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چکيده
اختالفها و منازعههای فرقهای میان اهل حديث و معتزلهه ر سهد روم هجهری ،بهه
پیروی مأمون خلیفه عباسی از سیاست محنه و رفاع رستگا خالفت از انديشهه معتزلهه
انجامید ،اما با پايان يافتن خالفت واثق و آغاز حکومهت متولهل لهه بهه اههل حهديث
گرايش راشت ،اين سیاست به سرانجام نرسید و معتزله ر عرصۀ سیاسهت ،بهه لنها ی
گذاشته شهدند و از ايهن و ،قهد اههل حهديث و نیروههای سهنتگرا فزونهی گرفهت
اختالفهای مذهبی ر قالب لوششهای سیاسی و مجارلهههای لالمهی ر سهد های
چها م و پنجم هجری گسترش يافت و رنبال شد صدو فرمان القار باهلل ،ريگر خلیفه
عباسی ا به نام «اعتقارنامه قار ی» ،آغاز رو «محنه روم» میتوان نامید البتهه ايهن
فرمان ا خلیفهای سنی مذهب به انگیز رفاع و لمک به اهلسهنت ر برابهر معتزلهه و
ريگر گرو های مخالف صار لهرر بهور و از سهوی ريگهر بهه غم فرمهان محنهه اول،
پیآمدهای آن آ ام آ ام ر عرصۀ سیاسی و اجتماعی جهان اسالم بهويژ جامعهۀ بدهدار
خ مینمور اين مقاله به بر سی و تبیین اوضاع تا يخی ،علل و انگیز های صدو ايهن
«اعتقارنامه» و تأثیرش ر معتزلیان با توجه به جايگا آنان ر وضع سیاسی و اجتماعی
جامعۀ بددار میپررازر
کلیدواژگان
القار باهلل ،اعتقارنامه قار ی ،محنه روم ،معتزله ،اهلسنت
 .1تاریخ دریافت .89/8/18:تاریخ پذیرش.89/11/18:
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 .3کارشناسي ارشد تاریخ اسالم ،دانشگاه اصفهانkohsarnazari@gmail.com .
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فصلنامه علمي ـ پژوهشي پژوهشنامهی تاریخ اسالم
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390
صفحات 48 - 33

ابوالعباس احمد بناسحاق القادر باهلل عباسي ،خليفۀ  26عباسي (خ  381ـ م 423ق)،
به دینداری ،بخشش و حسن طریقت ،آوازهای داشت .او شبها در کوچههای بغداد به
گشت و گذار ميپرداخت و از حـال و کـار مـردم ميپرسـيد (ابـن شـاکرکتبي،1393 ،
ص .)59دورۀ خالفت القادر با حکومتهای مسـتقل و نيمهمسـتقلي ماننـد فاطميـان در
مصر ،امویان در ندلس ،آلبویه در عراق و فارس وکرمان ،بنيعقيل در موصل ،آلمروان
در دیــاربکر ،زیاریــان در دیلــو و ســامانيان و يزنویــان در مــاورامالنهر هوزمــان بــود
(الخضری ،1415 ،ص .)388 - 381در این زمان دولت آلبویه در عراق بـه منازعـههای
سياسي و جنبشهای داخلي دچار شده بود .سلطان الدولـه بـویهي ( 413 - 412ق) بـر
اثر ناتواني دولت در پرداخت مستمری سپاهيان ،به شورش و قيام برادرش شرف الدوله
گرفتار شد و از عراق به فارس گریخت .پس از مرگ سلطان الدولـه ( 415ق) ،بـه نـام
برادرش جاللالدوله خطبه خوانده شد و گسترش ناامني و نـاتواني دولـت در پرداخـت
مستمری ،به هودستي سپاهيان و اميران ترک در برابر جـالل الدولـه و خلـو او انجاميـد
(ابناثير ،ج ،1386 ،9ص .)329 - 323اضطراب و پریشاني پيشآمده در دولت آلبویـه،
زمان مغتنمي برای خليفه القادرباهلل عباسي فراهو آورد تا به بازگرداندن قـدرت خلفـای
عباسي و افزایش آن در برابر چيرگي اميران بپردازد .او از همين روی ،به کارهای مهمي
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

دست زد که در آیندۀ دگرگونيهای سياسي و فکری دورههای بعد ،بسيار تأثير گذارد و
تا اندازهای توانست قدرت خليفه عباسي را در مقایسه با دوران نخستين آلبویـه فزونـي
بخشد .قدرت خليفه در دورههای گوناگون با توجه به اوضاع تاریخي و سياسي ،کاستي
و فزونـي داشـتچ چنانکـه بـا روی کـار آمـدن سـلجوقيان ،قـدرت خليفـه دوبــاره در
چارچوب قدرت شاهان سلجوقي قرار گرفت.
ماهيت کارها و تالشهای القادر برای بازگرداندن قـدرت خلفـای عباسـي و تتبيـت
جایگاه و قـدرت سياسـي خليفـه ،دخالـت حکومـت در کشـمکشهای مـذهبي بـرای
پشتيباني از گروههای اهل حدیث و سنتگرا بود .القـادر در سـالهای  402تـا420ه ق،
چهار فرمان صادر کرد که مهوترین آنها را اعتقادنامه قـادری ميتـوان دانسـت .ایـن دو
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فرضيه زیر را در اینباره برميرسد:
 .1صدور این اعتقادنامه هوزمان با سه فرمان دیگر القادر ،آياز دوره فشار دوباره بـر
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مقدمه

 .2اعتقادنامه قادری ،به روند گوشهگيری جامعه معتزله در بغداد شتاب بخشيد.
فرمان نخست و ويژگيهاي آن

