
  معتزله و آل بويه

  دكتر حسين مفتخري  �

  ر دانشگاه تربيت معلمايدانش

  علي فتح قبادپور  �

  رشد تاريخ اسالمكارشناس ا

  چكيده

از نفـوذ  ) مأمون، معتصم و واثق(زمان سه تن از خلفاي عباسي    مشاهير معتزلي در    
دامنه اين نفوذ در زمان متوكل عباسي متوقف گرديد؛ چرا          . زيادي برخوردار بودند  

برخالف سيره خلفاي قبلي شيوه اهل حديث را برگزيده و به مخالفـت بـا               وي  كه  
در . اذيـت قـرار داد    آراء و عقايد معتزله برخاست و آنها را مورد تعقيب و آزار و              

اين دوره سختگيري اهل حديث نسبت به معتزله در تمام ممالك آغـاز شـد ولـي                 
مجدداً معتزله از زمان شكل گيري آل بويه تـا دوره اقتـدار آن در ايـران از نفـوذ                    

در اين عصر شخصيتهاي مهم معتزلي مشغول نشر عقايـد          . زيادي برخوردار شدند  
هـا    به مناصب بااليي رسيدند كـه از ايـن نمونـه          خود بودند و حتي بعضي از آنها        

توان به صاحب بن عباد، وزير دو تـن از امـراي بـويهي و قاضـي عبـدالجبار                    مي
  .همداني، قاضي القضات ري اشاره كرد

در مقاله حاضر ضمن اشاره به مذهب آل بويه، علل گرايش معتزلـه بـه ايـشان و                  
رباره آل بويه و نهايتاً افـول       چگونگي گسترش فعاليت اين جريان فكري، سياسي د       

  .آنها را به بحث خواهيم گذاشت
 آل بويه، معتزله، اصحاب حـديث، صـاحب بـن عبـاد، قاضـي               :هاي كليدي   واژه

  .عبدالجبار
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  مقدمه

در بغداد به خالفت رسيد، اهل حديث بر امور چيـره           ) ق247-232(از زماني كه متوكل     

متوكـل  .  مـورد آزار و اذيـت قـرار دادنـد          را) خصوصاً معتزلـه  (شدند و ديگر فرق و مذاهب       

بود كه مردم را از قول به خلق قرآن باز داشت و بحث و جدل را ممنوع                 اي    نخستين خليفه 

وي به شيوخ و محدثين امر كرد كه در مساجد و منـابر حـديث گوينـد و از عامـه                     . ساخت

ا نپذيرفت، بـه    خواست كه به مذاهب آنان بگرايند و در اين مسير هر كس كه دعوت آنها ر               

  1.شديدترين وجه مورد آزار و اذيت قرار دادند

سخت گيري اهل حديث نسبت به معتزله در تمام ممالك آغـاز شـد ولـي معتزلـه بـار                   

ديگر از زمان ظهور آل بويه تا دوره اقتدار آن در ايران از نفـوذ و قـدرت زيـادي برخـوردار          

ه مشغول نشر مقاالت خـود بودنـد و بـه           به عبارتي ديگر در تمام قرن چهارم، معتزل       . بودند

خصوص در قلمرو تسلط آل بويه و در بالد فارس و جبال و خوزستان انتشار مذهب اعتزال          

بيش از جاهاي ديگر بود؛ زيرا آل بويه آن فرقه را حمايت كردند و از ميان رجال آن دولت،                   

ب بن عباد وزير    بعضي خود معتزلي مذهب و گسترش دهنده عقايد آن بودند؛ چنانكه صاح           

  2. اعتقاد داشت و مشغول ترويج آن بود*مشهور بويهي به بهشميه

 بعد از شرايط سختي كه متوكل در دستگاه خالفت بر معتزله تحميل كرده بود، به نظر               

امـا آن چيـزي كـه شـاهد آن          . رسيد كه ديگر معتزله نتوانند به حيات خود ادامه دهنـد           مي

كه معتزله در دربار آل بويه توانست دوباره به اقتـدار خـود             بوديم، حكايت از اين امر داشت       

به خاطر اقتـدار معتزلـه      . برسد و بسياري از آثار علماي معتزلي در زمان آل بويه نوشته شد            

كه اند    در اين دوره، بسياري از آل بويه را با بغداد عهد مأمون، معتصم و واثق مقايسه كرده                

  .باشد  مي در دوره آل بويهحاكي از نفوذ فكري و سياسي معتزله

  مذهب آل بويه

شيعه ايراني بودند كه دولت بزرگي تأسيس نمودند        هاي    بويهيان از مشهورترين خاندان   

ق 322حكومت اين سلسله در يـازدهم ذي القعـده          . و به ديلميان و يا ديالمه مشهور شدند       

  3.تق پايان ياف448آغاز گرديد و با سقوط بغداد به دست سالجقه در سال 
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وجود ندارد، اما اينكه طرفدار كدام فرقـه        اي    در مورد شيعه بودن آل بويه شك و شبهه        

با توجه به آنكه بيشتر مردم گيالن و طبرسـتان را حـسن             . شيعه بودند محل اختالف است    

بن علي اطروش معروف به ناصركبير، داعي زيدي به اسالم درآورد و در ايـن زمـان آئـين                   

آنـان را زيـدي     اي    وذ بويهيان نيز استقرار يافته بود، بنابراين عـده        زيدي در مناطق تحت نف    

 شاهد ديگر بر اين مدعا آن است كه معزالدوله يكي از علويان به 4.اند مذهب به شمار آورده

نام ابوعبداهللا داعي را محتـرم شـمرد و او را نقيـب علويـان ناميـد و همچنـين ابوعبـداهللا                      

تر مرگ از معزالدوله عيادت كرد و درباره اعتقاداتش بـا او            بصيري از زيديان معتزلي، در بس     

