فصلنامه علمیـترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی (فروغ وحدت)
سال یازدهم /دوره جدید /شماره  /42زمستان 1394
صص 48-35

رفتارسیاسیعلمایشاخص
اهلسنتوامامیهباخالفتعباسی
 نیره دلیر
استاديار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي (نويسنده مسئول)

dalirnh@yahoo.com

 منصوره کریمی قهی
دانش آموخته دكتري تاريخ اسالم دانشگاه الزهرا
تاریخ دریافت ،1393/12/28 :تاریخ پذیرش1394/8/12 :

کلیدواژهها :دوگونگی رفتار سیاسی ،علمای اهلسنت ،امامیه ،خالفت عباسی.

رفتار سیاسی علمای شاخص اهلسنت و امامیه با خالفت عباسی

چکیده
ی رفتار علمای اهلسنت و امامیه با خالفت اسالمی است .علما به دلیل
مطالعه تاریخ اسالم ،نشانگر دوگونگ 
تس ّلط بر مبانی فقه و کالم اسالمی ،میتوانستند نقش مهمی در صورتبندی مبانی مشروعیت قدرت خالفت
اســامی ،ایفا کرده و به عنــوان ،نظریهپردازان قدرت ،در خدمت خالفت قــرار گیرند ،چنانکه در خالفت
بنیامیه ،برخی از علمای اهلســنت چنین نقشی را بر عهده گرفته و به حمایت از امویان پرداختند .در مقابل
عــده دیگری از علما ،به عنوان منتقدان جدی خالفت ،بــه رد این دیدگاهها پرداخته و عملکرد خلفا را زیر
ســؤال بردند .در این مقاله با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی ،تالش میشود ،به این پرسش اصلی پاسخ
داده شود که علت دوگونگی رفتار علمای مذاهب با خالفت عباسی چه بود؟ این مقاله در صدد بررسی صحت
و ســقم دو فرضیه اســت :اول؛ انگیزههای مذهبی عالمان ،نقش مهمی در دوگونگی تعامل عالمان با خالفت
داشــت .دوم؛ نیاز خلفا به کسب مشــروعیت و تثبیت قدرت ،موجب دوگونگی رفتار عالمان با خالفت شد.
این بررسی نشان داد ،انگیزههای مذهبی در دوگونگی روابط علمای مذاهب با حاکمیت عباسی ،نقش مؤثری
داشت .به همان اندازه که نزدیکی برخی عالمان سنی ،معتزله و شیعه به کانون قدرت ،با هدف ترویج باورهای
عقیدتی ،حفظ تشــکل مذهبی و اصالح باورهای مردم صورت گرفت ،روی برتافتن دیگر علما از قدرت نیز
به دلیل نگرانی از تضعیف مبانی عقیدتی ،فســاد عقیده و تحریف اعتقاد مذهبی ،انجام شــد .عامل دیگر این
دوگونگی رفتار ،نیاز حاکمیت عباســی به مشروعیت سازی بود .در زمان نخستین خلفای عباسی ،آنها برای
تثبیت قدرت و مشروعیت حکومتشان ،به علمای معتزله و شیعه نیاز داشتند .پس از ثبیت قدرت ،برای ادامه
حیات ،نیازی به معتزله نبود و شیعه رقیبان جدی به شمار میآمدند ،از این رو ،حاکمیت ،به سمت اهلسنت
گرایید و در این دوره ،تعامل عالمان سنی با خالفت بیشتر شد.
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مقدمه
علما اعم از فقها و متکلمان ،یکی از اقشار مهم جامعه
اســامی به شــمار میرفتند .آنها ،به دلیل تسلط بر
مبانی فقه و کالم اســامی ،میتوانستند نقش مهمی در
صورتبندی مبانی مشروعیت قدرت خالفت اسالمی
ایفــا کرده و به عنوان نظریهپردازان قدرت ،در خدمت
خالفت قرار گیرند ،یا به مخالفت با حاکمیت برخیزند.
چنانکه در خالفت بنیامیه برخی از علمای اهلسنت
چنین نقشی را بر عهده گرفته و به عنوان حامیان جدی
خالفت ،رابطهای دوســتانه و حمایتگرانه با امویان
داشتند .در مقابلعدهدیگری از علما به عنوان منتقدان
جدی خالفت ،به رد این دیدگاهها پرداخته و عملکرد
خلفا را زیر سؤال بردند.
بـا ظهـور خالفـت عباسـی کـه بـا کمـک ایرانیـان و
علویـان به قـدرت دسـت یافتند ،بـرای مدتـی رابطه
علمـای سـنی بـا خالفـت اسلامی دچـار گسسـت
شـد؛ در زمـان مأمـون معتزلـه بـه کانـون قـدرت
راه یافتـه و اهـل حدیـث گرفتـار محنـت شـدند .بـا
حمایـت متـوکل ،اهل حدیـث تجدید قـدرت کرده ،و
علمـای سـنی از شـرایط ایجـاد شـده برای اشـاعه و
تدویـن مبانـی نظـری و اعتقادات خود اسـتفاده کرده،
ضمـن ترویـج مبانـی عقیدتـی اهلسـنت ،خلفـا را با
دیدگاههـای نظـری خـود مـورد حمایت قـرار دادند.
بـا غلبـه آل بویـه شـیعی مذهب بـر سـاختار قدرت
خالفـت اسلامی و حمایـت آنـان از شـیعیان ،رابطه
علمـای شـیعه بـا حاکمیـت مسـالمت آمیـز و تـوأم
بـا همـکاری شـد ،و از آن بـرای نشـر اندیشـههای
نظـری و تدویـن فقـه و کالم شـیعه اسـتفاده بردند .با
آمـدن سلاجقه حنفـی مذهـب ،بـار دیگر اهلسـنت
قـدرت یافتـه و زمینه حضـور شـافعیان و حنفیان در
خالفـت عباسـی فراهـم گشـت .در ایـن دوره روابط
عالمـان سـنی بـه ویژه شـافعیان و اشـاعره با خالفت
دوسـتانه بـود و آنهـا تلاش میکردنـد بـا بهرهگیری
از حمایـت حاکمیـت ،اندیشـههای کالمی اشـعری را

اشـاعه دهنـد .ایـن مقالـه بـه بررسـی تعامـل علمای
دو مذهـب اهلسـنت و اماميـه بـا خالفـت عباسـی
پرداختـه و بـه ایـن سـؤال اصلـی پاسـخ میدهـد که
علـل دوگونگـی رفتـار عالمـان بـا خالفـت عباسـی
چـه بـود؟ در پاسـخ ایـن مدعـا مطـرح میشـود که
در بررسـی علـل دوگونگـی رفتـار علمـا بـا خالفت
عباسـی ،علاوه بـر انگیزههـای مذهبـی ،انگیزههـای
سیاسـی و کسـب قـدرت نیز عامـل اصلـی همکاری
یـا مخالفـت آنـان با خالفـت عباسـی بوده اسـت.
پیشینه پژوهش

در زمینه رفتار سیاسـی عالمان شـیعه و اهلسنت
بـا خالفـت عباسـی ،تاکنـون پژوهـش مسـتقلی
انجـام نشـده اسـت .پژوهشـهای انجـام شـده
توسـط الئوسـت ،مادلونگ ،مقدسـی ،رادت و ...
زندگـی و روابـط یـک عالـم بـا خالفت عباسـی
را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت .الئوسـت در
2
مقالـه بـا عنوانهـاي «حنابله»«1،ابنجوزی»

سـه
و «ابنفـراء» 3،ضمـن توجـه به روند شـکلگیری
فرقـه حنبلـی ،بـه روابـط میـان علمـای حنبلی و
خلفای عباسـی ،اشـاره کرده و نقش شـخصیتهای
برجسـته حنبلـی نظیـر ابنعقیـل ،ابنفـراء،
ابنجـوزی ،ابنهبیـره و  ...در وقایـع سیاسـی
مذهـب دارالخالفـه و تلاش آنان را بـرای حذف
رقبـای مذهبـی خویـش ،از صحنـه سیاسـت و
جامعـه ،مورد بررسـی قـرار داده اسـت .مادلونگ
در مقالـه «ابواسـحاق شـیرازی» ،بـه بررسـی
زندگـی علمـی و سیاسـی ،ایـن فقیـه شـافعی و
همـکاری وی با شـریف ابوجعفر و خلیفـه القائم،
پرداختـه اسـت 4.مقدسـی در مقالـه «ابنعقیـل»،
1. “Hanabila”, PP.158-163.

