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نقش انديشههاي متکلمین اشعري ،در روابط آل بويه با دستگاه خالفت
چکیـده
معزالدوله بویهی در سال 334هـ.ق بغداد را تصرف کرد و اندکی بعد خليفه عباسی المسـكففی را
عزل کرد .دوره آل بویه با توجه به قدرت آن حفومت و نيز عدم تعصب مذهبی ناشی از عدم پایبندي
آنها به آیين رسمی ،دوره اي درخشان و محيطی آرام براي صـاحبان آرا و اكفـار و مـذاهب مفكلـ
كراهم آورد تا به بيان اندیشههاي خود بپردازند .در این دوره مكفلمين بزرگی از سـه مفكـب کالمـی
اشعري ،معكزله و شيعی در بغداد و سایر قلمرو آل بویه پا بـه عرصـه گذاشـكند .آراي ایـن مكفلمـين
عالوه بر آنفه در خدمت دكاع از عقاید دینی مفاتب مذکور بود ،در رككار و کنش حاکمان آل بویـه و
خلفاي عباسی نيز بیتأثير نبود و اندیشه هاي سياسی آنها به عنوان راهنما و یا به عنـوان توجيـهگـر
رككار حاکمان درخدمت حفومكگران بود .این اندیشه ورزان عالوه بـر اراهـه راهفـار بـه حاکمـان در
شرایط مكفاوت ،به صورت عملی نيز در خدمت حاکمـان بودنـد و هـر کـدام مسـ وليتهـایی در دو
دسكگاه امارت بویه اي و خالكت عباسی برعهده داشكند عالوه بر این اندیشههایشان در نـوع دیـدگاه
مردم به حاکمان به عنوان یك حاکم مشروع و یا غيرمشروع و نيز قضاوت مردم نسبت به اقـدامات
حاکمان بسيار مؤثر بود.
كلید واژه :آل بویه ،خالكت عباسی ،اشاعره ،باقالنی ،بغدادي.
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مقدمـه
در دوره حفومت آل بویه در بغداد در كاصله سـالهاي  334 -447ه.ق کـه معاصـر بـا خالكـت
خلفاي عباسی ابوالقاسـم عبـدام مسـكففی 333-334هــ.ق ،،ابوالقاسـم كضـط مطيـ -363
334هـ.ق ،،ابوبفر عبدالفریم طاه 363-381هـ.ق ،،ابوالعباس احمد قادر 381-422هــ.ق ،و
ابوجعفر عبدا ..قایم 467-422هـ.ق ،بود ،مكفلمينی از سه كرقه کالمی اشعري ،معكزلی و شيعه به
دكاع از عقاید کالمی آیين خود پرداخكند.
از مكفلمين اشعري ،قاضی ابوبفر باقالنی م 406هـ.ق،که نظریه او در اثري با عنوان «الكمهيـد
كی الرد علی المالحده و المعطله و الراكضه والفوارج و المعكزله» بيان شـده و عبـدالقاهر بـن طـاهر
خطيب بغدادي م 463هـ.ق ،مؤل «اصول الدین» از وكاداران به نهاد خالكت بودند کـه هـر یـك
کكابهاي خودرا در دكاع از عقاید اهط سنت و نهاد خالكت در برابر معارضانشان نوشكند.
از دو مكفلم كوق ،باقالنی که در قلمرو حفومكی آل بویه و در بغداد زنـدگی مـیکـرد عـالوه بـر
اینفه خالكت عباسی را مشروع می دانست بـا حفومـت شـيعی آل بویـه نيـز همفـاري مـیکـرد و
عبدالقاهر بغدادي هم که در قلمرو غزنويها زندگی میکرد به دكاع از خالكت عباسی و عقاید اهط سنت
میپرداخت و در نوشكههایش كرقه هـایی را کـه آنهـا را ضـاله مـیناميـد -از جملـه شـيعه و معكزلـه و
باطنیها -مورد حمله قرار میداد و تأثير اندیشههاي وي در روابط غزنویها با خالكت بغداد نمایان است.

حفومت آل بویه اولين حفومت قدرتمند شيعی است که بر خالكت سنی عباسـی مسـلط گردیـد.
ولی با این همه مجبور به پذیرش اقكدار صوري خالكت عباسی بود و حـال آنفـه در اندیشـه شـيعی
زیدي و امامی ،خليفه ي عباسی امام مشروع و مطلوب نمیباشد .توجه به واکنش مكفلمين بغداد بـه
عنوان اندیشمندان دینی زمانشان در برابر این غلبه و تالش براي حفظ نهاد خالكـت در تعـامالت و
روابط بين این دو حفومت با دیدگاه هاي مذهبی مكفاوت ،ضرورت مطالعـه در شـناخت زمينـههـاي
كرهنگی نزاع سياسی را آشفار میسازد و اهميت این مطالعه را مهم می نمایاند.
ورود آل بويه به بغداد
بعد از خالكت هارون الرشيد و مأمون که دنباله آن تا خالكت واثق کشيده شد ،بغـداد مرکزیـت و
پویایی خود را تا حد زیادي از دست داد و آن مرکزیت به دربار امـراي سـامانی و سـالطين غزنـوي
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کشيده شد .دليط این امر را میتوان به ضع خلفاي عباسی که تا حد زیادي قدرت سياسی و دنيوي
خود را از دست دادند منسوب کرد.
ضع خالكت عباسی موجب شد خالكت که زمانی بر سرزمينهاي وسـيعی حفومـت مـیکـرد،
همه قلمرو خود به جز بين النهرین و خوزسكان را از دست بدهد .مقارن روي کار آمدن آل بویه قلمرو
خالكت تنها به بغداد و اطراف آن محدود میشد ،خليفه و جانشينانش به حدي از ضـع و انحطـا
رسيده بودند که سابقه نداشت 1.در سال 332ه.ق معزالدوله ابوالحسين احمدبن بویه به عراق حملـه
کرد اما در شهر واسط از سپاه خليفه شفست سفكی خورد و به شوش برگشت .وي بار دیگر به بغداد
حمله کرد و این بار ابو محمد مهلبی را از طرف خود نزد خليفه كرسكاد ،خليفه از آمدن احمـد اههـار
خوشحالی کرد .احمد در جمادياالخر 334ه.ق نزد خليفه ركت و با او بيعت کرد ،خليفه به او خلعـت
پوشانيد ،و به خودش و برادرانش لقب داد و دسكور داد به نام ایشان سـفه ضـرب کننـد .معزالدولـه،
بزودي اخكيارات خليفه را از او سلب کرد به طوري که كقط در خطبه نام خليفه ذکر مـیشـد و هـي
کس به خليفه و دسكورهایش توجهی نمیکرد و آل بویه حكی در نصب قضات که از اخكيـارات ویـژه
خليفه بود دخالت

میکردند2.

