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 72-37، ص 87 بهار و تابستان، هفتمم، شمارۀ چهار  سالتاریخ و تمدن اسالمی،  

  1کالم فلسفه و  وین عباسی نخستیخلفا
  

   انی محبوب مهدودکتر                                                                  
  یخو  واحدیدانشگاه آزاد اسالماستادیار                                                                    

  Mahbub-mahdavian@yahoo.com 
  

  :دهیچک
قدرت یافتن عباسیان تحوالتی بنیادین در ساختار حکومت پدید آورد و مشارکت اقوام             

ها، به ویژه نفوذ      این دگرگونی . و ملل مختلف در امور جای انحصارطلبی اعراف را گرفت         
ایرانیان بر دستگاه خالفت، به رویکرد نخستین خلفا به اخذ و نشر علوم انجامید کـه در           

هـای فلـسفی و       جلی گردید و از این رهگذر زمینـۀ گـسترش اندیـشه           نهضت ترجمه مت  
کالمی فراهم شد؛ از سوی دیگر این خلفا، خاصّه مأمون، با انگیزۀ کسب و جمع اقتـدار                 
سیاسی و مرجعیّت دینی در نهاد خالفت به حمایت از معتزله برخاست و در زیـر لـوای     

هـای    حرکت که در توسعه اندیـشه     صیانت از دین به سرکوب مخالفان پرداخت؛ امّا این          
فلسفی و کالمی بسیار مؤثر افتـاد، بـه دلیـل حمایتهـا و فـشارهای حکـومتی از آن بـا               

العمل اهل حدیث و عامّه مردم روبرو شد و با ظهور کالم اشـعری و سـلطۀ اهـل                     عکس
   .سنّت و جماعت متوقف گردید

  
   . معتزله، فلسفه، کالمباسی، عخالفتتاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی،  :ها ژهوا کلید
  
  مقدّمه

حکومت توانست   های امویان، نمی    سیاست ضد جامعه اسالمی به علت نیروهای قدرتمند انباشته بر       
، بـرای مـدت     ای عرب تعریـف شـده بـود        قبیله عمدتاً افکار  مبنای معیارهای سنتی و    که بر   را آنان

  .وها عباسیان را به قدرت رساندهمان نیر انفجار ین رویا از. زمانی طوالنی تحمل کند
حتی اقتـصادی   سیاسی، اجتماعی و ساختار به قدرت رسیدن عباسیان، تغییرات بنیادین در  

 فلــسفه  وکــالم توســعه مباحــث عقلــی و کــه در تغییراتــی ،جامعــه اســالمی بــه وجــود آورد
  . تأثیرگذاربوده است
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خراسان یک عربی زبان هـم        در توانستی اگر«که  به ابومسلم   این جمله معروف ابراهیم امام      
 مـسیری قـرارداد کـه دیگـر         بـود کـه عباسـیان را در        حـاکمیتی  و تفکـر  ، سرآغاز 1»باقی نگذار 

وابـستگی نهـضت عباسـی بـه        . به آنان اعتماد کننـد      و اشندمتکی ب به اعراب   تنها  توانستند   نمی
 ه ویژه ایرانیان را در    ب ،مشارکت اقوام دیگر    و ،حکومت را شکست   ایرانیان، انحصارطلبی اعراب در   

رأس  جایگاه شرکای حکومتی، بـه تـدریج در        ایرانیان در . سیاسی حکومت تضمین کرد    ساختار
  .مدیریت سیاسی دستگاه خالفت عباسیان قرارگرفتند

بیرونـی  ابوریحـان   ای بـود کـه حتـی         به گونه عباسیان  خالفت   عمق تأثیرگذاری ایرانیان در   
همـان ابتـدای خالفـت       عباسیان از . 2خوانده است » شرقی  و دولت عباسیان را دولتی خراسانی    «

 عباسـیان نـه تنهـا مرکـز       . دندشـ  رای را پـذ   وزرای ایرانـی   مشاوران و  های ایرانی و   اندیشه و افکار
عباسـی   آنان مثـل منـصور     حوزه پایتخت ساسانیان قراردادند، بلکه برخی از       حکومت خود را در   

   .دنارجای پای ساسانیان بگذ ربای پ، ندکوشید
 اندیشه تـأثیر   توسعه علم و   در،  دیوانی مدیریت اداری و   در  تغییر  با ایجاد  نیچن  هم عباسیان

شـد کـه بـه       اب ودبیران اداره می   تّکُ عظیمی از  دیوانی به وسیله قشر    دستگاه اداری و  . گذاشتند
  .توسعه علوم ایفا کردند ای در علمی خود، نقش برجسته مقتضای وضع شغلی و

ـ  ها به عربی، با تحصیل و       ترجمه دیوان  ۀدور ازدبیران که    زبـان عربـی، بـه تـدریج         در رتبحّ
 اعتبار به موالی، به   عباسیان نگرش خالفت   با تغییر  ه بودند، بدنه حکومتی کسب کرد     در یاهمیت

  و نـد  به مقتضای ضروریات شغلی، به مطالعه کتب گذشـته روی آورد           و. اهمیتشان افزوده شد   و
های خود، اهمیـت     توصیف قلقشندی در . کسب کردند  ارزشمند یاطالعات،  های مختلف  حوزه در
ایـن   از. 3سـت  را مورد تأکیـد قـرارداده ا       های گوناگون  کسب مهارت جه به   میزان توّ  دبیری و  کار

تحـصیل علـوم جدیـد، نقـش         علـوم گذشـته و     های گوناگون و   اندیشه  بر با آشنایی روی دبیران   
متکلمـین   ی از برخ به ویژه که نام       ایفاء کردند؛  ه به زبان عربی   انتقال مواریث گذشت   واسطه را در  

  . توان یافت میان طبقه دبیران می مترجمان را در فیلسوفان و و
 داشت، مشارکت عباسیان در   یمستقیم  تأثیر هفلسف  کالم و  توسعهروند   که در ی  ل دیگر عام
 ۀدور در. المـی بـود   همراهـی آنـان بـا برخـی فـرق ک           های علمـی و    حرکتاز  دهی برخی    سامان

                                                 
  .6/300طبری، . 1
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  39/                 خلفای نخستین عباسی و فلسفه و کالم                                                       

هـای   اندیـشه  نفوذ وحاکم  ت اندیشه سیاسی    های نخستین، به علت تفاو     همان سال  از یان،عباس
  نشان دادند و    بیشتری عرب تمایل  به ویژه متفکران غیر     به تعامل با اندیشمندان و     ءموالی، خلفا 
آنـان شـکل    حمایـت    گرفتند که نهضت بزرگی مثل نهضت ترجمه بـا         مسیری قرار  به تدریج در  

آنان کوشیدند به این طریـق، بـه برخـی تمـایالت             البته به تناسب این حمایت، برخی از      . گرفت
رواج عقاید آنان، نمونۀ بارزی      معتزله و  حمایت از  تالش مأمون در  . جامه عمل بپوشانند   خود نیز 

 هـای  بـا حمایـت    یـک سـو     از :دوسویه عمـل کـرد    اتخاذ چنین سیاستی    . رود می آن به شمار   از
هـای   دخالـت  سـوی دیگـر     از ؛دشـ گسترش سریع آنهـا فـراهم        علوم، زمینه رشد و    حکومتی از 

تـابعی از تحـوالت سیاسـی و تمـایالت عقیـدتی خلفـا و               طبیعی فلسفه وکـالم را       سیاسی سیر 
  .اطرافیان او قرار داد

  
   آن نژادهای گوناگون در  اقوام وگرد آمدنامکان  تأسیس بغداد و

توسـعه  رونـد    خالفت اسالمی، فرصـت نـوینی در       بغداد به عنوان مرکز    رعباسیان با تأسیس شه   
 حتـی چیـنش مـردم در       شـهرها و   تاریخ اسالم ترکیب جمعیتی نواحی و      در. علوم ایجاد کردند  

بـرای  . حوادث نقش مهمی ایفـا کـرده اسـت         رخدادها و  بسیاری از   در ،های داخلی شهرها   محله
با  خود جای داد و    ایرانی را در   مردم عرب و   ندی از یرآکوفه، ب  اسالم، تأسیس شهر   صدر مثال در 

سـپاهیان،   ایرانیـان، از   بدوی، و  تا قبایل شمالی، جنوبی و    ) ص( صحابه پیامبر  سکونت اعراب، از  
 جمعیـت از   ، ترکیـب نـاهمگونی از     آن  در صـنعتگران  کشاورزان و  اسراء، اهل بیوتات، دهقانان و    

به تدریج با انتقال نیروهای سیاسی، اعتقـادی،          و 1تاجتماعی شکل گرف   لحاظ قومی، فرهنگی و   
اعتقـادات ایـن     رسـوم و   مجموعـه آداب و    منتقـل شـد و     سیاسی جهان اسالم به ایـن شـهر        بار

جهـان   مرکـز ،  بغـداد  شـهر . اسالم را رقم زد    حوادث تاریخی صدر   جمعیت ناهمگون، بسیاری از   
 علمـی  نیروهای سیاسی، مذهبی و    دی از مانند کوفه، با بافت جمعیتی گوناگون، برآین        نیز اسالم

هـای   زبان رسوم و  ، آداب و  ها با نژاد  یمردم،  خود جای داد   را در و اندیشمندانی از ملل گوناگون      
ای  فرهنگ خـود، جامعـه     رسوم و  با انتقال آداب و   که  آرامی   ، سریانی و   پهلوی عربی، گوناگون از 

  .  به وجود آوردند راچندفرهنگی
 ضـرورت   آنهـا   که تکـرار    است سخن رفته فراوان  مهاجر به بغداد    مندان  دربارۀ اهمیت اندیش  
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پیـروزی   شود که آنان به علت ایفای نقش برجسته در         مورد ایرانیان یادآوری می    فقط در . 1ندارد
  و نـد اداره خالفـت مـشارکت کرد      اقبال خلفای عباسی به مواریـث ایـران، در         نهضت عباسیان و  

  رایـج در   علـوم  برخـی از  روی نه تنها      این از. بگذارند معه تأثیر هدایت علمی جا   درافتند  یامکان  
 ، بلکه بـه اذعـان محققـان   ،گرفت عباسی قرار طب مورد توجه منصور  جمله علم نجوم و    ایران از 

 وکـسانی مثـل ابـن       2ابتدا به واسطه زبان پهلوی به عربی ترجمـه شـد           در کتب عقلی یونان نیز   
اهمیـت چنـین    .3ازپهلـوی بـه عربـی ترجمـه کردنـد         مقفع، برخـی ازکتـب فلـسفه ومنطـق را           

هـای   ترجمـه  یونـانی و   های نخـستین آثـار     ای آنها بین ترجمه    هایی، تنها به نقش واسطه     ترجمه
ترجمه بود   ازحرکتی سرآغاز بلکه اهمیت اساسی آنها در  علوم عقلی به زبان عربی نیست،بعدی
  .تداوم یافتآن  پس از و، عواین دوره شر که از

 دارنـدگان علـم در   شتریـ  بای بود که ابن خلـدون   علوم به گونه  توسعه  روند   ایرانیان در  یرتأث
 مـوالی و   عقلی از  علوم شرعی و   دانشوران در  که بیشتر  این از وایرانیان دانسته    ازرا  اسالم  جهان  
  . 4کند شگفتی می ، اظهاراند عجم

  
                                                 

؛ احمـد   کارنامه اسالم؛ زرین کوب، علم و تمدن در اسالم    ؛ نصر، تاریخ علوم عقلی  ، صفا،    عصرالمأمون رفاعی،: نکـ  . 1
  .صبح االسالم و ظهر االسالم و ضحی االسالمأمین، 

  .37-35کوتاس، : نکـ . 2
  .396ابن ندیم، . 3
هایی که واقعیـت دارد ایـن اسـت کـه           از شگفتی «: کند  ابن خلدون بیان می   . 1150-2/1148،مقدمه ابن خلدون،    .4

 خواه در علوم شرعی و چه در دانشهای عقلی بجز در موارد نادری عجم هـستند و اگـر                بیشتر دانشوران ملّت اسالم   
کسانی از آنان هم یافت شوند که از حیث نژاد عرب هستند،از لحاظ زبان و مهد تربیت و مشایخ و استادان عجمـی             

، »عجـم «منظـور ابـن خلـدون از        ). 2/1148همـان، (و صـاحب شـریعت عربـی اسـت          ) دین(هستند با اینکه ملّت     
را در تحقیقات خـود مـورد توجـه قـرار داده              آید و یار شاطر نیز آن       گونه که از ادامۀ مباحث ابن خلدون برمی         همان
علـوم از آیـین     پـس   ... «، ایرانیان بوده است؛ برای نمونه اظهار کرده اسـت           )20،حضور ایران در جهان اسالم    (است  

هـا از ایرانیـان       در تمدن و کیفیـات آن ماننـد صـنایع و پیـشه            ... در آن عهد مردم شهری    ... رفت  شهریان بشمار می  
اند بر این امـور اسـتوارتر و    چه ایرانیان بعلت تمدن راسخی که از آغاز تشکیل دولت فارس داشته . کردند  تبعیت می 

ویه و پس از او فارسی و بدنبال آنان زجاج بود و همـۀ آنـان از لحـاظ       داناتر بودند؛ چنانکه صاحب صناعت نحو سیب      
هـم کلیـۀ علمـای علـم      .. .همه عالمان اصول فقه   ... همچنین بیشتر دانندگان حدیث   ... رفتند  نژاد ایرانی بشمار می   

 روی مـصداق    کالم و همچنین بیشتر مفسران ایرانی بودند و بجز ایرانیان کسی به تدوین علم قیام نکـرد و از ایـن                    
اگر دانش بر گردن آسـمان درآویـزد قـومی از مـردم فـارس بـدان نائـل                   «: ، پدید آمد که فرمود    )ص( گفتار پیامبر 

  ). 1151-1150مقدمه، (» آورند را بدست می  آیند و آن می
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  41/                 خلفای نخستین عباسی و فلسفه و کالم                                                       

  مکال فلسفه وتوجه به  درهای خلفای نخستین عباسی  انگیزه
بعـضاً   گسترش کالم اسـالمی و  تا متوکل عباسی که در منصور از برای خلفای نخستین عباسی،  

 اقـدامات آنـان در   برخی از است که با توجّه به آنها،    هایی متصوّر  اند، انگیزه  بوده فلسفه تأثیرگذار 
: یـزۀ کلـی   قالـب دو انگ    هـای آنـان را در      انگیزه. شود تر تبیین می   آسان فلسفه، ارتباط با کالم و   
کـالم   فلـسفه و   گیری از  بهره های دستگاه خالفت عباسی و     های مخالف سیاست   مقابله با اندیشه  

سـیر   را در  نتـایج آن   تـوان بررسـی و     مـی  در جهت تأمین آمریت دینی بـرای دسـتگاه خالفـت،          
   .مؤثر دانستفلسفه،  کالم و های عقلی و اندیشه
  
   عباسیاندستگاه خالفت  مخالفیها اندیشهبا  مقابله

آنها برای همه کسانی که بـا   شعارهایی به قدرت رسیدند که تفسیر    معیارها و اساس   عباسیان بر 
 بودنـد،   خشنودبراندازی امویان    هایی که از   تمامی گروه . 1یکسان نبود  آنان همکاری کرده بودند،   