« .2ابنجوزی» ،ج ،3صص.485-483
« .3ابنفراء» ،ج ،5صص.757-755
« .4ابواسحاق شیرازی» ،ج ،7صص.939-937

هجری» ،صص.72-69
« .10تعامل خاندان نوبختی با خالفت عباســی و تأثیر آن بر گسترش
تشیع» ،صص.121-101

 .11تاریخ الطبری ،ج ،7ص619؛ تاریــخ بغداد ،ج ،13صص-323
.330
« .12ابوحنیفه نعمان» ،ج ،8ص.102
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زندگـی و روابـط سیاسـی ایـن فقیـه و متکلـم تبییـن علـل دوگونگـی رفتـار عالمان بـا خالفت
حنبلـی بـا خالفت عباسـی را مورد بررسـی قرار نپرداختهانـد .از ایـن رو ،انجـام پژوهشـی در این
داده اسـت 5.شـاخت در مقاله «ابوحنیفـه نعمان» ،بـاره ضـرورت دارد.
زندگـی و روابـط ایـن عالـم حنفـی بـا خالفـت
عباسـی را مـورد واکاوی قرار داده اسـت 6.رادت تعامل علماي اهلسنت با قدرت سیاسی
در مقالـهای با نام «ابنابیالشـوارب» ،به بررسـی منظور از دوگونگی رفتــار ،عملکردها ،اقدامات
نقـش ایـن خانـدان در دسـتگاه خالفت عباسـی و برخوردهای مختلفی اســت که عالمان مذاهب
پرداختـه و اشـاره میکنـد« :ترقـی اجتماعـی مختلف در تعامل با حاکمیت در پیش گرفتند .در
ایـن خانـدان ،در عهـد خالفـت متـوکل عباسـی ،نخستین سالهای استقرار خلفای عباسی در بغداد،
نشـان دهنـده مصالحه عباسـیان با مذهب تسـنن علمای ســلفی تمایل چندانی به مشارکت در امور
و حضـور آنهـا در مسـند قضـا ،منشـأ تضادهای سیاسی نشان نمیدادند .پرهیز ابوحنیفه از سیاست
عقیدتـی و منازعـات قبیلـهای در کاخ خالفـت موجب شــد ،از پذیرش منصب قضا در عهد اموی
بـود» 7.دهقـان ،در مقالـهای با عنـوان «بربهاری» و عباســی خودداری کند و همین امر باعث شد،
بـه زندگـی و اقدامـات ابومحمد حسـن بـن علی ابنهبیــره والی کوفه او را تازیانــه زند و منصور
بـن خلف بربهاری کـه در دوران خالفـت الراضی خلیفه عباســی ،او را تا آخر عمر در زندان نگاه
ریاسـت حنبلیـان را بر عهـده داشـت ،پرداخته و دارد 11.منابع ،علت خودداری ابوحنیفه از همکاری
اقدامـات وی در ایجـاد آشـوب و فتنـه در بغـداد با عباســیان را ذکر نکردهاند ،اما محققان احتمال
را مـورد بررسـی قرار داده اسـت 8.علاوه بر آثار میدهنــد حمایت ابوحنیفه از قیــام نفس زکیه و
12
یـاد شـده ،مقالههایـی نیز دربـاره روابـط عالمان ابراهیم موجب خشونت منصور نسبت به او شد.
شـیعه بـا خالفـت نوشـته شـده اسـت ،از جملـه به نظر میرســد گرایش شــیعی ـ معتزلی خلفای
«مبانـی رفتـار سیاسـی عالمـان شـیعه امامـی در بنیعباس ،نفــوذ ایرانیان در خالفــت و نگرانی
سـده چهـارم تـا هفتـم هجـری» 9و «تعامـل اهلســنت از قدرت گرفتن ائمه شــیعه ،از جمله
خانـدان نوبختـی بـا خالفـت عباسـی و تأثیر آن دالیل این رفتار باشــد .علمای ســنی همواره در
بـر گسـترش تشـیع» 10كـه در هـردو تنهـا تعامل دیدگاههای نظری خود ،از خالفت ســنی حمایت
یـک گـروه از عالمـان شـيعه بـا خالفـت مـورد کرده و کوشیده بودند با ادله نقلی یا عقلی ،به اثبات
بررسـی قـرار ميگيـرد .آثار یاد شـده ،گوشـهای مشــروعیت خالفت اموی بپردازند .در آغاز دوره
از تعامـل عالمـان سـنی و شـیعه بـا خالفـت را عباســی به ویژه با قلع و قمع شدن امویان توسط
دربـر دارنـد .همچنیـن هیچیک از نویسـندگان به آل عباس و نیز با نفوذ ایرانیان در ساخت قدرت،
نگرانی علمای ســلف بیشتر شد .واکنش اولیه آنها
« .5ابنعقیل» ،ج ،5صص.730-728
به این قضایا ،عدم همکاری با حاکمیت جدید بود.
« .6ابوحنیفه نعمان» ،ج ،8ص.102
« .7ابنابیالشوارب» ،ج ،2صص394و.395
این عدم همکاری ،به منزله کاهش قدرت اهلسنت
« .8بربهاری» ،ج ،3صص.3-1
« .9مبانی رفتار سیاســی عالمان شیعی امامی در سده چهارم تا هفتم نبود ،بلکه آنان نفوذ و قدرت خود را در میان مردم

و بنیعباس حفظ کردند .حتــی در دوره مأمون،
معتصــم و واثق بهرغم نفوذ ایرانیــان و معتزله به
کانون قدرت ،اهلســنت همچنان از قدرت بسیار
برخــوردار بودند .از جمله چهرههای شــاخص
13
اهلســنت در این دوره میتوان :نضر بن شمیل،
ابونعيم فضل بن دكين 14،ابوالحسينواسطي15،سعيد
16
تمار نسایی 17،علی
بن ســليمانواسطی ،ابونصر ّ
20
بن جعــد 18،ابوزكریا یحیی بن معین 19،قواریری،
ابوعبداهلل مروزي ،ابوحســان زيــادي بغدادي (د
242ق) 21،احمد بن ابیخیثمــه 22،احمد بن نصر
خزاعی 23،بشر بن ولید کندی 24،احمد بن محمد بن
حنبــل 25،ابنبكاءاکبر 26و یزید بن هارون 27را نام
برد .برخی از این علما با دربار مراوده داشته و در
عرصه سیاســت و فرهنگ جامعه اسالمی حضور
داشتند .نضر بن شمیل (د 203ق) ،محدث و شاعر
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. 13ابوالحسن مازني مروزی (الطبقات الکبری ،ج ،7ص383؛ المنتظم،
ج ،10صص.)125-123
 . 14عمــرو بن حماد بــن زهير (د 219ق) (الطبقــات الکبری ،ج،6
ص.)860
ن صهيب (د 221ق) از علمای اهل
 . 15عاصــم بن علی بن عاصم بــ 
حدیــث بود .معتصم از مجلس درس وی که در مســجد جامع رصافه
برگزار میشد ،دیدن کرد (همان ،ج ،11صص68و.)69
 . 16ابوعثمان ســعيد بن ســليمان واســطی (د 225ق) (همان ،ج،7
ص.)351
 . 17عبدالملك بن عبدالعزيز (د 228ق) (همان ،ج ،7صص350و.)351
 . 18ابوعبداهلل محمد بن حاتم بــن ميمون مروزي (د 235ق) (همان،
ج ،7صص348و.)349
 . 19همان ،ج ،7ص.364
 .20همان ،ج ،6ص.424
 .21ابوحســان حســن بن عثمان بن حمادزياديبغدادي (د 242ق)
(البدایه و النهایه ،ج ،10ص.)344
 .22احمد بن ابیخیثمه زهیر بن حرب بن شــداد نســائی (د 279ق)
(المنتظم ،ج ،12ص.)328
 .23احمــد بن نصر بــن مالک بن هیثم خزاعــی (د 231ق) (طبقات
الحنابله ،ج ،1صص78و79؛ الکامل ،ج ،7صص.)22-20
 .24المنتظم ،ج ،11ص.261
 .25تاریخ بغداد ،ج ،5ص.180
 .26الکامل ،ج ،6ص.426
 .27یزید بن هارون بن زاذانبن ثابت سلمی ابوخالد واسطی (الطبقات
الکبری ،ج ،7ص228؛ االعالم ،ج ،8ص.)190

