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چکیده
مطالعه تاريخ اسالم، نشانگر دوگونگی  رفتار علمای اهل سنت و اماميه با خالفت اسالمی است. علما به دليل 
تسّلط بر مبانی فقه و كالم اسالمی، می توانستند نقش مهمی در صورت بندی مبانی مشروعيت قدرت خالفت 
اســالمی، ايفا كرده و به عنــوان، نظريه پردازان قدرت، در خدمت خالفت قــرار گيرند، چنان كه در خالفت 
بنی اميه، برخی از علمای اهل ســنت چنين نقشی را بر عهده گرفته و به حمايت از امويان پرداختند. در مقابل 
عــده ديگری از علما، به عنوان منتقدان جدی خالفت، بــه رد اين ديدگاهها پرداخته و عملكرد خلفا را زير 
ســؤال بردند. در اين مقاله با استفاده از روش توصيفی ـ تحليلی، تالش می شود، به اين پرسش اصلی پاسخ 
 داده شود كه علت دوگونگی رفتار علمای مذاهب با خالفت عباسی چه بود؟ اين مقاله در صدد بررسی صحت 
و ســقم دو فرضيه اســت: اول؛ انگيزه های مذهبی عالمان، نقش مهمی در دوگونگی تعامل عالمان با خالفت 
داشــت. دوم؛ نياز خلفا به كسب مشــروعيت و تثبيت قدرت، موجب دوگونگی رفتار عالمان با خالفت شد. 
اين بررسی نشان داد، انگيزه های مذهبی در دوگونگی روابط علمای مذاهب با حاكميت عباسی، نقش مؤثری 
داشت. به همان اندازه كه نزديكی برخی عالمان سنی، معتزله و شيعه به كانون قدرت، با هدف ترويج باورهای 
عقيدتی، حفظ تشــكل مذهبی و اصالح باورهای مردم صورت گرفت، روی برتافتن ديگر علما از قدرت نيز 
به دليل نگرانی از تضعيف مبانی عقيدتی، فســاد عقيده و تحريف اعتقاد مذهبی، انجام شــد. عامل ديگر اين 
دوگونگی رفتار، نياز حاكميت عباســی به مشروعيت سازی بود. در زمان نخستين خلفای عباسی، آنها برای 
تثبيت قدرت و مشروعيت حكومتشان، به علمای معتزله و شيعه نياز داشتند. پس از ثبيت قدرت، برای ادامه 
حيات، نيازی به معتزله نبود و شيعه رقيبان جدی به شمار می آمدند، از اين رو، حاكميت، به سمت اهل سنت 

گراييد و در اين دوره، تعامل عالمان سنی با خالفت بيشتر شد.

رفتار سیاسی علمای شاخص 
اهل سنت و امامیه با خالفت عباسی

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال یازدهم/ دوره جدید/ شماره 42/ زمستان 1394

صص 48-3٥

کلیدواژه ها: دوگونگی رفتار سیاسی، علمای اهل سنت، امامیه، خالفت عباسی.
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مقدمه
علما اعم از فقها و متكلمان، يكی از اقشار مهم جامعه 
اســالمی به شــمار می رفتند. آنها، به دليل تسلط بر 
مبانی فقه و كالم اســالمی، می توانستند نقش مهمی در 
صورت بندی مبانی مشروعيت قدرت خالفت اسالمی 
ايفــا كرده و به عنوان نظريه پردازان قدرت، در خدمت 
خالفت قرار گيرند، يا به مخالفت با حاكميت برخيزند. 
چنان كه در خالفت بنی اميه برخی از علمای اهل سنت 
چنين نقشی را بر عهده گرفته و به عنوان حاميان جدی 
خالفت، رابطه ای دوســتانه و حمايت گرانه با امويان 
داشتند. در مقابل   عده  ديگری از علما به عنوان منتقدان 
جدی خالفت، به رد اين ديدگاهها پرداخته و عملكرد 

خلفا را زير سؤال بردند.
بـا ظهـور خالفـت عباسـی كـه بـا كمـك ايرانيـان و 
علويـان به قـدرت دسـت يافتند، بـرای مدتـی رابطه 
علمـای سـنی بـا خالفـت اسـالمی دچـار گسسـت 
قـدرت  كانـون  بـه  معتزلـه  مأمـون  زمـان  در  شـد؛ 
راه يافتـه و اهـل حديـث گرفتـار محنـت شـدند. بـا 
حمايـت متـوكل، اهل حديـث تجديد قـدرت كرده، و 
علمـای سـنی از شـرايط ايجـاد شـده برای اشـاعه و 
تدويـن مبانـی نظـری و اعتقادات خود اسـتفاده كرده، 
ضمـن ترويـج مبانـی عقيدتـی اهل سـنت، خلفـا را با 
ديدگاههـای نظـری خـود مـورد حمايت قـرار دادند. 
بـا غلبـه آل بويـه شـيعی مذهب بـر سـاختار قدرت 
خالفـت اسـالمی و حمايـت آنـان از شـيعيان، رابطه 
علمـای شـيعه بـا حاكميـت مسـالمت آميـز و تـوأم 
بـا همـكاری شـد، و از آن بـرای نشـر انديشـه های 
نظـری و تدويـن فقـه و كالم شـيعه اسـتفاده بردند. با 
آمـدن سـالجقه حنفـی مذهـب، بـار ديگر اهل سـنت 
قـدرت يافتـه و زمينه حضـور شـافعيان و حنفيان در 
خالفـت عباسـی فراهـم گشـت. در ايـن دوره روابط 
عالمـان سـنی بـه ويژه شـافعيان و اشـاعره با خالفت 
دوسـتانه بـود و آنهـا تـالش می كردنـد بـا بهره گيری 
از حمايـت حاكميـت، انديشـه  های كالمی اشـعری را 

اشـاعه دهنـد. ايـن مقالـه بـه بررسـی تعامـل علمای 
دو مذهـب اهل سـنت و اماميـه بـا خالفـت عباسـی 
پرداختـه و بـه ايـن سـؤال اصلـی پاسـخ می دهـد كه 
علـل دوگونگـی رفتـار عالمـان بـا خالفـت عباسـی 
چـه بـود؟ در پاسـخ ايـن مدعـا مطـرح می شـود كه 
در بررسـی علـل دوگونگـی رفتـار علمـا بـا خالفت 
عباسـی، عـالوه بـر انگيزه هـای مذهبـی، انگيزه هـای 
سياسـی و كسـب قـدرت نيز عامـل اصلـی همكاری 

يـا مخالفـت آنـان با خالفـت عباسـی بوده اسـت.

پیشینه پژوهش
در زمينه رفتار سياسـی عالمان شـيعه و اهل سنت 
بـا خالفـت عباسـی، تاكنـون پژوهـش مسـتقلی 
شـده  انجـام  پژوهشـهای  اسـت.  نشـده  انجـام 
توسـط الئوسـت، مادلونگ، مقدسـی، رادت و ...  
زندگـی و روابـط يـك عالـم بـا خالفت عباسـی 
را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت. الئوسـت در 
سـه مقالـه   بـا عنوانهـاي »حنابله«،1»ابن جوزی«2 
و »ابن فـراء«،3 ضمـن توجـه به روند شـكل گيری 
فرقـه حنبلـی، بـه روابـط ميـان علمـای حنبلی و 
خلفای عباسـی، اشـاره كرده و نقش شـخصيتهای 
ابن فـراء،  ابن عقيـل،  نظيـر  حنبلـی  برجسـته 
سياسـی  وقايـع  در   ... و  ابن هبيـره  ابن جـوزی، 
مذهـب دارالخالفـه و تـالش آنان را بـرای حذف 
رقبـای مذهبـی خويـش، از صحنـه سياسـت و 
جامعـه، مورد بررسـی قـرار داده اسـت. مادلونگ 
بررسـی  بـه  شـيرازی«،  »ابواسـحاق  مقالـه  در 
زندگـی علمـی و سياسـی، ايـن فقيـه شـافعی و 
همـكاری وی با شـريف ابوجعفر و خليفـه القائم، 
پرداختـه اسـت.4 مقدسـی در مقالـه »ابن عقيـل«، 

1. “Hanabila”, PP.158-163.
2. »ابن جوزی«، ج3، صص485-483.