ممكن است كه معزالدوله در اواخـر عمـر بـه تـشيع             :  ابن جوزي گويد   5.به گفتگو پرداخت  

  6.اثناعشري گرويده باشد؛ زيرا او در جوار قبور ائمه اثناعشريان دفن شد

به مناسبت عاشوراي   . ردمعزالدوله بويهي از نظر اعتقادي ترويج رسوم شيعي را تأييد ك          

، در  352، نخستين بار عزاداري عمومي در روز دهم محـرم در سـال              7شهادت امام حسين  

 ذيحجـه همـان     18 در همين سال بازارها تعطيل شد و در روز           7.زمان معزالدوله برگزار شد   

سال، روز غديرخم را با برپاكردن چادرهاي آذين بسته و افروختن آتش و نواختن موسـيقي                

 در دوران حكومـت معزالدولـه و در اثنـاي حكومـت             8.جشن گرفتنـد  ... زيارت كاظمين و  و  

 در  353عزالدوله در سـال     . پسرش عزالدوله نيز مجالسي به مناسبت اين ايام برگزار گرديد         

اقدام كرد و به دنبال آن ابوعبداهللا داعي در مقام اعتراض،           ها    مقام حاكم موصل عليه زيدي    

  9.رستان ترك كردبغداد را به سمت طب

كه بـه   اي    در كتيبه . آيد كه عضدالدوله شيعه امامي بوده است        مي از ظواهر امر چنين بر    

 نوشته شده است نام دوازده امـام همـراه          363فرمان عضدالدوله در تخت جمشيد در تاريخ        

 عضدالدوله با مرمت و نوسـازي مرقـد مطهـر حـضرت             10.با تحيات مرسوم ذكر شده است     

 در كربال، تمايالت شيعي خود را ابراز كرد و پـس از مـرگ               7ف و امام حسين    در نج  7علي

  11. دفن شد7در جوار مرقد علي

ظاهراً پادشاهان بزرگ آل بويه از قبيل عمادالدوله، ركـن الدولـه و عـضدالدوله شـيعه                 

 اين مطلب از سخنان علماي بـزرگ شـيعه كـه معاصـر              .اند  تمايالتي به شيعه امامي داشته    

ركن الدولـه اميـر بـويهي و        . گردد  مي و از گفته علماي زمانهاي بعد نيز معلوم       اند    دهآنان بو 

شـيخ صـدوق در كتـاب       . شيخ صدوق عالم شيعي اهميت زيادي براي يكديگر قائل بودند         

 برگـشتم،   7 چون از سفر زيارت مشهد رضا      352كند كه در سال       مي عيون اخبار الرضا نقل   
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گفت خـوب   . دي و به جاي من زيارت نمودي؟ گفتم آري        ركن الدوله پرسيد به من دعا كر      

 برخورد عضدالدوله بـا     12.كردي، به من ثابت شده است كه دعاي آن مكان مستجاب است           

شيخ مفيد كه   . شيخ مفيد نمونه ديگري از احترام اميران بويهي در حق عالمان شيعي است            

مـذاهب مختلـف منـاظراتي      در زمان عضدالدوله رياست شعيه را بر عهده داشت، با پيروان            

كه ميان شيخ و قاضي عبـدالجبار  ها  يكي از اين مناظره   . داشته كه بسيار حائز اهميت است     

وي شيخ را طلب كرد و از كيفيت منـاظره          . معتزلي جريان يافت، به سمع عضدالدوله رسيد      

ره او  شيخ مطلب را شرح داد و عضدالدوله او را گرامي داشت و جوائز بزرگي دربا              . جويا شد 

  13.مقرر فرمود

توان به درستي روشن كرد كه آل بويه پيرو كدام يـك از فـرق شـيعه                   نمي با اين همه  

شـد،    مي بوده اند؛ زيرا در اطراف آنان پيرواني از فرق زيدي، اسماعيلي و دوازده امامي پيدا              

اين فرقه  نمودند، آنان را هواداران       مي اما چون حمايت و پشتيباني خاصي از دوازده اماميان        

  .اند معرفي كرده

اغلب اميران بويهي براي جلوگيري از پديدآمدن درگيريهـاي مـذهبي و فرقـه اي، بـا                 

كردنـد و     مـي  آكنده از تسامح و آزادانديشي با اصحاب و ارباب فرق ديگر برخورد           اي    روحيه

در . دماندن  مي طرف  بي آمد، غالباً   مي حتي در درگيري هايي كه ميان شيعيان و سنيان پديد         

موجود بين شيعيان و سنيان، حتي يك بار معزالدوله هاشميان را توقيف كـرد              هاي    درگيري

 ميان اهالي اصفهان و قم فتنه برخاست و         345 متقابالً در سال     14.و فتنه را خاموش ساخت    

نقل شده است كه مردي از اهـالي قـم، يـاران پيـامبر را               . سبب آن اختالف در مذهب بود     

 نچـو . ، اهالي اصفهان شورش كردنـد و جمعـي از دو گـروه كـشته شـدند                دشنام داده بود  

 15.الدوله اين خبر را شـنيد، كـساني را بـه اصـفهان فرسـتاد كـه از آنهـا بـاج بگيرنـد               ركن

عضدالدوله نيز آشكارا اهل تسامح مذهبي بود و حتي وزيري نصراني به نام نصربن هارون               

:  اميران بويهي است كـه مادلونـگ گويـد         )تسامح مذهبي ( به جهت همين روحيه      16.داشت

نخـست كـيش    انـد     خاندان بويه كه گاه آنها را نخستين شيعه دوازده امامي به شـمار آورده             

آنكه با هيچ شاخه خاصي از        بي زيدي داشته و پس از آن پشتيبان معتزليان و شيعيان شدند          