ساکن مرو بود .او به مجلس مأمون میرفت و در
حضور خلیفه شعر میســرود28.ابومطیع بلخی از
علمای اهل رأی و پیرو مرجئه بود 29.او به روزگار
مأمون سرپرســت قضای بلخ بوده است 30.بشر بن
ولید کندی در زمان معتصم سرپرستی قضای هردو
بخش غربی و شــرقی بغداد را داشت و در بغداد
31
برای مردم حديث نقل میكرد و فتوي میداد.
بســیاری از علمای با نفوذ سنی ،به دلیل افزایش
نفوذ ایرانیان و معتزله در دستگاه خالفت عباسی ،به
ویژه اتکای مأمون به اندیشمندان معتزلی ،ناراضی
بودند .آنها خواستار تجدید قدرت اهلسنت بودند.
مأمون به دنبال فرصتی بــراي کاهش قدرت آنها
بود ،اما نگرانی از شــورش و اعتراض عامه ،این
فرصــت را تا اواخر دوره خالفــت وی به تعویق
انداخت .در سال 218ق ،مأمون از فرصت محنت
برای تضعیف عالمان با نفوذ ســنی اســتفاده کرد.
بسیاری از علمای ذینفوذ اهل حدیث ،به دستور
مأمون ،معتصــم و واثق ،احضار و مورد بازجویی
قرار گرفتند .از آنان خواســته شــد به خلق قرآن
اعتراف نمایند 32.بهرغم آنکه قدرت و نفوذ برخی
از ایــن علما مانند یزید بن هارون ،موجب نگرانی
خلیفه از شــورش عامه بود 33،اما محنت با شدت
و قاطعیــت ادامــه یافت و بزرگان اهلســنت 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 ولید کندی
به دســتور معتصم در خانهاش زندانی و از فتوی
دادن باز داشــته شــد 34.عالوه بر کاهش قدرت
 .28الطبقات الکبری ،ج ،7ص383؛ المنتظم ،ج ،10صص.125-123
 .29حكــم بن عبداهلل بن مســلمه (د 199ق) (توضیــح الملل ،ج،1
ص.)285
 .30الطبقات الکبری ،ج ،7ص.383
 .31الطبقات الکبری ،ج ،7ص366؛ المنتظم ،ج ،11ص.262
 .32المنتظم ،ج ،11صص68 ،46و69؛ الکامل ،ج ،6صص.426-423
 .33االعالم ،ج ،8ص.190
 .34الطبقات الکبری ،ج ،7ص366؛ المنتظم ،ج ،11ص.262

 .35الکامل ،ج ،6صص425-423؛ تاریخ الطبری ،ج ،8صص-630
.653
 .36البدایه و النهایه ،ج ،7ص.328
 .37الطبقات الکبری ،ج ،7ص366؛ المنتظم ،ج ،11ص.262
 .38المنتظم ،ج ،11ص207؛ البدایه و النهایه ،ج ،7ص.328
 .39از ايــن خاندان  24تن به منصب قضا دســت يافتند که هشــت
ن از آنها به قاضى القضاتى رســيدند (تاریخ بغــداد ،ج ،5ص48؛
تــ 
«ابنابیالشوارب» ،ج ،2صص394و.)395
ب ســخت پایبند مذهب تسنن بود ،شاید به
 .40محمد بن ابىالشــوار 
سبب مخالفت متوكل با معتزله و شيعه ،خليف ه را مىستود (تاریخ بغداد،
ج ،2ص.)345

 .41تاریخ بغداد ،ج ،2ص344؛ تاریخ االسالم ،ج ،11ص.104
 .42المنتظم ،ج ،5ص.27
 .43تاریخ بغداد ،ج ،5ص.48
 .44بــرای اطالعات بیشــتر راجع بــه مناصب این خانــدان ر.ک:
تاریخ االســام ،ج ،12ص518؛ تاریخ بغــداد ،ج ،7ص410؛ ج،12
صص59و.60
ب (د 301ق) به فرمان
 .45محمــد بن عبداهلل بن على بن ابىالشــورا 
مقتــدر به جاي او نشســت (المنتظم ،ج ،6صــص97و)98؛ منابع به
ب در كار قضا
زشــتكاري و رشوهخواري محمد بن حسین ابىالشوار 
اشاره کردهاند (تاریخ بغداد ،ج ،2صص200و.)201
 .46تاریخ الطبری ،ج ،3ص1684؛ تاریخ بغداد ،ج ،7ص.410
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علمای اهلســنت ،به نظر میرســد یکی از علل
برپایی محنت ،الزام این علما به تبعیت از عباسیان
بود .مأمون به دیدگاههای معتزله گرایش داشــت،
اشــتباهات برخی علمای سلف در تفسیر آیات و
روایات ،بهانه خوبی به دســت او داد ،تا عالمان را
35
درباره عقایدشان مورد بازجویی قرار دهد.
نفوذ شــیعیان و معتزله به کانون قدرت عباسیان،
علمای ســلفی را بر آن داشت ،جایگاه خود را در
ساختار قدرت عباسیان محکم نموده و به همکاری
بیشتری با خلفا بپردازند .سیاستهای حمایتی متوکل
فرصت خوبی برای عالمان اهلسنت فراهم کرد .در
زمان او علمایی چون احمد بن حنبل تکریم شدند
36
و در جایگاه مشاور به خدمت خلیفه پرداختند.
همچنین بشر بن ولید کندی که در زمان معتصم به
دلیل 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.سیاستهای حمایتی
متوکل از اهلسنت ،زمینه نفوذ مجدد اهلسنت در
38
ساختار قدرت را فراهم ساخت.
از جمله علمای اهلســنت کــه از زمان متوکل،
به عنوان قاضي در صحنه سياســت ظاهر شدند،
39
محدثان و فقهای خاندان ابنابیالشوارب بودند.
برخی از ایــن محدثان تنها با انگیــزه مذهبی به
همــکاری با خالفت عباســی پرداختــه و زمینه
فعالیتشــان ،امور مذهبی و فرهنگی بود .چنانکه
محمد بن ابىالشوارب(د 244ق) 40،به منظور ترویج

مبانی اعتقادی مذهب اهلسنت ،با خالفت عباسی
همــکاری کرد و فرمان متــوکل ،برای تدريس و
ث در سامرا را پذیرفت 41.با این وجود،
ترويج حدي 
او ،اشتغال ب ه كارهاي دولتى ،حتى منصب قضا را
ن را به دلیل عهدهداری
نمىپسنديد و پسر خود حس 
ش كرد و از آتش دوزخ برحذر
منصب قضا سرزن 
ت خليفه،
داشــت 42.خود او نيز بهرغم درخواســ 
منصب قضاي بصره را نپذيرفت 43.با این حال بعد
از وی ،چند تــن از محدثان و فقهای این خاندان
به حکومت پیوسته و بر مســند قضا نشسته یا به
مأموریتهای سیاســی رفتند 44.همه این محدثان با
انگیزه مذهبی و فرهنگی و به منظور ترویج مذهب
اهلســنت به خدمت خالفت درنیامدند .برخی از
آنان ،با انگیزههای سیاسی و اقتصادی و به منظور
کسب قدرت و تأمین منافع ،با عباسیان به همکاری
پرداختند .اتهام رشوهگیری و انحراف در قضاوت
که بدانها نســبت داده شده 45،همچنین دخالت آنها
46
در عزل و نصب خلفا ،مؤید این مطلب است.
از دیگر عالمانی که منابع به روابط وی با خالفت
عباسی اشــاره کردهاند ،احمد بن حنبل بود .احمد
در عصر واثق گرفتار محنت شده بود .با روی کار
آمــدن متوکل ،خلیفه در صدد دلجویی از ســران
اهل حديث ،به خصوص کســانی کــه در دوران
محنت تحت آزار قــرار گرفتند ،برآمد و به همین
منظــور احمد بن حنبل را ،که بــه جرم اعتقاد به
خلــق قرآن به زندان افتاده بــود ،آزاد کرد و مال
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شماره -42زمستان 1394