نخستين کار القـادر ،صـدور فرمـاني ( 402ق) بـرای تضـعي

مشـروعيت و اقتـدار

فاطميان بودچ واکنشي در برابر افزایش نفوذ اسماعيليان و اقدام المعز خليفه فـاطمي کـه
درباره تصدیق محمد بناسماعيل در مقام امام هفتو و مهدی قائو و اینکه خلفای فاطمي
از خلفا و احفاد اویند ،با خليفه عقد مصـالحهای داشـت (کرمـر ،1375 ،ص .)116ایـن
فرمان که بسياری از علما و فقهای برجسته مانند ابوحامد اسفرایني ،ابوعبداهلل صيمری و
دو عالو برجسته شيعي مانند شری

مرتضـي و بـرادرش شـری

رضـي آن را امضـا و

تأیيد کرده بودند ،انتساب فاطميان و عبيداهلل المهدی را به حضـرت فاطمـه و حضـرت
اشعری نيز کتابي به نام کشف االسرار و هتک االستار درباره تبـار آنـان
نوشت و به کفر محض متهمشان کـرد (ابنکتيـر ،ج ،1407 ،12ص37 - 7چ ابنجـوزی،
ج ،1412 ،15ص.)83 - 82
فرمان دوم

القادر در دومين فرمان خود ( 408ق) فقيهان حنفي و دیگر کسان را که گرایشهـای
معتزلي داشتند ،از تدریس ،مباحته و منـارره دربـاره اعتـزال و اهـل رفـض و باورهـای
ناسازگار با اسالم پرهيز داد و آنـان را بـدین کـار متعهـد و سـرپياان را بـه تعقيـب و
مجازات تهدید کرد (ابنجوزی ،ج ،1412 ،15ص .)136 - 125این فرمان چنـد پيـام و
ویژگي مهو داشت:
 .1تنها برای محدود کردن جایگاه اجتماعي گروههای مخال

بـهویژه معتزلـه صـادر

شد و از همين روی ،افراد از هر مباحتهای با آنان منو شدندچ
 .2معتزله را گروهي بدعتگذار ميخواند و آنان را بـا دیگـر گروههـای مخـال

بررسي اعتقادنامه قادری و تأثير اجتماعي ـ سياسي آن در معتزله بغداد

علي (ع) رد ميکرد و آنان را به خوارج نسـبت مـيداد .قاضـي ابـوبکر بـاقالني مـتکلو

در

یکجا مينشاندچ
 .3متخلفان را به شکنجه و تعقيب و مجازات تهدید ميکرد.
قدرت اميران آلبویه و چيرگي آنان بر نهاد خالفت و قدرت خـود خليفـه در زمـان

35

Downloaded from journal.isihistory.ir at 15:07 +0430 on Sunday September 6th 2020

جامعه معتزله بودچ

با توجه به پشتيباني آلبویه از معتزلـه ،خليفـه هنـوز در جایگـاهي نبـود کـه بـا شـدت
بيشتری به رویارویي با معتزله بپردازد .از اینرو ،گمان ميرود روی سخن در پيام سوم
این فرمـان ،بـا اهلسـنت و گروههـایي از آنـان باشـد کـه بـه اعتـزال ميگرایيدنـد نـه
خود معتزله.
فرمان دوم و پيآمد اجتماعي آن

صدور این فرمان به سرعت در اجتماع تأثير گذاردچ چنانکه در همان سال بر فقهـای
معتزلي برای ارهار پشيماني و دوری جستن از اندیشۀ اعتزال فشار آوردند و در اینباره
از آنان تعهد گرفتند و افراد متخل

را کيفر کردند (ابنکتير ،ج ،1407 ،12ص7چ ذهبـي،

 ،1414ص .)27پس از صدور این فرمان «یک قاضي حنفي به نام صيمری مجبـور شـد
به عنوان پيششرط انتصاب خود به منصب قضای بغداد معتزله را تقبـي کنـد» (کرمـر،
 ،1375ص.)106
صدور این فرمان تنها در جماعت معتزله تأثير نگذارد ،بلکه به فشار آوردن بـر دیگـر
گروههای مذهبي و سخت شدن منازعـهها و اختالفهـای مـذهبي در بغـداد انجاميـدچ
چنانکه فتنه بزرگي ميان شيعه و اهلسنت رخ داد و شمار فراواني از هر دو گروه کشته
شدند (ابنکتير ،ج ،1407 ،12ص .)7هوچنين محمود يزنوی در خراسان بـرای اجـرای
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

فرمان خليفه ،به قتل عام معتزله ،قرامطه ،جهميه و شيعه و سوزاندن کتابهای معتزلـه و
لعن کردن آنان بر منبرها و تبعيد (نفي بلد) آنان فرمان داد (همان ،ص .)7بنـابراین ،هـر
اندازه که دوران سلجوقيان نزدیکتر ميشد ،عرصۀ اجتماعي معتزله تنگتر ميگشـت و
کارهای خشن درباره آنان فزوني ميگرفت.
فرمان سوم

سومين فرمان القادر ( 409ق) ،درباره اهلسنت بـود کـه بـر پایـه آن ،ریخـتن خـون
معتقدان به مخلوق بودن قرآن حالل ميشد (ابنکتير ،ج ،1407 ،12ص.)7 - 8
هر یک از این سـه فرمـان ( 409 - 402ق) ،یـکدیگر را کامـل ميکردنـدچ چنانکـه
36

فرمان نخست تنها از دیـد اجتمـاعي معتزلـه را محـدود ميکـرد و بـا فشـار آوردن بـر
اهلسنت و گروههای دارای گـرایش معتزلـي ،آنـان را بـه کاسـتن روابـ اجتمـاعي و
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صدور این فرمان ،در سنجش با دوران آيازین روی کار آمدن آنان کاهش یافته بود ،امـا