  17.تشيع بيعت كرده باشند

  علل گرايش معتزله به آل بويه

همـه جانبـه    هـاي     مت بويهيان همزمان با درخشان ترين عـصر دگرگـوني         دوران حكو 
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از ايـن رو آن     . خ اسالم، يعني سدة چهارم هجري است      يعلمي، فرهنگي و اجتماعي در تار     

خاندان از يك سو وارث مساعي و كوششهاي پيشين دانشمندان مسلمان بودند و از سـوي                

 موجبات تعالي و رشد فزاينـده علـم و          ديگر با حمايت و پشتيباني از اهل دانش و فرهنگ،         

از سوي ديگر معتزلـه جريـاني بـود         . ل آن را فروزانتر كردند    عمعرفت را فراهم ساخته و مش     

متكي بر تفكر و استدالل كه براي ادامه حيات نيازمنـد بـه مـساعدبودن اوضـاع علمـي و                    

 دنبال آغاز تجزيه به. فرهنگي است و دولت آل بويه از چنين مزيتي براي آنها برخوردار بود

و هـا     خالفت عباسي در اوايل سده سوم و روند روزافزون آن در سده چهارم هجري، دولت              

 حكومتهـاي متعـددي پديـد آمدنـد كـه همگـي بـراي رهـايي از سـلطه خلفـاي عباســي          

كوشيدند تا آنكه در پايان همان سده، قلمرو گسترده خالفت ميان حكومتها و دولتهـاي        مي

 در ميان اين فرمانروايان، آل بويه به سبب تحوالت اجتماعي           19.م گرديد خرد و كالن تقسي   

. برخوردارنـد اي    و فرهنگي كم و بيش عميقي كه در قلمروشان پديدار شد از اعتبـار ويـژه               

بسياري از فرمانروايان بويهي مركز حكومت خود را به وجود دانشمندان، حكيمان و اديبان              

د و ادب پرور آن خاندان در پرورش اهل فضل و دانـش و              اعتبار بخشيدند و وزيران دانشمن    

در چنـين فـضايي فـرق       . ترويج علم و فرهنگ از هيچ كوشش و حمايتي دريـغ نورزيدنـد            

مختلف شروع به تحرك وسيعي نمودند و در ميان فـرق مـسلمين، فرقـه معتزلـه از ارج و                    

  .يه آيين معتزله بوداهميت وااليي برخوردار گرديد و مكتب كالمي مسلط در دوران آل بو

. از ديگر ويژگيهاي بارز اين خاندان بايد به سياست تسامح و تساهل ايشان اشاره كـرد               

همانگونه كه اشاره شد آنان اگر چه شيعي بودند و تمايالت شيعي داشتند ولـي بـراي اداره               

ر آل بويه از آغاز روي كار آمدن خود د        . حكومت خود سياست تسامح و تساهل را برگزيدند       

ولي بايد دانست روابطشان بـا      . ترويج و تقويت مذهب شيعه و شعارهاي آن كوشش كردند         

. كمتر اتفاق افتاد كه از لحاظ مذهبي با آنان مخالفتي كرده باشند           . اهل تسنن نيز خوب بود    

شـد، زود در جبـران آن و رفـع            مـي  حتي اگر گاهي پيشامدي موجب رنجش اهـل تـسنن         

آنطـور كـه از منـابع       . ه معزالدوله در موردي اين كـار را كـرد         انكنكوشيدند چ   مي سوءتفاهم

آيد، در نزاع هايي كه آن زمـان گـاهي ميـان سـني و شـيعه مخـصوصاً در                      مي تاريخي بر 

داد، اغلب پادشاهان آل بويه، گذشته از اينكه خود هيچگونه مداخله             مي روزهاي عاشورا رخ  

 عده بسياري از پيـروان      20.گرفتند  مي ف را نداشتند، با شدت هر چه تمامتر جلو نزاع و اختال         

توانستند در پناه مسلمانان به دين خود باقي بماننـد و جزيـه بپردازنـد يعنـي                   مي ادياني كه 
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بعـضي از   . كردنـد   مـي  يهوديان، مسيحيان، زرتشتيان و صابئين در ميان مـسلمين زيـست          

 عنـوان نمونـه ابـوالعال       ايشان در دستگاه خلفا و پادشاهان به مقامات مهم نائل آمدند؛ بـه            

عيسي بن الحسن بن ابزونا مردي نصراني بود كه مهلبي او را بر تمام اسرار خود آگاه كرده            

 در ميان غيرمـسلمانان     22. يكي از وزيران عضدالدوله نيز نصر بن هارون مسيحي بود          21.بود

  23.عضدالدوله بودند، ابواسحاق صابي از همه معروفتر استدر دربار كه 

گر ويژگيهاي بارز امراي آل بويه آن بود كه چندان به خلفا اعتقادي نداشـتند؛ بـه                 از دي 

طوري كه در عهد آنها، پنج خليفه روي كار آمدند كه خود در عزل و نـصب آنـان دخالـت                     

البتـه بايـد    . داشتند و به همين خاطر، معتزله توانستند از شر دستگاه خالفت در امان باشند             

 خليفه، از روي سياست و حسن تدبير بود و به صورت محترمانه بـا               گفت كه برخورد آنها با    

كردند، هر چند كه معتقد بودند كه حق خالفت بايد از آل عباس به علويان                 مي خليفه رفتار 

  .منتقل شود

اي  در اين دوره خلفـا از خـود اراده      . بعد از دوره متوكل، غالمان ترك قدرت يافته بودند        

 گيري و اداره امور بر عهده نيروي تركـان بـود و چـون تركـان                 نداشتند و در واقع تصميم    

روحيه سازگاري با تفكر عقالني نداشتند، با اين نوع طرز تفكر كـه تفكـر معتزلـه بـود بـه                     

در همين دوره بود كه اهل سنت و حديث غلبه يافتند و بـه آزار مخالفـان                 . مبارزه پرداختند 