بسیار به او بخشــید 47و از نظرات و دیدگاههای
او در اداره امــور بهره برد .ابنکثیر مینویســد:
خلیفه بدون مشــورت احمد بن حنبل هیچ کسی
را مقام و منصب نمیداد و حتی انتصاب یحیی بن
اکثم به جانشینی احمد بن ابیدؤاد با مشورت او
صورت گرفت 48.بهرغم اقدامات خلیفه ،احمد بن
حنبل از نزدیکی به متوکل ابا داشــت و به هدایا،
جوایز و مقرری که دســتگاه خالفت متوکل برای
او میفرستاد ،بیاعتنا بود .تنها همکاری احمد با
خلیفه زمانی بــود که متوکل از او درباره مخلوق
بودن قرآن پرســش کرد ،او مکتوبی برای متوکل
فرســتاد و در آن احادیث صحابه را که پسرش
صالــح جمع آوری کرده بود ،گنجاند 49.این اقدام
احمد بن حنبل از انگیزه مذهبی وی و دغدغهاش
برای حفــظ و ترویج مبانی اعتقادی اهلســنت
نشئت میگرفت.
همکاری عدهای از عالمان اهلســنت با خالفت،
به انگیزههای سیاســی و رقابت جویانه بود .بعد
از دوره قدرت معتزله ،اهلسنت به دنبال فرصت
برای تجدید قدرت خود و سرکوب معتزله بودند،
آنان در هر فرصت مقتضی تالشهایی برای رسیدن
به اهداف خود انجام میدادند .چنانکه به روزگار
خالفت المعتز ،برخی از علما و دیوانیان سنی برای
دور کردن علما و قضات معتزلی از کانون قدرت،
50
به بدگویی و سعایت درباره آنان پرداختند.
بــه روزگار معتضد ،برخی از علمای اهلســنت
و حامیانشــان ،با انگیزه نظارت بــر رفتارها و
سیاستگذاریهای خلفا ،به همکاری با خالفت
پرداختنــد .چنانکه بــه نظر میرســد یکی از
انگیزههای دادرس یوســف بــن یعقوب حنبلی
 .47المنتظــم ،ج ،11صــص288-286؛ طبقــات الحنابلــه ،ج،1
صص.25-15
 .48البدایه و النهایه ،ج ،7ص.328
 .49همان ،ج ،10صص.354-351
 .50تاریخ الطبری ،ج ،9ص371؛ المنتظم ،ج ،12ص.56

برای پذیرش منصب قضا ،همین بود .هنگامی که
خلیفه معتضد بر آن شد ،نامه مأمون در نکوهش
معاویه 51،در برابر مردم قرائت شود 52،و خطبای
مساجد ،معاویه بن ابیسفیان را بر فراز منابر لعن
کنند 53،قاضی یوسف به خلیفه هشدار داد ،چنین
سیاســتی موجب قدرت یافتن طالبیان و آشکار
شــدن ادعاهای آنان برای احراز خالفت خواهد
شــد 54.وی موفق شــد ،خلیفه را از تصمیماتش
منصرف کند .این حــوادث ،مؤید نفوذ روزافزون
اهلسنت ،به خصوص حنابله در ساختار قدرت
عباسیان بود.
در همیــن دوران ،علمای دیگری از اهلســنت،
نه تنها از همکاری با خالفت عباســی خودداری
میکردند ،بلکه مســاعدت مالــی خلفا را نیز رد
میکردند .چنانکه ابواســحاق حربي از پذیرش
کمک مالــی معتضد خــودداری کــرد و آن را
برگرداند 55.علت این رفتار ابواســحاق ،گرایش
شــیعی معتضــد و حمایت او از علویــان و نیز
اقدامات و فشار معتزله بود .او تحت تأثیر شرایط
جامعه و فشار معتزله ،ناگزیر از ابنابیدواد پیروی
56
کرده و قائل به خلق قرآن شده بود.
در عهد خالفت المکتفی (295-289ق) با ظهور
قرامطه 57و قدرت یافتن فاطمیان در مصر ،نگرانی
علمای اهلســنت از قرامطــه و معتزله موجب
شــد ،آنها در برخورد با ایــن دو جریان مذهبی،
دو راهکار در پیش گیرنــد :يكي دفاع از مبانی
اعتقادی و نظری اهلســنت و دیگري همکاری
بیشــتر با خالفت جهت مقابله با نفوذ شــیعه و
 .51تاریخ الطبری ،ج ،10صص.63-54
 .52تجارب االمم ،ج ،5صص.3-1
 .53همان.
 .54تاریخ الطبری ،ج ،10ص63؛ تجارب االمم ،ج ،5ص.3
 .55ابراهیم بن اسحاق بن ابراهيم بن بشير (د 285ق) (المنتظم ،ج،12
ص.)383
 .56طبقات الشافعیه الکبری ،ج ،1ص.297
 .57تاریخ الطبری ،ج ،10صص94و.95

 .58طبقات الشافعیه الکبری ،ج ،1صص495و.496
 .59الکامل ،ج ،5ص.64
 .60تجارب االمم ،ج ،5صص.143-134
 .61المنتظم ،ج ،13صص247و.248
 . 62تجارب االمم ،ج ،5صص.170-168 ،186-184
 .63همان ،ج ،5صص52-50و.61
 .64الکامل ،ج ،5صص175و176؛ تجارب االمم ،ج ،5ص.370
 .65الکامل ،ج ،5ص.6

 .66به دســتور او زنی به نام خلب را به خاطر نوحهســرایی بر امام
حسین(ع) کشتند (نشوار المحاضره ،ج ،2ص.)233
 .67همان ،ج ،2ص.295
 .68الکامل ،ج ،5ص560؛ المنتظم ،ج ،15صص58و.59
 .69الکامل ،ج ،8ص.617
 .70تاریخ مدینۀ دمشق ،ص.232
 .71طبقات الشــافعیه الکبری ،ج ،4ص64؛ طبقات الشــافعیه ،ج،1
ص.58
 .72الکامل ،ج ،5ص.448
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معتزلــه .در این دوره علمایی از جمله ابوســعید
عثمان بن سعید دارمی (د 280ق) ،بر ضد محمد
بن کرام قیام کرد و ردیههایی علیه کرامیه ،جهمیه
و بشرمریســی نوشــت .ضمن آنکه برای اشاعه
مذهب اهلســنت ،کتاب مسند کبیر را گردآوری
58
کرد.
در زمان المقتدر گرایشهای شیعی خلیفه و حضور
شــیعیانی چون خاندان فــرات و آل نوبخت در
عرصه قدرت و سیاستگذاریها ،موجب تکاپوی
اهلسنت برای خارج ساختن خالفت ،از نفوذ این
59
خاندان شد .شــورش حنابله در سال 306ق،
کوشــش حامد بن عباس و ابوعمر قاضی حنبلی
در محاکمــه حالج و صدور حکــم اعدام برای
او 60،تالش وزیر ابوالقاســم خاقانی برای گرفتن
فتوای انهدام مسجد براثا از فقهای سنی 61،توطئه
دیوانساالران ســنی علیه ابنفرات و اتهام رابطه
داشتن وی با قرامطه 62،همچنین کودتای ابنمعتز
64
ناصبی 63با کمک دیوانساالران سنی و ترکان،
به همیــن منظور صورت گرفت .در این ســالها
حنابله مهمترین جریان مذهبــی بودند که رابطه
مســالمت آمیزی با خالفت داشــتند و خواهان
نفوذ بر خلیفه بودنــد .بربهاریا ن قدرتمندترین و
متعصبترین شاخه حنابله بغداد بودند و پیشوایي
آنان را حسین بن قاســم بن عبیداهلل بربهاری بر
عهده داشت .گاه خلفا از این جریان مذهبی برای
رســیدن به اهداف خود بهره میجستند ،چنانکه
ابنمعتز با انتســاب به بربهاریان کوشید حمایت
آنها و عوام سنی را جلب کند 65.خلیفه القاهر نیز