ـ  هرکـدام از   اندیشیدند و  مورد جایگزینی آنان، ضرورتاً همانند عباسیان نمی       در بـه نـسبت    ان  آن
حـق    و انکـار   ،بـا انحـصارطلبی عباسـیان      کردند که این امـر     حقوقی را مطالبه می    مشارکتشان،
  .گردیدل نهان مبدّ و ها، به رویارویی آشکار گروهاین  بسیاری از

 نیـز  به قدرت رسیدن پس از عباسیان نوعی ایدئولوژی سیاسی ـ مذهبی را طراحی کردند و 
های دیگر   حالی که گرایش   در؛  تداوم آن بهره گرفتند    بیت حکومت و   همان ایدئولوژی برای تث    از

برآورده شدن هدف مـشترک یعنـی سـقوط امویـان،            همکاری کننده با نهضت عباسیان، پس از      
دستور کارهـا   « هم زمان    ،های مدعی  این روی گروه    از .های جایگزین خود را طرح کردند      اندیشه

بـه تـدریج بـه       طبیعی خوشایند عباسیان نبود و     به طور مطرح کردند که      را 2» شان ایدئولوژی و
 کـه عمـدتاً ناشـی از       هـا بـا وجـود ایـن        گیری جبهه این تقابل و  . تقابل منتهی شد   گیری و  جبهه

قالب  گویی به ادعاهای عباسیان در     پاسخ در  ولی به دلیل شرایط موجود و      ،تمایالت سیاسی بود  
  .شد می دینی بیان ت مدعیازبان و

 ازدیگـری    و،  علـوی  هـای شـیعی و     جانب گروه   یکی از  ،ئولوژیکی برای عباسیان  ایدات  خطر

                                                 
بـه نتیجـه     انسجام دعـوت عباسـیان و      بود که در  » )ص( الرضا من آل محمد   « محوری شعار  نمونه مشخص آن،   .1

حالیکـه شـیعیانی کـه بـا         در کردنـد؛  دنبـال مـی    طرح این شعار   از عباسیان اهداف خاصّی را    .بود یدن آن مؤثر  رس
 ). 5 خضری، :ـ کن( دندنمو آن دریافت می دیگری از چیز عباسیان همکاری نمودند،

  .66 گوتاس،.2
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اعتقـاد    در  عباسیان، ضد برالعمل   عکس ف در شیعیان با وجود اختال   . های ایرانی بود   گروهجانب  
 دهـی قیـام و     سـامان  برخـی بـا    .حقانیت خالفت عباسیان مـشترک بودنـد       به عدم مشروعیت و   

 دینـی   -با دنبـال کـردن حرکـت سیاسـی           ،)ع( صادق مام جعفر مانند ا  برخی دیگر  ، و 1شورش
  .نمودند مخالفت خود را با عباسیان ابراز آمیز مسالمت
گروههـای ایرانـی مخـالف       ظهـور افـراد و     برای دستگاه خالفت عباسـیان،     عینی دیگر  خطر

 اب و برانـدازی حکومـت اعـر      با توسل به هدف إحیاء ادیان ملـی ایرانـی،          عباسیان بود که عمدتاً   
حامیان آنـان کـه طبقـات مختلـف      ترکیب جمعیتی پیروان و. کردند استقالل ایران را دنبال می    

  .کرد نمایان می گرفت، جدّی بودن این خطر را بیشتر برمی  را درهجامع
عباسی به خـوبی     رسد وضعیت موجود را دستگاه خالفت عباسیان به ویژه منصور          می به نظر 

 بـه   حـسابگریش  بـه علـت       و 2ذکاوت بود  صاحب رأی و   اهوش و  فردی ب  که منصور. درک کردند 
به شـدت    این مخالفان را   سو یک ، برای مقابله با خطرات مذکور، از      3شهرت داشت » الدوانیق ابو«

هـای مـردم    میان تـوده  سوی دیگر کوشید عناصری را که محبوبیت آنان را در       از وسرکوب کرد   
  .برداری کند آنها به نفع خود بهره از جذب کرده، شناسایی وفراهم آورده بود، 

 عباسـی از   منـصور کنیم کـه     کالم بیان می   فلسفه و  تأثیر آن در   و تفصیل مطالب مذکور   در
 بـه خـوبی آگـاه و      ) ع(عاهای فرزندان امام حسن   ادّ به ویژه از  ) ع( نظریات حکومتی خاندان علی   

 ایـن روی   ؛ از 4 بیعت کرده بـود    کیه به عنوان نامزد خالفت    الزّ دوره امویان با محمد نفس     حتی در 
بـا نهایـت     خانـدان او   با محمد و   سو یک از منصور. آنان برای خالفت عباسیان واقف بود      به خطر 

برای  سوی دیگر   از ،5برادرش ابراهیم را به شدت سرکوب کرد       قیام محمد و    و نمودقساوت رفتار 
 کـردن آن، سـعی نمـود آن         یا حداقل کم رنـگ     ع و بین بردن کارآیی اصول ایدئولوژیکی تشیّ      از

قتـل   ع، پـس از   میان تشیّ  اصل نصرت الهی در    با آگاهی از   او. اصول را به نفع خود مصادره کند      
ـ        6را برای خود برگزیـد     »منصور« ابراهیم، لقب افتخارآمیز   محمد و   ت؛ همچنـین بـه علـت اهمیّ

                                                 
 شـورش،  دهی قیـام و    ا سازمان ب برادرش ابراهیم،  محمد نفس الزکیه و    شیعیان مانند شریک بن شیخ و       برخی از  .1
  ).به بعد 2/374 ،تاریخیعقوبی،  ؛6/403 طبری،: ـ کن( العمل نشان دادند مقابل عباسیان عکس در
 .242 سیوطی، .2
  .242 ، سیوطی،279 ،خواجه نظام الملک .3
  .120 ابن طقطقی،.4
  . به بعد2/374، تاریخ  یعقوبی،: نکـ .5
  .323-322 ،التنبیه واإلشراف  مسعودی،.6
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  43/                 خلفای نخستین عباسی و فلسفه و کالم                                                       

» مهـدی « اب لقـب  ع، با انتخـ   میان تشیّ  روایات اسالمی به ویژه به عنوان منجی در        در» مهدی«
صدد القاء تطبیق    ، در 1» لقبی شیعی است   تمام عیار « جانشین خود که به صورتی     برای فرزند و  

  پیامبر زبان از» ا السفاح، منا المنصور، منا المهدی     منّ« جعل روایت . برآمد برای او  روایات مذکور 
، 3 صـورت گرفـت    تایـا بـا رو    ادعای تطبیق او   های بعد دربارۀ ردّ    دوره هایی که در   بحث  و 2)ص(

  .این مدعاست دلیل بر
مزدکـی بـه هـم آمیختـه         ایران که احساسات نیرومند قومی با عقاید قدیم زرتـشتی و           در« اما

های ایرانیان   اندیشه و افکار آشنایی عباسیان از   درک صحیح و  . بود ای دیگر  ، وضعیت به گونه   4»بود
امویـان ممکـن     ، پیـروزی آنـان را بـر       5 اسـت  نامۀ ابراهیم امام به ابومسلم خراسانی متجلـی        که در 
 کـه   ه بودنـد  به تجربـه دریافتـ      و آگاه بودند ایرانیان   آنان به تفاوت اعراب و    رسد   می به نظر . ساخت

ها را سـاقط     های عمیقی را که بتوانند حکومت      دهی نهضت  نشین توانایی سازمان   های عربی  سرزمین
 از. نـد برخوردار الزم برای این کار   ملی   ایدئولوژیکی و داد  استع توانایی و  کنند، ندارند ولی ایرانیان از    

هـای   آن که نگران اعراب باشـند، نگـران نهـضت          عباسی بیش از   این روی عباسیان به ویژه منصور     
  .خود نشان ندادند ای از گونه مسامحه برخورد با آنان هیچ در  وندایرانی بود

امویـان بـه عباسـیان       ره انتقال خالفت از   دو درتا حدودی   مطالبات ایرانیان که     ها و  خواسته
 وارد مرحلۀ نـوینی شـد وگروههـای مختلفـی کـه             با واقعه قتل ابومسلم    ، بود یافته فرصت ظهور 

 نیّـات واقعـی خـود را آشـکار         هـا و   حول محوریت ابومسلم، با امویان مبارزه کرده بودند، گرایش        
 آید، فصل مـشترک آنـان تـالش در         برمی های آن روزگار   مجموعه گزارش  گونه که از   آن. نمودند

اعتقـادات ادیـان     یـا التقـاطی از     تحت لوای احیای ادیان باستانی ایـران و        جهت استقالل ایران،  
 هـای مـردم، در      زیرا آنان کارآیی طرح شعارهای دینی را بـرای جـذب تـوده             ؛مختلف بوده است  

  .نهضت عباسیان تجربه کرده بودند
تـوان دریافـت      می ، عباسیان ۀهای دور  ای مربوط به قیام   ه گزارش با وجود برخی تردیدها در    

که به خونخـواهی    برای مثال سنباد    . بوده است  6»کیش زرتشت  همه آنها ابومسلم و    کانون« که

                                                 
  .72  گوتاس،.1
 .242؛ سیوطی، 64-1/63  خطیب بغدادی،.2
  .248-6/247  ابن کثیر،: نکـ .3
  .368 حتی، .4
  .4/351  ابن اثیر،.5
 .1/87  اشپولر،.6

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID
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 گونـاگونی از   ، عناصـر  1نمودند مزدایی می  که پیروانش اصوالً   وس بود با آن   ، مج ابومسلم قیام کرد  
 دین خود متعصّب نبود و     در اینکه او  به خاطر . 2پیوستند و شیعه به ا   ۀغال ، مزدکیان و  دینان مخرّ
 او جدا بودنـد، بـه اقتـضای حاجـت و            از ،اصول دین  حتی در  که کیش وی نداشتند و     کسانی با

 هـزار  100حتی و هزار 90هزار،   60بیش از  را پیروان او  تعداد   .3کرده است  سیاست همراهی می  
همـراه وی    بـه دسـت گرفتـه و       انی بـود کـه شمـشیر      کس بیش از  تردید حامیان او   بی،  4اند گفته

حتی ویرانی خانـه کعبـه اعـالم کـرده           بین بردن دولت عرب و     سنباد هدف خود را از    . جنگیدند
 سجـستان و   مـردم هـرات، بـادغیس و       از هـزار  300سیس که گفته شده      همچنین استاد . 5بود

  .7قاید به آفرید بودع گویا پیرو  و،، خونخواه ابومسلم6را همراهی کردند خراسان او
دهـد کـه     حجم عظیم پیروان آنها نشان مـی       و های مذکور  گستردگی سرزمینی پیروان قیام   

میـان   باعث مقبولیت آنهـا در    دینی،    بلکه پشتوانه ملی و    ،هایی معمولی نبود   ها، شورش  این قیام 
، ها ن شورش ای از خلیفه عباسی با احساس خطر     منصوررسد   می به نظر . های مردم شده بود    توده
 به سرکوبی آنها پرداخت قساوت  ونخست با نهایت قدرت  . برد ه به کار  ویّمواجهه با آنان، دو رَ     در

ولیعهد خـود     و 8سرکوب کرد  روز 70درپی ، قیام سنباد را در      ای که با اعزام لشکریان پی      به گونه 
وانه ایدئولوژیکی  پشتشناختبا  سوی دیگر از. 9فرستادسیس    سرکوبی استاد  بهمهدی را شخصاً    

صـدد جـذب     هـای مختلـف مـردم، در       ب حمایت تـوده   لج ها در علت موفقیت آن   ها و  این نهضت 
  .آنها برآمد بهره گرفتن از ایدئولوژیکی و عناصر

های خونخواه ابومـسلم     جنبش او. کرد متمرکز ماوراءالنهر وتوجه خود را به خراسان       منصور
هـا را     مورد حمایـت ایـن جنـبش       رانییباستانی ا   و های ملی  سنتمناسب دید    را سرکوب کرد و   

بـرای جامـه عمـل       منـصور . 10 به خود اختـصاص دهـد      هااهمیت آن  جاذبه و   از  بهره گرفتن  برای
                                                 

  .1/44  فرای،.1
 .406 ؛ زرّین کوب،280 ،خواجه نظام الملک .2
  .179 ،صدیقی .3
  .280 ،لملکخواجه نظام ا؛ 3/294، مروج الذهب مسعودی، : ـکن .4
  .همانجا .5
  .1/211 العبر، ؛ ذهبی،5/162 ؛ ابن اثیر،1/225  ابن عماد،.6
  .145 ؛ فرای،205-204  صدیقی،.7
 .3/294 ، همان مسعودی،.8
  .7/22  طبری،.9

  .69 گوتاس، .10
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  45/                 خلفای نخستین عباسی و فلسفه و کالم                                                       

های پادشاهی ایرانیـان     سنت تا حد امکان به ایران و     را   دستگاه خالفت    ،پوشاندن به این خواسته   
هـای   نزدیـک کـاخ    درخـود،   حکـومتی    کـز بغداد را به عنـوان مر      شهر سو یک از او. نزدیک کرد 

دستگاه خالفـت خـود رایـج کـرد          رسوم ایرانی را در    باستانی ایران تأسیس نمود و عمالً آداب و       
برای جلـب رضـایت      سوی دیگر  از. 1نمودایرانیان تقلید    پوشش درباریان از   نوع لباس و   حتی در 

 ، و داشـتند نفـوذ   های مردم    ان توده می دهقانان تا دبیران که در     اشراف و  طبقه فرهیخته ایران از   
مواریث گذشته ایـران را مـورد       و آثارهای ضدّ عباسی،     همکاری آنان با حرکت    برای جلوگیری از  

  .داد توجه قرار
متولیان حکومتی، به ایرانیان روی      انتصاب مأموران و   انتخاب و  در سو یک از منصور ابوجعفر

 بـود، مـورد     برخوردار یجایگاه پادشاهان ساسانی از   دربار علومی را که در    سوی دیگر  از نمود و 
 ای شـهرت یافـت کـه از    به عنوان نخستین خلیفـه   نیست که منصوردلیل بی. توجه ویژه قرارداد 

کانون  نجوم نخستین علومی بودند که در به ویژه اخترشناسی و. 2ه استعلوم عقلی حمایت کرد  
 دسـتور  صـدور . 4بغـداد  تأسـیس شـهر    ان در منجمـ  از گیری منصور  بهره. 3گرفتند قرار توجه او 

  . این معنی داللت دارد بر، 5هندی به عربی علمی ایرانی، ترجمه آثار
مترجمان علوم عقلی را  لفان وؤحقیقت مجموعه اقدامات منصور، نخستین گروه رسمی م   در

ن طـارق،  محمد فزاری، یعقوب ب این افراد مانند نوبخت، ابوسهل، ابراهیم و    بسیاری از . شکل داد 
بودنـد،  برجسته  ، نه تنها خود دانشمندان      ...طبری و  علی بن عیسی اسطرالبی و     اهللا منجم،  ماشاء

  .نیز به عربی ترجمه یا تألیف کردند رایی ها بلکه کتاب
بـه عربـی    بـا واسـطه زبـان پهلـوی           نخستین کتب علوم فلسفی نیز     است که  این روزگار  در

دوران گذشـته بـه فارسـی       منطق را کـه از      و  کتب طبّ  ز ا برخی او جز   ابن مقفع و  . 6ترجمه شد 

