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  پيشگفتار

 جماعات  در ايران،عرب ئيِ  چنددههدانيم، درجريان فتوحات   ميچنانكه
، طبق سنتهاي ديرينة از دختر و پسر بسيار بزرگي از كودكان و نوجوانان ايراني

 غالم و  آزادگانِاين. ند عربها برده شد به غالمي وكنيزيِافتادهه بردگي عربي ب
شان مسلمان كرده شدند، به حكمِ خصيصة  عربهاي اربابان  كه درخانهكنيز شده
شان خيلي زود امتيازهاي خويش را بر اربابانبشان   تمدني برتريِنژادي و

 خود بروز دادند كه ئي از و ذكاوت و قدرتِ انديشه بازنمودند، و چنان هوش
 درميان.  آنها هيچ راهي نداشتندبرتريِ هوشيِاربابان عرب جز اعتراف به 

هاي هفتاد و هشتاد هجري در مراكز مهم   اينها كساني بودند كه تا دههفرزندانِ
هاي برجستة  عنوان چهره به) كوفه بصره ودرمشخصا (ق اسكان عربها در عرا

ها  از نخستيني محمد ابن سيرين  بصري، وحسن. شدندمسلمانان مطرح جامعة 
واصل ابن و غيالن و جهم ابن صفوان و بود جعد ابن درهم پس از اينها . بودند
اگر بخواهم اين نامها را ادامه دهم .  نعمان و عمرو ابن عبيد و ابوحنيفهعطاء

 آورانِ ترين نام  اين چندتن كه نام بردم درشمارِ برجسته.شود مي سياهه دراز
گيري اسالم پس از  در نخستين مرحلة شكل موسوم به اسالمي هاي نحله

با نامِ هركدامشان پيوند  يك جريانِ فكريهستند، و تشكيل امپراتوري عربي 
  .خورده است

حاكميت در زمان حاكميت زياد ابن سميه بر بصره و كوفه، و سپس 
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و پسر نسبت به  به بركتِ رواداريِ اين پدر ،كوفهپسرش عبيداهللا زياد بر
 باسواد وارد دستگاههاي مالياتي دولت عربي شدند، و فرزندان افرادِ ها، ايراني

تبار بود، و عبيداهللا نيز  زياد مادرش ايراني. اينها امكان تحصيل و رشد يافتند
 كه پدر اصليش نيز شد مي ايراني و زرتشتي بود، و گفته» مرجانه«مادرش 

 كه زرتشتياست ) ها  در امور ايرانيابن سميهمشاورِ زياد (شيرويه اسواري 
  . و هيچگاه مسلمان نشدساكن بصره بود

 كه دوران رواداري بيشتر در زمان حاكميت حجاج ثقفي بر ايران و عراق
 ها و شركتشان به صورت نسبي در دستگاه حاكميت عرب بود، نسبت به ايراني
امور اجتماعي داده شد، و ها فرصتهاي بيشتري براي شركت در  باز هم به ايراني

 وارد دستگاههاي مالي و ارتش و مانده  و زرتشتيشده شمار بسياري از مسلمان
آوري به   تشويق به روي بيش ازپيشها ، و ايرانيگشتند حجاج ثقفيپليس 

در زمان حجاج . شدند يابي به فرصتهاي شغلي تحصيل عربي به هدفِ دست
شدة ديگر در   چندين ايراني مسلمانبود كه حسن بصري، محمد ابن سيرين، و

همت تالش  و به. شناس مطرح گرديدند هاي برجستة اسالم عنوان چهره هبصره ب
فكري همينها بود كه بصره در ربع آخر قرن نخست هجري تبديل به مهترين 

  .مركز فرهنگي آن روزگار شد
 ان كرده شده بودند در آني كه مسلمها ايراني بسياري از تالشِ فكريِ

را با دين نوينشان سازگاري  دين كه با خود آورده بودند ازهايشان بود كه دانسته
  راث فكري مي دين جديدشان را با آنچهباورهاي -تر درست به سخن -  و؛دهند

 بيان شده بود، اوستا بنا برتعاليم دين مزدايسنا كه در .خودشان بود سازگار كنند
 آفرينشِ كه در آغازِ)  ارادهاراي آزاديِد(انسان موجودي بود خردمند و مختار 

 در ذاتش نهاده - منيو  ديگري انگرَهسپنتامنيو و يكي -او دو نيروي خير و شر
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 درمعرض آزمايش بود؛ و ي متعارضدونيرو شده بود و درحياتش توسط اين
. شد مي دونيروي دروني تفسير ارتباط با اين موضوع پاداش وكيفر اخروي در

ها و  سوي نيكي را به  درحياتِ او فعال بودند، و يكي ويروني ددونيروِ اين
ه آزاد بود كه از هركدام ازآنها  مياناو دراين. كشاند   ميها سوي بدي ديگري به
دانستند، خدا    ميبنا برآنچه آنها از دين سابقشان.  و نيك يا بد شودپيروي كند

آن كمك   كرده بود تا بهعطارا به انسان  تمييز نيكي و بدي براينيروي خِرَد 
عدل الهي در تعاليم . نيكي بگرايد بدي بپرهيزد و به  را بشناسند، و ازنيك و بد

مختار و آزاد در افعال خويش  كه انسانْ شد مي آن دين براين اساس تفسير
هايش مسئوليت دارد،   خويش است، و دربرابر كردههاي آفرينندة كردهاست و 

  .بيند    مي اخروي كيفرِيشها  و براي بدي اخروي پاداشِيشها و براي نيكي
د كه خدا چونكه وتعريفي كه آنها از خدا با خود آورده بودند نيز آن ب

 برايش صفاتي شود مي  اورا در ذهن تصور كرد، نهشود مي جسم ندارد پس نه
  . برايش جا و مكان قائل شدشود مي قائل شد كه مخصوص انسانها است، و نه

 ؤال داشت،شده جاي س  مسلمانهاي ايرانيعي كه براي نخستين موضو
 دسته از آيات قرآن بود كه كم و بيش نوعي تجسم و مكان براي اهللا مقرر آن
 كه اهللا برروي كرد ميدر قرآن آيات بسياري وجود داشت كه تصريح . كرد مي

است؛ عرش اهللا توسط مالئكه احاطه شده است؛ ) يعني تخت(عرش 
اند؛ اهللا اگر  كشند و فرشتگاني در پيرامون عرش   بردوش ميفرشتگاني عرش را

خواهد آمد؛ ازآسمان پائين هاي متراكم ابر  اراده كند همراه مالئكه در مجموعه
كشند؛ و گفته شده بود كه اهللا   روز قيامت عرش اهللا را هشت فرشته بردوش مي

شده بود همچنين تصريح . و مالئكه درروز قيامت صف اندرصف خواهند آمد
نظاره خواهند  پروردگارشان را هاي خرم چهرهبا درروز قيامت مؤمنين كه 
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 جايگاهِ اهللا نيز برفرازِ آسمانِ هفتمين بود؛ و پيامبر درشبِ معراج، سوار بر 1.كرد
. براق همراه جبرئيل به آسمانِ هفتم رفت، و درآنجا آيات پروردگارش را ديد

ي نبود كه اهللا برروي عرش است و تن و براي عربهاي مسلمان جاي هيچ بحث
درحديث پيامبر . شود اورا ديد دست و پا و چشم و گوش دارد و درقيامت مي

بينند، مسلمانان   آمده بود كه همانگونه كه مردم دراين دنيا ماه را درآسمان مي
 همچنين پيامبر گفته بود كه قلب انسان در 2.درروز قيامت اهللا را خواهند ديد

 جز 3.كند  وانگشت اهللا نهاده شده و هرگونه كه بخواهد زير و رويش ميميان د
هاي متعددي درقرآن وجود داشت كه ظاهرش نوعي جسم و جا و  اينها آيه

  .شد مكان براي اهللا قائل مي
شد  ها كه در اوستا آمده بود، خدا را نه مي اما بنا برعقايد دينيِ ايراني

مكان درنظر گرفت؛ و نه جسم بود تا شد برايش جا و  تصور كرد و نه مي
را  اسالم دينِ اهللا بود و هرچه درقرآن بود براي عربها. چشم ديده شود به
 و دربارة آن نه فكر كرد و نه اجازة بحث پذيرفتچرا  بايست بي چون و  مي

سخني كه از زبان ( عالوه براين، چونكه قرآن كالمِ اهللا بود .كسي داد كردن به
كردند كه چون ذات اهللا از ازل وجود داشته  ، عربها فكر مي)ده بودآهللا بيرون آم

بوده » قديم«بايست   آغاز بوده است، پس قرآن كه كالمِ اواست نيز مي و بي

                                                 
آية  / 10ة يونس سور. 5ة يآ / 20 ة طهسور. 2ة آي / 13 ة رعد سور. 54آية /  7 ة اعراف سور-1

 40 ة غافر سور.75ة آي / 39 ة زمرسور. 17آية  / 69ة الحاقه سور . 59آية  / 25ة فرقان سور. 3
ة سور. 22ة آي / 89جر ة ف سور.17ة آي / 69 ة الحاقهسور. 210آية  / 2 سورة بقره .15ة آي/ 

  .23 -22ات آي / 75 ة قيامهسور.  54 آية  /7 اعراف
  .ة يك عرب دربرابر خليفه واثق دفاعي286 / 5:  طبري تاريخ-2
  . همان-3
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و دركتابِ » لوح محفوظ« و چونكه درقرآن گفته شده بود كه قرآن در 4.باشد
» لوح« اهللا و مثل  قرآن نيز مثل عرش5ِنزد اهللا قرار دارد،) اُمِّ الكتاب(اصلي 

توانست كالمِ اهللا را از  وآنگهي عرب نمي. شد پنداشته مي» قديم«باورِ عربها  به
؛ زيرا با مخلوط كردنِ دانست مي ة ذات اهللارا الزم ذاتِ اهللا جدا بداند بلكه آن

رو قرآن را  دانست و ازاين ، كالمِ اهللا را از صفتهاي اهللا مي»متكلم«و » كالم«
  .شمرد مي» قديم«

هاي قرآن كه از ارادة مطلق اهللا و سريانش درهمة  شمار بسياري از آيه
گفت، براي عربها به اين مفهوم بود كه هرچه در جهان  امور و احوال سخن مي

گيرد و هر نيك  كند و هر تصميمي كه مي دهد، و هركاري كه انسان مي رخ مي
ورِ عربها هم نيك و هم بد كند به ارادة اهللا است؛ زيرا كه به با و بدي كه مي

شدند و بد  درنتيجه، انسانهائي كه بد مي. همه از ارادة اهللا ناشي شده بود
كردند كه شامل لطف خدا نشده بودند؛ و  رو بد بودند و بد مي كردند ازآن مي

كردند  رو نيك بودند و نيك مي كردند ازآن انسانهائي كه نيك بودند و نيك مي
دربارة اين موضوع، دركتابهاي كالمي مسلمانها به . دكه شامل لطف خدا بودن

تفصيل سخن رفته است؛ و بنا برآنها، نزد شيعه و سني، نيكان را خدا نيك 
نزد (احاديث متعددي از زبان پيامبر . آفريده و بدان را خدا بد آفريده است

همة . در تأييد اين عقيده وجود دارد) نزد شيعه(و از زبان امامان ) ها سني
اند كه پيش  پيامبران را خدا براي پيامبر شدن آفريده بوده، و آنها انسانهائي بوده

باره آيات متعددي درقرآن وجود  دراين. اند از آفرينششان مورد لطف خدا بوده
                                                 

كه نبوده و » حادث«خالفِ  است؛ به» هميشه بوده«معناي  در زبان كالمي و فلسفي به» قديم «-4
  .سپس پديد آمده است

  . 4 -3ايات  / 43سورة زخرف . 22 -21آيات  / 85 سورة بروج -5
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نزد شيعه همة امامها از روز ازل و پيش از آفرينش انسان براي امام شدن . دارد
 بسيار زيادي دراين زمينه از زبان امامان اند، و احاديث درنظر گرفته شده بوده

ها را  حتي احاديثي از زبان امامان شيعه تصريح دارد كه شيعه. شيعه وجود دارد
خدا در آغاز آفرينش جهان از گلِ مخصوصي آفريد و مورد لطف او بودند و 
لذا قرار بود كه شيعه بشوند؛ همچنان كه همة غيرمسلمانها را از گل بدسرشتي 

و قرار بود كه كافر بشوند و بد كنند و مورد خشم خدا قرار گرفته به آفريد 
اين . دوزخ بروند؛ زيرا كه پيش از آفرينش جهان مورد لطف خدا قرار نداشتند

دار است كه جاي پرداختنِ تفصيلي به آن در اين نوشتارِ  يك بحث دامنه
  .مختصر نيست
ابقشان را با خود  سباورهايها وقتي مسلمان كرده شدند، هم  ايراني

براي انديشمندان مسلمانِ .  آشنا شدند عربي نوينِباورهايداشتند و هم با 
ئي از خود نداشته باشد و  ايراني دشوار بود بپذيرند كه انسان هيچ اراده

كردارهايش را اهللا تعيين كند، و آنگاه انسانها در برابر كردارهايشان مسئوليت 
اين . بدشان كيفر اخروي ببينند و به دوزخ بروندداشته باشند و براي كردارهاي 

توانست  كه آنها از دين خودشان آموخته بودند نمي» عدل الهي«امر با موضوع 
هاي مسلمان فرزندانِ كساني  نسلهاي دوم و سومِ ايراني. همخواني داشته باشد

بودند كه جهادگرانِ عرب با شمشيرهاي آخته به ديارشان تاخته بودند، امالك 
و اموالشان را تاراج و مصادره كرده بودند، پدران و مادرانشان را در وضع 

: آنها گفته بودند بار نگاه داشته بودند، و در يك وضعيت كامال نابرابر به اسارت
ولي براي اين نسلهاي . شويم مسلمان مي: بايد مسلمان باشيد؛ وآنها گفته بودند

ند اسالم بخشي از هويتشان شده دوم و سوم كه به دينِ نوين خو گرفته بود
بود؛ و اكنون درپي آن بودند كه اين بخشِ هويت را براي خودشان توجيه 
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حال  با اين. تواند قابل دفاع باشد عقلي كنند و خويشتن را متقاعد سازند كه مي
پذير  سادگي توجيه يافتند كه به  در روايتهاي عربها از اين دين باورهائي را مي

  .آن داشت كه با تفسير عقلي توجيه شود و پذيرفتني گردد هنبود و نياز ب
قرنه تحوالتي پشت  ها كه دينشان در گذرگاه زمانيِ بيست براي ايراني

ها  ة اين انديشههائي درآن ظهور كرده بود و كتابها دربار سر نهاده بود و انديشه
 و انسان بودة استدالل عقلي بنا نهاده شده و ديني بود كه برپاينوشته شده بود 

آنها بگويند هرچه را شنيدي بي  برد، كافي نبود كه به  را تا سرحد خدائي باال مي
 از - هردو-اش دم برمياور، و قبول كن كه نيك و بد وچرا بپذير و درباره چون

تا پايانِ قرن اولِ هجري . ئي ندارد خدا است و انسان دربرابر خدا هيچ اراده
 ايراني را با اهللا در هم آميختند وكوشيدند كه چهرة خدايشدگانِ ايراني  مسلمان

خداي ايراني را به اهللا بدهند، ليكن اهللا صفتهاي بسياري ازقبيل قهار و جبار و 
توانستند  ها نمي منتقم و مكار داشت كه نه تنها خداي ايراني نداشت بلكه ايراني
امعة بشري پائين اينها را براي خدا بپذيرند و خدا را در حد يكي از حاكمان ج

خاطر دشمني با او انتقام  بياورند كه مهر و خشم و كين دارد و از انسانها به
توانستند به خود بباورانند كه  شده نمي هاي مسلمان بسياري از ايراني. گيرد مي

خدا كردارهاي انسان را آفريده باشد و مقرر كرده باشد كه انسان مرتكب عملي 
توانستند جسمي قابل  آنها نمي. آن عمل مجازات كندرا براي  شود و آنگاه وي

 برجائي قرار داشته خدا كه بپذيرندتصور كنند، يا  براي ذات پروردگار ؤيتر
توانستند بپذيرند كه   آنها نمي.چشم وگوش باشد پا و باشد و يا داراي دست و

را مالزم ذات خدا دانست و عقيده  قرآن چون كالم خدا است پس بايد آن
اينها درراهِ يافتن راه حلي براي .  كه يك ذات قديم است و مخلوق نيستيافت

هائي  ئي كه دربرابرشان قرار داشت برآن شدند كه با يافتن نشانه معضَلِ فكري
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 را براي ة حقانيت دين نوين كه اكنون بخشي از هويتِ آنها بودآن مسئلدر قر
د كه مشكلِ كردارهاي آنها درعينِ حال كوشيدن. خودشان و ديگران حل كنند

» مخلوق«يا » قديم«انسان و اختيار او و موضوع صفات و ذاتِ خدا و موضوع 
  .بودن قرآن را نيز براي خودشان حل كنند

را بنياد » مكتب معتزله«تبار  ر اين تالشها، در بصره فقهاي ايرانييدرمس
 قرن دوم فقيه بزرگ كوفه در دهة دوم. را» مذهبِ اهل رأي«نهادند و در كوفه 

» امام اعظم«، كه در تاريخ فقه اسالمي صفتِ )خ146 -78(هجري ابوحنيفه بود 
پدر بزرگ پدرش . خراساني مقيم كوفه بودابوحنيفه فرزند يك خانوادة . را دارد

خالفت  اواخر د، در بازرگان ابريشم بواند نوشته» مرزبان« و »زوتا «كه نامش را
رفته يا برده شد و   شد، او به كوفه كه خراسان ضميمة دولت عربيعثمان
، چنانكه وقتي ئي يافت د عربها نام و آوازه نززودي شهر ساكن شد و به درآن
 گاه به زيارت امام او كرد خالفتعلي به خالفت رسيد وكوفه را مركز امام 

اند در يك روزِ نوروز براي خانوادة امام علي  رفت، و چنانكه نوشته علي مي
امروز نوروز است و اين هدية نوروزي است؛ و امام : د و گفتفالوده هديه بر

 زوتا كه اينگونه زيركانه و 6».هرروز را نوروز كنيد«: علي به شوخي به او گفت
دلپسندانه سنتهاي ايراني را به خانواده و فرزندانِ حكومتگرانِ عرب معرفي 

در خالفت كه   ابوحنيفهپدر .كرد، البته هيچگاه مسلمان نشد و زرتشتي مرد مي
برخود نهاد و تجارت ابريشم » ثابت«مسلمان شده نام   متولد شده بوداموي
 ،تبارِ كوفه تحصيل كرد بود نزد فقهاي ايراني» نعمان«ابوحنيفه كه نامش . داشت

ئي در كوفه شد كه به زودي نامِ  و در اواخر دورانِ اموي بنيانگذار مكتبِ فكري

                                                 
 .327 / 13:  بنگريد تاريخ بداد-6
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، و با مخالفتهاي بسيار شديد فقهاي عرب در به خود گرفت» مذهبِ اهلِ رأي«
 داستان مخالفت امام صادق با ابوحنيفه در. شدشام و حجاز و عراق مواجه 

كتابهاي شيعه معروفيت عمومي دارد، و اين سخن امام صادق به ابوحنيفه كه 
در كتابهاي شيعه ثبت شده است؛ و » اي تو دينِ جدم رسول اهللا را تغيير داده«

گفت  زيست همينها را مي اگر رسول اهللا در زمان ما مي« ابوحنيفه كه اين سخنِ
 چندين مورد از . نيز در گزارشهاي تاريخي آمده است7»گويم كه من مي

رموردِ احكام فقهي ذكر شده است و  دمخالفت ابوحنيفه با احاديث پيامبر
 ازجملة .اند كه او دويست تا چارصد مورد احاديث پيامبر را رد كرده است گفته

 را  اهِل ذمهاينها يكي آن است كه ابوحنيفه گفته اگر مسلماني يك غيرمسلمانِ
 اهلِ بكشد بايد اورا بازكشند؛ و گفته اگر يك مسلماني خمرِ يك غير مسلمانِ

 را بكشد بايد غرامتش را بپردازد، يا گفته كه خريد و او را بريزد يا خوكِ ذمه
  8.است جايز  پاسبان يا شكاريفروش سگِ

با آراي  )خليفه(امام انتخاب  معتقد به ضرورتِابوحنيفه در سياست 
 دانست، انتصابي را نامشروع مي) خليفة( امامِ و اطاعت از  مسلمانان بود،آزادانة

داستان  .و به همين سبب خشم دولت اموي را نسبت به خويش برانگيخت
الي عراق در اواخر  توسط و)يكصد و ده تازيانه (شخوردن بازداشت و تازيانه

 عقيدة اساس نظرية ابوحنيفه 9.عهد اموي در كتابهاي تاريخي آمده است
 و  را مطلقا انتصابيامامت كه مقام كرد  را نيز ابطال ميكوفهسياسي شيعيانِ 
 امام آدميان در تعيين دهيِ نظر دخالت و حقِدانستند و منكر  ميمبعوثِ آسماني