معزالدوله حكی پس از ورود به بغداد در اندیشه براندازي خالكت عباسی و ایجاد خالكت شـيعی و
منصوب کردن ابوالحسن محمدبن یحيی زیدي به جاي خليفه عباسی بود ولـی پـس از مشـورت بـا
یارانش از اندیشه خود منصرف شد .زیرا چنين تغييـري عـالوه بـر واکـنش اهـط سـنت ،از حمایـت
شيعيان دوازده امامی عراق هم برخوردار نبود و عالوه بر آن در صورت نصب یك امام زیدي ،شـاید
قدرت خود را محدود می کرد زیرا مجبور بود از امام علوي اطاعت کند .او از اصط زیدي «مجاز بودن
امامت مفضول با وجود اكضط» پيروي کرد و والیت خليفه سنی را پذیركت .ولـی از اكـزایش قـدرت
خالكت عباسی در برابر نفوذش جلوگيري کرد3.در حقيقـت آل بویـه علـت مسـكقيم ضـع خلفـاي
عباسی و از دست رككن هيبت آنها نبودند .آنان وارث وضعيكی بودند که قبط از دوران آنها ایجاد شده
بود و خليفه در آن دوران همه ویژگی هایش را به عنوان منب اول قدرت از دست داده بـود ،بـر ایـن
اساس می توان گفت آل بویه هنگـامی کـه منصـب اميـر االمرایـی را بـه دسـت آوردنـد چيـزي از
مس وليتها و قدرت آنرا تغيير ندادند و تنها آنرا در خانواده خود موروثی کردند و رككار آنها با خليفه بر
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اساس سنت سابق بود  .آنها تنها دو بار در برکناري و گزینش خليفه عباسی دخالت کردند یك بـار در
سال  334ه.ق یعنی بعد از ورود معزالدوله به بغداد که وي مسكففی را عزل و مطيـ را جانشـين او
کرد و بار دیگر در سال 381ه.ق بود که بهاءالدوله خليفه الطاه را عزل و القادر را جانشين او

کـرد4.

ا ما در دوره نفوذ ترکان عزل و شفنجه و کشكن خلفا امري عادي براي سرداران ترك بود بطوریفـه
بين سالهاي  232-334مكوکط تامسكففی ،که یك قرن بود 13خليفه روي کار آمدند کـه اغلـب
توسط ترکان کشكه و یا عزل شدند ولی در دوره نسبكا طـوالنی حفومـت آل بویـه در بغـداد -447
334ه.ق تنها  4خليفه روي کار آمدند و اوضاع با ثباتی داشكند.
به لحاظ كرهنگی اوضاع خالكت مقارن با روي کار آمدن آل بویه بیشباهت بـه اوضـاع سياسـی
نبود .در دروه خلفاي عباسی تا روي کار آمدن سلسله هاي محلی ،بغداد تنها مرکز علوم و نشر دانش
بود .ولی با روي کار آمدن دولكهاي محلی بغداد رقبایی در بفارا ،غزنه و قاهره و برخی از نقا دیگر
داشت ولی باز بغداد مرکزیت كرهنگی خود را هم چون مرکزیت معنوي خود از دست نداد و بـاز هـم
قبله گاه طالبان علم بویژه علوم دینی همچون كقه و کالم وحدیث بود .و علماي زیـادي از اطـراف و
اکناف بالد اسالمی بویژه جهت اسكماع حدیث به بغداد میآمدند.
مؤثر بودن انديشههاي متکلمین در رفتار و عملکرد حکومتها
مكفلمينی که اغلب كقه را با کالم در آميفكه بودند و در واق هم مكفلم و هم كقيه بودنـد ،آراء و
اكفارشان در بين عوام تأثير شگركی داشت و عالوه بر اینفه مورد توجه آنها بود و بر اعكقـادات آنهـا
مؤثر بود ،در رككار و کنشهاي سياسی آنها نيز تأثير داشت ،هر چند که مردم در حفومـتهـاي ایـن
دوران نقشی ایفا نمی کردند ولی باید در نظـر داشـت کـه در شـورشهـا عليـه حفومـت بـویژه در
شورشهاي شهري دخالت زیادي داشكند و کنكرل این اوضاع براي حفومتها چندان هم آسان نبود.
هم چنانفه مناب تاریفی به ویژه المنكظم ابن جوزي اطالعات خوبی در زمينه این درگيریهـا ،بـویژه
جنگها كرقهاي بين شيعه با سنیهاي بغداد دارد 5.مكفلمين ،بویژه مكفلمين سنی در سـاخكار موجـود
ذینف بودند ،در اندیشه مكفلمين سنی ،علما خود به عنوان وجوه امت هم در نصب امـام 6و حكـی در
صورت نياز در عزل او هم دخالت دارند و در صورت نياز به عنـوان آگاهـان امـت لغزشـهاي امـام و
قصور در انجام وهایفشان را یادآوري میکنند7.در مورد نياز حفومت
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آل بویه به عدم تقابط با اندیشمندان سنی باید گفت که عضدالدوله زیدي مسلك «كرزندش را به
باقالنی سپرد تا مذهب اهط سنت را به او تعليم دهد 8».و حكی باقالنی از طـرف او بـه سـفارت روم
كرسكاده شد .همچنين وي در كارس كقيه هاهري مذهب را بر صدر مینشاند .جاللالدوله بویهی نيز
که عليرغم ككواي ماوردي از خليفه عباسی خواست تا به او لقب شاهنشـاه ملك الملوك،دهـد از وي
دلجویی کرد  9عالوه بر آنفه اندیشههاي کالمی اهط سنت اجازه تعدي به نهاد خالكت را به آل بویه
نمی داد از دیگر سوي ،اندیشه دیگر اندیشه ورزان حكی اماميه و زیدیه نيز مشروعيت بفش حفومت
آل بویه نبودند و بهكرین مشروعيت دهنده به حفومت آل بویه ،تنها اندیشه عملگراي سنی بـود کـه
عليرغم غلبه آل بویه با قهر ،تحت شرایطی از جمله پذیرش نهاد خالكت و مشروعيتگيري از خليفه
به عنوان نماینده او می توانسكند به عنوان حاکمانی مشروع و مقبول به حفومت بپردازند .در حاليفـه
اماميه امام مشفصی داشكند که در غيبت به سر میبرد و آنها انكظار او را واجـب مـیدانسـكند و هـر
حفومكی جز حفومت اهمه اي که برگزیده خدا و پيامبر بودند نامشروع قلمداد می کردند ،امامی که از
ترس همين حفومكهاي جور احكماالعباسی و یا حكی آل بویه ،مجبور به پنهان شـدن شـده

بـود10.

