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تبیین تاریخی و کالمی مکتب معتزله بصره و بغداد
چکیده
بدون شک در جامعه علمی اسالمی ،بسیاری از فرقهها کنار یکدیگر حضور داشته و تعامل فکری
داشته اند .یکی از مهم ترین مکاتبی که به لحاظ تاریخی و کالمی نقش شششم گیشری در رهشور
عقاید کالمی ،داشته اند ،معتزله بودند .معتزله از واژه ی اعتشزا بشه معنشای دوری جسشتن و کنشاره
گیری گرفته شده و در دان فرق به عنوان یکی از مشهورترین مکاتب کالمی در نظر گرفتشه مشی
شوند که واصل بن عطا در نیمه نخست قرن دوم هجری در بصره آن را تاسیس کشرد .او در مکتشب
حسن بصری که در فقه ،حدیث و تصوف و مسائل اعتقادی از رجا مشهور روزگار بشود ،بهشره منشد
شد ،اما بعدها به خاطر طرح کردن نظری نو درباره ی مرتکب کبیره ،از او جدا شد.
در میان معتزله ،دو گروه بصره و بغداد سبب گسترش این فرقة اسالمی شدند و متکلمین این دو
مدرسه خدمت های بسیاری را برای ترویج عقاید اسالمی و دفاع از آن انجام دادند کشه آاشار بشه جشا
مانده از ای ن دو فرقه ،اابات کننده این امر است .در تبیین آرای معتزله بصره و بغداد از نظر تشاریخی
وکالمی ،شگونگی شکل گیری از لحاظ تاریخی ،دوره های تاریخی معتزله،تقسشیم بنشدی معتزلشه از
نظر تاریخی ،اصو معتزله ،متکلمان این دو گروه و اختالفاتشان در مسائلی مانند امامشت و تششیع،
خیر و شر ،جبر و اختیار ،مصلحت خداوند ،حدوث و قدم قشرآن و مصشحب بشودن آن ،ششناخت خشدا،
قاعده لطب و  ...مورد بررسی قرار گرفته اند.
کلید واژه ها :معتزله ،اسالم ،کالم ،بصره ،بغداد ،شیعه.
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مبانی اعتقادی معتزله
پیدای
دان

معتزله در سده ی دوم قمری و فعالیت تکاملی این گروه ،که از جهت وسعت مباحشث و

قابل توجهی که اعضای آن داشتند ،باعث شکوفایی کالم معتزلی و تالیب آاار پرششمار ششد.

اغراق نکرده ایم اگر بگوییم که نهضت معتزله بی

از فرق اسالمی دیگر در مقابل آراء گوناگون در

اسالم خدمت کردند ،اما همان آرایی که آنها برای دفاع از اسالم بکار می بردند ،معتزله را بعنشوان
یک فرقهای که برداشت خاصی از اسالم دارد ،مطرح نمود و مخالفانی از جمله اششاعره را در برابشر
آنان قرار داد.
مشهورترین نظریه درباره ی عوامل پیدای

معتزله به لحاظ تاریخی  ،آن را حاصل عوامشل

و زمینه های مختلب سیاسی و فکری آن زمان دانسشته اسشت،شرا کشه دیشدگاههای اصشلی بنیشان
گذاران آن نوعا عکس العملی فکری در برابر اندیشه های روزگار خود و یا صورت سازمان یافته ای
از دیدگاه های مطرح آنها بوده است .بر پایه ی این نظریه هر یک از دیشدگاههای کالمشی بنیشان
گذاران معتزله نارر بر رد یا تکمیل آرا و اندیشه هایی بود که از قبل ،شخصشیتهشا و گشروه هشای
مختلب اسالمی آن را به بحث گذارده و به شال

کشیده

بود1.

در مورد شگونگی شکل گیری این نهضت آنچه در اکثر کتب تاریخی و کالمی ذکر ششده ایشن
است که روزی حسن بصری که از اساتید مشهور بصره بود ،توسط شخصی در مورد اینکه مرتکشب
گناه کبیره مطابق قو خوارج در جهنم است یا مطابق قو موجه در بهشت است ،مورد سئوا قرار
گرفت ،قبل از اینکه او پاسخ دهد شخصی به نام« ،واصل بن عطا» که از حاضران در مجلس بشود،
گفت:
« مرتکب گناه کبیره نه کافر است ،نه مؤمن ،بلکه شأن او منزلة بین المنزلتین است
و از حسن کناره گرفت و از آن پس واصل بن عطا و پیروان او را معتزله خواندند ،البتشه
برخی گفته اند که واصل بن عطا در مسائل متعددی با استاد خود مخالفت ورزیشد و در
نتیجه از او کناره

گرفت2».