3. »ابن فراء«، ج5، صص757-755.
4. »ابواسحاق شیرازی«، ج7، صص939-937.
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زندگـی و روابـط سياسـی ايـن فقيـه و متكلـم 
حنبلـی بـا خالفت عباسـی را مورد بررسـی قرار 
داده اسـت.5 شـاخت در مقاله »ابوحنيفـه نعمان«، 
زندگـی و روابـط ايـن عالـم حنفـی بـا خالفـت 
عباسـی را مـورد واكاوی قرار داده اسـت.6 رادت 
در مقالـه ای با نام »ابن ابی الشـوارب«، به بررسـی 
نقـش ايـن خانـدان در دسـتگاه خالفت عباسـی 
اجتماعـی  »ترقـی  می كنـد:  اشـاره  و  پرداختـه 
ايـن خانـدان، در عهـد خالفـت متـوكل عباسـی، 
نشـان دهنـده مصالحه عباسـيان با مذهب تسـنن 
و حضـور آنهـا در مسـند قضـا، منشـأ تضادهای 
عقيدتـی و منازعـات قبيلـه ای در كاخ خالفـت 
بـود«.7 دهقـان، در مقالـه ای با عنـوان »بربهاری« 
بـه زندگـی و اقدامـات ابومحمد حسـن بـن علی 
بـن خلف بربهاری كـه در دوران خالفـت الراضی 
رياسـت حنبليـان را بر عهـده داشـت، پرداخته و 
اقدامـات وی در ايجـاد آشـوب و فتنـه در بغـداد 
را مـورد بررسـی قرار داده اسـت.8 عـالوه بر آثار 
يـاد شـده، مقاله هايـی نيز دربـاره روابـط عالمان 
شـيعه بـا خالفـت نوشـته شـده اسـت، از جملـه 
»مبانـی رفتـار سياسـی عالمـان شـيعه امامـی در 
»تعامـل  و  هجـری«9  هفتـم  تـا  چهـارم  سـده 
خانـدان نوبختـی بـا خالفـت عباسـی و تأثير آن 
بـر گسـترش تشـيع«10 كـه در هـردو تنهـا تعامل 
يـك گـروه از عالمـان شـيعه بـا خالفـت مـورد 
بررسـی قـرار مي گيـرد. آثار ياد شـده، گوشـه ای 
از تعامـل عالمـان سـنی و شـيعه بـا خالفـت را 
دربـر دارنـد. همچنيـن هيچ يك از نويسـندگان به 

5. »ابن عقیل«، ج5، صص728-73٠.
6. »ابوحنیفه نعمان«، ج8، ص1٠2.

7. »ابن ابی الشوارب«، ج2، صص394و395.
8. »بربهاری«، ج3، صص3-1.

9. »مبانی رفتار سیاســی عالمان شیعی امامی در سده چهارم تا هفتم 
هجری«، صص72-69.

10. »تعامل خاندان نوبختی با خالفت عباســی و تأثیر آن بر گسترش 
تشیع«، صص121-1٠1.

تبييـن علـل دوگونگـی رفتـار عالمان بـا خالفت 
نپرداخته انـد. از ايـن رو، انجـام پژوهشـی در اين 

بـاره ضـرورت دارد.

تعامل علماي اهل سنت با قدرت سیاسی
اقدامات  منظور از دوگونگی رفتــار، عملكردها، 
و برخوردهای مختلفی اســت كه عالمان مذاهب 
مختلف در تعامل با حاكميت در پيش گرفتند. در 
نخستين سالهای استقرار خلفای عباسی در بغداد، 
علمای ســلفی تمايل چندانی به مشاركت در امور 
سياسی نشان  نمی دادند. پرهيز ابوحنيفه از سياست 
موجب شــد، از پذيرش منصب قضا در عهد اموی 
و عباســی خودداری كند و همين امر باعث شد، 
ابن هبيــره والی كوفه او را تازيانــه زند و منصور 
خليفه عباســی، او را تا آخر عمر در زندان نگاه 
دارد.11 منابع، علت خودداری ابوحنيفه از همكاری 
با عباســيان را ذكر نكرده اند، اما محققان احتمال 
می دهنــد حمايت ابوحنيفه از قيــام نفس زكيه و 
ابراهيم موجب خشونت منصور نسبت به او شد.12 
به نظر می رســد گرايش  شــيعیـ  معتزلی خلفای 
بنی عباس، نفــوذ ايرانيان در خالفــت و نگرانی 
اهل ســنت از قدرت گرفتن ائمه شــيعه، از جمله 
داليل اين رفتار باشــد. علمای ســنی همواره در 
ديدگاههای نظری خود، از خالفت ســنی حمايت 
كرده و كوشيده بودند با ادله نقلی يا عقلی، به اثبات 
مشــروعيت خالفت اموی بپردازند. در آغاز دوره 
عباســی به ويژه با قلع و قمع شدن امويان توسط 
آل عباس و نيز با نفوذ ايرانيان در ساخت قدرت، 
نگرانی علمای ســلف بيشتر شد. واكنش اوليه آنها 
به اين قضايا، عدم همكاری با حاكميت جديد بود.

اين عدم همكاری، به منزله كاهش قدرت اهل سنت 
نبود، بلكه آنان نفوذ و قدرت خود را در ميان مردم 
11. تاريخ الطبری، ج7، ص619؛ تاريــخ بغداد، ج13، صص323-

.33٠
12. »ابوحنیفه نعمان«، ج8، ص1٠2.
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و بنی عباس حفظ كردند. حتــی در دوره مأمون، 
معتصــم و واثق به رغم نفوذ ايرانيــان و معتزله به 
كانون قدرت، اهل ســنت همچنان از قدرت بسيار 
برخــوردار بودند. از جمله چهره های شــاخص 
اهل ســنت در اين دوره می توان: نضر بن شميل،13 
ابونعيم فضل بن دكين،14 ابوالحسين  واسطي،15  سعيد 
بن ســليمان   واسطی،16 ابونصر تّمار نسايی،17 علی 
بن جعــد،18 ابوزكريا يحيی بن معين،19 قواريری،20 
ابوعبداهلل  مروزي، ابوحســان زيــادي  بغدادي )د 
242ق(،21 احمد بن ابی خيثمــه،22 احمد بن نصر 
خزاعی،23 بشر بن وليد كندی،24 احمد بن محمد بن 
 حنبــل،25 ابن بكاء  اكبر26 و يزيد بن هارون 27 را نام 
برد. برخی از اين علما با دربار مراوده داشته و در 
عرصه سياســت و فرهنگ جامعه اسالمی حضور 
داشتند. نضر بن شميل )د 203ق(، محدث و شاعر 

13 .  ابوالحسن مازني مروزی )الطبقات الكبری، ج 7، ص383؛ المنتظم، 
ج 1٠، صص125-123(.

14 . عمــرو بن حماد بــن زهیر )د 219ق( )الطبقــات الكبری، ج 6، 
ص86٠(.

15 . عاصــم بن علی بن عاصم بــن  صهیب )د 221ق( از علمای اهل 
حدیــث بود. معتصم از مجلس درس وی که در مســجد جامع رصافه 

برگزار می شد، دیدن کرد )همان، ج 11، صص68و69(.
16 . ابوعثمان ســعید بن ســلیمان واســطی )د 225ق( )همان، ج 7، 

ص351(.
17 . عبدالملك بن عبدالعزیز )د 228ق( )همان، ج 7، صص35٠و351(.

18 . ابوعبداهلل محمد بن حاتم بــن میمون مروزي )د 235ق( )همان، 
ج 7، صص348و349(.

19 . همان، ج 7، ص364.
20. همان، ج6، ص424.

21. ابوحســان حســن بن عثمان بن حماد  زیادي  بغدادي )د 242ق( 
)البدايه و النهايه، ج1٠، ص344(.