                                                 
 .390 / 13: تاريخ بغداد -7

 .140 / 8:  منتظم ابن الجوزي-8

  .329 -328  و383  /13:  بنگريد تاريخ بغداد-9
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پس از تشكيل دولت  . طبيعي بوديك امرِا او ؛ و لذا مخالفتِ شيعيان ببودند
دومين خليفة  (يفه منصورلخو   را دنبال كرد،يههمين نظرابوحنيفه عباسي نيز 

 دولت  از او خواست كه رياست دستگاه قضائيمنظور رام كردنِ او  به)عباسي
 و خليفه دستور داد اورا بازداشت كرده به ،را بپذيرد، ولي او زير بار نرفت

مالي  كارِ خشت  اورا بهساخت وقتي ديوار شهر بغداد را ميو  افكندند، زندان
  10.زندانِ خليفه منصور درگذشت او سرانجام در. شخصيتش كند واداشت تا بي

 براي ما برجا مانده شي ابوحنيفه نيز داستانهائيدربارة تساهل و آزاداندي
فاش كه روزها ئي داشت ك نويسد كه ابوحنيفه همسايه خطيب بغدادي مي. است

وقتي كارش را تعطيل . نشست اش به شادي مي كرد و شبها در خانه كار مي
اش  كرد و پياله گشت كباب گوشت يا ماهي تهيه مي اش برمي كرد و به خانه مي

خواند، و  كشيد و آواز مي اش را سرمي گرفت و همراه با نواي چنگ باده را مي
خانة كفاش ريخته اورا  پاسداران بهشب  اتفاقا يك. خوابيد هاي شب مي نيمه

روز ابوحنيفه آواز اورا نشنيد، و چون فردا  شبِ آن. گرفته به زندان بردند
 رفت و رئيس پليساو نزد . اند اش جويا شد شنيد كه بازداشتش كرده درباره

او . اش برگرداند خانه برايش پادرمياني كرد تا آزاد شد؛ و اورا همراه خودش  به
ام و ازآن خوشم  تو آواز دلپسندي داري؛ من آوازت را شنيده: گفت اوسپس به 
ازاينها مترس و هرشب آواز . ات آزادي داشته باشي تو بايد در خانه. آمده است

  11.جا خواهيم آورد ة تو بهگري را دربار بخوان؛ ما هم حق همسايه
ر مخالفتِ اساسيِ فقهاي عرب با ابوحنيفه، عالوه بر مسائلِ اصولي، برس

ئي از مسائل  هائي از فتواهايش در پاره هائي بود؛ و برسرِ پاره چنين جهتگيري
                                                 

 .331 -329 / 13:  تاريخ بغداد-10

   .414 / 1: اغاني.  361 -360 / 13:  تاريخ بغداد-11



 

www.irantarikh.com  

13

اش در زندگي اجتماعيِ عربها ديده نشده بود و  نوينِ اجتماعي بود كه سابقه
مخالفتهاي سرسختانة . احكامي در قرآن يا سنتِ پيامبر برايشان وجود نداشت

دين حديث كه از زبان امامان باقر و شيعيانِ عراق با آرا و افكار ابوحنيفه در چن
 با - فقيه بزرگ كوفه-  سفيان ثوري12.اند تجلي يافته است صادق روايت كرده

كه  از زماني: گفت اشاره به اينكه ابوحنيفه نه عرب بلكه از موالي است، مي
أي خودشان فتوا دادند اسرائيل به مقام فقاهت رسيدند و به ر غالمزادگان در بني

گفت كه تا كنون كسي خطرناكتر از ابوحنيفه  او مي. ز بين رفتدين يهود ا
درميان مسلمانان پيدا نشده است؛ زيرا كه براي نابودكردن اسالم هيچ رحمي 

بنيانگذار مذهب ( فقيه بزرگ مدينه -مالك ابن انس. دهد به دل راه نمي
تولد نشده بارتر از ابوحنيفه م تا كنون در مسلمانها مردي زيان: گفت  مي- )مالكي

؛ درهر شهري كه آراي ابوحنيفه را ة ابليس بدتر استابوحنيفه از فتنة است؛ فتن
او نسبت به دين اسالم كينه دارد و  قبول دارند سكونت كردن جايز نيست؛

يك اگر : گفت مي  )فقيه بزرگ كوفه(يك نخعي رَشُ. خواهد نابودش كند مي
يكي از اصحاب  كه  ازآنستخطرش كمتر فروش وارد يك محله شود مي

ابوحنيفه همه : گفت  مي-  فقيه بزرگ شام-اوزاعي. آن محله برود ابوحنيفه به
: گفت  و محمد ابن مسلمه مي.كار برد توانش را درراه ازهم پاشاندن اسالم به

يكي از آراي ابوحنيفه به همه جا رخنه كرد ولي در مدينه راه نيافت، زيرا كه او 
   13.شوند  وارد مدينه نمي  و طاعونفته دجال و پيامبر گ، بوددجالها

امام (ترين دشمنان آراي ابوحنيفه پس ازاو، احمد ابن حنبل  سرسخت
                                                 

، 13، 10، 9، 7احاديث  / 19باب .  9حديث  / 11كتاب فضل العلم، باب :  بنگريد اصول كافي-12
 .13 و 12مجلس ششم احاديث : و امالي شيخ مفيد. 20، 18، 14

   .417 -394 / 13:  تاريخ بغداد-13
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گفت كه ابوحنيفه  احمد ابن حنبل مي.  و شاگردانش بودند )مذهب حنبلي
است، زيرا كه ) از رهبران معتزله(خطرش براي اسالم بيشتر از عمرو ابن عبيد 

گفت  همچنين مي.  نداشت ولي ابوحنيفه اصحاب داردعمرو ابن عبيد اصحاب
  14. استشتر كرهكه آراي ابوحنيفه نزد من مثل غريو 

خالف بصره كه چندين متفكر بزرگ ايراني در قرن دوم هجري با  به
همفكريِ يكديگر دست اندركار تبليغِ و ارائة يك تفكر آزادانديش و مبتني بر 

زودي با نامِ مكتب معتزله پا به  ه بهباورهاي دستكاري شدة اسالم بودند ك
 شده هاي مسلمان عرصة جامعه نهاد، ابوحنيفه دركوفه تنها بود؛ زيرا كه ايراني

ئي را شروع كرده بودند كه   فكريِ انتقاديجنبشِدر كوفه يك در زمانِ او 
 يك مكتب اين. درآمد» مكتب زنديگان«شكل يك مكتب با نام  بهزودي  به

 نقد ناپذيري شكلِ خستگي  بهمداري دين را تكليففعاالنش   وگرا بود انسان
تفكر كه در چندين تأليف بروز كرد  پرسروصدايشان افكار، و با ندكرد مي

  . به زير مهميز انتقادِ خشن بردند؛ و داستانشان دراز استاسالم سنتي را
تبارش به  آراي اصوليِ ابوحنيفه پس ازاو توسط دوتا از شاگردانِ عرب

اي ابويوسف و محمد ابن حسن، تحت تأثير آراي مذهبي فقهاي بزرگ نامه
عرب ازقبيل امام شافعي و احمد ابن حنبل، تعديل شد، و حتي تأليف بزرگ او 

 . ازميان بردند شاگردانش را نيز)كتاب الحِيل( و تأليف ديگرش )الفقه الكبير(
رحقيقتش د) مذهب حنفي (شد به ابوحنيفه منسوب بعدهالذا مذهبي كه 

 اوئي كه   ولي شيوه. دادندرواجتبارش پس ازاو   كه شاگردانِ عرببودمذهبي 
براي استنباط احكام نوين شرعي، به حسبِ مقتضياتِ زمان و مكان، بنياد نهاد، 

                                                 
   .418 / 13: تاريخ بغداد. 175 / 9:  منتظم-14
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 -چندان كارآمد و ضروري بود كه در آينده مورد پيروي عموم فقهاي مسلمان
شيعيان با وجودي كه . رجا است قرار گرفت و تا امروز پاب-از سني و شيعه

كردند و از  كه ابوحنيفه وضع كرده بود شديدا مخالفت مي» قياس«قرنها با اصل 
اَولُ (» نخستين كسي كه قياس را وضع كرد شيطان بود«گفتند كه  زبان امام مي

با تغيير (حال درآينده مجبور شدند كه اين اصل را   با اين15؛)من قاس ابليس
مورد استفاده قرار دهند؛ و آنچه كه دعواهاي اصولي و ) » عقلاصل«نامش به 

هاي شيعه به وجود آورد در حقيقت برسر استفاده  اخباري را در ميان حوزوي
از همين اصل و همين شيوة استنباط احكام شرعي بود كه ابوحنيفه وضع كرده 

توانست احكام شرعي را همواره به حسب  بود؛ و اين اصلي بود كه مي
روز بدارد و همواره احكام نويني كه تا  تضيات زمان و نيازهاي جامعه بهمق

. پيش ازآن وجود نداشته را صادر كرده يا در احكامِ موجود تعديل ايجاد كند
فتوائي كه من : گفت  مياين سخن ابوحنيفه در كتابها براي ما مانده است كه

يد روز ديگر دهم براي روز خودش درست است و شا ئي مي درمورد مسئله
، و شايد بازهم آن فتوا را بشكنم و فتواي  فتواي ديگري بدهم مسئله آندربارة

 و اين به آن مفهوم بود كه ابوحنيفه عقيده داشت احكام 16.ديگري صادر كنم
، بلكه همواره بايد به حسب  است و نه مقدسشرعي نه ايستا است و نه ابدي

و بر همين اساس هم بود كه . اشدنيازهاي جامعه در حركت و تغيير و رشد ب
زيست همينها را  پيامبر اگر در زمان ما مي: ابوحنيفه به منتقدانش گفته بود

  .گويم گفت كه من مي مي

                                                 
 .20حديث  / 19كتاب فضل العلم، باب :  اصول كافي-15
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  اعتزالي انديشة وگسترشِ پيدايش

حسن بصري تبار به نام  يك مسلمان پرآوازة ايراني با نام انديشة اعتزالي
 كه نام عربيش -در حسن بصريفيروز پ. گره خورده است )خ107 -20(

 از خاندان دهكانانِ ايرانيِ يك روستاي - است)يعني پدرِ حسن (ابوالحسن
نوجوان بود و ) عمر ابن خطاب(خوزستان بود كه در فتوحاتِ زمانِ خليفة دوم 

به همراه بسياري از دختران و پسرانِ ايراني به تاراج رفته به مدينه برده شد تا 
او درتقسيم غنيمتها همراه با يك دختر كه هم از روستاي . بردة عربها شود

اين زن نيز آنها را همچون . خودش بود به يك زنِ عربِ اهل مدينه داده شد
 .دامادي ازخانوادة خودش داد ة عروسي به عروس وعنوان هدي يك كاال به

آزاد كرده موالي  خاطر حصول ثوابِ اخروي نيمه عروس و داماد نيز آنها را به
 20 حسن درحوالي سال 1.خودشان كردند و به ازدواجِ همديگر درآوردند

دنيا آمد و بعدها همراه اربابانش به بصره  شده به هجري از اين زن و شوهرِ برده
حسن چونكه خواندن و نوشتن را در مدينه آموخته بود و . انتقال يافت

 همراه بهعنوان حسابگير  دانست، در خالفت عثمان به گيري مي حساب
او درضمن به حفظ كردن قرآن و . شد لشكرهاي جهادگر به ايران فرستاده مي

عنوان يك  سالگي توانست خود را به احاديث پيامبر پرداخت، و در سنين بيست
عنوان  سواددارِ برجسته در بصره مطرح سازد؛ از سالهاي دهة شصت هجري به

                                                 
  .335:  فتوح البلدان-1
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اد هجري با طرح افكار شناسِ برجسته مطرح شد؛ و در دهة هفت فقيه و قرآن
نام  مكتب خاصي را دربصره بنيان نهاد كه به ،خداشناسي ة دين ونويني دربار

  ).مكتب حسن بصري(خودِ او شناخته شد 
هاي  در مكتب حسن بصري شاگرداني پرورش يافتند كه عموما از ايراني

 عمرو و) خ128متوفي  (واصل ابن عطاء. دوزبانه و همگنانِ خودِ وي بودند
كه دوتا از شاگردانِ او بودند در پيگيري قرائت نوين ) خ140متوفي  (ابن عبيد

  .از اسالم، مكتب معتزله را بنياد نهادند
واصل ابن عطاء و عمرو ابن عبيد از خاندانهاي اسيرشدگان ايراني بودند 
. كه به بردگي عربها درآمده بودند و فرزندانشان بعدها آزاد كرده شده بودند

حجاج ثقفي ة اصالحاتِ  دهة هفتاد هجري متولد شده، و درساي و در پايانِهرد
و نزد حسن بصري تحصيل كرده و تا اوائل قرن دوم به پرورده شده دربصره 

اطالعات ما دربارة خاندان . بلندترين مقام علمي روزگارشان دست يافته بودند
دة سيستاني بود كه عمرو ابن عبيد پسر يك خانوا. واصل ابن عطاء اندك است

به بردگيِ ) آخرين سالِ خالفت عثمان (خورشيدي 33پدر و مادرش در سال 
ابن خَلَّكان . عربهاي جهادگر افتاده بودند، و عمرو در بصره متولد شده بود

 پليس بصره ةپدر عمرو در زمان حجاج ثقفي در ادار» عبيد«نويسد كه  مي
اين پسر را «: گفتند ديدند مي  پدرش ميعربها وقتي عمرو را با. كرد خدمت مي

آنها پاسخ  پدرش به. »ببينيد كه بهترين انسانها و پسر بدترين انسانها است
عمرو شاگرد حسن . »)پدر ابراهيم(او ابراهيم است و من آزر ! آري«: داد مي

بار كساني دربارة عمرو ابن عبيد ازحسن بصري  اند كه يك نوشته. بصري بود
پرورشش  مردي كه انگار مالئكه چه بگويم دربارة: حسن گفت .جويا شدند



 

www.irantarikh.com  

18

  2.اند داده و انبياء تربيتش كرده
عمرو ابن عبيد در بصره از چنان موقعيتِ اجتماعي ممتازي برخوردار 
بود كه وقتي دولت عباسي تشكيل شد، منصور عباسي كه به زودي خالفت را 

رو ابن عبيد زنده بود اين به دست گرفت از دوستانِ نزديك او شد، و تا عم
دوستي همچنان ادامه يافت؛ و داستان ديدارهاي خليفه منصور با عمرو ابن 

  .عبيد در كتابهاي تاريخي آمده كه جاي سخن ازآن دراينجا نيست
دوست و ( واصل ابن عطاءگذار مكتب معتزله را نويسندگانِ ما  بنيان

كنند كه گويا  ورا چنان مطرح مياند، و موضوع ا  دانسته) همفكرِ عمرو ابن عبيد
ئي نوين  جدا شده ايدهحسن بصري او دريك لحظه تصميم گرفت از استادش 

دراين داستان آمده كه روزي چند نفر به جلسة حسن بصري . را ارائه نمايد
كسي كه يك گناه بزرگ (وارد شده از او پرسيدند كه نسبت به مرتكب كبيره 

ئي بايد داشت؟ آيا  چه جهتگيري)  باشدمثل قتلِ يك مسلمان مرتكب شده
 پيش ازآنكه حسن بصري پاسخي بدهد، ؤمن؟مرتكب كبيره كافر است يا م

  است و نه كافرِ مطلقؤمنِمرتكب كبيره نه م: شاگردش واصل ابن عطاء گفت
جايگاهي درميان دو / ينتَلَنزِ مينَه بلَنزِم(ايمان است  ، بلكه درميانِ كفر ومطلق
: پس ازاين بود كه واصل ازحسن بصري كناره گرفت و حسن گفت ).جايگاه

افزايد كه   كند و مي  ابن خَلّكان همين گزارش را ذكر مي3.اعتَزَلَ عنّا واصل
  4. دادندمعتَزِلهآنها صفت  او پيوست؛ و مردم به  نيز بهعمرو ابن عبيد

اهان كبيره كه مرتكب گن ة كسانينويسد كه مسلمانان دربار ابن النديم مي
                                                 

   .403 / 3:  وفيات االعيان-2
   .42:  شهرستاني-3
   .4 / 5:  وفيات االعيان-4
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گفتند كه مرتكبان گناهان كبيره كافرند و  خوارج مي: شدند اختالف داشتند مي
گفتند كه   مي)يعني اهل سنت (مثل مشركان با آنها رفتار خواهد شد؛ مرجِئه
خوانند مسلمانند؛  گويند و نماز مي مرتكبان گناهان كبيره مادام كه شهادتين مي

توان كافر يا  كساني را نمي تند وگفتند چنين كناره گرف اين گروههامعتزله از
نويسد كه چون  وي همچنين مي. مشرك خواند بلكه بايد آنها را فاسق ناميد

 و چند تن عمرو ابن عبيدجاي او نشست، و   بهقَتادهحسن بصري درگذشت، 
  5. را بنياد نهادنداعتزالديگر از شاگردانِ حسن از قَتاده كنار گرفتند و مكتب 

نيانگذارانِ واقعي اين جريان فكري دوتن از انديشمندانِ برجستة ولي ب
غيالن در دهة دوم قرن  ايرانيِ عراق به نامهاي جعد ابن درهم و غيالن ابن ابي

از  جعد غيالن و. به آنها منسوب است» مكتبِ قَدريه«دوم هجري بودند كه 
همان (مروان بود دبيران دولت اموي بودند؛ جعد معلم مروان پسر محمد ابن 
و غيالن دبير ). مروان كه آخرين خليفة اموي شد و با او دولتِ اموي برافتاد

  .بود)  وقت خليفة(مخصوص هشام ابن عبدالملك 
 قَدري را غيالن و جعد از بهدين مزدايسنا گرفته بودند كه  اصول عقيدة

انسان را گفتند كه   غيالن و جعد مي.توسط مزدك و پيروانش مطرح شده بود
 خداد، زيرا كن مي آزاد آفريده است و فرجام خويش را خود انسان تعيين خدا
عقيدة خويش نتيجه  اينها از. را آزاد گذاشته است كه نيكوكار يا بدكار بشود وي
 حتي اگر خليفه باشد مرتكب يكي از گناهان كبيره شودگرفتند كه هركس  مي

آمد آن بود كه مسلمانان حق  يده ميئي كه ازاين عق نتيجه. شود نيز فاسق مي
؛ و جايش برگزينند ئي كه فاسق شود را براندازند و ديگري را به دارند خليفه

                                                 
  .282:  الفهرست-5
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 با عقيدة سياسيِ رايج در دستگاهِ سلطنتِ اموي كه در تقابلئي بود  اين عقيده
» ولي امرِ مسلمين جهان«براي مقامِ خالفت نوعي تقدس قائل بود، و خليفه را 

 ابن ميمون .دانست و مبرّا از هرگونه عيب و نقص مي»  احكام شرعيمنبعِ«و 
كه (دستگاه خالفت اموي در زمان هشام ابن عبدالملك  تبارِ  ايرانيمهران فقيهِ

با غيالن و جعد كه باورهايشان )  مانوي برخاسته بودةاحتماال ازيك خانواد
او به جعد . رآمدريشة مزدكي داشت مخالف بود، و درصدد نابودسازي آنها ب

تهمتِ مزدكي بودن زد و به خليفه هشام گفت كه با جعد مباحثه كرده و جعد 
 او 6.باد از اين عرباني كه تو بر دينشان هستي بهتر بوده استكه شاهقُگفته 

هشام را تحريك كرد كه با غيالن مباحثه كند تا متوجه شود چه عقايد 
دارد كه مردم  دي را ابراز ميرا عقايهشام از غيالن پرسيد كه چ. خطرناكي دارد
گويم جزآنكه انسان  من چيزي نمي: غيالن گفت! ديني بزنند به او اتهام بي

گويم كه آيا عصيان وگناهي كه انسان مرتكب  ؛ و مية آزاد استداراي اراد
كند پس  ة اهللا عصيان ميبه اراد اگر ؟ة اهللا است يا به ارادة خودشميشود به اراد
ة خودش ولي اگر به اراد. مجازات اخروي واقع شود  مؤاخذه ونبايد مورد
   7.بايد پاسخگوي اعمالش باشد كند دربرابر عملش مسئوليت دارد و عصيان مي
غيالن و جعد ابن درهم  -  دراثر سعايتهاي ميمون ابن مهران-هرحال به

رياست ميمون ابن  ئي كه به محاكمه و در ، كردبازداشترا هشام عبدالملك 
اند كه  نوشته. )خ116سال (ه اعدام گشتند  محكوم به ارتداد شدران انجام شدمه

فرماندار ايران (جعد ابن درهم را خليفه هشام به عراق فرستاده به خالد قسري 

                                                 
  . 429 / 5:  ابن اثير. 379 / 8:  انساب االشراف-6
  .390 / 8:  انساب االشراف-7
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جعد يكچند درزندان بود تا عيد . را به زندان اندازد نوشت كه وي) و عراق
اش  خالد درخطبه. ده سربريدرا از زندان بيرون آور قربان فرارسيد، و خالد وي
امروز روز بزرگي است و انسان مسلمان بايد به «: درروز عيد به مردم گفت

كنم؛  من جعد ابن درهم را براي رضاي او قرباني مي. درگاهِ اهللا قرباني بدهد
عنوان دوستِ همنشين  گويد خدا با موسا سخن نگفته، و ابراهيم را به زيرا مي