ار مخصوصاً امام احمد بن حنبل پيشقدم بود        خود، به خصوص معتزله برخاستند و در اين ك        

سخت بر ضد آنان داد و قدرت او به حدي در بغداد زياد شد كه مدتها بعد از                  هاي    كه فتوي 

داستان تفتيش منازل به دست حنابلـه و شكـستن خمهـاي شـراب و آالت                . وي باقي ماند  

ه غير از دوره    طرب و ضرب و شتم جواري و مغنيات مشهورست و به همين خاطر معتزله ب              

 در اين عهد، معتزلـه مـشغول        24.آل بويه، قدرت چنداني براي تظاهر به اعتزال پيدا نكردند         

نشر مقاالت خود بودند و در قلمرو آل بويه، انتشار مذهب اعتزال بيش از جاهاي ديگر بود؛                 

ولـت آل   بنابراين امري طبيعي بود كه معتزله به د  25.زيرا آل بويه آن فرقه را حمايت كردند       

  .بويه گرايش پيدا كنند و مشغول فعاليت خود در قلمرو آن دولت گردند

  گسترش فعاليت معتزله در دوران آل بويه

روزگار آل بويه شاهد تجديد حيات معتزله بود كه اوج آن به انتشار عقايد و آراء قاضـي                  

د آل بويـه     پيـروي از آيـين معتزلـه در عهـ          26.عبدالجبار و شاگردانش در شهر ري انجاميد      

مكتب كالمي مسلط در اين زمان اعتـزال        . محدود به گروه، جماعت و يا آيين خاصي نبود        
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بود و پيروان فقهي مختلفي چون حنفي، شافعي، شيعيان زيدي و حتي از اماميـان كـساني                 

در واقع معتزله با استعانت آل      . كردند  مي از موارد از آئين اعتزال پيروي     اي    بودند كه در پاره   

ه توانستند حلقات درسي بزرگي ايجاد كنند و در اين حلقات، اصول  قواعد خود را بدون                 بوي

توان به حلقه درسي ابي الحـسين         مي از اين حلقات درس،   . اينكه معارضي باشد، بيان كنند    

  27.محمدبن طيب بصيري در بغداد و حلقه درس حسن بن رجاء الدهان اشاره كرد

تـوان    مـي  معتزله در مراكز مهم اشتغال داشتند و از آنها        در همين دوره، گروه زيادي از       

اين طريقه رشد كـرد     . قاضي عبدالجبار را نام برد كه قاضي القضاه ري و نواحي اطراف بود            

 شهرري در اين زمان به عنـوان        28.و در كل اماكن و بازارها صحبت از معتزله به ميان آمد           

ه عنوان مهمتـرين مركـز گـسترش فعاليـت          منشأ و كانون فعاليتهاي معتزله مطرح بود و ب        

ايشان از آن ياد شده است؛ چرا كه فعاليتهاي اين فرقه در همين شهر به مرحله شـكوفايي                  

. رسيد و بعداً به نواحي كناره درياي خزر و حتي به سرزميني چون يمـن انتقـال پيـدا كـرد                    

ي انبـوه از    مردم شهرري در سدة سوم و نيمه نخست سـدة چهـارم كـه از ديربـاز جمـاعت                  

 300كه در حدود سـال      (كردند، پيرو مكتب كالمي حسين نجار         مي حنفيان در آنجا زندگي   

 29.بودند كه آن مكتب پيرواني بسيار نيز در حومه ري، قزوين و گرگـان داشـت               ) زيسته مي

آنها ايمان را به شـيوه مرجئيـان تعريـف          . نجاريه به ويژه مكتب خاص كالمي حنفيان بود       

 30دقيق قدري بـود، امـا دربـاره صـفتهاي خـدايي، نظريـه ضدشـبه               اي     گونه كردند كه به  

  31.داشتند كه به عقيده معتزله در اين باب نزديك بود) تعطيل(

اين امر به ويژه در پـي       . در روزگار آل بويه، ري يكي از كانونهاي مهم معتزليان گشت          

نشمند معتزلي آن زمـان     كوششهاي وزير خاندان بويه، صاحب بن عباد بود كه بزرگترين دا          

 و بنا به گفته مقدسي، داعيان معتزلـي را          32عبدالجبار همداني را قاضي القضات ري ساخت      

 با اينكـه قاضـي عبـدالجبار خـود كـيش            33.به ميان گروههاي حنفي منطقه گسيل داشت      

شافعي داشت، تأثير او به گونه آموزگاري در ميان حنفيان، شيعيان امامي و زيدي كه آنهـا                 

  34.يز از پشتيباني صاحب پسر عباد برخوردار بودند، بسيار زياد بودن

هم معتزليان و هـم اشـعريان    . مكتب كالمي مسلط در دوران آل بويه، آيين معتزله بود         

مكتب معتزلي بصره و بغداد، . پايگاههاي فعاليت خود را از بصره به بغداد منتقل كرده بودند

.  در دربار آل بويه، از اهميت وااليـي برخـوردار بـود            شاخه ديگري را در ري ايجاد كرد كه       

به دو فرقه سني و شيعه تقسيم شدند كه اكثريت شيعيان را جناح پيروان زيديده               ها    معتزلي
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بهشميه مكتبي بود كـه نامـشان را از ابوهاشـم جبـائي گرفتـه بودنـد و                  . دادند  مي تشكيل

بود كه مرشد   ) 369متوفي  (هللا بصري   از جمله اين افراد ابوعبدا    . هواخواهان بسياري داشت  

صاحب بن عباد وزير از معتزليان مخلـص و         . مريدان متعددي از جمله قاضي عبدالجبار بود      

از شاگردان ابوهاشم و ابواسحاق نصيبيني بود و همو بود كه قاضـي عبـدالجبار را بـه ري                   

ايـن مكتـب    . ردنيز در ري ايجاد ك    اي    بدين ترتيب مكتب بصره و بغداد، شعبه      . دعوت كرد 