فرقه معتزله در تاریخ و اندیشهها و سیر تطوری خود به دوره های مختلفی شون پیشرفت و اقتشدار
و تجربه طالیی ،ضعب و افو تقسیم می شود که به طور خالصه عبارتند از:
 -1دوره ی رونق و رهور قهرمانان سلب(از اواخر قرن دوم تا ربع پایانی قرن سوم):
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در این دوره شخصیت های مهم و تاایر گذاری از معتزله با تنوع فکشری و آمشوزه هشای مختلشب
رهور کردند .از جمله امامه بن اشرس ،احمد بن ابی داوود ،ابوالهذیل عالف و ..
 -2دوره ی شرح و تعلیم( از ربع آخر قرن سوم تا اواسط قرن پنجم رهور سلجوقیان):
در این دوره که از آن به مرحلهی کالسیک تعبیر شده متفکران و نویسندگان بزرگی شون ابوعلی
و ابوهاشم جبائی ،بلخی ،خیاط ،قاضی عبد الجبار رهور کردند .معتزله در این دوره بر مجموعشهای از
آموزههای سازگار و نظام مند استوار شد که دورهی طالیی معتزله بود.
 -3دوره ی انتقا (قرن شهارم دوره ی عباسی)
با نفوذ ترکان سلجوقی اگرشه دوران طالیی معتزله پایان یافت ،با توجه به اهتمام عمومی ایشن
خلفا ب ه سنت ،از نفوذ اجتماعی این گروه کاسته شد ،معتزله به عنوان یشک روش فکشری و مکتشب
کالمی از بین نرفت ،بلکه در طو این دوران تعداد در خور توجهی از قاضشیان بغشداد نیشز معتزلشی
بودند و توانستند مبانی و آرای خود را در دیگر گروه های اسالمی شون زیشدیان اسشتمرار ببخششند.
زمخشری و ابن ابی الحدید مربوط به این دوره

اند3.

تعامل شیعیان امامیه با معتزله
به دلیل اینکشه هریشک از دانششمندان دو فرقشه ی معتزلشه و ششیعه ششاگرد یشا اسشتاد برخشی از
دانشمندان فرقه ی دیگر بودند  ،تعامل شیعه با معتزله زیاد بوده است .به عنوان نمونشه ابشو اسشحاق
ابراهیم بن یسار معروف به نظام که یکی از برجسته ترین اندیشمندان و متفکران معتزلشه بشه ششمار
میرود ،از بزرگترین شاگردان هشام شمرده می شد تحت تاایر آرای شیعی بود .او نه تنها تحت تاایر
عقاید شیعی بود ،بلکه آنها را مستد کرد .رد حجیت قیاس ،اجماع و محا دانسشتن آن از عقایشدی
ب ود که قبال از طرف شیعیان مطرح شده بود و او نیز به طرح آنها پرداخت .همچنین سید مرتضشی از
دانشمندان و متکلمان نامی شیعه ،شاگرد برخی از عالمان غیر شیعه از معتزلیان مانند عبد الجبار ،ابشو
اسحاق نصیبینی و ابوعبید اهلل مرزبانی بوده است.
شیعه از ابتدای شکل گیری معتزله بحثها و گفتگو های زیادی با آنان داشته است .وجود منارره
های فراوان میان دانشمندان شیعه و معتزله و تصنیب کتاب هشایی در رد عقایشد یکشدیگر حشاکی از
تقابل جدی بین ششیعه و معتزلشه اسشت .هششام بشن حکشم از اصشحاب امشام صشادق و امشام کشارم
علیهماالسالم و از برجسته ترین متکلمان شیعی که با دانشمندان معتزله منشاررات متعشددی داششته
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است .منارره ی وی با عمرو بن عبید از بزرگان معتزلی در بصره بسیار معروف است .یکشی دیگشر از
متکلمان سرشناس شیعه علی ابن اسماعیل بن میثم کوفی از نوادگان میثم تمار است کشه در بصشره
منارراتی با بزرگان معتزلی مانند نظام و ابوالهذیل داشته است.
از سوی دانشمندان شیعه کتابهایی در رد عقاید معتزله نوشته شده است :
الب -کتاب الرد علی معتزله از شیخ طوسی
ب -کتاب الرد علی المعتزله فی طلحه و الزبیر و کتاب الرد علشی مشن قشا بامامشه المفضشو از
هشام بن حکم
ج -کتاب الرد علی المعتزله فی امامه المفضو از محمد بن علی بن نعمان
د -کتاب تناقض اقاویل المعتزله از علی بن احمد ابوالقاسم کوفی(همان ،ص )268
جریان فکری معتزله به مدت سی سا مورد توجه خلفای عباسی بشود .در سشا  232هجشری
متوکل به خالفت رسید و اهل حدیث بر امور مسلط شدند و به آزار و اذیت معتزله و مخالفان خشود
پرداختند .هر شند معتزله نفوذ خود را در دربار عباسی از دست دادند ،ولی در قرن شهارم در دستگاه
حکومت آ بویه شخصیت های مهمی از معتزله رهور کردند که هر کدام نق

مشواری در پشی

برد این مکتب ایفا نمودند .این دوره از نظر تدوین آاار ،مهمترین دوره ی فرهنگی معتزله به ششمار
میرود .صاحب بن عباد یکی از شهره های سیاسی آ بویه که معتزله مسلک بود ،نق

بسزایی در

ترویج آراء و عقاید معتزله ایفا نمود .او قاضی عبد الجبشار همشدانی را بشه ری فشرا خوانشد و بشه وی
منصب قاضی القضاتی داد که عامل مواری در گسترش آرا و عقاید معتزله به شمار می

آید4.

در طو تاریخ کالم ،فرقة معتزله را با عناوین گوناگون شون قدریه ،وعیدیه ،معطلشه ،توحیدیشه و
گاهی اهل عد و توحید آورده اند.
برای معتزله طبقاتی را ذکر کرده اند:
 -1تقسیم معتزله به فرقة بزرگ بصری و بغدادی.
 -2تقسیم به طبقات دوازده گانه بر اساس کتاب طبقات المعتزله ،از قاضی عبدالبجار همشدانی
معتزلی.
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 -3تقسیم به طب قات متعدد بر اساس بزرگان معتزله در کتاب ملشل ونحشل ،شهرسشتانی .بشه ایشن
ترتیب که اتباع ابوالهذیل را تحت عنوان «هذیلیشه» و اتبشاع نظشام را تحشت عنشوان «نظامیشه» و...
آوردهاند5.

