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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 دوم، شماره هجدهمسال 

 07، شماره مسلسل 6931 تابستان

 

یعباسیوخلفایشاخصمعتزلیعلمایاسیرفتارسیشناسگونه

دورهواثقیانعصرخالفتهارونتاپادر

 

 7/5/59: ییدتأ یختار  1/8/59  :یافتدر یختار

 * یردل یرهن 

واثق، نقش  یاناز عصر هارون تا پا ی،عباس یو خلفا یمعتزل یروابط علما

زمانه آنان  یو فکر یاسیس یبه فضا یده و جهت یریگ در شکل ییبسزا

با  یخیتار یینتب یوهو ش یانهگرا کنش یلتحل پژوهش، با استفاده از ینداشت. ا

 یمعتزل یعلما یهروابط دوسو یاندر ب یسع یخی،و تار یاستفاده از منابع کالم

بوده؟ و چه  یتعامالت در چه ابعاد یندارد تا روشن شود ا یعباس یو خلفا

دوره به  ینآن است، با وجود آنکه ا یانگرب ها یافتهدربرداشته است؟  یجینتا

 یروابط، تابع ینح است، اما امطر یعباس یمعتزله و خلفا یهمکار  عنوان دوره

خلفا و  یحکمران یها مداران، ضرورت تیاسو س مداران یند یرفتاراز قواعد 

 نکرده است. یرویثابت پ یمش یکاز  رو، ینآن بوده و ازا یامدهایپ یبرخ

 

معتزله،  یعلما یز،آم سطح خصومت یز،آم سطح مسالمت ی،شناس گونه: کلیدواژگان

 .یعباس یخلفا

                                              

 .dalirnh@yahoo.com :یانامهرا ی،و مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان یخپژوهشکده تار یاراستاد *
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.مقدمه1

ها به  های فکری و عقیدتی بسیاری در جهان اسالم شکل گرفتند که بسیاری از آن نحله

آمیز و یا خصمانه در ارتباط بودند. از جمله جریانات  ای با قدرت، به شیوه مسالمت گونه

فکری جهان اسالم که مناسبات مهم و تأثیرگذاری با قدرت حاکم داشتند، معتزله بودند 

قرار  ،خصوص در دوره هارون تا پایان خالفت واثق عباسی، بهکه مورد توجه خلفای 

خلفای های معتزلیان را به لحاظ فکری رقم زدند.  ترین دوره ترین و اثربخش گرفتند و مهم

دادند و معتزله نیز از  می عباسی بنا به ماهیت نیاز خود، مناسبات خویش را با آنان شکل

 ،ا توجه به اینکه خلفای عباسی و علمای معتزلیاین روابط، دالیل خاص خود را داشتند. ب

توان با بازشناسی روابط برقرارشده بین  رو، می دو بازیگر اصلی روابط دوجانبه بودند، ازاین

 .و مورد بررسی قرار داد کرد مورد نظر را شناسایی هها و تمایزات هر نوع رابط آنان، تفاوت

؛ دیدند را در تعامل و همزیستی میها منافعشان  آن ،این است که در این دوره ،تصور غالب

 هتوان بر اساس رابط شود که می هایی نیز در روابطشان مشاهده می اما خصومت

بندی  را دسته نرفتار سیاسی آنا ،معتزلیان با خلفا ،آمیز خلفا با معتزلیان و همچنین خصومت

 نمود.

 ـ هارون تا پایان واثقاز  ـ بررسی رفتار سیاسی علمای معتزله و خلفای عباسی

فضای سیاسی و نیز امر حکمرانی مشخص نماید.  حوزهتواند راهبردهای هریک را در  می

توان در  مورد بحث را می نوع و سطح روابط عالمان معتزلیِ آیا این است که ،پرسش اصلی

های متفاوت رفتار سیاسی  های متمایز گنجانید؟ خصوصیت گونه بندی انواعی از دسته

های متفاوت رفتار سیاسی چه نقشی در  چگونه است؟ و گونه ،رایانه یا ناسازگارانه آنانهمگ

های دیگری که در این راستا  آمیز دارد؟ پرسش اعم از دوستانه یا خصومت ،ها تعامالت آن

چه تغییراتی در روابط میان خلفا و معتزله  ،بدین ترتیب است: در این دوره ،شود مطرح می

را  میان آنان توان سطح همکاری چگونه می ،با توجه به رخدادهای سیاسی؟ است رخ داده

 تبیین کرد؟ 
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های  ضمن توصیف این روابط از خالل داده ،با استناد به منابع تاریخی ،این پژوهش

شناسی رفتار  ایجادشده و تبیین آن بر اساس گونه سعی در تحلیل و چرایی مناسباتِ ،منابع

 تمایزگذاری در چهار حوزه زمانی مشخص دارد.ها و  سیاسی آن

ها و نیز نقششان در حیات فکری و  های اعتقادی کالمی آن درباره معتزله و اندیشه

سیاسی جامعه اسالمی، آثار بسیاری منتشر شده است. برخی پژوهشگران با رویکرد 

یگر، با رویکرد اند و برخی د های کالمی معتزله پرداخته  به بررسی اندیشه توصیفی، صرفاً

اند.  ثیر معتزله بغداد بر حیات فکری و سیاسی جامعه اسالمی را بررسی کردهأت ،تبیینی

گیری مذهب معتزله و گسترش خردگرایی را مورد  ایرانیان در شکلنقش  هم تعدادی

گیری و انحطاط معتزله را موضوع  پژوهشگرانی نیز علت شکلاند.  واکاوی قرار داده

تعامالت شده درباره معتزله،  های انجاماند. با وجود کثرت بررسی داده پژوهش خود قرار

گرفته نیز  های صورت سیاسی حاکمیت با آنان، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی

انجام شده است.  2به فلسفه و کالم، یا دیدگاه خلفای عباسی 1«محنه»عمدتاً ذیل موضوع 

ها، تعامل قدرت سیاسی و معتزله را در محدوده زمانی خاصی مورد تبیین  برخی از پژوهش

های مذهبی خلفا با  شده نیز به بررسی سیاست های انجام بعضی پژوهشاند و  قرار داده

 المعتزلةفلسفة و  المعتزلة اگر از نخستین تحقیقات در جهان عرب، مانند 3اند. معتزله پرداخته

تر و  بااهمیت ،خرترأآثار مت جمله اند، بگذریم، از که آرای سیاسی معتزله را بررسی کرده

که به اصول کالمی  اندیشه سیاسی معتزله توان به می ،تر به حوزه این پژوهش نزدیک

و حوادث و مسائل  ها تکه به محن  المحنة نیز به معتزله در پرتو مسائل سیاسی پرداخته و

توجه  به معتزله از منظر کالمی ، کمتراین اثر .اختصاص دارد، اشاره کرد به معتزلهمربوط 

اعتقاد  ،لفؤم و بیشتر به ابعاد سیاسی حضور معتزله در زمان محنه پرداخته است. نموده

برای بازکردن دست  جریانی ، بیش از آنکه ماجرایی اعتقادی باشد،جریان محنه که دارد

4ه است.ودخلیفه در امور مختلف ب
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ای دوره اسالمی محققان غربی نیز عموماً فصلی بدان  در آثار کالمی و اندیشه

كالم و جامعه در قرن اثر ارزشمند  ،در این باره ترین تحقیق مهماختصاص داده شده است. 