باید به این نفكه توجه کرد که در صورت عدم وكاداري به نهاد خالكت ،آل بویه شـيعی بـا ایـن امـر
مواجه می شدند که عالوه بر عدم مشروعيت حفومت شان از جانب جامعه سـنی از دو طـرف مـورد
هجوم بودند .از یك سو در مصر ،حفومت كاطمی ادعا میکرد که از نسط علی و كاطمـه ع ،اسـت و
بدنبال گسكرش خالكت خود و نهضت اسماعيلی در سراسر جهان اسالم بودند 11.كاطمیها سعی بـر
آن داشكند که با این عنوان که امامان علوي هسكند آل بویه را به سوي خود جلب کنند ،اما پيشنهاد
ایشان رد شد و نسب آنها هم از سوي علماي شيعی و هم از طرف عالمان اهط سـنت مـورد تردیـد
واق شد 12.در جانب شرق هم ،دولت پرقدرت غزنوي قرار داشت ،دولكی کـه مـیتوانسـت سياسـت
توسعه طلبانه خود را با حمایت جامعه سنی به بهانه مبارزه با غلبه راكضیهـا و بـاطنیهـاي کـاكر و
مبكدع بر جامعه اسالمی و کوشش و جهاد بـراي مبـارزه بـا اهـط کفـر و ضـالل بـه انجـام رسـاند
همچنانفه تصرف ري را به این بهانه توجيه کرد 13و حكی در صورت نابودي خالكت توسط آل بویـه
مجاز بود که امامی قریشی از اهط حق را برگزیند و عليـه آل بویـه بـه مبـارزه برخيـزد .امـامی کـه
واجبالطاعه بود 14،از سوي دیگر ،امراي آل بویه قدرت سـرداران و سـپاهيان تـرك ارتـش خـود را
نمیتوانسكند نادیده بگيرند ،ترکها نيروهاي نظامی شجاع و سنی مذهبی بودند که به دسكگاه خالكت
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وكادار بودند و سواره نظام آل بویه هم از آنها بود و حفومت آل بویه در عراق بيشكر وابسكه به ترکان
بوده است 15.در واق آل بویه در تعامط با خلفا باید سه مس له را در نظر میگرككند نفست اینفه آیـا
روي کار آمدن یك امام زیدي یا كاطمی یا علوي قدرت آنها را محدود نمیکرد؟ دوم واکنش جامعـه
اسالمی با اکثریت سنی ،در صورت انحالل خالكت عباسی که به مشـروعيت آن معكقـد بودنـد چـه
خواهد بود؟ و سوم در این صورت آیا در مقابط جامعه اسـالمی کـه احكمـاال از یـك خليفـه عباسـی
مسكقر در قلمرو غزنوي حمایت میکرد ،توان مقاومت داشت؟ شاید بهكرین پاسخ آل بویه شيعی بـر
این احكماالت حفظ نظم موجود بود ،نظمی که مكفلمين سنی مذهب بـر حفـظ آن و حفـظ آرامـش
جامعه تأکيد داشكند و مشروعيت آنها با پذیرش صوري نماینده و امير بودن از طرف خليفه عباسی و
عدم تعرض به نهاد خالكت محفوظ بود .و البكه خالكت عباسی سالح با ارزشی در دست آل بویه بود
تا از آن به عنوان برگ برندهاي در مقابط دشمنان سنی و كاطميان مصر سود جوید 16.از سوي دیگر،
حذف نهاد خالكت عالوه بر اینفه این نهاد را به سایر مناطق جغراكيایی اسالم میبـرد هـم رعایـاي
سنی وي را که تنها خليفه عباسی را حاکم مشروع میدانسكند عليه او میشوراند و هم حفـام سـایر
قلمرو اسالمی را عليه آل بویه گسكاختر و در نكيجه ثبات آنها را تهدیـد مـیکـرد .همچنانفـه كقهـا
هنگام ككح ري عليه آل بویه و طركداران آنها رأي دادند و آنها را به عنوان راكضی و باطنی و بـدعت
گذار و حكی کاكر معركی کردند 17.در حالی که آل بویه شيعی با تمفين صوري بر خالكـت عباسـی و
به کارگيري مكفلمين و كقهاي سنی در دربار و شریك کـردن آنهـا در قـدرت ،حفـومكی مقبـول و
مواكق با نظر اندیشمندان سنی پدید آوردند و حكی حاضر بودند به منظور حفظ نظم جامعه به شيعيان
هم گوشمالی دهند بطوري که شيخ مفيد مكفلم و كقيه مشهور شيعی را به دليط دخالت در شورش و
درگيري شيعيان با اهط سنت تبعيد کردند.
متکلمین اشعري
نهضكی که مكوجه دكاع از مواض اعكقادي اهط تسنن بود ،با انقطاع ابوالحسن اشـعري از معكزلـه
به اوج خود رسيد ،ابوالحسن اشعري ابكدا معكزلی و از شاگردان ابوعلی جباهی بـود .وجـه مثبـت ایـن
تغيير عقيده قبول اصول اعكقادي تسنن به صورت حنبلی بود و اشعري در آثارش خـود را از پيـروان
احمدبن حنبط خواند .این تغيير عقيده را به صورت مجادله در مورد داسكان سه برادر ذکر میکنند که
به دليط سرنوشت مكفاوت در زندگی و مرگ در آخرت اجرهاي مكفاوتی مییابند .همچنين این تغييـر
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عقيده را به رویاهایی تعبير می کنند که در آن پيامبر به او دسكور داد که از احادیث پشـكيبانی

کنـد18.

کالم اشعري بيشكر درصدد دكاع از عقاید اهط سنت میباشد و برخالف معكزله ،اشـعري هـا همـواره
سنی بودند 19.و کال م اشعري با مرجح دانسكن وحی بر عقط از اصول اعكقـادي دینـی و احادیـث بـه
صورت عقلی دكاع می کرد و هر آینه که در عقط و وحی تضادي میدید ،وحـی را بـر عقـط تـرجيح
میداد .عبدالقاهر بغدادي در« الفرق بين الفرق» مذهب اهط سنت و جماعت را مكـرادف بـا مـذهب
اشعري كرض میکند 20.مكفلمين اشعري مورد توجه امراي آل بویه نيز بودند ،زیرا عليرغم مفالفـت
كفري و مذهبی با آل بویه ،در جامعه اسالمی -با اکثریت سنی -نفوذ زیادي داشكند.
در دوره مورد بحث ما که سالهاي  ،322-447را در بر میگيرد دو مكفلم اشعري کـه طركـدار
نهاد خالكت بودند اندیشههاي خود را در قبال حمایت از خالكت و مشروعيت نهاد خالكـت نوشـكند.
این دو مكفلم بر خالف تشي که خالكت موجود را غاصب و غيرشرعی تلقی می کرد و یـا معكزلـه-
که یك حالت خنثی در برابر نهاد خالكت داشت -کامالً طركدار نهاد خالكت بود .آنها اهـط سـنت و
جماعت را كرقه بر حق و خالكت را نهادي مشروع میدانسكند که حامی اهط حق است.
ابوبکر باقالنی
اولين و شاید بزرگكرین مكفلم اشعري دوره مورد بحث ابوبفر باقالنی است .وي در بصـره مكولـد
شد و در بغداد سفونت گزید و در این شهر از ابوبفر بن مالك قطيعی ،ابومحمد بن ماسی و ابواحمـد
حسين بن علی نيشابوري اسكماع حدیث کرد .وي در بغداد به تدریس هـم پرداخـت و حلقـه درسـی
عظيم و پرشاگردي داشت .او به قدرت بر جدل و مجاب کردن مفالفـان یعنـی شـيعيان و معكزلـه و
جهميه شهرت یاككه بود 21.قاضی عياض می گوید که باقالنی سنت را یاري کرده و معكزله را در هـم
کوبيده

است22.