                                                 
یـان مثـل   اعـراب بـه ویـژه دولت   . اسـتفاده کردنـد   ) نوعی کاله ایرانی  ( قلنسوه امه از به جای عمّ   منصور به دستور  .1

به تدریج بزرگان درگاه مثل عهـد        و) 949 زیدان،(غیره پوشیدند    چکمه و  طیلسان و  ها قبا، شلوار، جوراب و     ایرانی
  .)417 زرین کوب،( تن کردند حلیه های زرین بر ها و هایی با نقش ساسانیان جامه

 .48ـ47 ؛ صاعد اندلسی،136 ی،بر ابن الع: نکـ .2
 .4/223 ،هبمروج الذ مسعودی،: نکـ .3
   .7، البلدان یعقوبی، : نکـ .4
  .189نالینو، ،54فسکی،کوکراچ ،4/91بروکلمان ، ؛58 صفا، ؛400، 399، 396  ابن ندیم،: نکـ .5
  .37-35 گوتاس،.6
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 2قاطیغوریـاس « هـای   ابن مقفـع کتـاب    به عنوان مثال   1ترجمه شده بود، به عربی ترجمه کردند      
معــروف بــه » المــدخل الــی کتــب المنطــق« وکتــاب ارســطو »4آنالوطیقــا و 3بــاری ارمینیــاس

هـای   کتـاب  از مختـصری نیـز     و 6تألیف فرفوریوس صوری را به عربی ترجمـه کـرد          5ایساغوجی
ها به تدریج زمینه برای ترجمه کتـب         با این ترجمه  . 7باری ارمینیاس فراهم نمود    قاطیغوریاس و 

 8به عربی ترجمه شد   ... و برخی کتب ارسطو   وکتاب اقلیدس    منصور روزگار در. یونانی آماده شد  
  .9دبطلیموس را به عربی نقل کر» االربع مقاالت« ابویحیی بطریق کتاب و

اسـالم   دوره قبـل از  خراسـان کـه از   و هنگامی که مناطق ماوراءالنهر موارد مذکور، عالوه بر 
توجـه   فرهنگـی مـورد    سیاسی و  به دالیل  رفت، می فرهنگی ایران به شمار    علمی و  عمده مراکز

 ت علمـی و   اهمیّ ۀدربار .بازیافت فرهنگی خود را   تدریج اهمیت علمی و   به    و گرفت حکومت قرار 
 از رهایی مثل مرو و بلخ که گفته شده       به ویژه شه  .  است سخن رفته  فراوان   ،گی این مناطق  فرهن
  .11اند بوده علوم تأثیرگذار این ترجمه جه به علوم یونانی وتوّ در و 10همĤبی بود یونانی مراکز

سیاسی بود   فرهنگی و  غنی علمی و   کزامر یکی از  ماوراءالنهر منطقه خراسان و   یکل به طور 
.  اهمیـت گذشـته خـود را بازیافـت         انیعباسـ  بـه    انیامو ان تحوالت انتقال خالفت از    ریج که در 

 ولـی   ؛عباسیان را به قدرت رسـاند      ،ماوراءالنهر خراسان و ایفای نقش مهم مردم     درست است که    
 بیـشتر این مسئله زمـانی اهمیـت       . توانست به نفع خالفت تازه تأسیس باشد       ادامه این روند نمی   

حامیـان  به   دوران نخستین خالفت عباسیان   ، در   همین مناطق مردم   برخی از یم  یابد که بدان   می
 التیت تمـا  روی عباسیان کوشیدند بـا شـناخ       این از. تبدیل شدند   عباسی های ضد  اصلی نهضت 

                                                 
  .396 ابن ندیم،.1

2. Gategoriae. 
3. Perihermeneias. 
4. Analytica. 
5. Isagoge. 

  .49 صاعد اندلسی،ابن  .6
  .405  ندیم، ابن: نکـ .7
 .2/1016، مقدمه ؛ ابن خلدون،251 ؛ سیوطی، همانجا مسعودی،: نکـ .8
 .185  نالینو،.9

  .186  اولیری،.10
اهمیت علمی آنها به کتب زیـر        این مناطق و   تأثیر علوم یونانی در    خوارزم، و  مرو و   درباره شهرهایی مثل بلخ و     .11

 کـوب،   زرّین ؛59،  60،  68،  46  فرای، ؛2/378 ،البلدان معجم  حموی، ؛48،   بیرونی ؛237 -39  مقدسی، :مراجعه شود 
 .188 کریستن سن،؛ 70 گوتاس،؛ 447 لسترنج،؛ 204،243، 201، 197، 185-86، 162 ،اولیری؛ 494
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  47/                 خلفای نخستین عباسی و فلسفه و کالم                                                       

هـای مـردم بـه       تـوده ث باسـتانی آنـان، مـانع ازگـرایش          میرا و آثار حتی إحیاء برخی از    مردم و 
هـای ضـد عباسـی را        مـذهبی، جنـبش    -هـای ملـی      إحیـاء سـنت   مخالفانی بشوند که به بهانۀ      

مـأمون   استقرار خراسان و  در عهد منصور   ولی ،سکونت طوالنی مدت مهدی   . دهی کردند  سازمان
ذهـن   مرو اجـرای چنـین سیاسـتی را در         های نخستین خالفت در    سال عهدی و  دوره والیت  در

  .کند می متبادر
 افراد و د وشعلیه عباسیان کنترل  ها قیام ها و نبشجاتخاذ چنین سیاستی به تدریج موج    با  
 تمایـل نـشان دادنـد و       به ویژه علوم عقلی      ،علوم گوناگون   فرهنگ و  سویهای با نفوذ به      خاندان

ای  علمی فراموش شده   مراکز. فراهم شد ها  رشد آن  وفلسفی   آثار کتب و  زمینه ترجمه بسیاری از   
علمی که   با ورود پزشکان این مرکز    .         1توجه واقع شد  دوباره مورد    شاپور علمی جندی  چون مرکز 
علمـی   سیاسی و  دنیای باستان بودند، به مراکز     فلسفی اندیشه عقلی و   قسمتی از  دار خود میراث 

  .افزود رونق مباحث عقلی نیز ، بلکه برنابودی نجات یافت خطر از مذکور کزنه تنها مرابغداد، 

مهدی عباسی که در دورۀ     . ادامه یافت  نیز جانشینان او توسط   پس از منصور   سیاست مذکور 
جریـان سـرکوبی مخالفـان       مـستقیماً در   گذرانده و  ماوراءالنهر خراسان و  در ولیعهدی، مدتی را  

 آنجـا  مـذهبی مـردم      -هـای سیاسـی      درخواسـت  خـوی و   ، با خلق و   2عباسیان مشارکت داشت  
  را در  ی نهضت  بهانه خونخواهی ابومسلم،    به که شورش مقنع را   سو یک بنابراین از . آشنایی داشت 

بـرای مقابلـه     سوی دیگر  از به شدّت سرکوب کرد،   ،  3 کرده بود  یده سامان ماوراءالنهر خراسان و 
  .مناظره استفاده نمود روش علمی و ابزار قدرت، از استفاده از عالوه بر با زنادقه،

علیـه عباسـیان    ی را بـر های مردم شـورش مهمـ   با جلب حمایت توده  ع  نّ مق این که با وجود   
  ازفرهنگـی  های علمـی و   لب نهضت قا  در  را مخالفانی ظهور دیبا رسد می ترتیب داد، ولی به نظر    

ره  دربـا  راگـزارش مـسعودی    ازعبـارتی  ،برای ورود بـه بحـث  . مهدی نام برد   های روزگار  ویژگی
 ایـام او   دردینـان کـه   بـی  کـشتن ملحـدان و   در] مهدی [ «. کنیم  می نقل مهدی خلیفه عباسی  

ایـن نتیجـه رواج کتابهـای        کرده بودند بکوشید و    اعتقادات خویش را ظاهر    شده بودند و   پدیدار
 پهلوی به عربی ترجمه کرده بودنـد و  دیگران از مرقیون بود که ابن مقفع و     ابن دیصان و   مانی و 

                                                 
   .124-25 ابن عبری، : نکـ .1
  .5/88،162  ابن أثیر،.2
  .215-214  صدیقی،؛126 ابن عبری، ؛6/39 ابن اثیر، ؛132؛ ابن طقطقی، 92-90 نرشخی، : نکـ .3
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تاییـد    در مطیـع بـن ایـاس      یحیی بن زیـاد و     حماد عجرد و   هم آن کتابها که ابن ابی العوجاء و       
به سبب آن زنـدیقان فـراوان شـده          مرقیونیان تالیف کرده بودند و     دیصانیان و  مذهب مانویان و  

  .1»عقایدشان میان مردم رواج یافته بود بودند و
  :کند می گزارش مسعودی مطالب مهمی را برای ما آشکار

 کـه   انـد   افـرادی بـرد،    نام می » یناند بی ملحدان و «آنان با عنوان     ـ کسانی که مسعودی از    1
آن جـستجو    جـز    قالـب ثنویـت مانویـت و        باسـتانی ایـران را در      ملـی  های دینـی و    سنتاحیاء  

  .کردند می
   .گرفتند میفرهنگی بهره  ابزارهای علمی و قیام، از انی که به جای شورش و مخالفظهورـ 2
برخـی    در تـأثیر آن    و پهلـوی بـه عربـی،      گذشـتۀ ایرانـی از     اشاره به ترجمه برخی آثـار     ـ  3

  .   مذهبی  اجتماعی و- مناسبات سیاسی
، باعـث بـازخوانی مواریـث علمـی         دوره نخستین خالفـت عباسـی      درال ایرانیان   فعّ با حضور 

ترجمه تدریجی بـه زبـان عربـی         آنها و  غیر هندی و  یونانی و  ایرانی و  این سرزمین از   موجود در 
مبنـای   را فراهم کرد که افرادی بر     یی  ها اندیشه و  گسترش روزافزون افکار   زمینۀاین مسئله   . شد

هـایی توسـط     اشاره به تـدوین کتـاب     . های دین اسالم به منازعه برخاستند      آموزه  تعالیم و  آنها با 
 تایید مـذهب مانویـان و   مطیع ابن ایاس در یحیی بن زیاد و عجرد و حماد و  ابن ابی العوجاء و   «

به همراه ورود    های مذکور  گروه اشخاص و  ظهور. یید این مدعاست  أت  در ،»مرقیونیان دیصانیان و 
  . شدکالمی رونق مباحث عقلی ویهودیان باعث  مسیحیان و

 ازهای ضـد عباسـی،       جریان سرکوب نهضت   در مستمر مهدی خلیفه عباسی به علت حضور     
 از  و ،کرد را برای دستگاه خالفت عباسیان خطرناک ارزیابی می        های مذکور  اندیشه ظهور سو یک

 بـا  مقابلـه ، آنهـای   آموزه  و اسالم  دفاع از   رسمی متولی وه عنوان خلیفه مسلمانان     ب سوی دیگر 
 برابر  در  را سختی این روی موضع بسیار     از .را وظیفه خود تلقی کرد     های مذکور  صاحبان اندیشه 

دادن  قـرار  با تأسیس دیوانی خـاص و     . شدند، اتخاذ کرد   خوانده می » زندیق«آنان که با نام کلی      
مـردم  . 3، به جستجوی زنادقه همت گماشت     2»صاحب الزنادقه «ب مخصوصی به نام     منص صاحب

کرد که فرزند وزیرخود ابوعبیـداهللا       این راه به حدی اصرار     در  و 4بسیاری را به اتهام زندقه کشت     
                                                 

 .233-4/24 ،مروجمسعودی،  .1
 .432زرّین کوب،  .2
  .255  سیوطی،.3
 .2/400، تاریخ یعقوبی، .4
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  شدای های بعد وسیله دوره اما اتهام زندقه در. 1معاویه بن عبداهللا را به اتهام زندقه به قتل رساند      
فالسـفه بـه زندقـه مـتهم         متکلمـین و   بسیاری از   و ؛2سیاسی های شخصی و   حساب  تسویه برای

  .3را زندیق خواندند گفت او خلق قرآن سخن می هرکسی که از شدند و
 هـای  اندیـشه  امکانـات متکلمـین و     رحمانه زنادقه، از   زمان با اتخاذ روش قتل بی      مهدی هم 

محققـان   مهدی اول کس بود کـه جـدلیان و   «:گرفتهای آنان بهره   اندیشه باعقلی برای مقابله 
برضد معانـدان دلیـل      منکران دین تألیف کردند و     رد ملحدان و   ها بر  اهل کالم را بگفت تا کتاب     

رویکـرد  . 4»کـسان روشـن کردنـد    حق را بر   میان برانداختند و   های ملحدان را از    شبهه آوردند و 
  .بوده است ذارکالمی تأثیرگ گسترش مباحث عقلی و درجدید مهدی 

آنهـا   گـزارش خـود بـه برخـی از         های مختلف مانوی که مسعودی در      فرقهمهدی   روزگار در
ـ هـای   گرایش به خاطر و نداعالم موجودیت کرد اشاره کرده است، به صورت آشکار   بـرای  ،یایران

 فرزنـد   و 5عبیداهللا منشی مهـدی    زندقه صالح بن ابی   . ت یافته بود  منصبان جذابیّ  صاحب برخی از 
، احـساس   6قتـل وی   خلیفـه بـر    این جذابیت است که اصرار     عبیداهللا معاویه نمودی از   وبأ او وزیر
 بـه ویـژه دبیـران بـه         ،میان طبقـات حکـومتی     در های مذکور  نفوذ اندیشه  و حضور را از  او خطر

کـالم را     اهـل جـدل و     ،ت مهدی برای خنثی کردن این جذابیّ      رسد می به نظر . گذارد می نمایش
  .نظرات آنان نمود  اعتقادات وردّ هایی در لیف کتابتأ مأمور

 خلفاء  از نخستین کس  او . بهره گرفت   خود اهداف در نیل متکلمین   کالم و  مهدی آگاهانه از  
 .7زنادقه ردّیه بنویـسند    داد که بر   مجادله کنند دستور   توانستند بحث و   به کسانی که می   که  بود  

حـول   هرچیـز  بـیش از  ایـن متکلمـین      پیش از . داد رارمسیری تازه ق   علم کالم را در    با این کار  
 مجموعه اختالفات مـسلمانان در    . گفتند مسلمانان سخن می   محور مباحث درونی دین اسالم و     

 امـا بـه ضـرورت    ؛داد عقیدتی، موضوع اصـلی مباحـث کالمـی را تـشکیل مـی      مسائل سیاسی و 
، متکلمـین ضـمن پـرداختن بـه         مقابله نظری با مخالفـان     بر تأکید او  مهدی و  مقتضیات روزگار 

                                                 
 .3/312همان،  ؛ مسعودی،8/249، المنتظم ابن جوزی، : ـکن .1
 .3/340، خطیب بغدادی،1/26بن عماد، ا؛ 4/1761، ابن أبی جراده ، 150ـ10/1 ابن کثیر، : نکـ .2
 .2/141؛ ابن محمد ،1/212ابن أبی یعلی، : ـنک .3
 .4/244 مسعودی ،همان، .4
  .جاهمان  یعقوبی،.5
  .135  ابن طقطقی،.6
  .190 ،ضحی االسالم  احمد امین،.7

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 تاریخ و تمدن اسالمی/ 50

 