  8».برنگزيده است
كه يكي از موارد اتهامِ سنگين جعد » خدا با موسا سخن نگفته«تِ عبار

گفته خدا چون جسم ندارد پس  سازد كه جعد مي ابن درهم بود مشخص مي
بودنِ موسا كه در قرآن ) سخنِ خداهم(» كليم اهللا«زند؛ يعني  نميحرف هم 

دنِ بو) سخنگو(» متكلم«كرده كه نافيِ صفتِ  آمده را به نحو خاصي تفسير مي
بودنِ ابراهيم كه درقرآن آمده نيز )  خداهمدمِ(» خليل اهللا«از . اهللا بوده است

و هردو مورد . تفسير خاصي داشته كه نافيِ صفتِ انساني براي خدا بوده است
اند كه خداشناسيِ  سازد كه جعد و همفكرش غيالن درصدد بوده مشخص مي

  .س ازآنها معتزله دنبال كردندايراني را وارد اسالم كنند؛ همان خداشناسي كه پ

  عقايد معتزله
رهبران اين جريان فكري درقرن دوم هجري عموما روشنفكران دوزبانة 

سبب  به همين. خورد هاي افكارشان با تعاليم مزدك گره مي بصره بودند و ريشه
اساس . اند معتزله را بسياري از مورخان معاصر يك جريان بورژوائي دانسته

ة انسان، مساوات انساني، و عدالت اقتصادي ها را آزادي اراد زليعقيده نزد معت
 آنها هرچند كه درموضوع مساوات انساني و عدالت اقتصادي به .داد تشكيل مي

                                                 
   .263 / 5ابن اثير .  379 / 8، 136 /  4:  انساب االشراف-8
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. شدند ة انسان ازآنها متمايز ميخوارج نزديك بودند، در موضوع آزادي اراد
ه آنها را تا  تمايزي ك-وجه تمايزِ ديگر كه ميان معتزله و خوارج وجود داشت

خوارج عقيده داشتند كه .  موضوع امامت بود-كرد حد خصومت ازهم جدا مي
زور شمشير مجبور كرد كه از  امامت يك مقام انتخابي است، و مردم را بايد به

گفتند كه هركس از امام غيرمنتخب  امامانِ غيرمنتخب بيزاري جويند؛ و مي
 دولتمردان و هوادارانِ آنها را تالش براي ترور. اطاعت كند دشمن اسالم است

ولي معتزله ازآغاز كارشان وضع . داد اساس فعاليتهاي خوارج تشكيل مي
 عقيده داشتند كه بايد - مثل مزدك- شناختند و  رسميت مي موجود سياسي را به

جامعه و حكومت را با فعاليتهاي فكري و روشنگر اصالح كرد؛ و به فعاليت 
  .دادند اي دست اول را ميبراي رشد معرفتي جامعه به

ة خاصي نداشتند، و ازهمان نظرية معتزله براي تعيين امام هيچ نظري
قريشي فقيهِ بايست مردِ   سني، امام مية درنظري. ندكرد پيروي ميمسلطِ سني 

اين امام ممكن بود مثل عمر ابن . قادر به جهاد باشدعادلِ شجاعِ تندرستِ 
حل و ش شده باشد و سران و اهل خطاب توسط امام پيش ازخودش سفار

 نيز ممكن بود كه اعضاي .أييدش كرده باشندت)  خبرگان:تعبير امروز به(عقد 
شوراي منصوبِ امامِ پيشين با مشورت يكديگر اورا انتخاب كرده باشند؛ 
چنانكه عثمان در شورائي كه عمر تعيين كرده بود برگزيده شد و سپس مردم 

 و ممكن بود كه مسلمانان براساس نظر خودشان اورا .مدينه با او بيعت كردند
. انتخاب كرده باشند؛ چنانكه علي را پس از عثمان مردم مدينه انتخاب كردند

 يعني انتصابِ امامِ - ها شيوة نخستش را ها و عباسي ئي بود كه اموي اين نظريه
ن اموي  پذيرفتند؛ يعني در دورا-بعدي توسط امامِ فعلي و بيعت مسلمانان با او

 در اوائل قرن پنجم تا آنكهسريان داشت و درزمان عباسي نيز سريان يافت 
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 و باقالني تئوريزه شد تا بعدها توسط امام يعال ي توسط ماوردي و ابن اَبيهجر
الحرمين جويني و امام محمد غزالي به شكلِ نويني كه متناسب با وضعِ موجود 

  .گرددبود بازنويسي و تدوين در سلطنتِ سلجوقي 
معتزله از همان آغاز راهشان براي خودشان مشخص كرده بودند كه بايد 
به تعريف مشخصي از خدا و انسان و دولت رسيد، و برمبناي اين تعريف بايد 

گرا  انديش و انسان انديشِ عربي را به يك دين حقوق كوشيد كه اسالم تكليف
ي اساسي اسالمي تبديل گردد؛ و براي اين هدف بود كه بسياري از باورها

دادند و زيركانه به تأويل و تفسيرِ  قرآني را محتاطانه از صافي خرد عبور مي
كوشيدند كه اين تأويل و تفسيرها را در  آمدند و مي خردمدارانة ازآنها برمي

  .جامعه جابيندازند
ناشدني  معتزله در مسائل اصولي با خوارج و شيعه و سني اختالفِ حل

هاي   كه ريشهگشت آزادي ارادة انسان برميازاين مسائل به  بخشي 9.يافتند  مي
كدام از سه مذهب   داشت، و هيچگاه در ميان هيچ- مشخصا مزدكي-ايراني
بخش ديگرش به خداشناسي . بروز نكرده بود) شيعه، سني، خوارج(عربي 

 مزدايسنيهاي  ة خود ريشهگشت كه اين نيز به نوب برمي) مسائل الهوتي(
كردند، و   مطرح ميعدلئل بخش نخست را معتزله در مبحث  مسا.داشت

 موضوع وحي نيز دردرون مبحث .توحيد دوم را در مبحثِ مسائل بخش
گرفت؛ و اين بخش از مبحثِ توحيد بود كه شديدترين  توحيد جا مي

گيري عربي را درمقابل معتزله ايجاد كرد، و جدال برسر قديم بودن و  جبهه

                                                 
االنتصار والرد علي «د به كتابچة  دربارة اختالفات اساسي معتزله با باورهاي شيعيان، رجوع شو-9

  .، تأليف ابوالحسن خياط معتزلي»ابن الراوندي
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كلي از راه  راه معتزله دربرخي از اصول به. آن را پيش كشيدحادث بودنِ قر
شد؛ و اسالم چهارمي را ارائه  مسلمانان عرب از خوارج و سني و شيعه جدا مي

كرد كه با اسالمِ عربها و اسالمي كه درقرآن و سنت پيامبر و اصحاب پيامبر  مي
  .تعريف شده بود تفاوت اساسي داشت

عبارت است از خصلتهاي نيكو كه اگر در يك گفتند كه ايمان  معتزله مي
 كه ازو مسلماني شود؛  او اطالق مي ؤمن بهمسلماني وجود داشته باشد صفتِ م
، ولي چون به خدا و روز توان مؤمن گفت خصلتهاي نيكو دور باشد را نمي

را كافر بنامند؛ بلكه اگر مرتكب كبيره  قيامت ايمان دارد، معقول نيست كه وي
  10. به بهشت برودآمرزيده شود وست و چه بسا كه توبه كند و شود فاسق ا

 بلكه بايد ،ؤمن گفت نه كافرعقيده به اينكه مرتكب كبيره را نه بايد م
 معتزله است اساسي مكتبگفت كه او درميان كفر وايمان است، يكي از اصول 

  .ندا ناميده) ايمان و كفرة حد وسط ميان دونقط( منزله بين منزلتينرا  كه آن
» اهل توحيد«خودشان   است؛ و معتزله بهتوحيداصل اساسي اين مكتب، 

توان وصف كرد و نه  درتوضيح اين اصل، آنها گفتند كه خدا را نه مي. گفتند مي
حركت قائل شد؛  انتقال و مكان و را به چيزي تشبيه كرد و نه برايش جا و وي

كان يا حركت براي اهللا  جا و م كه بيانگردسته از آيات قرآن و گفتند كه آن
و ) بنا بر عقل و براساس منطق درست تفسير كرد (أويل كرداست را بايد ت

آنها گروهي ازصفات خدا را ذاتي خدا دانستند . ظاهر معنايش را ازدست نهاد
و داراي اراده است، اينها صفات » توانا«و » دانا«و » زنده«و گفتند اينكه اهللا 

توسط او برپا است نه اينكه دركنار او برپا باشند تعالي است ولي  ذاتي باري

                                                 
   .43 -42:  شهرستاني-10
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؛ زيرا اگر بگوئيم كه اينها دركنار او برپايند قائل )او است نه قائم با او قائم به(
ايم كه اينها شريك الوهيت اويند؛ يعني اينها صفاتي نيستند كه به  اين شده به

 او ذاتا دانا است، ذات خدا اضافه شده باشند، بلكه ذاتي اويند، و بعبارتِ ديگر
و برخي ديگر از صفات را ذاتي خدا ندانستند . ذاتا توانا است، ذاتا زنده است

 از صفات خدا است ولي »متكلم«بلكه آنها را آفريدة او ناميدند وگفتند صفتِ 
كالم او در زمان معيني آفريده شده است؛ و قرآن كه كالم اواست نه چون علم 

باشد، بلكه درزماني توسط او خلق شده است و و قدرتِ خدا است كه ازلي 
  11.است) پديده/ نُوينه  (حادث

 اين اصل با افعال نيك و بد انسان .  نام داردعدلاصل ديگر اين مكتب
معتزله عقيده داشتند كه افعالِ انسان . و كيفر و پاداش اخروي در ارتباط است

صورت است كه موضوع كند، و دراين   خودِ انسان ايجاد مي- از نيك و بد- را
توان توجيه كرد؛ زيرا اگر بگوئيم كه افعال انسان را خدا  پاداش وكيفر را مي

ولي . نيز ازخدا است) شر وظلم(ايجاد كرده است، بايد بپذيريم كه افعال بد 
محال است كه خدا افعال شر را ايجاد كرده بنده را به ارتكاب آنها وادارد؛ زيرا 

و . انيمد  همچنانكه خالق عدل را عادل ميناميم، م ميكه خالق ظلم را ما ظال
او نيز كفر  چون انتسابِ صفتِ ظلم به خدا كفر است، پس انتساب افعالِ شر به

دانيم كه حكيم جز صالح و خير انجام  خدا حكيم است، و مي. خواهد بود
اش درراه مصالح و  كند كه مشيئت و اراده  اقتضا مي»حكمت«دهد؛ و همين  نمي

  12.نافع بندگان بوده باشدم

                                                 
  .39 -38:  همان-11
  .39:  همان-12
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گفتند كه انسان با عقل خويش نيك و بد و خير و  معتزله همچنين مي
داند كه بايد نيك بود وكارهاي نيك  دهد، و هركسي مي شر را تشخيص مي

 13.عدل را انجام داد و از بديهائي چون دروغ وظلم پرهيخت چون راستي و
دو ازخدا است، گفتند معقول كه معتقد بودند نيك و بد هر كساني درپاسخ به

نيست كه بگوئيم خدا به بندگانش فرمان داده كه از بد دوري كنند ولي خودش 
فعل بد را در بندگانش ايجاد كرده آنها را به بدكاري وادارد و چنان كند كه 

 بدي كه هاي كردهبندگانش خالف فرمانش عمل كنند، وآنگاه آنها را براي 
چنين نيست؛ بلكه فاعل خير و شر و .  كيفر بدهدت گرفته استأازخودِ او نش

او قدرت و  ايمان وكفر و طاعت و معصيت، خودِ انسان است؛ و البته خدا به
اش  اراده داده است تا اگر بخواهد اينها را انجام دهد؛ ولي راضي نيست كه بنده

است كه خدا به بندگانش فرمان داده كه  مگر نه اين. مرتكب شر و بدي شود
ن كنيد و چنان مكنيد؟ اگر بگوئيم بنده اختياري ازخودش ندارد و افعالش چني

» مكن«و » بكن«نهد و او مجبور به انجامِ آنها است، پس فرمانِ  را خدا در او مي
دهند كه قادر به انجام  كسي مي فرمان به. معني ندارد؛ واين دور از حكمت است

ت كه بنده بايد قادر به ايجاد و بنا براين اس. كار و قادر به ايجاد فعل باشد
گفتند اگر قرار   آنها مي14.انجام فعل باشد تا تكليف و امر و نهي مفهوم پيدا كند

باشد كه خدا اراده كرده باشد كساني كافر بمانند و كافر بميرند، پس حكمت 
فرستادن پيامبران برسر بندگانش چيست؟ و چه نيازي به آزمودن آنها هست؟ 

مت است كه او كساني را وادار به پذيرش امري كند كه خودش آيا اين از حك

                                                 
   .46 و 39:  همان-13
   .41 و 39:  همان-14
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  15را نپذيرند؟ مقرر كرده بوده آن
توحيد و عدل را معتزله از تعاليم زرتشت اقتباس كرده بودند؛ و اين 

) يهود و مسسيحيت و اسالم(كدام از دينهاي سامي  اين نحو نزد هيچ دواصل به
 يك ذات -خوانيم ه در گاتا مي آنگونه ك-خدا نزد زرتشت. مطرح نشده بود

برد، و صفاتي   مجرد و غيرقابل وصف بود كه انسان فطرتا به وجود او پي مي
كه مخصوص او بود ذاتي او بودند؛ و عالوه برصفات ذاتي، او داراي صفات 

توانست  ئي از فضائلِ واال بودند كه انسان نيز مي ديگري نيز بود كه مجموعه
وهومنه : اين صفتها عبارتند از. لّي سازد و خداگونه شودآنها متَح خودش را به

، )فرمانروائيِ دادگر(خشتره ، )قسط عدل و(، اَشا )نيت خير/ ة نيكانديش(
  16 .، آرمئيتي و سراوشَه)جاودانگي(، اَمِرتات )كمال(هائوروتات 

اصل عدل نزد معتزله همان اصلي است كه درگاتاي زرتشت با عنوان 
 - بنا بر تعاليم گاتا-خير و شر. آزادي اراده براي انسان آمده استيا » اختيار«

دو درجدال با هم خواهند زيست؛  دردرون انسانند و تا انسان زنده است اين
سوي اهورامزدا  سوي نيكيها وكماالت و به  انسان را به كه سپنتامنيو استاولي
اگر انسان از . رانَد  ا ميسوي بديه  اورا بهمنيو است  كه انگرهكشاند، و دومي مي

طرف  رفتار گردد، به گفتار و نيك انديش و نيك سپنتامنيو پيروي كند و نيك
منيو پيروي كند، راه  رود؛ ولي اگر از انگرَه كمال و جاودانگي و خداگونگي مي

                                                 
  .117:  خياط معتزلي، االنتصار-15
، بند 30يسنا . 11 و 6 -1دهاي ، بن29يسنا   .8 -6، بندهاي 28يسنا . 7 و 5، بندهاي 28 يسنا -16

يسنا . 11 و 8 و 5، بندهاي 33يسنا . 20 و 17 و 12 -11 و 8  و6 و 4  و2، بندهاي 31يسنا  .7
يسنا . 3، بند 45يسنا . 7 و 5 -3، بندهاي 44يسنا . 7 و 5 و 4 و 2، بندهاي 43يسنا . 7، بند 34
   .2، بند48يسنا . 9 و 6، بندهاي 46



 

www.irantarikh.com  

28

كند و درآخرت به عذاب جاويدان گرفتار  پيمايد و بد مي  حضيض را مي
ان بتواند اين دونيروي درونيش را بشناسد، زرتشت براي اينكه انس. گردد مي

بدي  أكيد نمود كه شناخت نيكي ونيكي و بدي را تعريف كرد، و درضمن ت
  17.داند چه نيك و چه بد است فطري است و انسان بالفطره مي

معتزله كوشيدند كه با تفسير آيات قرآن و احاديث پيامبر و سازگار 
اين باورها را وارد عقيدة ديني مسلمانان كنند؛  خودشان، باورهايكردنِ آنها با 

و تا حد زيادي هم موفق شدند، چنانكه آثارش تا امروز برجا است، و به 
  .شود هاي گوناگوني توسط نوانديشان ديني در اينجا و آنجا مطرح مي شيوه

 عمرو ابن عبيد واصل ابن عطا وسياسيِ ة ترين نكته درعقيد شايد جالب
هاي  درگيري دربارة دربارة جنگ جمل يعني نظرشان، راي ماو همفكرانشان ب
 شيعيانِ علوي طلحه و زبير و عائشه را .زبير بوده باشد طلحه و علي و عائشه و

كلي تخطئه كردند و علي را برحق وآنها  خاطر اينكه با علي درجنگ شدند به به
ها  سني. رد كردندمرور زمان اتهام كفرِ صريح برآنها وا را برباطل دانستند؛ و به
گفتند اينها  كردند و نه طلحه و زبير و عائشه را؛ و مي نه علي را تخطئه مي
اند كه پيامبر ازآنها به نيكي ياد كرده و به آنها وعدة بهشت  اصحاب پيامبر بوده

 قرآن ستوده  داده، و عائشه نيز همسر پيامبر و اُم المؤمنين بوده كه در يك آية
يعني . آميز برزبان آوريم شان سخني جز احترام ايد دربارهشده است، و ما نب

تا از اصحاب  ها در موضوع جنگ جمل، چونكه پاي همسر پيامبر و سه سني
درميان بود، اين اصل كه در هرنزاعي ) علي و طلحه و زبير( پيامبر  برجستة

خاطر احترامي كه  يكي از دوطرف منازعه برحق و ديگري برباطل است را، به

                                                 
  .3 / 49يسنا  . 6 -1 / 45 يسنا  .6 -1 ، بندهاي30يسنا  -17
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گفتند كه  ليكن معتزله مي. گرفتند اي دوطرفِ منازعه قائل بودند، ناديده ميبر
يكي از دوطرف درگير درجنگِ جمل خطاكار بوده؛ ولي ازآنجا كه هردوطرف 

دانيم كه طرفِ خطاكار  كسان به پيامبر بودند، ما نمي اين درگيري نزديكترين
ن كرد آنكه شهادت توا دوطرف مياين ة كدام است؛ وكمترين حكمي كه دربار

نحوِ ضمني هردوطرف   آنها با اين گفته، به18.كدامشان را نبايد پذيرفت هيچ
نويسد كه عمرو ابن  ابن الجوزي مي. كردند درگير در جنگ جمل را تخطئه مي

اگر علي و عثمان و طلحه و زبير برسر يك مسواك گواهي «: گفت عبيد مي
نويسد كه   شهرستاني مي19.»تشان را درست نخواهم دانس بدهند من گواهي

واصل ابن عطا عقيده داشت كه يكي از دوطرف درگير در جنگ جمل برخطا 
 و درجاي ديگر 20.يقين گفت كه علي بر صواب بود توان به بود، و نمي

گفت كه من گواهي علي و طلحه و زبير را  نويسد كه واصل ابن عطا مي مي
  21. نخواهم كردبراي حل اختالف برسر يك دسته سبزي هم قبول

 قرآن بود كه دربارةشان  ة عقيدة معتزله عقيدهانگيزترين جنب جدال
معناي اين گفته آن بود . »قديم« نه است» حادث«است و  مخلوق خداگفتند  مي

كه خدا حروف وكلمات وآيات قرآن را به حسبِ زمان و ضرورت آفريده و 
مر پيامبر كوتاهتر يا شد كه اگر ع چنين سخني آن مية نتيج. نازل كرده است

 تفاوت داشت، و احكامي داريمبود حتما قرآن با اين قرآني كه اكنون   بلندتر مي
يافت، و چه بسا كه برخي ازاين احكام تغيير   كه درآن هست حتما تفاوت مي

                                                 
   .43:  شهرستاني-18
   .62 / 8:  منتظم-19
  .154:  شهرستاني-20
  .43:  همان-21
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  .آمد كه اكنون درقرآن نيست  يا احكام نويني مي) شد منسوخ مي(كرد  مي
بعثت  از  پيش قبول داشتند كه قرآن- ه از سني و شيع-عربهاي مسلمان

بوده و وقتي پيامبر » اُمِّ الكتاب«و  »لوح محفوظ«در   وجود داشته وپيامبر
 گرديده، به او تحويل سال بعثتش  نخستينباره درماه رمضانِ يك مبعوث شده، به

 در قرآن نيز گفته شده . شده است و گردآوريبعد ازآن مجددا بتدريج نازل و
ولي  22.نازل كرده است» قدر«آن را اهللا در ماه رمضان و در شبِ بود كه قر

گفتند كه آياتش  باره نازل شده باشد، و مي معتزله قبول نداشتند كه قرآن به يك
را ازآن جهت  اين. آمده نازل شده است  به حسب زمان و مسائلي كه پيش مي

ا رخدادهائي دنبال پيش آمدن مسائل ي گفتند كه بخش اعظم آيات قرآن به مي
 و تبعيد خندق احد و جنگهاي بدر وبخشي ازاين آيات از. نازل شده بود