معتزلي و افراد دارای گرایش اعتزالي را به نفي و طرد و دوری جستن از اندیشه اعتـزال
وادار و مخالفان را به تعقيب و کيفر تهدید ميکرد و فرمان سوم از حـالل شـدن خـون
معتزليان خبر ميداد .صدور این فرمانها و درونمایـه و پيـام نهفتـه در آنهـا ،بـا ميـزان
قدرت اميران آلبویه و خلفای عباسي پيونـدی اسـتوار و تنـگ داشـت .قـدرت اميـران
آلبویه از  402ق به بعد کوتر ميشد ،اما قدرت خليفۀ عباسي فزوني ميگرفـت و پيـام
فرمانهای خليفه شدیدتر و تنـدتر ميشـد .منـابو دربـاره پيآمـدها و بازتابهـای ایـن
فرمانها اطالعات روشني عرضه نميکنند ،اما به هر روی ،با صـدور ایـن سـه فرمـان و
فرمان بعدی که «اعتقادنامه قادری» نام گرفت ،دوره تازه فشار برگروههای مخال

اهـل

حدیث بهویژه معتزله در عرصۀ اجتماعي جامعۀ بغداد آياز شد.

اعتقادنامه قادری در  420هجری قمری صادر شـد .اشـراف ،قُضـات ،فقهـا ،واعظـان
و زاهدان و محـدثان در دارالخالفـه گـرد آمدنـد و ابوالحسـن حاجـب آن را برایشـان
خواند .این سند ،اعتقاد مسلمانان را بازميشناساند و همۀ حاضران در آن نشست ،آن را
تأیيد ميکردنـد و مخالفـانش را کـافر و فاسـق ميخواندنـد (ابنجـوزی ،ج،1412 ،16
ص.)279 - 197
اعتقادنامه قادري

اعتقادنامه قادری ،قالب دستوری ندارد ،اما به دليل اینکه هر جمعه در جـامو منصـور
خوانده ميشد و خطيبان دیگر مسجدها پس از انتشارش ميبایسـت آن را ميخواندنـد،
ميتوان آن را «فرمان» ناميد .متن آيازین اعتقادنامه چنين است:
بر انسان واجب است بداند که خداوند یکتا و بيهمتا است ،نزایيـده و زاده
نشــده و همتــا نــداردچ نــه همســر و فرزنــدی داشــته اســت و در پادشــاهي

بررسي اعتقادنامه قادری و تأثير اجتماعي ـ سياسي آن در معتزله بغداد

فرمان چهارم

بيهمتاست .بيآياز و بيپایان و توانا بر هرچيز است و از هيچ چيز نـاتوان
نيستچ چون چيزی را اراده کند ميگوید باش و ميشود .از همه چيز بينياز
اس ت .خدایي جز او نيست . ...پروردگار مـا یکتاسـت . ...بـي هـيچ نيـازی
عرش را پدید آورده و بر آن مسـتقر شـدهچ آن گونـه کـه خـود خواسـته و
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فکریشان با معتزله واميداشـت .فرمـان دوم از ایـن فراتـر ميرفـت و علمـا و فقهـای

اوست و علمش ازلي و نياموخته و نيندوخته .بينا و شنواستچ چنانکه خـود
داند و هيچ کس کيفيت آن را نشناسد .سخنگوست ،اما نه به وسيلۀ آلـت و
زبانچ چنانکه مخلوقات سخن مي گویند .نميتوان صفتي برای خداوند بيان
کرد جز با کلماتي که خود فرموده یا پيغمبرش ستوده و همـه صـفات الهـي
که در قرآن و سخن پيامبر آمده حقيقي است نه مجازی و نيز بر هر مسلمان
واجب است بداند که کالم خداوند مخلوق نيست .خدا به نوعي سخن گفته
و بــه جبرئيــل القــا و جبرئيــل آن را بــرای محمــد (ص) آورده و بــر او
فروخوانــده و محمــد (ص) بــر اصــحاب خوانــده و اصــحاب بــه امــت
رسانيدهاند .کالم خداوند بدین خاطر که از زبان مخلوقات خوانده ميشـود،
مخلوق نگرددچ چون عيناً کالم خداوند است .قدیو ميباشد و ييـر مخلـوق
است و هر که در هر حالت گوید آن مخلوق است ،کافر ميباشد و اگر توبه
نکند ،خونش حالل است و نيز بر مسلمان واجـب اسـت بدانـد کـه ایمـان
عبارت است ازگفتار وکردار و نيت .گفتار به زبان است و عمـل بـه اعضـا،
ایمان و تصدیق .ایمان بـا طاعـت بيافزایـد و از معصـيت ميکاهـد و دارای
اقسام و مراتبي استچ باالترین آن «الاله اال اهلل» و فروترین آن ،برکنار کـردن
مانعي از سـر راه مسـلمانان ميباشـد ...و انسـان از سرنوشـت سـعادت یـا
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

شقاوت و آخر خویش بيخبر است .لذاست که گویيو فالن ـ ان شـاماهلل ـ
مؤمن باشد . ...بر هر مسلمان واجب است همۀ اصـحاب پيـامبر را دوسـت
بدارد و معتقد باشد از همه بهتر و برترند و به ترتيب ابوبکر و عمر و عتمان
و علــي بودهانــد و آن ده تــن کــه پيغمبــر بــه بهشــت بشارتشــان داد ،همــه
بهشتياند و همۀ زنان پيغمبر آمرزیدهاند و هر که عایشـه را دشـنام دهـد ،از
اسالم بهره ای ندارد .درباره معاویه نيز جز نيکي نميگویيو و وارد منازعات
صحابۀ پيغمبر نميشویو و برهمه آنها رحمت ميفرستيو  ...و نيز نميتـوان
جز با ترک نماز کسي را کافر خواند و اگر کسي سالو و آزاد باشد و بيهيچ
عذری بنشيند تا وقت نماز بگذرد ،کافر است و به فرمـودۀ پيغمبـر «فاصـلۀ
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بنده با کافر ،ترک نماز استچ هر که نماز نکند کافر ميشود و کـافر ميمانـد
تا توبه کند و اعاده نماید و اگر پيش از توبه بميرد ،بر وی نماز ميت خوانده
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دانسته ،نه چنانکه مردم بـرای آسـایش نشسـتند  . ...توانـایي خـدا خـاص