را  چـه ایـن امـر    آن. توجه کردند  ادیان دیگر  به مباحث    ،درون دینی  ای و  های درون فرقه   مناقشه
اگرچه آنان به جهت جایگـاه      . ها بود  مناظره مسیحیان به مباحث و     ورود یهودیان و   ،تشدید کرد 

 ولـی  ،آمدند ساب نمیجهان اسالم، تهدیدی سیاسی برای خالفت به ح      در  خود  اجتماعی ضعیف
هـای    رسـاله  زیـاد  حجـم    .ی داشـتند  این مباحث مشارکت جدّ    دهد که آنان در    شواهد نشان می  

هـای   سـنت  آنـان از  . 1مؤیـد آن اسـت     متولیـان ادیـان دیگـر،      دفاعی بین مـسلمانان و     جدلی و 
بـا   این روی مـسلمانان نیـز      از. کردند  استفاده می  مجادالت مناظرات و  دراستداللی مألوف خود    

تخصـصی بـا مواریـث علمـی         های استداللی آنان، به صورت علمـی و         خود به روش   کردن مجهز
  . آشنا شدند، فلسفی یونانیآثار به ویژه با ،گذشته

 داشتند بـه فنـون احتجـاج و         نیاز ،ها مناظره مباحث و  مسلمانان برای مشارکت قدرتمند در    
مـورد   )طوبیقا( ود که کتاب جدل ارسطو    ب شاید برای برآورده کردن این نیاز     . جدل مسلط شوند  

 هـا و   توانـست روش   که می  داد کتاب جدل ارسطو    مهدی دستور . گرفت توجه خلیفه مهدی قرار   
گوتـاس  . جدل را برای مسلمانان آموزش دهد، به عربـی ترجمـه شـود             فنون استدالل صحیح و   

 البته بـا مقابلـه بـا        ،هـ با واسطه زبان سریانی    165 حدود دررا   کند که کتاب مذکور    مستدل می 
با کمک ابونوح کاتب مسیحی والی موصل به عربـی           متن یونانی به قلم بطریق تیموتائوس اول و       

تخصـصی   آشنایی علمـی و    زیادی در  توانست تأثیر  هایی می  ترجمه چنین کتاب  . 2ترجمه کردند 
 شبیه به آن بود     های ترجمه با توجه به این ترجمه و     . مسلمانان با علوم عقلی یونانی داشته باشد      

  و ندشـد  بـا مبـانی فلـسفه یونـان آشـنا            دیگران،  قبل از   متکلمان ،جهان اسالم  دربینیم   که می 
هـای   مبنای برخی مؤلفه   علم کالم را بر    ،فالسفه  قبل از  ،امظّنَ ف و  ابوالهذیل عالّ  دمانن متکلمانی

      .3ساختند فلسفه یونانی استوار
  

  فتتأمین مرجعیت مطلق دینی برای خال
 الرضـا مـن آل محمـد      « بـا شـعار     و ،با ادعاهای دینی نهضت خـود را شـروع        که  اساساً عباسیان   

آنـان ظـاهراً    . دانـستند  ، قدرت خود را تثبیت کرده بودند، خود را مرجع مطلق دینی می            4»)ص(

                                                 
  .94 گوتاس، : ـک ن.1
  .86  همو،: نکـ .2
  .279کالین،  .3
  .239 ؛ سیوطی،336، 6/341  طبری،.4
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ـ  صدد دفـع مخالفـان     در دانستند و  می خالفت خود    خطری برای   را ت دینی مرجعیّ تکثر ت  آمریّ
طـرف   ازمهـم  علمـای    که گاه برخـی از  رااذیتی و آزار و  تحقیر شاید بتوان . رآمدندبدینی خود   

بوحنیفه که گفته شـده     أ برای مثال رفتار  . کرد تبیین این سیاست    برپایۀکردند   ل می  تحمّ ءخلفا
  به علت مرجعیت دینی که داشته به هیچ وجه خوشـایند منـصور             1سفاح بیعت نکرد   و با منصور 

برادرش ابراهیم به صورت علنـی قیـام    الزکیه و نفس جریان قیام محمد   نیفه در  ابوح .نبوده است 
 این روی بـه نظـر      از. 3به همراهی ابراهیم تشویق نمود     مردم را  و 2بصره تأیید کرد   ابراهیم را در  

ـ  پس از سرکوبی نهضت محمد نفس      رسد منصور  می بوحنیفـه بـه    اه، بـرای وابـسته کـردن        الزکیّ
 ، منـصور  از این امـر     ابوحنیفه امتناع ولی با    ، پذیرش منصب قضا ملزم کرد     را به  حکومت خود، او  

 ابـن    گفتـه  حتـی بـه   . 4لـزم نمـود   مبغداد   ساختمان شهر  کار بررا به نظارت     ، او وی برای تحقیر 
نهایت بـه بهانـه نـامعلومی        در و. 5پرداخت آجر بغداد به شمارش خشت و     بوحنیفه در أطقطقی  
  .7کشته شد یا به زهر  و6شتزندان درگذ  درشد وزندانی 

همـه، مجموعـه    میان خلفای عباسی بـیش از  دهد که در شواهد تاریخی نشان می   مدارک و 
اقداماتی که نتایج   . گرفت راستای تأمین آمریت مطلق دینی برای خلیفه قرار        اقدامات مأمون در  

 علـوم را تحـت   چگونگی رویکرد اهل علـم بـه ایـن     وکالم فلسفه وکلی  به طور  علم کالم و ،آن
  . داد قرار تأثیر

طول حیات خـود، دوران فکـری گونـاگونی را طـی             معدود حکمرانانی است که در     مأمون از 
با تحول   های او  اندیشه مسائل دینی، آراء و    چه در  مسائل سیاسی و   چه در   مویر عقیدهبه   کرد و 

شـرایط محیطـی،     ی و ای از خصوصیات ذات    تردید چنین روحیه   بی. 8دگرگونی همراه بوده است    و
 تحـت   خـود  ؛ او 9سـیس بـود    نوه دختری اسـتاد    او مادر. نشأت گرفته بود    او یتربیت خانوادگی و 
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شـیوخ ادبـی عـرب،       عربی را از   علوم ادبی و  . 1مراقبت جعفربن یحیی برمکی بزرگ شد      کفالت و 
احمـد  خلیـل ابـن      ابن ابی اسـحاق حـضرمی و       ابن العالء و   و سیبویه، یحیی بن مبارک، ابوعمر    

 .استدالل قرارگرفـت   اهل کالم و   حدیث و  هارون تحت تعلیم علمای فقه و      به دستور . 2فراگرفت
مـرو،   در ایـران و   خالفت در  بعد از  قبل و  مدتی طوالنی در  . 3زمان پدر، والیت خراسان یافت     در

العـه  های قدما را بـا اشـتیاق مط   جوانی کتاب  در. یافت مهم فرهنگی ایران استقرار    مراکز یکی از 
دوره خالفـت مـأمون بـه        در  و 5دانـست  بن سهل که علم نجوم می     مالزمت فضل     به خاطر  4کرد

روش   آن شـد و    تسلیم مقتـضیات   قضایای نجوم نگریست و    احکام و  وزارت وی برگزیده شد، در    
مراجعت به عراق تحـت تعلـیم یحیـی        پس از . 6گرفت او جز   و  اردشیر مثلملوک قدیم ساسانی    

 متکلمـین معتزلـی کـه نـزد      جمله بن اشرس ازۀثماممصاحبت با کسانی مثل   در  و 7بن مبارک 
معاصران وی مانند یحیی بن اکـثم، ابـراهیم          و 8پیشنهاد وزارت یافته بود    مأمون منزلتی یافته و   

بـه   و 9طـق آشـنا شـد     نم مشایخ معتزله بودند، با فلـسفه و       ابوهذیل عالف که همه از     و اربن سیّ 
  . 10قاد پیدا کردوعید اعت وعد و توحید،

 مربیان ازوی  برخورداری واستعداد مأمون  دهد که هوش و نشان می مطالب مذکور تأمل در
علما،   برخی از  مخالفتبا وجود    زمینه علمی  در . علمی ساخته بود    و پروا شخصیتی بی  او ، از عالم
 شـاید . اشـت ترجمه آنها همت گم    آوری کتب و   به جمع  نشان داد و   عالقه وافر مباحث عقلی،   به  

العمل منفـی    عکس ، تأییدی بر  راهای فلسفی    الهام برای ترجمه کتاب    به خواب و    توسل او  بتوان
درباره توجه مأمون به علوم     . 11های عقلی به حساب آورد     عالقمندی وی به اندیشه    وبه این علوم    
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  .1نیست آنها عقلی به حدی سخن گفته شده که ضرورتی به تکرار
حامیان ایرانی خود، به مطالعه مواریـث باسـتانی        مأمون تحت تأثیر   د،گونه که گفته ش    همان

  در توانـد  مـی  های مذکور  تأمل در گزارش  . متمایل بود  روش ملوک ساسانی مثل اردشیر     ایران و 
  مـأمون برکتـب قـدیم ایـران و          تأمـل  بـر   در گزارش مذکور   .باشدگشا   تبیین عملکرد مأمون راه   

تاریخ بـه خردمنـدی      در اردشیر. بابکان تأکید شده است    ردشیرسلوک پادشاهان ایران به ویژه ا     
دیانـت   سیاسـت و   چنان تشکیالتی در  « شهره بوده است او    اندرزهای او  نصایح و  معروف است و  

 سیاسـت، در   تبیـین ارتبـاط دیـن و       وی در . 2»چهارصد سال دوام یافـت     آماده کرد که بیش از    
شما بیمناکم یکی آن است  آنها بر  از که  چیزهایی پیشاپیش... « :گوید اندرزنامه معروف خود می   

نیروی شـاهی    چون شما بر   و دریافتن آن دست یازند    پژوهیدن و  که فرومایگان بخواندن دین و    
اید  میان زیردستانی که با آنان خونی شده       این راه در   از سبک شمارید و   ایشان را  تکیه دارید کار  

 بدانیـد در   .اید، سرداریهای نهانی پدیـد آیـد       وچک کرده ک بیم داده و   ایشان را ناامید ساخته و     و
 هـم نـسازد جـز    بـا  هیچگاه یک سرداری دینی نهانی، با یک شهریاری آشکار، هرگـز    یک کشور 

گرفتـه   دسـت او  دینـی از  داری شاهی بود، سـردار   دست سررشته که سرانجام آنچه را که در    این
توانـد   دسـت دارد بهتـر     ه بنیـان را در    هـرکس کـ    شاهی ستون است و    است؛ زیرا دین بنیان، و    

  .همه دنیا را به دست گیرد برکسی که ستون را دارد، چیره شود و
شما رسد، نیرنگ دینی است؛ چون زبانی کـه بـه            ها بر  زبان ترین گزندها از   بدانید بیمناک ... 

 سـوی آن به  گرید و دین می بر چنین نماید که برای دین تفته شده و آوری کند و  نام دین دلیل  
فـراوان بـه دسـت       یـاوران دلـسوز    براست دارندگان نیکخـواه و     خواند، چنین کسی پیروان و     می
  .... آورد

خـواه دیـن نمـوده      هوا او گیران بیش از   گوشه ران و نیایشگ شاه نباید پرک دهد که زاهدان و      
ـ  راه پـر   ایـشان از   جز داران دین و   نباید بگذارد سررشته  . آن جلوه کنند   نگهدار شوند و  ه داختن ب
     3»...فرمان بیرون باشند نیایش کاری، از دین و
دین برای   ها از  سوءاستفاده ها و  آفت  و تیحاکم ت متقابل دین و   تأثیرا نامه مذکور  وصیت در

گـویی  . دینی برای حکمرانی تبیین شـده اسـت        امور برحاکم  تسلط  ضرورت   ومقاصد غیردینی   
                                                 

تاریخ علوم   صفا، ؛انی به عالم اسالم   انتقال علوم یون   اولیری، ؛عصرالمأمون  رفاعی، : نکـ   درباۀ توجه مأمون به علوم     .1
  .عقلی

 .146کریستن سن، .2
  .71-62، عهد اردشیر .3
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عملکرد مـأمون    های فراوانی بین آن و     شباهت. ه است این اندرزنامه الگوی عمل مأمون قرارگرفت     
هایی را کـه مـأمون دربـاره امتحـان        خوشبختانه طبری نامه  . جریان محنه وجود دارد    به ویژه در  
هــ  218 ها در این نامه. افراد مختلف نوشته، ضبط کرده است   به والیان و  » خلق قرآن «اعتقاد به   

 سیاسی او  اندیشه دینی و   نوشته شده است و    ی او  پختگ دورۀ در آخرین سال حیات مأمون و     در
آمریت مطلـق دینـی      دینی و  تمرکز قدرت سیاسی و   ه  میل ب . کند ی برای ما بیان می    ودرا تا حد  

  . آنها استنباط کرد توان از مواردی است که می ه، ازدست خلیف در
 طالعـه و  ضـرورت م   دینی را بیان کـرده و      قدرت سیاسی و   تکثر خطر گونه که اردشیر   همان

 خود  ،ها نامه یکی از  در ، مأمون نیز  نموده است  ی یادآور  برای به دست آوردن آمریت     فهم دین را  
معرفتی که   که به فضل علم وکند میبیان  او. خوانده استزمین  در»  اهللاخلیفۀ«خلفا را  دیگر و

سـنت   حکم و پذیرش   خداوند برای خلیفه به ودیعت گذاشته است، مردم را به اقامه دین خدا و             
ابهامـات   ها و  سختی. کند می ، متنبه ودگردان ش  روی پروردگار امر هرکس را که از   . دارد او وا می  
خلیفـه را   بنـابراین   . 1نمایـد  می نجات راه  کرده آنان را به سمت رستگاری و       رعایا آشکار  راه را بر  

  .کند مرجع اصلی دینی معرفی می
وارث  قامه دیـن خـدا و      خلفا را ائمه مسلمین برای ا      برای القاء همان معنی،    ای دیگر  نامه  در

سپس بـا اشـاره      او. نهاد آنان به ودیعت گذاشته شده است       داند که در    می نبوت  و علمیمواریث  
اسـتدالل نیـستند،    برهـان و  و اهـل نظـر    پروردگـار شـناخت کـه اکثریـت مـردم بـرای       به ایـن  

بیـان   دهـد و   مـی  هان را مورد توجه قرار    بر به علم و  توسل   در برخی از اهل جهالت      استفاده سوء
استداللی آنان باعث دوری خلق خـدا     های فکری و   ناتوانایی نقص عقل و   کند ضعف اندیشه و    می
کنندگان بـه    آنان را مجادله   داده،آنان را به شدت مورد حمله قرار       او. شود تفرقه می  و پروردگار از

مـتهم  باطـل    و  کفـر  بـه دیگـران را     و. ..دارنـد   مـی خواند که خود را به سنت منـسوب          باطل می 
 وکند   شان خطری برای دین معرفی می     اتنیّ ها و  د خواست افس به خاطر ن را   اینا مأمون   .کنند می

 ناشـنوا و   گـوش آنـان پـرده افکنـده و         چـشم و   خواند که خدا بر    کسانی می  از سران گمراهی و  
 برای علما را ت امتحان قضات وضرورمطالب مذکور،  ذکر از پس مأمون . ساخته استیشاننابینا

  . 2دینما یاعالم م ،عامل خود اسحاق بن ابراهیمبه  ،کشف اعتقادات آنان
رسـد تـأمین    مـی  ، بـه نظـر  های مـأمون اسـت   نامه ای از که گزیده با توجه به مطالب مذکور 