خطيب بغدادي در مورد او می گوید :داناترین زمان خود در علم کالم و از آمادهترین آنها در پاسخ
به پرسشهاي کالمی بود.و در حودت ميان،و اتقان عبارت،مقام واالهی داشت.او آثار كراوانی دارد کـه
در آنها معكزله،جهميه و خوارج و راكضه را رد کرده

است23.
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ابوبفر باقالنی منصب قضاوت داشكه است منصبی که نصب کردن مكصدیان آن بر عهده خليفـه
عباسی بود .باقالنی شاگردان زیادي تربيت کرد .ابومحمد عبدالوهاب بن نصر مالفی ،علی بن محمد
حربی ،ابوجعفر سمنانی ،ابوعبدا ...ازدي ،ابوطاهر واعظ و  ...از شاگردان مشهور او بودند .ابـو عمـران
كارسی از اندلس به بغداد آمد و در محضر درس او حاضر شد .قاضی باقالنی منـاهراتی بـا مفالفـان
سنت در حضور وليعهد انجام داده بود که ابومحمد بن نصـر از شـاگردانش آنـرا نقـط کـرده

بـود24.

ابوعبدا ..ازدي نيز مناهره او با یفی از معكزليان در دربار عضدالدوله دیلمی را ذکر کرده اسـت .او بـه
قصد دكاع از عقاید اهط سنت به دعوت عضدالدوله از ري به شيراز ركت 25.قاضی ابوبفر باقالنی باید
مورد رجوع عامه مردم و علماي معاصر خود در مساهط كقهی و کالمی بوده باشد زیرا وي کكبـی بـا
عناوین «جواب اهط كلسطين» «البغداد ادیات»« ،النيسابوریات» و «الجرجانيات» داشـكه اسـت کـه
شاید پاسخ به سؤاالت علما یا عامه آن شهرها بوده باشد .قاضی عيـاض  52کكـاب بـه او منسـوب
کــــرده اســــت کــــه کكــــب كقهــــی و کالمــــی و تفســــير را در بــــر

مــــیگيــــرد26.

باقالنی در سال 372ه.ق از طرف عضدالدوله دیلمی به نمایندگی نزد باسـيليوس دوم امپراطـور روم
ركت .قاضی عياض معكقد است که قصد عضدالدوله از این کار آشفار کردن ركعت اسالم و کاسكن از
مرتبه مسيحيت بود .وي در این مساكرت نيز مناهراتی با امپراطور روم و کشيشان مسيحی در دكـاع
از عقاید اسالمی داشت 27و شاید کكاب «المساهط القسطنطنيه» باقالنی در مورد همين مناهرات بوده
است .وي در سال  403ه.ق در دوره بهاء الدوله بویهی و خليفه قـادر بـا  ...وكـات یاكـت و بـر سـر
مزارش نوشكند« :هذا قبر القاضی ،االمام السعيد ،كفراالمه ،لسـان الملـه سـي السـنه ،عمادالـدین،
ناصراالسالم ابی بفر محمد بن طيب بصري» 28و شاعر این چنين سوگ وي سرود« :بنگر به کوهی
که مردان به دوش می کشند و به گوري که چه مایه كفري را در خود جاي داده است و به شمشـير
اسالم بنگر که در نيام است و به مروارید اسالم که در صدف

آرميده29

عبدالقاهر بغدادي
دومين مكفلم از سلسله مكفلمان طركدار خالكت عباسی ابومنصور عبدالقاهر تميمی بغدادي ملقب
به اسكاد بود .وي مكفلم و كقيه و ریاضی دان و ادیب بود که در كقـه ،شـاكعی مـذهب و در کـالم از
اصول اشعري پيروي

میکرد30.
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وي در بغداد مكولد شد و با پدرش به نيشابور مساكرت کرد و در آن شهر مسـفن گزیـد .بغـدادي
پيشوایی بلند مرتبه بود و نام او به دانشوري تا بالد دور دست شهرت یاكت و بيشكر اهط خراسـان در
آن دوره از دانش او بهرهمند شدند 31.ابـوبفر احمـد بـن حسـين بيهقـی ،ابوالقاسـم قشـيري و امـام
الحرمين جوینی و ناصر مروزي از شاگردان مشـهورش بودنـد .وي بـه شـهرهایی ماننـد ري و بلـخ
مساكرت کرده بود و اشكغال عمده او در این سفرها امالي حدیث به خواهندگان آن و یا ارشاد و ایراد
مناهرات کالمی بوده

است32.

ابومنصور بعد از مرگ اسكادش ابواسحق اسفراینی  -که از او كقه آموخكه بود -در مسـجد عقيـط
نيشابور به جاي او به تدریس و امالء نشست ،وي از عمروبن نجيد و ابوعمرو محمد بـن جعفـر بـن
مطر ابوبفر االسماعيلی و ابوبفر بن عدي و دیگران اسكماع حدیث و کسب علم کرد 33.بغدادي بعـد
از حمله اغوزها به خراسان به اسفراین ركت و در همان سال 429هـ.ق ،در آنجا وكات

یاكت34.

بغدادي آثاري در نقد و رد كرق دیگر اسالمی نگاشكه بود کـه از جملـه آنهـا «كضـاهح المعكزلـه»
و«كضاهح الفراميه» بود 35.وي در کكاب الفرق بين الفرق خود نيز تعصـب شـدیدي در دكـاع از اهـط
سنت دارد ،نام کكابش «الفرق بين الفرق و بيان الفرقه الناجيه مـنهم» نمایـانگر ایـن مطلـب اسـت.
عبدالقاهر بغدادي بناي خود را بطور اخص در کكاب الفرق بين الفرق بر نوعی بدعت در شيوه تبيـين
آراي کالمی نهاد که می توان آن را كاصله گرككن از طرح بیطركانه عقاید ناميد .وي لحنی سكيزهجو
و عنادآميز در بيان مطالب دارد که گاه آشفارا از شأن مباحث علمی دور میشود .کكـاب الفـرق بـين
الفرق ابومنصور بغدا دي به دليط تعصب سفت او بر مفالفانش مورد تأیيد امام كفـر رازي نبـود ،وي
مذهب مفالفان را بطور بایسكه ذکر نمیکرد 36.البكه باید در تحليط روابط این دو مكفلم به این نفكـه
توجه داشت که عموما علماي سنی در بغداد سده چهـارم و بـه خصـور در برابـر آل بویـه ،جانـب
خلفاي عباسی ر ا می گرككند و از مشروعيت آنان و نظام خالكت در برابر حفومت هاي اهـالی تغلـب
دكاع و حمایت ميفردند ،اما نفكه جالب در مورد باقالنی این است که او با آل بویه هم ،بسيار نزدیك
بود .باقالنی عليرغم وكاداري به نهاد خالكت به عنوان نمادي از وحدت جامعه اسالمی ،هم زمان بـا
آلبویه شيعی مذهب نيز همفاري میکرد و اندیشه عملگراي سنی هي گـاه او را از همفـاري بـا آل
بویه من نمی کرد .به نظر اشاعره در هر حال مسلمان باید كرمانبردار حاکم مسلمان باشد و اگر آنـان
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از حالت اسكقامت در راه دین بيرون روند خروج بر ایشان با سالح و شمشير روا نيست و بایـد از ورود
در اینگونه ككنهها پرهيز کرد 37.هرچند که اشاعره دعوت امام به اصالح را طبق اصط امر به معـروف
و نهی از منفر جایز میدانسكند 38.شاید بعدا مناسبات باقالنی با آل بویه در بغداد به تدریج به تيرگی
کشيده

باشد39.