 ضمن بررسی ،لف این اثرؤماست.  5؛ تاریخی از تفكر دینی در اسالم متقدمدوم و سوم هجري

با محور قراردادن مناطق مختلف جهان اسالم و بررسی متون  ،تطور کالمزمینه تاریخی 

های  ثیرات جامعه اسالمی در سدهأکالمی در این مقطع تاریخی، به بررسی تعامالت و ت

گیری مذاهب کالمی پرداخته است. ساختار کتاب، بر اساس هجری بر شکل دوم و سوم

م و سوم قمری و بررسی رجال و مکاتب های مختلف اسالمی در دو قرن دوشهرها و بوم

همه مذاهب اسالمی  ،گستره کتاب و مختلف مذهبی و کالمی در بستر سیر تاریخی است

 هرکدام از این آثار گیرد.و شرح حال، آثار و عقاید رجال برجسته مذاهب کالمی را دربرمی

پیشینه پژوهش نشان  ند.ا های مختلف پرداخته  هایی از معتزله در دوره به جنبه ،در مجموع

دهد، بررسی رفتار سیاسی معتزله و خلفای عباسی و تبیین آن در عصر چهار خلیفه  می

 تحقیقطور اختصاصی مورد ه تاکنون ب ،ها عباسی و فراز و فرود و تعیین سطح روابط آن

 جای کار دارد. نظر،قرار نگرفته و از این 

شناسی.مفهوم2

رفتارسیاسی.1ـ2

های سیاسی،  ثیر دیدگاهأیک جنبه از علم سیاست است که به توضیح و ت ،رفتار سیاسی

رفتار »... د و پرداز پذیری سیاسی و حتی نژادی افراد می جامعه ، سطح مشارکتی،عقیدتی

چون  و 6«شود به هرگونه فعالیت جهت رسیدن به برخی اهداف سیاسی اطالق می ،سیاسی

معطوف به قدرت  قاعدتاً ،ابعاد آن است  در همهثیرگذاری بر تصمیمات حکومتی أته ناظر ب

ای دوسویه بین افراد جامعه و حکومت پیدا  رابطه ،به همین علت باشد. میو الزامات آن 

در  در ابعاد متفاوتی خود را نشان خواهد داد. ،شود که این تعامالت و مناسبات دوسویه می

های حکومت و مردم پرداخته  واستو درخ هاها، انتظار گیری به جهت ،تحلیل رفتار سیاسی
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در دو نوع کلی قابل  ،باید توجه داشت که همه موارد ،برای فهم رفتار سیاسی شود. می

 جمع است:

بر  ،تالشی غیرخصمانه و تعاملی و بدور از خشونت  آمیز که مسالمت  فتار سیاسیاوّل: ر

 شده زمانه رسمی و پذیرفتههای   در چارچوب ، قدرت  به  رسیدن  پایه منافع مشترک برای

  .است

  غیرقانونی هایبا ابزار  مسلحانه گاه و  پنهانی  مبارزه  آمیز که خشونت  رفتار سیاسیدوم: 

سیاسی،   رژیم  علیه  جمعی  حمالت  تمامی  شامل ه ودیگرد  منجر سیاسی  خشونت  به و است

 7شود. می  آن های و یا سیاست  بازیگران

آمیز، رفتار  رفتار خصومت :نظیر  مفاهیمی  درک ،رفتار سیاسیمفهوم   در تحلیل

 الزم است. ،آمیز، خواست قدرت، مشروعیت و ایدئولوژی مسالمت

وخلفایعباسیعلمایمعتزلهشناسیرفتارسیاسیگونه.2ـ2

نخست رفتار معتزله را از  در برابر خالفت عباسی، رفتار سیاسی معتزلیان فهمبرای 

چگونگی تعامالت دوطرف مورد  ،سپس نیم وک می بندی ی سیاسی دستهجهت رویکردها

از منازعات کالمی بحث بر سر معاصی  ه که خودمعتزلبررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. 

تقسیم  متعددهای  ها و جریان خود به شاخه ،اندکی بعد ،کبیره و حکم آن سربرآورده بودند

در ها  های سیاسی و اجتماعی متفاوت آن درک و حتی موضع، شدند که گویای تفاسیر

 همدیگر است. برابر

که  کردتقسیم  «بغداد»و  «بصره»توان به دو جریان  معتزله را می ،به لحاظ مکانی

 ،و خلفا هشناسی رفتار سیاسی معتزل گونه در 8.از بصره سربرآوردند ،معتزلیان نخستین

و طیفی در میان این دو  و خصمانه آمیز مسالمترفتار   دو مقوله ،توان در یک نگاه کلی می

ابعادی که  ؛بر مبنای ابعاد متفاوتی بوده است ،اصلی اما همین دو رویکرد ؛شد مقوله قائل

در  ،در واقع دارد.آنان در چرایی رفتارهای سیاسی دوستانه یا خصمانه ای  کننده نقش تعیین

حاکی  ،امری وجود دارد که این برخوردهای ارتباطات و ،ن و نخبگانابین حاکم ،جوامع  همه
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و خلفای  همعتزل ،یخواست و هدف مشترک قاعدتاً .است طرفدو اتف و مشترکاهدااز 

به طرد و ، شدن آن به علت سست هاعباسی را به تعامل با یکدیگر برانگیخته است که بعد

و خلفا که در رویکرد  هابعاد رفتار سیاسی معتزل د.ان یا عداوت با یکدیگر برخاسته

 ایدئولوژی، خواست قدرت،: از ندا عبارت ،بودشده ها  آنباعث پیوند  آمیز مسالمت

همین   بر پایه ،رفتار سیاسی طرفین .فکری و علمیمباحث  ،حمایت مالی مشروعیت،

 شده است.  مقوالت تعیین می

 .سطوحرفتارسیاسیمعتزلهوخلفایعباسی3ـ2

گرفت  ت میئاز دو عامل حمایت و خصومت نش ،معتزلی و خلفارفتار سیاسی علمای 

 اما ؛گردد ها یا رفتارهای مختلف از سوی خالفت و معتزله اجرا می که در قالب سیاست

 گنجد: های ذیل، در این مجال نمی پاسخ به پرسش

 های فراوان متوجه معتزلیان شدند؟ در میان نحله ،لچرا خلفای دوره اوّـ 

کرد یا سیاست و مهارت معتزلیان بود که توانستند نظر  ضرورت ایجاب میآیا نیاز و ـ 

 خلفا را به خود جلب کنند؟

چه تبعات و برآیندهایی برای موقعیت و جایگاه دوطرف در  ،و نیز این تعامل و تقابل ـ

 جامعه داشته است؟

برای ثبیت قدرت و مشروعیت خالفت  ،سفاح و منصور ،نخستین خلفای عباسی

های فکری جامعه را ر جریانبیشتحمایت  ،عالوه بر ایرانیان و علویان و عباسیان کوشیدند

 هپیشوای معتزله، رابط ،ق(143عبید ) بن عالوه بر آنکه با عمرو ،به دست آورند. منصور

با  11کرد. کار  دعوت بهق( را نیز 151ت مانند ابوحنیفه )سنّعلمای اهل 9ای داشت،دوستانه