آياتي  23.كرد قريظه و رخدادهائي ازاين قبيل گفتگو مي عام بني  و قتلنضير بني
كردند نازل شده  در نكوهش برخي شخصيتهاي مكه كه با پيامبر مخالفت مي

 كه از پيامبر سبت درخواستي به منا يا25 آياتي در پاسخ به پرسشهائي24بود؛
ازدواج پيامبر با زينب دخت  زيد و دربارة 26. بودشده نازل كرده بودند

                                                 
  .1 آية  /97 ة قدرسور. 185 آية  /2 ة بقره سور-22
  .اين رخدادها بسيار و مفصل است هاي مربوط به  آيه-23
 . 51 -49 و 30 -11آيات  / 74 سورة مدثر . 5 -1آيات  / 11سورة مسد : عنوان مثال  به-24

   11 -9آيات  / 96سورة علق 
در پاسخ مواردي حكمي نازل شده و شود  شروع مي) پرسند  ازتو مي(» يسألونك« آياتي كه با -25

طور كامل نقل شده  در پاسخ موارد ديگري كه راجع به داستاني پرسش شده بوده داستان به
: درتفسيرها(ين، اصحاب كهف، و موسا و بندة صالح است؛ كه از آن جمله داستانهاي ذوالقرن

  .است) موسا و خضر
  .33آية  / 24 مثال سورة نور -26
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حفصه  دربارة درگيريهاي عائشه و 28درارتباط با داستانِ اِفكِ عائشه؛ 27جحش؛
  مدينه ومؤمنين برسر اختالف 30ة صلح حديبيه؛دربار 29با پيامبر برسر ماريه؛

مردي كه برسر  حتي دربارة يك زن و 31؛»جدِ ضِرارسم« و بناي شاندوشقه شدن
همخوابي نكردن زن با شوهرش اختالف يافته بودند و مرد به زنش گفته بود 

  و راجع به32تو بعد ازاين مثل مادرم هستي و زن دادش را به پيامبر برده بود؛
اين آيات بعد از شد   آيه نازل شده بود كه معلوم ميديگرآمدهاي  پيشبسياري 

. شد ها نيز نازل نمي  اين آيهآمد نها پيش نميخداد نازل شده است، و اگر اير
دستور پيامبر از قرآن  برخي از آيات نيز به مناسبتهائي نازل شده بود و بعدها به

  33).نسخ شده بود(حذف شده بود 
عقيده كه قرآن درآغاز خلقت در لوح  شد كه اين اينها سبب مية هم

شب ماه رمضان در غار  اش در يك ده بوده و همهمحفوظ درآسمان نوشته ش
حراء برپيامبر نازل شده بوده را معتزله منتفي بدانند و بگويند كه قرآن حادث 
است نه قديم؛ و پيش از خلقت وجود نداشته بلكه درزمان پيامبر به مرور زمان 

متوفي ( مشخصا ابوموسا مردار -حتي بعضي از معتزله. خلق شده است
گفتند كه قرآن يك كتاب مثل هركتاب ديگري است، و ديگران نيز  ي م-)خ220

                                                 
  .43 -37ايات  / 33 سورة احزاب -27
  . 21 -11آيات  / 24 سورة نور -28
   .5 -1 آيات  /66سورة تَحريم  -29
  .15 -1 آيات  /48ة فَتح  سور-30
  .110 -107 آيات  /9سورة توبه  -31
  . 4 -1 آيات  /58ة مجادلَه سور -32
  .102 -101 آيات  /16سورة نَحل  .108 -106 آيات  /2سورة بقره  بنگريد -33
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 و اين درحالي بود كه در 34قادرند كالمي به فصاحت و بالغت قرآن بياورند؛
 و همكاري ها باهم گرد آيند جن ة انسانها وقرآن تصريح شده بود كه اگر هم

 35. نتوانند آوردآن را بياورند، ناكام خواهند ماند و مثل قرآن را كه مثل قركنند
گفتند كه در قرآن  رفتند و مي حتي برخي از معتزله از ابوموسا مردار فراتر مي

كه ابراهيم  روز درحالي نويسد كه يك ابن الجوزي مي. هائي وجود دارد تناقض
من «: او گفت آمد، يكي از همراهانش به  اسماعيل مقَسِّم ازمسجد بيرون مي

متوجه شدم كه برخي ازآياتش برخي ديگر  دم وخوان ة انعام را ميديشب سور
درقرآن خيلي تناقضهاي ديگر هم وجود دارد «: ابراهيم گفت. »كند را نقض مي

داشتند   بعضي ازآنها حتي عقايدي را ابراز مي36.»اي كه تو هنوز متوجهش نشده
چنانكه مثال هشام ابن عمرو . كرد كه صراحتا برخي از آيات قرآن را نقض مي

هائي كه تصريح دارد كه خدا محبت ايمان و  ضمن انتقاد تلويحي از آيهفوطي، 
بيزاري از كفر و فسق را در دلهاي مؤمنين جاي داده و دلهاي مؤمنين را با هم 
 37الفت داده و بر دلهاي كافران مهر زده است تا گرايش به ايمان نيابند،

و محبت ايمان را در كند،  ؤمنان الفت ايجاد نميگفت كه خدا ميان دلهاي م مي
؛ و آن كشش يابد سازد تا به  زيبا نميكسيدهد و ايمان را نزد   جا نميكسيدل 

 هرچند كه خالف اينها را 38.زند كه نتوانند ايمان بياورند بردلهاي مردم مهر نمي

                                                 
   .60:  شهرستاني-34
   .88آية  / ة اسراء سور-35
  .31 -30 / 11:  منتظم-36
 / 2سوره بقره . 23آية  / 45، سورة جاثيه 63آية  / 8، سورة انفال 7آية  / 49 سورة حجرات -37

 .25آية  / 6انعام ، سورة 46آية  / 17اسراء سورة  ،155آية  / 4نساء ، سورة 7آية 

   .63:  شهرستاني-38



 

www.irantarikh.com  

33

دانست كه مثال بين بهترين  قرآن گفته بود، ولي هشام فوطي به تجربه مي
جنگ  ئي افتاد كه به  و زبير و عائشه چنان كينهها امثال علي و طلحه منؤم

يا در سيره خوانده بود كه ابوطالب با . برخاستند و قصد كشتن يكديگر كردند
اش محمد داشت و در حمايت از او مصيبتها را  ة محبتي كه به برادرزادههم
  .بردينِ خودش از دنيا رفت  ومسلمان نشدهيچگاه جان خريد،  به

 اگر گمان گفت  ميعبيدعمرو ابن بودن قرآن، » قديم«در نفي عقيده به 
قرآن پيش از هستي وجود ايم كه  كنيم كه كالم خدا قديم است، گمان كرده

وجود  زمان نيز در همان »تَبت يدا أبي لَهبٍ و تَب« ة آي پس بايدداشته است؛
ناهي  گ با مسلمان نشدنش مرتكبصورت بيچاره ابولهب ؛ كه در اينداشته مي
بوده كه دشمن اسالم و شده  مقرر؛ زيرا پيش از آنكه دنيا به هست آيد نشد

گفت مقدر هر  حديث پيامبر كه مييك  عمرو ابن عبيد بر 39.مورد نفرين باشد
دوتا مالئكه به امر خدا برسرش شود و  انساني در شكم مادرش تعيين مي

ير يا غني باشد و مدت دوزخي يا بهشتي و فقبدكار يا نيكوكار و  كه نويسند مي
اگر كسي از بهترين اصحاب «: گفت گرفت و مي  ايراد مي،عمرش چند باشد

من بگويد كه خودش از زبان پيامبر شنيده است، قبول نخواهم كرد؛  پيامبر به
را به زبان خودش بگويد باز هم از او نخواهم  اگر شخص رسول اهللا آن

ما !  پروردگارا: او خواهم گفت هپذيرفت؛ واگر خودِ خدا بگويد درست است ب
  40.»براين قرار با تو پيمان نبستيم
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  هاي مؤمنين با معتزله ستيزه
را داشتند  آنها نه توان آن. تبار بودند مخالفين معتزله عموما فقهاي عرب
كردند نقد و نقض كنند، و نه جائز  كه افكار و عقايدي را كه آنها مطرح مي

با  كه معتزله پنداشتند مي آنها .سكوت اختيار كنند دانستند كه در برابرشان مي
كنند، و لذا خودشان را موظف  اساس اسالم را منهدم ميآرا و افكارشان 

ديدند كه از هرراهي كه ممكن باشد سبب منزوي شدن و به سكوت افتادنِ   مي
كردند  گوئي به مسائلي كه معتزله مطرح مي آنها براي پاسخ .معتزله شوند

توانستند بكنند  افتادند و تنها كاري كه مي  گوئي مي  بسياري به سفسطهدرموارد
گفتند كه  معتزله مي. آن بود كه دست به تحريك عوام برضد معتزله بزنند

گفتند كه  را نيز مي ولي اين. توان براي خدا هيچ جا و مكاني را تصور كرد نمي
  و41ناظر است؛  وجا حاضر همه مكانها وجود دارد و ة زمانها وخدا در هم

كردند كه گفته بود خدا از رگ  آياتي از قرآن استناد ميبراي اثبات اين گفته به 
نفر   هر سهگفته بود كه، و]16آية : ة قسور[گردن انسان به انسان نزديكتر است 

شان   چهارمي و ششميخدايا پنج نفري كه با يكديگر درگوشي حرف بزنند 
» بينيد  او نزديكتريم ولي شما نمي ما ازشما به«، و ]7آية : ة مجادلهسور[است 

ة ديدند كه براي تخطئ مخالفان معتزله خود را ناگزير مي]. 85آية : ة واقعهسور[
گفتند كه  جا هست انتقاد كنند، و مي سخنان معتزله براين گفته كه خدا در همه

جا  در همهجا از او پرباشد وهرچه  جا باشد، بايد همه اگر قرار باشد خدا درهمه
گفتند پس  آنها مي  وقتي معتزله به42.هست دراو باشد، و اين امر محال است
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دادند كه نبايد  بگوئيد كه خدا در جاهائي هست و در جاهائي نيست؛ پاسخ مي
ترسيم چيزي بگوئيم  رسد و مي آن نمي باره حرفي زد، زيرا كه عقل ما به دراين

  43.»الي نه درزمان است و نه درمكاناهللا تع«گفتند كه  ميكه گناه باشد؛ يا 
اهللا برروي عرش قرار  «گفتند اينكه در قرآن آمده است كه  معتزله مي

مفهوم قرار گرفتن واقعي برروي عرش واقعي نيست، و ما بايد  ، به»گرفت
گفتند كه هرچه درقرآن آمده است را  مخالفانشان مي. أويل كنيمچنين آياتي را ت

گونه است نبايد چيزي  كه قرار گرفتنِ روي عرش چهما قبول داريم ولي اين
آن  قرار داشتن اهللا برروي عرش مشخص است و ايمان به«گفت؛ زيرا كه 

گونه برروي عرش قرار دارد معلوم نيست، و  واجب است؛ ولي اينكه چه
: گفت  اين آيه ازقرآن كه مية معتزله دربار44.» آن بدعت استةپرسش دربار

، ] سورة الحاقه17ة آي[» اند تن بردوش گرفته  را هشتروز عرش خدا درآن«
گفتند كه نبايد پنداشت كه خدا بر روي تختي  كردند، و مي تفسير خردپسند مي

نشسته باشد و تختش را هشت فرشته بردوش بكشند؛ بلكه منظور از اين آيه 
. را از اين ديدگاه تفسير كنيم نشان دادن عظمت و جالل خدا است و ما بايد آن

آن ايمان داريم؛ و  چونكه كالم خدا حق است و ما به: گفتند مخالفان معتزله مي
دانيم مراد اهللا ازاين آيه چيست، و چونكه خدا خودش نسبت  چونكه نمي

ويل كنيم؛ أمفهوم چنين آياتي داناتر ازما است، پس ما نبايد چنين آياتي را ت به
تزله همچنين موضوع عذاب قبر  مع45.ايم زيرا اگر چنين كنيم مرتكب گناه شده

دوفرشته كه مرده را در درون قبرش مورد بازجوئي قرار (و منكِر و نكير 
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كردند؛ ولي  يل ميأوو ميزان و صراط كه در قيامت وجود دارد را ت) دهند مي
گفتند كه پيامبر اسالم ازاينها سخن  گرفتند و مي مخالفانشان برآنها خورده مي

  46. آنها شك كندةا نشايد كه دربارگفته و هيچ مسلماني ر
ترين سالح مخالفان معتزله براي مقابله با آنها عوام نادان و  كاري

پذير بودند، كه آماده بودند با دريافت فتوا از فقيهِ مخالف معتزله به  تحريك
مخالفان . ها حمله كنند و جو ارعاب به وجود آورند مساجد و تجمعات معتزلي

گفتند كه برويد و از معتزله  شده مي ن به عوامِ تحريكهايشا معتزله درخطبه
دانسته كه در آينده چه خواهد شد و  بپرسيد آيا خدا از ازل با علم خويش مي

اند زيرا كه  گونه خواهند بود؟ اگر بگويند خدا آگاهي نداشته، كفر گفته مردم چه
: نسته، بگوئيددا اگر بگويند خدا همه چيز مي. اند علم ازلي خدا را انكار كرده

خواسته به خالف آن باشد؟  دانسته يا مي خواسته همانطور باشد كه او مي آيا مي
دانسته، معنايش آنست كه خدا  خواسته كه مي خدا همان مي: اگر بگويند

معناي اجبار  ؛ و اين بهؤمن ايمان بياورد وكافر بركفرش بماندخواسته كه م
دانسته  بگويند خدا ميواگر . اهد بودمؤمن به ايمان و اجبار كافر به كفر خو

معناي نفي قدرت مطلق خدا است و كفر  ولي خالف آن واقع شده است، به
 لي خواستش داشته ويك خواستياست؛ زيرا كه معنايش آنست كه خدا 

خواستند به عوام  آميزي مي  آنها با چنين سخنان سفسطه47.برآورده نشده است
گويند  دانند و هرچه مي سلماني و ايمان نميبگويند كه معتزله هيچ چيزي از م

 طرفِ معتزلي در بحث را كارآمدترين  آنها در اغلبِ موارد، تحقيرِ.بنياد است بي
توجه كردن مردم  ، و از اين ابزار براي بيشمردند  خود مي عقيدةابزار پيروزيِ
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به طرفِ  عمرو ابن عبيد اند كه مثال نوشته. كردند به سخنانِ آنها استفاده مي
. نه: گفتطرف كند؟   خودش عمل ميةكه آيا خدا خالف وعدبحثش گفت 

آيا اگر خدا وعده داده باشد كه درقبال يك عملي كيفري بدهد، «: گفتعمرو 
ديد درصدد   كه خودش را درمخصمه ميطرف؟ در اينجا »خالف خواهد كرد

تو مثل ! اي اباعثمان«: تحريك شنوندگان برضد عمرو ابن عبيد برآمده گفت
ئي بدهند  عربها وقتي وعده. وعده با وعيد متفاوت است! داني اينكه عربي نمي
شان را  را انجام ندهند، نكرده ئي برآن مترتب باشد و آنگاه آن كه عيب يا بدي
كسي  ة نيكي بهخُلفِ وعده نزد عربها آنست كه وعد. شمارند كرم و فضل مي

 شانه معتزلهخالفين با اهانت كردن به  اينگونه م48.»سپس انجام ندهي بدهي و
  .اطالعند كوشيدند كه به عوام بفهمانند كه اينها بي مي

پراكني دربارة عقايدِ معتزله نيز يكي از ابزارهاي كارآمدِ مخالفان  شايعه
بار بشر  نويسد كه يك خطيب بغدادي مي.  بودتحريك عوام برضد آنهادر 

اهل حديث . مناظره كرد) ها اخباري(ديث  با اهل ح)معتزلهاز رهبران (مريسي 
گفته در آسمان هيچ چيزي وجود  وقتي بيرون رفتند شايع كردند كه بشر مي
 البته اين عقيده را معتزله ابراز 49.ندارد و بهشت و دوزخ آفريده نشده است

اند زيرا كه تا دنيا باقي است وجود  داشتند كه بهشت و دوزخ خلق نشده مي
 ولي 50. و زياني ندارد و الزم نيست كه وجود داشته باشندبهشت و دوزخ سود
خواستند به عوام بگويند كه معتزله معتقد نيستند كه در  مخالفان معتزله مي

،  ايمان ندارند و بهشت و دوزخآسمان مالئكه وجود داشته باشد؛ و به مالئكه
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  .پس مسلمان نيستند
نه دربارة قرآن و نه ة خدا و مخالفان معتزله برآن بودند كه نه دربار

ئي ازخود دارد يا ندارد   سرنوشت انسان و نه دربارة اينكه انسان ارادهدربارة
وجه كسي نبايد حرفي بزند؛ بلكه بهتر آنست كه مردم قرآن را بخوانند و  هيچ به
عمل نياورند، و هرچه برايشان قابل فهم است را  كُنهِ مراد آن تحقيقي به در

اش با  چه قابل فهم نيست را مسكوت بگذارند و دربارههر شده بدانند و درك
آنها اساس اين عقيده را . كسي حرفي نزنند وگرنه دينشان ازدست خواهد رفت

كرد آياتي در قرآن وجود دارد كه  تصريح مية قرآن گرفته بودند كه ازيك آي
كه ايمانشان محكم است  داند؛ وكساني كس از انسانها مفهومشان را نمي هيچ
  :كنند شان بحث نمي آورند و درباره  آنها ايمان مي به

اند  ؛ برخي ازآن آياتِ محكماتكه كتاب را برتو فروفرستاده واستا
اند  ، اينها اصل كتابند؛ و برخي ديگر متشابهات)واضح و روشنند(
ئي هست دنبال چيزهائي  كه در دلهايشان كجي ؛ كساني)چندپهلويند(

) يعني ازدين دربردن(خاطر فتنه  به] واين[؛ اند روند كه متشابه ازآن مي
 كسي جز اهللا لش راكه تأوي  آن است؛ درحاليأويلِخاطر ت و به
آن ايمان داريم، همه  اند گويند به كه درعلم راسخ كساني داند؛ و نمي

  51.كنند ؛ و جز صاحبخردان تذكر نميازنزد پروردگارمان است
 جدال با معتزلهاي داغ ؤيت خدا در قيامت نيز از موضوعهموضوع ر

گفتند كه چون خدا جسم نيست نه دردنيا كسي اورا تواند ديد و   معتزله مي.بود
: گفت دادند كه مي ة قرآن ارتباط ميآنها اين عقيده را به يك آي. نه درآخرت
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ة اَنعام، سور[» ها را درك تواند كرد او ديدهلي ها اورا درك نتوانند كرد و ديده«
 داد خدا ديدني ان معتزله عالوه بر استناد به آياتي كه نشان ميمخالف ]103آية 
كردند كه   و از لقاي اهللا سخن گفته بود، احاديثي از زبان پيامبر نيز نقل مياست

شد  ازجمله از زبان جرير ابن عبداهللا بجلي روايت مي. دانست خدا را ديدني مي
همانگونه كه «:  داده گفتشببي قرص ماه را به اصحابش نشان كه پيامبر در يك

در بحثي كه برسر اين موضوع . »بينيد اهللا را خواهيد ديد  اين ماه را درآسمان مي
توانستند سخنِ پيامبر را نفي كنند زيرا كه  در مسجد درگرفت، معتزله چون نمي

 راويِ اين حديث درك و فهمدر  شدند، تنها راهشان آن بود كه تكفير مي
كه حديث را از زبان جرير ابن عبداهللا روايت كرده  سيك:  كرده گفتندتشكيك

حازم بوده كه روي پاهاي خودش  نام قيس ابن ابي يك بدوي جاهل به
  52.شود به روايت چنين جاهلي استناد كرد شاشيده است، و نمي  مي

شده و  هاي مسلمان مكتب اعتزال، چنانكه اشاره رفت، اسالمِ ايراني
گرفت، و بسياري از عقايد   اسالمِ عربي قرار مياسالمي بود كه در مقابل سه

اوج موفقيت . كرد عربي را كه از قرآن و سنت پيامبر گرفته شده بود نفي مي
هرچند كه معتزله در بصره ظهور كردند، طولي . ها بود معتزله در دوران برمكي

نكشيد كه مذهبشان در بغداد و ديگر شهرهاي ايران گسترش يافت، و صدها 
هاي شهرهاي   جزوه در اثبات عقايدشان نوشتند و در اختيار كتابفروشيكتاب و

 ئي ة آزاديِ انديشهها و درساي فقهاي عرب كه در زمان برمكي. بزرگ قرار دادند
 معتزلهتوانستند فعاالنه با   عباسي برقرار كرده بودند نميدر امپراتوريكه آنها 

 در اواخر قرن  امين و مأمونآمدن آشوبهاي ناشي از جنگهاي بستيزند، با پيش
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 معتزله خالي كنند و ن را برسر رهبراخشمشان فرصت يافتند كه دوم هجري
 دراين دوران كه چند سال طول كشيد .جان آنها اندازند  بهرا تحريك كردهعوام 

ئي  اينها كينه. ئي براي نابودسازي معتزله استفاده كردند فقهاي عرب از هروسيله
اينها . انگيختند تزله داشتند و همواره عوام را برضدشان برميناپذير به مع آشتي