22. احمد بن ابی خیثمه زهیر بن حرب بن شــداد نســائی )د 279ق( 
)المنتظم، ج 12، ص328(.

23. احمــد بن نصر بــن مالك بن هیثم خزاعــی )د 231ق( )طبقات 
الحنابله، ج1، صص78و79؛ الكامل، ج7، صص22-2٠(.

24. المنتظم، ج 11، ص261.
25. تاريخ بغداد، ج5، ص18٠.

26. الكامل، ج6، ص426.
27. یزید بن هارون بن زاذان  بن ثابت سلمی ابوخالد واسطی )الطبقات 

الكبری، ج 7، ص228؛ االعالم، ج8، ص19٠(.

ساكن مرو بود. او به مجلس مأمون می رفت و در 
حضور خليفه شعر می ســرود.28  ابومطيع  بلخی از 
علمای اهل رأی  و پيرو مرجئه بود.29 او به روزگار 
مأمون سرپرســت قضای بلخ بوده است.30 بشر بن 
وليد كندی در زمان معتصم سرپرستی قضای هردو 
بخش غربی و شــرقی بغداد را داشت و در بغداد 

برای مردم حديث نقل می كرد و فتوي می داد.31
بســياری از علمای با نفوذ سنی، به دليل افزايش 
نفوذ ايرانيان و معتزله در دستگاه خالفت عباسی، به 
ويژه اتكای مأمون به انديشمندان معتزلی، ناراضی 
بودند. آنها خواستار تجديد قدرت اهل سنت بودند. 
مأمون به دنبال فرصتی بــراي كاهش قدرت آنها 
بود، اما نگرانی از شــورش و اعتراض عامه، اين 
فرصــت را تا اواخر دوره خالفــت وی به تعويق 
انداخت. در سال 218ق، مأمون از فرصت محنت 
برای تضعيف عالمان با نفوذ ســنی اســتفاده كرد. 
بسياری از علمای ذی نفوذ اهل حديث، به دستور 
مأمون، معتصــم و واثق، احضار و مورد بازجويی 
قرار گرفتند. از آنان خواســته شــد به خلق قرآن 
اعتراف نمايند.32 به رغم آنكه قدرت و نفوذ برخی 
از ايــن علما مانند يزيد بن هارون، موجب نگرانی 
خليفه از شــورش عامه بود،33 اما محنت با شدت 
و قاطعيــت ادامــه يافت و بزرگان اهل ســنت به 
جرم عدم اعتراف به خلق قــرآن، مورد ضرب و 
شــتم قرار گرفته و زندانی شدند. احمد بن حنبل 
به دستور واثق زندانی شــد و بشر بن وليد كندی 
به دســتور معتصم در خانه اش زندانی و از فتوی 
دادن باز داشــته شــد.34 عالوه بر كاهش قدرت 
28. الطبقات الكبری، ج 7، ص383؛ المنتظم، ج 1٠، صص125-123.

29. حكــم بن عبداهلل بن مســلمه )د 199ق( )توضيــح الملل، ج 1، 
ص285(.

30. الطبقات الكبری، ج 7، ص383.
31. الطبقات الكبری، ج 7، ص366؛ المنتظم، ج 11، ص262.

32. المنتظم، ج11، صص46، 68و69؛ الكامل، ج6، صص426-423.
33. االعالم، ج8، ص19٠.

34. الطبقات الكبری، ج 7، ص366؛ المنتظم، ج 11، ص262.
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علمای اهل ســنت، به نظر می رســد يكی از علل 
برپايی محنت، الزام اين علما به تبعيت از عباسيان 
بود. مأمون به ديدگاههای معتزله گرايش داشــت، 
اشــتباهات برخی علمای سلف در تفسير آيات و 
روايات، بهانه خوبی به دســت او داد، تا عالمان را 

درباره عقايدشان مورد بازجويی قرار دهد.35
نفوذ شــيعيان و معتزله به كانون قدرت عباسيان، 
علمای ســلفی را بر آن داشت، جايگاه خود را در 
ساختار قدرت عباسيان محكم نموده و به همكاری 
بيشتری با خلفا بپردازند. سياستهای حمايتی متوكل 
فرصت خوبی برای عالمان اهل سنت فراهم كرد. در 
زمان او علمايی چون احمد بن حنبل تكريم شدند 
و در جايگاه مشاور به خدمت خليفه پرداختند.36 
همچنين بشر بن وليد كندی كه در زمان معتصم به 
دليل اعتقاد به قدم قــرآن زندانی و ممنوع الفتوي 
شده بود، آزاد شد و منع فتوی دادن و حديث كردن 
برای مردم از او برداشته شد.37 سياستهای حمايتی 
متوكل از اهل سنت، زمينه نفوذ مجدد اهل سنت در 

ساختار قدرت را فراهم ساخت.38
از جمله علمای اهل ســنت كــه از زمان متوكل، 
به  عنوان  قاضي در صحنه سياســت  ظاهر شدند، 
محدثان و فقهای خاندان ابن ابی الشوارب بودند.39 
برخی از ايــن محدثان تنها با انگيــزه مذهبی به 
همــكاری با خالفت عباســی پرداختــه و زمينه 
فعاليتشــان، امور مذهبی و فرهنگی بود. چنان كه 
محمد بن ابی الشوارب  )د 244ق (،40 به منظور ترويج 
35. الكامل، ج6، صص423-425؛ تاريخ الطبری، ج8، صص63٠-

.653
36. البدايه و النهايه، ج7، ص328.

37. الطبقات الكبری، ج 7، ص366؛ المنتظم، ج 11، ص262.
38. المنتظم، ج11، ص2٠7؛ البدايه و النهايه، ج7، ص328.

39. از ایــن  خاندان  24 تن  به  منصب  قضا دســت  یافتند که هشــت 
تــن  از آنها به  قاضی  القضاتی  رســیدند )تاريخ بغــداد، ج5، ص48؛ 

»ابن ابی الشوارب«، ج2، صص394و395(.
40. محمد بن  ابی  الشــوارب  ســخت پایبند مذهب  تسنن  بود، شاید به 
سبب  مخالفت  متوکل  با معتزله و شیعه، خلیفه  را می ستود )تاريخ بغداد، 

ج2، ص345(.

مبانی اعتقادی مذهب اهل سنت، با خالفت عباسی 
همــكاری كرد و فرمان متــوكل، برای تدريس  و 
ترويج  حديث  در سامرا را پذيرفت.41 با اين وجود، 
او، اشتغال  به  كارهاي  دولتی ، حتی  منصب  قضا را 
نمی پسنديد و پسر خود حسن  را به   دليل عهده داری 
منصب قضا سرزنش  كرد و از آتش  دوزخ  برحذر 
داشــت. 42 خود او نيز به رغم  درخواســت  خليفه،  
منصب  قضاي  بصره  را نپذيرفت .43 با اين حال بعد 
از وی، چند تــن از محدثان و فقهای اين خاندان 
به حكومت پيوسته و بر مســند قضا نشسته يا به 
مأموريتهای سياســی رفتند.44 همه اين محدثان با 
انگيزه مذهبی و فرهنگی و به منظور ترويج مذهب 
اهل ســنت به خدمت خالفت درنيامدند. برخی از 
آنان، با انگيزه های سياسی و اقتصادی و به منظور 
كسب قدرت و تأمين منافع، با عباسيان به همكاری 
پرداختند. اتهام رشوه گيری و انحراف در قضاوت 
كه بدانها نســبت داده شده،45 همچنين دخالت آنها 

در عزل و نصب خلفا، مؤيد اين مطلب است.46
از ديگر عالمانی كه منابع به روابط وی با خالفت 
عباسی اشــاره كرده اند، احمد بن حنبل بود. احمد 
در عصر واثق گرفتار محنت شده بود. با روی كار 
آمــدن متوكل، خليفه در صدد دلجويی از ســران 
اهل حديث، به خصوص كســانی كــه در دوران 
محنت تحت آزار قــرار گرفتند، برآمد و به همين 
منظــور احمد بن حنبل را، كه بــه جرم اعتقاد به 
خلــق قرآن به زندان افتاده بــود، آزاد كرد و مال 

41. تاريخ بغداد، ج2، ص344؛ تاريخ االسالم، ج11، ص1٠4.
42. المنتظم، ج5، ص27.