دو چهره  ،ق(131عطا ) بن عبید و واصل برخی از علمای معتزلی مانند عمروبن این، وجود

و در منابع  نددار نشدشاخص معتزله در این دوران، در خالفت منصور هیچ منصبی را عهده

 ،هدر خالفت منصور، بصر 11ای نشده است.اشاره نیز به دخالت آنان در اقدامات خلیفه

معتزله در برخی از این  12هاى متعدد علیه عباسیان بود.شهرِ قیامپایگاه اصلى معتزله، 
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در  13داشتند. عبداهلل )نفس زکیه( و برادرش ابراهیم، نقشها، از جمله قیام محمدبن قیام

از زمان  ،ها و تعامل آن گردیده از دوره هارون آغاز ،روابط معتزله و خالفت عباسی ،واقع

 شکل گرفته است. مأمون

شناسیرفتارسیاسیعلمایمعتزلهوهارونگونه.3

.دورهتعاملهارونوعلمایمعتزله1ـ3

های اعتزالی نداشت و بیشتر در آغاز گرایشی به اندیشه ،ق(351ـ371)حک:  الرشیدهارون

ق(، قصدکشتن بشر 242حنبل ) که با فتوای احمدبن چنان ؛حدیث بود ثیر اهلأتحت ت

برخالف  15.او را تبعید کرد ،سپس. داشت ـ معتقد بود 14که به خلق قرآن ـ ریسی رام

آمدند،  شمار میه هارون، برامکه که نماینده حضور ایرانیان در ساختار قدرت عباسی ب

ی به واردکردن معتزله در بدنه نهاد قدرت داشتند و خلیفه نیز بر اهمیت نقش بسیارتمایل 

های حکومتی خویش  در جهت تقویت پایه ندرصدد استفاده از آنامعتزلیان واقف بود و 

رو، با تشکیل جلسات مناظره که رضایت خلیفه در پس آن بوده، باب مراوده  بود. ازاین

های نفوذ معتزله به ساختار  منزله کانون  این جلسات که به .معتزله به دربار گشوده شد

گرایانه  های عقل نظر خلیفه به اندیشهقدرت عباسیان بود، راهکار مناسبی برای جلب 

به  ،ثیر برامکهأتحت تخصوص  ههارون، بنا بر خواست قدرت و بد. ش میمحسوب معتزله 

های برامکه مبنی بر  به خواست ،اهل کالم و معتزله روی خوش نشان داد و در آغاز

ای معتزله گربرای افزایش نفوذ عالمان عقل ،تن در داد. برمکیان ،تشکیل جلسات مناظره

برخی از  16خالد،بناز جمله به تدبیر یحیی ؛های بسیاری انجام دادنددر دربار، کوشش

 17یافتند.حضور میشد، که در حضور هارون برگزار میعالمان معتزلی در جلسات مناظره 

اسالمی در دوره هارون، از طریق همین حضور معتزله در عرصه سیاست و فرهنگ جامعه 

و معتزله نیز که  گردید های متکلمان معتزله آشناه آغاز شد و خلیفه با دیدگاهجلسات مناظر

دیدند، در برخی امور مشارکت های خود مناسب می شرایط موجود را برای اشاعه اندیشه

وجه ایدئولوژیکی توجه به معتزلیان بود که در منازعات دینی با غیرمسلمانان از  این د.کردن 
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18.گرفتند اثبات عقاید مسلمانان بهره می ها در جهت غلبه و آن
گونه  این در نتیجه، 

از روابط  موجود، گرفتن عالمان معتزلی در دربار عباسیان شد. منابع موجب قدرت ،تعامالت

وی قائل به خلق قرآن  19اند.ق( گزارش داده227) اشرسبنثمامةصمیمانه هارون با 

اشاره  ،برخی موافقان معتزله 21اه یافت.مأمون ر ،او به دربار هارون و همچنین 21بود.

اند که وی در آغاز، زهدپیشه بود و تنها به این سبب به حکومت نزدیک شد که  کرده

انتقام  ،های عیسی طبری، متکلم معتزلی را بریده بود خواست از والی بصره که دست می

  22بگیرد.

ته شده در خصوص ق( بود که گف221) عمر عتابی بن اندیشمند معتزلی دیگر، کلثوم

اند. سخنان و  درباره اعتزال او سخن گفته ندرت موجود، به اما منابع ؛گفت اعتزال سخن می

 هارون رسید و چون هارون آنان را پسندید، یحیی پیشنهاد داد اطالعبه  ،های ویرساله

را تحت تربیت این عالم معتزلی قرار  مأمونو او  23بگمارد مأمونعتابی را به تربیت  که

 داد. 

آمیزرفتارسیاسی؛خواستقدرتواقتدارگراییوطردرقیبان.دورهخصومت2ـ3

کوتاه بود و با براندازی برمکیان، معتزله  ،البته قدرت معتزله در دوران خالفت هارون

در ز ترس خلیفه ناشی ا ،ها شدن آن غضب واقع نیز مورد خشم قرار گرفتند و این موردِ

با  و از حمایت به خصومت تغییر کرد زودی ، بهبود. سیاست خلیفه ننفوذ آنا خصوص

معتزله نیز از کانون قدرت رانده شدند و به دستور هارون، ثمامه  ،گرداندن از برامکه روی

سیاست  ،اما پس از اندکی، وی را آزاد کرد. طبیعی بود که خلیفه 24گردید؛راهی زندان 

بلکه بزرگان اعتزالی را هم از خویش دور  ،تنها برامکه نه تاگرایی را پیشه کرده بود اقتدار

یحیی  بن از دیگر معتزلیانی که با فضل .و به زندان بیندازد نماید را حتی شکنجه نکند و آنا

( بود که به اتهام 27ق221 یا 23126سال  یامعتمر )متوف بن بشر 25،برمکی رفاقت داشت

اى مشتمل بر  و در زندان، قصیده 28خالفت هارون به زندان افتاد  دورهدر  ،گرى رافضى

به دستور خلیفه،  29نش را رد نمود.اآرا و عقاید مخالف ،هزار بیت سرود و در آن چهل
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 31محبوس شدند. اهل کالمو  گردید منع نمودن از جدل ،ق(239عباد السلمی ) بن معمر

در واقع، در  31هارون به حاکم سِند، فرمانی درباره منع جدال و دستگیری متکلمان نوشت.

و با سیاست خلیفه دچار تغییر شد و  سویه بود ، یکقدرت زمان هارون، کنش سیاسی نهاد

در روند همکاری یا طرد  ،نهاد خالفت های گذاری سیاستو  ها معتزله به تبعیت از تصمیم

وابط و تعامل علمای معتزلی و هارون، تبعات سیاسی مختلفی را گرفتند. ر قرار می

ها و  الیهو نیز تقویت  خلیفه بیشتر به قدرت ،این رابطه در سطح سیاسی .دربرداشته است

های  های نحله رقابت هزدن ب از تبعات اجتماعی این رابطه، دامن .شد منجرسطوح اجتماعی 

 متفاوت بود.