اما ابومنصور بغدادي در قلمرو آل بویه حاضر نبود و در قلمرو غزنویها زندگی میکرد و هي گـاه
ميط نفرد که به مرکز خالكت اسالمی سر زند و لذا به جز مبانی نظري اندیشههایش در عمط هرگز
در خدمت دو نهاد امارت آل بویه و خالكت عباسی قرار نگركت .هرچند که اندیشههاي عنادورزانه او
در نقد كرق مفال اسالمی هم چون معكزله و شيعيان چيـزي کـم از برخوردهـاي شـدید سـالطين
غزنوي با آن كرق ندارد.
گذري بر انديشه ي سیاسی باقالنی و بغدادي
در انكفاب امام ،از نظر باقالنی امام را اهط حط و عقد و موجهين جامعـه اسـالمی کـه در محـط
زندگی امام حضور دارند یعنی در مرکز خالكت هسكند ،انكفاب میکنند .از نظر او تنها یفـی از اهـط
حط و عقد هم می تواند امامت را به شفصی صاحب صالحيت بسپارد و اگر اینگونه شد بقيه ناچار از
پذیرككن هسكند و هرگونه مفالفكی شورش محسوب میشود .از نظر باقالنی براي اهط حـط و عقـد
عددي معين وجود ندارد و از یك نفر تا بینهایت هم میتواند باشد و همچنين الزم نيست که همـه
اهط حط و عقد که در مناطق گوناگون جامعه اسالمی حضور دارند در انكفاب امام اعمال نظر کننـد.
چون این امري ممكن و محال

است40.

از نظر باقالنی امام منكفب اهط حط و عقد باید داراي صفاتی باشد از جمله اینفه او داراي اصـط
و نسب قریشی باشد و بر این نظر خود حدیثی منسوب به پيامبر ذکر میکند« .االهمه مـن قـریش»
که ابوبفر آنرا در قبال ادعاي خالكت انصاردر سقيفه بيان کرد و با مفالفت و انفـاري مواجـه نشـد،
البكه باقالنی دایره قریشی بودن را وسي تر از هاشمی بودن تعری کرده و آنرا بر هر قریشـی نسـب
جایز میداند 41.عالوه بر نسب قریشی امام باید داراي علم باشد علمی کـه او را قـادر بـه قضـاوت و
شایسكه قاضی بودن بفند .چون امام باید در کار امت و زیردسكانش بنگرد و در آن حفم کند .در نظر
باقالنی امام به علم غيب نياز ندارد تا از ضمير و باطنها آگاه باشد بلفـه علـم در حـد نيـاز روزمـره
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وحوزه اخكيارات وي کاكی است 42.امام همچنين باید صاحب بصيرت در امور جنگی باشد تا بكواند بـا
دشمنان اسالم و مفالفين دین بجنگد .به نظر باقالنی امام نباید شفصی ضعي النفس و خيلی نـرم
دل باشد ،زیرا این امر او را از اجراي احفام دین و اجراي حدود بـاز مـیدارد .در حاليفـه امـام بایـد
گردنها بزند و جانها بگيرد .از نظر او هرچند که اكضط بودن امام بهكر است ولی موق تـرس از بـروز
ككنه و آشوب انكفاب مفضول هم بالمان است و اكضط بودن شر واجب و ضروري امامت نيست.
از نظر باقالنی امام به عصمت و عالم به غيب بودن و تسلط بر همه ارکان و احفام دیـن نيـازي
ندارد ،چون وهيفه او اقامه احفام و حدود و امور شرعی است و امت بدان علم دارد و او تنها وکيط و
نایب امت در اداره این امور است.
از نظر باقالنی وهای امام در امور عركی خالصه میشود وامـام وکيـط ونایـب امـت در اجـراي
احفام وحدود الهی است .او نه وهيفه دارد که کسی را هدایت کند و نه الگویی براي جامعه اسـت ،او
نه وهيفه شریعت گذاري دارد و نه خبر دادن از غيب ،چيزي که از معكقدات تشـي بـود .امـام کسـی
است که امت او را به امامت برگزیده است تا احفام ،حدودوامور شـرعی را اجراکنـد،امور سـپاهيان را
تدبير کند و از مرزهاي جامعه اسالمی دكاع کند ،در جامعه اسالمی نظم برقرار کند و هالمان را تنبيه
کند و از مظلومان حمایت نماید و حدود اسالمی را در جامعه اجرا کند تا قوانين الهی معطط نماند .او
همچنين باید كیء را در بين مسلمين تقسيم نماید و هنگام جهاد ،مجاهدان را با دادن پـول و توشـه
یاري نمایدو از هر آنچه که از مصالح امت اسالمی است دكـاع نمایـد43.وي همچنـين بایـد در حـج
امنيت برقرار کند .باقالنی بيان می کند که اینها امـوري هسـكندکه ضـرورت وجـود امـام را ایجـاب
می کند و اگر او در انجام وهایفش قصور کرد و از اجراي آنها عدول کرد ،امت در پشت سر اوسـت و
می تواند او را مورد مؤاخذه قرار دهد همان ،186 ،و در واق امام گماشكه امـت اسـت کـه بایـد در
وهایفش پاسفگوي آنها باشد.
باقالنی معكقد است اموري از جمله کاكر شدن امام بعد از مسلمانیاش و ترك نماز و ترك دعوت
مردم به نماز و نيز مشهور بودن امام به كسق در نزد اکثر مردم و یـا غصـب امـوال مـردم و کشـكن
کسی به ناحق و تضيي حقوق دیگران و تعطيط کردن حدود باعث عزل او میشود.
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همچنين عارض شدن جنون بر امام که قوه تميز او را از بين ببرد واین مسـ له طـوالنی باشـد و
باعث ضرر به مسلمانان شود و مسلمانان از بهبودي او نااميد باشند از دالیط عزل امام اسـت و امـام
باید از عقط سالم برخوردار باشد و همچنين گنگ و کر شدن امام و نيز پيري زیادي به اندازهاي کـه
او را از انجام امور محوله باز دارد از موجبات عزل امام است .نيـز هـر امردیگـري کـه او را از انجـام
وهای محوله و اموري که بدان نصب شده است مان شود از عوامط عزل اوست و بایـد او را عـزل
کرد و کسی دیگري را بر جاي او

نشاند44.

اگر امام در دست دشمنان به مدت زیادي اسير باشد که ترس از ضرر بر جامعه اسـالمی باشـد و
مسلمين از رهایی او مأیوس باشند می توانند کس دیگري را به جاي او تعيين کنند و اگر امـام عـزل
شد ولی دوباره از بيماري بهبودي یاكت یا از اسارت آزاد شد ،نمیتواند به منصب خود باز گـردد زیـرا
امام جانشين او هنگامی تعيين شده است که او از امامت مفلوع بـوده و حقـی در ایـن امـر نداشـكه
است45.