ها عذاب قبر و منكر و نكير و ميزان و صراط را نفي  كردند كه معتزلي شايع مي
ها نآدر مناظراتشان آنها،  عوام برضد برانگيختنِبراي . كنند و مسلمان نيستند مي

 كه اين چيزها را نفي شما: گفتند آنها مي بهرا تحقير كرده با جار و جنجال 
 اينها 53!گوئيد مرگ را نفي كنيد و نگذاريد كه بميريد كنيد، اگر راست مي مي

اند و براي آنكه  كردند كه يهود بوده حتي برخي از رهبران معتزله را متهم مي
گذشت، اينها   اگر يك معتزلي درمي54.اند  را خراب كنند مسلمان شدهاسالم

اش شركت كند؛ و   نگذارند كسي در تشييع جنازهكردند كه عوام را تحريك مي
. اش شركت نكرده است گفتند كه كافر مرده و كسي در تشييع جنازه بعد مي

: دادند رفتند و شعار مي ة اينها راه ميشده درپشت جناز نوجوانانِ تحريك
مرد كساني    وقتي يك معتزلي مي55»!بيا تحويلش بگير)  جهنمرئيسِ (!مالك«

اند، يا همسايه درقبر ازدست عذابش  شدند كه اورا دردوزخ ديده خوابنما مي
 تا مردم بدانند كه شد پخش ميهاي فقها   خطبهؤياها دردرعذاب است؛ و اين ر

 اينها همچنين عوامِ 56.اند معتزله مسلمان نيستند و مردگانشان در دوزخ
وگاه ها بود؛  فرستادند كه محل تجمع معتزلي شده را به مساجدي مي تحريك
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تا با ايجادِ جوِ ارعاب و  57،كشيدند آتش مي هائي از اين مساجد را به گوشه
گاه . عمل آوردند ها ممانعت به وحشت از رفتنِ مردم به مسجدهاي معتزلي
ردند كه يكي از فقهاي اهل ك براي تحريك عوام برضد معتزله، شايع مي

ة ر پرسيده كه دربار پيامبر و موسا و عيسا را درخواب ديده و ازپيامبخراسان
گوئي؟ و پيامبر جواب داده كه قرآن كالمِ اهللا است  خلق قرآن چه ميعقيده به 

 58.دهند كه قرآن مخلوق نيست و مخلوق نيست؛ و موسا و عيسا نيز گواهي مي
پذير القاء   به عوامِ تحريكدادند  كه برروي منبرها انتشار ميآنها با اين رؤياها

اند، نه گواهي پيامبر اسالم   معتقد به مخلوق بودنِ قرآنكردند كه معتزله كه مي
نه گواهي موسا و عيسا را؛ و به بيان ديگر به موسا و عيسا و  را قبول دارند و

ورزند؛ و با بازگوئيِ اين خوابها عوام را وادار به حمله به   پيامبر اسالم كفر مي
  .كردند ها مي معتزلي

درخواب «: درحين خطبه گفتيكي از فقهاي سرشناس بغداد روزي 
. ابليس: كيستي؟ گفت: گفتم. رفت زمين راه مي هوا و سربه ديدم كه مردي پابه

به ديدن برادرم بشر مريسي : روي؟ گفت كجا مي حالت كه داري به گفتم با اين
ة ويژة من در عراق او نمايند: ازكجا با او آشنائي داري؟ گفت: گفتم. روم مي

  بزرگواري هركس شيطان با زبان خودش به يك فقيهِ طبيعي بود كه59.»است
شمار برود و قتلش   من است، ازنظر عوام دشمن اسالم بهةگفته باشد نمايند

ها به اسالم را نفي كنند، مذهب  براي آنكه انتساب تفكر معتزلي. واجب گردد
دادند و   نسبت مي»لبيد اعصم«نام   بهيثربآنها را به يك مرد يهودي اهل 
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 تورات مخلوق خدا است، و همرد در زمان پيامبر معتقد بود فتند كه اينگ مي
گفتند كه ابان ابن  آنها مي. هاش طالوت نيز همين عقيده را اتخاذ كرد خواهرزاده

سمعان عقيده به مخلوق بودن قرآن را از طالوت گرفت، و جعد ابن درهم از 
رهم گرفت، و به ابان ابن سمعان گرفت، و جهم ابن صفوان از جعد ابن د

  60.ترتيب درميان مسلمانان انتشار يافت اين
ازآنجا كه دوران آشوبهاي ناشي از اختالفهاي امين و مأمون دوران 

عراق بود، فقهاي عرب در عراق توانستند براي چندصباحي  سروري عربها در
مثال در يكي از روزهاي سال . راه اندازند ها به حمالت شديدي برضد معتزلي

كرد حمله  گروهي از عوام بغداد به مسجدي كه بشر مريسي امامت ميخ 194
قاضي دستور داد اورا . نزد قاضي وقت بغداد بردند كرده بشر را دستگير كرده به

 ساخته بودند ايستاندند، اوة  كه براي محاكمئيبه ميدان شهر برده برروي سكو
ها  و بگويد كه معتزلي توبه كند مردم از او خواستند كه در برابر  با تهديدو

 كارگر نيفتاد، قاضي دستور داد جار و تهديد براوچون فشار . مسلمان نيستند
مرد دروغ   اما بشر فرياد زد كه اين.»هم اكنون بشر توبه كرده است«بزنند كه 

عوام هجوم آوردند كه از سكو . كنم ئي هم نمي گويد و من مسلمانم و توبه مي
ولي كساني توانستند با چاالكي اورا . كشيده بكشندباال رفته بشر را پائين 

ها در بغداد  بار گروهي به دوتا از مساجد معتزلي و يك 61.بربايند و نجات دهند
قصد  حمله كردند و آسيبهائي به مسجد وارد آورده دوتا از فقهاي معتزلي را به

عوام . هايشان بگريزند خانه دو توانستند جانشان را گرفته به اين. كشت زدند
ها  هايشان را مورد حمله قرار دادند؛ ولي چونكه مدافعان خانه شده خانه تحريك
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، و مهاجمان را از فراز بام به تير بستند، مهاجمان نتوانستند بر اينها دست يابند
  62.آنها جان به در بردند

 و به ند وارد بغداد شد و طاهر ذواليمينينأمون تا مآميز ارعاب اين وضعِ
دوران خالفت . دوران ميدانداري عربهاي بغداد خاتمه داده شد، ادامه يافت

معتزله توانستند درساية  جانبة عقايد و افكار بود، و أمون باز دوران آزاديِ همهم
 اما ازآنجا كه عقايد و افكار . ادامه دهندشان روشنگرانهاين آزادي به فعاليتهاي 

ود، طبيعي بود كه عربگرايان همچنان براي مقابله با گرائي ب معتزله بازتاب ايراني
آن   بود كه با تمسك بهقرآن مخالفين معتزلهة ترين حرب كاري. آنها فعاليت كنند

دستگاه خالفت . كردند گيري مي  جبههفرهنگ ايراني  نفوذ روزافزونِدربرابر
 ةو درنتيجفرهنگ ايراني حل شده بود،  ة ابعادش در تمدن وعباسي با هم

درخالفت هارون و سپس فرزندان سهل و اقدامات شايستة فرزندان برمك 
بوي   خالفت اسالمي رنگ وچيزِ أمون، همهطاهر و عبداهللا طاهر درعهد م

توانستند دربرابر موج  بسياري از فقيهانِ عرب كه نمي. خود گرفته بود ايراني به
ج را نيز نداشتند، عراق گرائي ايستادگي كنند، و توانِ ديدنِ اين مو عظيمِ ايران

بنيانگذار مذهب شافعي كه (امام شافعي . را ترك گفته به ديار دوردست رفتند
يكي ازاينها بود كه پس از شكستِ عربگرايانِ هوادار امين، ) عرب مضري بود

و در آستانة ورودِ مأمون به بغداد راه مصر را درپيش گرفت، و تاآخر عمرش 
يك (پس از او احمد ابن حنبل . ه عراق برنگشتدرآن ديار ماند و هيچگاه ب

، و پرچمِ رهبري مبارزه با معتزله در عراق را بردوش گرفت) عرب شيباني
  .ها به پيش برد، كه داستانش دراز است  معتزليبرضدئي را  جانبه ستيزهاي همه
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  معتزله در قرن سوم هجري
محيط در يك أمون م. شود قرن سوم هجري با سلطنت مأمون آغاز مي

خالصا ايراني از مادري ايراني اهل بادغيس متولد شد، و زيردست فرزندانِ 
فرزندان برمك درسالهاي درازي كه . برمك و سپس فضل سرخسي تربيت شد

ة تالشهايشان را براي گسترش دردربار دولت عباسي قدرت و نفوذ داشتند هم
اي بسياري حاصل راه موفقيته دراين كار گرفتند، و فرهنگ ايراني به تمدن و
أمون و بردينِ مزدايسنا بود و فقط درسال  فضل سرخسي سالها مربي م.كردند
 عربگراي أمون ماند وسرانجام هم دستگاهِ و همچنان مربي م مسلمان شدخ185

كارة   همه تا زنده بودخود أمون را به خالفت نشاند و مامين را درهم پيچيد و
  ازدواج كرد، و دختر حسن سرخسيبا پورانأمون  بعد ازاينها نيز م.شدمأمون 

پوران  عاطفيش با حسن سرخسي را ادامه داد تا حسن و روابط نزديك و
ة  پس از فضل سرخسي اراد.همچنان به تأثيرگذاري بر ذهن او ادامه دهند

أمون  اطرافيانِ م.و پسرش عبداهللا افتادذواليمينين دست طاهر  دستگاه خالفت به
 دستچين شده  و سپس طاهر بودند كه توسط فضل سرخسييئها عموما ايراني

ها و   ايراني ميانِايران و  محيط پرورشي مأمون كه از زمان تولدش در.بودند
. را با ذهنيتي ايراني و خردگرا بار آورده بود زير دست مربيان ايراني بود وي

از سنتهاي پادشاهان ساساني چون اردشير «أمون نويسد كه م مسعودي مي
كوشيد كه   ميخواند و بكان و ديگران متأثر بود وكتابهاي پيشين را بسيار ميبا

  63.»كار بندد مطالبشان را درك كند و به
سپس مأمون را گرفته بودند برآن  الرشيد و هائي كه اطراف هارون ايراني
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بودند كه قرائت خردگراي معتزله از اسالم را در ايران و عراق رواج دهند؛ و به 
 هموار ترين ابعادش  در گستردهمعتزله راه را براي فعاليتهاي فكري همين هدف

الرشيد به همت يحيا برمكي مجالس بحث و مناظره در   در عهد هارون.ساختند
هفته چندين شخصيت بزرگ از گروههاي  شد كه همه دربار خالفت تشكيل مي

ان و كردند؛ و درآنها راجع به ادي فكري و عقيدتي و ديني درآن شركت مي
شد، وگاه بحثها  عقايد و قرآن و حديث و تفسير و فقه تبادل نظر و بحث مي

آنچه سبب شد كه معتزله شكوفا شوند . گرفت خود مي هاي بسيار داغ به جنبه
عموم اهل ادب و پيروان مذاهب و اديان .  بود همين مجالس بحث و مناظره

هدف از . ت كنندمختلف اجازه داشتند درآن حضور يابند و در بحثها شرك
گاه متضاد و  برگزاري چنين مجالسي آن بود كه عقايد و افكار مختلف و

. متخاصم را به يكديگر نزديك كند و وحدت فكري را دركشور برقرار سازد
چنانكه . جا مانده بود اين يك سنت ديرپاي ايراني بود كه از عهد هخامنشي به

 درمجلسي كه - 64رده است بنا برگزارشي كه هرودوت ثبت ك-داريوش بزرگ
بزرگان هندوستان و يونان و ايران حضور داشتند، بحث اختالف اديان و 

 كه اهل ها ضرورت تحمل اديان مخالف را پيش كشيد، و ضمن آن از هندي
يك ازشما حاضر است مبلغ كالني پول ازمن بگيرد و  كدام:  پرسيدكالت بودند

را در آتش بسوزاند؟   بلكه آنجسد پدر متوفايش را مورد تغذيه قرار ندهد
ما . خواهي كه گناه بزرگي مرتكب شويم تو ازما مي!  شاهنشاها: ها گفتند هندي

كسي  ازشما چه: ها پرسيد پس ازآن از يوناني. قيمتي چنين نخواهيم كرد هيچ به
حاضراست كه مبلغ كالني ازمن بگيرد و وقتي پدرش مرد جسدش را 
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ؤال، دو س پس ازاين. هيچ قيمتي چنين نخواهند كرد هب: نسوزاند؟ اينها نيز گفتند
ها نه جسد متوفا  ها نيز روشن بود، زيرا كه ايراني پيام داريوش بزرگ به ايراني

هدف داريوش بزرگ از اين بحث آن بود كه . خوردند سوزاندند و نه مي را مي
اي ئي است كه بر به پيروان عقايد مختلف ثابت كند كه هرقومي داراي عقيده

ة مردم بايد به عقايد نظر ديگران نادرست است؛ ولي هم خودش درست و به
نظرشان ناشايسته   و دربرابر آداب و رسومي كه بهيكديگر احترام بگذارند

  .رسد، اغماض داشته باشند تا بتوانند برادرانه دركنار هم زندگي كنند مي
ضوعي از گونه مو الرشيد برسر همه در مجالس فرزندان برمك و هارون

مسعودي يكي ازاين . شد فلسفه گرفته تا دين و مذهب و عشق بحث مي
ترين مدافعان  كنندگانش برجسته كند كه ازجمله شركت مجالس را ذكر مي

 و خوارج و معتزله بودند، و برسر توحيد و حدوث و قِدم و شيعهمذاهب 
ت، و اثبات و نفي و حركت و سكون و وجود و جوهر و عرَض وكميت وكيفي

امامت و موضوع انتصابي بودن و انتخابي بودن مقام امامت و غيره بحث و 
درآخر يحيا برمكي ازحاضران خواست كه برسر عشق بحث  مناظره شد، و

 اين 65.ه تعريفي ازآن ارائه دادة عشق ابراز داشتكنند؛ و هركدام نظرش را دربار
نويسد  مسعودي مي. صورت منظمتري ادامه يافت وضع در زمان مأمون نيز به

 فقها و كرد و دائر ميه هفته مجلس مناظر شنبه همه أمون در روزهاي سهكه م
؛ ناهار را با مأمون صرف شدند ئي درآن حاضر مي عقيده فرقه و اهل كالم از هر

يافت، و چون شام   كردند و مناظره تا بعد ازغروب آفتاب ادامه مي مي
ين بحثها دراين مجالس بين معتزله  گرمتر66.شد خوردند مجلس برچيده مي مي
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شد، و چونكه معتزله با داليل و براهين قوي برخصومشان  و مخالفانشان مي
يافت و    معتزله اطمينان ميةحقانيت عقيد آمدند، مأمون بيش ازپيش به  فائق مي
  . عمل آورد جانبه به شد كه ازآن حمايت همه برآن مي

توان ترديد كرد  نمي. يراني بود اگسترش فرهنگأمون زمان اوج زمان م
 دهد؛ ولي كه هدف مأمون آن بود كه اسالم را با برخي ارزشهاي تمدني سازش

 احكام . بسته بودبر رواج آنها راه را بسياري رسوم تمدنيام بودن رموضوع ح
شد ازآغاز  قرآن ازنظر خوارج و سني و شيعه احكامي ابدي بود كه گفته مي

 يكي از. ه و تاپايان خلقت سريان خواهد داشتخلقت هستي سريان داشت
ولي . گساري و خُنياگري و رقص بود آرائي و مي اسباب لذت وكامراني، بزم

گساري را قرآن حرام كرده  گذاري اسالمي منع شده بود، و مي اينها در ارزش
 مثابة روحي به در احاديث پيامبر گفته شده بود كه نقاشيِ هرموجود ذي. بود
  ولي زندگي تمدني در؛ است وگناهي غير قابل بخشودني استتراشي بت

 هاي خلفا وككرد كه كاخها وكوش سوم هجري ايجاب مي قرنهاي دوم و
برفراز گنبد كاخ در بغداد . نگارها آراسته باشد بزرگان دولت با انواع نقش و

ة مردان  چندين مجسم67؛ة مردِ سوار براسب نصب شده بودمجسمخليفه 
هاي مجالس خليفه   قالي68؛ساخته شده بودسلطنتي  پارك  يكسوار در اسب

 69نقشهاي انساني و حيواني ازجمله تصاوير شاهان ساساني بود؛ منقوش به
هاي كاخها نيز با انواع نقشها و تصاوير آراسته بود؛ و جامها و ظروف  پرده
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  70.نواز بود هاي اشراف مزين به نقشهاي ديده خانهو كاخها 
دانست   ميخود را سرپرست دين» رهبرِ مسلمينِ جهان «عنوانِ  بهخليفه

ئي كه  گونه احكامِ دينِ اهللا به. كند كرد كه ازآن پاسداري مي و همواره ادعا مي
ة چهارخليفة نخست تعريف شده بود، با درآيات قرآن و احاديث پيامبر و شيو

ويژه  ا بهآرائي و باده و موسيقي و رقص وآواز و انواع هنره طلبي و بزم عشرت
 دين را عربها از يك محيط خشكِ .سازي و نقاشي منافات داشت مجسمه

كلي  دهد به بياباني با خود آورده بودند كه ازآنچه عناصر هنر را تشكيل مي
 ديني نزد آنهاتوانست آنها را تحمل كند؛ زيرا كه اساس تعاليم  بيگانه بود و نمي

گونة شيوة زيستي كه با سنتهاي ئي و هر مرامي و هر چنان بود كه هر عقيده
كه قرآن يا پيامبر اسالم  شد؛ و هر عملي بايست نابود مي   بيگانه بود ميعربي

گساري و خوردنِ گوشت خوك و نگارگري و   مثال مي-ممنوع داشته بود
 عربها از. يافت  بايست امكان بروز مي  هيچگاه نمي-پيكرتراشي و خُنياگري

ي با عناصر تمدني و ارزشهاي فرهنگي و نخستين روزهاي فتوحات عرب
رحمانه افتادند، هرجا توانستند  سنتهاي اخالقي اقوام تحت سلطه در ستيزي بي

فرهنگي اقوام را منهدم كردند، و هرجا نتوانستند به  هويت و عناصر تمدني و
 ئي كه عربها براي انهدام هويت قوميِ حربه. تالش براي انهدام آن ادامه دادند

ها كه  اما ايراني. بودو استفادة ابزار ي ازآن بردند قُرآن   كار مي  مغلوب بهملتهاي
نحوي   هويت خويش را بههاة عربترين دورانِ سلط توانسته بودند در سخت

براي مقابله  ها بود  كه قدرت دردست ايراني اينك در دوران عباسيحفظ كنند،
يعني همانگونه كه يشيدند؛ ئي كه عربها دردست داشتند نيز فكري اند با حربه
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معتزله نيز ، شدند عربها براي ستيز با ارزشهاي تمدني دست به دامن قرآن مي
خاطر  ، و بهفرهنگيبرآن شدند تا براي پاسداري از ارزشهاي تمدني و سنتهاي 

  .ة ابزاري كنندرشد و ارتقاي جامعه، از همين قرآن استفاد
 ستيزِ كردند، و رآن پافشاري ميبودنِ ق» مخلوق«ها بر عقيده به  معتزلي

كردند كه قرآن   قبول ميفقهااگر .  بود همين موضوع برسرِآنها نيز با فقهااصلي 
آنها تَسرّي داد كه هر  شد اين فكر را به نه قديم بلكه مخلوق است، آنگاه مي

از . ئي داراي عمري معين و مشخص است و روزي ازميان خواهد رفت آفريده
ة مخلوقات خدا اين نتيجه رسيد كه احكام قرآن نيز مثل هم هشد ب اينجا مي
چه بسا كه احكامي براي روزگاري كارآمد   مكان است، ووزمان  محدود به

 اما فقهاي عرب .ي خود را از دست بدهديبوده و براي روزگاري ديگر كارآ
كارِ سبب هم بود كه از اوانِ  همين اين خطر را خيلي زود درك كرده بودند، و به

. جنگ آنها برخاسته بودند معتزله، برسر موضوع قديم و حادث بودنِ قرآن به
زماني كه تبليغ باورهاي معتزله تحت سرپرستي خليفه مأمون قرار گرفت، ستيز 

سو  سرپرستانِ دين با معتزله شدت بيشتري يافت، و فقها كوشيدند كه ازهمه
؛ زيرا اگر عقيدة كارشان بربندندآنها را احاطه كنند و راه را برگسترش بيشتر اف
شد اسالمِ سنتي مجبور به كنار  معتزله به دينِ رسمي دولت عباسي تبديل مي

 لذا درزمان مأمون ستيزِ فقها با معتزله .گذشت شد و كار ازكار مي كشيدن مي
 ضرورت مقابله با مخالفان معتزله .آميزي به خود گرفت جنبة شديدا خشونت
كشيدند سبب  رضد معتزله بسيج كرده بغداد را به آشوب ميكه همواه عوام را ب