43. تاريخ بغداد، ج5، ص48.
44. بــرای اطالعات بیشــتر راجع بــه مناصب این خانــدان ر.ک: 
تاريخ االســالم، ج12، ص518؛ تاريخ بغــداد، ج7، ص41٠؛ ج12، 

صص59و6٠.
45. محمــد بن  عبداهلل  بن  علی  بن  ابی الشــوراب  )د 3٠1ق ( به  فرمان  
مقتــدر به  جاي  او نشســت )المنتظم، ج6، صــص97و98(؛ منابع به 
زشــت کاري  و رشوه خواري  محمد بن حسین ابی الشوارب  در کار قضا 

اشاره کرده اند )تاريخ بغداد، ج2، صص2٠٠و2٠1(.
46. تاريخ الطبری، ج3، ص1684؛ تاريخ بغداد، ج7، ص41٠.
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بسيار به او بخشــيد47 و از نظرات و ديدگاههای 
او در اداره امــور بهره برد. ابن كثير می نويســد: 
خليفه بدون مشــورت احمد بن حنبل هيچ كسی 
را مقام و منصب نمی داد و حتی انتصاب يحيی بن 
اكثم به جانشينی احمد بن ابی دؤاد با مشورت او 
صورت گرفت.48 به رغم اقدامات خليفه، احمد بن 
حنبل از نزديكی به متوكل ابا داشــت و به هدايا، 
جوايز و مقرری كه دســتگاه خالفت متوكل برای 
او می فرستاد، بی اعتنا بود. تنها همكاری احمد با 
خليفه زمانی بــود كه متوكل از او درباره مخلوق 
بودن قرآن پرســش كرد، او مكتوبی برای متوكل 
فرســتاد و در آن احاديث صحابه را كه پسرش 
صالــح جمع آوری كرده بود، گنجاند.49 اين اقدام 
احمد بن حنبل از انگيزه مذهبی وی و دغدغه اش 
برای حفــظ و ترويج مبانی اعتقادی اهل ســنت 

نشئت می گرفت.
همكاری عده ای از عالمان اهل ســنت با خالفت، 
به انگيزه های سياســی و رقابت جويانه بود. بعد 
از دوره قدرت معتزله، اهل سنت به دنبال فرصت 
برای تجديد قدرت خود و سركوب معتزله بودند، 
آنان در هر فرصت مقتضی تالشهايی برای رسيدن 
به اهداف خود انجام می دادند. چنان كه به روزگار 
خالفت المعتز، برخی از علما و ديوانيان سنی برای 
دور كردن علما و قضات معتزلی از كانون قدرت، 

به بدگويی و سعايت درباره آنان پرداختند.50
بــه روزگار معتضد، برخی از علمای اهل ســنت 
و حاميانشــان، با انگيزه نظارت بــر رفتارها و 
با خالفت  به همكاری  سياست گذاريهای خلفا، 
پرداختنــد. چنان كه بــه نظر می رســد يكی از 
انگيزه های دادرس يوســف بــن يعقوب حنبلی 

47. المنتظــم، ج11، صــص286-288؛ طبقــات الحنابلــه، ج1، 
صص25-15.

48. البدايه و النهايه، ج7، ص328.
49. همان، ج1٠، صص354-351.

50. تاريخ الطبری، ج9، ص371؛ المنتظم، ج12، ص56.

برای پذيرش منصب قضا، همين بود. هنگامی كه 
خليفه معتضد بر آن شد، نامه مأمون  در نكوهش 
معاويه،51 در برابر مردم  قرائت شود،52 و خطبای 
مساجد، معاويه بن ابی سفيان را بر فراز منابر لعن 
كنند،53 قاضی يوسف  به خليفه هشدار داد، چنين 
سياســتی موجب قدرت يافتن طالبيان و آشكار 
شــدن ادعاهای آنان برای احراز خالفت  خواهد 
شــد.54 وی موفق شــد، خليفه را از تصميماتش 
منصرف كند. اين حــوادث، مؤيد نفوذ روزافزون 
اهل سنت، به خصوص حنابله در ساختار قدرت 

عباسيان بود.
در هميــن دوران، علمای ديگری از اهل ســنت، 
نه تنها از همكاری با خالفت عباســی خودداری 
می كردند، بلكه مســاعدت مالــی خلفا را نيز رد 
می كردند. چنان كه ابواســحاق حربي از پذيرش 
كمك مالــی معتضد خــودداری كــرد و آن را 
برگرداند.55 علت اين رفتار ابواســحاق، گرايش 
شــيعی معتضــد و حمايت او از علويــان و نيز 
اقدامات و فشار معتزله بود. او تحت تأثير شرايط 
جامعه و فشار معتزله، ناگزير از ابن ابی دواد پيروی 

كرده و قائل به خلق قرآن شده بود.56
در عهد خالفت المكتفی )289-295ق( با ظهور 
قرامطه57 و قدرت يافتن فاطميان در مصر، نگرانی 
علمای اهل ســنت از قرامطــه و معتزله موجب 
شــد، آنها در برخورد با ايــن دو جريان مذهبی، 
دو راهكار در پيش گيرنــد: يكي دفاع از مبانی 
اعتقادی و نظری اهل ســنت و ديگري همكاری 
بيشــتر با خالفت جهت مقابله با نفوذ شــيعه و 

51. تاريخ الطبری، ج1٠، صص63-54.
52. تجارب االمم، ج5، صص3-1.

53. همان.
54. تاريخ الطبری، ج1٠، ص63؛ تجارب االمم، ج5، ص3.

55. ابراهیم بن اسحاق بن ابراهیم بن بشیر )د 285ق( )المنتظم، ج 12، 
ص383(.

56. طبقات الشافعيه الكبری، ج1، ص297.
57. تاريخ الطبری، ج1٠، صص94و95.
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معتزلــه. در اين دوره علمايی از جمله ابوســعيد 
عثمان بن سعيد دارمی )د 280ق(، بر ضد محمد 
بن كرام قيام كرد و رديه هايی عليه كراميه، جهميه 
و بشرمريســی نوشــت. ضمن آنكه برای اشاعه 
مذهب اهل ســنت، كتاب مسند كبير را گردآوری 

كرد.58
در زمان المقتدر گرايشهای شيعی خليفه و حضور 
شــيعيانی چون خاندان فــرات و آل نوبخت در 
عرصه قدرت و سياست گذاريها، موجب تكاپوی 
اهل سنت برای خارج ساختن خالفت، از نفوذ اين 
خاندان شد. شــورش حنابله در سال 306ق،59 
كوشــش حامد بن عباس و ابوعمر قاضی حنبلی 
در محاكمــه حالج و صدور حكــم اعدام برای 
او،60  تالش وزير ابوالقاســم خاقانی برای گرفتن 
فتوای انهدام مسجد براثا از فقهای سنی،61 توطئه 
ديوان ساالران ســنی عليه ابن فرات و اتهام رابطه 
داشتن وی با قرامطه،62 همچنين كودتای ابن معتز 
ناصبی63 با كمك ديوان ساالران سنی و تركان،64 
به هميــن منظور صورت گرفت. در اين ســالها 
حنابله مهم ترين جريان مذهبــی بودند كه رابطه 
مســالمت آميزی با خالفت داشــتند و خواهان 
نفوذ بر خليفه بودنــد. بربهاريان  قدرتمندترين و 
متعصب ترين شاخه حنابله بغداد بودند و پيشوايي 
آنان را حسين بن قاســم بن عبيداهلل بربهاری بر 
عهده داشت. گاه خلفا از اين جريان مذهبی برای 
رســيدن به اهداف خود بهره می جستند، چنان كه 
ابن معتز با انتســاب به بربهاريان كوشيد حمايت 
آنها و عوام سنی را جلب كند.65 خليفه القاهر نيز 

58. طبقات الشافعيه الكبری، ج1، صص495و496.
59. الكامل، ج5، ص64.