وی بـرای تـأمین نظرخـود،       . بوده اسـت   اوهای مهم    نگرانی ها و  دغدغه مرجعیت دینی خلیفه از   
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  55/                 خلفای نخستین عباسی و فلسفه و کالم                                                       

 هـای او  خصلت و اندیـشه  ها، فرقه کالمی معتزله را که با خوی و  نوشتن این نامه   ها پیش از   سال
، بـا آن    1نشینی با سـران ایـن فرقـه        هم تحت تعلیم مربیان معتزلی و     سنخیت بیشتری داشته و   

حتـی مـذهب رسـمی کالمـی         آن اعتماد کرده بود، به عنـوان مبنـای عمـل و            بر انس گرفته و  
  .گزیده بودحکومت خود بر

  
  عقاید کالم معتزلی ها و رسمیت یافتن اندیشه مأمون و

رسـمیت دادن بـه آن،       رسد مأمون با تمایل به معتزلـه و        می به نظر  چه گفته شد،   با توجه به آن   
العمـل علمـای سـنتی بـه         عکس از او. داد خود قرار  کار دستور مدیریت دینی را در    نوعی تمرکز 
های آنان   غزالی که دیدگاه  .آنان به شدت با کالم مخالف بودند      . اه بود کالم کامالً آگ   علوم عقلی و  

 سـلف  همه اهل حدیث از    سفیان و  احمدبن حنبل و   مالک و  و...  «گوید   آوری کرده می   را جمع 
نکـویی   احمد بن حنبل گفت صاحب کالم هرگز       و. ... اند  به تحریم مایل شده    -رضی اهللا عنهم   -

أهـواء   مالک گفت گواهی اهل بـدع و      ... دل وی فساد بود    نگرد که در  کالم ن  کس در  هیچ نیابد و 
تأویل این سخن گفتند که بـه اهـل أهـواء اهـل کـالم را                 اصحاب وی در   بعضی از  نباید شنید و  

هرکه دین را به کـالم طلبـد زنـدیق          : بویوسف گفت أ و...  .مذهبی که باشند   هر خواسته است بر  
اهـل   ایـشان مـشنوید و     از مجادلـه نکنیـد و      مباشید و  حسن گفت با اهل أهواء همنشین     . شود

  .2»اند این متفق شده سلف بر حدیث از
 کالم معتزلی و قبال کالم، با حمایت از گیرانه اهل حدیث در موضع سخت این مأمون با آگاهی از

 راه از ایـن    در .داد مورد هدف قـرار    جامعه در رانقطه مقابل آنان، عمالً مرجعیت آنان        گرفتن در  قرار
  .تهدید توسل به زور و ارعاب و  و،مباحثه برگزاری جلسات مناظره و: شیوه استفاده کرد دو

 مباحث گوناگون علمـی توسـط مـأمون چـه در           تاریخ اسالم برگزاری جلسات مناظره در      در
توسـعه   هـا کـه خـود در       ایـن منـاظره   . استبوده    مشهور ،بغداد چه در  ایران بود و   زمانی که در  

 3گاه میان فرق اسالمی    مذاهب گوناگون و    گاه با نمایندگان ادیان و     ،بود  تأثیرگذار قلیاندیشه ع 
مباحث کـه گـاه سـخن        مأمون بسیاری از   حضور در. گاه درباره مسائل صرف علمی بوده است       و

این مباحـث    گاه خود نیز مستقیماً در      و 4شد آزادانه صحبت می   آنها ممنوع بود به طور     گفتن از 
                                                 

  .79 ؛ همایی،290 ابن ندیم،: ؛ قس1/367  رفاعی،: نکـ .1
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نبـی   پـس از  ) ع( که علـی     اعتقاد به این   و) ع( علیامام  درباره فضل    مناظره او . کرد مشارکت می 
تعدیل اهواء  «این مباحث    هدف اصلی خود را از     او. 1اشرف آدمیان است معروف است    ) ص( اکرم

اعمال حق آمریـت    این مجالس برای     حتی در  او. 2کند معرفی می » اصالح دین « و» تزکیه آراء  و
  .رفتگ می قرار داور مقام حکم و ق حکم نهایی برای خالفت، اغلب درحفظ ح خلیفه و

  ولی اقـدام او    ؛3را اعالم کرد  » خلق قرآن «اعتقاد به    هـ به صورت آشکار   212سال   مأمون در 
» محنـت « پدیـدۀ که باعث به وجـود آمـدن         مردم به پذیرش اعتقاد مذکور     اجبار هـ در 218 در

ـ  ، قدرت سیاسی و دینـی     زی تمرک برا را تمایل او  شد، شخصیت مأمون و    پـیش نمایـان     یش از  ب
 اهل حدیث که به علت نفـوذ در        روی علمای سنتی و    در مأمون با تمایل به معتزله، رو     . سازد می

حتـی گـاه ماننـد جریـان      و ،شـدند   میبهای مردم رقیبی برای آمریت خلیفه محسو میان توده 
شـدند،   خطری برای خالفت محـسوب مـی      الزکیه،   قیام محمد نفس   ابوحنیفه از  حمایت مالک و  

  .گرفت قرار
ن یچنـ  آن   ی اجـرا  یچگـونگ  وبـرای برگـزاری مجـالس امتحـان         مأمون  صریح  ات  دستور از

اعالم وفـاداری علمـا و دانـشمندان را           پذیرش حق مرجعیت خلیفه و     قتیحق در د که او  یآ یبرم
 را» اعتقاد بـه خلـق قـرآن       «یعنی  معتزله یاصول اساس   از یکین راه   یا در و بوده است  خواستار

قـضات مـشمول     دانـشمندان و   علمـا و    از یادیـ ز ن مبنـا شـمار    یا بر .داد  عمل خود قرار   یمبنا
 را پذیرفتنـد و   » اعتقاد به خلق قرآن   «خلیفه،   آنان مطابق نظر   بسیاری از  .4گرفتند ش قرار یآزما

چنـین   مـأمون هـم   . 5شـدند زحمت   رنج و  دچار ورزیدند و  عدم پذیرش آن اصرار    بر برخی دیگر 
 علمـا و  ای از عـده . 6های علنی را ممنوع کـرد  مبنای آن همه سخنرانی    برنمود و     صادر یدستور

 دانـشمندانی کـه     شـمار  بیـشترین    .شـدند  دسـتگیر  او دسـتور  سرپیچی از  دانشمندان به خاطر  
   .7ه رسمی مخلوق بودن قرآن بودند مخالفان نظریّ،ندشدمجازات   وردستگی
 دانشمندان که مایـل نبودنـد از        سال به درازا کشید گروه کثیری از       20که  دوران محنت    در

                                                 
 .1/396 رفاعی،:  ـک ن ؛ نیز6/75 ی، خطیب بغداد.1
  .370-1/369  همو،.2
  .7/510 طبری، .3
  .576-5/572 ابن اثیر، .4
  .290  سیوطی،: نکـ .5
  .235احمد، : ؛ قس12/350 ؛8/331 ؛2/301 ؛1/2،25 خطیب بغدادی، : نکـ .6
 .300ـ14/299؛ 13/89،306؛ 8/180،496  خطیب بغدادی،.7
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  57/                 خلفای نخستین عباسی و فلسفه و کالم                                                       

مـشاغل دولتـی خـود       هـا و   سمت دست بردارند از  »  آن وجود ازلی  مخلوق بودن قرآن و   «عقیده  
شـکنجه   زنـدانی و   قابل تـوجهی نیـز     شمار  و 1های دولتی بازماندند   دریافت یا از   و ند شد برکنار
پا  دست و  زنجیرهای آهنی در   ها با غل و    زندان در ن سرشناس نیز  دانشمندا بسیاری از   و 2شدند

  .3گردن جان سپردند و
خلـق  « مـسأله  روش مأمون را در    راه و  معتصم و واثق نیز    جانشین او  نه تنها مأمون بلکه دو    

» خلق قرآن « درباره را  بلکه فقط وصیت برادر    ،معتصم خود اهل دانش نبود    . 4پی گرفتند » قرآن
با عنـوان مـأمون کوچـک یـاد          او از حکمت بود و   ولی فرزندش که خود اهل علم و      ؛  5عملی کرد 

 وا. عمـوی خـود تبعیـت کـرد        و مذهب پـدر   از گام گذاشت و   همان مسیر  ، آگاهانه در  6شود می
شـدت  . 7داد شهادت آنان را نپذیرند    دستور  حتی  مجازات کرد و   را» خلق قرآن «عقیده  مخالفان  

  .سختی را با عنوان دوره محنت برای علما رقم زد روزگار عمل سه خلیفه مذکور
حتی قتل   زندان و  اذیت و  و با آزار ،  رسمی خالفت مخالفت کرد    این دوره هرکسی با نظر     در

 پیروان او  دوستان و  شالق خوردن احمدبن حنبل و     زندانی و   مثال محنت،  ه عنوان ب. مواجه شد 
بـه    وشـد محنـت   دوره معتصم دچـار  درنعیم بن حماد  ؛  8معتصم مشهوراست  دورۀ مأمون و   در

  تعداد زیـادی از    ،به دوران خالفت واثق    .9زندان وفات کرد   در و خلق قرآن زندانی شد    علت انکار 
 واثـق بـر    حـضور  خزاعـی در   احمدبن نصر . 10ندخلق قرآن زندانی شد   عقیده   انکارمردم به اتهام    

واثق بـه قتـل      به دستور ،  م کردند  را حالل اعال    او قضات خون  و خلق قرآن اصرارکرد  عقیده   انکار
 بـرای   آنـان  ترجیح برخـی از    رومی و  به هنگام مبادلۀ اسیران مسلمان و      آزمایش اسراء . 11رسید

                                                 
  .272-12/270،همو : نکـ .1
  .300-14/299؛ 496، 306 ،13/89؛ 8/180  همو،.2
  ..300-14/299 ،14/302؛ 11/471  همو،.3
  .2/5  ابن أبی یعلی،.4
  .7/533  طبری،.5
  .317 همان،  سیوطی،.6
  .300-14/299؛ 496،13/89،306؛ 8/180 ؛4/228همان،  مسعودی، ؛2/482 همان،  یعقوبی،.7
  .3/124، القنوجی،162 ابن طقطقی، ؛166-1/164 ابن ابی یعلی، ،5/576 ابن اثیر، ؛7/530 طبری،: نکـ .8
  .1/172، میزان اإلعتدال  ذهبی،.9

  .جاهمان  یعقوبی،.10
  .10/305 ؛ ابن کثیر،11/167 ،اعالم النبالء سیر  ذهبی،: نکـ .11
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بـه نمـایش     جریـان محنـت،    گیـری واثـق را در      حد نهایی سخت   ،1بازگشت به سرزمین نصاری   
   .گذاشت

  
  کالم معتزلی عباسیان و

  و  بـن عطـاء     بنـی امیـه، واصـل      ۀدور اواخـر   در  برخالف نیبرگ محقق سوئدی که مدعی است      
حقیقـت   معتزله اولیـه در     و کالم واصل و    ندکرد می پیروانش فعاالنه به سود آرمان عباسیان کار      

 امویـان وجـود     ضـدّ   معتزلیان بر   صریح گیری موضع شاهدی بر  ،2کالم رسمی نهضت عباسی بود    
چنـین سـندی     هم. 3ل نشان داده اند   ایتماموی به این فرقه      خلفای متأخر  حتی برخی از   ندارد و 

 کـه یکـی از   ایـن   جـز ،دسـترس نیـست    دوره دعـوت عباسـیان در      همکـاری آنـان در     مبنی بـر  
دوسـتان نزدیـک     خالفـت عباسـیان از     بعـد از   گذاران معتزله یعنی عمروبن عبید، قبـل و        بنیان
بـا  . 4رده اسـت  سرایی کـ   مرثیه وفات او  در منصور آمد و  خلیفه دوم عباسی به حساب می      منصور

. دوره خالفت مأمون فرصتی استثنایی برای نزدیکی معتزله به حکومت فـراهم شـد               در ن حال یا
 عالقـه  مباحـث عقلـی   وبه ویژه به علـوم  و مأمون هم به دالیل شخصیتی که خود اهل علم بود      

حکومت خود به معتزلـه رسـمیت     مذهبی که ذکرشد، در    هم به دالیل سیاسی و     داد و  نشان می 
 بلکه مشاغل مهم دیوانی     ،5میان سران معتزله برگزید    خود را از  ک  ینزدنشینان   نه تنها هم   او. ددا
مثـال وزارت   ه عنوان   ب؛  6 که متمایل به معتزله بودند     سپردقضاوت را به کسانی      جمله وزارت و   از

را ارت  قبول آن امتناع کرد، با اشاره وی وز         ولی چون ثمامه از    ؛ بن اشرس عرضه کرد    ثمامۀرا به   
دوره معتـصم    مبنای همین سیاست احمد بن ابی دؤاد در        بر. 7نمود به احمدبن ابی خالد واگذار    

 ان کـه  چنـ  هم. سمت خود را حفظ کرد     دوره واثق نیز   القضات برگزیده شدکه در    به عنوان قاضی  
  .8دنمو های خود را به ابن اإلسکافی واگذار معتصم سرپرستی دیوان

                                                 
 .316 ، سیوطی،141 ؛ ابن عبری،2/482 همان، یعقوبی، .1
  .77 وات،: به نقل از .2
 .3/222، الذهبمروج  : ـکن .3
  .247 ؛ سیوطی،284 ابن ندیم، ؛303-3/302 همان،  مسعودی،: نکـ بن عبید با منصور،  درباره ارتباط عمرو.4
  .1/360 رفاعی، .5
  .78  وات،.6
 .290  ابن ندیم،.7
 .298  همو،.8
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  59/                 خلفای نخستین عباسی و فلسفه و کالم                                                       

 علمـا و    و دادنـد   اقبـال نـشان    کالمـی های   بحثبه  خلفا   ن روزگار ای شود که در   مالحظه می 
 بـه   .شـدند  برخـوردار پـشتوانه قدرتمنـد حکـومتی        از نیزبه ویژه کالم     مذکوردانشمندان علوم   

همکاری   اتحاد و  ،قدرت در جهان اسالم بین علم و      شاید بتوان گفت برای اولین بار      عبارت دیگر 
  .راهم شدمحکمی برای اجرای اهدافی مشترک ف

قـرار   اختیـار  سیاسـی را در    حتی امور  مدیریت مباحث علمی و    سران معتزله عمالً کنترل و    
 و 1مأمون احاطه داشـتند    بزرگان معتزله بر   دیگر یحیی بن مبارک و     و سرش بن ا  ثمامۀ. گرفتند

. ابوهذیل مورد لطف مـأمون بـود   به ویژه    ،2ندمقرب مأمون بود   ابراهیم بن سیار   ابوهذیل عالف و  
محمد بن عبداهللا اسـکافی  . 3 کالمی مشارکت کندهای بحث شد تا در خوانده می غالباً به دربار  او
داد به   مینشان    به او  معتصم شگفتی زیاده ازحدّ   . بود  برخوردار  بلند معتصم از جایگاهی   دربار در

سـخن  ای   دیگـران خـاموش مانـده کلمـه        گفـت معتـصم و     سخن می  هنگامی که او  ای که    گونه
ایـن   توانـد از    مـی  ه کـ  :گفـت  سخن، معتصم روی به حاضران می      ازاو  فراغت   پس از . گفتند ینم