برای سرکوب شــیعیان از بربهاریان استفاده کرد.
در خالفت او ،قدرت بربهاری به حدی رسید که
شخص ًا شیعیان را مجازات 66و خلیفه را به کشتن
هاشمیان تشویق میکرد 67.در واقع سختگیریهای
القاهر درباره شیعیان 68،تحت تأثیر عالمان حنبلی
انجام میگرفت.
در دوره آل بویه ،سیاست تسامح مذهبی بویهیان
موجب شــد ،عالوه بر عالمــان امامی ،علمای
معتزله و اهلســنت نیز با قدرت ارتباط نزدیک
داشته باشــند .روابط عالمان شافعی و اشعری با
بویهیان مسالمت آمیز بود .برخی عالمان اشعری
قرن چهارم مورد حمایت وزیران شــیعی آل بویه
بودنــد 69.در این دوره اشــاعره نیــز از حمایت
بویهیان شــیعی برخــوردار بودنــد و آزادانه به
مناظره میپرداختند 70.ابوحامد اسفراینی پيشواي
شــافعيان عراق در این دوره ،نــزد امرای بویهی
از حرمت بســياري برخوردار بود و در بغداد به
تدريس اشتغال داشــت 71.نزدیکی عالمان سنی
با بویهیان تا اندازهای اســت کــه برخی مناصب
سیاســی را بر عهده میگیرند .چنانکه به دستور
عضدالدوله ،قاضــی ابوبکر محمد بن طبیب عالم
72
اشعری به سفارت دربار روم فرستاده شد.
در آستانه قرن پنجم قمری ،قدرت رو به افزایش
فاطمیــان در مصر و غلبه آل بویه بر ســاختار
قدرت سیاسی خالفت اسالمی ،عباسیان را سخت
مورد تهديد قرار داده بود .خلفا برای حفظ قدرت
و خالفت از یک ســو به جلب حمایت حاکمانی
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همچون محمود غزنوی و طغرل ســلجوقی و از
ســوی دیگر بــه حمایت علمای ســنی نیازمند
بودنــد .در دوران خالفت ،القــادر 73،القائم 74و
المســتضیء 75اقدامات بسیاری جهت حمایت از
مذاهب اهلسنت به ویژه حنابله به عمل آمد .این
سیاستهای حمایتی و نیز نگرانی عالمان اهلسنت
از شــرایط جامعه موجب شد ،بسیاری از علمای
ســنی ،حمایت از خالفت عباسی را وظیفه خود
دانســته و عالوه بر همکاری با خلفا و بر عهده
گرفتن برخــی مناصب سیاســی ،راهکارهایی
برای حفظ خالفت پیشــنهاد دهند .صدور جواز
همکاری با سلطان ستمگر توسط علمایی همچون
مــاوردی 76و ابنفراء 77با همیــن انگیزه صورت
گرفت.
قدرتگیری سلجوقیان ،موقعیت شیعیان و معتزله
را تضعیف کرد ،اما قدرت اهلسنت رو به فزونی
گذاشت 78.در این دوران ،رقابت میان علمای شیعه
و سنی برای راه یافتن به کانون قدرت ،جای خود
را به رقابت میان مذاهب مختلف اهلســنت داد.
از یک ســو عالمان شافعی و اشعری ـ ابواسحاق
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 .73المنتظم ،ج ،15صص194و195؛ تاریخ االسالم ،ج ،28ص.258
 .74القائم 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
(تاریخ االسالم ،ج ،29صص.)324-322
 .75برای آگاهی بیشتر از اقدامات حمایتی المستضیء ر.ک :البدایه و
النهایه ،ج ،8ص448؛ المنتظم ،ج ،18صص220و.249
 .76االحکام السلطانیه ،ماوردی ،ص.33
 .77االحکام السلطانیه ،ابنفراء ،ص.37
 .78در قرن پنجم ،مکتب کالمی ابوالحســن اشــعری رو به گسترش
بود .حنابله که ســابقه طوالنی در مخالفت با عقاید کالمی و اعتزالی
داشتند ،از سرسختترین مخالفان اشاعره به شمار میرفتند .برخالف
حنابله ،شــافعیان با مکتب کالمی اشــعری مخالفتی نداشتند و حتی
برخی از علمای شــافعی نظیر ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن قشیری
در معرفی مکتب اشــعری به عنوان یکی از مکاتب اهلسنت کوشش
بسیار کردند (طبقات الشافعیه ،ج ،3صص375 ،374و425؛ المنتظم،
ج ،15ص.)340

شیرازی ،ابوبکر شاشــی ،ابوسعد صوفی ،ابوبکر
فورکــی ،ابوالمؤید غزنوی ،ابوالقاســم بکری و
ابونصر قشــیری ـ در صدد جلب حمایت خواجه
نظام الملــک بودند 79و از ســوی دیگر حنابله.
هریک از آنها میکوشــیدند با در اختیار گرفتن
مراکز فرهنگی مانند نظامیه یا مساجد و ایراد وعظ
80
در آنجا ،به ترویج مذهب خود همت گمارند.
بسیاری از علمای سنی به حمایت خالفت عباسی
پرداخته و از مشــروعيت نظام خالفت در برابر
حکومتهای اســتغالبی ،دفــاع و حمايت کردند.
باقالنی متکلم اشــعری ،کوشــید عالوه بر دفاع
عقلی از اندیشــههای اعتقادی اهلسنت ،به ویژه
نظریه خالفت سنی ،مشروعیت خالفت عباسی را
نیز تأیید نماید .او کتاب «امامت بنیالعباس» را به
81
همین منظور به رشته تحریر درآورد.
ابواسحاق شــیرازی از دیگر علمای اهلسنت به
همکاری با عباسیان پرداخت .او همراه با شریف
ابوجعفــر عالم حنبلی و ابونصــر بن صباغ عالم
شافعی ،در مراسم بیعت با خلیفه المقتدی بامر اهلل،
شرکت داشــت 82و ریاست نظامیه را که از طرف
خلیفه به وی پیشنهاد شده بود ،پذیرفت .همچنین
در بسیاری از رخدادهای سیاسی ـ اجتماعی این
دوره حضور چشمگیر داشت .او خلیفه القائم 83و
المقتدی 84را وادار به جلوگيري از رواج فحشا و
شرابخواري در بغداد کرد .در ماجراي درگيري
اعتقادي ابونصر قشيري با حنبليان بغداد ،حداکثر
 .79خواجه نظام الملک برای ترویج فقه شافعی ،نظامیه را در اختیار
آنان قرار داد (المنتظم ،ج ،16ص.)181
 .80الذیل علی طبقات الحنابله ،ج ،3صص22-13؛ طبقات الشافعیه،
ج ،4صص236-234؛ المنتظم ،ج ،16صص191و211؛ الکامل ،ج،6
ص.285
 .81از جمله االمامه الصغيــره؛ االمامه الکبيره؛ مناقب األئمه؛ امامت
بنیالعباس.
 .82تاریخ الخلفا ،ص.499
 .83الکامل ،ج ،10ص.91
 .84البدایه و النهایه ،ج ،8ص.260