اعمال بدون انکار وجوب آن کفر نيست و فسـق اسـتچ ایـن اسـت عقایـد
اهلسنت و جماعت که هر که بدان متمسک شود ،به آشکارا بر حق است و
در راه روشن دین و ميتوان ـ ان شاماهلل ـ اميدوار بود از جهنو رهایي یابـد
و در بهشت بـرود  . ...خـدا مـا را سـپاسگزارنده و برپادارنـدۀ نعمتهـای
خویش فرماید و در زمرۀ متوسلين دین خود قرار دهد و ما و همه مسلمانان
را بيامرزد (ابنجوزی ،ج ،279 ،15ص.)281 - 1412
ويژگيهاي اعتقادنامه قادري و انگيزه صدور آن

صدور این فرمان خليفه ،به پيدایي دوره تازهای در شکلگيری مناسـبات خالفـت بـا
دیگر گروههای جامعۀ بغداد انجاميد .این فرمـان ویژگيهـایي دارد کـه آنهـا را در سـه
فرمان پيش نميتوان یافت و ایـن از آيـاز دوره و وضـو جدیـدی در عرصـۀ سياسـي،
بود و فقه از ابوبشر هروی شافعي فراگرفت .او به اصحاب حدیث ميگرایيد و بـر پایـه
مذهب حدیث ،کتابي درباره فضائل صحابه و عمر بنعبدالعزیز نوشت (سيوطي،1414 ،
ص .)355بنابراین ،انگيزه اصلي وی از صدور فرمان اعتقاد نامۀ قادری ،دفاع از اندیشـۀ
اهلسنت در برابر معتزله و دیگر گروههای مخال

بودچ یعني مـتن «اعتقادنامـه» اصـول

اعتقادی اهلسنت را در بـردارد و منازعـات و مجـادالت فکـری گروههـا و مـذاهب و
فرقههای گوناگون جامعه بغداد را بازميتابد و گویي برای پایان دادن به این اختالفهـا
صادر شـد .مسـائلي مطـر در ایـن فرمـان ،ویژگـي کالمـي دارنـد و همـه آنهـا را در
چارچوب دوازده تا پانزده مسئله ميتوان جای داد که همان بنيادهای اندیشـۀ اهلسـنت
و جماعت به شمار ميروندچ مانند یگانگي خداوند ،قدرت خداونـد ،خالقيـت خداونـد
درباره زمانها و مکانها و روشنایي و تاریکي .خداوند بر عرش تکيه دارد ،امـا علـو او
بهريو علو مخلوقات ،ازلي است .بينا و شنوا بودن خداوند و معلوم نبودن چگونگي آن

بررسي اعتقادنامه قادری و تأثير اجتماعي ـ سياسي آن در معتزله بغداد

اجتماعي و فکری و مذهبي در جامعه بغداد سرچشمه ميگيرد .القـادر شـافعي مـذهب

و سخنگو بودن او نه هماون مخلوقات و روشن نبـودن کيفيـت آن ،از دیگـر مسـائل
مطر در این اعتقادنامه است .صفات الهي را قرآن و سنت پيامبر یاد کردهاند .صفات او
حقيقي نه مجازی و کالم وی ،نه مخلوق بلکه قدیو و نامخلوق است .این سند ایمان را
گفتار و کردار به زبان و اعضا و جوار و نيـت بـا تصـدیق آن ،دوسـت داشـتن همـه
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نشود و با فرعون و هامان و قارون و ابي بنخل

محشور گردد» ،امـا تـرک

و عمر و عتمان و علي) ميخواند و همه زنان پيامبر را آمرزیده ميداندچ هر کس عایشـه
را دشنام دهد کافر خواهد شد و بنده خدا با ترک نماز ،به راه کفر خواهد رفت.
ارتباط اعتقادنامه قادري با ديگر اعتقادنامههاي اهلسنت

بهريو دیدگاه برخي از محققان ،این اعتقادنامه «نخستين نمونه اعـالم عقيـده رسـمي
اسالم» نيست (متز ،1363 ،ص)236چ زیرا فرمان محنه مأمون عباسـي نيـز پـيش از ایـن
( 218ق) صادر شده بود و اسحاق بنابراهيو ،رئيس شرطه بغداد فرمان یافت که بر پایه
آن به بازجویي و امتحان فقها و محدثان درباره مخلوق بودن قرآن بپـردازد و از ایـنرو،
شماری از آنان شکنجه شدند و بـر اثـر فشـارهای او ،بـه خلـق قـرآن اعتـراف کردنـد
(ابنالوردی ،1389 ،ص329چ ابنالعماد ،1350 ،ج ،1ص.)39
پيش از صدور «اعتقادنامه قادری» ،اعتقادنامـههای دیگـری بـرای گروههـای حنفـي،
شافعي و اشعری پدید آمد که برخي از آنها به ابوحنيفه (م  150ق) و طحـاوی (- 326
 322ق) منسوبند .امير اسماعيل ساماني ،بهانگيزه رویـارویي بـا معتزلـه و جلـوگيری از
اختالفها و نزاعهای مذهبي ميان حنفيهای اوائل دوره سـاماني ،فقهـای حنفـي را بـه
بررسي و تبيـين اندیشـه معتزلـه فرمـان داد .ابوالقاسـو اسـحاق بنمحمـد بناسـماعيل
سمرقندی ،از فقيهان حنفي معروف به ابوالقاسو حکيو (ف  342ق) ،به دنبال این فرمان
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