در باب اصو مشترک معتزله  ،که آنان را از سایر فرق جدا می کند ،آنچه به لحاظ تاریخی در
کتب مختلب آمده این است که  5اصل بنیادین در فرقه آنها موجود است:
 -1توحید :در این مورد آنچه که معتزلیان به آن بسیار توجه داشتند «توحیشد صشفاتی» اسشت.
یعنی آنان صفاتی زاید بزدات را از خداوند نفی می کننشد و بشه ایشن جهشت گشاهی از آنشان بعنشوان
«نافیان صفات» یاد شده است .ولی درست تر این است که بگوییم آنان صفات را عین ذات خداوند
متعا می دانسته و در این مسئله با شیعة امامیه موافق هستند .شهرستانی در این باره می گوید:
«معتزله معتقدند ،خدا به ذاته عالم ،قادر و حّی است نه بشه واسشطة علشم ،قشدرت و
حیات که صفات فرعیه و معانی قائم به ذات او هستند(.همان)
 -2از لحاظ تار یخی همواره یک سوا پیرامون عد الهی مطرح بوده است و آن اینکه«آیا عشد
معیار روشن و اابتی دارد که عقل آن را یافته  ،آنگاه بر پایه ی آن افعا خداوند را به عشد توصشیب
می کند یا شنین معیار اابت عقلی وجود نداشته است؟ از منظر تاریخی  ،معتزله طرفدار نظر نخست و
اشاعره طرفدار نظر دوم اند( .همان ،کوفه)»معتزله عد خداوند را بر اساس حسن و قبح عقلی تبیشین
کرده اند ،آنها در این مورد با شیعه موافقند ولی در برخی از فروعشات مسشئله عشد از جملشه بحشث
مربوط به اختیار انسان که قائل به تفویض شده اند ،عقیدة دیگری دارند.
 -3وعده و وعید :در این اصل نیز معتزله با امامیه مخالفت ندارد جز در برخی فروعات .بعضشی از
معتزله عمل به وعید را ،واجب دانسته اند و معتقدند هرشه که پیامبر وعده و وعید آن را می دهد ،باید
رخ دهد ولی برخی دیگر عمل به وعید را واجب نداسته اند.
 -4منزله بین المنزلتین :این اصل که توسط واصل بن عطا مطرح شد و بر طبق آن مرتکب گناه
کبیره ،نه مؤمن است ،نه کافر.
 -5امر به معروف و نهی از منکر :این اصل بعنوان اصلی ضشروری مشورد پشذیرش تمشام مکاتشب
اسالمی است و از این جهت تفاوتی بین معتزله و دیگر فشرق اسشالمی در اصشل ایشن مطلشب وجشود
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ندارد.،ولی معتزله با مبنا قرار دادن این امر ،خواسته اند اهتمشام خشود را نسشبت بشه آن نششان دهنشد.
شنانچه در کتب مختلب کالمی آمده است ،معتزله می گفتند:
امر به معروف و نهی از منکر از واجبات کفایی و مشروط به ششرایط ویشژهای اسشت و ششدیدترین
مرتبة آن (قتا ) ،از شؤون حکومت اسالمی و ورایب رهبری اسالمی است.

6

این اصو بشدت از طرف معتزله طرفداری می شد و آنها این اصو را عقایشد مسشلم خشود مشی
دانستند و آنچنانکه گفته شد ،نگرش معتزله در باب صفات خداوند که قائل به نیابت آن بودند ،تشأایر
به سزایی در نگرش توحیدی آنان نسبت به خدا داشت و همچنین در سایر اصو .

7

عوامل سقوط معتزله
ستاره ی معتزله از زمان متوکل عباسی رو به افو گذاششت و دوران درخشش

و پیشروزی اهشل

حدیث آغاز گشت .این موضوع دارای علل و عوامللی است که عبارتند از:
 -1زمانیکه معتزله به قدرت سیاسی دست یافتند ،اهل حدیث را تحت تعقیب قشرار مشی دادنشد و
محاکم تفتی