هـرکس   موالی من عرضه کـن و   داد ای محمد این مذهب را بر       ادامه می  و؛  سخنان روی بگرداند  
 القضات بـر   احمد بن ابی دؤاد قاضی    . 4چنان کنم  چنین و  آن روی برتافت به من بگوی تا با او         از

تفتـیش  «بـا عنـوان     ن  آ ازامـروزه   اساساً مجالس امتحان که     . 5اثق تسلط کامل یافت   و معتصم و 
 و احمـد بـن ابـی دؤاد برگـزار         سی و یـ المر ، به وسیله معتزلیانی چون بـشر      6شود یاد می » عقاید
. برجـسته بـود    حـوادث دوره محنـت بـسیار       در نفـر  به ویژه نقـش ایـن دو      . شد میدهی   سامان

بـه عنـوان      او .7کنـد  یـاد مـی   » قـرآن ] خلـق [زعیم فتنـه    «با عنوان   ؤاد   د یابن أب   از األشعث ابن
  .عهده داشت را بر» تفتیش عقاید«های  دادگاه القضات نقش ریاست مجالس و قاضی

 مـدافعان سرسـخت   آمـد، از  اصحاب ابوحنیفه به حـساب مـی   شمار که در سی نیز یالمر بشر
هـا   مناظره ذکور، خود به صورتی فعال در دهی مجالس م   آنان با سامان  . 8بود» خلق قرآن  «عقیده

                                                 
  .1/367 رفاعی، .1
  .1/398 رفاعی،: قس و ؛4/227همان،   مسعودی،.2

3. Nyberg , Abul. Hudhayl. Allaf", EI2, I/128.  
  .297  ابن ندیم،.4
  .316 همان، ؛ سیوطی،2/483همان،   یعقوبی،: نکـ .5
  .1/397 ، رفاعی،549 حتّی، .6
 .32 ،ابن االشعث .7
  .22 ابن جماعه، .8
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حـضور   بـن یحیـی الکنـانی در       سی با عبد العزیز   ی مناظره بشرالمر  .کردند  مشارکت می  حثمبا و
 دیگـر   و 2عبدالرحمن عبداهللا بن محمـدبن اسـحاق األذرمـی         مناظره ابن ابی دؤاد با أبو     ،  1مأمون
ای بود که حتـی      به گونه  وره مذکور د خشونت آنان در  . شده است  منابع ذکر   آنان در  های مناظره

  . 3کند را صادر  تا حکم قتل اوندمعتصم درخواست احمد بن حنبل، ازبا جریان مناظره  در
ـ یعلما قدرت و وثیقی بین ساختار تنگ و شود که ارتباط تنگا    مالحظه می   بـه  ی کالم معتزل
نین ارتبـاطی تبعـات      چ فلسفی مباحث کالمی و   اندیشه عقلی و  ن روند   یتبی در. وجود آمده بود  

 سنتی بـه ویـژه اهـل        علمایشوکت   وبا کم شدن قدرت     . پی داشت  منفی مهمی را در    مثبت و 
 حمایـت حکـومتگران از     به پشتوانه و  ،  آمدند می حدیث که مخالفان اصلی علوم عقلی به حساب       

 هـای گونـاگون    رشـته  ی در تدوین آثار  سایه ترجمه و    در تا، فرصت مغتنمی پیش آمد      این علوم 
مباحث علمی بـه     به تدریج در    و یردگ سطحی گسترده مورد توجه قرار     علوم عقلی، این علوم در    

قـدرت بـه     ساختار نفوذ زیادی در   و علمای معتزله که به تدریج اعتبار     اساس  همین   بر. رود کار
بـا    و نـد آن پرداخت  غیـر   بدون محدودیت بـه مطالعـه آثـار عقلـی یونـانی و             ،دست آورده بودند  

رویکـرد جدیـد    . امکانات علوم مذکور، علم کالم را به شـکل نـوینی سـامان دادنـد               ری از گی بهره
 علم کـالم    ندهساختاری بود که احمد امین معتزله را به وجود آور          معتزله به کالم چنان عمیق و     

  .4عالم اسالم خوانده است در
  

 کالم معتزلی وتأثیرآن درفلسفهاندیشه و
 همـه و   پـیش از   « آنان  وات، عقیدهبه  . دنهادنتحقیقات خود    ث و ایه بح پمعتزله فلسفه یونان را     

 و قالب مفاهیم فلـسفی یونـان آغـاز         که بحث اصول عقاید اسالمی را در       اند همه کسانی  از باالتر
 همکاری حکومـت و     ارتباط و  هایدستاورد یکی از این روی شاید بتوان گفت       ، از 5»کردند ابتکار
هـای   اندیـشه  و مقابـل مـوج افکـار      معتزله در . بوده است » فیکالم فلس «تثبیت   و  ظهور همعتزل

 به ویژه به مطالعه فلسفه که ؛سیاسی به ادله عقلی مسلح شدند    علمی و ،  مذهبی گوناگون اعم از  
 بـه تـدریج از   فلسفی به زبان عربی رواج یافته بود، همـت گماشـتند و          ترجمه آثار  آن روزگار  در

                                                 
  .2/95 ؛ رافعی،114  شیرازی،.1
 .1/111 ،األدباء معجم ،یاقوت .2
  .166-1/164  ابن أبی یعلی،.3
  .2/340 ،پرتو اسالم  احمدامین،.4
  .75 ،وات .5
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  61/                 خلفای نخستین عباسی و فلسفه و کالم                                                       

 حرکـت و  عـرض و  و ظری درباره موضوعاتی ماننـد جـوهر    های ن  استدالل به بحث   موضع دفاع و  
  که مذهب فلسفی کامـل و      اند ن اسالمی امعتزله اولین متفکر  «این روی    از. سکون کشیده شدند  

. 1»سیاسـت بـود    اخـالق و   الـنفس و   علـم  طبیعیـات و   مستقلی بنا نهادند کـه شـامل الهیـات و         
ـ     عالف فلسفی کسانی مانند ابوهذیل      گذاران واقعی کالم   بنیان ـ نَ ،اریّ، ابراهیم بـن سَ بـشربن  ،  امظّ

تحـت   ه و ایـن دوران بـه شـکوفایی رسـید         مـه در  اسکافی بودند کـه ه     معتمر، جعفربن حرب و   
ـ         . داشتند م دستگاه خالفت قرار   یت مستق یحما ف، الّبه بیان ابن جوزی کسانی چون ابوهـذیل عَ

 زمـان و   عرض و  و ازجوهر  و ندزمان مأمون به کتب فلسفه روی آورد       جاحظ در  و تمرمع ام و ظّنَ
  .2مکان سخن گفتند کون و

 ، از 3انـد  امـام معتزلـه یـاد کـرده        با عناوینی چون شیخ اکبر، شیخ و       او ابوهذیل عالف که از   
منـابع   در. 4واقع شـود   مذهب کالمی ایشان موثر    نخستین متفکرانی بود که اجازه داد فلسفه در       

ای  این تأ ثیرپـذیری بـه گونـه     و5اشاره شده استفلسفه  گیری ابوهذیل عالف از   مختلف به بهره  
 بـرای مثـال     ،6دانـست  هـای ابوهـذیل مـی      اندیشه را سرچشمه برخی از    است که اشعری، ارسطو   

اش قـدرت   اش علـم اسـت، همـه     همـه «کند که ابوهذیل این مفهوم را که خدا          اشعری اشاره می  
تحـت  بـود،   ابوهـذیل    معاصره  کام  نظنیز   .7گرفته است  ارسطو ، از »اش حیات است   همه است و 
روی  که به مطالعه کتب فلـسفه        هشیاطین قدریه خواند   از راام  ظّنَ یجیا .گرفت فلسفه قرار  تأثیر

اشعارش  حتی در  و ابن ندیم ا   گفتۀای که به      به گونه  ؛8ختیکالم معتزله درآم   با فلسفه را  آورد و 
 از ند که به کتب فالسفه اقبال بیش      واخ ام را کسی می   ظّشهرستانی نَ . 9پرداخت  میفلسفه   به   نیز

 م با قـومی   به همنشینی نظا  بغدادی    و 10روی کرد  مذاهب فالسفه زیاده   تقریر در حد نشان داد و   

                                                 
  .1/124  فاخوری،.1
  .1/30 شهرستانی،:  ؛ قس1/118 ابن جوزی، .2
  .6/35 ؛ ابن تیمیه،56 ؛ هروی،1/30  شهرستانی،: نکـ .3
  .53  دبور،.4
  .1/30،50  شهرستانی،: نکـ .5
  .280  کالین،.6
 .485 ،اشعری .7
 .3/661 ایجی، .8
 .288 ،ابن ندیم .9

  .53، 1/31 ،انیشهرست .10
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 تاریخ و تمدن اسالمی/ 62

 

  .2کند می دین اسالم متهم سفه درهای فال را به وارد کردن بدعت او و 1کردهفالسفه اشاره  از
مفـاهیم    از،متـاخران  معاصـران و  بزرگان معتزلـه از   جمع کثیری از،نظام به تبع ابوهذیل و  

 اصـول و    توجه داشـت کـه آنـان از        دیولی با ،  عقاید خود بهره گرفتند    فلسفی برای بیان اصول و    
ند نه این که مطیـع کامـل        دهای خود استفاده کر    تبیین اندیشه  مفاهیم فلسفی برای استدالل و    

 فلـسفی کامـل و  ذهب شـود معتزلـه مـ     این جاست کـه گفتـه مـی        از. فلسفی باشند  افکار آراء و 
فالسفه یونان یا مفـاهیم      بزرگان معتزله بر   هایی که برخی از    یهردّ نقدها و . 3اند  همستقلی بنا نهاد  

  . 4 قابل ارزیابی استاساسهمین  اند بر فلسفی نوشته
: کـرد  تـوان جـستجو    شهرستانی مـی   این گفتار  این دوران را در    های معتزله در   نتیجه تالش 

پـس  . یافتـه بـود، پرداختنـد      مأمون انتـشار   روزگار لعه کتب فالسفه که در    شیوخ معتزله به مطا   
فنون علوم به  این آمیختگی، فنی از از  درآمیخت واستدالل دینیهای  های فلسفی با روش    روش

آن مـورد بحـث قـرار        ای کـه در    زیـرا بـارزترین مـسئله     ؛  وجود آمد که آن را علم کالم نامیدنـد        
فالسـفه   یا به پیروی از     این علم را کالم خواندند و      ،س به همین نام   پ. بود] خدا[گرفت کالم    می

 بـه ایـن خـاطر   . فن خـود را کـالم نامیدنـد    فنون خود را منطق نامیده بود، اینان نیز    که فنی از  
  .6ای که رفته رفته لفظ کالم با اعتزال یکی شناخته شد به گونه. 5اند منطق وکالم مترادف

بـا   آید کـه اگـر     تاریخ اندیشه مسلمانان به حساب می      لی در  تحوّ های معتزلی  اندیشه و افکار
توانـست    می تری عمیق شد چه بسا تأثیر    فضایی مناسب طرح می    در شکل صحیح و  به   پختگی و 

که زمینـه رشـد سـریع        یت گسترده دستگاه خالفت عباس    یحما ولی همان    پی داشته باشد؛   در
 ناپذیری بر   نه تنها ضربه جبران    ،آن گرفتن درست از  بهره   آنان را فراهم آورده بود و ناپختگی در       

 تأثیر تحت   فلسفی را نیز   های عقلی و   اندیشهپذیری آنان، روند کلی       بلکه ضربه  هخود آنان وارد ک   
  .داد قرار

چنـین طـرح برخـی       هـم  رویکـرد بـه علـوم عقلـی و         تردیدی نیست که جسارت معتزله در     
 نزد معتزله، آزادی اراده بشری و       ویژه جایگاه انسان در    به. است اعتبار دارای اهمیت و  ها،   اندیشه

                                                 
 .113 ،بغدادی .1
  .114 ،وهم .2
 .1/124  فاخوری،: نکـ .3
  .299  ابن ندیم،: نکـ .4
  .1/30 شهرستانی، .5
  .31  ولفسن،.6
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  63/                 خلفای نخستین عباسی و فلسفه و کالم                                                       

آمیـزی ماننـد      که القـاب اغـراق     چندان ؛اعمال خود قابل توجه بوده است      برابر مسئولیت وی در  
 شـد   یـان گونه که ب    ولی همان  .اند  داده به آنان    1»آزاداندیشان اسالم «،  »اسالم پیامبران خرد در  «

 آزادی بیان   نقطه مقابل  در  و ،آزاداندیشی برخالفعمالً   نانحامیان حکومتی آ   عملکرد معتزله و  
  .بوده است

 اراده انـسان، آزادی فکـری و   و کرد که معتزله با اعتقاد به اختیـار       همین مبنا نباید تصور    بر
 از  بلکه بـرعکس یکـی دیگـر   ،کردند آن را تحمل می محترم شمرده و عملی مخالفان خود را نیز  

ت با جدیّ آن،  با تعریف خودشان از،2بود» نهی ازمنکر امربه معروف و«ه ک گانه خود را اصول پنج
 شـده و   منکـر  آنان هرکس که با اصول فکری معتزله مخالفت کند دچار          نظر از. گیری کردند  پی

 هدایت کنند هرچند کـه ایـن        ، است شان  اصول اعتقادی  همان به معروف که     را اند او  آنان مکلف 
بـه همـراه      خـشونت را نیـز     ابـزار  یـن روی آنـان    ا از. باشد زور اده از به معروف مستلزم استف    امر

: حال سخنرانی دیـد، گفـت       بشاربن برد را در    ، واصل بن عطاء    مثال زمانی که   ه عنوان  ب ؛داشتند
 گیـری و   غافـل  به خدا سـوگند اگـر     . مکنی به ابومعاذ را به قتل برساند       کسی نیست که این کور    

 ؛3را بـشکافد   خوابگـاهش شـکم او      در تـا فرسـتادم     کسی را مـی    ،بود خوی غالیان نمی   اغتیال از 
غصب اموال آنان  مخالفان و) ترور( کشتن   گیرانه  به غافل  فوطی قتل و   هشام بن عمرو   طور همین

با چنین . 4دانست می مالشان را مباح ، خون وآنان به علت کفر   شمرد، به عبارت دیگر    می را جایز 
را جانشین دلیل   دبور، شمشیرگفته، به یافتندورۀ مأمون، قدرت   د ای هنگامی که آنان از     اندیشه

  .کردند افراد را صادر قتل بسیاری از حکم شکنجه، زندان و  و5استدالل نمودند و

ث ی حـد   اهـل  ژهی اهل سنت به و    یمقاومت علما با   ، آنان ی حام یخلفا ارعاب معتزله و   زور و 
 به وجود    هرچند زودگذر  رروی یکدیگر، رقابتی   رود تفاوتاندیشه م  گیری دو  با جبهه   و روبرو شد 

طـرف   مبانی دو  اصول و  تأمل در  دقت و .  نهاد را تأثیر کالمی  مباحث   و هد که سرنوشت فلسف   مآ
دعـوای  . بـوده اسـت   دینی   مرجعیت علمی و   سر جدال اصلی بر  ظاهراً  دهد که    منازعه نشان می  