دراندیشه بغدادي ضرورت امامت ناشی ازوهای محوله امام است وي میگوید که مسلمين ناچار
هسكند که امامی داشكه باشند تا احفام آنها را ناكذ کند و حدود الهی را اجرا کند و سپاهيان آنها را به
جهاد بفرسكد و بيوههایشان را شوهر دهد و كیء را در بين آنها تقسيم کند 46.امينان و دادرسـانی بـر
آنان گمارد و مرزهاي آنها را حفظ کند و داد مظلومان را از هالم

بسكاند47.

بغدادي معكقد است که در هر زمانی که امامی در رأس جامعه اسـالمی نباشـد واجـب اسـت کـه
امامی انكفاب گردد و اطاعت او واجب است .وي میگوید بر خالف راكضـیهـا ددر اصـطالح اهـط
سنت هر شيعه اي راكضی است زیرا پيروي از سه خليفه اول را رها کرده و بـه امـام مفكـرضالطاعـه
قاهط شده است 48.عبدالقاهر بغدادي نيز در اصولالدین همه كرق شيعه از زیدیه تا غـالت را راكضـی
خطاب میکند 49که معكقدند امام می تواند از جامعه غایب باشد و آنها منكظرش بوده و انكفاب امام را
در غيبت او جایز نمیدانند ،اصحاب ما معكقدند که جایز نيست که امام از جامعه غایب باشد و چنـين
عقيدهاي باطط

است50.

وي می گوید کسانی که بر وجوب امامـت اعكقـاد دارنـد در تعـداد اهمـه در هـر زمـانی اخـكالف
دارند:بغدادي می گوید که اصحاب ما معكقدند که در هر عصري نباید بيش از یك امام وجـود داشـكه
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باشد و امامت تنها به عهده یك كرد است و اطاعت او واجب است و هرکه به هر علكی کـه موجـب
عزل او نمی شود بر او خروج کند از اهط بغی بوده و جنگ با او واجب است .مگر آنفه دریایی در بين
آن دو باشد که مان از رسيدن یاران آن دو به همدیگر شود و در صورت وجود دریا در بـين اهـط دو
سرزمين آنها میتوانند هر کدام بر یك امام بيعت

کنند51.

بغدادي در نسب امام می گوید که اعكقاد اصحاب ما بر این است که امامت از آن قـریش اسـت و
شریعت بر این مس له اذعان دارد که قریش در هي زمانی از تربيت کسی که شایسكه امامـت باشـد
عاجز نيست و امامت برکسی جز ایشان جایز نيست .در ادامه نظریات دیگران را ذکر میکند .از جمله
می گوید ضراریه معكقدند که امامت در غير قریش ،حكی با وجود اصلح در قریش ،جایز است و کعبـی
می گوید که در صورت ترس از ككنه امامت بر غيرقریشـی نيـز جـایز اسـت و خـوارج آن را در همـه
اصناف مردم جایز

میدانند52.

از نظر بغدادي امام یا حاکم مكولی از قبط او وهيفه دارد احفام الهی را اجراکند و امـام بایـد نمـاز
جماعت و عيدین را اقامه کند و یا مكولی به این امور بگمارد و از اموال دیوانگان و یكيمـان حفاهـت
کند و با دشمنان بجنگد و نيروها براي مقابله با آنها گسيط دارد .و از جامعـه اسـالمی دكـاع کنـد.
بغدادي ،272:1928،وي باید امور مسلمين را اداره کند ،بيوههاي مسلمين را شوهر دهـد و امـوال
بيتالمال را در ميان آنها تقسيم

کند53.

عبدالقاهر براي امام چهار شر بيان میکند .شر اول علم اوست .وي علم امام را در حد اجكهاد
در حالل و حرام و سایر احفام کاكی میداند و دومين ویژگی او را عدالت و پرهيزگاري او میدانـد و
عدالت او باید در حدي باشد که به عنوان شاهد ،شهادت او پذیرككه شود و در دین خـود عـادل و در
کاري که به او سپرده اند مصلح باشد .مرتفب کبيره نشود و در صغيره اصرار نورزد و بر کارها جوانب
جوانمردي كرو نگذارد 54.وي سومين ویژگی امام را آشنایی به امور سياسی و حسن تدبير او میدانـد
تا به توانایی مردم آشنا باشد و آنها را بر طبق تواناییشان به کار گمارد و امـور جنـگ را كرمانـدهی
کند .چهارمين ویژگی امام از نظر او نسب امام است که باید قریشی -از هر تيرهاي -باشد.
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وي شر عصمت امام را که شيعيان آنرا از شرایط امامت میپندارند رد میکند و آن را از شـرایط
پيامبر میداند نه امام و در مقابط عصمت ،عدالت امام را ذکر میکند که اگر او بر طبق عدالت رككـار
کرد امام است و در صورت انحراف از عدالت امت در عزل یا ابقاي او مفكارند .وي جایگاه امام را در
برابرامت مثط جایگاه عمال امام در برابر امام میداند که اگر از كـرامين سـنن ،او عـدول کردنـد در
عزل یا ابقاي آن ها مفكار است 55.وي میگوید در صورت الزم بودن عصمت امام ،عصمت عمال و
کارگزاران و قضات او هم الزم است و اگر اینگونه بود ،آنها از وجود امام هدایكگر مسـكغنی بودنـد و
این امر محالی است 56.وي در مورد اینفه آیا امام باید اكضط زمانه اش باشد یا عقد بر مفضـول هـم
جایز است می گوید که در این زمينه اخكالف هست .ابوالحسن اشعري عقد امامت را تنها بـر اكضـط
زمان جایز می داند و در صورت عقد امامت بر مفضول اورا نه از اهمه بلفه از ملوك و دون پایـهتـر از
اهمه می داند .ولی شيخ ما ابوالعباس قالنسی عقد امامت را بر مفضول در صورت شایسكه بـودن بـر
امامت جایز میداند و نظام و جاحظ میگویند که امامت جز بر اكضط زمان جایز نيست و واگذاري آن
به مفضول جایز نمیباشد ولی بقيه معكزله بيعت بر مفضول را در صورت ترس از ككنه و آشوب جـایز
میدانند و از راكضیها جز سليمان بن جریر زیدي امامت بر مفضول را جایز

نمیدانند57.

بغدادي می گوید که در شيوه اثبات امامت از طریق نص یا اخكياراخكالف هست و عـده زیـادي از
اصحاب ما و معكزله و خوارج و نجاریه اثبات امامت را اخكيار امت به شـيوه اهـط اجكهـاد مـیداننـد.
هرچند که نص هم از شيوه هاي اثبات امامت است ولی نص در مورد شفص معينی وارد نشده است.
هرچند که زیدیه و اماميه و جارودیه و راوندیه گمان میکنند که امامت از طریق نص الهی بـه زبـان
پيامبر بيان شده و هر امامی امام بعد از خود را معين میکند 58.ولی همگی اصحاب ما معكقدنـد کـه
اگر بيان نص بر امام بر پيامبر واجب بود باید آن را به گونهاي بيان میکرد که امت بدان پـی بـرده و در
آن اخكالف نمیکردند و نيز امت آنرا به تواتر نقط میکردند ،حال آنفه چنين امري اتفاق نيفكاده زیـرا در
این باره جز اخبار آحاد آن هم از طریق راكضیها نقط نشده است و راویان آنها جزء ثقات نيسكند.