عقاید از نوع قرون وسطایی بویژه در زمان مامون تشکیل گردید تا فقها و محشداان از

اعتقاد به قدیم بودن قرآن دست بردارند ،در غیر این صورت یا کششته مشی ششدند و یشا زنشدانی مشی
گشتند .شنانکه احمد بن حنبل یک بار در زمان مامون به خاطر عقیده اش به قدیم بودن قرآن ،دست
بسته از سوی فرمانده ی نظامیان بغداد اسحاق بن ابراهیم ،به سشوی مشامون کشه آن روز در یکشی از
شهر های مرزی به سر میبرد ،فرستاده شد که با فشوت مشامون ،از وسشط راه آزاد گششت و در زمشان
معتصم زندانی شد .در حالیکه اهل حدیث از قداست و نفوذ اجتماعی برخور دار بودنشد و ایشن موجشب
بدبینی توده ی مردم به معتزله شد و اعتبار اجتماعی انان را پایین آورد.
 -2برخی از تعالیم معتزله جنبه ی منفی داشت و مورد پذیرش مردم نبود ،در حالیکه عقاید اهشل
حدیث به صورت دیگر بود و این شدت انتقاد مردمی را نداشت .به عنوان مثا معتزله گفتند :شفاعت
پیامبر صلی اهلل علیه و اله شامل مومنان فاسقی که بی توبه از دنیا می روند ،نمی شود و آنان در ات
جاودانه اند.
 -3کناره گیری ابولحسن اشعری از مکتب معتزله و تبلیغ علیه آن با اینکه تا شهل سشالگی پیشرو
آن مکتب بود.
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 -4عقل گرایی مفرط معتزله و تاویل نصوص شرعی در حالیکه اهل حدیث پایبند رواهر کتاب و
سنت بودند و می گفتند ما از سنت پیامبر دست بر نمی داریم و این خود باعث شد کشه معتزلشه ضشد
سنت پیامبر قلمداد شوند .در حقیقت اهل حدیث با این شعار معتزله را خلع سالح کردند.
 -5معتزله اعتقاد به عد و امر به معروف و نهی از منکر را جزو اصو کالمی خود قرار دادنشد و
در واقع ستمگری های خلفا دست کم از نظر تئوری و اعتقادی برای آنان قابل قبو نبود ،هرشنشد در
عمل همیشه با آنان سازش نمودند.
این امور باعث سقوط معتزله در صحنه ی اجتماعی و سیاسی شد و متوکل عباسی از اهل حشدیث
حمایت نمود و به آنان اجازه داد که علیه معتزله در منابر و مجالس سخن

بگویند8.

مراکز علمی معتزله
اولین مرکز علمی که اندیشه های کالمی معتزله از آنجا آغاز شد ،در بصره بود .واصل بن عطشا و
عمروبن عبید و ابوالهذیل عالف از اساتید و بنیانگذاران این مدرسه بودند .سپس در اواخشر قشرن دوم
هجری ،بغداد پایتخت عباسیها نیز به مرکز علمی دیگری برای ترویج افکشار معتزلشه تبشدیل ششد و
شاگردان زیادی در آنجا به تحصیل و یادگیری کالم معتزله پرداختند .اما بین اندیششمندان دو مرکشز
علمی یاد شده اختالفات زیادی در مورد فروع مسائل کالمی رخ داد هر شند هر دو بر محشور اصشو
پنج گانه ی یاد شده وحدت

داشتند9.

معتزله بصره و بغداد
معتزله دارای دو مکتب است که نقشی اساسی در پیشرفت این فرقه و حل مسائل کالمی داشته
اند .این دو مکتب عبارتند از :مکتب بصره و مکتب بغداد .به همین جهت است که در مکتب کالمشی
و ملل و نحل گاهی از «معتزله بصره و بغداد» یاد شده است .مکتب بصره ،توسط واصل بن عطشا ،و
به یاری «عمروبن عبید» تأسیس شد و بسیاری از شخصیت های برجستة معتزله که تأایر عمیقی در
مباحث کالمی می داشته اند ،از این مدرسه اند.
هر دو گروه دارای متکلمان بسیار مشهور می باشند.
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اما مهم ترین متکلمین بصره:
-1واصل بن عطا (م 131ه) :او در مسجد جامع بصره بشرای خشود حلقشة درس و وعشا و ارششاد
داشت.
 -2عمربن عبید (م 143-ه)
 -3ابولهذیل عالف (م 235-ه) :او یکی از معتزلیان بزرگ بوده و پیروان او (هذیلیه) نامیده می
شود.
 -4ابراهیم بن سیار النظام (م 231-ه) :او نیز نام

در کتب تاریخی و کالمی در کنار معتزلیان

بزرگ شون ابولهذیل عالف ،آورده شده و پیروان او (نظامیه) نامیده می شوند.
 -5علی االسوار (م200-ه)
 -6محمدبن عبادالسلمی (م220-ه)
 -7عبادبن سلیمان (م220-ه)
 -8هشام الفوطی (م246-ه).
 -9عمروبن بحرالحافا (م 255-ه)
 -10ابویعقوب الشحام (م 230-ه)
 -11ابوعلی جباعی (م 303-ه) :گرایشات ضد شیعی در او بسیار بود ،به گونهای که (ابن قبشه)
یکی از شیعیان بر رد نظرات او که کتاب« ،الرد علی ابن علی الجباعی» را نوشته است.
 -12ابوهاشم جباعی (م 321-ه) :که پیروان او را (جباعیه) می نامند.
 -13ابوعبدالحسین بن علی البصری (م 367-ه) که پیروان او را بصری می خوانند.
 -14قاضی عبدالجبار (م 415-ه)
و مهم ترین متکلمین در مکتب بغداد عبارت بودند از:
 -1بشربن معتمر (م210-ه)
-2امامته بن اشرس (م-234-ه)
 -3جعفربن حرب (م234ه)
 -4جعفربن حرب (م236-ه)
-5احمدبن ابی دؤاد (م240ه)
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 -6محمد االسکافی (م 240ه)
 -7ابوالحسین الخیاط (م311ه).که بنا به قولی او و پیروان

را « معتزله بغداد»می خوانند.