و بر پایه و دیدگاههای حنفيان و اهلسنت و جماعـت ،سواد االعظم را نوشـت.
این کتاب فارسيزبان 62 ،مسئله کالمي در بردارد و به مسائلي مانند اینها ميپردازد:
«تقدیر نيکي و بدی انسانها ،به دست خداست»چ
«قرآن کالم خدا و نامخلوق است»چ
«رؤیت خداوند در قيامت حق است»چ
«ترتيب برتری صحابه بر یکدیگر چنين است :ابوبکر ،عمر ،عتمان و علـي» (نـاجي،
 ،1386ص.)522 - 521
ابنبطه حنبلي (م  387ق) نيز بر پایه باورهای حنبلـي ،اعتقادنامـهای بـا نـام «االبانـه
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الصغيره» داشت که مسلمانان را به بازگشت به اسالم ناب محمدی فراميخواند (کرمـر،
 ،1375ص .)107قاضي ابویعلي حنبلي هو در طبقات الحنابله ،ویژگيهای
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صحابۀ پيامبر و اعتقاد به بودن آنان در راه صواب و افضليت خلفای چهارگانـه (ابـوبکر

ایمان به یکتایي خدا و پيامبری محمد از سوی اوچ
ایمان به رسالت دیگر پيامبرانچ
منسوب دانستن عوامل ييبي به خداوندچ
منسوب بودن خير و شر و قضا و قدر به خداوند.
برتری اصحاب پيامبر بر یکدیگر بدین ترتيب :ابوبکر و عمر و عتمان و علـي (ابـي
یعلي .)213 - 212 ،1350،این اثر در برخي از مسائل به اعتقادنامه قـادری ميمانَـد ،امـا
در سنجش با اعتقادنامه ،بسي چکيدهتر شده است.
هوچنين اشعریان اعتقادنامههایي نوشتهاند تا وضو اعتقادی تسنن را قطعي و مطلوب
نُمایند (وات )92 - 91 ،1370 ،مهوترین و نزدیکترین اعتقادنامـه آنـان بـه اعتقادنامـه

قادری از دید زماني و محتوایي ،اعتقادنامهای است که عبدالقاهر بغدادی در الفرر
کسي بوده که اصول اعتقادی اهلسنت و جماعت را در چارچوب «نظام عقيـدتي» گـرد
آورده است .او این اصول اعتقادی را در قالب پانزده اصل با این عنوانها ميآورد:
«اثبات حقائق»چ
«حدوث عالو»چ
«انقسام جزم ال یتجزی»چ
«صفات خداوند ذاتي و قدیمند»چ
«قدرت خداوند»چ
«رؤیت خداوند در قيامت»چ
«کالم خداوند ازلي و نامخلوق است»چ
«صفات یاد شده خداوند در قرآن و سنت ،حقيقياند نه مجازی»چ
«انسان کسب کننده اعمال و خداوند خالق کسب است»چ

بررسي اعتقادنامه قادری و تأثير اجتماعي ـ سياسي آن در معتزله بغداد

بين الفر با نام «اصول اعتقادی اهلسنت» از آن یـاد کـرده و گـویي نخسـتين

«عذاب قبر و حوض و ميزان و صراط حق است»چ
«اصل ایمان ،معرفت و تصدیق به قلب است»چ
«عشرۀ مبشّره در بهشتند» (بغدادی.)260 - 231 ،1358 ،
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اعتقادی مؤمنان و اهلسنت و جماعت را به نقل از احمد بنحنبل چنين برميشمرد:

آنها باورهای موافَق اهلسنت را به یکسان آوردهاند ،امـا اعتقادنامـه قـادری کوتـاهتر و
فشردهتر است و اصطال ها و مسائل کالمي پيايده کوتری دارد .اعتقادنامه قـادری هـر
جمعه در جامو المهدی ،برای توده مردم و اهلحدیث خوانده ميشـده اسـت (سـبکي،
 ،1336ج )6 - 5 ،3و بنابراین ،سبک و درونمایهای عامهپسند و همهفهو دارد.
تقدم تاریخي این دو اعتقادنامه بر یکدیگر ،دانسته نيستچ زیرا تاریخهای گونـاگوني
درباره سالمرگ بغدادی در منابو آوردهاند .ابنخلکـان آن را  429قمـری ،سـبکي آن را

 417ق(بغدادی ،1358 ،ص )8و محمد بنشاکر کتبي در فوات الوفيرات ،آن
را  420ق دانسته است (ابن شاکر کتبي ،1393 ،ص .)371اگر دیدگاه سبکي و کتبـي در
اینباره پذیرفته باشد ،بيگمان اعتقادنامه بغدادی زودتر از اعتقادنامه قادری نوشته شـده
است ،اما چناناه دیدگاه ابنخلکان درست باشد ،تعيين زمان نوشته شدن آن دو ،دشوار
خواهد بود .البته با توجه به اینکـه بغـدادی در  318بـه دیـدار اسـتاد خـود ابواسـحاق

اسفرایني رفته و از محفورات او در الفر

بين الفرر بهـره بـرده اسـت

(بغدادی ،1358 ،ص ،)13شاید اعتقادنامه بغدادی زودتر از اعتقادنامـه قـادری نوشـته و
چکيده اصول فهوپذیر آن ،با صدور فرمان اعتقادنامه قادری ميان مـردم تـرویو و تبليـ
شده باشد.
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