متکلمین و روابط نهاد خالفت با آل بويه
با تسلط آل بویه بر بغداد موقعيت خلفاي عباسی مكزلزل شد .عملفردها ،اندیشههـاي مكفـاوت و
ميزان قدرت اميران بویهی در این موقعيت نقش اساسـی داشـت .در مرحلـه اول بـا ورود معزالدولـه
اقكدار معنوي و دنيوي خلفاي عباسی کامالً محدود شد و بـا روي کـار آمـدن عزالدولـه کـه شـيعی

زمسكان 93

نقش اندیشههاي مكفلمين اشعري ،در روابط آلبویه با دسكگاه خالكت

55

مكعصبی بود این كرایند تشدید گردید .در مرحله دوم عضدالدوله سـعی داشـت در روابـط خـویش بـا
خليفه موض معكدل تري در پيش گيرد .در مرحله سوم جانشينان عضـدالدوله دچـار ضـع شـدند و
مشفالت داخلی حفومت آل بویه آنان را از خلفاي عباسی غاكط نمود و خلفا با توسط به قدرتهـاي
موازي و رقيب آل بویه در صدد اعاده اقكدار معنوي و دنيوي خود

برآمدند59.

هرچند که خلفا در اوایط دوره آل بویه با توجه به عـزل خليفـه توسـط معزالدولـه و حالـت عـدم
عقالنيت سياسی در بين طركداران آل بویه شيعی جانب احكيـا را رعایـت مـیکردنـد ولـی بعـد از
اسكقرار حفومت آل بویه خلفا حكی در مقابط خواسكههاي امراي قدرتمندي هم چون عضدالدوله هـم
پاكشاري می کردند .مثالً خليفه هنگام اعطاي لقب به عضدالدوله درخواست او براي ورود سـواره بـه
قصر و آویفكن پردهاي ميان خودش و خليفه با اتباعش هنگام زمين بوسی را رد کرد 60 .خليفه حكی
سعی عضدالدوله جهت نفاح دخكرش با خليفه و اتحاد دو قدرت سياسی و دینی را در وجـود پسـري
حاصط از این ازدواج را ناکام گذاشت 61.خليفه عباسی القاهم همچنين از اعطاي لقب «شاهنشاه» بـه
جاللالدوله بن بهاء الدوله خودداري می کرد امري که با حمایت مسكقيم كقها بـویژه مـاوردي انجـام
گركت 62.خليفه ،همچنين به دليط تعدي سربازان جاللالدوله به امالکش به قضات و گواهان و كقها
دسكور داد که از کار باز ایسكند و با كشار به جاللالدوله وي را مجبور به تنبيه سربازانش

کرد63.

دو مكفلم اشعري مورد بحث به خالكت به عنوان امري واجب که جهت حفظ نظم و بيضه اسالم
الزم است می نگریسكند و تنها خليفه و یا شفصی از طرف او میتوانسـت بـه ایـن امـور

بپـردازد64.

شفصی که جهت مشروعيت خود باید از سوي خليفه تأیيد شود و امـراي آل بویـه بـا ایـن نظـر در
جامعهاي با اکثریت سنی ،تنها هنگامی می توانسكند به اقدامات خود مشروعيت دهند که الاقط تأیيـد
صوري خالكت را به همراه داشكه باشند و شاید همين نياز آنها به تأیيد خلفا از حفومكشـان بـود کـه
آنها را عليرغم ع زل مسكففی از اندیشه براندازي خالكت عباسی منصرف کـرد ،زیـرا آل بویـه از آن
می ترسيدند که خلفا منطقه نفوذ خود را در جاي دیگري مسكقر کنند و اسباب خطر بيشكري

شوند65.

از نظر باقالنی اهط حق اهط سنت ،مجاز بودند که در صورتی که از كرق ضالل راكضیها ،خـوارج
و معكزله و  ،...کسانی امامت را از آنها گرككند گروهی تشفيط دهند و کسی را به عنـوان امـام خـود
برگزینند و با آنها بجنگند 66.این نظر می توانست به عنوان اخطاري به آل بویه و طركداران شيعهاش
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باشد که حرمت خالكت را نگه دارند و از تعدي به آن خودداري ورزند .اگر چه برخی معكقدند که خلفا
نفوذ معنوي خود را در دوره آل بویه از دست دادند ولی چنين نظري اشكباه به نظـر مـی رسـد زیـرا
آنگونه که ترکمنی به نقط از مسفویه و او از زبان خليفه ذکر کرده است« :اکنون که خليفـه جـز بـه
اندازه بفور و نمير نداشت و همه سپاه و دارایی در دست آل بویه بوده» آنها نكوانسكند خليفه را عزل
کنند« .زیرا خطبا به منبر میرككند و به نام او مردم را براي آل بویه آرام میکردند» مردمی که خليفه
عباسی نفوذي معنوي در بين آنها داشت .هر چند که خليفه مجبور شد که همه اخكيارات خـود حكـی
اخكيارش در انكفاب قاضی القضات را به عضدالدوله واگذارد ولی این مس له از نظـر مكفلمـين سـنی
هي مشفلی ایجاد نمیکرد زیرا خود خليفه – هرچند به اجبار -این اخكيـارات را بـه پادشـاه دیلمـی
تفویض میکرد و او از قبط امام به امور مفوضه اقدام

میکرد67.

البكه عليرغم نظر باقالنی و اصحابش مبنی بر اینفه امام باید از جانب اهط حط و عقد اهـط حـق
اهط سنت ،برگزیده شود 68،خلفاي عباسی دو بار توسـط آل بویـه عـزل شـدند یـك بـار در سـال
334هـ.ق معزالدوله المسكففی را عزل کرد و المطي را جانشين او قرار داد 69و بـار دیگـر در سـال
381هـ.ق بهاءالدوله خليفه الطای م را به پيشنهاد ابن معلم خل و اموال او را ضبط کرد و القـادر را
به جاي او نشاند 70و خالكت القاهم بام نيز تنها با بيعت جاللالدوله بویهی صورت رسمی پيدا کرد و
در واق آل بویه در عزل و نصب خلفا دخالت

میکردند71.