 -8اًٌبوالقاسم البلخی الکعبی (م317ه)
 -9عمروبن بحرالجاحا (م 255-ه).
عالوه بر تقسیم بندی ذکر شده ،نظرات دیگری نیز وجود دارد ،که اینها عبارتند از:
الب -تقسیم بندی علی بن سعد صالح الضویحی« :قد تصرع المعتزله الشی فشرعین و همشا :اوال :
فرع البصره و یمثل هذا الفرع واصل بن عطا و عمروبن عبید و عثمان بن الطویل و ابولهذیل عشالف
و ابوبکر االصم و محمدبن عُباد و النظام و الشحام و الجاحا و ابوعلی جباعی و ابوهاششم جبشاعی و
غیرهُم».
اانیا :فرع البغداد ،و یمثل هذا الفرع بشربن معتمر وابوموسی ابشن المشردار و احمشدابن ابشی دؤاد و
امامه بن االشرس و جعفربن مبشر و االسکافی و عیسی بن میثم الخیاط و ابواللقاسم بلخی)
ب -تقسیم بندی عبدالرحمن بدوی :او درکتاب خود حلقه اصلی به وجود آمشدن مکتشب بصشره را
عمروبن عبید و واصل ابن عطا و حلقه اصلی مکتب بغداد را بشربن معتمر می داند تقسشم بنشدی او
به صورت نموداری در کتاب

آمده است.

الزم به ذکر است که در بعضی از کتب کالمی ،مهم ترین بنایانگذاران موضوع کالمی معتزله در
بصره را «معمر ،ابوالهذیل عالف و نظام» و در بغداد «بشربن معتمر» خوانده اند.
جایگاه نخست اعتزا در شهر بصره بود ،اما با آمدن «بشربن معتمر» بشه بغشداد نشوع خاصشی از
اعتزا که علوی الرأی بود ،شکل

گرفت10.

بشربن معتمر مکنی به ابوسهل (210ه) فقیهی معتزلی بود که فرقة بشریه منصوب به او هستند
وی ریاست معتزله بغداد را

داشت11.

اختالفات مکتب بصره و بغداد
مهمترین ویژگى هاى مدرسه بغداد و بصره که عوامل اصلی اختالف ایشن دو مکتشب مشیباششد،
عبارت است از:
 اعتقاد به افضلیت حضرت علی علیه السالم و گرایش به شیعه
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مهمترین اختالف دو فرقه در باب شیعه بود .اهل بغداد ،کسانی بودند که آراء آنان با عقاید امامیه،
هماهنگ است و گرای

شیعی در آنهشا قشویتر اسشت .معتزلشه بغشداد پشس از پیشامبران بشه برتشری

امیرالمؤمنین علی (علیهالسالم) بر همگان اعتقاد داشتند .در عین حا امامت مفضو بر فاضل را روا
می دارند و به خالفت ابوبکر و عمر و عثمان و پیششوایی و امامشت هشر کشس کشه بشا او بیعشت ششود،
معتقدند.

12

در مورد برخی از اهل بغداد مثل ابوجعفربن عبدا ...اسکافی ،نقل شده که آنهشا تمایشل بشه ششیعه
داشتند و از حضرت علی (ع)حمایت میکردند.

13

در مورد مکتب بغداد ،با آمدن بشر به آنجشا ششیعه گرایشی در آنجشا رواج یافشت .بششر از نقشادان و
مخالفان سرسخت ابولهذیل عالف که از متکلمین بصره است بشوده و حتشی وی را مشتهم بشه نفشاق
میکرده

است14.

ابوالهذیل عالف جدای از اختالفاتی که با معتزله در مسائل کالمی داشته 15،از نظر سیاسی جانبدار
علویان بوده است .در کتب مختلب تاریخی و کالمی ،در مورد اینکه بشر از کجا وارد بغداد شده بود و
او اهل کجا بشود ،آراء متفشاوتی وجشود دارد ،برخشی او را کشوفی و برخشی بغشدادی و عشدهای بصشری
خواندهاند16.

ولی احتما اینکه او بغدادی نبوده باشد ،بسیار زیاد است.
بشر به شیعیان توجه خاصی داشت و از بسیاری از عقاید آنان دفاع میکرد و گرایشات علوی در او
بسیار به ششم میخورد ،از طرفی او به عنوان رهبر مکتب بغداد تلقی میشد ،در نتیجه ایشن او باعشث
شده که رنگ معتزله در بغداد شیعی شود.
«عیسی بن مسیح مردار» از شاگردان بشربن معتمد بوده که اعتزا را در بغداد انتشار داد و رشاهر
ساخت و او طرفدار مکتب شیعه بود .پس میتوان گفت که تشیع بشر ،در واقع به معنشای اعتقشاد بشه
تسنن در حد معتد آن است ،گرشه که نسل های بعد از او گرای

شیعیشان بیششتر ششد و بعضشی

مکتب شیعه را انتخاب نمودند.
مکتب معتزله در ابتدا هیچگونه تعارض و ضدیتی با عثمان نداشت و زمینه بسشیار خشوبی را بشرای
شکوفایی داشت .پس از مدتی با مهاجرت مردم کوفه به بغداد ،تشیع در بغداد بی

از پی

فعا ششد

و فعالیت جدی خود را آغاز کرد و بدلیل داشتن مشترکات عقلی به تدریج به معتزله نزدیک ششد ،آراء
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و عقاید معتزله را فراگرفت .در اار نزدیکی و هماهنگی که بین معتزله و شیعه پدیشد آمشد و اسشتدال
های عقلی که در میان معتزله وجود داشت ،باعث شد آنها بی
(علیه السالم) گرای

از پشی

بشه سشوی حضشرت علشی

یابند .اما در مقابل بغداد اهل بصره بودنشد ،در بصشره نسشلی وجشود داششت کشه

گرایشات شدید معتزلی داشتند ،شراکه در واقع واصلبن عطا بود که مکتشب اعتشزا را بنیشانگشذاری
کرده در نتیجه این گروه از عقاید معتزلی خود بسیار دفاع میکردند ،اما گرای

شیعی در آنان یا اصالًٌ

وجود نداشت یا اگر هم بود ،بسیار کم بود .بعضی از اهل بصشره ،همچشون جبشاعی ،بششدت گشرای
ضدشیعی داشت ،اما برخی هم بودند که گرای

شیعی در آنان وجود داششت منتهشی بشه مقشدار کشم.