60. تجارب االمم، ج5، صص143-134.
61. المنتظم، ج13، صص247و248.

62 . تجارب االمم، ج5، صص186-184، 168-17٠.
63. همان، ج5، صص5٠-52و61.

64. الكامل، ج5، صص175و176؛ تجارب االمم، ج5، ص37٠.
65. الكامل، ج5، ص6.

برای سركوب شــيعيان از بربهاريان استفاده كرد. 
در خالفت او، قدرت بربهاری به حدی رسيد كه  
شخصًا شيعيان را مجازات66 و خليفه را به كشتن 
هاشميان تشويق  می كرد.67 در واقع سخت گيريهای 
القاهر درباره شيعيان،68 تحت تأثير عالمان حنبلی 

انجام می گرفت.
در دوره آل بويه، سياست تسامح مذهبی بويهيان 
موجب شــد، عالوه بر عالمــان امامی، علمای 
معتزله و اهل ســنت نيز با قدرت ارتباط نزديك 
داشته باشــند. روابط عالمان شافعی و اشعری با 
بويهيان مسالمت آميز بود. برخی عالمان اشعری 
قرن چهارم مورد حمايت وزيران شــيعی آل بويه 
بودنــد.69 در اين دوره اشــاعره نيــز از حمايت 
بويهيان شــيعی برخــوردار بودنــد و آزادانه به 
مناظره می پرداختند.70 ابوحامد اسفراينی پيشواي 
شــافعيان عراق در اين دوره، نــزد امرای بويهی 
از حرمت بســياري برخوردار بود و در بغداد به 
تدريس اشتغال داشــت.71 نزديكی عالمان سنی 
با بويهيان تا اندازه ای اســت كــه برخی مناصب 
سياســی را بر عهده می گيرند. چنان كه به دستور 
عضدالدوله، قاضــی ابوبكر محمد بن طبيب عالم 

اشعری به سفارت دربار روم فرستاده شد.72
در آستانه قرن پنجم قمری، قدرت  رو به افزايش 
فاطميــان در مصر و غلبه آل بويه بر ســاختار 
قدرت سياسی خالفت اسالمی، عباسيان را سخت 
مورد تهديد قرار داده بود. خلفا برای حفظ قدرت 
و خالفت از يك ســو به جلب حمايت حاكمانی 

66. به دســتور او زنی به نام خلب را به خاطر نوحه ســرایی بر امام 
حسین)ع( کشتند )نشوار المحاضره، ج2، ص233(.

67. همان، ج2، ص295.
68. الكامل، ج5، ص56٠؛ المنتظم، ج15، صص58و59.

69. الكامل، ج8، ص617.
70. تاريخ مدينة دمشق، ص232.

71. طبقات الشــافعيه الكبری، ج4، ص64؛ طبقات الشــافعيه، ج1، 
ص58.

72. الكامل، ج5، ص448.
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همچون محمود غزنوی و طغرل ســلجوقی و از 
ســوی ديگر بــه حمايت علمای ســنی نيازمند 
بودنــد. در دوران خالفت، القــادر،73 القائم74 و 
المســتضیء75 اقدامات بسياری جهت حمايت از 
مذاهب اهل سنت به ويژه حنابله به عمل آمد. اين 
سياستهای حمايتی و نيز نگرانی عالمان اهل سنت 
از شــرايط جامعه موجب شد، بسياری از علمای 
ســنی، حمايت از خالفت عباسی را وظيفه خود 
دانســته و عالوه بر همكاری با خلفا و بر عهده 
راهكارهايی  سياســی،  مناصب  برخــی  گرفتن 
برای حفظ خالفت پيشــنهاد دهند. صدور جواز 
همكاری با سلطان ستمگر توسط علمايی همچون 
مــاوردی76 و ابن فراء77 با هميــن انگيزه صورت 

گرفت.
قدرت گيری سلجوقيان، موقعيت شيعيان و معتزله 
را تضعيف كرد، اما قدرت اهل سنت رو به فزونی 
گذاشت.78 در اين دوران، رقابت ميان علمای شيعه 
و سنی برای راه يافتن به كانون قدرت، جای خود 
را به رقابت ميان مذاهب مختلف اهل ســنت داد. 
از يك ســو عالمان شافعی و اشعریـ  ابواسحاق 

73. المنتظم، ج15، صص194و195؛ تاريخ االسالم، ج28، ص258.
74. القائم بامراهلل برای احیای سنت، سیاست پدر را در پیش گرفت. 
او، با استفاده از ضعف امرای بویهی، افرادی نظیر مسلمه حنبلی را به 
وزارت برگزید. به دستور او اعتقادنامه القادری مجدد در حضور علما 
و فقها قرائت شــد و همه ائمه سلف ملزم به رعایت آن اصول شدند 

)تاريخ االسالم، ج29، صص324-322(.
75. برای آگاهی بیشتر از اقدامات حمایتی المستضیء ر.ک: البدايه و 

النهايه، ج8، ص448؛ المنتظم، ج18، صص22٠و249.
76. االحكام السلطانيه، ماوردی، ص33.
77. االحكام السلطانيه، ابن فراء، ص37.

78. در قرن پنجم، مكتب کالمی ابوالحســن اشــعری رو به گسترش 
بود. حنابله که ســابقه طوالنی در مخالفت با عقاید کالمی و اعتزالی 
داشتند، از سرسخت ترین مخالفان اشاعره به شمار می رفتند. برخالف 
حنابله ، شــافعیان با مكتب کالمی اشــعری مخالفتی نداشتند و حتی 
برخی از علمای شــافعی نظیر ابوالقاسم عبدالكریم بن هوازن قشیری 
در معرفی مكتب اشــعری به عنوان یكی از مكاتب اهل سنت کوشش 
بسیار کردند )طبقات الشافعيه، ج3، صص374، 375و425؛ المنتظم، 

ج15، ص34٠(.

شيرازی، ابوبكر شاشــی، ابوسعد صوفی، ابوبكر 
فوركــی، ابوالمؤيد غزنوی، ابوالقاســم بكری و 
ابونصر قشــيریـ  در صدد جلب حمايت خواجه 
نظام الملــك بودند79 و از ســوی ديگر حنابله. 
هريك از آنها می كوشــيدند با در اختيار گرفتن 
مراكز فرهنگی مانند نظاميه يا مساجد و ايراد وعظ 

در آنجا، به ترويج مذهب خود همت گمارند.80
بسياری از علمای سنی به حمايت خالفت عباسی 
پرداخته و از مشــروعيت نظام خالفت در برابر 
حكومتهای اســتغالبی، دفــاع و حمايت كردند. 
باقالنی متكلم اشــعری، كوشــيد عالوه بر دفاع 
عقلی از انديشــه های اعتقادی اهل سنت، به ويژه 
نظريه خالفت سنی، مشروعيت خالفت عباسی را 
نيز تأييد نمايد. او كتاب »امامت بنی العباس« را به 

همين منظور به رشته تحرير درآورد.81
ابواسحاق شــيرازی از ديگر علمای اهل سنت به 
همكاری با عباسيان پرداخت. او همراه با شريف 
ابوجعفــر عالم  حنبلی و ابونصــر بن صباغ عالم 
شافعی، در مراسم بيعت با خليفه المقتدی بامر اهلل، 
شركت داشــت82 و رياست نظاميه را كه از طرف 
خليفه به وی پيشنهاد شده بود، پذيرفت. همچنين 
در بسياری از رخدادهای سياسی ـ اجتماعی اين 
دوره حضور چشمگير داشت. او خليفه القائم83 و 
المقتدی84 را وادار به جلوگيري از رواج فحشا و 
شراب خواري در بغداد كرد. در ماجراي درگيري 
اعتقادي ابونصر قشيري با حنبليان بغداد، حداكثر 

79. خواجه نظام الملك برای ترویج فقه شافعی، نظامیه را در اختیار 
آنان قرار داد )المنتظم، ج16، ص181(.