رهبـری   حیت دارنـد هـدایت و  یـک صـال   این بود که اهل عقل یا اهل حدیث کـدام     سر اصلی بر 
                                                 

  .1/117،135  فاخوری،.1
  .1/118 فاخوری، .2
  .284  ابن ندیم،.3
  .1/74  شهرستانی،.4
  .46 ،دبور .5
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 تاریخ و تمدن اسالمی/ 64

 

دورۀ  موضع دستگاه خالفـت از    تغییر   با   ن منازعه یا که در ؛عهده داشته باشند   نظری جامعه را بر   
  .گرفتند رارت برتر قیموقع ج دریث به تدریهل حد اقبال معتزله، متوکل به بعد در

 ل بـیش از   توسـ   و ، مخالفان ضدّ طرفداران حکومتی آنان بر     معتزله و  حدّ سختگیری بیش از  
ها  گیری این سخت. شمردعامل مهم ناکامی معتزله      دوتوان   میرا  های عقلی    اندازه آنان به برهان   

مراسـم   انبـوه مـردم در    حضور. محبوبیت آنان شد    اهل حدیث و   امردم ب  یهمدرد  و باعث اقبال 
. 1سـت مؤید آن ا... احمدبن حنبل و تدفین بزرگان اهل حدیث مانند یحیی بن معین و         تشییع و 

احمد بن  ای که گفته شد اگر  به گونه . نجی اسالم معرفی شد    م حد قهرمان و   احمد بن حنبل در   
 پیـدا    او مردم چنان ارادتی به     و 2 رفته بود   میان کرد اسالم از   بذل نمی را  جان خود    حنبل نبود و  
شـود کـه    مالحظه مـی . 3آمد بغداد تبدیل شد  رفت و  های پر  زیارتگاه به یکی از   او کردند که قبر  

نقطه تجمع   برای اهل حدیث کانون و     های مخالف را منسجم ساخت و      گیری معتزله گروه   سخت
  .4فراهم نمود
مبـانی  بلکـه   ،  معتزله، نه تنها خـود اهـل اعتـزال         برابر انسجام اهل حدیث در    گیری و  جبهه

ه فلـسفه کـه   به ویـژ ؛ داد هدف قرار کردند، مورد آنها تغذیه می  از که  را معتزلهاعتقادی   فکری و 
  . گرفت اهل حدیث قرار مورد توجه معتزله بود، شدیداً تحت الشعاع اختالفات اهل اعتزال و

فلسفی، کالم سـنتی را متحـول        آثار آشنایی با فلسفه یونان و مطالعه کتب و        معتزله پس از  
آنـان  بـا ایـن حـال       . نـد  نهاد مبانی فلسفی، کالم فلسفی را بنیـان       اصول و  با استفاده از    و ندکرد

 ؛فالسـفه یونـان نوشـتند       بر یهای هحتی ردیّ   و ندنپذیرفت مبانی فلسفی را نیز    اصول و  بسیاری از 
انـد، نـه     فالسفه یونان گرفته   های خود را از    ولی اهل حدیث با این اتهام که معتزله برخی اندیشه         

 بـا  مخالفـت   در ا سرسختی آنان  ب دادند و  شدیداً مورد حمله قرار     بلکه فلسفه را نیز    ،تنها معتزله 
شـاید  ایـن روی     از. پـیش تـشدید شـد       وجود داشت، بیش از    آنظنی که نسبت به      ، سوء فلسفه
 جهان اسـالم، در    را در  علوم مرتبط با آن    کارآیی فلسفه و   دالیل مهم عدم توفیق و     یکی از بتوان  

  .دشمراهل حدیث  برابر شکست معتزله در
 مخـالف معتزلـه اهـل       یدن خلفـا  ی قدرت رسـ   به  و بین رفتن پشتوانۀ حکومتی معتزله     با از 

آموزش آن به عنوان بخش بزرگی       وگرفت   حاشیه قرار   فلسفه در  ،حدیث به تدریج قدرتمند شد    
                                                 

  .7/354 ؛ ابن سعد،1/443ابن محمد،  ،1/56  ابن خلکان،: نکـ .1
  .9/171  ابونعیم،: نکـ .2

3. Laoust, I/273. 
  .226  گوتاس،.4
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  65/                 خلفای نخستین عباسی و فلسفه و کالم                                                       

هـای   نظـری  تنـگ  ها و   دستخوش نابسامانی  ،اسالم  بسان پیش از   ،دوره اسالمی  علوم عقلی در   از
زنـدگی علمـی آنـان       لسوفان و نشیب احوال فی   و فراز در گرفت و  گاه خود مردم قرار    حکومتی و 

علمی کندی بـه عنـوان    اشاره به حیات اجتماعی و. 1های اندک رخ داد خیزش های بسیار و  آفت
  .کند اولین فیلسوف مهم جهان اسالم این مسأله را بیشتر نمایان می

بزرگان حکما در تاریخ بشریت یـاد        اوبا عنوان یکی از    که بروکلمان از  ) هـ  260ح،.د( کندی  
بـا   او. 3انـد  عباس فرمانروایی داشته   پدرانش در دوره بنی    پادشاهان کنده بوده و    تبار ، از 2ندک می

تـدوین   بـه مطالعـه و   علـوم عقلـی،   از های او حمایت بهره گرفتن از شرایط علمی دوره مأمون و  
منطق، هندسه، حساب، ارثماطیقی، موسیقی  فلسفه و های گوناگون علوم عقلی از رشته کتب در

 یگانـه دوران خـود در      و را فاضل دهـر    به چنان تبحری رسید که ابن ندیم او        وم پرداخت و  نج و
دوران مأمون علمی، در حرمت   کندی به علت شأن اجتماعی و     . 4معرفت تمام علوم قدیمه خواند    

 بـدان دسـت     حکیمـان متـأخر    فیلـسوفان و   منزلتی دست یافـت کـه      معتصم به چنان مقام و     و
معتصم وی را برای معلمـی فرزنـد        . 5خود معتصم فرمان داد     به تربیت برادر   را مأمون او . نیافتند

  .گرفت مهری قرار دوره متوکل مورد بی  ولی در،6خود برگزید
گیـری   بود، به علـت جبهـه   علمی برخوردار چنان جایگاه اجتماعی و    با وجود اینکه کندی از    

 بـا وجـود    زان مـصون نمانـد و     سـتی  طعن فلـسفه   مقابل یکدیگر، از   خردگرایان در  اهل حدیث و  
دیدگاه اهـل     همچنان از  ،7اثبات نبوت به روش اهل منطق نوشت       هایی که درباره توحید و     کتاب

 اذیـت عامـه مـردم و    آزار و که به اتهام فلـسفه از     چنان ؛بودمظان بددینی    پیروانش در  حدیث و 
 دگرایـان شـیعی و  گیـری متوکـل بـر خر     دوره سـخت   درنهایـت در    و 8مانـد امان ن  علما در  دیگر

  .9دندکراش را مصادره و شاگردانش را پراکنده  کتابخانه خانه و  کندی را تازیانه زدند و،معتزلی
حساسیت  اهل حدیث در   تبعات منفی رویارویی خشن معتزله و      شود که یکی از    مالحظه می 

                                                 
  .104 کسائی، .1
  .4/127 ،بروکلمان : نکـ .2
  .148  ابن جلجل،.3
 .414 ابن ندیم، .4
  .274  اولیری،.5
 .15 نصر، .6
  .148 ابن جلجل، .7
  .510-508،قفطی :؛ قس247-246 قفطی، ؛441 ابن ندیم، : نکـ .8
  .106 کسائی، ؛4/127 ؛ بروکلمان،1/286 ابن أبی اصیبعه، : ـکن .9
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 انیـ بکـه   نه  گو اساساً همان . علوم مرتبط با آن متجلی شد      اندازه اهل حدیث به فلسفه و      بیش از 
 مجموعـه . مبنـای توجیـه موجودیـت آن شـکل گرفـت            بر ،جهان اسالم  شد زیربنای فلسفه در   

 ومظـان اتهـام بـددینی        هیچ وقت نتوانست فلـسفه را از       فیلسوفان نیز  دیگر های کندی و   تالش
اهل خـرد، بـه فلـسفه بـه          پیروزی آنان بر   عامه مردم تحت نفوذ اهل حدیث و       خارج کند و   کفر

  .هیچ وقت مقبولیت عام نیافتفلسفه  رو این از. دید نگریستنددیده تر
 به طـور  آنان، آن بود که با زوال از تر اعتزال عمیق جهان اسالم، آثار با وجود افول معتزله در   

 باقی مانـد و    قابل انکار  حیات عقالنی اندیشمندان مسلمان غیر     سهم آنان در  بین برود؛    کامل از 
 فاصـل بـین اندیـشه عقلـی و         حـدّ  کـه در   راکه زمینه پذیرش افکاری     حداقل تأثیر آن این بود      

آنـان غلبـه    به عبارت دیگر دشمنان معتزله زمانی بـر .  فراهم ساختبود،تقلیدی  اندیشه نقلی و  
تثبیـت مبـادی     در گرفتنـد و   کامل یافتند که در مباحث خود اصـول برهـانی آنـان را بـه کـار                

 تأویـل و    و ،روایـات  آیـات و   ظـواهر  گیری از  بهره صب در تع میان تقلید صرف و    اعتقادی خود از  
ابوالحـسن اشـعری بـا      . ای را برگزیدنـد    مبنای حاکمیت عقل، راه میانـه      روایات بر  آیات و  تفسیر

 مسلط اهـل سـنت و   یکالم مذهب به  زود خیلی که   نهادای را بنیان     ای، فرقه  اتخاذ چنین شیوه  
  .جماعت مبدل گردید

  
  یریگ جهینت

ان یدن عباسـ یجـه گرفـت کـه بـه قـدرت رسـ        ین نت یتوان چن  ی م  گذرا بر آنچه گذشت    با نگاهی 
  اعـراب در   ی آن انحـصارطلب   یمبنـا  بـر .  بـه وجـود آورد     ین در ساختار حکـومت    یادی بن یتحوالت

ون، گگونـا  امور  مختلف در  ینژادها  اقوام و  ینیآفر نقش امکان مشارکت و   ن رفت و  یب حکومت از 
 یهـا  شهی مذکور امکان توسعه اند    یها یه دگرگون یسا در.  فراهم شد  ی علم یها نهیزم ژه در یبه و 
ـ  ین عباسـ  ی نخـست  یند نقش خود خلفـا    ین فرآ یا ز فراهم شد و در    ی ن یفلسف  و یکالم ر یتـأث  ی ب

  .نبوده است
 ماننـد مقابلـه بـا       ییهـا  زهی خود، با انگ   ی حکومت یازهاین ط و یمتناسب با شرا    مذکور یخلفا

نـه  ی خالفـت، زم   ی بـرا  ینـ یت د یـ مرجع ت و یـ ن آمر یو تأم  الفت، مخالف دستگاه خ   یها شهیاند
ان نقش ین میا در. عالقه نشان دادند زی نی به مباحث فلسف   ند و  را فراهم کرد   یفلسف ترجمه آثار 

 جامه عمـل پوشـاندن بـه        یاش، برا  یعلم  و یت فرد یبا توجه به شخص    او. تر بود  مأمون برجسته 
  از یمعتزله با برخوردار   گری د یطرف از. داد ت قرار یحما د معتزله را مور   یاهداف خود، فرقه کالم   

 نـد و در عـین حـال       اختد خـود پر   ی اعتقاد یت مبان یتثب به گسترش و  ت دستگاه خالفت،    یحما
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 ونـان، از  ی ی فلـسف  ی مبـان  یضمن نقد برخـ     بودند که در   ین افراد یجملۀ نخست  سران معتزله از  
  .خود استفاده کردند یبرهانها استداللها و  دری فلسفیروشها اصول و
  اسـتفاده از   یمعتـصم و واثـق، معتزلـه را بـرا          ن او، یجانش  گسترده مأمون و دو    یها تیحما

ل ی تـشک  یخلفا برا  دستور. ب نمود یث ترغ یاهل حد   مقابله با مخالفانشان از    یپشتوانه قدرت برا  
 معتزلـه   توسط بزرگـان    مجالس و محاکم مذکور    یاجرا و یبرگزار د علما، و  ی عقا یمجالس بررس 

  دستگاه خالفـت و    کیارتباط نزد   و ی شد، هماهنگ  یث منته یت بزرگان اهل حد   یاذ و که به آزار  
  .دهد ین روزگار نشان میا معتزله را در
 اهـل   یبـا علمـا    عامـه مـردم      یمخالفان همـدرد   معتزله بر  حد خلفا و   ش از ی ب یریگ سخت

ـ  از دن متوکـل و   یرسبه خالفت    گری د یسو از. ت آنان را فراهم کرد    یمحبوب ث و یحد ن رفـتن   یب
 یسـرکوب  ث و یک طرف باعـث قـدرت گـرفتن اهـل حـد           ی ، از  معتزله یتی حما یپشتوانه حکومت 

ـ فلـسفه را     گـر یطرف د  از ، و داد  قرار یدیر جد یمس در معتزله شد که کالم را      ش در یپـ  ش از یب
 و ث بـه کفـر    ید اهل ح  یسو فالسفه، از   از یاری که بس  یا  به گونه  ،داد  قرار ینیبدب مظان اتهام و  

  .م شدندهالحاد مت
  

  کتابشناسی
 ،رضـا   بـه کوشـش نـزار    ، طبقات األطباءیون األنباء فیع ،، أبوالعباس أحمد بن القاسمبعۀیاص یابن أب 

  .ق1965 ،اۀیالح ۀیالعلمروت، دارالکتب یب
  .ق1404 ،ی نجفیت اهللا مرعشیکتابخانه آقم،  ،البالغۀشرح نهج  ،دید، عبدالحمی الحدیابن أب

دار  بیـروت، ،  سـهیل زکـار    بـه کوشـش   ،   الطلب فی تاریخ حلب    بغیۀ ،ابن أبی جراده،کمال الدین عمر    
  .م1988، الفکر

 .تا بی، المعرفۀبیروت، دار، به کوشش محمد حامد، طبقات الحنابله، ابن أبی یعلی، ابوالحسن محمد

دارالکتـب  ،  الم تـدمری  عبدالـس  بـه کوشـش عمـر     ،  الکامل فی التاریخ  ،  عزالدین أبی الحسن   ابن اثیر، 
  .ق1422، بیروت ،العلمیۀ

، بـۀ یطاض، دار یـ الر،  به کوشش محمود محمد الحداد    ،  دهیقص،  مانیعبداهللا بن سل   ابن األشعث، أبوبکر  
  . ق1408

 األمـم  خ الملـوک و   ی التـار  یالمنـتظم فـ   ،   بـن محمـد    ی، أبـوالفرج عبـدالرحمن بـن علـ        یابن الجوز 
  .ق1412 ،ۀیالعلمروت، دارالکتب یب، قادر عبدالیمصطف به کوشش محمد و، ق257یحت
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  .ق1358 ،روت، دارصادریب، )ق257من ( المنتظم، همو
  .تا یب، خ مختصرالدولیتار، یوس الملطیغوری، غریابن العبر

  .تا ، بیبیروت، الکتب العلمیه دار، من ذهب شذرات الذهب فی اخبار، عبدالحی بن احمد ابن العماد،
بـه کوشـش   ، فتـاوی ابـن تیمیـه فـی العقیـده      رسـائل و  کتـب و ، یمابن تیمیـه، احمـدبن عبـدالحل     
  .تا ، بی ابن تیمیهمکتبۀ، عبدالرحمن محمدبن قاسم النجدی