کالم عملگرا و و واق بين اشعري که طركدار حفظ نظم و آرامش در جامعه بود و براي جلوگيري
از اغكش اش حاضر بود با حفومكهاي موجود همفاري الزم را انجام دهد در این مـورد نيـز راهفـاري
اراهه کرد .كرق ضاله اگر خالكت را به شفصی سنی میسپردند ،انكفاب امام از طرف آنها بالمان بود
ولی در صورتی که قصد واگذاري خالكت به شفصی غير سنی علوي و زیدي و  ،...کـه معكقـد بـه
اصو ل اعكقادي سنی نبود و از طركداران آنها احكمـاال آل بویـه شـيعی مـذهب ،بـود امامـت چنـين
شفصی غيرمشروع و اطاعت از او واجب نبود .در این صورت اهط سنت در دار قهر و غلبـه بودنـد و
اگر كرقههاي اسالمی اهط سنت ،بپا خاسكند و پيفار کردند باید از امام تحميط شده-از سـوي اهـط
ضالل مفالفين اهط سنت -،ترك بيعت می کردند و اگر اهط حق گروهی تشفيط داده و به جنـگ
اقدام میکردند و رهبري براي خود برمی گزیدند آن رهبر امام حق بود نه امـام تعيـين شـده از اهـط
ضالل ،و مسلمانان می توانند با غلبه بر اهط ضالل احفام اسالمی را در دیار مسلمين دوبـاره برقـرار
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کنند همچنانفه مسلمانان اوليه همين کار را بعد از ككح مفه که اقامه حق در آن قبط از كـكح معـذور
بود ،انجام

دادند72.

البكه همانگونه که آمد دو مكفلم سنی عليرغم آنفه طركدار نهاد خالكت هسكند ولی در رابطـه بـا
آل بویه نظر مكفاوتی نيز دارند .باقالنی کسی بود که حكـی دخالـت آل بویـه راكضـی را در انكفـاب
خليفه هم بنا به شرایطی مجاز می دانست ،ولی بغدادي که خارج از قلمرو آل بویه بود وهيفه امـام را
وادار کردن اهط بدعت – که راكضيان هم جزء آنها بودند -به توبه و یا جهاد بـا آنهـا مـیدانسـت و
موض تندتري می گركت 73.بغدادي جزء آن كقهایی بود که در سال 420هــ.ق مجدالدولـه دیلمـی
رهيس معكزله و غاليان راكضی و یاران او را خارج از دین و داخط در اهط كساد و قكط و قط عضـو و
تبعيد آنها را جایز دانسكند .در سال 420ه.ق محمود به ري حمله کرد و حفومت آل بویـه را در ري
برانداخت و اعيان معكزله و راكضیها و رسكم بن علـی بـه خراسـان تبعيـد شـدند و کكـب معكزلـه و
راكضیها و كالسفه سوزانده شد و ري از وجود اعيان معكزله و راكضیها پاك

شد74.

گویا سلطان محمود غزنوي بعد از تصرف ري بنا به دعوت خليفه قصد آن داشـت کـه بـه بغـداد
لشفرکشی کند و« خالكت را از خواري و ذلكی که از گروهی گمـراه بـدان دچـار شـده بـود رهـایی
بفشد» و این مهم را بر عهده پسرش مسعود گذاشكه بود ولـی مـرگ محمـود و بازگشـت مسـعود
لشفرکشی غزنویها به مرکز خالكت عباسی را غيرعملی ساخت .و چه بسا حاکم قدرتمند مسـلمان و
نماینده مشروع خليفه همچون وي قصد داشت که آل بویه بغداد را وادار به اسككابه کند 75و بـا غلبـه
راكضیها و باطنیهاي کاكر بر جامعه اسالمی

بسكيزد76.

در اندیشه دو مكفلم سنی یعنی بغدادي و باقالنی دغدغه آنهـا پاسـداري از نهـاد خالكـت اسـت.
اندیشه آنها بر بنيان حقانيت خالكت ،خلفاي راشدین و الگو بودن آنهـا بـراي امـت اسـالمی اسـت.
باقالنی و بغدادي هر دو خلفاي راشدین را بر حق میدانند و اعمال صحابه پيامبر براي آنهـا حجـت
است در اندیشه آنها امام دقيقاً به خليفه عباسی اطالق میشود خليفـهاي کـه بـه شـيوهاي مشـروع
انكفاب شده است ،اطاعت از او واجب و مفالفت با او معصيت است .آن دو اهط سـنت و جماعـت را
اهط حق میدانند و لذا خليفه مشروع کسی است که برگزیده آنها باشد.
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نتیجهگیري
در دوره آل بویه حفومكی شيعی بر خالكت سنی بغداد غلبه یاكت و قصد داشت کـه حكـی اقكـدار
هاهري خالكت را نابود کند ولی بنا بر مصلحتهایی که از اندیشههاي سياسی و اعكقادي رایج زمان
نشأت میگركت از انحالل این نهاد كرسوده و کامالً ضعي خودداري ورزید و بدین کار اکكفا نفـرده
بلفه در نهایت براي مشروعيت بفشيدن به حفومت و اقدامات سياسی خود به اقكدار هـاهري نهـاد
خالكت گردن نهاد .هر چند که هر موق که شرایط و مناك حاکمان بویهی ایجاب میکرد از خلـ و
برکناري خلفاي عباسی خودداري نمی ورزیدنـد .همچنانفـه المسـكففی و الطـای دو تـن از خلفـاي
عباسی توسط حاکمان بویهی عزل شدند اقدامی کـه بـویژه در اوایـط دوره غزنـوي از بـه رسـميت
شناخكن القادر جانشين الطای خودداري کردند و خطبه را بنام الطای مفلوع مـیخواندنـد .ایـن امـر
عالوه بر واکنشهاي داخلی که در قلمرو آل بویه بویژه در بغداد ایجاد مـیکـرد و نمونـه آن شـورش
بغداد بعد از عزل الطای بود ،واکنش دیگر حفومكهاي سنی را به بهانه حمایـت از نهـاد خالكـت بـر
می انگيفت .و عالوه بر مورد ذکر شـده ،محمـود غزنـوي را هـواي آزادي خليفـه عباسـی از دسـت
گمراهان در سر آورده بود .این واکنشها بدون تردید یا از اندیشههاي مكفلمين و كقهاي سنی نشأت
یاككه بود و یا از حمایت آنها برخوردار بود.
نفكه این است که مكفلمين اشعري تنها به دنبال حمایت از آل بویه یا خليفههاي عباسی نبودنـد،
بلفه مهمكرین مس له براي مكفلمين اشعري حفظ نهاد خالكت و نظم سياسی و اجكماعی بـود .ایـن
امر در اندیشههاي مكفلمينی مانند باقالنی به وضوح دیده میشود .باقالنی و حكی بغدادي با تأکيد بر
ضرورت و مشروعيت خالكت و حفظ آن درصدد مقابله با حاکميت آل بویه نبودند .بلفه اندیشههـاي
آنها ،آن اندازه که میتواند مشروعيت بفش یك حاکم سنی باشد ،در مورد آل بویه شيعی مذهب نيز
در صورت حفظ برخی اصول صادق است .باقالنی نه تنها از طرف خليفـه عباسـی منصـب قضـاوت
یاككه بود ،بلفه معلم كرزندان عضدالدوله و سفير او به سوي روم نيز میباشد .از سوي دیگر بـاقالنی
بر خالف بغدادي در مورد كرق شيعی نظر عناد ورزانهاي ندارد و حكی دخالت آنها را در تعيين خليفـه
سنی جایز میداند .اندیشههاي مكفلمين در رككار و رابطه غزنویها با خالكت نيز تأثير داشت.
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