روابط نزديك با زيديه را حفظ كـرد و بـسياري از زيديـه از جملـه ابوعبـداهللا داعـي، نـزد                       

عبدالجبار نيز امامان زيدي را در جمع شاگردان خود داشت و           . ابوعبداهللا بصري تلمذ كردند   

 زيـديان در زمـان      35.در اواخر قرن چهارم، نفوذ معتزله در تشيع زيدي بـه اوج خـود رسـيد               

ابوعبداهللا مهدي فرزند حسن پسر     . مانروايي خاندان بويه در ايران به اوج عظمت رسيدند        فر

قاسم الداعي كه چندي بعد امام زيدي گشت، مورد تكريم فراوان معزالدولـه بـويهي قـرار                 

 ابوعبداهللا  36.گرفت و از سوي وي به پايگاه وكيل يا نماينده علويان در بغداد برگماشته شد              

بدالجبار نقش بسيار مـؤثري در پيـشرفت و تـسريع بخـشيدن بـه رونـد                 بصري و قاضي ع   

  .حركتي مكتب معتزله در ميان زيديان ايفا كردند

در ميان امامان زيدي كناره درياي خزر پس از ناصر، بلند آوازده تـرين عالمانـشان، دو                 

و ) 411متـوفي   (برادر دانشمند از خاندان بطحاني به نامهاي احمد پسر حسين مؤيـد بـاهللا               

ابوطالب يحيي ناطق بالحق بودند كه هر دو روزگاري در ري به محفل وزير خانـدان بويـه                  

 اين هر   37.صاحب بن عباد و قاضي القضات معتزلي او، عبدالجبار همداني وابستگي داشتند           

دو برادر در آمل از پشت پدري كه كيش امامي داشت چشم به جهـان گـشودند و در زيـر                     

والعباس حسني كه يكي از نمايندگان بزرگ مكتب هادي در طبرسـتان            نفوذ آموزگارشان اب  

اينان در بغداد، نزد ابوعبداهللا بصري كه به ابوعبـداهللا مهـدي            . بود به كيش زيدي گرويدند    

  38.نيز درس آموخته بود، كالم معتزلي را آموختند

امام زيدي   مكتب معتزلي بصره بود و سه        يابوعبداهللا بصيري، پيش از عبدالجبار پيشوا     

مكتـب  هـاي      نظريـه  39.به كوشش همين ابوعبداهللا، كالم معتزلي مكتب بصره را پذيرفتند         

درياي خزر گشت و از همين جا بـه يمـن           هاي    معتزلي بصره، ويژگي كيش زيدي در كناره      

نيز سرايت كرد و در برابر مكتب محلـي يمـن كـه پيـرو مكتـب معتزلـي بغـداد بـود قـد                         

ور وسـيعي از حمايـت حنفيـان نيـز          طـ الوه بر حمايت زيديان بـه        معتزليان ع  40.برافراشت

معتزليان به ويـژه در     . كه بسياري از عالمان حنفي معتزلي بودند      اي    برخوردار بودند، به گونه   
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گويـا مكتـب كالمـي      . ميان جوامع حنفي عراق و باختر ايران نفوذي در خور توجه يافتنـد            

ـ          فقـه و   هـاي     دك از مـذهب حنفـي در زمينـه        معتزله در زاد بوم اصلي اش بصره، اندك ان

 مكتـب معتزلـه از بـصره بـه سـوي خـاور، خوزسـتان و فـارس                   41.كرد  مي مناسك پيروي 

گسترش يافت و به ظاهر در شهرهايي همانند اهواز، رامهرمز، تستر، عسكر مكرم، سيراف              

 گويـا از     بيشتر معتزليان آن جاهـا،     42.و صيمره پايگاههاي عاميانه و گسترده به دست آورد        

و ) 369متوفي  (در بغداد، ميان متكلمان معتزلي مانند ابوعبداهللا بصري         . جامعه حنفي بودند  

مذهب فقهي حنفي، پيوندي نزديك بود و شماري از برجسته ترين دانشمندان فقه حنفـي               

) 436م(و ابوعبداهللا صيمري    ) 270م(، ابوبكر رازي    )340متوفي  (همچون ابوالحسن كرخي    

كـيش زيـدي در ايـران، در فراسـوي          هـاي      بيهق كـانون ديگـر آمـوزش       43.ندمعتزلي بود 

بنا به نوشته ابن فندق، رئيس بيهق ابوالقاسم علي پسر محمـد   . درياي خزر بود  هاي    واليت

 در آنجا چهـار مدرسـه از بـراي چهـار            414پسر حسين چندي پيش از جمادي االول سال         

 44.ت و پيروانشان، معتزليان و زيديان بنا كـرد        جناح يعني حنفيان، شافعيان، كراميان و سادا      

آيد كه زيديان از نظر كالمي پيـرو جريـان فكـري معتزلـه                مي از اين دسته بندي چنين بر     

  .اند بوده

قاضـي القـضات    . بسيار به فقه از خود نـشان دادنـد        اي    در عصر آل بويه، معتزله عالقه     

د و اين تمايل كالمي تأثيري در شأن معروف بغداد، عبيداهللا بن احمدبن معروف، معتزلي بو   

فقه اكثر آنها حنفي بود و ابوالحسن كرخي فقـه حنفـي را بـا               . فقيهان در نظر عوام نداشت    

كالم معتزله در هم آميخت و از جمله شاگردانش در علم فقه، ابوعبداهللا بـصري و علـوي                  

  و هـم كـالم تعلـيم    ابوالحسن حسني از علويان نيز هم فقه   45.زيدي ابوعبداهللا داعي بودند   

شد كه هم فقها و هـم متكلمـان در آنهـا              مي در دربار ابن عباد نيز مجالسي برگزار      . داد مي

