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Abstract 

 
The question of the present study is what was the social impact of the 

tragedy on the Abbasid era? The research hypothesis shows that the 
negative effect of creating a home due to intimidation and hypocrisy and the 
spread of hypocrisy in society and its positive effect prevent destructive 
issues and is more in line with the goals of the government. They benefited 
themselves. 

The results of the research show that by accepting the Mu'tazilites' belief 
and creating tribunals, Mamun wanted to create a kind of unity among the 
society and to have complete control over the caliphate and the government, 
and to create a kind of unity among the society and by placing Religion as 
opposed to religion riding the political wave of the ruling caliphate and 
government. On the other hand, he confiscated the potential danger of the 
increasing Etzali movement in favor of himself and his government. During 
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the period, when the Mu'tazilites' belief became a tool in the hands of the 
government, it deviated from its original path and became a device to 
control the opposition to the government. 

In fact, Mamun, Mutasim, and Wathiq achieved their two main goals by 
creating a mosque. The power of jurists and narrators has diminished 
because after this, there is no strong jurist in history who can create a stable 
jurisprudential religion in history. It discredited the Mu'tazilites' beliefs and 
made them prosperous, and with its government, the Mu'tazilites lost their 
base and popular power, and were no longer considered a threat to the 
government. 

 
Keywords: hardship event, Abbasid era, social impact, Mamun 

 
 

 

  
  
  
  

  
  



 

 

371

سي
عبا

صر 
ر ع

ت ب
حن
ه م

اقع
ي و

ماع
جت
ر ا
تأثي

 

  369- 388 صص1401 ارديبهشت ، 2شناسي سياسي ايران، سال پنجم، شماره   جامعه) پژوهشي- مقاله علمي(ماهنامه علمي 
 

https://dx.doi.org/ 10.30510/PSI.2022.316792.2696 
 

 يعباس برعصر محنت واقعه ياجتماع ريتاث
 

  
 18/6/1400: تاريخ دريافت          ١فاطمه نعناكار

  13/9/1400: تاريخ پذيرش          ٢مهدي گلجان
  ٣يمهدي انصار

  
  دهيچك

 داشت؟ يعباس برعصر ياجتماع ريتاث چه محنت واقعه كه نيا از عبارت قيتحق نيا سوال
 و هيتق و ترس و عبر خاطر به محنه جاديا يمنف ريتاث كه دهد يم نشان قيتحق نيا هيفرض

 يراستا در شتريوب راگرفته يبيتخر مسائل يجلو آن مثبت ريتاث و جامعه در ييدورو گسترش
 ديعقا از استمدارانيس آن در كه بود ياسيس كامال مقوله كي محنت. باشد يم تيحاكم اهداف

 نشان قيتحق يها افتهي و جينتا. بردند يم بهره خود يشخص يها زهيانگ يبرا يمذهب افكار و
 در اتحاد ينوع خواستيم محنت يهادادگاه جاديا و معتزله دهيعق رشيپذ با مامون دهد يم
 در اتحاد ينوع و باشد داشته كامل تسلط حكومت و خالفت بر و آورد وجود به جامعه انيم
 حاكم ياسيس موج بر سوار مذهب مقابل در مذهب دادن قرار با و آورد وجود به جامعه انيم

 روز به روز كه را ياعتزال انيجر بالقوه خطر يطرف از. باشد داشته تسلط حكومت و فتبرخال
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 معتزله دهيعق يوقت محنه انيجر در. كرد مصادره حكومتش و خود نفع به افتييم شيافزا
 يبرا يدستگاه به و منحرف خود ياصل ريمس از شد حكومت دست در يالهيوس به ليتبد

 دو به محنه جاديا با واثق و معتصم و مامون واقع در و شد ليتبد حكومت مخالفان كنترل
 هيفق چيه ظهور ن،يا از بعد رايز كاستند نيمحدث و فقها قدرت از. دنديرس خود عمده هدف

 نزد را معتزله دهيعق. ندارد وجود خيتار در كند جاديا يداريپا يفقه مذهب بتواند كه يرومندين
 يمردم قدرت و گاهيپا معتزله انيجر آن شدن يدولت با و انداخت رونق از و اعتباريب مردم
 .  آمدينم حساب به حكومت يبرا يديتهد يگريد و داد دست از را خود

  
  مامون ،ياجتماع ريتاث ،يعباس عصر محنت، واقعه :دواژگانيكل
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 مقدمه و بيان مسئله

 محاكم يبرا متأخر، و متقدم مورخان و سندگانينو اكثر كه است يعنوان محنت، اي محنه
 با و دگاهيد كي با فهيخل سه نيا. برند يم كار به واثق و معتصم مأمون، عصر ديعقا شيتفت
 محنت دوره اي عصر به كه رساندند ثبت به اسالم خيتار در را يادوره هم، به مشابه ياهينظر