80. الذيل علی طبقات الحنابله، ج3، صص13-22؛ طبقات الشافعيه، 
ج4، صص234-236؛ المنتظم، ج16، صص191و211؛ الكامل، ج6، 

ص285.
81. از جمله االمامه الصغيــره؛ االمامه الكبيره؛ مناقب األئمه؛ امامت 

بنی العباس.
82. تاريخ الخلفا، ص499.
83. الكامل، ج1٠، ص91.

84. البدايه و النهايه، ج8، ص26٠.
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نفوذ خــود را در دفاع از وي به كار گرفت.85 در 
ســال 475ق، به درخواســت خليفه به رياست 
هيئتي به منظور شكايت از ابوالفتح بن ابي الليث، 
عميد ســلجوقيان در عراق، نزد ملكشاه و نظام 
الملك به خراسان رفت. در اين سفر او، عالوه بر 
كوتاه كردن دست نماينده سلجوقی از مداخله در 
امور بغداد، زمينه پيوند خويشاوندي بين سلطنت 

سلجوقي و خالفت عباسي را فراهم كرد.86
چنان كه مالحظه شد، تعامالت علمای اهل سنت با 
خالفت عباســی فراز و فرود بسياری داشت. اين 
تعامل گاه با  اجبار و اكراه، گاه با اشتياق و تمايل، 
گاه بــا انگيزه های مذهبی و گاه بــا انگيزه های 
سياســی و اقتصادی، صورت می پذيرفت. برخی 
رفتارهــای عالمــان مذاهب نيــز در واكنش به 
سياستهای حاكميت در همسويی با مذهب خاص 

صورت می گرفت.

تعامل علمای امامیه با قدرت سیاسی
روابط عالمان اماميه با خالفت عباسی، تحت تأثير 
نيز سياست گذاريهای  شرايط سياســی جامعه و 
عباســيان دوگونه بود و نخستين خلفای عباسی 
كــه با كمك علويــان به قدرت رســيده بودند، 
سياســت نرمش و مدارا با علويــان را در پيش 
گرفتند. عالمان و ائمه شيعه نزد منصور از احترام 
برخوردار بودند. منصــور، جعفر بن محمد)ع( را 
به دربار فراخوانده و مــورد تكريم قرار می داد. 
برخی از علمای خاندان  يقطين از جمله ابوالحسن 
 يقطيــن بن موســي )د 185ق(،87 نزد ســفاح و 

85. الكامل، ج1٠، صص1٠4-111؛ طبقات الشافعيه الكبری، ج3، 
صص98و99.

86. وفيات االعيان، ج5، صص287و288.
87. فرزندان او همگی از یاران و ارادتمندان امامان شــیعه)ع( بودند. 
برخی از آنان مانند علی بن یقطین و قاسم بن حسن، از فقها، متكلمان 
و محدثان بزرگ شــیعه بودند )اختيار معرفة الرجال، ص437؛ رجال 

الطوسي، صص352، 366، 369، 383و412(.

منصور، جايگاه بلندی داشته و با خلفای عباسی 
همكاری می كرد.88 اما به زودی با آشــكار شدن 
ادعای علويان برای دستيابی به قدرت و قيامهای 
شيعيان، خلفا نگران نفوذ آنان در ساختار قدرت 
شده و قيام علويان را به شدت سركوب كردند.89 
سياست سركوب علويان، موجب شد در خالفت 
منصور، عالمان شــيعه تعامل چندانی با حكومت 
نداشــته باشــند. گزارش يعقوبی از فقهای زمان 
منصور و هارون، نشــانگر آن اســت كه در اين 
دوران همچنان اهل ســنت نفوذ خود را در جامعه 

اسالمی و نيز ساختار قدرت حفظ كرده بودند.90
در دوران هارون، تعامل ائمه و علمای شــيعه با 
دربار عباسی فراز و نشيب بسيار داشت. هارون 
در آغاز كوشش كرد نظر علويان را جلب نمايد. 
او به امام موســي بن جعفر)ع( نزديك شد. حتی 
قصد خود مبنی بر بازگرداندن فدك به ايشــان را 
بــا وی در ميان گذاشــت.91 در اين دوره برخی 
از علما و متكلمان اماميــه مانند علی بن ميثم92 
و هشــام بن حكم با دربار ارتباط داشــته و در 
مجالس مناظره ای كه در قصر برپا می شد، شركت 
می كردنــد.93 علی بن يقطين كه از فقها، متكلمان، 
محدثان بزرگ شيعه و از اصحاب امام كاظم)ع( 
بود،94 به توصيه امام، با هــارون ارتباط نزديك 

88. تاريخ الطبری، ج6، ص39٠.
89. سرکوب سادات حسنی در زمان منصور با همین رویكرد صورت 

گرفت )تاريخ يعقوبی، ج 2، صص372-365(.
90. از میان فقهای شــیعی، یعقوبی تنها به نام ابوحمزه ثمالی اشــاره 
می کند،  در حالی که نام فقهای بســیاری از اهل ســنت مانند اوزاعی، 
ابوحنیفه، حماد بن ســلمه، ســفیان ثوری، مالك بن انس، ابومعشر 
سندی و ... را ذکر می کند )همان، ج 2، صص388، 389، 444و445(.

91. مقاتل الطالبين، ص35٠.
92. علی بن اســماعیل میثمی از بزرگان متكلمان امامیه و معاصر با 
هشــام بن حكم، به دستور هارون الرشید در زندان بود )اختيار معرفة 

الرجال، صص538و539(.
93. مروج الذهــب، ج2، صص512و513؛ اختيــار معرفة الرجال، 

صص534، 537، 538، 542، 556-544.
94. رجال النجاشي، ج2، ص1٠8.
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داشت و در دربار خالفت مشغول خدمت بود.95 
هارون حتی نســبت به يحيی بــن عبداهلل علوی 
كه در ديلم خروج كرده بود، گذشــت كرد.96 اما 
ديری نگذشــت كه به دليل ترس از قيام شيعيان، 
سياستش را تغيير داد. او برخی از رهبران علويان 
مانند موســی بن جعفر)ع(،97 يحيی بن عبداهلل98 
و احمد بن عيســی بن زيد علوی99 را دستگير و 

زندانی كرد.
مأمون در آغاز خالفت با قيام علويان در حجاز، 
يمــن و كوفه روبه رو شــد.100 او، در صدد جلب 
حمايت علويــان و پايان دادن به شــورش آنها 
برآمــد، به همين منظور، واليتعهــدی را به علی 
بن موســی)ع( واگذار كرد101 و كوشيد از طريق 
پيوند با اهل بيت پيامبر، مشــروعيت بيشتری در 
ميان علويان بيابد.102 به دســتور وی، معاويه بر 
فراز منابــر مورد لعن قرار گرفت. او جلســات 
علمــی متعددی با حضور علمای اديان و مذاهب 
مختلف از جمله اماميه تشــكيل داد و به تكريم 
شيعيان پرداخت.103 اما اين سياستها چندان دوامی 
نداشت، به زودی با عزيمت خليفه به بغداد و قتل 

95. از بین عالمان آل یقطین تنها علی بن یقطین به دســتگاه خالفت 
عباسیان وارد شــد و از کارگزاران مهدي عباسي و نزدیكان هارون  
گردیــد )تاريــخ الطبــری، ج6، ص391؛ اختيار معرفــة الرجال، 

صص435-43٠(.
96. تاريخ الطبری، ج8، ص243؛  العبر، ج2، ص341.

97. تاريخ يعقوبی، ج2، ص419.
98. درباره مرگ وی روایات مختلفی اســت. برخــی گفته اند او به 

دستور هارون کشته شد )همان، ج2، صص412و413(.
99. همان، ج2، ص433.

100. در حجــاز علویان قیام کرده و با محمد دیباج بیعت کردند. در 
یمن علویان به رهبري ابراهیم بن موســی بــن جعفر قیام کردند. در 
کوفه که عباس برادر امام رضا)ع( حكومت آنجا را داشت، مردم قیام 
کرده و خواستار بیعت با خود او یا علوی دیگری بودند )همان، ج2، 

صص464-461(.
101. همان، ج2، صص465و466.