معتزلهومأمونشناسیرفتارسیاسیونهگ.4

.وجهخواستقدرت1ـ4

ق(، وضع متفاوت شد؛ خلیفه با معتزله روابط 218ـ198در دوره مأمون )حک: 

دوره برخالف عهد هارون، قربانی خواست  آمیزی برقرار کرد و معتزله نیز در این مسالمت

برخوردار ها  ای در تعامالت آن از نقش برجسته ،هرچند خواست قدرت ؛نددقدرت خلیفه نش

و به  بود خالد برمکی، تحت تربیت معتزلی قرار گرفتهبن که به توصیه یحیی مأمون .است

حدیث،  خصوص اهل به ،افکار معتزله گرایش داشت، برای حفظ قدرت و مقابله با مدعیان

های اعتزال کوشش کرد. نخستین  بیش از پیش به معتزله نزدیک شد و در رواج اندیشه

ها و مناصب سیاسی و فرهنگی به  در واگذاری پست، مایتی خلیفههای ح سطح سیاست

معتزله به کانون قدرت راه یافتند. در این دوره، برخی از  ،گر شد و بدین ترتیب معتزله جلوه

از  32؛وآمد داشتند رفت مأمونند و بسیاری از آنان نزد کردبه ساختار قدرت نفوذ  ،معتزله

داشتند و برایش  وی را مقدم می ،، معتصم و واثقمأمون :ابوالهذیل که هر سه خلیفه ،جمله

 33بودند. قائلاحترام 

 34های مالی از عالمان معتزلی است. گام بعدی مأمون در جلب نظر معتزله، حمایت

از  ،ها ای از آن عده ؛گونه بود دو ،های حمایتی سیاست گونه واکنش عالمان معتزلی به این



 ...یعباسیوخلفایشاخصمعتزلیعلمایاسیرفتارسیشناسگونه 631 

تعدادی نیز به برخورداری از  و نقدی خلیفه سرباز زدندهای  پذیرش هدایای مالی و کمک

متفاوت بود.  ،های خلیفه این هدایا تمایل داشتند. انگیزه این عالمان از پذیرفتن کمک

ی عضو ب 35نمودند می هدایای مالی خلیفه را بین عالمان معتزلی نیازمند تقسیم ،برخی

این  ،ای نیز مانند جاحظ اما عده ؛دکردن های اعتزالی می آن را صرف اشاعه اندیشه ،دیگر

تعامل و پیوند معتزلیان و  ،در مجموع 36رساندند. ها را به مصارف شخصی خود می حمایت

معتزله به دلیل حمایت  که زیرا طبیعی است ؛به سود معتزلیان بود ،از نظر مالی مأمون

با خیالی  ،یمند شدند و به لطف امنیت اقتصاد از وضعیت اقتصادی بهتری بهره ،خلیفه

 .مناظره پرداختند و ترجمه همچون ،تر به کارهای فکری آسوده

مبانی نظری مشروعیت کوشید از عالمان معتزله برای تبیین  که مأمون می همچنان

دالیلی داشتند که از در تعامل با ساختار قدرت،  عالمان معتزلی نیز 37بهره گیرد،خالفتش 

توان اشاره کرد. در واقع،  ها می )ایدئولوژیکی( آن های اعتقادی انگیزهبه  ،تر همه مهم

انگیزه اصلی ارتباط سیاسی عالمان معتزلی با خلیفه، یافتن راهکاری برای اشاعه 

های شاخص معتزله، اعتقاد    ترین اندیشه گرایانه اعتزالی بود. یکی از مهم های عقل اندیشه

کمه عالمان مخالف این اعتقاد و حتی حاضر به محا ،به خلق قرآن بود که برای تثبیت آن

از جمله  ،از سران معتزله ،ق(218غیاث ) ها شدند. بشربن آن  تکردن و رنج و محن دادگاهی

به اعتزال و باور به خلق  ،ثیر اوأتحت ت مأمونو  38ثیر داشتأکسانی بود که بر خلیفه ت

 کند: اشاره می الجابری 39قرآن گروید.
 اندیشید؟ قرآن خلق مسئله در چگونه مأمون كه كنند می تعجب بسیاري

 موضوع این كس هیچ. است اجتهاد موضوع و بوده فروع از دین در كه موضوعی

 این در تنها. دهد نمی قرار متنفذان و فقها و محدثان و بزرگان امتحان مبناي را

 سوق سیاسی مقاصد سمت به را آن كه كنیم درک را نكته این توانیم می صورت

 سیاسی امور براي مذهب، از استفاده از است اي نمونه محنه، قضیه واقع، در. دهیم

  40.زد دست آن به خود، سیاسی درایت با مأمون كه
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غالباً به تکفیر و مذمت و انکار وی از سوی بسیاری از علمای زمان  ،آرای خاص بشر

رابطه  مأموناز سایر معتزلیانی که با  41منجر شده است. ،حدیث و ظاهریه ویژه اهل هب ،او

همچنین،  42.توان نام برد عمر عتابی را می بن کلثوم ،مربی وی ،خوبی داشتند

که پس از آزادی از زندان هارون، به مأمون پیوست، جایگاه واالیی نزد او  اشرسبنثمامة

هایش در امور  از راهنمایی مأمون اما 44؛را نپذیرفت مأمونوزارت  وی پیشنهاد 43یافت.

از امضاکنندگان  امام رضا مسئله والیتعهدیدر  ،برد و بنا به قولی مختلف سود می

معتمر  بن بشر ،امام رضا مه والیتعهدىاز دیگر امضاکنندگان عهدنا 45عهدنامه آن بود.

با  مأمونو در دربار  46رود به شمار می که از علمای شاخص معتزلی است (ق231)

 47کرد. ق( مناظره می219الهذیل عالف ) ابی

سیار نظّام  بن وآمد داشت، ابراهیم رفت مأموناز مشهورترین معتزلیانی که به دربار 

بوده  مأمون قولی، مودب )مربی(و بنا به  48تقرب داشت مأمونق( بود که نزد 231یا  221)

نجّار  51به او مَثَل زده است. مأمونشهرت نظّام در بغداد چنان پیچیده بود که  49است.

ولى سندى در دست نیست که  ؛ق( نیز در آغاز محنه هنوز زنده بوده231ی وفامترازى )

 ؛شرکت کرده باشند در به راه انداختن ماجرای محنه مستقیماً ،بشر مریسى ش،وى و استا

 ،توان کرد که عقاید وى در انتشار محنه، از طریق شاگردش نمىتردیدى  اما

ق( که توسط المعتصم از بصره به بغداد دعوت 241معروف به برغوث ) ،عیسى بن محمد

ق( 241حنبل ) بن ویژه امام احمد هب ،حدیث اهل همان دیگر در مناظرتا همراه با متکل شد

 سهمى بسزا ،تند و منطق نیرومند او ال و زبانو نقش فع داشته دخالت تامشرکت جوید، 

51داشته است. در این باره
 

اهلل  بودن کالم را به صدور فرمانى در مورد مخلوق مأمونمعتزله توانستند  ،در هر حال

به  ،عالوه بر کارگزاران و عالمان ،رقابت میان معتزله و علمای مخالفشان 52نمایند.وادار 

سطح مردم نیز کشیده شده بود. یعقوبی از عصبیت و دشمنى میان معتزله و مخالفانشان 

کشتند که نزدیک بود نابود ها یکدیگر را چنان مى آن گوید: میدر ارمنیه خبر داده و 

http://www.tahoordanesh.com/pagereview.php?pid=12751
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ق در 218در سال  ،آمد که خود از معتقدان به حدوث قرآن به شمار می مأمون 53شوند.