 معتزله، يكار هم با كه است يديعقا شيتفت دستگاه از عبارت محنه اي محنت.  است معروف
 و آمد وجود به حكومت يرسم دهيعق مخالفان امتحان يبرا حكومتش، اواخر در مأمون توسط

 درسال مأمون موجود، منابع يها گزارش به توجه با .افتي ادامه متوكل، آمدن كار يرو زمان تا
 نيا هب يول شد، آن بودن مخلوق به قائل و كرد اعالم را قرآن بودن مخلوق هينظر يقمر 212
 اواخر در مأمون باالخره. نكرد اقدام آن يرسم غيتبل و اعالم به نبود، مساعد نهيزم كه علت

 و اعالم رسماً را آن فرستاد، بغداد به كه يا نامه يط مرگش، از قبل ماه چهار خود، حكومت
 نيا مخالفان انيجر نيا. بست كار به آن برد شيپ يبرا را، خود يلشكر و يحكومت يقوا
. ساخت دچار يگرفتار و يسخت به را بودند كرده سكوت آن مقابل در كه يكسان يحت و دهيعق
 ريگدامن عموماً دوره، نيا . افتي ادامه ق 234 سال تا واثق، و معتصم تيتبع با ان،يجر نيا

 يم نيمسلم يبرا يبتيمص و اسالم يبرا ييبال و شر را آن و شده سنت اهل محدثان و فقها
 فرو و عقيده مخالفان محاكمه براي كه بود منظم محكمه نخستين مأمون، دوران رد محنت.دانند

 بايد نيز قاضيان و شد مسلمانان عقيده معيار قرآن، خلق قضيه زود خيلي. آمد پديد آنها نشاندن
 رأي مخالف كه را حديث اهل و سلفيه مسئله همين و شدندمي امتحان مورد اين در شخصاً
 دستگاه. كرد معتزلي خلفاي تحقير و آزار عرصه شمردند،نمي مخلوق را آنقر و بودند معتزلي
 كالم حدوث مخالفان تحقير و آزار و شكنجه با معموالً گيريها، سخت آن، در كه عقايد تفتيش

 آمد پيش معتزله تيحما به و مأمون جانب از كه آورد وجود به را محنه داستان بود، همراه ااهللا
 از مأمون هدف يكل.داد نشان وسطي قرون »انگيزاسيون «پيشروان منزله به يحد تا را معتزله و

 سازد متحد خود نفع به عقايدشان چارچوب در را مسلمانان كه بود اين معتزله عقيده پذيرش
  .ببرد بين از حكومت سود به را اختالفات و

  



 
 

374

ماهنامه علمي
م(

قاله علمي
-

پژوهشي
(

جامعه
شناسي ايران، سال پنجم، شماره

2-
   

ت
ارديبهش

1401

  محنه مفهوم
 با بودو واثق و معتصم مأمون، عصر ديعقا شيتفت محاكم يبرا يعنوان  محنت اي محنه

 بودند گرفته شيپ در انيمعتزل نيهمچن و يعباس خالفت دستگاه كه ياياسيس اهداف به توجه
 همچون و آن از تيحما و يمعتزل فرقه رشيپذ با واثق، و معتصم او از پس و مأمون .داد رخ

 و اختالفات تموجبا بدان، مردم كردن مجبور و محنه واقعه جمله از آنها ديعقا كردن دنبال
 فراهم را ثيحد اهل جمله از گريد ياسالم مذاهب ريسا و معتزله يعلما انيم ييهايريدرگ

 روز به روز خود قدرت بر و نمودند هافقه قدرت فيتضع درصدد وهيش نيبد و آوردند
 و معتزله از تيحما خالفتشان، بر يبخش تيمشروع يبرا يعباس يخلفا نينخست ازين. افزودند

 خالفت دستگاه با عهيش و معتزله عالمان شتريب تعامل موجب و داشت دنبال به را آنها ديعقا
 و كتب در كه يپژوهشگران اكثر . ديگرد برعكس هيرو نيا خالفت، يبعد يهادوره در كه شد

 از برده نام ديعقا شيتفت ينوع عنوان با آن از اند،پرداخته آن عيوقا و محنت به خود يهانوشته
 برديم نام ديعقا شيتفت دادگاه عنوان با محنه از »المامون عصر «كتاب سندهينو ملهج آن
 مسلمان دهيعق محك قرآن، خلق هيقض«: سدينويم نهيزم نيا در پيليف). 397: 1346 ،يرفاع(

 بود ديعقا شيتفت ينوع خود نيا كه دنديگذرانيم را امتحان نيا شخصا ديبا زين انيقاض و شد
). 549: 1344 ،يحت(» ... دنديكشيم محاكمه به بودند دهيعق نيا منكر كه را يكسان همه و

 ياگونه كه محنه نام به ياژهيو اداره« : كه است آورده رابطه نيا در مشكور  نيهمچن
 مشكور، (»شدند احضار آن به ،ييبازجو يبرا علما از ياعده و شد سيتاس بود، ونيسيزيانگ

