

فقدان این بزرگان ،که از استادان و رهبران جریان ساز فکری معتزله به شمار میآمدنید،
نیز مزید بر علت بود تا نحلۀ کالمی اعتزال در موضع ضعف و رکود قرار گیرد.
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مینمودند ،بغض داشت و در مقابل ،ندیمان و یاران

را از نالیبیهیا برمیی گزیید .از

جملۀ این نزدیکان علی بن جهم ،شاعر شامی ،عمر بن فرخ رخجی ،ابوالسمط ،از اوالد
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متوکل به ملمون و معتصم و واثق ،از آنجا که هر سه نسبت به علی و آل علی تیولی

مروان بن ابیحفصیۀ ،و عبدا ،بن محمد بن داوود هاشمی ،معرو

به ابن اترجۀ ،بودند

که نسبت به شیعیان حقد فراوان داشتند (ابیناثییر .)223/17 ،خلفیای عباسیی پیس از
متوکل هم ،با گرای

به قشریون مذهبی ،امر بیه تعطییل مباحیث کالمیی و عقالنیی ،و

متفکییران را عمومییا تحییت تعقیییب قییرار دادنیید .در اثییر اقییدامات او و جانشییینان ،
کتابسوزیها و سختگیریهایی باب شد و اگر عالقهمندی برخی حکام محلیی اییران،
همچون آل بویه و سامانیان ،به نشر و تروی رویکردهای عقالنی نبیود ،خلفیا بیه میدد
حکام کوتهفکری چون محمود غزنوی موفق میشیدند بسیاط خیردگراییی را در عیالم
اسالم برچینند (ولوی.)450/1 ،
مکتب اعتزال تا سال  331به فعالیت و انتشار الول خیود ادامیه داد .در ایین سیال،
ابوعلی جبّایی ،که آخرین پیشوای بزرگ این مکتب بود ،از دنیا رفت .با مرگ جبایی و
راه یافت .بهویژه اینکه اشعری ،که زمانی طوالنی مالزم معتزلیان و بیشتر معلومیات

را

از آنها فرا گرفته بود ،از سوی حکمرانان وقت تشجیع و تشویق شید و فرلیت یافیت
اشاعره تا اوایل سد پنجم و دوران خالفت قادر عباسی ،باقی بود .وی رسما برای پایان
دادن به این کشمک ها مداخله کرد و با حمایت قاطع از اهل حدیث و اشاعره به ایین
منازعات خاتمه داد .در زمان قادر ،کتابی به نام االعتقادات ،تللیف و توسط فقها توشییح
شد مشتمل بر مسائلی از الول دین چون توحید ،لفات باریتعالی ،و خلق قرآن ،کیه
میان معتزله و اشاعره مورد اختال

بود .او همگان را به رعایت و اعتقاد به آنچه در این

کتاب تجویز شده بود ،ملزم ساخت (معرو
تعلیم اعتزال و عقاید خال

الحسنی .)183 ،نیز فرمان داد از تدریس و

اسالم خودداری شود و متخلفان تعقیب و مجیازات قیرار

گیرند و آنان را در منشوری که اعالم کرده بود ،فاسق و کافر شمرده بود (متز.)23۶/1 ،

چگونگی مواجهه متوکل عباسی با نحلههای کالمی

اعتراض به الول معتزله را دستگاهمند کند (معرو

الحسنی .)1۶0 ،اختال

معتزلیه و
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رهور اشعری ،مکتب اعتزال نیز از فروغ و رواج پیشین افتاد و ضعف و سستی در آنها

بااینهمه و بهرغم پشتیبانی حکومتی از اهل حدیث و جریانهای فکری مخالف معتزله،
مباحثات تاریخ الهیات و کالم اسالمی رخ مینمود.
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تلثیر این مکتب باقی ماند و الول و روش هایی که بزرگان آن به کار گرفتند ،گهگاه در

نتیجه

موفقیتهای معتزله در مواجهه با تشکیکاتی که بر اسالم وارد میشد و منیاررههیا و
توفیقات آنان در مقابل دانشمندان سایر ادیان ،تلثیر بسیاری بیر میلمون و اطرافییان وی
گذاشت و باعث ترغیب وی به حمایت از این نحلۀ فکری شد .ملمون ،پس از غلبه بیر
امین ،با اعرابی مواجه بود که او را نمایند اهل سنت نمیدانستند .وی معتقد بود بیرای
فرونشاندن مخالفت ها ،استقرار مذهبی واحد ضرورت داشت و ازاین رو ،بهدنبال مکتب
و مذهبی با تعصبات نژادی کمتر بود که پشتوانۀ عقیدتی سیاست های او را فراهم کنید.
معتزله این خصولیات را دارا بودند .از آن سو ،جناح عرب و قومیتگرای عباسیی ،کیه
امین حمایتشان می کرد ،با عقاید اهل حدیث هماهنگی بیشتری داشتند و منافع خیود را
در این همسویی میدیدند .ملمون برای رویارویی با آنان ،به عقاید معتزلی پناه برد و بیه
با به قدرت رسیدن متوکل و نزدیکی او به جریان کالمی اهل حدیث و نیز با تشدید
اختالفات داخلی معتزله و ازجمله کشمک

های ابنزیات و احمد بن ابیی دؤاد ،زمینیه

های سقوط این مکتب فراهم شد .افزون براین ،غلبۀ عنالر تر  ،که بهشدت تحتتلثیر
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

فقها و محدثان اهل سنت بودند و تا منالب باالی سیاسی در دربار عباسیان نفوذ کرده
بودند ،از دیگر عوامل افول مکتب اعتزال بود .این عنالر ،که با عقاید اهل حدیث خیو
گرفته بودند ،از دشمنان سرسخت شیعه و معتزله به شمار میرفتند و در تهییی متوکیل
علیه ایشان پافشاری میکردند .برخی باورهای معتزله ،همچیون عقییده بیه غیرقریشیی
بودن امام هم باعث میشد که متوکل و دیگر افراد خاندان عباسیی میانع از قیدرتگیری
معتزله شوند .متوکل ،با روی آوردن به جریان سلفیۀ اهل حدیث ،اعتزالییان عقلگیرا را،
که رابطۀ نزدیکی با شیعیان داشتند ،از لحنۀ قدرت ،خارج و شیعیان را نیز ،که در زمان
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سرکوب مخالفان ایشان پرداخت.

خلفای پیشین توانسته بودند در الیههای مختلف حکومت عباسیی رسیوخ کننید و بیه
قدرتی نسبی دست یابند ،سرکوب کرد.
] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1396.1.28.1.7
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