با مخالفت عالمان  که البته 54را به پذیرش حدوث قرآن وادار کرددستورعملی تمامی مردم 

وی مصرانه امتحان همه علما را در  ،این وجود با 55.رو شد بسیاری از مذاهب مختلف روبه

، معتقد بودند که به قدم قرآن را حدوث قرآن خواستار شد و دستور منع فعالیت علمایی

 56د.نموصادر 

أمونومعتزلیان.بازتابونتایجروابطم2ـ4

مون و معتزله در وجوه مختلف سیاسی، اجتماعی، فکری و اقتصادی أکنش م ،در واقع

از یک  ،را نیز دربرداشت که به لحاظ سیاسی آثاریبرآیندها و  ،برقرار بود و متعاقب آن

 ،شد و از سوی دیگر منجر ناوی با مخالف  مون و برخورد قاطعانهأجهت به قدرت بیشتر م

بر  ،افزود و از نظر اجتماعی ،گیری خلق قرآن خصوص در موضع به ،نشامخالف  هبر دامن

این  ،بنابراین 57.افزود ،حتی در سطح کوچه و بازار ،ای و کالمی تنش و برخورد فرقه

چون خلیفه خود از معتزلیان حمایت  و بر جامعه حاکم کرده بود را ها فضای ناامنی تنش

خواندند و  بیشتری مردم را به منازعات فکری و کالمی فرا میها با آسودگی  آن ،کرد می

 ،تنها میان خود مسلمانان نه ،به برگزاری مناظراتی همچنین، .زدند بر اختالفات دامن می

و حتی گویند روز خاصی را برای مناظرات تعیین  انجامید های دینی دیگری بلکه با اقلیت

  58.کرده بود

آمیزعلمایمعتزلهومعتصم؛سطوحمسالمتشناسیرفتارسیاسی.گونه5

.خواستقدرت1ـ5

سیاست حمایتی و تعامل با  مأمون،  همانند دوره ،ق(227ـ218عصر معتصم )حک: 

ها  رو، آن ازاین .های حمایتی از معتزله بود بر سیاست معتصم میراث .معتزلیان ادامه یافت

ن اکردن مخالف از دادگاهی تحاصر بهاو  59.تقابل و تضادی با هم نداشتند تقریباً

 بر مباحثِ جست و شخصاً حدیث( حمایت کرد و خود در جلسات محاکمه شرکت می )اهل
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برد، دوباره مورد  سرمی حنبل که در زندان به احمدبنکرد؛ از جمله  نظارت می شده مطرح

  61.بازجویی قرارگرفت

  از دالیل عمده .استهای خاص عهد معتصم، نفوذ ترکان در خالفت عباسی  از ویژگی

گرایش معتصم به ترکان، خواست قدرت او برای رسیدن به اقتدار و قدرت بیشتر در برابر 

 ،ی در دربار داشتند و برای قدرت و حکومت خلیفهبسیارایرانیان و اعراب بود که نفوذ 

و رسیدن به  نهای آنا شدند و خلیفه برای رهایی از دخالت خطری جدی محسوب می

 نیز کرد و از آن سو وارد دستگاه خالفتبه بیشتر در تصمیماتش، ترکان را  استقالل

ای ایجاد  د و حتی میان معتزلیان و ترکان روابط حسنهنمومعتزلیان را به خویش نزدیک 

 ،که معتصم از جاحظ برای تثبیت مشروعیت نفوذ ترکان در ساختار قدرت ای گونه به ؛کرد

گونه تحلیل کرد  به ارتباط با ترکان را شاید بتوان این بهره جست و علت تمایل معتزلیان

کمتر در امور  ،ای بودند و به کارهای نظامی اشتغال داشتند که چون ترکان نیروی بیگانه

ها شکل  برخورد منافع بین آن ،در نتیجه و دندنمو فکری و دینی و اداری دخالت می

ان به عنوان کسانی که تعهد و تعصب خواستند از نیروی ترک می . افزون بر این،گرفت نمی

ن و پیشبرد اهداف خویش ادر جهت سرکوبی مخالف ،های موجود نداشتند خاصی به نحله

مناقب  هاست که جدای از درخواست خلیفه، جاحظ رسال سبب همین بهاستفاده کنند و 

 61نویسد. یید جایگاه ترکان میأبرای ترا  الترک

 عبدالملک  محمدبنمعتصم، به مشاغل دولتی منصوب شدند. برخی از معتزله در زمان 

-قاضی 63عطا بود، بن دؤاد که از یاران واصل ابی احمدبنو  62زیات معتزلی، به وزارت رسید

به  ،نزدیک شد وی ابتدا به مأمون پیوست و هنگامی که مرگ مأمون 64القضات شد.

خود قرار داد و در همه ت القضا معتصم او را قاضی 65.برادرش معتصم درباره او وصیت کرد

احمد بر  67ی او اعتماد داشت.أ، واثق به رمعتصمپس از  66.امور دولت با او مشورت کرد

که خلفا را بر امتحان  حدی هب 68؛القضات واثق نیز بود ی داشت و قاضیبسیارواثق نفوذ 

  71.کرد حنبل دشمنی می بن با احمد ،و در جریان محنه 69مردم به خلق قرآن واداشت
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ه شهرستانی اشاره کرده، در عصر ک و چنان 71در دولت معتصم نیز حضور داشت ،نظّام

ق(، اعتقاد دارد که نظّام از 453حصری ) 72در نگارش مذاهب فلسفی غلو کرده است. ،وی

داشت و بقیه را در راه خیر  نیازش نگاه می هولی به انداز ؛کرد زیاد دریافت می مال سلطان

که خطاب سلطان در زمان  این امر، از آن جهت قابل تأمل و توجه است 73کرد. صرف می

اما در زمان نظّام رایج نبوده و درباره موضوع این دریافتی نیز مطلبی در  ؛لف رایج بودهؤم

هاى عقیدتى نظّام موجب شد که  مخالفت ،است. در هر حال سایر منابع یافت نشده

برخی از ملل و  74وی را محکوم سازند. ،های اسالمى و حتّى معتزله بسیاری از گروه

ها  آن به ردّ انتصارلف کتاب ؤکه م 75اند داده آمیزی به او نسبت عقاید بدعت ،نویسان نحل

  76و دفاع از وی پرداخته است.

،  یافت  و اعتبار  شهرت عباسی   معتصم خالفت   از دیگر علمای معتزلی که در دوران

پسر   به  معتصم 77بود.  قائل  برایش  بسیاری  احترام  ق( بود که معتصم241ابوجعفر اسکافی )

از   یکی  ریاست  ، به داشت  دستی  دبیری  در فنّ  و وی را که  داشت  اسکافی نیز عنایت

و   بحث  به ، روزگارش هم دیگر متکلمانِ  نیز همچون  اسکافی 78گمارد.  خویش  های دیوان

  79پرداخته است.  با سایر متکلمان  مناظره

.بازتابونتایجروابطمعتصمومعتزلیان2ـ5

های مختلف سیاسی،  ثیرات و تبعاتی از جنبهأت ،رابطه و تعامل معتصم با علمای معتزلی

د به مانن ،تعامالت خلیفه و معتزلیان ،سیاسی  از جنبه .اجتماعی و اقتصادی دربرداشته است