 دانـشگاه  ،تهـران ، د کـاظم امـام  ی سۀترجم، طبقات األطباء، یمان بن حسان االندلس   یابن جلجل، سل  
  .ش1349 تهران،

بـه کوشـش    ،  لیـ  قطع حجج اهل التعط    یل ف یدلضاح ال یا،  م بن سعد اهللا   یابن جماعه، محمد بن ابراه    
  .م1990، داراالسالم، ی األلبانیمان غاوجی سلیوهب

قـات  یتحق موسـسه مطالعـات و    تهـران،   ،  یتـ ی عبدالمحمـد آ   ۀترجم،  العبر،  ابن خلدون، عبد الرحمن   
  . ش1366، یفرهنگ

، یفرهنگ  و یلمعتهران،  ،  ین گناباد ی محمد پرو  ۀترجم،  مقدمۀ ابن خلدون  ،  ابن خلدون، عبدالرحمن  
  .ش1366

به کوشش احسان ، أنباء الزمان ان ویات األعیوف، ن أحمد بن محمد یابن خلکان، ابوالعباس شمس الد    
  .م1968، الثقافۀروت، داریب، عباس

  .تا ، بیروت، دارصادریب، یطبقات الکبر، ابن سعد، ابوعبد اهللا محمد
، قـاهره ،  ۀیاالسـالم الـدول     و ۀیالـسلطان ب   اآلدا ی ف یالفخر،   بن طباطباء  ی، محمد بن عل   یابن طقطق 

  .ق1345، ۀیالرحمان المطبعۀ
  .تا ، بی المعارفمکتبۀروت، یب، ۀیالنها وۀیالبدا، ل بن عمریر، أبوالفداء اسماعیابن کث

روت، یب، درین أحمد حیبه کوشش عماد الد، نی اصول الدی فۀیالغن، د عبد الرحمنیابن محمد، أبوسع  
  .م1987، ۀیالثقافحاث واألب  الخدمات مؤسسۀ

روت، دارالکتـب   یـ ب،  لیـ  طو یوسـف علـ   یبه کوشش   ،  الفهرست،  م، ابوالفرج محمد بن اسحاق    یابن ند 
  .ق1422، ۀیالعلم

  .ق1958،  خلفۀمطبع قاهره،، ظهراإلسالم، أحمد أمین
  .ش1358، انتشارات اقبال تهران،، لییعباس خلۀ ترجم، )2اسالم پرتو( ضحی اإلسالم، أحمد أمین

، یآستان قدس رضـو     مشهد، ،ن ساکت ی محمد حس  ۀترجم،  نهاد آموزش دراسالم  ،  نیرالدید، من أحم
  .ش1368

شرکت علمـی   تهران،  ،   جواد فالطوری  ۀترجم،  قرون نخستین اسالمی   تاریخ ایران در  ،  اشپولر، برتولد 
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  .ش1364، وفرهنگی
بـه کوشـش هلمـوت      ،  نیاختالف المصل  ن و ییمقاالت االسالم ،  لی بن اسماع  ی، أبوالحسن عل  یاالشعر

  .تا بی، یاء التراث العربیروت، داراحیب، تریر
  .تا بی، تهران، نشرصدوق، ی غفار- رسولی محالتی ۀترجم، نیمقاتل الطالبی، ، ابوالفرجیاالصفهان

  .ش2535، دانی جاوتهران،،  احمد آرامۀترجم، ی به عالم اسالمیونانیانتقال علوم ، یسی، دلیریاول
ـ عمبه کوشش عبد الرحمن     ،  کتاب المواقف ،  ن عبد الرحمن بن أحمد    ی، عضد الد  یجیاإل روت، یـ ب،  رۀی
  .م1997، لیدارالج

  .ق1119 دارالمعارف بمصر؛ ،م النجاری عبدالحلۀ ترجم،یخ األدب العربی تاربروکلمان، کارل؛
ـ    ،عبد القاهربن طاهربن محمـد     ، أبومنصور یالبغداد ـ الجدروت، داراآلفـاق    یـ  ب ،ن الفـرق  یالفـرق ب  ،دۀی

  .م1977
 ،ل عمـران المنـصور  ی خلی با حواش،ۀیالخال عن القرون ۀیالباقآثار ،حان محمد بن أحمد   ی، أبور یرونیالب

  .ق1420 ،ۀیالعلموت، دارالکتب ریب
نـشر    دفتـر  ،ت اللهـی  یـ د محمدتقی آ  ی س ۀ ترجم ،خیر تار یمس ع در یتشن محمد؛   ید حس یس جعفری،

  .ش1380، فرهنگ اسالمی
  .ش1366 ،انتشارات آگاه، ندهی ابوالقاسم پاۀترجم، خ عربیتار ،لیپ خلیلی، فیحتّ

 بـه کوشـش  ،  األدیبمعرفۀإرشاد األریب الی   ،باءدمعجم األ ،  الحموی، شهاب الدین أبی عبداهللا یاقوت     
  .م1999،  المعارفمؤسسۀ بیروت،، فاروق عمر

، حمن المرعـشی  به کوشش محمـد عبـدالر     ،  معجم البلدان ،  الحموی، شهاب الدین أبی عبداهللا یاقوت     
  .التراث العربی بیروت، داراحیاء
  .ش1379، انتشارات سمت تهران،، یخ خالفت عباسیتار، د احمد رضایخضری، س

  .تا ، بیۀیالعلمروت، دارالکتب یب، خ بغدادیتار، ی، أحمد بن علیب البغدادیخط
 ، کتـاب  نـشر  بنگـاه ترجمـه و    ،  به کوشـش هیـوبرت دارک     ،  سیرالملوک،  ی طوس خواجه نظام الملک  

  .ش 2535
  .ش1363 تهران، عطائی،  ،ی عباس شوقۀترجم، اسالم خ فلسفه دریتار، ج. بور، ت  ید

ف یقم، منـشورات الـشر  ، به کوشش عبدالمنعم عامر   ،  اخبارالطوال،  فه أحمد بن داود   ی، ابوحن ینوریالد
  .ق1412، یالرض

 مطبعۀ،  الدین المنجد  ال ح ص به کوشش ،  من غبر  فی خبر  العبر،  الدین محمد بن أحمد    شمس الذهبی،
  .م1948،  الکویت،کویتالحکومۀ
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  .ق1382، ۀیالعرباء الکتب یدارأح، ی محمد البجاویبه کوشش عل، زان االعتدالیم همو،
  .ق1995، ۀیالعلمروت، دارالکتب یب،  محمد معوضیبه کوشش عل، زان االعتدالیم، همو
  .ق1413 ،الرسالۀ مؤسسۀروت، یب، یم العرقسوسیبه کوشش محمدنع، أعالم النبالء ریس، همو
  .م1987، ۀیالعلمروت، دارالکتب یب، نیقزو  أخبارین فیالتدو، ینیم محمد القزوی، عبدالکریرافع
  .ق1346، بالقاهرۀ ۀیالمصر دارالکتب مطبعۀ، عصرالمأمون، دی، أحمد فریرفاع
  .ش1373، ریرکبیامانتشاراتتهران، ، اسالم ران بعد ازیخ ایتار، نین کوب، عبد الحسیزر
  .ش1372، ریرکبیتهران، انتشارات ام،  جواهرکالمی علۀترجم، خ تمدن اسالمیتار، یدان، جرجیز
  .ق1412، روت، دارالفکریب، خ الخلفاءیتار، نی، جالل الدیوطیس

د یبـه کوشـش محمـد سـ       ،  النحـل  الملـل و  ،   بکربن أحمد  یم بن أب  ی، محمد بن عبد الکر    یشهرستان
  .ق1404، لمعرفۀاروت، داریب، یالنیگ

  .روت، دارالقلمیب، سیل المیبه کوشش خل، طبقات الفقهاء، وسفیم بن ی، ابواسحاق ابراهیرازیش
  .ش1372، پاژنگ نشر، سوم  دوم ویقرنها  دریرانی اینی دیها جنبش، نی، غالمحسیقیصد

  .ش1374، انتشارات دانشگاه تهران، یتمدن اسالم  دریخ علوم عقلیتار، ح اهللایبذصفا، 
  .ق1418،  للمطبوعاتی األعلممؤسسۀروت، یب، یخ الطبریتار، ریمحمد بن جر ، ابوجعفریطبر

، ینـ یح محمد بن عبد الوهـاب قزو      یتصح به کوشش و  ،  چهارمقاله،  ی، أحمد نظام  ی سمرقند یعروض
  .ش1327، ی اشراقیکتابفروش
  .ۀیالعلم المکتبۀروت، داریب، ریالضعفاء الکب، محمد بن عمر ، ابوجعفریلیعق

، یملـ  تهران، انجمـن آثـار    ،  ی امام شوشتر  ی محمدعل ۀترجم،  به کوشش أحسان عباس   ،  ریعهد اردش 
  .ش1348

 بـه   ،ین محمـد خـوارزم    یدالـد ی ترجمـان مؤ   ،  نیاء علـوم الـد    یإح ،  ، أبوحامد محمد بن محمد    یغزال
  .ش1351 ،رانیاد فرهنگ ایانتشارات بن، و جمین خدیکوشش حس
 تهـران، کتـاب     ،یتی عبدالمحمد آ  ۀترجم،  یجهان اسالم  خ فلسفه در  یرتا،  ل الجر ی خل  و ، حنا یفاخور

  .ش1358 ،زمان
  .ش1375، تهران، سروش، نیا  مسعود رجبۀترجم، زرین فرهنگ ایران عصر، فرای، ریچارد

بـه کوشـش    ،  ازدهمیقرن    از ۀترجم،  خ الحکماء یتار،  ی بن القاض  ی الحسن عل  ین أب ی، جمال الد  یقفط
  .ش1371، ت دانشگاه تهرانانتشارا، ین دارائیبه

بـه  ،  اخبارالعلمـاء بأخبارالحکمـاء   ،   االشـرف  ی بـن القاضـ    ی الحسن علـ   ین أب یرجمال الد ی، الوز یقفط
  .ق1326،  بمصرۀیویالخددارالکتب ، ین الخانجیکوشش محمدام
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روت، دارالکتـب   یـ ب،  نیالـد  ن شـمس  یبه کوشش محمدحس  ،  یصبح االعش ،  ی، أحمد بن عل   یقلقشند
  .ق1407، ۀیالعلم

، زکـار  به کوشش عبـد الجبـار     ،  ان أحوال العلوم  ی ب یأبجد العلوم المرقوم ف   ،  ق بن حسن  ی، صد یقنوج
  .م1978، ۀیالعلمروت، دارالکتب یب

ابوالقاسـم  ۀ  ترجمـ ،  یجهان اسالم   در ییای جغراف یها خ نوشته یتار،  چیانوویولی یگناتی، ا یکراچکوفسک
  .ش1379، یفرهنگ  ویتهران، انتشارات علم، ندهیپا

  .ش1370 ، کتابیایدن، یاسمید ی رشۀترجم، انیزمان ساسان ران دریا، ستن سن، آرتوریکر
مقاالت مجموعه   در،  »رانیا اسالم و   در ی آموزش فلسف  ینهادها خچه آموزش و  یتار«،  ، نوراهللا یکسائ

ـ ینقـش دانـشمندان ا     اسـالم و   علم در  ناریسم ، یتهـران، الهـد   ،  ...ا و یدرنیـ بـه کوشـش محـسن ح      ،  یران
  .ش1378
نظـر   ریـ ز،  یخ فلـسفه اسـالم    یتـار  در،  یترجمـه روح اهللا عـالم     ،  »یکند«،  فرانکو  کس  یلین، ف یکال

  .ش1383، فلسفه انتشارات انجمن حکمت و، منیل وریال و ن نصریحس
مـصر،  ، دهیـ  ابوریبـه کوشـش محمـد عبـدالهاد    ، ۀیالفلـسف  یرسائل الکنـد  ،  عقوبیوسف  ی، ابو یکند

  .ق1369، یدارالفکرالعرب
 نـشر  تهران، مرکز ،  ی کاشان یید حنا ی محمدسع ۀترجم،  ی، فرهنگ عرب  یونانیتفکر،  یتریمیس، د گوتا
  .ش1381، یدانشگاه

  ویتهـران، علمـ  ، ، محمود عرفـان ۀترجم، ی خالفت شرقینهای سرزمیخی تار یایجغراف،  لسترنج، گ 
  .ش1367، یفرهنگ

  ویتهـران، علمـ  ، نـده یقاسـم پا  ابوال ۀ ترجمـ  ،االشراف ه و یالتنب،  نی بن حس  ی، ابوالحسن عل  یمسعود
  .ش1365، یفرهنگ

  .ق1404، قم، دارالهجرت، وسف اسعد داغریبه کوشش ، معادن الجواهر مروج الذهب و، همو
، به کوشش محمـد مخـزوم     ،  می األقال معرفۀ یم ف یأحسن التقاس ،  ، أبوعبد اهللا محمد بن أحمد     یمقدس

  .ق1408، یاء التراث العربیإح روت، داریب
  .ش1349، تهران، چاپخانه بهمن،  أحمد آرامۀترجم، یخ نجوم اسالمیتار، لرالفونسونو، کرینال

 کتابخانـه  ،یانیبه کوشش عباس اقبال آشـت ، تجارب السلف، ، هندوشاه بن سنجربن عبد اهللا   ینخجوان
  .ش1357، یطهور

ص یخـ تل،  یالقبـاو   أبوأحمد بن محمد بـن نـصر       ۀترجم،  خ بخارا یتار،  ، ابوبکرمحمد بن جعفر   ینرشخ
  .ش1351، رانیاد فرهنگ ایانتشارات بن، یبه کوشش مدرس رضو، بن عمر محمد بن زفر

،  سـروش  یز، انتـشارات کتابفروشـ    یـ تبر،   أحمـد آرام   ۀترجمـ ،  م مسلمان یسه حک ،  نید حس ینصر، س 
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  .ش1345
  .ش1380، ی وفرهنگیتهران، علم، ی ابوالفضل عزتۀترجم، یکالم اسالم فلسفه و، یوات، منتگمر

  .ش1368 ،تهران، انتشارات الهدی،  أحمد آرامۀترجم، فلسفۀ علم کالم، هری اوسترینولفسن، 
  .ش1380، انتشارات امیرکبیر تهران،، اسالم عصرطالیی ایران بعد از، تاریخ سامانیان، هروی، جواد

  .ش1342، ی فروغیکتابفروشتهران، ،  نامهیغزال، نی، جالل الدییهما
، دیـ انتـشارات مروار   تهران،،  دون مجلسی یفرۀ  ترجم،  جهان اسالم  درران  یا حضور،  احسان شاطر، اری

  .ش1381
  .ق1337، ۀیدریالح مطبعۀ ۀیالرضو المکتبۀنجف، ، البلدان، عقوب بن واضح الکاتبی، أحمد بن یعقوبی

  .ش1371، تهران، علمی وفرهنگی، تییم آیمحمدابراهۀ ترجم، یعقوبیخ یتار ،همو
Nyberg,H.S , "ABul. Hudhayl AL. Allaf", Encyclopadia of Islam, Leden, 

Brill. 
Huart and Grohmann, Kaghad, Encyclopadia of Islam, Leden, Brill. 
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