قدمای بصری همچون عمروبن عبید ،نظام و ...براین باور بودند که ابوبکر افضل از امام علی (ع) بوده
و ترتیب خلفای شهارگانه به ترتیب فضل آنان است ،آنان نه تنها شیعه نبودند ،بلکه به افضشل بشودن
علی (ع) به دیگران نیز اعتقادی نداشتند ،اما مکتب بغداد ،همانطور که گفته شد علیرغم اینکه بیشتر
آنان شیعه نبودند ولی بر افضل بودن علی (ع) بر دیگران اعتقاد کامل داشتند .کسانی مثشل جعفشربن
مبشر و بشربن معتمر ،اسکافی و ...از این گروه بودند .حتی معتزله بغداد در گرای

ششیعی آن مکتشب

به جایی رسیدند که کتاب «المعیار و الموازنه» که توسط «اسکافی» تألیب شد ،در برتری هشای علشی
(ع) بر دیگران بود البته در مورد بصره نیز الزم به ذکر است ،گرشه فردی مانند قاضی عبدالجبار ،کشه
به عنوان مشهورترین فرد بصری در کتب کالمی از او نام برده شده است ،ضدشیعی است و در عقاید
خود ،نه شیعه امامیه را قبو دارد و نه حاضر به پذیرفتن آراء اهل حدیث اسشت ،ولشی ششاگردان وی،
بعضی بعنوان شیعه زیدیه شناخته شدهاند .پس از اینجا میتوان فهمید که بصره کامال مخالب امامیشه
و شیعه نبودند و در میان آن ها ،حتی افرادی مانند عالف بودند که گفته مشیششد در مششی سیاسشی،
پیرو مذهب شیعه بود و علی (ع) را بر عثمان برتری میداد.

17

 توام بودن فعل خداوند با مصلحت
این دو مکتب در مورد ترتب مصلحت خداوند در افعال

با یکدیگر تفاوت دارند.

 )1از نظر معتزله بغداد ،خدا باید آنچه در میان آدمیان اصلح است ،انجام دهد و خداونشد مجبشور
است آنچه را برای بشر از همه بهتر است،

بخواهد18.

این مسئله دارای پیامد دیگری نیز هست مثل رنج کودکان و نوجوانان ،بشی آنکشه مسشتوجب آن
باشند .و به عبارت دیگر« ،معتزله بغداد اصلح را بر خدا واجشب دانسشتند و گفتنشد خداونشد مصشلحت
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بندگان را از خود آنان بهتر میداند» .در حالیکه بصره شنین وجوبی در مصشلحت نسشبت بشه خشدا را
اعتقاد ندارند.
 مصحف بودن قران
از جمله اختالفات دیگر،آن است که شهرستانی در کتاب خود آن را گزارش داده و گفته است که
اختالف میان پیروان معتزله بصره و بغداد بر سر مصحب بودن یا نبودن قرآن بوده است ،به گفتشه او
معتزله بصره بر مصحب بودن کالم خدا اعتقاد داشتند ،در حالیکه معتزلیشان بغشداد مصشحب را تنهشا
حکایاتی از کالم خدا و آفریده بر لوح محفوظ میدانستهاند.
 شناخت خدا
معتزله بغداد بر این عقیده اند که انسان از طرق مختلب قادر است که خشدا را بشناسشد ،بنشابراین
آنها واجب را معرفت خداوند ،دانسته اند و این مطلب که از شه طریقی معرفت مشی یشابیم در درجشه
او اهمیت ندارد .شرا که مقصود اصلى معرفت و شناخت خداوند است و اندیشه صرفا راه رسیدن به
آن است .اما بصره برآنند که آنچه واجب است اندیشه و نظر است و تشا انسشان نتوانشد از راه تامشل و
اندیشه به خدا پی ببرد ،نتوانسته است که او را مورد شناخت قرار دهد.


مقارن بودن استطاعت با فعل انسان

معتزله بغداد از جمله بشربن معتمر و محمدبن عمر العطا در مورد افعا انسان معتقشد بودنشد کشه
استطاعت بایستی هم قبل از فعل و هم همراه فعل باشد ،اما معتزله بصره از جمله ابوالهشذیل عشالف
می گوید که استطاعت انسان بر انجام افعا خوی

با فعل همراه نیست و فقط قبل از فعل وجود دارد

و از ابتدای وجود فعل از بین مشیرود 19.همچنشین نظشام و علشی االسشواری از بصشره در ایشن مشورد
میگویند :استطاعت شیزی به جزء خود مستطیع نیست و ابوالحسین خیاط از بغداد نیز بر ایشن عقیشده
است که انسان خالق افعا خوی

است20.