های جدیدی را  بندی دسته ،ولی ورود عناصر ترک ؛بر اقتدار خلیفه افزود ،های پیش دوره

 منجر ها بر خلیفه به کاهش قدرت خلفا و حتی تسلط آن ،های بعد موجب شد که در دوره

توان  معتزله پس از واثق، حمایت سیاسی خلفا را از دست دادند. می ،شد و به دنبال آن

، مایه و ایرانیان که باعث توجه معتصم به ترکان و متعاقب آن ثحدی گفت مخالفت با اهل

 ،خلیفه و معتزله که رسد ای نبود و به نظر می ها شد، اقدام دوراندیشانه معتزله به آن توجه

http://www.wikifeqh.ir/سلطان
http://www.wikifeqh.ir/سلطان
http://www.wikifeqh.ir/مال
http://wikifeqh.ir/معتصم_عباسی
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ثیرات پسینی این مناسبات که با ورود أاندیشیدند و به ت می ،داد به آنچه در حال روی می

 شد، توجه نداشتند. ها در جامعه دامن زده می ها و جدل تنشبر  ،ها یعنی ترک ،عنصر سوم

آمیزوخصومتی.رفتارسیاسیمعتزلهوواثق؛سطوحمسالمت6

علمای معتزله همچون دوران معتصم و مأمون، مورد  81ق(،232ـ227در عهد واثق )حک: 

های  برخی علمای معتزلی از همراهی و پذیرش کمک حمایت خلیفه بودند؛ حتی با آنکه

بر نیاز  ،این امر .داشتها اصرار  آنکردند، خلیفه بر حمایت و جلب نظر  واثق امتناع می

. داللت دارد ن خویشاحدیث و رقیبان و مخالف های آنان در برابر اهل مبرم واثق به حمایت

دار مناصب سیاسی  شد و معتزله عهده میهای حمایتی اجرا  در زمان او نیز سیاست ،بنابراین

حدیث در  سیاست سرکوب و تحقیر اهل بنابراین، 82بودند. و قضاوت 81مهمی چون وزارت

 همچنان ادامه یافت. ها،  آنکردن و آزار و اذیت  قالب دادگاهی

حدیث، در دوره واثق نیز نقش  معتزله در برپایی آزمون عقاید و بازجویی از علمای اهل

ق( و 242اکثم )بنحضور معتزلیانی چون یحیی ها دربازجویی 83فا کردند.مؤثری ای

رسد های واثق از معتزله، به نظر میبا وجود حمایت 84ق( انجام شد.241دؤاد )ابی احمدبن

گزارش شده که در اواخر خالفت واثق، از میزان همراهی معتزله با خالفت کاسته شد. 

کند، جویا شد. احمد  علت آنکه معتزله را به امور قضا منصوب نمی دؤادابی واثق از احمدبن

 ،های معتزلی این دوره از بین چهره 85در پاسخ خلیفه گفت: آنان از این کار امتناع دارند.

-شد، شرکت می ای که در خانه خلیفه برپا میتنها برخی از آنان فقط در مجالس مناظره

از  ،ق(236همدانی ) حربجعفربناز جمله  ؛نداشتندکردند و در امور حکومتی هیچ دخالتی 

جعفر، تمایالت زیدی  86که تمایلی به ارتباط با خلفا نداشت. است بزرگان معتزله بغداد

گزارش شده در یکی از جلسات، در وقت اما  88؛نشست و نزد واثق به مناظره می 87داشت

ی نماز گزارد. این یتنها به جز جعفر که به کناری رفت و ؛نماز همه به واثق اقتدا کردند

دؤاد به جعفر گفت: این ابیبنکه احمد ایگونه واثق را خشمگین کرد؛ بهعمل جسورانه او، 

کند. دیگر در این مجالس حاضر نشو. جعفر گفت: اگر حیوان درنده، کار تو را تحمل نمی
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خواستار حضور در مجلس او نیستم. پس از آن، جعفر در  تو مرا وادار به آمدن نکنی، من

-جعفر، حتی از پذیرفتن کمک مالی دربار نیز خودداری می 89گونه مجالس حاضر نشد. این

دؤاد را رد کرد و گفت: حتی اگر خونم را حالل  ابی هزار درهم اعطایی ابن کرد. او بیست

های  گذاری دخالت وی در سیاستای به منابع موجود، هیچ اشاره 91پذیرم.بدانی، نمی

  91اند.حکومتی خلیفه نکرده

ق( از 234احمد ثقفی ) بن مبشر بن از دیگر معتزلیانی که به خلیفه اعتنایی نداشتند، جعفر

شد و به دؤاد، در جلسه مناظره خلیفه حاضر میابیبا توصیه احمدبنمعتزلیان بغداد بود که 

شاید امتناع معتزله از انتصاب به امور حکومتی، اعتراض به  92کرد.اعتنایی می واثق بی

اکثم در همراهی با خلفای عباسی جهت بندؤاد و یحییابیاقدامات معتزلیانی چون احمدبن

حوادث سخت محنه  ،رسد واقعه محنه و ضرب و شتم محدثان بود. به نظر می انداختن راه

 شدن بسیاری ده مردم شهرها که به کشتهای به توشدن منازعات فرقه خصوص کشیده و به

اشخاصی نیز نظیر  93گیری بسیاری از معتزله از قدرت شد.شد، موجب کناره منجر

اعتقاد  94،کوفى بغدادى ملقب به ابوموسى مردار ،ق(226صبیح مردار کوفى ) بن عیسی

ث رو نه کسى از او ا ،نه او از کسى ؛کافر است ،داشت هرکس مالزم سلطان باشد

 95برد. می

به  ،همکاری معتزلیان و خالفت، رفتار برخی از آنان در دوره واثق با وجوددر نهایت، 

یکی از عوامل  ،سطح عدم همکاری با ساختار قدرت رسید. بدنامی معتزله در جریان محنه

این دگرگونی رفتاری بوده است. رفتار عالمان معتزلی در زمان واثق، جریان محنه، 

حنبل، موجی از مخالفت برخی از  بن ویژه احمد به ،تسنّ لمان به نام اهلکردن عا دادگاهی

و معتصم و واثق را  مأموندوران خالفت  ،عالمان معتزلی مانند نظّام را باعث شد. معتزله

های مالی  دانستند و حتی کمک گرایانه خود می فرصت خوبی جهت احیای اعتقادات عقل

با محنه مخالفت کردند و  احتصر بهی از این عالمان، ااما عده ؛کردند خلیفه را رد نمی

از قدرت جهت ها  آنبرخی از  ،رسد برخی نیز از دربار عباسی روی برتافتند. به نظر می
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توان گفت در رفتار می ،طورکلی کردند. به های خود استفاده ابزاری نمی تثبیت اندیشه

ایلی به دخالت در سیاست و همراهی ها تمشود. همه آندوگانگی دیده می ،معتزله با خلفا

و حتی از پذیرش منصب قضا و یا اخذ کمک مالی خلیفه خودداری  ندبا خلفا را نداشت

 کردند. می

گیرینتیجه

معتزله و خلفا توان گفت مناسبات  می ،با بررسی رفتار سیاسی معتزله و چهار خلیفه عباسی

و از  شدهبرخوردار نبوده و رفتار آنان متناسب با شرایط، دچار تغییر و دگرگونی  از یکدستی

از جمله تکیه بر عناصر متعدد قدرت  ،سطوح مختلفی برخوردار است. هارون بنا به دالیلی

 و کرد معتزله احساس نمی ربه اتکا ب یچنداننیاز  ،ها و در مقطعی ایرانیان( ت، عربسنّ )اهل