 اگر بخواهيم از فردي به عنوان نقطه ثقل اين جريـان در قـرن چهـارم                 46.شدند  مي حاضر

  .هجري نام ببريم بايد از صاحب بن عباد ياد كنيم

  زالصاحب بن عباد و نقش وي در گسترش اعت

پدر صاحب يعني عبادبن عباس در طالقان آموزگار مدرسه بود و سپس كاتب و پـس از                 

بدين ترتيب اين منصب به طور طبيعي به عنـوان نـوعي ميـراث              . آن وزير ركن الدوله شد    

كـه از   اي    به گفته خوارزمي او در دامن وزارت بار آمد و آشـيانه           . خانوادگي به صاحب رسيد   

كه شير آن را حتي تا آخرين قطره مكيـده بـود؛            اي    همان بود و دايه   آن خزيد و از آن پريد       
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 مؤيدالدوله پسر ركن    347 ابن عباد در سال      47.وزارت همچون ميراثي از پدرش به او رسيد       

 ركـن الدولـه درگذشـت، صـاحب نـزد           366الدوله را تا بغداد همراهي كرد و چون در سال           

 مؤيدالدوله بـه    48.ز مرگ ابن عميد به وزارت رسيد      مؤيدالدوله ابتدا مقام كاتبي يافت و بعد ا       

تدبير صاحب بن عباد، وزير با كفايت و نامدارش همچنان آن نواحي را در اختيار داشت تـا                  

 در گرگان درگذشت و جانشيني براي خود تعيين نكـرد و ميـدان بـراي                373آنكه به سال    

بزرگان دولت به اشاره صاحب بن       پس از مرگ مؤيدالدوله،      49.تاخت و تاز فخرالدوله بازماند    

 فخرالدوله  50.عباد، فخرالدوله را از نيشابور فراخواندند و جانشيني مؤيدالدوله را به او سپردند            

با تثبيت صاحب بن عباد در وزارت خويش، سياست گذشته مؤيدالدولـه را كـه بـه وسـيله                   

  51.شد، همچنان تثبيت كرد  ميصاحب انشاء

سال وزارت مؤيدالدوله و فخرالدوله را به عهـده داشـت و             18صاحب بن عباد به مدت      

. كردنـد   مـي  آنها احترام زيادي براي وي قائل بودند و پيوسته در اداره امور از او نظرخواهي              

 پس از مرگ صاحب بن عباد، وزير فاضـل و كـاردان و بـا وفـاي                  385فخرالدوله، به سال    

 387دره كرد و چندي بعد از وي، بـه سـال         خود، اموال او و اطرافيانش را ناجوانمردانه مصا       

 قوت معتزله در دوره آل بويه مديون صاحب بن عبـاد اسـت؛ وي               52.در قلعه ري درگذشت   

هنگامي كه به وزارت رسيد و قوت و قدرت به او رسيد، تالش خـود را در جهـت پيـروزي                     

كـرد و بـه     معتزليان را از گروههاي مختلف دور خود جمع         . اعتزال و نشر آن مبذول داشت     

ري در عهد فخرالدوله مثـل بغـداد در عهـد مـأمون و معتـصم و                 . آنها مناصب عالي سپرد   

 ويژگي ديگر وي در جهت تسريع بخشيدن رونـد          53.صاحب هم مثال احمدبن ابي دؤاد بود      

در اين جلسات گـروه كثيـري   . رو به رشد معتزله، تشكيل جلسات مناظره توسط ايشان بود       

 54.كردنـد   مـي  شدند و عمدتاً در مورد خلـق قـرآن منـاظره            مي عدر مجلس مناظره وي جم    

صاحب بن عباد عالوه بر گسترش فكري مكتب معتزله، در امور سياسـي و حكـومتي نيـز                  

بود كه همين عامـل بـه نوبـه خـود، تـأثير فراوانـي بـر                 اي    داراي شخصيت بارز و برجسته    

 با مرگ ابـن عميـد، وزيـر         .گسترش جريان اعتزال در قرن چهارم از خود بر جاي گذاشت          

 در بـين وزراي     55.مؤيدالدوله جايي براي ترقي صاحب بن عباد در دستگاه آل بويه باز شـد             

تمام طبقات از   . آل بويه، صاحب بن عباد، روي هم رفته بيش از ديگران نام و آوازه داشت              

. آوردند ي م امراء، كتاب و شعرا تا سربازان و عامه در حق وي شرايط تكريم و ادب به جاي                

. دويدنـد   مـي  بوسـيدند و در ركـابش       مي حتي روساي ديلم در حضور وي كرنش و زمين را         
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 وي بـه    56.فخرالدوله هم در مرض موتوي به عيادتش رفت و مكرر از حال وي جويـا شـد                

و هـا     در لشكركـشي  . عهد فخرالدولـه نقـش اساسـي داشـت        هاي    خصوص در لشكر كشي   

خواست او نيز مثـل ابـن عميـد           مي را صاحب داشت كه   سياستهاي ماوراء آنها، نقش عمده      

  57.امارت و وزارت را با هم توأم كند

تـوان گفـت هـيچ يـك از وزيـران آل بويـه چنـين          مـي بود كهاي   قدرت وي به اندازه   

  .استقالل و قدرتي نداشتند

  افول معتزله

عتزلـه نيـز از     هر زمان كه دولت آل بويه از اقتدار الزم برخوردار بود، به تبعيـت از آن م                

چنين قدرتي برخوردار بود كه اوج قدرت معتزله را در زمان صاحب بن عباد وزير دو تـن از                   

در همين دوره بود كه حلقات      . كنيم  مي امراي بويهي يعني مؤيدالدوله و فخرالدوله مشاهده      

شـد و حتـي       مي گرفت و جلسات مناظره تشكيل      مي درسي معتزله شكل منسجمي به خود     

اين روند رو به رشد معتزله تا زمان فخرالدولـه          . كرد  مي در اين جلسات شركت   خود صاحب   