نفوذ خــود را در دفاع از وي به کار گرفت 85.در
ســال 475ق ،به درخواســت خليفه به رياست
هيئتي به منظور شکايت از ابوالفتح بن ابيالليث،
عميد ســلجوقيان در عراق ،نزد ملکشاه و نظام
الملک به خراسان رفت .در اين سفر او ،عالوه بر
کوتاه کردن دست نماينده سلجوقی از مداخله در
امور بغداد ،زمینه پیوند خويشاوندي بين سلطنت
86
سلجوقي و خالفت عباسي را فراهم کرد.
چنانکه مالحظه شد ،تعامالت علمای اهلسنت با
خالفت عباســی فراز و فرود بسیاری داشت .این
تعامل گاه با اجبار و اکراه ،گاه با اشتیاق و تمایل،
گاه بــا انگیزههای مذهبی و گاه بــا انگیزههای
سیاســی و اقتصادی ،صورت میپذیرفت .برخی
رفتارهــای عالمــان مذاهب نیــز در واکنش به
سیاستهای حاکمیت در همسویی با مذهب خاص
صورت میگرفت.
روابط عالمان امامیه با خالفت عباسی ،تحت تأثیر
شرایط سیاســی جامعه و نیز سیاستگذاریهای
عباســیان دوگونه بود و نخستین خلفای عباسی
کــه با کمک علویــان به قدرت رســیده بودند،
سیاســت نرمش و مدارا با علویــان را در پیش
گرفتند .عالمان و ائمه شیعه نزد منصور از احترام
برخوردار بودند .منصــور ،جعفر بن محمد(ع) را
به دربار فراخوانده و مــورد تکریم قرار میداد.
برخی از علمای خاندان یقطین از جمله ابوالحسن
یقطيــن بن موســي (د 185ق) 87،نزد ســفاح و
 .85الکامل ،ج ،10صص111-104؛ طبقات الشافعیه الکبری ،ج،3
صص98و.99
 .86وفیات االعیان ،ج ،5صص287و.288
 .87فرزندان او همگی از ياران و ارادتمندان امامان شــیعه(ع) بودند.
برخی از آنان مانند علی بن یقطین و قاسم بن حسن ،از فقها ،متكلمان
و محدثان بزرگ شــيعه بودند (اختيار معرفة الرجال ،ص437؛ رجال
الطوسي ،صص383 ،369 ،366 ،352و.)412

 .88تاریخ الطبری ،ج ،6ص.390
 .89سرکوب سادات حسنی در زمان منصور با همین رویکرد صورت
گرفت (تاریخ یعقوبی ،ج ،2صص.)372-365
 .90از میان فقهای شــیعی ،یعقوبی تنها به نام ابوحمزه ثمالی اشــاره
میکند،در حالی که نام فقهای بســیاری از اهلســنت مانند اوزاعی،
ابوحنیفه ،حماد بن ســلمه ،ســفیان ثوری ،مالک بن انس ،ابومعشر
سندی و  ...را ذکر میکند (همان ،ج ،2صص444 ،389 ،388و.)445
 .91مقاتل الطالبين ،ص.350
 .92علی بن اســماعیل میثمی از بزرگان متکلمان امامیه و معاصر با
هشــام بن حکم ،به دستور هارون الرشید در زندان بود (اختيار معرفة
الرجال ،صص538و.)539
 .93مروج الذهــب ،ج ،2صص512و513؛ اختيــار معرفة الرجال،
صص.556-544 ،542 ،538 ،537 ،534
 .94رجال النجاشي ،ج ،2ص.108
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رفتار سیاسی علمای شاخص اهلسنت و امامیه با خالفت عباسی

تعامل علمای امامیه با قدرت سیاسی

منصور ،جایگاه بلندی داشته و با خلفای عباسی
همکاری میکرد 88.اما به زودی با آشــکار شدن
ادعای علویان برای دستیابی به قدرت و قیامهای
شیعیان ،خلفا نگران نفوذ آنان در ساختار قدرت
89
شده و قیام علویان را به شدت سرکوب کردند.
سیاست سرکوب علویان ،موجب شد در خالفت
منصور ،عالمان شــیعه تعامل چندانی با حکومت
نداشــته باشــند .گزارش یعقوبی از فقهای زمان
منصور و هارون ،نشــانگر آن اســت که در این
دوران همچنان اهلســنت نفوذ خود را در جامعه
90
اسالمی و نیز ساختار قدرت حفظ کرده بودند.
در دوران هارون ،تعامل ائمه و علمای شــیعه با
دربار عباسی فراز و نشیب بسیار داشت .هارون
در آغاز کوشش کرد نظر علویان را جلب نماید.
او به امام موســي بن جعفر(ع) نزدیک شد .حتی
قصد خود مبنی بر بازگرداندن فدک به ایشــان را
بــا وی در میان گذاشــت 91.در این دوره برخی
92
از علما و متکلمان امامیــه مانند علی بن میثم
و هشــام بن حکم با دربار ارتباط داشــته و در
مجالس مناظرهای که در قصر برپا میشد ،شرکت
میکردنــد 93.علی بن یقطین که از فقها ،متكلمان،
محدثان بزرگ شيعه و از اصحاب امام کاظم(ع)
بود 94،به توصیه امام ،با هــارون ارتباط نزدیک

داشت و در دربار خالفت مشغول خدمت بود.
هارون حتی نســبت به یحیی بــن عبداهلل علوی
که در دیلم خروج کرده بود ،گذشــت کرد 96.اما
دیری نگذشــت که به دليل ترس از قيام شيعيان،
سیاستش را تغییر داد .او برخی از رهبران علویان
98
مانند موســی بن جعفر(ع) 97،يحيی بن عبداهلل
و احمد بن عيســی بن زيد علوی 99را دستگير و
زندانی کرد.
مأمون در آغاز خالفت با قيام علويان در حجاز،
یمــن و کوفه روبهرو شــد 100.او ،در صدد جلب
حمایت علویــان و پایان دادن به شــورش آنها
برآمــد ،به همین منظور ،والیتعهــدی را به علی
بن موســی(ع) واگذار کرد 101و کوشید از طریق
پیوند با اهلبیت پیامبر ،مشــروعیت بیشتری در
میان علویان بیابد 102.به دســتور وی ،معاویه بر
فراز منابــر مورد لعن قرار گرفت .او جلســات
علمــى متعددى با حضور علمای ادیان و مذاهب
مختلف از جمله امامیه تشــكيل داد و به تکریم
شیعیان پرداخت 103.اما این سیاستها چندان دوامی
نداشت ،به زودی با عزیمت خلیفه به بغداد و قتل
95
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 .95از بین عالمان آل یقطین تنها علی بن یقطین به دســتگاه خالفت
عباسيان وارد شــد و از كارگزاران مهدي عباسي و نزديكان هارون
گرديــد (تاریــخ الطبــری ،ج ،6ص391؛ اختيار معرفــة الرجال،
صص.)435-430
 .96تاریخ الطبری ،ج ،8ص243؛العبر ،ج ،2ص.341
 .97تاریخ یعقوبی ،ج ،2ص.419
 .98درباره مرگ وی روایات مختلفی اســت .برخــی گفتهاند او به
دستور هارون کشته شد (همان ،ج ،2صص412و.)413
 .99همان ،ج ،2ص.433
 .100در حجــاز علويان قيام كرده و با محمد دیباج بیعت کردند .در
یمن علویان به رهبري ابراهیم بن موســی بــن جعفر قیام كردند .در
كوفه که عباس برادر امام رضا(ع) حکومت آنجا را داشت ،مردم قیام
کرده و خواستار بیعت با خود او یا علوی دیگری بودند (همان ،ج،2
صص.)464-461
 .101همان ،ج ،2صص465و.466
 .102او یکی از دخترانش را به عقد امام رضا(ع) و دختر دیگرش ام
الفضل را به ازدواج محمد بن رضا(ع) درآورد (همان ،ج ،2ص.)473
 .103مروج الذهب ،ج ،2ص699؛ تاریخ الخلفا ،ص.369

علی بن موسی(ع) ،علویان نادیده گرفته شدند .به
نظر میرسد ،سیاستهای مأمون در تعامل عالمان
امامی با قدرت ،تغییری ایجاد نکرد .شــاید یکی
از دالیل این عدم همــکاری ،قتل امام رضا(ع)
به دســتور مأمون و نفوذ معتزله بر خلیفه بود که
موجب چنددستگی شیعیان شد.
به طور کلی به نظر میرسد ،در دوره اول خالفت
عباسی ،عالمان شــیعه و از جمله امامیه ،تعامل
چندانی با خالفت نداشــتند .یکی از دالیل اصلی
این مســئله اختالف و چنددستگی میان شیعیان
بود .در این دوران ،هنوز مذهب امامیه تشــکیل
نیافته بود و در میان شــیعیان اختالفات عقیدتی
جدی دیده میشــد .بسیاری از شیعیان در امامت
موسی بن جعفر(ع) توقف کرده و امامت فرزندش
امام رضا(ع) را نمیپذیرفتند ،از سوی دیگر عده
دیگری امامــت محمد بن علــی(ع) فرزند امام
رضا(ع) را به دلیل كمي ســن نمیپذیرفتند .بین
امامیه ،اسماعیله و زیدیه اختالفات جدی وجود
داشت .شیعیان در این دوران بیشتر به دنبال حفظ
مبانی عقیدتی و تشــکل فرقهای خود بودند ،تا
تعامل با قدرت .ضمن آنکه سیاستهای خصمانه و
خشونت آمیز خلفایی همچون متوکل نیز موجب
میشد عالمان شــیعه کمتر فرصت نزدیک شدن
به دســتگاه خالفت را بیابند ،چهرههایی همچون
یعقوب بن اسحاق ابنسکیت نیز که مدت کوتاهی
به دربار راه یافتند ،خیلی زود مورد خشم خلیفه
104
قرار گرفتند.
در عهــد خالفت مقتدر برخی از شــیعیان امامیه
مانند خاندان فرات ،به دســتگاه خالفت عباسی
نفــوذ کردند .یکی از دالیل این امر ،قدرت یافتن
فاطمیان اسماعیلی مذهب در مصر بود که موجب
شد عباسیان سیاست محتاطانهای نسبت به امامیه
 .104چندی آمــوزگاری فرزندان متوکل معتــز و مؤید را بر عهده
گرفت (االعالم ،ج ،8ص.)195