جوهر فرد

)2

معتزلیان بصره جوهر فرد را دارای امتداد میدانند 21.محمدبن عبدالوهاب جبائی بر خشالف

بسیاری از معتزله ،میگوید جوهر فرد دارای امتداد و سایر خواص جسمانی است ،او مثل نظام قائل به
این است که روح ،خاصیت جسمانی است .ولی معتزله بغداد این نظر را ندارند.


جبر و اختیار:
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ابوالهذیل عالف ،قائل به جبر است و افعا بندگان را ناشی از قدرت آنها نمشیدانشد ،ولشی

بعضی از معتزله میگویند که افعا بندگان به موجب قشدرت خداونشد اسشت و قشدرت بنشدگان در آن
تأایری ندارد ،بلکه خداوند عادت خود را جاری میکند به ایشن ترتیشب کشه در وجشود بنشده ،قشدرت و
اختیاری را ایجاد می کند که هرگاه مانعی در کار نباشد ،بنده فعل مقدور را مقارن با آن اجرا

میکند22.

این به نشان دهنده این است که اینها قائل به جبر مطلق درباره انسشان نبودنشد .لکشن نگشرش عامشه
معتزله بر این است که از انجا که الزمه ی عاد بودن خداوند عقاب گنهکار و اواب نیکوکشار اسشت،
این امر زمانی محقق می شود که انسان در انتخاب اعمال


آزاد و مختار باشد.

خیر و شر
بعضی از معتزله از جمله و اصل بنعطا قائل به این بودند که خیر و شر و نیک و بد انسان بشه

دست خود اوست .واصل بن عطا این عقیده را تحت تأایر تعالیم معبد جهنی و غیالن دمشقی داششت.
اما افرادی نیز نظیر نظام معتقد بودند که خیر از جانب خدا و شر از جانب انسان


است23.

حدوث و قدم قرآن

عموم معتزله عقیده داشتند که قرآن کریم حادث و مخلوق است و قو بشه قشدیم بشودن قشرآن را
کافر می دانستند ،شون معتقد بودند که اگر قرآن قدیم باشد ،منجر به تعدد قدما می شود .این مطلشب
شنان تاایری ایجاد کرد که طبق کتب تاریخی ،معتزله بغداد به دربار مأمون الرشید نزدیک شدند و او
را با خود هم عقیده کردند ومأمون در سا 218ه.ق فرمانى صادر کرد که باید تمام قضشات وششهود
ومحداان ومقامات دولتى مورد آزمای

قرار گیرند ،هرکس معتقد به خلق قرآن شد در کار خشود ابقشا

شود وگرنه از کار برکنار گردد .این در حالی بود که معتزله بصره اهل قدم قرآن را ،کافر نمی دانستند
و موضع آنان مانند اهل بغداد نسبت به قدم قرآن ،تند نبود.
معتزله بغداد معتقد به کفر قائالن به قِدم قرآن بودند واین عقیده منجر بشه پیشدای
انگیز «محنة القرآن» شد .محنت به معناى آزمای

داسشتان غشم

است ومحنة القرآن عبارت بود از آزمشای

مشردم

که آیا به خلق وحدوث قرآن قائل هستند یا به قدیم بودن آن؟ معتزله بغداد به دربشار مشأمون الرششید
نزدیک شدند واو را با خود هم عقیده کردند ومأمون در سا 218ه.ق فرمانى صشادر کشرد کشه بایشد
تمام قضات وشهود ومحداان ومقامات دولتى مورد آزمای

قرار گیرند ،هرکس معتقد به خلشق قشرآن
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شد در کار خود ابقا شود وگر نه از کار برکنار گردد .متصدى محنة القرآن دو تن از معتزله بغداد به نشام
هاى امامة بن اشرس و احمد بن ابى داود بودند.
همچنین در زمان الوااق یکى دیگر از خلفاى عباسى این کار دنبا شد وافرادى از جمله على بشن
جعد محنة القرآن کشته شدند 24،و نیز افرادى از محداان از جمله احمد بن حنبشل (امشام حنابلشه) بشه
زندان افتادند.
یعقوبى در این باره داستان عجیبى به این شرح نقل مىکند:
پادشاه روم به وااق خلیفه عباسى نامه نوشت وبه او خبر داد که اسیران بسیارى از مسلمانان را در
اختیار دارد ،اگر خلیفه در مقابل آنها فدیه بدهد(آنان را بخرد) او حاضر است کشه اسشیران مسشلمان را
آزاد کند .وااق این پیشنهاد را پذیرفت ونمایندگانى به مرز فرستاد .نمایندگان خلیفه در هنگام تحویشل
هر یک از اسیران ،عقیده آنان را در باره مخلوق بودن قرآن مىپرسیدند وتنها کسانى را کشه بشه ایشن
سوءا جواب مثبت مىدادند پذیرفته ،لباس وپو در اختیار آنان قرار

مىدادند25.

به هرحا  ،یکى دیگراز خصوصیات وویژگى هاى پیروان مدرسه بغداد همان تکفیر قائالن به قدم
قرآن بود که موجب دردسرهاومزاحمتها ودرگیرى هاى بسیارى شد وهمین امر موجشب گردیشد کشه
معتزله میان مردم مورد نفرت قرار گیرد.