بعد از مرگ صاحب، معتزله اقتدار خود را از دسـت داد            . و مرگ صاحب بن عباد ادامه يافت      

  .و عالوه بر آن، دولت آل بويه دچار اضمحالل و فروپاشي گرديد

 دچار اخـتالل گرديـد؛ زيـرا        پس از مرگ فخرالدوله، حكومت بويهيان در ري و همدان         

از اين رو، همسر وي، سيده خـاتون،        . پسران خردسال فخرالدوله توان ادارة امور را نداشتند       

وي ري را به پسر چهارساله اش،       . امور را به دست گرفت و قلمرو فخرالدوله را تقسيم كرد          

صـفهان را بـه     مجدالدوله و همدان و كرمانشاه را به ديگر فرزند خردسالش شمس الدوله، ا            

. پسر دايي اش عالءالدوله كاكويه واگذار كرد و خود همچنان به سرپرستي امـور پرداخـت               

دخالتهاي سيده خاتون آتش اختالف و كـشمكش را در خانـدان فخرالدولـه برافروخـت و                 

 افزون بر اين، سپاهيان مجدالدوله مكرر بشوريدند        58.اقتدار آنان را به شدت متزلزل گردانيد      

 به ري آمد و     420محمود به سال    .  بيم آنان از سلطان محمود غزنوي ياري خواست        و او از  

 59.مجدالدوله و خانواده اش را به غزنين فرستاد و حكومت بويهيان را در آن ديار پايـان داد                 

 قلمرو ابوالحسين سماءالدوله آخرين حكمران بويهي در        414چندي پيش از آن نيز به سال        

تصرف عالءالدوله كاكويه والي اصفهان درآمد و شاخه ديالمه همدان همدان و كرمانشاه به 

  60.نيز مانند ديگر بويهيان برافتاد  به اين ترتيب حكومت آل بويه منقرض گرديد

معتزله نيز به چنين وضعيتي گرفتار شده بودند، چـون آل بويـه دچـار تفـرق و تـشتت                    
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توان چنين گفت كه      مي .سرايت كرد گرديد، اين تفرق و تشتت به جريان فكري معتزله نيز           

آخرين دوره اعتبار معتزله مقارن ايامي است كه صاحب بن عبـاد در دربـار آل بويـه مقـام                    

وزارت داشت و در پرتو اين مقام، قاضي عبدالجبار موفق به تربيت شـاگرداني در شـهرري                 

ت گرايـان   اين تجديد حيات مخالفـت سـن      . شد كه اين دوره، دوره طاليي براي معتزله بود        

بغداد را در زمان خالفت القادر و القائم برانگيخت و محمود غزنوي در ري و جاهاي ديگـر                  

  61.به زجر و آزار معتزليان پرداخت

در اواخر دوران آل بويه، مكتب اعتزال تحـت فـشار شـديد محافـل اصـحاب حـديث،                   

شـهود رسـمي    قضات حنفي و    . خصوصاً حنبليها قرار گرفت كه با حمايت عمومي توأم بود         

مظنون به داشتن تمايالت معتزلي وادار به انكار علني آن شدند و تـدريس كـالم معتزلـي                  

 معتزله تا حدي در تنگنا قرار گرفتند كه القادر باهللا، خليقه عباسـي در               62.سخت محدود شد  

بر طبق اين   . منتشر كرد كه به اعالميه قادري مشهور گرديد       اي     هجري اعالميه  409سال  

، قادر باهللا بار ديگر تمايل خود را به اهـل حـديث و سـنت نـشان داد و از فقهـاي                       اعالميه

وي قائل به كفـر    . معتزلي حنفي خواست كه از اعتزال دوري كنند و به اهل حديث بگرايند            

آنها را از كالم و تـدريس و منـاظره در مـورد اعتـزال و                . معتزله و قائلين به خلق قرآن بود      

خالف اهل حديث نهي كرد و گفت كه اگر مخالف آن عمل كنند             و مقاالت م  ) رفض(شيعه  

  63.به عذاب و عقوب آن دچار خواهند شد

عين الدوله محمود غزنوي نيز مشغول تحقيق و بازرسي در منـاطق مختلـف گرديـد و                 

... قادر به او امر كرد كه كساني كه از معتزله، رافضه، اسماعيليه، قرامطه، جهميه، مشبهه و               

او امر كـرد كـه گروههـاي       . ات برساند و يا آنها را به زندان افكند و يا تبعيد كند            را به مجاز  

مختلف غير از اهل حديث را بر منابر مسلمين لعن كنند و آنها را از محل و ديارشان طـرد                    

اين امر به منزله سنتي در اسالم شد كه بر طبـق آن بـه               . كنند و اجازه تبليغ به آنها ندهند      

 اين منظور در هر روز جمعه در حلقه اصـحاب حـديث در              64.لفان پرداختند آزار و اذيت مخا   

 گـشوده شـدن شـهر ري بـه دسـت            65.شدند  مي شد و مردم حاضر     مي جامع مهدي خوانده  

 و به آتش كشيده شدن كتابهاي معتزلي و كتابهـاي الحـادي             420محمود غزنوي در سال     

 نتوانـست نفـوذ آنهـا را ريـشه كـن           سخت بر معتزليان بود ولي    اي    ديگر به فرمان او ضربه    

 چرا كه پس از برافتادن خاندان بويه، شهرري در سراسر سده پنجم و نيمه نخست                66سازد؛

 446در همين شهر بود كه در سال        . سده ششم، هنوز كانوني مهم از آموزشهاي زيدي بود        
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جبار بـود   ق موفق باهللا ابوعبداهللا حسين پسر اسماعيل جرجاني كه شاگرد قاضـي عبـدال             .  ه

 يكي از بزرگترين و ارجمندترين دانشمندان حنفي شهرري در آغـاز دوره   67.كرد  مي تدريس