 .105تاریخ بغداد ،ج ،3صص122و.123
 .106وفیات االعیان ،ج ،3ص.424
 .107تاریخ بغداد ،ج ،12ص.159
 .108فرق الشیعه ،ص.87
 .109تجارب االمم ،ج ،1ص.15
 .110تاريخ عقايد و مذاهب شيعه ،ص.101

 .111الوزراء ،ص148؛ تاریخ الطبری ،ج ،10ص.73
 .112تاریخ بغداد ،ج ،7ص234؛ وفیات االعیان ،ج ،1ص347؛ ج،3
ص.424
 .113شــذرات الذهــب ،ج ،3ص292؛ وفیــات االعیــان ،ج،1
صص.378-376
 .114وفیات االعیان ،ج ،1ص.379
 .115تاریخ بغداد ،ج ،7ص234؛ وفیات االعیان ،ج ،1ص347؛ ج،3
ص.298
 .116الوزراء ،ص.28
 .117همان ،ص.78
 .118الکامل ،ج ،8ص.19
 .119همان ،ج ،5ص.61
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در پیــش گیرند .حتی در ایــن دوره نیز رفتار و
روابط عالمان شیعه با خالفت دوگونه است و همه
شــیعیان از فرصت نفوذ در کانون قدرت استفاده
نمیکنند .در حالی که برخی از محدثان و علمای
خاندان فــرات ارتباط نزدیکی بــا خلفا برقرار
کردند ،عدهای دیگر از همســویی و همکاری با
خالفت حذر کردنــد .از جمله محدثان و علمای
خاندان فرات که آلوده سیاست نشدند ،میتوان به
ابوالحســن محمد بن عباس بن احمد (د 384ق)،
ابوخطاب جعفر بن محمد بن موسى (د 297ق) و
ابوالخطاب عباس بن احمد بن محمد (د 258ق)،
اشــاره کرد .محمد بن عباس ترجیح داد تنها به
گردآوری حدیث و نوشــتن تفسیر اشتغال داشته
107
باشــد 105.جعفر بن محمد 106و عباس بن احمد
نیز از پذیرفتن پیشنهاد وزارت خودداری کرده و
به تدوین حدیث پرداختند.
برخی از علما و محدثان نیز از همراهی با خالفت
حذر نکرده ،بلکه به مشاغل مهم دیوانی و وزارت
رســیدند .از جمله ابوجعفر محمد بن موسى بن
حســن بن فرات ،از ياران نزديك محمد بن نُصير
نُميري 108،با حسن بن َم ْخلد بن جراح وزير خليفه
معتمد ،دوستى داشت و در دستگاه دولت مشاغلى
يافت 109.پس از وی پســرش ابوالعباس احمد بن
110
محمد ،راوي و صحابى امام حسن عسكري(ع)
و از فقهــای خانــدان فرات بــه خدمت خلفای
عباســی درآمد .او برخی دیگر از خاندان فرات
از جمله علــی بن فرات را نیز بــه امور دیوانی
وارد کــرد و اصالحاتی در دیوانها انجام داد ،این
اقدامات موجب رقابت خاندان ابنجراح با ایشان

شد 111.جعفر بن فضل بن جعفر (د 391ق) 112نیز
مدتها مشاغل ديوانى و وزارت ابوالقاسم انوجور،
على بن اخشيد و ابوالمســك كافور را بر عهده
داشــت 113.بعد از تصرف مصر به دســت سردار
فاطميــان ،به آنها خدمت کــرد 114.او در دوران
وزارتش ،اقداماتی جهت تدوین و نشــر احادیث
115
به عمل آورد.
برخی دیگر از چهرههای شــاخص خاندان فرات
اگرچه از علما نبودند ،اما زمینه حضور شــیعیان
امامی را در ساختار قدرت فراهم کردند .ابوالحسن
على بن محمد بن موسى (د 312ق) ،وزير مشهور
خليفه المقتدر عباســى ،نخستين كس از خاندان
فرات بود كه به وزارت رسيد 116.او مردی فرهيخته
بود که به علمــا و طالبان علم ارج مىنهاد 117.او
شیعه بود و براي حمایت از طالبيان و عباسيان به
آنها کمک مالی کرد 118.ابوالحس طرفدار شیعیان
امامــی بود و جهت حفظ اندیشــههای امامیه از
عالمانی همچون ابوســهل نوبختی و حســین بن
روح حمایت کرد ،او به حسين بن روح نايب امام
دوازدهم(ع) پول بسیار رسانيد و مانع از آزار وی
توسط مخالفان شد .او برای از بین بردن مخالفان
و مدعیان امامیه ،به ابوسهل نوبختی جهت گرفتن
119
فتواي قتل حالج کمک کرد.
ابواحمد ُم َح ّســن بن على بن محمد بن موســى
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(د 312ق) نیز در دوران وزارتش 120با شــیعیان
ارتباط داشــت و زمینه حضور آنان را در دربار
فراهم کرد .محمد بن على شــلمغانى ،معروف به
ابنابىالعزاقر به کمک ابواحمد به دستگاه وزارت
داخل شــد و برای ســرکوب مخالفانش به وی
کمــک کرد 121.فضل بن جعفر بن محمد بن فرات
122
(د 327ق) ،در هنگام اشــتغال به امور دیوانی،
به منظور رونق علم ،مباحثات علمى ميان عالمان
123
ترتيب مىداد.
از آنچه گفته شــد ،میتوان نتیجه گرفت ،انگیزه
علما و دیگر بــزرگان خاندان فرات از همکاری
با خالفت ،حفظ شیعیان امامیه و نیز رونق مبانی
اعتقادی شیعه بوده اســت ،آنها یکی از راههای
کمک به شیعیان امامی را از طریق نفوذ در ساخت
قدرت خالفت میدانســتند ،از این رو عالوه بر
نزدیکی خودشان به خلفای عباسی ،زمینه ورود
دیگر عالمان امامی را نیز فراهم میکردند.
از عصر غیبت به ویژه از دوره استیالی آل بویه بر
بغداد ،علمای شیعی بدون آنکه نیازی به رعایت
تقیه داشته باشــند ،آزادانه به انجام رسوم شیعی
پرداخته و با دربار عباســیان مراوده داشــتند.
ایجاد منصب نقابــت و انتصاب برخی از عالمان
و بزرگان شــیعی در این منصــب ،موجب نفوذ
شیعیان امامی به دســتگاه خالفت شد .بزرگانی
همچــون ابواحمد موســوی و فرزندش ســید
مرتضی در این دوره نقابــت علویان را بر عهده
داشــتند و در جهت حفظ منافع شیعیان کوشش
میکردند 124.تحت تأثیر حمایتهای بویهیان ،رفتار
عالمان شیعه با بویهیان دوستانه و مسالمت آمیز
 .120الوزراء ،ص.29
 .121تجارب االمم ،ج ،1ص123؛ ج ،5صص61و62؛ الکامل ،ج،8
ص.290
 .122الوزراء ،ص341؛ تجارب االمم ،ج ،1صص152-150و.184
 .123اخالق الوزيرين ،صص.128-107
 .124الکامل ،ج ،5صص440و.560