قاعده لطف

پیروان مدرسه بصره لطب را بر خداوند واجب مىدانند ولى پیروان مدرسه بغداد معتقدند که لطب
بر خداوند واجب نیست .از نظر بصره قو به وجود لطب از جانب حقتعالی در واقع به قشدرت عقشل در
تشخیص حسن و قبح امور بر می گردد .الزمه ی شنین قولی این است که قدرت خدا محدود ششود و
یا حکمت و غایت مندی افعا نادیده انگاشته شود .همچنین الزمه ی آن این است که آدمیان بشرای
خداوند تکلیب معین کنند .بنابراین وجوب لطب و اصلح به معنای واجب دانستن انجام فعل و یا ترک
فعل توسط خداوند نیست ،بلکه این لطب و احسان و تفضل و اتمام نعمت مقتضشای صشفات ذاتشی و
فعلی حقتعالی است و شیزی از بیرون بر قدرت و اراده ی خدا تفوق و سلطنت ندارد و معنشای وجشوب
صرفا تشخیص ذاتی بودن فیض و جود حق است و ضروری بودن لطب و احسان برای خدا به معنای
مکلب دانستن خدا توسط بشر

است26.

اعطای ثواب در مقابل فعل طاعت

تابستان92
131

تبیین تاریخی و کالمی مکتب معتزله بصره و بغداد

بغدادىها مىگفتند :دادن اواب در مقابل فعل طاعت بر خداوند واجب نیست ششون طاعشت ششکر
نعمت است ولذا موجب اواب نیست امّا بصرىها این عقیشده را نداششتند ومشىگفتنشد دادن اشواب بشر
طاعت ،بر حکیم تعالى واجب است؛ شون او ما را به کارهاى با مششقت تکلیشب کشرده وبایشد عشوض
داشته

باشد27.

مدرک بودن خداوند
خداوند مدرک نیست زیرا الزم مىآید که او مدرک لذّات وآالم بوده باشد ،ولى بصرىها مىگفتند:
خداوند مدرک است ودرک ألَم ولذّت از جانب خداوند مانند درک ما نیست؛ زیرا شهوت بشر او محشا
است28.



استناد وصف «خالق» به بندگان

اهل بغداد معتقدند که نمىتوان در مورد بندگان وصب خالق را به کار برد هرشند کارهشایى انجشام
مىدهند و خالق اصالتا و بالذات فقط از آن خداست؛ ولى بصرىها گفتهاند اطالق خشالق بشر بنشدگان
جایز

است29.

نتیجهگیری
به وجود آمدن مکتب بصره و بغداد ،معلو عوامل بسیاری اسشت .عوامشل تشاریخی ،روانششناختی،
جامعهشناختی ،سیاسی ،جغرافیایی در ایجاد این دو مکتب نق

ششمگیری را ایفا میکنند .با دقت بر

روی تاریخ و عقاید و جامعهای که این دو مکتب در آن شکل گرفتنشد مشیتشوان تشأایر بالمشانع ایشن
عوامل را مشاهده کرد .یکی از مالکهایی که در طو تاریخ باعث بوجود آمدن نهضشتها و جنبششهای
زیادی شده بعد روانی و شخصیتی ایجاد کننده آن و اهدافی که او از ایجاد این نهضت داششته ،بشوده
است .در مورد تشکیل مکتب بغداد یک نکته قابل توجه ،اختالفی بوده که بشربن معتمر بنیانگذار این
مکتب با یکی از مشهورترین متکلمین بصره ،ابوالهشذیل عشالف داششته ششون بششر او را بشه نفشاق و
اختالف انداختن در حکومت اسالمی متهم کرده و بعضا اختالفاتی که در پارهای از عقاید با ابوالهذیل
و مکتب بصره داشته ،ممکن است انگیزه شخصی او را برای ایجاد مکتبی که بتواند اهداف مورد نظر
خود را در آن پیاده کند ،بسیار زیاد بوده است.
از طرفی محیطی که بشر در آن بوده محیطی شیعه نشین و طرفدار شیعه بوده و اجتماعی کشه در
آن بوده ،بر عقاید او بسیار تأایر میگذارد و پایههای فکری او را قوت میبخشد .در حالیکشه از لحشاظ
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جامعه شناختی محیط بصره ،محیطی بوده که تقریبا ضد شیعه به حساب میآید .تأایر بعد سیاسی نیز
بر ایجاد دو مکتب کامال واضح است .نوع حکومتی که بر بغداد حکومت میکرده ،از شیعیان حمایشت
می کرده که در مورد بصره عکس این مطلب صادق است ،شراکه در آنجشا حکومشت گشرای
نداشته یا اگر در برخی اعضای حکومتی این گرای

ششیعی

بوده بسیار کم وجود داشته است .عامل دیگر که

تأایر بسزایی در شکلگیری مکتب بغداد داشت واقع شدن ایشن ششهر در نزدیشک کوفشه ،کشه مرکشز
شیعیان به حساب می آمد و بعدها به دلیل مهاجرت مردم کوفه به بغداد باعث شد که رنگ ششیعی در
این شهر حکمفرما شود .و واقع شدن بصره به دور از جریانهای شیعی خشود عشاملی مهشم در بروجشود
آمدن گرای

ضدشیعی در این شهر است .عناصری که در این شهر وجود داشتند گشرای

امشوی در

آنها بسیار بود .به طور کلی عوامل متعددی با هم هماهنگ شدند تا این دو مکتشب در میشان معتزلشه
سربرآورند و باعث شدند اختالفاتی در بین این دو مدرسه به وجود بیاید.
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