تأثيراعتقادنامه قادري در اجتماع و سياست بغداد

اعتقادنامه هر جمعه در جامو المهدی و در حلقه اصـحاب حـدیث خوانـده ميشـد
(سيوطي ،1414 ،ص .)355گمان ميرود ،خطبای دیگـر مسـجدها نيـز ميبایسـت ایـن
اعتقادنامه را برای مردم ميخواندند .این امر به باالگرفتن اختالفها و جنگهای مذهبي
ميان اهلسنت و شيعيان انجاميد .از اینرو ،خطيب مسجد براثا در کرخ که از آنِ شيعيان
بود ،از خواندن اعتقادنامه خودداری کـرد و فتنـهای ميـان شـيعيان کرخـي و اهلسـنت
درافتاد و در عاشورا به اوج رسيد (ابنجـوزی ،1412 ،ج .)24 -198 ،15ایـن فتنـه کـه
پيآمدی جز اختالف و دودستگي و کشتار دو گروه نداشت ،تـا اواخـر  423ق وجـود
داشت (همان ،ص.)223
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القائو بامراهلل ،خليفه عباسي در  433فرمان داد اعتقادنامه قـادری را دوبـاره بخواننـد.
بسياری از علما و فقها و محدثان نيز آن را تأیيد و امضا کردند و از اینرو ،اصول اعتقاد
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هوگونيِ فراواني ميان اعتقادنامه قادری و اعتقادنامه بغدادی دیده ميشـود .هـر دوی

ص.)279
این اعتقادنامه ،بر گوشهگيری سياسي و فکری معتزليـان و فشـار اجتمـاعي بـر آنـان
افزود و از پایگاه اجتماعي آنان بهویژه نـزد تـوده مـردم بغـداد کاسـت .ایـن دعـوی را
ماجرای درگذشت ابنبنداری ،عالو معتزلي ( 439ق) اثبات ميکند کـه پيکـرش دو روز
در خانه ماند و کسي از مرگ او آگاهي نيافت (همان ،ص.)310- 309
پيآمدهای تأثيرگذاری اعتقادنامه در جامعه بغداد ،آرام آرام نمایـان ميشـد و جامعـه
معتزله بيش از دیگران بدانها گرفتار ميآمدچ چنانکه گروهي از اصحاب عبدالصمد نامي
به حلقه درس ابوعلي بنوليد حمله کردند ( 456ق) که در مسـجد جـامو بـه تـدریس
مذهب معتزلي ميپرداخت .هوچنين به او توهين و از تدریسش جلوگيری کردند .پـس
از این ماجرا ،در جامو المنصور ،معتزله را لعن کردنـد (ابنکتيـر ،1407 ،ج ،12ص.)97
و همين موجب گوشهگيری و طرد معتزليان و هجرت آنان از بغداد شده است.
معتزله در زمينه کارهای اداری و قضاوت نيز به حاشيه رفتند .بـرای نمونـه« ،قضـات
حنفي و شهود رسمي مظنـون بـه داشـتن تمـایالت ،وادار بـه انکـار علنـي آن شـدند»
(مادلونگ ،1375 ،ص .)34گزارشهای تاریخي درباره حضـور افـراد معتزلـي در نظـام
اداری عباسيان ،تنها از قاضي معتزلي ،علي بنیزداد نام بردهاند کـه در واسـ (بيـرون از
بغداد) به قضاوت ميپرداخت (ذهبي ،1414 ،ص .)473فقهـا و علمـای حـدیث در در
زمانهای خاص ،برای سرکوب مخالفان به اعتقادنامـه قـادری متوسـل ميشـدند(ذهبي،
 ،1414ص .)244ابنوليد از علمای برجسته معتزلي و شاگرد ابوالحسن بصری بـود کـه
اصرار و پافشاریاش بر تدریس اندیشه اعتزال ( 460قمری) ،به گـرد آمـدن شـماری از
علما و فقها مانند شری

ابوجعفر و ابومسلمه ليتي در دیوان و درخواست قرائت دوباره

اعتقادنامه قادری انجاميد (ابنجوزی ،1412 ،ج ،16ص106 - 105و  .)142اعتقـاد نامـه

بررسي اعتقادنامه قادری و تأثير اجتماعي ـ سياسي آن در معتزله بغداد

اکنون اعتقادنامه اصلي اعتقادی خوانده ميشود که سرپياي از آن جرم به شمار مـيرود

از آن پس ،اصلي قانوني و مبنایي برای عمل بود که در جامعه بغداد تأثير ميگذارد.
بيشتر کساني که به معتزلـه حملـه ميکردنـد ،در مسـجدهای «منصـور» و «مهـدی»
سازماندهي ميشدند .این دو مسجد از مراکز برپایي حلقههای درس اصـحاب حـدیث
بــهویژه حنابلــه بــه شــمار ميرفتنــد (ابنالعمــاد ،1350 ،ج 143 ،3و  )323و از ایــنرو،
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مســلمانان نــام گرفــت (ســبکي ،1414 ،ج ،3ص 77و 78چ ابنجــوزی ،1412 ،ج،16