102. او یكی از دخترانش را به عقد امام رضا)ع( و دختر دیگرش ام 
الفضل را به ازدواج محمد بن رضا)ع( درآورد )همان، ج2، ص473(.

103. مروج الذهب، ج 2، ص699؛ تاريخ الخلفا، ص369.

علی بن موسی)ع(، علويان ناديده گرفته شدند. به 
نظر می رسد، سياستهای مأمون در تعامل عالمان 
امامی با قدرت، تغييری ايجاد نكرد. شــايد يكی 
از داليل اين عدم همــكاری، قتل امام رضا)ع( 
به دســتور مأمون و نفوذ معتزله بر خليفه بود كه 

موجب چنددستگی شيعيان شد.
به طور كلی به نظر می رسد، در دوره اول خالفت 
عباسی، عالمان شــيعه و از جمله اماميه، تعامل 
چندانی با خالفت نداشــتند. يكی از داليل اصلی 
اين مســئله اختالف و چنددستگی ميان شيعيان 
بود. در اين دوران، هنوز مذهب اماميه تشــكيل 
نيافته بود و در ميان شــيعيان اختالفات عقيدتی 
جدی ديده می شــد. بسياری از شيعيان در امامت 
موسی بن جعفر)ع( توقف كرده و امامت فرزندش 
امام رضا)ع( را نمی پذيرفتند، از سوی ديگر عده 
ديگری امامــت محمد بن علــی)ع( فرزند امام 
رضا)ع( را به دليل كمي ســن نمی پذيرفتند. بين 
اماميه، اسماعيله و زيديه اختالفات جدی وجود 
داشت. شيعيان در اين دوران بيشتر به دنبال حفظ 
مبانی عقيدتی و تشــكل فرقه ای خود بودند، تا 
تعامل با قدرت. ضمن آنكه سياستهای خصمانه و 
خشونت آميز خلفايی همچون متوكل نيز موجب 
می شد عالمان شــيعه كمتر فرصت نزديك شدن 
به دســتگاه خالفت را بيابند، چهره هايی همچون 
يعقوب بن اسحاق ابن سكيت نيز كه مدت كوتاهی 
به دربار راه يافتند، خيلی زود مورد خشم خليفه 

قرار گرفتند.104
در عهــد خالفت مقتدر برخی از شــيعيان اماميه 
مانند خاندان فرات، به دســتگاه خالفت عباسی 
نفــوذ كردند. يكی از داليل اين امر، قدرت يافتن 
فاطميان اسماعيلی مذهب در مصر بود كه موجب 
شد عباسيان سياست محتاطانه ای نسبت به اماميه 

104. چندی آمــوزگاری فرزندان متوکل معتــز و مؤید را بر عهده 
گرفت )االعالم، ج8، ص195(.
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در پيــش گيرند. حتی در ايــن دوره نيز رفتار و 
روابط عالمان شيعه با خالفت دوگونه است و همه 
شــيعيان از فرصت نفوذ در كانون قدرت استفاده 
نمی كنند. در حالی كه برخی از محدثان و علمای 
خاندان فــرات ارتباط نزديكی بــا خلفا برقرار 
كردند، عده ای ديگر از همســويی و همكاری با 
خالفت حذر كردنــد. از جمله محدثان و علمای 
خاندان فرات كه آلوده سياست نشدند، می توان به 
ابوالحســن محمد بن عباس بن احمد )د 384ق(، 
ابوخطاب جعفر بن محمد بن موسی )د 297ق( و 
ابوالخطاب عباس بن احمد بن محمد )د 258ق(، 
اشــاره كرد. محمد بن عباس ترجيح داد تنها به 
گردآوری حديث و نوشــتن تفسير اشتغال داشته 
باشــد.105 جعفر بن محمد106 و عباس بن احمد107 
نيز از پذيرفتن پيشنهاد وزارت خودداری كرده و 

به تدوين حديث پرداختند.
برخی از علما و محدثان نيز از همراهی با خالفت 
حذر نكرده، بلكه به مشاغل مهم ديوانی و وزارت 
رســيدند. از جمله ابوجعفر محمد بن موسی بن 
حســن بن فرات، از ياران نزديك محمد بن نُصير 
نُميري،108 با حسن بن َمْخلد بن جراح وزير خليفه 
معتمد، دوستی داشت و در دستگاه دولت مشاغلی 
يافت.109 پس از وی پســرش ابوالعباس احمد بن 
محمد، راوي و صحابی امام حسن عسكري)ع(110 
و از فقهــای خانــدان فرات بــه خدمت خلفای 
عباســی درآمد. او برخی ديگر از خاندان فرات 
از جمله علــی بن فرات را نيز بــه امور ديوانی 
وارد كــرد و اصالحاتی در ديوانها انجام داد، اين 
اقدامات موجب رقابت خاندان ابن جراح با ايشان 

105. تاريخ بغداد، ج3، صص122و123.
106. وفيات االعيان، ج3، ص424.
107. تاريخ بغداد، ج12، ص159.

108. فرق الشيعه، ص87.
109. تجارب االمم، ج1، ص15.

110. تاريخ عقايد و مذاهب شيعه، ص1٠1.

شد.111 جعفر بن فضل بن جعفر )د 391ق(112 نيز 
مدتها مشاغل ديوانی و وزارت ابوالقاسم انوجور، 
علی بن اخشيد و ابوالمســك كافور را بر عهده 
داشــت.113 بعد از تصرف مصر به دســت سردار 
فاطميــان، به آنها خدمت كــرد.114 او در دوران 
وزارتش، اقداماتی جهت تدوين و نشــر احاديث 

به عمل آورد.115
برخی ديگر از چهره های شــاخص خاندان فرات 
اگرچه از علما نبودند، اما زمينه حضور شــيعيان 
امامی را در ساختار قدرت فراهم كردند. ابوالحسن 
علی بن محمد بن موسی )د 312ق(، وزير مشهور 
خليفه المقتدر عباســی، نخستين كس از خاندان 
فرات بود كه به وزارت رسيد.116 او مردی فرهيخته 
بود كه به علمــا و طالبان علم ارج می نهاد.117 او 
شيعه بود و براي حمايت از طالبيان و عباسيان به 
آنها كمك مالی كرد.118 ابوالحس طرف دار شيعيان 
امامــی بود و جهت حفظ انديشــه های اماميه از 
عالمانی همچون ابوســهل نوبختی و حســين بن 
روح حمايت كرد، او به حسين بن روح نايب امام 
دوازدهم)ع( پول بسيار رسانيد و مانع از آزار وی 
توسط مخالفان شد. او برای از بين بردن مخالفان 
و مدعيان اماميه، به ابوسهل نوبختی جهت گرفتن 

فتواي قتل حالج كمك كرد.119
ابواحمد ُمَحّســن بن علی بن محمد بن موســی 

111. الوزراء، ص148؛ تاريخ الطبری، ج1٠، ص73.
112. تاريخ بغداد، ج7، ص234؛ وفيات االعيان، ج1، ص347؛ ج3، 

ص424.
113. شــذرات الذهــب، ج3، ص292؛ وفيــات االعيــان، ج1، 

صص378-376.
114. وفيات االعيان، ج1، ص379.

115. تاريخ بغداد، ج7، ص234؛ وفيات االعيان، ج1، ص347؛ ج3، 
ص298.

116. الوزراء، ص28.
117. همان، ص78.