اما برامکه از آنان حمایت کردند  توجه نمود؛ ها آن به ،رورت و خواست قدرتبنا به ض بعداً

های متعدد به آنان سپردند. به تبع  موریتأمناصب و م ،و مجالس مناظره تشکیل داده

رفتار خالفت از سطح  ،و در نتیجه ندآنان نیز از سوی هارون طرد شد ،سرکوب برامکه

ناسبات این دو از سوی خالفت تنظیم شد و به سطح خصومت تغییر یافت و م ،حمایت

 شکل انفعالی در این رابطه به تبع تصمیم خلیفه، مقبول یا منکوب گردیدند. ه معتزله ب

مناسبات  گونه، این و تمایل داشتبه همکاری متقابل با معتزله  ،مون برخالف پدرشأم

 ،. در واقعیافتبه سطح همکاری متقابل تغییر  ،ها از سطح طرد در زمان هارون آن

تکیه صرف بر نشانگر تغییر موضع وی از  ،مون پس از حرکت از مرو به بغدادأاقدامات م

عنصر ایرانی و یا جلب حمایت عنصر علوی، به جلب نظر عنصر عرب و علمای سنّی بوده 

را که هرکدام  سهل و امام رضا بن ناشی از حذف فضل نمود خأل است. مأمون سعی

؛ ر نمایدبا عنصر دیگری پُ ،ی قوی در فضای سیاسی آن روزگار بودندنماینده جریانات

آوردن به  با روی رو، ازاینهای هر دو جریان پیشین را در برداشته باشد.  شاخصه که طوری به

البته گرایش  ؛رکردن این شکاف داشتسعی در پُ ،کالمی معتزله ـمکتب فکری 

ثیر برامکه را نیز نباید از أمعتزله و تحت ت مون توسطأخردگرایانه وی با توجه به تربیت م
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 ،نظر دور داشت. عالوه بر نیاز کانون قدرت به ایدئولوژی برخاسته از مکتب فکری معتزله

آنان نیز با استفاده از قدرت حاکمیت دست به اقداماتی زدند تا رویکرد فکری و نظری خود 

 را به اجرا درآورند. 

بود، محنه مون أآغازشده در زمان م های بر جریان اثمون، معتصم نیز که میرأپس از م

از  ،جدیت ادامه داد و بر آن پافشاری نمود. همکاری معتزله با خالفت در عصر معتزله را با

تا اینکه اقدامات تفتیش عقایدی و مسائل  ؛جنس قدرت بر پایه هدف مشترک بود

خود  ،ای از آنان نگیخت و عدهایجادشده در جریان محنه، مخالفت برخی از معتزلیان را برا

و حاضر به همکاری با خالفت عباسی نگردیدند. رفتار  ندبه کنار کشید ها را از این جریان

ها  برخی مخالفت ،و همچنین ،مبتنی بر همکاری متقابل ،سیاسی معتزله در دوره معتصم

اما  ؛داشت برمیت اسالف خود گام ناگزیز در تداوم سنّ بوده است. پس از معتصم، واثق به

به  ،مون و کل دوره معتصمأمحنه و اقدامات معتزلیان تندرو در اواخر دوره م های جریان

حاکی از عدم همکاری  ،منابع های شد. گزارشمنجر جدایی برخی از معتزلیان از واثق 

 ،وضوح ست. بهها و نیاز واثق به همکاری آن ،بسیاری از آنان با خالفت در این زمان

شده در  هایی از سوی برخی معتزله ناراضی از اقدامات انجام ا و عدم همکاریه مخالفت

دچار دوگانگی شده و  ،جریان محنه گزارش شده است. کنش سیاسی معتزله در دوره واثق

همراه بوده  ،به سطح همکاری نامتوازن و مخالفت و مقاومت ،از سطح همکاری کامل

دوره چهار و سطح روابط معتزلیان و نهاد قدرت در توان گفت نوع رفتار  رو، می است. ازاین

خلیفه عباسی، یکدست نبوده و شاهد سطوح مختلف روابط میان این خلفا و معتزلیان بنا 

 منجر های متفاوت پیامدهای تبعی آنان است که به بروز واکنش آمده و به مناسباتِ پیش

 شده است.

پردازی  از خلفا را در قالب تئوریهای معتزله عمدتاً رفتارهای حمایتی خود  شخصیت

خلفای این دوره، انجام امور محوله از نظر  بخشیدن به برخی ایدئولوژی، مشروعیت

نگارش کتاب و رساله در  و نیز فرهنگی، شرکت در جلسات مناظره و یا سیاسی، قضایی
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ط وجه همچنان این پرسش باقی است که اگر منظور فق البتهدادند.  حمایت از خلفا بروز می

های دیگر دریافت  توانستند از نحله آیا این امر را خلفا نمی ،حمایتی و مشروعیتی بوده

 ،های گوناگون، معتزلیان را به خویش نزدیک ساختند؟ در واقع و چرا در بین نحله ؟کنند

خواهان رسیدن به  ،هر دو زیرا ؛خواست قدرت، نقش بسزایی در تعامل هر دو طرف دارد

خواست قدرت خلفا که قلمرو وسیعی از جهان اسالم را در  .اه برتری هستنداقتدار و جایگ

جریانی را به خویش نزدیک کنند که بر وجه اقتداری و حتی  کرد ایجاب می ،اختیار داشتند

ای  گرا بودند و بهره معتزلیان که جریان عقل ،بنابراین .بیفزاید ،قدرت در مفهوم عریان آن

 و های گوناگون مانند یونانی دانستن زبانبا  ،تر از همه د و مهمداشتن نیز از علم و دانش

وردهای سایر ملل را به جهان اسالم منتقل کنند و اتوانستند دانش و دست بهتر می ،سریانی

شد  بدیهی است، این امر به اقتدار بیشتر خلیفه منجر می .را در اختیار خلیفه قرار دهند  آن

نماید. اساساً دانش و قدرت،  به علوم و دانش، امری نادرست می عالقه خلفا  و الزاماً تقلیل

اند و خلفا از آن آگاهی داشتند و در این میان، معتزلیان بهتر  پیوسته هم دو امر به

معتزلیان با استفاده از تفکر عقلی  . ضمن اینکهتوانستند دانش را به کنترل خلفا درآورند می

نیز تأثیرگذار بوده، به توانستند در سطوح اجتماعی  که می بردند می کار زبانی را به قاعدتاً

 ،اعم از اقتصادی ،همه جوانب دیگر ،خواست قدرت خلفا ،د. پسبپردازنگری  اقناع

دهد و خواست قدرت معتزلیان هم  مشروعیتی و ایدئولوژی را تحت پوشش قرار می

شود و این نقد  متبلور میدر پرتو حمایت قدرت  ،دانشدانستند  میگونه بود که آنان  بدین

 .تواند چندان صحیح باشد نمی ،ها به خلفا اشتباه بوده ای معتقدند نزدیکی آن که عده

و تلقی خویش به عنوان جریانی  ،های رقیب از یک سو توجه به جریان معتزلیان با

 ،ندر پی نزدیکی و پیوند دانش و قدرت بودند تا با استفاده از آ ،بخش از سوی دیگر رهایی

خلفا گاهی  اینکه های رقیب غلبه کنند و منابع حکومتی را در اختیار داشته باشند و بر گروه

 نخلفا آنا به دلیل همان خواست قدرت بود که معموالً ،دادند ها را مورد غضب قرار می آن

در جریان براندازی  این مطلب،نمونه عینی . کردند را خطری برای خویش تلقی می
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گونه به نظر آید که چون برامکه  بر معتزلیان است که شاید به ظاهر اینبرمکیان و غضب 

 ،هر دو ،برامکه و معتزلیان ،اما در واقع ؛بهره شدند ها از حامی و پشتیبان بی آن ،برافتادند

ها را خطری برای بقای حکومتشان قلمداد  قربانی خواست قدرت خلفا شدند که وجود آن

 کردند.  می
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611. 