مذهب اعتزال و گرایش و رفت و آمد ابنعقيل حنبلي نزد او ،بد متهو شدن ابنعقيل به
اعتزال در  461ق انجاميد (ابنکتير ،1407 ،ج ،12ص )101که تا چهار سال دنبـال شـد.
ابنعقيل در  465همراه با شماری از حنبليان و علمایي مانند ابونصر صـبا و ابوعبـداهلل
دامغاني و ابوطيب طبری که شافعي مذهب و دارای گـرایش اشـعری بودنـد ،در دیـوان
حاضر و به توبه کردن از اندیشه اعتزال وادار شد و سوگند خورد که از هر ارتبـاطي بـا
معتزليان خودداری (ابنجوزی ،1412 ،ج ،12ص83چ ابنکتيـر ،1407 ،ج ،12ص )197و
از مذاهب مبتدعه و اعتزال و جز آن دوری کند (ابنجوزی ،1412 ،ج.)144 - 143 ،16
اندیشه اعتزال در این عبارت ،هوپایه «مذاهب مبتدعه» به شـمار رفتـه و بـر مـذهب
اعتزال تأکيد شده است .ابنعقيل هوچنين بر پایه این توبهنامه از هر هونشيني با اربـاب
مذاهب مبتدعه واعتزال و «تعظـيو» اصـحاب و یـاران آنهـا و «تـرحو» بـر پيشينيانشـان
ميبایست دوری ميکرد (همان ،ص .)144 - 143این توبهنامه با اسـتناد بـه اعتقادنامـه
قادری سامان گرفت و مصداق آشکارا تفتيش عقاید بود که مأمون عباسي نمونـه مقابـل
آن را بهانگيزه پشتيباني از معتزله در  218قمری سامان داد.
معتزله در دوره سلجوقي

دوران آمدن سلجوقيان ،پایان دوره دوم معتزلهچ یعني عصر زریـن آن بـود .معتزليـان
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

در این دوره از دید اجتماعـــي ـ سياسي به کنـاری رانـده شـدندچ چنانکـه طغـرل بـه
انگيزش عميدالملک کندری و اشاعره ،در  455ق به لعن آنان فرمان داد ،اما با مـرگ او
و کشته شدن عميدالملک کندری و به قدرت رسيدن نظامالملک ،این سياست نيز پایـان
یافت (سبکي ،1336 ،ج.)392 - 390 ،3
مکتب اعتزال بهريو فشـار اصـحاب حـدیث بـهویژه حنبليهـا بـر آن ،از پشـتيباني
عمومي برخوردار بود (مادلونگ ،1375 ،ص .)34ابنوليد معتزلي (ف  478ق) کـه او را
در  461ق از تدریس بازداشتند« ،پنو سال در خانه بود و از [ترس] گزند و آسيب عامه
مردم ،از خانه بيرون نيامد» (ابناثير ،1386 ،ج ،9ص.)146
فشار پيوسته بر معتزليان ،به هجرت شمار فراواني از آنـان بـه بيـرونِ بغـداد و نقـاط
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دوردست انجاميد (فرمانيـان ،1386 ،ص ،)321امـا انـدکي از علمـای معتزلـه هماـون
ابویوس

قزویني ،همانان به معتزلي بودن خود افتخـار و از اندیشـه اعتـزال پشـتيباني
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ميتوان بيشتر این حملهها را به حنابله منسوب کرد .پيگيری ابنوليد دربـاره تـدریس

ابویوس

معتزلــي وارد شــود» (ذهبــي .)253 - 252 ،1414 ،ســخن

قزویني درباره معتزله ،گواه روشني بر وضو معتزله و اندیشه اعتـزال در دوره

سلجوقي است:
کسي جز وی باقي نمانده که این مذهب (اعتزال) را یاریدهد و او (ابویوسـ ) هـو
پير شده است و باید درگوشهای پنهانشودچ [یاری مذهب اعتزال] ،زباني گيرا و محکـو
ميخواهد (همان ،ص.)254
گوشهگيری و ييبت اندیشه اعتزال تنها در عرصه سياسي ـ اجتماعي رخ نـداد ،بلکـه
در عرصه فکری نيز نمایان بود .برای نمونه ،آخرین طبقه معتزله (دوازدهو) که در دوره
سلجوقي ميزیست ،افراد برجستهای مانند ابوالحسين بصری (متوفي436ق) ،رکن الدین
محمود مالحمي (متوفي 536ق) و ابوالقاسو بلخي داشـت (مرتضـي ،1409 ،ص- 118
ناتواني و ماندن گرفتار آمد .بنابراین ،دوره سـلجوقي را هنگامـۀ ضـع

و گوشـهگيری

اندیشه اعتزال و ييبت گفتمان معتزله در عرصـه سياسـي ـ اجتمـاعي جامعـه بغـداد و
جهان اسالم ميتوان دانست .البته با توجه به پشتيباني آشکار خوارزمشـاهيان از معتزلـه،
خوارزم به آخرین پایگاه آنان بدل شد و معتزليان تا نيمـه دوم سـده هشـتو هجـری در
آنجا ماندند.
نتيجه

القادر خليفهای دیندار و بخشنده بود که به اهل حدیث ميگرایيد .وی در سـالهای
 420 - 402ق ،برای بازگرداندن قدرت به خلفای عباسي و پایدار کردن جایگاه سياسي
خليفه و پایان دادن به اختالفها و کشمکشهای مذهبي ،چهار فرمـان صـادر کـرد کـه
آشکارا بر کمک به اهلسنت و دفاع از آنان و مقابله با معتزله و دیگر گروههای مخـال
و تضعي

آنها ،داللت ميکردند .صدور سه فرمان نخست در سه زمان نزدیک بـه هـو،

بررسي اعتقادنامه قادری و تأثير اجتماعي ـ سياسي آن در معتزله بغداد

 ،)136اما پس از این کسي جز زمخشری ميان معتزليان راهر نشد و اندیشـه اعتـزال بـه

موجب گوشهگيری اجتماعي معتزله شد ،اما مهوترین کار القادر ،صـدور فرمـان چهـارم
( 420ق) بود که از آن با نام «اعتقادنامه قادری» یاد کردهاند .متن این فرمان به منازعـات
و مجادالت مذهبي اهلسنت و معتزله و دیگر گروههـای جامعـه بغـداد نـارر اسـت و
درونمایهای کالمي دارد و اصول اعتقادی اهلسنت را اعالم ميکند .این فرمان به دست
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ميکردندچ چنانکه ابویوس
«اذن بدهيــد ابویوســ