 عقيدة معتزله را عقيدة دربار خالفت اعالم داشته خ206شد كه مأمون درسال 
 به مخلوق بودن ها  همة فقها و قاضيطي يك بيانية رسمي برضرورت اعتقادِ
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  71.قرآن تأكيد ورزد
رميان جوامع موسوم با آهنگي آهسته و استوار دزمان عقيدة معتزله  تا اين

اسالمي درحال پيشروي بود، و تالشهاي فقهاي سني براي مقابله با آن نتيجه  به
ساز در  مناصبِ حساس و تصميم با وارد شدنِ دوفقيهِ عرب به اما. داد نمي

 جريانِ تبليغ عقايدِ معتزله در مسيرِ نويني افتاد و اين دو أمون،دستگاه قضايي م
آميزِ فقيهان سني پايان  هاي خشونت ه بتوانند به شيوهگمان آنك فقيهِ عرب به

 و ديگري ثُمامه ابن اَشَرسدو يكي  اين. دهند متقابالً به خشونت روي آوردند
نُمير، و ابن  ثمامه عرب از قبيله بني. بود) دواد بروزنِ مراد (دواد احمد ابن ابي

أمون بر استخدام كلي م ازآنجا كه سياست .دواد عرب از قبيلة اياد بود ابي
مذهب اعتزال گرايش داشتند، اين دوفقيه نيز براي آنكه  قاضياني بود كه به

مذهب اعتزال  درون دستگاه قضايي راه يابند، خواه و ناخواه به بتوانند به
ها  معتزلي جريان اعتزال يك جريان ايراني بود، ولي اين دوعرب به. پيوستند

، كه بارزترين ويژگيِ قومِ عرب براي تحميل ا رآميز خشونتة پيوستند و شيو
 فقهاي .گرفتندكار   بهعقيده بود، براي خنثي كردن فعاليتهاي مخالفان معتزله

ها   دربرخورد با معتزليئي از هر شيوه بود كه  دهه چند- چنانكه ديديم-سني
را خشونت نگراييده بودند؛ زي ؛ ولي رهبران معتزله هيچگاه بهاستفاده كرده بودند

 برآن بود ، كه از باورها و سنتهاي كهنِ ايراني برخاسته بود،ة آنهاكه اساس عقيد
آميز،  هاي مسالمت هشيو عمومي به با باال بردن معرفت و آگاهي توان  ميكه

  .داد را در جامعه گسترش خردگرايي
أمون دررأس ارتش عباسي براي مقابله با تجاوزات خ م210درسال 
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 صدماتي وارد آورده درصدد آسياي صغيرجنوب شرقي ي نواح قيصر روم كه به
آسياي صغير لشكر  شدگانِ منطقه افتاده بود، به تحميل دين مسيحيت بر مسلمان

پس ازآن نيز براي سركشي . عقب راند كشيد، و طي جنگهائي قيصر را به
اوضاع مصر راهي آن كشور شد، و مجددا درماههاي نخست سال بعد  به
چندماه . غير برگشت و درگيري با روميان را ازسر گرفتجنوب آسياي ص به

آسياي  بعد راهي دمشق شد و مدتي درآنجا بود، و باز براي نبرد با روميان به
  72.صغير برگشت

 فقيهان سني در بغداد و ديگر شهرهاي ،از عراقة مأمون درغيبتِ دوسال
درسال  .دندتر كر ها فشرده عراق صفهايشان را براي آزار و فشار به معتزلي

أمون درنواحي غربي كوههاي طوروس كه اردوي جنگي م خ و درحالي212
 ئي دربارة فعاليتهاي فقيهان و قاضيان سني كننده گزارشهائي تحريكمستقر بود 

زمان فقيهاني كه به مراتب  را ناگفته نگذرم كه در آن  اين.رسيد  او مي عراق به
. فتوا بدهند و هم قضاوت كنندتوانستند  باالي فقهي رسيده بودند هم مي

آنها . گرفت صدور فتوا و صدور احكام قضائي در مسجدهاي اينها صورت مي
شان با فتواهايشان عوام سني را برضد معتزله تحريك  ازطرفي به روال هميشگي

خاطرِ داشتن عقايدي سواي عقايد  كردند، و ازطرف ديگر كساني را به مي
ها و مجازاهاي  يك مورد از اين محاكمه. دندكر خودشان محاكمه و مجازات مي

كردند را در تاريخ يعقوبي  شان مقرر مي شديدي كه اينها براي مخالفان عقيده
  :خوانيم چنين مي

او مردي را كه . بودبِشر ابن وليد دريكي از دادگاههاي بغداد قاضي 
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و ابوبكر و عمر دشنام داده است بازداشت و محاكمه كرد  متهم شده بود به
براي خ كه 211در سال أمون م. تازيانه زد و سوار برشتري در بغداد گرداند

ازاين قضيه سپس راهي مصر شد،  بغداد برگشت و ازآسياي صغير به ئي دوهفته
ئي با حضور فقهاي بلندپايه تشكيل داده خطاب  اطالع يافت و مجلس محاكمه

: بِشر گفت» اي؟  زدهاين مرد حدِّ شرعي بگو چرا به«: بشر ابن وليد گفت به
آيا شاكي خصوصي «: گفت» .ابوبكر و عمر دشنام داده بود براي آنكه به«

تو وكالت داده بوده كه چنين حدي را  آيا كسي به«: گفت. نه: گفت» داشته؟
آيا قاضي حق دارد بدون وجود شاكي خصوصي «: گفت. نه: گفت» اجرا كني؟

اند  هاي ابوبكر و عمر مسلمان بودهآيا مادر«: گفت. نه: گفت» بركسي حد بزند؟
يك زن  شود براي دشنام دادن به آيا مي«: گفت. اند كافر بوده: گفت» يا كافر؟
او  خاطر ابوبكر و عمر به گيرم كه تو به«: گفت. نه: گفت» كسي حد زد؟ كافر به
. نه: گفت» اند كه او دشنام داده بوده؟ اي، آيا دوگواه عادل گواهي داده حد زده
توان بدون وجود دوگواهِ عادلِ حد شرعي را بركسي جاري  آيا مي«: گفت
آيا اجراي حد در ماه . اي او حد زده در ماه رمضان به«: گفت. نه: گفت» كرد؟

آيا . اي او تازيانه زده درحال ايستاده به«: گفت. نه: گفت» رمضان جائز است؟
دستهايش را «: گفت. هن: گفت» جائز است كه متهم را ايستاده تازيانه بزنند؟

 ببندند و  آيا جائز است كه دستهاي كسي را.اي دوتا ستون چوبين بسته به
كار  آيا اين. اي اورا برهنه كرده و تازيانه زده«: گفت. نه: گفت»  بزنند؟اش تازيانه

آيا . اي  اورا برشتر سوار كرده در شهر گردانده«: گفت. نه: گفت» جائز است؟
ه به نمايش را درشهر گرداندحد شرعي شده   محكوم بهكه جايز است كه كسي

كه  آيا كسي. اي  زندان افكنده پس از حدزدنش اورا به«: گفت. نه: گفت» ؟نهاد
كه حد شرعي براو  ، كسينه: گفت» شود زنداني كرد؟ حد شرعي خورد را مي



 

www.irantarikh.com  

53

. دگناه تو مگيرا خدا مرا به«: گفتأمون م. جاري شده باشد را نبايد زنداني كرد
. »قضاوت را از او برگيريد و آن مرد را بياوريد تا از او قصاص بگيردة جام

بِشر ابن وليد : مأمون گفتند  به پادرمياني كردهة محاكمهفقهاي حاضر درجلس
اورا ببخشا و رسوا .  و در اجراي حكمش اشتباه كرده استحكمي صادر كرده

  73.مكن كه هيبت قاضيان از بين خواهد رفت
 پس از دريافت  كه در جبهة جنگِ طوروس بود،أمونخ م212درسال 

نيِ آميز قاضيان س دواد دربارة فعاليتهاي خشونت كنندة ابن ابي گزارشِ تحريك
ها را   دستور نوشت كه قاضي74ابن ابراهيم پوشنگي به نائبش اسحاقبغداد، 

 را دهد آزمايش كند و هركس برعقيده به مخلوق بودنِ قرآن پابندي نشان مي
ئي   متن كامل نامه را طبري آورده است و من خالصه.بفرستدنزد او  گرفته به

كه ادعاي پيروي  اش نوشت كه كساني مأمون در نامه .آورم  را دراينجا مي ازآن
ازسنت پيامبر را دارند و با ادعاهاي ناروايشان مردم ساده و عوام نادان را 

 را با ذات خدااست كتاب » يمقد«كشانند، با گفتن اينكه قرآن  گمراهي مي به
كه درقرآن آيات بسياري وجود دارد كه خالف اين  دانند، درحالي  يكي ميخدا

 را خودشانة باطل و جهالت دهد؛ و شگفت آنكه اينها عقيد گفته را نشان مي
 باطل وگمراه كه  گروهاين. انگارند   و ديگران را برباطل ميپندارند ميدين حق 
اند و از  اند، زبان ناطق ابليس  را شناختهخدااند و نه دين  ردهتوحيد ب نه راهي به

توان پذيرفت و نه شهادتشان را، و نه  نه گفتار اينها را مي. اند ايمان نصيبي نبرده
كه در ايمانش يقين نداشته باشد عملش  آنها اعتماد كرد؛ زيرا كسي توان به مي

                                                 
   .469 -468:  همان-73
 اسحاق ابن ابراهيم برادرزادة طاهر ذواليمينين بود و نيابت خليفه در عراق و رياست پليس -74

 .پوشنگ اينك در شمالِ ميانيِ افغانستان است. داشتبغداد را دردست 
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اشد و توحيدش خالص كه حقيقت اسالم را نشناخته ب بيهوده است، وكسي
  75.قلبش راه نيافته است نباشد يقين به
 را آزمايش ها قاضييكي  دهد كه يكي ؤكدا به اسحاق دستور ميمأمون م

نزد او   را بازداشت كرده بهمعتقد به مخلوق بودنِ قرآن نباشدهركدام كه  كند و
ضيان توسط فقها و قا) تفتيش عقايدِ(دنبال اين دستورالعمل، امتحانِ   به.بفرستد

او  . فرستاده شدأموندواد صورت گرفت، وگزارشِ جريان براي م احمد ابن ابي
نزد  اين هفت تن به. دستور بازداشت هفت تن ازفقهاي برجسته را صادر كرد

 در حضور مأمون از عقايد خويش برگشته گفتند كه قرآن أمون فرستاده شدهم
  76.مخلوق است و قديم نيست
مأمون رسيد و او مجددا  به ها بارة شماري از قاضيبازهم گزارشهائي در

كه معتقد به قديم  دستور ديگري به اسحاق نوشته درآن يادآور شد كه كساني
گويند كه مسيحيان  گويند كالم خدا قديم است و همان را مي بودن قرآنند مي

گويند و هدفشان آن است كه ثابت كنند عيسا ابن مريم كالم خدا است و  مي
اين جاهالن با اعتقاد به قديم بودنِ . دا قديم است و شريك خدا استمثل خ

 است و قرآن را خداقرآن براي قرآن همان صفتي را قائلند كه مخصوص 
ئي داشته باشند نصيبي ازدين  كه چنين عقيده كساني. دهند  قرار ميخداشريك 

كه  يرا كسيشود هيچ كاري ازامور رعيت را به دستشان رها كرد؛ ز ندارند و نمي
ترديد درامور رعيت نيز نخواهد توانست  از دين خدا آگاهي نداشته باشد، بي

  .ئي داشته باشد آگاهي
كه نامشان را (او به اسحاق دستور نوشت كه چند تن ديگر از قاضيان را 
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آزمايش كند و ازآنها بخواهد كه اقرار كنند كه قرآن نه قديم بلكه ) نوشته بود
اش دعوت كرد  خانه حدود سي تن از فقها و قاضيان را بهاسحاق . مخلوق است

ة اش دربار يكي آنها خواست كه عقيده را برايشان خواند و ازيكي مأمونة و نام
: گفت» گوئي؟  چه مية قرآندربار«:  او از بشر ابن وليد پرسيد.قرآن بيان كند

:  اسحاق گفت».ام ؤموين بيان كردهام را در حضور اميرالم من پيش ازاين عقيده«
گويم كه قرآن  من مي«: بشر گفت» .خواهم كه بگوئي ولي اكنون من ازتو مي«

پرسم كه آيا قرآن    من مي.ؤال من اين نيستس«: اسحاق گفت» . استخداكالمِ 
: اسحاق گفت» .چيز است  خالق همهخدا«: بشر گفت» مخلوق است يا قديم؟

آيا مخلوق «: سحاق گفتا. آري: بشر گفت» آيا قرآن نيز يك چيز است؟«
پرسم آيا   ازتو مي«: اسحاق گفت» .البته كه خالق نيست«: بشر گفت» است؟

دانم و قبال هم به  بهتر ازآنكه گفتم نمي«: بشر گفت» مخلوق است يا نيست؟
پس ازآن اسحاق برگي » .ة قرآن حرفي نزنمام كه دربار ؤمنين تعهد دادهاميرالم

دهم كه هيچ معبودي جز اهللا  گواهي مي«:  شده بودرا بيرون آورد كه برآن نوشته
همتا نيست، پيش از او هيچ نبوده است و بعد از او نيز هيچ چيزي  يكتاي بي

هيچ كدام از مخلوقاتش در هيچ موردي و هيچ امري و هيچ  نخواهد بود، و
آيا «: اسحاق اين جمالت را براي بشر خواند وگفت. »او شباهت ندارد معنائي به

اقرار دارم و پيش ازاين برسر همين «: بشر گفت» ين سخنان اقرار داري؟ا به
  ».ام زده سخنان به مردم تازيانه مي

نحوي پاسخ  ها به همين نحو امتحان شدند و هركدام به يكي قاضي يكي
بعضي . فرستاده شود مأمون تا براي يادداشت برداشت اسحاق دادند، و دبير

، ولي » دستور بدهد ما مجبوريم اطاعت كنيمؤمنينهرچه اميرالم«: گفتند مي
هم بعضي . حاضر نبودند برزبان آورند كه قرآن مخلوق است و قديم نيست
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 خدا خالق همه چيز است و غير از خدا است و خداقرآن كالم «: گفتند مي
چند نفري هم صراحتا گفتند كه قرآن مخلوق » .هرچه هست مخلوق اواست

 بود كه - رهبر مخالفان معتزله-ابن حنبلتر ازهمه احمد  سرسخت. است
  درخدادانم چه بگويم، زيرا هرچه  من نمي«: گفت همواره در برابر پرسشها مي

توانم چيزي  قرآن گفته است درست است و هرچه در قرآن نيست من نمي
  ».اش بگويم درباره

چند روز ديگر دستور كتبي . گزارش اينها را اسحاق براي مأمون فرستاد
 تن از همين افراد را بازداشت كرده ازآنها بخواهد كه 16ن رسيد كه مأمو

صراحتا اقرار به مخلوق بودن قرآن كنند و اگر بازهم بخواهند مثل قبل مشتي 
مأمون دراين نامه تهديد كرد كه . نزد او بفرستد اقاويل تحويل دهند، آنها را به

راه درست بازآيند،  بهاين آخرين فرصت براي اين افراد است و اگر نخواهند 
بار وقتي اينها متن دستور خليفه را شنيدند، جز  اين. گردنشان را خواهد زد

ابن (آن چهار تن . چهار نفرشان همگي تصريح كردند كه قرآن مخلوق است
روز بعد مجددا مورد  يكرا اسحاق ) حنبل، سجاده، قواريري، محمد ابن نوح

بار  سجاده كه ديد اين.  برايشان بيان كرد خليفه را نيزتهديدپرسش قرار داد و 
سه تن ديگر بر . »قبول دارم كه قرآن مخلوق است«: موضوع جدي است، گفت

ه تهديد دوروز ديگر مجددا اسحاق ازآنها پرسش كرد. اقوال سابقشان ماندند
. نمود قواريري اقرار به مخلوق بودن قرآن خليفه را برايشان يادآور شد؛ و

 را اسحاق به  كه حاضر نبودند اقرار كنندو محمد ابن نوحاحمد ابن حنبل 
اسحاق  به مأمونة درهمين هنگام نام.  نزد مأمون فرستادة جنگ طرسوسجبه

اند كه قرآن مخلوق است را   تن ديگر از فقها كه پيشتر تظاهر كرده18رسيد كه 
ان كارو. اينها نيز به طرسوس اعزام شدند. بازداشت كرده به طرسوس بفرستد
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ها به رقه رسيده بود كه خبر درگذشت مأمون در طرسوس به بغداد  بازداشتي
  77. كردشان و اسحاق آزاد اينها بازگردانده شدند، و)خ212 ماهمرداد(رسيد 

با درگذشت مأمون و به خالفت نشستن معتصم، فعاليتهاي فقيهان برضد 
ا ابن معين رهبري فقيهان در دست احمد ابن حنبل و يحي. معتزله شدت گرفت

، )مذهب حنبلي (احمد ابن حنبل كه بنيادگذار مذهبي به نام خويش است. بود
گرا در تاريخ اسالم است؛ و از درون مذهبِ او فقيهان   فقيه اصولاستوارترين

يكي .  شهره هستنديِ دينينوانديششان در مبارزه با  اند كه همه نامداري برآمده
و ديگري محمد ابن عبدالوهاب از مردم نجد از اينها ابن تيميه ازعربهاي شام 

است كه فقيهانِ شيعه در ايران و عراق و لبنان مذهب حنبلي را به او نسبت 
احمد ابن حنبل فقه خويش را در كتابي . نامند را مذهب وهابي مي دهند و آن مي

نام مسنَد تأليف كرد كه شامل مجموعة بزرگي شامل هزاران  جلدي به شش
شمار بسياري از احاديث اين كتاب در فضائل . به پيامبر بودحديث منسوب 

امام علي و فرزندان اواست كه بعدها مورد استفادة مؤلفان شيعه قرار گرفت و 
اندكي وارد كتابهاي حديث شيعه شد؛ و از اين نظر، شيعه بسياري با دستكاريِ 

  .اهل بيت را مديون ابن حنبل استامام علي و از مناقب 
و نفوذ احمد ابن حنبل سبب شد كه معتصم دستور بازداشت تحريكات 

احمد ابن حنبل را در مجلس حاضر آوردند و زير فشار نهادند . اورا صادر كند
گران  شكنجه را به رفت، وي تا بگويد كه قرآن مخلوق است؛ و چون زير بار نمي

ة از عقيدولي ابن حنبل سرسختانه . زندان افكندند سپردند و تازيانه زدند و به
: گفت حاضر نشد بگويد قرآن مخلوق است و همواره مي خودش دفاع كرد و
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سرانجام  و ».توانم بگويم ام و جزاين نيز چيزي نمي من چيزي را ياد گرفته«
 ابن 78».ؤمنين بگويد درست استهرچه اميرالم«: طاقتش را ازدست داد وگفت

هاي خودِ احمد  ي نوشتهكثير اين مناظرة چندروزه را با تفصيل بيشتري از رو
: نويسد كه احمد ابن حنبل خطاب به معتصم گفت ابن حنبل آورده است و مي

قرآن چيزي جز علم اهللا نيست، و چونكه علمِ اهللا مالزم ذات اواست پس «
  79».قرآن نيز همچون علم اهللا است و قديم است

ابن . خ درگذشت و الواثق به خالفت نشست220معتصم درسال 
 اجازه خليفه از  كه همچنان رئيس دستگاه قضائي دولت عباسي بود،ددوا ابي

رتبه در پادگانهاي سراسر كشور مورد آزمايش قرار  گرفت كه همة افسران عالي
يت بودنِ اهللا نباشد ؤگيرند و هركس معتقد به مخلوق بودنِ قرآن و غيرقابل ر

زلي درميان افسران زمان جريان ضد معت رسد كه در اين نظر مي به. مجازات گردد
ارتش نيز هوادارني داشته و خطر آن محسوس بوده است، وگرنه چنين اقدامي 

توانند  شان نمي راههاي سنتي فقها چون ديدند كه به. كرد ضرورت پيدا نمي
ياري هوادارانشان دست  در كنند، درصدد شدند كه به معتزله را از ميدان به

در سال .  خودشان را برسر كار بياورندعقيدة كودتا بزنند و يك خليفة هم به
 با چندتن از فقهاي احمد ابن نصرنام  خ يكي از نيرومندانِ قبايل خزاعه به224

 مخفيانه هوادارانشان را سازماندهي كرده يحيا ابن معينحنبلي بغداد ازجمله 
آنها قرار گذاشتند كه در . نهي منكر تشكيل دادند ة امر معروف وظاهر دست به

شورش  ب معين در بغداد قيام كنند و با نواختن طبل درپايتخت دست بهش يك
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دانستند اسحاق  كار تعيين كرده بودند كه مي آنها شبي را براي اين. بزنند
اتفاقا دراثر اشتباهي كه دوتن از افرادشان كردند، شبي .  در شهر نيستپوشنگي

شين برادرش  جان كهپوشنگيپيش از موعد مقرر امرشان افشا شد و محمد 
اسحاق بود احمد ابن نصر را بازداشت كرد، و روزهاي آينده عموم رهبران 

احمد ابن نصر و يارانش دركاخ خالفت توسط شخص . شورش دستگير شدند
دست  دواد و با حضور اسحاق محاكمه شدند و خليفه به خليفه و ابن ابي