118. الكامل، ج8، ص19.
119. همان، ج5، ص61.
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)د 312ق( نيز در دوران وزارتش120 با شــيعيان 
ارتباط داشــت و زمينه حضور آنان را در دربار 
فراهم كرد. محمد بن علی شــلمغانی، معروف به 
ابن ابی العزاقر به كمك ابواحمد به دستگاه وزارت 
داخل شــد و برای ســركوب مخالفانش به وی 
كمــك كرد.121 فضل بن جعفر بن محمد بن فرات 
)د 327ق(، در هنگام اشــتغال به امور ديوانی،122 
به منظور رونق علم، مباحثات علمی ميان عالمان 

ترتيب می داد.123
از آنچه گفته شــد، می توان نتيجه گرفت، انگيزه 
علما و ديگر بــزرگان خاندان فرات از همكاری 
با خالفت، حفظ شيعيان اماميه و نيز رونق مبانی 
اعتقادی شيعه بوده اســت، آنها يكی از راههای 
كمك به شيعيان امامی را از طريق نفوذ در ساخت 
قدرت خالفت می دانســتند، از اين رو عالوه بر 
نزديكی خودشان به خلفای عباسی، زمينه ورود 

ديگر عالمان امامی را نيز فراهم می كردند.
از عصر غيبت به ويژه از دوره استيالی آل بويه بر 
بغداد، علمای شيعی بدون آنكه نيازی به رعايت 
تقيه داشته باشــند، آزادانه به انجام رسوم شيعی 
پرداخته و با دربار عباســيان مراوده داشــتند. 
ايجاد منصب نقابــت و انتصاب برخی از عالمان 
و بزرگان شــيعی در اين منصــب، موجب نفوذ 
شيعيان امامی به دســتگاه خالفت شد. بزرگانی 
همچــون ابواحمد موســوی و فرزندش ســيد 
مرتضی در اين دوره نقابــت علويان را بر عهده 
داشــتند و در جهت حفظ منافع شيعيان كوشش 
می كردند.124 تحت تأثير حمايتهای بويهيان، رفتار 
عالمان شيعه با بويهيان دوستانه و مسالمت آميز 

120. الوزراء، ص29.
121. تجارب االمم، ج1، ص123؛ ج5، صص61و62؛ الكامل، ج8، 

ص29٠.
122. الوزراء، ص341؛ تجارب االمم، ج1، صص15٠-152و184.

123. اخالق الوزيرين، صص128-1٠7.
124. الكامل، ج5، صص44٠و56٠.

بود. آنان به دربار اميران بويهی دعوت می شدند 
و در جلسات مناظره شركت می كردند. ابوالوفاء 
مهندس، متكلم شيعي در مجلس مناظره ای كه در 
حضور عزالدوله برگزار شــد، حضور داشت.125 
شيخ صدوق در مجالس مناظره ركن الدوله ديلمی 
شــركت كرده و با مخالفان مناظره می كرد. شيخ 
مفيد نزد عضدالدوله مقام برجســته ای داشت و 
در جلســات مناظره ای كه در دربار وی تشكيل 
می شد، حاضر می شــد.126 صاحب بن عباد، در 
خدمت چند تن از امرای بويهی مانند مؤيدالدوله 
ديلمی بــود و منصب وزارت يافــت.127 به نظر 
می رســد يكی از داليل تعامــل نزديك عالمان 
اماميه با بويهيان، اســتفاده از فرصت فراهم شده 
جهت گسترش مبانی عقيدتی شيعه و تدوين فقه و 
كالم اماميه بوده است. چنان كه مالحظه می شود، 
مهم ترين منابع فقه و كالم اماميه در همين دوران 
به همت علمايی همچون شيخ صدوق، شيخ مفيد 

و شيخ طوسی به رشته تحرير درآمدند.

نتیجه گیري
1. انگيزه های مذهبــی در دوگونگی روابط علمای 
مذاهب با حاكميت عباســی، نقش مؤثری داشت. به 
همان اندازه كه نزديكی برخی عالمان ســنی، معتزله 
و شــيعه به كانون قدرت، با هــدف ترويج باورهای 
عقيدتی، حفظ تشــكل مذهبی و اصــالح باورهای 
مــردم، صورت گرفت، روی برتافتــن ديگر علما از 
قــدرت نيز به دليل نگرانی از تضعيف مبانی عقيدتی، 

فساد عقيده و تحريف اعتقاد مذهبی انجام شد. 
2. عامل ديگر اين دوگونگی رفتار سياست گذاريهای 
حاكميــت بود كه به نفع يا در مخالفت جريان مذهبی 
خــاص اتخاذ می گرديد. اين سياســتها در همكاری 

125. اخالق الوزيرين، صص2٠8-2٠2.
126. االعالم، ج7، ص21.
127. همان، ج 1، ص316.
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عالمان مذاهــب مختلف با حاكميت يا كناره گيري از 
آن، تأثير می گذاشــت. چنان كه نياز نخستين خلفای 
عباســی برای مشــروعيت بخشــی به خالفتشان و 
حمايــت آنها از معتزله و ايرانيــان و رفق و مدارا با 
شيعيان و علويان، موجب تعامل بيشتر عالمان معتزله 
و شيعه با خالفت شــد. در مقابل اهل سنت از كانون 
قدرت رانده شــدند. در دوره تثبيت خالفت عباسی 
كه آنها نيازی به مشــروعيت ســازی نداشتند، بلكه 

ديدگاههای شــيعه در خصــوص وصايت و خالفت 
علــی)ع( و نزديكی آراء و عقايد معتزله با شــيعه را 
به نفع حاكميت خود نمی دانســتند، نفوذ اهل سنت در 
ســاختار خالفت بيشتر شــد و معتزله دچار محنت 
شده و شيعيان سركوب گرديدند. در اين دوره تعامل 
اهل ســنت با خالفت بيشتر و ارتباط عالمان معتزله و 

شيعه با خلفا و كارگزارانشان كم شد.

- آقاجری، سيد هاشم، »مبانی رفتار سياسی عالمان 
شــيعی امامی در سده چهارم تا هفتم هجری«، مجله 

بازتاب انديشه، شماره 19، 1380ش.
- ابن ابی يعلــی، محمد بن محمد، طبقــات الحنابله، 
تحقيق: ابوحازم اســامة بن حسن و ابوالزهراء حازم 

علی بهجت، بيروت، دارالكتب العلميه، 1997م.
- ابن اثيــر، علی بن ابی الكرم، الكامــل فی التاريخ، 

بيروت، مؤسسه التاريخ العربی، 1994م.
- ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، المنتظم فی تاريخ 
الملوك و االمــم، تحقيق: محمــد عبدالقادر عطا و 
مصطفی عبدالقادر عطا، تصحيح: نعيم زرزور، بيروت، 

دارالكتب العلميه، بی تا.
- ابن خلــدون، عبدالرحمن، العبر، ترجمه عبدالمحمد 
آيتی، تهران، موسســه مطالعات و تحقيقات فرهنگی، 

1366ش.
- ابن خلكان، احمد بن محمد، وفيات االعيان و انباء 
ابناء الزمان، تحقيق: احســان عباس، قم، منشورات 

الرضی، 1364ش.
- ابن رجب بغدادی، عبدالرحمن بن احمد، الذيل علی 
طبقات الحنابله، تحقيق: ابوحازم اســامة بن حســن 
و ابوالزهــراء حازم علی بهجت، بيــروت، دارالكتب 

العلميه، 1997م.
- ابن ســعد، محمد، الطبقات الكبری، ترجمه محمود 
مهدوی دامغانی، تهران، فرهنگ و انديشه، 1374ش.

- ابن عساكر، علي بن حســن، تاريخ مدينة دمشق، 
تحقيق: علي شيري، بيروت، دارالفكر، 1995م.

- ابن عماد، عبدالحی، شــذرات الذهب فی اخبار من 
ذهب، بيروت، داراحياء التراث العربی، بی تا.

- ابن فراء، محمد بن حســين، االحكام الســلطانيه، 
تحقيق: حامد فقی، بی جا، مكتب االعالم االســالمی، 

1406ق.
- ابن كثير، البدايه و النهايه و معه نهايه البدايه و النهايه 
فی الفتن و المالحم، تحقيق: يوسف الشيخ محمد بقاعی 

و صدقی جميل عطار، بيروت، دارالفكر، 1998م.
- ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسين، مقاتل الطالبين، 

تحقيق سيد احمد صقر، بيروت، دارالمعرفه، بی تا.
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