هنگـام رفـتن بـه خانـه نظامالملـک ( 488ق) گفتـه بـود:

از این دید همانند فرمان «محنـه» مـأمون در  218قمـری بـود .از ایـنرو ،ایـن دوران را
«محنه دوم» ميتوان نام داد که پيآمـدهای سياسـي و اجتمـاعي آن در دورهای بلنـد در
جامعه بغداد نمایان شد .سخت شدن اختالفها و نزاعهای مذهبي ،از پيآمد زودهنگـام
اعتقادنامه قادری بود .این اعتقادنامه در زمان القـائو دوبـاره خوانـده شـد (433ق) و در
ماجرای ابنعقيل حنبلي (465ق) ،علما و فقها خواستار رجوع بـه آن شـدند .اعتقادنامـه
پس از آن رویداد ،به اصلي اعتقادی بـدل گشـت کـه مخالفـت بـا آن جـرم بـه شـمار
ميرفت .فشار پيوسته بر معتزله در دوره سلجوقي و خانهنشين کردن معتزليان و سبّ و
لعن علمای معتزله ،به گوشهگيری آنان در زمينههای اجتماعي ـ سياسـي جامعـه بغـداد
انجاميد و افراد و گروههای معتزلي از بغداد بيرون شدندچ چنانکه از سده پنجو هجـری،
اندیشهورزان اندکي ميان معتزليان و عقلگرایان پدید آمدند و از آن پس ،خـوارزم را بـه
عنوان موطن و قلمرو خود برگزیدند.

سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390
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بردن مستقيو حکومت در باورهای جامعه مسلمان و تفتيش عقاید مخالفان انجاميـد کـه

 .49ابناثير ،عزالدین ابيالحسن ( ،)1368الكامل ،ترجمـه علـي هاشـمي حـائری،
تهران ،انتشارات علمي.
 .50ــ ( ،)1386الکامل فی التاریخ ،بيروت ،داربيروت للطباعه و النشر.
 .51ابنالعماد ،عبدالحي بناحمد ( ،)1350شذرات الذهب ،بيجا ،مکتبه القدسي.

 .52ابنالوردی ،زینالدین عمر ( ،)1389تتمه المختصر فر

اببرار

البشر ،تصحي احمد رفعت البداوی ،بيروت ،بينا.
 .53ابنجوزی ،ابوالفرج ( ،)1412المنتظم ،بيروت ،دارالکتب العلميه.
 .54ابنجوزی ،شمس الدین مظفر یوس

( ،)1370مراة الزمرا  ،حيـدرآباد

دکن ،مطبعه دائره المعارف العتمانيه.
دارالصادر.
 .56ابنکتير ،عمادالدین ابوالفـدام ( ،)1407البدایه و النهایه ،بيـروت،
دارالکتب العلميه.
 .57ابنمرتضــي ،احمــد بنیحيــي ( ،)1409طبقررات المزتزلرره ،بيــروت،
دارالمنتظو.
 .58ابيیعلي ،ابيالحسين محمد ( ،)1350طبقات الحنابله ،تصـحي احمـد
عبيد ،دمشق ،المکتبه العربيه في الدمشق.

 .59بغدادی ،عبـدالقاهر ( ،)1358الفر

برين الفرر  ،ترجمـه و تحقيـق

محمدجواد مشکور ،تهران ،انتشارات اشراقي.

 .60الخضری ،محمـد بـک ( ،)1415محاضررات فر
االسالميه

تراریخ االمرم

الدوله الزباسيه ،بيروت ،مؤسسه الکتب التقافيه.

بررسي اعتقادنامه قادری و تأثير اجتماعي ـ سياسي آن در معتزله بغداد

رات بيــروت،
روات الوفير
 .55ابنشـاکر کتبـي ،محمــد بنشـاکر ( ،)1393فر

 .61الذهبي ،شمسالدین ( ،)1414تاریخ االسالم ،بيروت ،دارالکتاب العربي.
 .62سبکي ،تاجالدین ( ،)1336طبقات الشافزيه ،بيروت ،داراالحيـام الکتـب
العربي.
 .63سيوطي ،جاللالدین ( ،)1414تاریخ الخلفاء ،بيروت ،مؤسسـه الکتـب
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کتابنامه

 .64فرمانيان ،مهدی ( ،)1386فر

تسنن ،تهران ،نشر ادیان.

 .65کرمر ،جوئل .ال ( ،)1375احياي فرهنگ

در عهرد ل بویره،

ترجمه محمدسعيد حنایي کاشاني ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهي.

 .66مادلونگ ،ویلفرد ( ،)1375مكتبهرا و فرهرههاي اسرالم

در

سدههاي ميانه ،ترجمه جواد قاسمي ،مشهد ،آستان قدس رضوی.

 .67متز ،آدام ( ،)1362تمد

اسالمی در هرر

ههرارم هیرر ،

ترجمه عليرضا ذکاوني قراگوزلو ،تهران ،انتشارات اميرکبير.

 .68ناجي ،محمدرضـا ( ،)1368فرهنگ و تمد

اسالمی در هلمرو

سامانيا  ،تهران ،انتشارات اميرکبير.
 .69وات ،مونتگمری ( ،)1370فلسفه و كالم اسرالم  ،ترجمـه ابوالفضـل
عزتي ،تهران ،علمي و فرهنگي.

سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390
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التقافيه.