 بكشند و خودش احمد ابن نصر را گردن زد و دستور داد جسدش را بردار
زندان  بقاياي رهبران شورش را نيز به. نمايش بگذارند سرش را در بغداد به

  80.افكندند
اين واقعه سبب شد كه خليفه دربارة تصفية ارتش از نيرومندان مخالف 

سال دولت عباسي و دولت روم براي  در همين. تر بگيرد معتزله تصميم جدي
ة اسيرانِ جنگي  شد كه دوطرف كليدستيابي به صلح وارد مذاكره شدند، و قرار

دواد با دوقاضي ديگر همراه هيئتِ اعزامي براي  احمد ابن ابي. را مبادله كنند
تحويل گرفتنِ اسيرانِ جنگي مسلمان رفتند، و او از واثق فرمان گرفت كه 

 بپذيردشد باهركس حاضر ن و  آزمايش كند را پيش از تحويل گرفتنشاناسيران
خليفه حتي  81.ت، تحويلش نگيرد تا در اسارت بمانَدكه قرآن مخلوق اس

موراني به مصر فرستاد و قاضياني را كه مخلوق بودنِ قرآن را قبول نداشتند أم
  82.به عراق آورد و هركدام كه توبه نكردند را به زندان افكند
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پرورد عناصر  متوكل كه دستخ درگذشت و 226الواثق در مردادماه 
درنگ سياست حمايت  او بي. به خالفت رسيدبود گرا  سني و شديدا عرب

دواد را از منصب رياست دستگاه  دربار از معتزله را كنار نهاد، احمد ابن ابي
قضائي بركنار كرد، طي دستورالعملي جدال در امر دين و بحث برسرِ قرآن را 

ويژه احمد ابن حنبل را  كلي ممنوع اعالم داشت، و دست فقهاي سني به به
شت تا مذهب سني را ترويج كنند؛ به چندتن از فقهاي ضدمعتزلي بازگذا

كرد انتشار  خدا در قيامت را ثابت ميؤيت دستور داد تا احاديث پيامبر را كه ر
هائي در رد عقايد معتزله بنويسند، برضد معتزله برمنبرها و جلسات  دهند، مقاله
آنها  اداشهاي چشمگيري بهاو پ.  آثار عقايد معتزله را ازبين ببرند وتبليغ كنند،

 احمد ابن حنبل فتوا داد كه هركس 83.كارشان ادامه دهند داد تا با پشتگرمي به
عقيده داشته باشد كه قرآن مخلوق است كافر است و بايد كشته گردد و مال و 

كردند و برروي  دست مي  اين فتوا را فقها دست به84.ملكش مصادره شود
تحريك ها  خواندند و عوام را برضد معتزلي  ميها هاي جمعه  در خطبه ومنبرها

  .جا تنگ كنند  تا عرصه را برآنها درهمهكردند مي
تبار چندان نفوذي نداشتند و اسالم معتزله  در ايران كه فقهاي عرب

شده  ريزي گير يافته بود، يك تالش خزنده و آرام و برنامه نوعي حالتِ همه
 مقابله با اين جريان فكري به راه توسط برخي از فقهاي پركار و صبور براي

درخراسان كه تجمع قبايلِ عرب بيش از ديگر جاهاي ايران بود اين . افتاد
تالش نيز محسوستر گرديد، و بزرگاني همچون ابوعبداهللا بخاري و مسلم 

  و امام شافعينيشابوري  دردنبالِ كاري كه مالك ابن انس و احمد ابن حنبل
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كار گردآوري احاديثِ  سني انجام داده بودند دست بهبراي شكل دادن به اسالم 
جانبة فقهاي ايران و  پيامبر شدند، و كارشان چنان بود كه نه تنها از حمايتِ همه

كارِ آنها در . عراق بلكه از ياري دولتمردان طاهري نيز برخوردار گرديدند
اولي (ن طوري كه كتابهايشا تقويت و تثبيتِ اسالم سني بسيار ثمربخش بود، به

هاي قرن سوم  وقتي تأليفشان در نيمه) صحيح بخاري، دومي صحيح مسلم
درنگ پس ازقرآن مرتبة دوم را براي شناختِ دين در همة  اتمام يافت بي

هاي فقه سني براي  محافلِ سني حاصل كردند، و تا امروز اين مرتبه را در حوزه
  .اند خود حفظ كرده

گاه قضائيِ دولتِ عباسي به دست در عراق نيز كه ميدانِ عمل و دست
صورت جدي و همراه   بهبا تفكر معتزلهفقها ة فقهاي سني افتاده بود روند مبارز

در ستيز با نوانديشي و خردگرائي  تا آنكه پيگيري شد، با خشونتهاي گسترده
نام  توسط يك عرب از قبايلِ يمني بههجري  چهارم  قرنةنخستين ده

صورت مكتبِ مشخصي ظهور كرد كه نام   شد و بهابوالحسن اَشعري تئوريزه
  .اش بود در سرلوحهاشعري 
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  معتزله وزوال اشعري مكتب پيدايشِ

ئي از  تيره( اَشعرة يمني از قبيلة ابوالحسن اشعري فرزند يك خانواد
نياي بزرگش ابوموسا . رفتند شمار مي  بود كه ازنظر سنتي شيعه به)مذحِج

 فتوحات عرب در ايران و عراق بود و خوزستان ينِ نخستاشعري از جهادگرانِ
ابوموسا مدتها فرماندار بصره و . و بخشهائي از پارس توسط او گشوده شد

او . كرد سپس كوفه بود، و بر بخش وسيعي از ايران و عراق حكومت مي
علي امام ة تام االِختيار بين علي و معاويه نمايند) حكَمِيت(درجريان داوري 

رهبري  به) مذحِج از ئي  تيرهاين نيز(ة نَخَع همراه قبيل  بهة اشعرقبيلشركت . شد
طلبِ مختار ثقفي، و نقش  عبدالرحمان پسر مالك اشتر در نهضتِ مساوات

ها درموضوع تابوت سكينه وكبوترانِ مالئكه و امثال آن، تا پشت كردن  اشعري
العاده خرافاتي   فوقنهضت مختار داستان درازي دارد، كه همه بيانگر شيعيان به
  .ها است بودنِ اشعريپرست  و اوهام

 او پدرش در كودكيِ. خ دربصره متولد شد253ابوالحسن اشعري درسال 
پرداز  يكي از معروفترين نظريه (ابوعلي جبائيهمسري  درگذشت و مادرش به

ة جبائي پرورش يافت و تحت درآمد، و او درخان) خ296معتزله، متوفي 
اش گرايش  أثير پدرخواندهطبيعي بود كه او تحت ت. تحصيل كردسرپرستي او 

ها درزمان ابوالحسن اشعري در بغداد توسط  هرچند معتزلي. معتزلي پيدا كند
هاي مسلط و زيرِ حمايتِ دربار به شديدترين صورتي تحت فشار و  حنبلي



 

www.irantarikh.com  

63

ئي ديگر  گونه جانبه بودند، جريانهاي سياسي در بصره به مورد سركوب همه
مذهب اعتزال با . ها ازاين شهر كوتاه بود رفت و دست حنبلي پيش مي

ئي كه او به ارث برده بود  پرستيِ قبيله هاي نژادي اشعري و خرافه ريشه
ها درپي  ئي كه شركت در مباحثات معتزلي سازگاري نداشت، ولي نام و آوازه

يان فكري تبديل كنندگان اين جر يكي از مناظره آورد اورا واداشته بود تا به مي
مقاالت اش  دراين رهگذر بود كه اشعري كتاب پرآوازه. گردد و داراي نام شود

البته مطالبِ اين كتاب را او بعدها مورد ( را در دوجلد منتشر كرد االِسالمِيين
  ).تجديد نظر قرار داد

به رهبريِ يكي از نوادگانِ امام علي » زنگ«زندگي اشعري با شورش 
سه سال پيش از تولد او بصره توسط شورشيان زنگ .  آغاز شددرجنوب عراق
در » قرمطي«جوانيِ او مصادف بود با اوجگيري جريان . ه بودتخريب شد

ة گزارشها هم. جنوب عراق و تشكيل دولت قرمطي در شمالشرق عربستان
 نزاعِ دروني اشعري با خودش بر سر درستي يا نادرستي تفكر حكايتِ
منجر  سالگيِ او 38 يعني در خ291 اين نزاع سرانجام درسالها است؛ و  معتزلي

 اين .شدمذهب حنبلي   و پيوستن بهمعتزله از مذهب اواعالنِ رسمي جدايي  به
مدتها بود . نيز براي شخصيتي همچون اشعري كه عرب بود يك امر طبيعي بود

ة دار صحن هاي بغداد سركوب شده بودند، فقهاي حنبلي ميدان كه معتزلي
، تابش مكتب اعتزال در عراق فروكش كرده بود، و دفاع از ة ديني بودندنديشا

 .ارمغان بياورد توانست حيثيت و اعتبار براي كسي به اين مكتب ديگر نمي
 و تدوين اسالمِ سنتي سالِ عمرش را وقف دفاع از 23ة  پس ازآن بقياشعري

ة بسيار ر يك جزونظرياتش را او دة چكيد.  كرداسالمتئوري منسجم براي اين 
) داري اصول دينة روشنگري دربار( االِبانه عن اُصولِ الدِّيانهنام  پرآوازه به
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روِ احمد ابن حنبل و پيرو سنتِ پيامبر  ؛ و درآن تصريح نمود كه دنبالهارائه كرد
امام فاضل و رئيس كامل و «و اصحاب پيامبر است؛ و احمد ابن حنبل را 

گذاران و برطرف  كنندة بدعت  گمراهي و سركوبة حق و زدايندةكنند تبيين
منحرف «؛ و از معتزله با صفت ناميد» نكنندة انحراف منحرفان و شكوك شكاكا

 و »ة طرز فكر مجوساندهند بازتاب« و »همفكر مشركان« و »شدگان از حق
ة راه كج متمايل به« و »دين مجوس معتقدان به« و »مجوسانِ امت مسلمان«

  .ياد كرد »فان كتاب و سنتمخال« و »مجوسان
كه  باشيم تا دريابيم عبارتهاي باال داشته كه نگاهي موشكافانه به الزم نيست

هاي بغداد مكتب معتزله را يك عقيدة برآمده از دين  اشعري مثل حنبلي
ة را خطري براي اسالم تلقي كرده و وظيف دانسته و آن) مجوس(زرتشتي 

آنچه . دفاع كند) اسالم پيامبر و اصحاب(خودش دانسته كه از اسالمِ سلَفي 
مباحث توحيد و عدل ، گرفتة شديد ابوالحسن اشعري قرار مورد حمل

كردند بود؛ و برسر اين دو مقوله بود كه احمد  آنگونه كه معتزليان مطرح مي به
همانگونه كه . ها درستيز بودند ابن حنبل و فقهاي عرب سرسختانه با معتزلي

 با معتزله تالش براي احياي دوران عربفقهاي تيزهاي ة سحقيقتِ پشت پرد
ها زيست  ساالري بود، اشعري نيز پس ازآنكه خود سالها دردرون معتزلي عرب

متوجه شد كه اعتزال نه يك مذهب بلكه يك مكتب دردرون دين اسالم است 
و با بسياري از باورهائي كه درقرآن و حديث بيان شده است سر ستيز دارد، و 

ها  او با اين شناخت از معتزلي. اش را از دين ايراني گرفته است هاي اصلي مايه
  :دربارة آنها چنين نوشت

هاي منحرف شده از حق و پيروان مذهب  گرايشهاي نفساني معتزلي
شان واداشته است؛  تقليد از بزرگان و پيشنيان گذشته قَدري آنها را به
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دليلي كه از نزد اهللا آمده   و بدون استناد بهأي خودشانر قرآن را به
برهاني روشنگر باشد، يا مبتني بر نقل قولي از پيامبر  باشد يا مستند به

 خداي عز منكِرِ ديدار. كنند مي تأويل باشد، يا از پيشينيان رسيده باشد
يند كه در روايتهاي صحابه آمده كه از پيامبر نقل ها  ديدهتوسطوجل 

ن ازجهات مختلف و آثار متواتر و آ شده است، و روايتهاي مربوط به
شفاعت رسول اهللا براي گناهكاران را . ما رسيده است اخبار متوالي به

عذاب قبر و . كنند آنها را رد مي انكار و روايتهاي پيشينيان راجع به
ئي است كه   و اين عقيده- اينكه كافران در گورهايشان عذاب ميشوند

همانگونه كه .  قبول ندارند را-مورد اِجماعِ صحابه و تابعين است
ة سور[» اين چيزي جز سخن بشر نيست«برادران مشركشان گفتند 

 مثل مجوسان كه معتقد به. مخلوق بودن قرآنند ، معتقد به]25/ مدثر
 هستند ميكوشند تا - يكي خالق خير و ديگري خالق شر-دوخالق

خداي ة كنند؛ آنها خير را آفريد را بندگان خلق مي» شر«ثابت كنند كه 
گمانِ آنها چيزهائي انجام  به. دانند ة شيطان ميعزوجل و شر را آفريد

 خدا ةگيرد كه مورد خواست خدا نيست و چيزهائي هم خواست مي
اين ). يشاء ما ال يكون و يكون ما ال يشاء(گيرد  است و انجام نمي

هرچه را اهللا بخواهد «درست برخالف اجماع مسلمانان است كه 
 را اينها با اين عقيده كالم خدا. »شود  هرچه را نخواهد نميشود و مي

توانيد چيزي را خواستار باشيد مگر  شما نمي«: گويد كنند كه مي رد مي
 براي همين …]. 30 /سورة انسان [»كه اهللا پروردگار جهانيان بخواهد
آنها داده  را به» مجوسان اين امت«است كه پيامبر بزرگوار صفت 

همچنين قبول ندارند كه اهللا داراي چهره باشد  آنها …. است
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» چهرة پروردگارت باقي خواهد ماند«كه در قرآن آمده كه  درحالي
؛ و قبول ندارند كه اهللا داراي دودست باشد، ]27/ ة الرحمنسور[

/ ة صسور[» ام به دو دست خودم آفريده«: كه اهللا گفته است درحالي
 گفته اهللاكه  وچشم باشد، درحالي؛ و قبول ندارند كه اهللا داراي د]75

؛ و قبول ]14/ سورة قمر [»دربرابر ديدگان ما درجريان است«: است
را توسط  آن«:  گفته استاهللاكه  ندارند كه اهللا داراي عِلم باشد، درحالي

؛ و قبول ندارند كه اهللا ]166/ اءسورة نس [»علمش نازل كرده است
نيرومند و نستوه «:  گفته استكه اهللا باشد، درحالي) قوت(داراي نيرو 

اهللا عز «همچنين روايت منقول ازپيامبر كه ]. 58/ ة ذارياتسور[» است
  1.را قبول ندارند» دكن ميآسمانِ زيرين نزول  وجل هرشب به

بيان عقايد سني پرداخته چنين   به،ها  پس ازاين معرفي از معتزلياشعري
  :مينويسد

روي  آنكه اهللا بر… … داريم بهة ما چنان است كه اقرار اجمال عقيد
رحمن برروي «: فرمايد گرفته است، چنانكه ميعرش خويش قرار 
 را اهللا براي ينؤمن و آنكه م…، ]5/ ة طهسور[» عرش قرار گرفت

 اصالح  نگريسته وآنها  لطف نموده و بهآنها فرمانبري توفيق داده و به
 راه نشانشان گمراهي افكنده و و هدايت كرده است؛ و كافران را به

آنها لطف  آنها لطف ننموده است؛ واگر به نداده و توسط آياتش به
شدند، و اگر راه نشانشان  نموده و اصالحشان كرده بود حتما صالح مي

تواند كافران را صالح  شدند؛ زيرا كه اهللا مي داده بود حتما هدايت مي

                                                 
  .12 -9:  االبانه عن اصول الديانه-1
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ن قرار گرفته اش برآ ؤمن شوند؛ ولي ارادهآنها لطف نمايد تا م ساخته به
علم او بوده است؛ و آنها را سرافكنده  اين در بوده كه كافر بمانند؛ و

قضا  و اقرار داريم كه خير و شر به. ساخته و بردلهايشان گره زده است
قضا و قدر ايمان داريم هم خوبش هم بدش،  و قدر خدا است و به

يست با دانيم كه آنچه ازما بگذرد نمي و مي. هم شيرينش هم تلخش
. گذشت بايست ازما مي ما برسد نمي شد؛ و آنچه به نصيب ما مي

ئي از خودشان ندارند تا نفعي  بندگان بدون ياري خدا هيچ اراده
چنانكه خداي عزوجل به . خود رسانده يا زياني ازخود دور سازند به

بگو براي خودم هيچ سود و زياني دردست ندارم «: فرمايد پيامبرش مي
/ يونسسورة ، 188/ اعرافسورة [» هللا خواسته باشدمگر آنچه را ا

49.[2  
مخلوق  گوييم كه كالم خدا مخلوق نيست، و هركس معتقد به ما مي

توان  و معتقديم كه اهللا را درآخرت مي. بودن قرآن باشد كافر است
 بنا بر. شود ديد چشم ديد، درست همانگونه كه ماهِ تمام را مي به

چشم خواهند  را به ن وييؤمنرسيده است، مرواياتي كه از رسول اهللا 
نگرند كافران ازديدنِ او  او مي ؤمنان در بهشت بهولي وقتي م. ديد

 ).شود تا اورا نبينند رابرشان كشيده مي بپرده در(شوند  محجوب مي
سورة [» اند روز از پروردگارشان درپرده آنها درآن«  كه استاهللا سخنِ

  3].15/ مطففين

                                                 
  .17 -15:  همان-2
  .17:  همان-3
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آسمان زيرين  تعالي به  از پيامبر نقل شده كه خدايما روايتهائي كه
ئي  ئي هست؟ آيا استغفاركننده آيا خواهنده«: گويد د و ميكن مينزول 
 گفته و قبول داريم كه همانگونه كه اهللا …را قبول داريم؛ » هست

/ سورة فجر [»پروردگارت با فرشتگان صف اندر صف خواهند آمد«
 هرقدر كه بخواهد به  آمد وامت خواهدي قدر عزوجل خدا] 22

او  ما از رگ گردن به«:  استگفتهبندگانش نزديك خواهد شد، چنانكه 
 ]معراج رفت شبي كه پيامبر به راجع به [، و]16/ سورة ق [»نزديكتريم

ارتفاع دوكمان يا  تر شد و فروتر ايستاد و بهيكسپس نزد«: گويد مي
  4].8/ سورة نجم [»پائينتر بود
تعالي آنها را براي  پيشينياني هستيم كه خداي زوم محبت بهل ما معتقد به

تعالي آنها را ستوده است  رفاقت پيامبر برگزيد؛ و همانگونه كه خداي
گوييم كه امام  ما مي. يمكن ميشان تَوالّ  همه ستاييم، و به ما آنها را مي

؛ - اهللا از او خشنود بادا-فاضل بعد از رسول اهللا ابوبكر صديق بود
ازدين (ة او عزت بخشيد و اورا بر مرتدان تعالي دين را بواسط ايخد

همانگونه كه پيامبر اورا براي امامت نماز  نصرت داد؛ و) دررفتگان
برديگران برتري داد مسلمانان نيز اورا براي امامت برتر دانستند و 

پس از او عمر ابن . اتفاق آرايشان اورا خليفة رسول اهللا ناميدند به
 -پس از او عثمان ابن عفان بود. -  اهللا از او خشنود بادا-دخطاب بو

كه با او جنگيدند، جنگشان ستمگرانه و  ؛ كساني-اهللا از او خشنود بادا
 خدا از او خشنود - پس از او علي ابن ابيطالب بود. تجاوزكارانه بود

                                                 
  .19 -18:  همان-4
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 و. اينها امامانِ بعد از پيامبرند و خالفتشان خالفت نَبوي است. -بادا
بهشتي بودنشان گواهي داد  دهيم كه آن ده تني كه پيامبر به هي ميگوا

 يم، و دربارةكن مي اصحاب پيامبر تَوالّ عموم به. همه اهل بهشتند
 مان اينست كه امامانِ گوييم؛ و عقيده اختالفي كه داشتند سخني نمي

كس درجهان نيست  يافته و بافضيلت بودند و هيچچهارگانه خلفاي ره
  5.ة فضيلتِ ايشان دست يابدتبمر كه به

 مسلمين دعا كرد و همچنين عقيده داريم كه بايد براي صالح امامانِ
امامتشان اعتراف نمود؛ و حتي اگر آنها از راه درست منحرف شوند  به

گمراه است؛ ) بشورد(نيز عقيده داريم كه هركه برضدشان خروج كند 
هيچ برضد ي رشهيچوجه نبايد درهيچ شو ة ما آنست كه بهو عقيد
  6.شركت نمودامامي 

پردازد و آنچه را  يكِ موارد باال مي شرح يك اشعري پس از اين مقدمه به
 ثابت كوشد رساند؛ و مي اثبات مي د با آيات قرآن و احاديث پيامبر بهكن ميبيان 

ند و تالششان براي تأويل ا  ايرانيدينِها كافر و گمراه و پيرو  كند كه معتزلي
  .منظور گمراه كردن مسلمانان و تخريب اسالم است  بهآيات قرآن