 نجاريـان پايگـاه     68.سلجوقي اسماعيل پسر علي سمان نيز سخت مبلغ كالم معتزلـي بـود            

خويش را در شهر حفظ كردند هر چند ديگر به ظاهر متكلمي برجسته از ميان ايشان پديد                 

 سده ششم اينان هنوز مسجد جامع كهن را در دست داشتند و ديگر حنفيان               در ميانه . نيامد

 بايـد   69.آمدنـد   مي در مسجدي نوتر كه طغرل بيك سلطان سلجوقي آن را ساخته بود گرد            

گفت كه كالم معتزلي و فقه حنفي در مناطقي مثل ماوراءالنهر و بيهـق و يمـن همچنـان                   

 مغول بـر بـالد اسـالمي و اواسـط قـرن هفـتم               عقيده به اعتزال تا استيالي    . شد  مي تبليغ

و اديـب مـورخ     ) 467-538(هجري هنوز پيرواني داشت و عالمه بزرگ جاراهللا زمخشري          

شارح نهج البالغه در قرون شـشم و هفـتم          ) 586-655(مشهور عبدالحميدبن ابي الحديد     

  70.كردند  ميهجري هنوز از اين مذهب تبعيت

  نتيجه گيري

در ايـن دوره، ايـن      . روايي بويهيان با شرايط نامساعدي روبرو بودند      معتزله قبل از فرمان   

و هـا     مهري  بي مكتب عالوه بر اينكه اهميت و نفوذ سياسي خود را از دست داده بود، مورد              

در شرايطي كه بسياري بر اين باور بودند كه . آماج حمالت اهل حديث و حنابله قرار گرفت   

خالفت و هم در ميان عامه مـردم از دسـت داده اسـت،    معتزله نفوذ خود را هم در دستگاه      

آل بويه در ايران به فرمانروايي رسيدند و در پرتو سياست تـسامح و              . امري ديگر حادث شد   

تساهلي كه اتخاذ كردند، فرق و مذاهب مختلف شروع به نشو و نماي طريقه فكري خـود                 

يتهاي مـشهوري چـون قاضـي       در اين دوره معتزله، بار ديگر احياء گرديد و شخص         . نمودند

عبدالجبار و ابوالحسن بصري شروع به تأليف آثار و تربيت شاگردان نمودنـد و يـا افـرادي                  

مانند صاحب بن عباد در حيطه سياسي از نفوذ زيادي برخوردار گرديدند كـه همـين نفـوذ                  

  .سياسي باعث پيشرفت معتزله گرديد

د و تا زمـان فخرالدولـه كـه آل          قدرت و گسترش آل بويه مرادف با گسترش معتزله بو         

بعد از زمان . بويه از نفوذ زيادي برخوردار بود، اين طريقه فكري نيز رشد چشمگيري داشت        

چـون  . فخرالدوله كه دولت آل بويه به ضعف گراييد، معتزله نيز گرفتار چنين حالتي گرديد             

 كتابهـاي   محمود غزنوي به ري لشكر كـشيد و دولـت بويهيـان را برانـداخت، بـسياري از                 

  .معتزلي را سوزاند و به فرمان القادر باهللا آنها را مورد آزار و اذيت قرار داد
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با همه اين احوال و شرايط، به علت گسترش و نفـوذ فكـري ايـن مكتـب در منـاطق                     

مختلف، اين آئين از بين نرفت، اين طريقه فكري از طريق ايران به ديگر سرزمينها چـون                 

انتقال پيدا كرد و در زمانهاي بعد، عده زيـادي از           ...  بيهق، يمن و   واليات كناره درياي خزر،   

  .كردند  مياين مكتب پيروي
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BBF-BBE  
ML. � ��3�3� ���[Wf �5� BB + �EBC  
MD. � ��3�3� ��P1�q�1� C + �CYY  
Ma. � ��3�3� �=<	? �5� L + �Dm  
Ym. � ��3�3� ���[Wf �5� B + �EEa  
YB.3�H1�:PS  � ����7� X��� ^7��$ ��	O �7�< �E � ��3PO�3�� ����#$BCLE � +MYD  
YE. � ��3�3� ��3j� �5� D + �CDB  
YC. + ��3�3� �����? ��� =:!< EmD  
YM. � ���5��� Gdq� �=	;� Z	@�7 F ��5 ��	�k� ��� �>�!�@  ��$ +EBB  
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YY. + ��3�3� ��	O �7�< �3�H1�:PS MLL  
YF.��;! �?  
YL.��;! ?�  
YD. � ��3�3� ��3j� �5� a + �CFD:q5 �5   
Ya. + ���;! CLE-CLB  
Fm.��;! �?  
FB.�@�� �i
	1���   =�! + ��3�3� ���A�aF  
FE.�@�� % �#P�[� �i
	1��� ��bW7%   =�!>: �� ��A�  =�! ��
�3� ���K �:#�� ��;�@ ��	? �;?�$

 �R:@BCLY �l +CM  
FC. � ���:�5 ^7��$ �=�:�5 �3zf M ��5 ��[b1���� �Z%�35  ��$ +CD  
FM. � ��3�3� �=<	? �5� BY + �BEY  
FY. ���bWQ1� ^7��$ ��r	3�1� �7:1� tA? ���H1� �5 ��[b1���� �Z%�35  ��$ +CDm  
FF.�@�� �i
	1���   =�! + ��3�3� ���A�YD  
FL. � ���N3;1� ���1 ��
A9�S �d� �5� BF � ��5�q1� ����1� ��3�� ��� �Z%�35BMBF �o +EML  
FD.�@�� �i
	1���   =�! + ��3�3� ���A�YD  
Fa.��;! �?  
Lm. ���Q5	
 ��:
�f �t�P@� R�PS  �=�	#r ����#$BCMY �l +MD  