بود .آنان به دربار امیران بویهی دعوت میشدند
و در جلسات مناظره شرکت میکردند .ابوالوفاء
مهندس ،متكلم شيعي در مجلس مناظرهای که در
125
حضور عزالدوله برگزار شــد ،حضور داشت.
شیخ صدوق در مجالس مناظره رکنالدوله دیلمی
شــرکت کرده و با مخالفان مناظره میکرد .شیخ
مفید نزد عضدالدوله مقام برجســتهای داشت و
در جلســات مناظرهای که در دربار وی تشکیل
میشد ،حاضر میشــد 126.صاحب بن عباد ،در
خدمت چند تن از امرای بویهی مانند مؤیدالدوله
دیلمی بــود و منصب وزارت یافــت 127.به نظر
میرســد یکی از دالیل تعامــل نزدیک عالمان
امامیه با بویهیان ،اســتفاده از فرصت فراهم شده
جهت گسترش مبانی عقیدتی شیعه و تدوین فقه و
کالم امامیه بوده است .چنانکه مالحظه میشود،
مهمترین منابع فقه و کالم امامیه در همین دوران
به همت علمایی همچون شیخ صدوق ،شیخ مفید
و شیخ طوسی به رشته تحریر درآمدند.
نتیجهگيري
 .1انگیزههای مذهبــی در دوگونگی روابط علمای
مذاهب با حاکمیت عباســی ،نقش مؤثری داشت .به
همان اندازه که نزدیکی برخی عالمان ســنی ،معتزله
و شــیعه به کانون قدرت ،با هــدف ترویج باورهای
عقیدتی ،حفظ تشــکل مذهبی و اصــاح باورهای
مــردم ،صورت گرفت ،روی برتافتــن دیگر علما از
قــدرت نیز به دلیل نگرانی از تضعیف مبانی عقیدتی،
فساد عقیده و تحریف اعتقاد مذهبی انجام شد.
 .2عامل دیگر این دوگونگی رفتار سیاستگذاریهای
حاکمیــت بود که به نفع یا در مخالفت جریان مذهبی
خــاص اتخاذ میگردید .این سیاســتها در همکاری
 .125اخالق الوزيرين ،صص.208-202
 .126االعالم ،ج ،7ص.21
 .127همان ،ج ،1ص.316

عالمان مذاهــب مختلف با حاکمیت يا كنارهگيري از
آن ،تأثیر میگذاشــت .چنانکه نیاز نخستین خلفای
عباســی برای مشــروعیت بخشــی به خالفتشان و
حمایــت آنها از معتزله و ایرانیــان و رفق و مدارا با
شیعیان و علویان ،موجب تعامل بیشتر عالمان معتزله
و شیعه با خالفت شــد .در مقابل اهلسنت از کانون
قدرت رانده شــدند .در دوره تثبیت خالفت عباسی
که آنها نیازی به مشــروعیت ســازی نداشتند ،بلکه

دیدگاههای شــیعه در خصــوص وصایت و خالفت
علــی(ع) و نزدیکی آراء و عقاید معتزله با شــیعه را
به نفع حاکمیت خود نمیدانســتند ،نفوذ اهلسنت در
ســاختار خالفت بیشتر شــد و معتزله دچار محنت
شده و شیعیان سرکوب گردیدند .در این دوره تعامل
اهلســنت با خالفت بیشتر و ارتباط عالمان معتزله و
شیعه با خلفا و کارگزارانشان کم شد.

کتابنامه
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 آقاجری ،سید هاشم« ،مبانی رفتار سیاسی عالمانشــیعی امامی در سده چهارم تا هفتم هجری» ،مجله
بازتاب اندیشه ،شماره 1380 ،19ش.
 ابنابییعلــی ،محمد بن محمد ،طبقــات الحنابله،تحقيق :ابوحازم اســامۀ بن حسن و ابوالزهراء حازم
علی بهجت ،بیروت ،دارالکتب العلمیه1997 ،م.
 ابناثیــر ،علی بن ابیالکرم ،الکامــل فی التاریخ،بیروت ،مؤسسه التاریخ العربی1994 ،م.
 ابنجوزی ،عبدالرحمن بن علی ،المنتظم فی تاریخالملوک و االمــم ،تحقيق :محمــد عبدالقادر عطا و
مصطفی عبدالقادر عطا ،تصحيح :نعیم زرزور ،بیروت،
دارالکتب العلمیه ،بیتا.
 ابنخلــدون ،عبدالرحمن ،العبر ،ترجمه عبدالمحمدآیتی ،تهران ،موسســه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،
1366ش.
 ابنخلکان ،احمد بن محمد ،وفیات االعیان و انباءابناء الزمان ،تحقيق :احســان عباس ،قم ،منشورات
الرضی1364 ،ش.
 ابنرجب بغدادی ،عبدالرحمن بن احمد ،الذیل علیطبقات الحنابله ،تحقيق :ابوحازم اســامۀ بن حســن
و ابوالزهــراء حازم علی بهجت ،بیــروت ،دارالکتب
العلمیه1997 ،م.
 ابنســعد ،محمد ،الطبقات الكبری ،ترجمه محمودمهدوی دامغانی ،تهران ،فرهنگ و اندیشه1374 ،ش.

 ابنعساكر ،علي بن حســن ،تاريخ مدينة دمشق،تحقيق :علي شيري ،بیروت ،دارالفکر1995 ،م.
 ابنعماد ،عبدالحی ،شــذرات الذهب فی اخبار منذهب ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی ،بیتا.
 ابنفراء ،محمد بن حســين ،االحکام الســلطانیه،تحقيق :حامد فقی ،بیجا ،مکتب االعالم االســامی،
1406ق.
 ابنکثیر ،البدایه و النهایه و معه نهایه البدایه و النهایهفی الفتن و المالحم ،تحقيق :یوسف الشیخ محمد بقاعی
و صدقی جمیل عطار ،بیروت ،دارالفکر1998 ،م.
 ابوالفرج اصفهانى ،على بن حسين ،مقاتل الطالبين،تحقيق سيد احمد صقر ،بيروت ،دارالمعرفه ،بیتا.
 اسنوی ،عبدالرحیم ،طبقات الشافعیه ،تحقيق :کمالیوسف حوت ،بیروت ،دارالکتب العلمیه1987 ،م.
 اشــعری ،ســعد بن عبداهلل ،تاریخ عقاید و مذاهبشــیعه (ترجمه المقاالت و الفرق) ،تصحیح و تعلیق:
محمدجواد مشــکور ،ترجمه یوسف فضایی ،تهران،
آشیانه کتاب ،چاپ دوم1387 ،ش.
 تنوخی ،محسن بن علی ،نشوار المحاضره و اخبارالمذاکره ،تحقيق :عبود شالجی ،بیجا ،بینا1971 ،م.
 توحیــدی ،ابوحیــان ،اخالق الوزيريــن (مثالبالوزيريــن الصاحب بن عبــاد و ابنالعميد) ،تحقیق:
محمد بن تاويت طبخي ،بيروت ،دارصادر1992 ،م.
 -خطیــب بغدادی ،احمد بن علــی ،تاریخ بغداد أو
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مدینۀ السالم ،قاهره ،دارالفکر ،بیتا.
 دوســت کالم ،زکیه؛ و فرهمندپور ،فهیمه« ،تعاملخاندان نوبختــی با خالفت عباســی و تأثیر آن بر
گسترش تشیع» ،مجله مطالعات تاریخ اسالم ،شماره
 ،2پاییز 1388ش.
 دهقان ،بمانعلی« ،بربهاری» ،دانشنامه جهان اسالم،ج ،3زیر نظر غالمعلي حداد عادل ،تهران :بنیاد دایرۀ
المعارف اسالمی1375 ،ش.
 ذهبی ،محمد بن احمد ،تاریخ االســام أو وفیاتالمشاهیر و االعالم ،تحقيق :عمر عبدالسالم تدمری،
بیروت ،دارالکتاب العربی1998 ،م.
 رادت ،ج .س« ،ابنابیالشــوارب» ،دانشنامه ایرانو اســام ،ج ،2تهران ،بنگاه ترجمه و نشــر کتاب،
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