 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85#foot43
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85#foot43
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ابن114،ص1طبري،پيشين،ج.46 ؛ تحقيقحامدرفعاإلصرعنقضاةمصرحجرعسقالنی، ،

م،ج1141عبدالمجيدومحمدالمهديابوسنةومحمداسماعيلالصاوي،قاهرة:المطبعةاألميریة،

 .41،ص1

 .531،ص6پيشين،ج.یعقوبی،41

.114،ص1طبري،پيشين،ج.45

 .1،ص2ق،ج1134بيروت:دارصادر،الکاملفیالتاریخ،اثير،عزالدین،ابن.44

 .616،ص1طبري،پيشين،ج.42

 (531،ص6هادرارمنيهاشارهشد.)یعقوبی،پيشين،جبحثوجدلنمونه.41

 .161،ص6مسعودي،پيشين،ج43

مروانموردغضبمعتصمواقعشدومنابعموجود،بهماجرايبندریکموردکهفضل.مگر41

کرده اشاره او نقدي جریمه و وي بر معتصم )خشم علیابناند. بنعساکر، مدینهحسن، تاریخ

دمشق الفکر، دار بيروت: شيري، علی تحقيق ،1561 ق، 53ج ص ،111 حنبلی،ابن؛ عماد

کثير،،تحقيقاألرناؤوط،بيروت:دارابنشذراتالذهبفیاخبارمنالذهب،الدینابوالفالحشهاب

 (611،ص11،پيشين،جسيرأعالمالنبالء؛ذهبی،14،ص1جق،1512

.161،پيشين،صالمعتزلةطبقاتالمرتضی،،ابن511،ص6.یعقوبی،پيشين،ج21

21 ج پيشين، مسعودي، ص6. ،656 ن.ک: عمروبن؛ جاحظ، الجاحظبحر، الرسائلالرسائل ؛

 .3ص،1م،ج1131بيروت:کشّافآثارالجاحظ،چاپعلیابوملحم،الکالميّة،

26 علی. ابوالحسن بنمسعودي، حسين، التنبيه بنگاهواالشراف، تهران: پاینده، ابوالقاسم ترجمه

 .111،ص1151ترجمهونشرکتاب،

21 ابوالعبابن. ابیبنمحمدبنالدیناحمداسشمسخلکان، الزمانبکر، أبناء ،وفياتاألعيانوأنباء

 .31،ص1جم،1111تحقيقإحسانعباس،بيروت:دارصادر،

 .111همان،ص.25

 .35.همان،ص24
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 .35ـ36.ن.ک:همان،ص22

 .35.همان،ص21

تحقيقعبدالعزیزمصطفىالمراغی،مصر:المکتبةأخبارالقضاة،وکيع،ابوبکرالضبیالبغدادي،.23

پيشين،رفعاإلصرعنقضاةمصر،حجرعسقالنی،؛ابن615،ص1جق،1122التجاریةالکبرى،

 .41،ص1ج

 .41،ص1جپيشين،،رفعاإلصرعنقضاةمصرحجرعسقالنی،ابن.21

 .121،ص11،پيشين،جسيراعالمالنبالء.ذهبی،11

ابن11 . المکتبةتبصيرالمنتبةبتحریرالمشتبة،حجرعسقالنی، بيروت: تحقيقعلیمحمدبجاوي،

 .1561،ص5ق،ج1132العلمية،

16 محمد. الکریمبنشهرستانی، ابیبنعبد احمد، بکر والنحل، کيالنی،الملل سيد محمد تحقيق

 .61،ص1جق،1515بيروت:دارالمعرفة،

تحقيقیوسفعلیطویل،بيروت:زهراآلدابوثمرالباب،علی،بناسحاقابراهيم.حصري،ابی11

 .542،ص6ق،ج1511دارالکتبالعلمية،

 .113،ص1جق،1565لبنان:دارالکتبالعلمية،کتابالحيوان،بحر،جاحظ،عمروبن.15

ابومنصورعبدالقاهربغدادي،14 بغدادي، ن.ک: الفرقالفرقبين. بهاهتمامتاریخمذاهباسالم،؛

سير؛ذهبی،141و31،11،13،151ش،پنجم،ص1134محمدجوادمشکور،تهران:اشراقی،

 .511،ص12،پيشين،جاعالمالنبالء

ابوالحسين12 ن.ک: عبدالرحيم. محمدبنخياط، التحقيقالملحد،الراونديابنعلیوالردنتصاراإل،

 .62صم،1133ة،الدینيةالثقافية:مکتبةقاهرحجاري،محمد

 .63،ص5؛صفدي،پيشين،ج441،ص11،پيشين،جسيراعالمالنبالء.ذهبی،11

 .63،ص5؛صفدي،پيشين،ج611ندیم،پيشين،ص.ابن13

 .131،ص1جم،1114بيروت:دارصادر،معجمالبلدان،یاقوتحموي،.11
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کامل،ازعلمايمجبره،سخنبن،خودمعتزلیبود.منابعموجود،ازمناظرهويبایحيی.واثق31

(12پيشين،صالمعتزلة،طبقاتالمرتضی،اند.)ابنگفته

 .111پيشين،صواالشراف،التنبيهحسين،بن.مسعودي،ابوالحسنعلی31

 .16پيشين،صالمعتزلة،طبقاتالمرتضی،.ابن36

 .2،ص11،پيشين،جسيراعالمالنبالء.ذهبی،31

 .114ندیم،پيشين،ص؛ابن161پيشين،صالمعتزلة،طبقاتالمرتضی،.ابن35

 .164،پيشين،صالمعتزلةطبقاتالمرتضی،.ابن34

تحقيقهلموتریتر،بيروت:مقاالتاإلسالميينواختالفالمصلين،اسماعيل،بناشعري،علی.32

 .111،ص6،پيشين،جلسانالميزانحجرعسقالنی،؛ابن116صتا،دارإحياءالتراثالعربی،بی

،الترجمةمحمودفهمیحجازي،المجلداألوّل،الجزءالرابع،تاریخالتراثالعربى.فؤادسزکين،31

 .11ق،ص1511امعة،المملکةالعربيةالسعودیة:ادارهالثقافةوالنشربالج

 .451،ص11،پيشين،جسيراعالمالنبالء.ذهبی،33

 .111ندیم،پيشين،صابن.31

 .164،پيشين،صالمعتزلةطبقاتالمرتضی،.ابن11

 .111ندیم،پيشين،ص.ابن11

 .126،ص1،پيشين،جتاریخبغداد؛بغدادي،613ندیم،پيشين،ص.ابن16

 .531،ص6.یعقوبی،پيشين،ج11

 .131،ص16.سمعانی،پيشين،ج15

 .16صش،1111ناصرخسرو،ن:تهراالتعریفات،محمد،نبجرجانی،علی.14