كاري كه اشعري انجام داد تالشي سرسختانه بود براي زدودنِ اسالم از 
هائي كه متفكران مسلمان ايراني ازقبيل جعد ابن درهم و غيالن و جهم  پيرايه

بعد ابن صفوان و عمرو ابن عبيد و واصِل ابن عطاء و جاحظ و بِشر مريسي و 
اسالم بسته بودند تا اسالم را با مستلزماتِ  ازآنها جبائي و ديگر همفكرانشان به

                                                 
  .19:  همان-5
  .19:  همان-6
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مسائلي كه درقرآن آمده بود و  بسياري از همساز كنند،ة تمدني يك جامع
كرد را با  نمود و مشكالتي براي ذهنِ منطقي ايجاد مي قبولشان دشوار مي

عنوان يك دينِ مترقي و  هتفسيرهاي عقالني توجيه نمايند، و اسالم را ب
 . جامعه مطرح كنندة دائمِيگرا و همنوا با روندِ رشديابند پذير و تكامل تحول

اسالم (» اسالم سلَف«ئي بود كه  ازاين نظر، ابوالحسن اشعري روي ديگرِ سِكه
 اعمال خشونتهاي ة تكفير وكوشيد با حرب زمان مي نام داشت و تا آن) سنتي

 ة كالميِعبارت ديگر، ابوالحسن اشعري با حرب به. ها برود جنگ معتزلي شديد به
 آنكوشيد كه  ها رودرروي روشنفكرانِ مسلمانِ ايراني ايستاد، و معتزليخودِ 
 كه از آغاز در مكه و مدينه شكل گرفته و  عربي را ارائه دهد سنتيِاسالمِ

  فقهاي بزرگي همچونخطوطش را قرآن و حديث مشخص ساخته بود؛ و
كاري كه . را تفسير كرده بودند  آناسالف و اخالفشابن حنبل و احمد 

ابوالحسن اشعري كرد تئوريزه كردنِ اسالمِ عربي بود؛ و دراين تئوري يك 
خواست چشم و  گرا تعريف شد كه از انسان مي اسالمِ خردستيز و جزميت

كه كنند، و اجازه ندهد  گوش بسته دراطاعت فقيهاني باشد كه دين را تفسير مي
؛ ذهنش راه يابد ة قرآن و حديث و تفسيرهاي فقها هيچ شك و ترديدي بهدربار

 در. دوزخ خواهد رفت خشم خدا گرفتار خواهد شد و درآخرت به وگرنه به
اراده و دست و پا بسته  كردند، انسان يك موجود بي تفسيري كه اينها ازدين مي

. برايش مقرر كرده بودو اسير قضا و قدري محتوم بود كه خدا پيش از خلقت 
سبب بود كه  آن كرد به شد و اهللا را عبادت نمي اگر او كافر بود و مسلمان نمي

اگر او مسلمان و . دوزخ برود خدا اراده كرده بود تا او كافر بماند و سرانجام به
او نظر لطف  سبب بود كه خدا نسبت به رفت به آن بهشت مي نيكوكار بود و به

يعني هم نيكي و هم .  بود كه مسلمان و نيكوكار بشودنموده و مقرر كرده
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 را خدا آفريده بود، و بخشي از بندگان را توفيق نيكوكاري و -  هردو-بدي
آمد آن  ئي كه دراينجا پيش مي اما مسئله. بخشي ديگر را توفيق بدكاري داده بود

ة تولدش اسير قضا و قدري شود كه يك انساني درلحظ گونه مي بود كه چه
چرا بايد مقدر يك انساني چنين باشد كه تمام   وباشد؟شده  پيش تعييناز

را خواسته  پيشه و تبهكار گردد، بدون آنكه خودش اين عمرش بدكار و شقاوت
براي حل اين مشكل گفتند كه درعلم خدا بوده كه آن انسان در  ؟ اينهاباشد

انسان گره زندگيش بد خواهد شد، و براساس علمي كه خدا داشته مقدرِ آن 
بيند و ما  زده شده است؛ زيرا اگر چنين نباشد علمِ ازلي و ابدي خدا خدشه مي

ئي درآينده نيكوكار  دانسته كه يك بنده تعالي نمي رسيم كه خداي اين نتيجه مي به
دنيا آمد و بزرگ شد و عمل كرد آنگاه  خواهد شد يا بدكار؛ و وقتي او به
نفي علمِ   معلوم گردد؛ و اين عقيده منجر بهنيكوكار يا بدكار بودنش براي خدا

توان معتقد بود كه  گونه مي شود؛ زيرا چه كفر مي كاملِ خدا و منجر به شامل و
علم خدا برهمه چيز ازگذشته و آينده احاطه دارد، وآنگاه گفت كه خدا 

ئي نيكوكردار خواهد شد يا بدكردار؟ يك انساني پيش از  داند كه يك بنده نمي
دانسته كه نيك خواهد بود يا بد، و براساس آن  تولد شده باشد خدا ميآنكه م

  .دانسته مقدرش را تعيين كرده است
ئي ساخته  گونه مفهوم ديگر اين عقيده آن بود كه يك انسان را خدا به

شد؛ و چون خدا خودش اورا ساخته بود و  بود كه حتما در زندگيش بد مي
د شد براو خشم گرفته بود و هدايتش دانست كه او كافر و بدكار خواه مي
همچنين بود براي تعيين مقدر يك انسان كه غني باشد يا فقير و . كرد نمي

  و درآمدهدنيا  ة كافران بهحتي كودكاني كه درخان. بدبخت باشد يا نيكبخت
اند بدون آنكه كفر ورزيده باشند يا ستمگر و بدكار شده  كودكي ازدنيا رفته
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براي . ند، زيرا كه گناهشان آنست كه فرزند كافرنديم خدا نيز مورد خشباشند
شود كه بياييد و با پدرو   گفته ميشود و  آتشي افروخته مي درروز قيامتاينها

  7.شويددوزخ وارد  مادرتان به
است   يك مقام انتخابيعقيده داشت كه امامت ة سياسي، اشعريدر نظري

 نظرية براي ردِ وا.  نيستانتصابي و ،گيرد كه توسط مسلمانان صورت مي
ود؛ ما رسيده ب بايست به گفت كه اگر نص وجود داشت مي سياسي شيعه، مي

ساعده ابوبكر را   مسلمانان در سقيفة بنيحال آنكه هيچ نصي وجود ندارد؛ بلكه
مسلمانان معرفي كرد و مسلمانان بر  سپس عمر را ابوبكر به. انتخاب كردند

پس ازآن عثمان در شوراي عمر انتخاب . دندامامت او اتفاق نظر حاصل كر
ين چهارتن در فضيلت ا. علي اتفاق يافتند خالفتِ  بر مؤمنينشد؛ و بعد از او

  8.همان ترتيبي دارند كه در امامت داشتند
كنندة  اين جنبه از عقيدة سياسي را اشعري از معتزله گرفته بود، و نفي

 را خدا پيش از آفرينشِ جهان انكرد امام  سياسي شيعه بود كه تأكيد مينظرية
امامت بيايند و آفريده بوده و مقرر كرده بوده كه در زمانهاي مشخصي به دنيا 

 انتصابي از طرف اهللا است و هيچ انساني در تعيين امام ند؛ و امامت يك مقامكن
نقشي نتواند داشت؛ و حتي اگر همة مردم جهان با امامت يك امامي مخالفت 

 همة آنها امام است، زيرا كه خدا به او امامت داده است، و ارادة كنند او به رغمِ
  .شود خدا قابل نفي نيست، و هركس با ارادة خدا مخالفت كند كافر مي

گفت كه همة اصحاب پيامبر كه  صحت امامت ابوبكر مية اشعري دربار
اورا ابوبكر داده  در آيات قرآن ستوده شده بودند با اتفاق آرايشان دست بيعت به

                                                 
  .79 -56 و 20:  همان-7
  .91:  شهرستاني-8
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برتريش اقرار  فرمانش درآمدند و به جانشين پيامبر ناميده با او بيعت كردند، به
كردند؛ زيرا كه او ازنظر علم و زهد و تدبير و قدرت ادارة امور بر همة ياران 

وقتي پذيرفتيم كه امامت ابوبكر درست بوده نتيجه . پيامبر برتري داشت
علي و عباس نيز با او بيعت كرده . ستگيريم كه او بهترينِ مسلمانان بوده ا مي
امامتش اقرار كردند؛ و جائز نيست كه كسي بگويد علي و عباس آنچه را  به

دردل داشتند خالف چيزي بود كه بروز داده بودند؛ زيرا چنين ادعائي سبب 
تعالي ما را  ازآنجا كه خداي. شود بطالن هرگونه اجماعي در هر موردي مي

  كسينگريم و با باطنِ ظاهر مي  به مامردم نكرده است،شكافتن باطن  مكلف به
 . كه اجماع و اتفاق بر امامت ابوبكر واقع شده استپذيريم مي و ،كاري نداريم

با قبول صحت امامت ابوبكر، صحت امامت عمر كه توسط او تعيين شده بود 
رو درست بود كه توسط شورائي  امامت عثمان نيز ازاين. شود نيز ثابت مي

كدام از اهل شورا در زمان او براي  تخاب شد كه عمر تشكيل داد؛ و هيچان
علي نيز توسط مسلمانان انتخاب شد و امامتش . خودش ادعاي امامت نكرد

  9.ثابت است
جنگ جمل  كه بهو عائشه ة اختالفهاي علي و طلحه و زبير دربار

ز دوطرفِ گفتند يكي ا ها و شيعيان كه مي  برخالف معتزلي-انجاميد، اشعري
شان اهل اجتهاد  آنها همهگويد كه   مي- قضيه برحق و ديگري ناحق بوده است
 همين امر كه پيامبر .كردند بود كه ميبودند و اختالفشان ناشي از اجتهادي 

شان در  تصريح كرده بوده كه آنها اهل بهشتند دليل برآنست كه آنها همه
  10.ندكدامشان خطا نكرد اجتهادشان برحق بودند و هيچ

                                                 
  .91 -89:  االبانه عن اصول الديانه-9

  .91:  همان-10
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 برخالف معتزله كه معاويه را تخطئه -ة اختالف علي و معاويهدربار
نويسد كه اين   مي در االبانهاشعري -ستنددان ميكردند و علي را طرفِ برحق  مي

كدام از اصحاب  اختالف ناشي از اجتهاد علي و معاويه بود و ما نبايد هيچ
 اشعري عقيده داشت كه نويسد كه  ولي شهرستاني مي11پيامبر را برخطا بدانيم؛

معاويه و عمرو عاص برضد علي شوريدند، و علي امام برحق بود و با آنها 
 ظاهرا شهرستاني اين عقيده را از 12.جنگيد) اهل بغي(عنوان شورشي  به

هاي دوراني از زندگي اشعري گرفته باشد كه او هنوز بر مذهب معتزله  نوشته
  .بوده است

نويسد كه اشعري  خوارج، شهرستاني مي  بهة عقيدة اشعري نسبتو دربار
در همه علي عليه السالم «عقيده داشت كه آنها از دين دررفته بودند؛ زيرا كه 

  13.»چرخيد همراهش مي چرخيد حق به هرگونه كه ميبرحق بود، و حال 

* * *  
يِ ديني نوانديشو   سركوب خردگراييبا روي كار آمدنِ متوكلهرحال  به
 مبارزه ، و با هرچه با طرز فكر عرب همساني نداشت دنبال شددر عراق

ها و  شود، و در دوران برمكي ناميده مي» تمدنِ اسالمي«آنچه .  آمدعمل به
يعني دوران هارون الرشيد و مأمون و (هاي عراق  ها و طاهري سرخسي

 به چنان شكوهي رسيد جانبة انديشه بود،  كه دورانِ آزادي همه)دوجانشينش
هاي قرن  هايش چشم جهان را تا امروز خيره كرده است، از نيمهآورد كه دست

                                                 
  .92:  همان-11
  .91:  شهرستاني-12
  . همان-13
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اين وضع  .سوم ازرفتن بازماند، و از آغاز قرن چهارم به بعد رو به زوال رفت
دانشمندان كه عموما يا ، و در عراق و خوزستان از زمان متوكل شروع شد

دند بودند يا اسما مسلمان بو) زرتشتي، مسيحي، يهودي، صابئي(غيرمسلمان 
 شده با انواع آزارها و فشارها مواجه  در عراقولي راهشان از اسالم جدا بود
 ولي درايران جريان رشد تمدني با آهنگي ماليم .دربها بررويشان بسته گرديد

  و،افتاد دست امراي ساماني ها به پس از طاهرينيمة شرقي ايران . جلو رفت به
 كه هنوز جزوِ كاورانساالرانِ دند دانشمندان بزرگي بروز كردر سرزمينهايشان

دوراني اسالمي واردِ  رسيد كه تمدنِ ايراني نظر مي ؛ و چنان بهاند انديشة تمدني
 افتاددست امراي ديلمي  نيز به  نيمة غربيِ ايران.شده است سابقه  بياز شكوهِ

؛ و )شدة اعتزالي  تعديلباورهاي با نوعي شيعيانِ زيدي( بودند مذهب زيديكه 
جانبه  شان انديشمندانِ معتزلي فعاليتهاي فكري همه رزمينهاي تحت سلطهدر س
وابسته مذهبِ  زيدي تبارانِ عرب توسط در زمان آنها اعتزالي انديشةالبته . داشند

به  نويني ها در ايران شكل  دوران ديلميتا اواخرِو به دربار ديلمي تعديل شد، 
  .زآن دراينجا نيستداستانش دراز است و جاي سخن اكه  خود گرفت
درون سغد  يورش اقوام ترك از شرق بهخورشيدي  قرن چهارم پايانِ در

عمر دولت ساماني پايان داد؛ در بخارا و سمرقند دولت تركان تشكيل شد؛  به
خراسان تا گرگان و ري و اسپهان محمود سبكتگين تشكيل سيستان و در 

گسترِ   ايراني ازترس تيغ اسالم دانشمندان. و دولتِ ديلمي را برافكنددولت داد
و درزمان تركان غزنوي .  آواره شدنديخان  ايلگ تركانمحمود سبكتگين و

 جز -ها ايران مسدود ماند، مدرسه ة امكاناتِ رشد علمي درهمايلگخاني 
 بسته شدند، و تنها -شد مدارسي كه درآنها قرآن و حديث و فقه تدريس مي

  .كر باقي ماندندداري درعرصة تف فقها براي ميدان
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گستري كه  پس ازآن با تشكيل دولت تركانِ سلجوقي، سياست اسالم
 تبارِ ايران  فقهاي عرببسيار زيادِپشتكارِ محمود سبكتگين آغاز كرده بود با 
كارِ   دست به-  به تشويق فقهاي بزرگ- استمرار يافت، و شاهان سلجوقي

شدند؛ ) ايران و عراق (توسعه و ايجاد مدارس بزرگ ديني درسراسر قلمروشان
 بازگذاشتند تا منابع ها و دست خواجه نظام الملك را براي ايجاد و ادارة نظاميه

) سني(اشعري خدمت توسعة اسالمِ   پهناور سلجوقي را بهامپراتورياقتصادي 
راستا بود كه فقهاي بسيار بزرگ و پركاري چون امام الحرَمين  دراين. درآورد
 سلفي را با اسالم و امام محمد غزالي ظهور كردند تا سحاق و شيح ابواجويني

 برضدقدرتِ تلقيني بسيار پراثري تئوريزه كنند؛ و درراه دفاع از اسالمِ عربي 
اتهام   مبارزه نمايند؛ و متفكران و دانشمندان را بهفكريهاي  همة عرصه

ن دين بود و خرممزدكي بودن، فيلسوف بودن، زنديگ بودن، قرمطي بودن، 
  .مورد تعقيب و پاكسازي قرار دهند

تنها منبع شناخت و معرفت ) اعم از سني و شيعة امامي(ر تفكر سلَفي د
دو هيچ منبعي براي  براي انسان همانا قرآن و حديث است، و خارج ازاين

انسان عقل داده شده  به. معرفت وجود ندارد و هرچه هست گمراهي است
ة آن بتواند وسيل  و به؛بخواند و درك كنداست تا توسط آن بتواند قرآن را 

نظر  به.  را بفهمد)و نزد شيعه، احاديث منقول از امامان ( منقول از پيامبراحاديثِ
كار  فقهاي سني و شيعه، عقل انسان در هرراه ديگري جز براي اين دومنظور به

علمِ بناي «انجامد؛ و هرعلمي جز علم قرآن و سنت  گمراهي مي گرفته شود به
تفكر فقهاي بزرگي چون غزالي و پيش از او اشعري و ة  خمير.»آخُر است

ئي تشكيل  باقالني و ماوردي و جويني و ديگر فقهاي سني را چنين انديشه
 و كليني و مفيد و صدوقيعني (در عراق ؛ و فقهاي بزرگ شيعة امامي داد مي
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وقي با  عهد سلج سنيِفقهاي.  نيز همين طرز فكر را داشتند)شريف مرتضا
 شمشير برّان و خزانة ةجانب همين انديشه ضمن برخورداري ازحمايت همه

 و يك اسالم واحد كه همانا نگ خردگرائي رفتندج ماالمالِ شاهان سلجوقي به
   . بود را در سرزمينهاي امپراتوري سلجوقي مسلط كردندسلفياسالم 

سالمِ نويني را ترتيب خردگرائيِ سنتي ايراني كه معتزله كوشيدند ا به اين
 جامعه روندة تمدنيِ نيازهاي متحول و پيشبراساس آن بنا كنند كه متناسب با 

 مواجه با رقابت پرقدرتِ جريان پس از سلطة تركان بر ايراندرحركت باشد، 
پرستي شد كه تا آن هنگام درميان ايرانيان  گرائي و مرده پنداري و آخرت خرافه

رهنگِ بيابانيِ برخاسته از باورهاي شمنيِ نگري و ف و آسمان. سابقه نداشت
واردِ ترك كه به قدرت مطلق در ايران تبديل شده بودند به  عناصرِ مهاجم و تازه

شدة ايران صورت  زبان تبارانِ فارسي عرب» گرائيِ سلف«ياري انديشة 
 خود گرفت؛ و اين جريانِ فكريِ مبتني بر پسند به ئي از باورهاي عوام مجموعه
ئي در ميان مجتمعاتِ قبايلي و  فرهنگِ بياباني كه همواره در هر جامعهسنتهاي 

نشينِ شهري از قدرت نفوذ و  هاي عوامِ روستائي و جماعات حاشيه توده
گسترش بسيار باالئي برخوردار بوده است و هست، ما را دهه بعد از دهه به 

گاه اجازه پس سلطة چندصدسالة تركان مهاجم برايران هيچ و ازآن. عقب راند
اش را براي ساختنِ جامعة شايسته و تداوم  نداد كه ايراني نيروي انديشه

لذا اينك وقتي ما به . كار گيرد سالة خويش به بخشيدن به تمدنِ ديرينه و هزاران
نگريم،  ميراث فكري خويش از زمان سلجوقي تا پايان عهد تركانِ قاجاري مي

 اين دوران دراز تاريخ و در جستجوي جايگاه خويش در تمدن بشريِ
هاي فقهي و ديگر موضوعاتِ ديني كه به زبان  دركنار مجموعهآييم،  برمي
كه البته پاسدارانِ زبان و ادبِ (جز مجموعة عظيمي از ديوانهاي شعر اند،  عربي
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عالوه چند كتابِ شعر در زمينة تصوف و   به)اند و برايمان ارجمندند ما بوده
نگاري تاريخي كه در ستايش مهاجمانِ ديروزين و  ع و چند كتاب وقايعرفان،

ي گنبد كه برمردگانِ  بسيار زياد، و شماراند روزين نوشته شده حاكمانِ آن
شان هيچ اثر مثبتي براي  هم مردگاني كه در زندگي آن(اند  يافته ساخته تقدس

ديگران يابيم كه بتوانيم به آن افتخار كنيم و به  چيزي نمي) اند جامعة ما نداشته
اگر هم استثنائي در اين جستجو بيابيم، و مثال در اين رهگذر به . نشان بدهيم

حكيم عمر خيام نيشابوري و خواجه نصير توسي بربخوريم، خواهيم ديد كه 
شده بر  بوستانِ انديشة اولي را دست جور و زور و ستمي كه مهاجمانِ حاكم

دانِ فيلسوفِ خردگرا  ندِ رياضيايرانيان گشوده بودند پرپر كرد، و از آن دانشم
تصوير كشيده شده  كه در رباعياتش به(واخورده و جبرگرا ساخت » خيامِ«يك 
كه (؛ و دومي هم ازهمة آن رياضيات و فلسفه كه در دماغ داشت )است
گيري و پيشگوئيِ  به جز زيجِ اختربيني و فال) ساز باشد توانست تمدن مي

همان كه در كتابهاي درسي (اخته نشد توهمي براي حاكمانِ مغول چيزي س
شود، و  زآن ياد ميهاي ما تحت عنوانِ رصدخانة خواجه نصير توسي ا بچه

مانَد كه شايد يك   پندار ميردش خبر نداشته باشد در اينكسي كه از كارك
  ).شناسي بوده است  كيهانمركز