 نيبد و است شده سنت اهل محدثان و فقها ريگدامن شتريب دوره نيا و واقعه نيا). 27: 1368
 يفهم (داننديم نيمسلم يبرا يبتيمص و اسالم يبرا ييبال و شر را آن سنت اهل جمهور سبب

 .. و يسخت و فتنه آفت، ه،يداه بال، ه،يبل ش،يآزما يمعنا به لغت در محنه). 286: 2000 جدعان،
 شدند آن دچار او تيب اهل و) ع (يعل امام روانيپ كه ياشكنجه و يسخت مانند. است

)piessner, 1940: 292 .(عيضا آذردن، محاكمه، اي آزمودن و امتحان محنت، واژه از نيهمچن 
  ).  Hinds, 1993: 2 (شوديم استنباط زين كردن ديتهد زدن، شالق ت،يشخص كردن
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  معتزله دهيعق
 از ياله كالم و قرآن بودن يازل اي و بودن ميقد با اطارتب در كه بود ياواقعه محنه اي محنت

 يمباد و اصول و يفكر شيتفت به ينوع به و انداختند راه به يعباس يخلفا و انيمعتزل يسو
 از قرآن بودن ميقد به اعتقاد كه هستند معتقد يبرخ. پرداخت دوران آن جامعه يديعق
 ياسالم جامعه در را قرآن بودن ميقد يحيمس شانيكش ابتدا و است شده اسالم وارد تيحيمس

 افكار از قرآن خلق بحث كه معتقدند زين گريد يبعض). 87: 4 ج 1388 ،يسبحان (كردند مطرح
 لذا بودند، تورات خلق به معتقد آنان رايز است دهيگرد مسلمانان يكالم اتيادب وارد ان،يهودي

). 126: 1394 ق،يصد يموسو (زدند دامن را است خداوند مخلوق زين قرآن كه نيا به قول
 سر بر مجادالت آغاز زمان يابيشهير اجازه ،ياسالم نينخست قرون در گوناگون منابع سكوت
 قرآن خلق هينظر به كه ينفر نياول كه اساس نيا بر كنيل دهد،ينم را قرآن بودن يازل اي قدوم

 درباره بحث. شد كشته ق. ه 120 سال در كه همو و بود درهم، بن جعفر نمود، مطرح را
 صورت به و يهجر دوم قرن لياوا و هيام يبن حكومت اواخر از يستيبا قرآن، بودن مخلوق

 شده آغاز) يقمر يهجر 128 – 105 (عبدالملك بن هشام حكومت اواخر و لياوا ترقيدق
 شانيكش با مسلمانان اسالم، سپاه يسو از شام فتح از پس). 151 - 150: 1389 ،يپاكتچ (باشد

 پرداختنديم شبهات نشر به اسالم يديتوح اعتقادات با مقابله يبرا كه شدند رو روبه يحيسم
 مباركه سوره 171 هيآ طبق كه كردند مطرح را شبهه نيا جمله از ؛)115: 1389 ،يروح و يگل(

 مسلمانان باشد، ميقد اگر. مخلوق اي است ميقد يا »اهللا كلمه «و »اهللا كلمه«) ع (يسيع نساء،
 به توانندينم مسلمانان باشد، مخلوق »اهللا كلمه «اگر اما باشد؛يم ميقد حيمس كه رنديبپذ ديبا
 ابوزهره، (است شده ساخته و حادث قرآن كه رنديبپذ ديبا صورت نيا در رايز شوند، ملتزم آن

 و بودن مخلوق ريغ از ،يحيمس شانيكش شبهات ريتاث تحت كه يمسلمان نينخست). 148: 1996
 يگل (شدند قرآن قدم به معتقد زين ثيحد اهل او از پس. بود كالب ابن گفت، سخن رآنق قدم
 نياول زين هيقدر كه ديآيبرم نيچن منابع يبررس از گر،يد يسو در). 115: 1389 ،يروح و

 پس). 127 – 126: 1420 ،يسبحان (شدند قرآن بودن مخلوق به قائل كه بودند اسالم در گروه
 درآمد گروه نيا مشخص ديعقا از يكي عنوان به دهيعق نيا معتزله، به هيقدر تحول از



 
 

376

ماهنامه علمي
م(

قاله علمي
-

پژوهشي
(

جامعه
شناسي ايران، سال پنجم، شماره

2-
   

ت
ارديبهش

1401

 يمعتزل ياديا داوود ياب بن احمد معاصر، منابع اساس بر). 121: 1396 ،يدهقان و ينورمحمد(
 كه يحال در). 650: 1390 ان،يجعفر (است پرداخته قرآن خلق مسئله به كه بوده يكس نياول
 و) 698: 1379 ،يسجاد (انددانسته زين »محنت «دهيپد ندهآور ديپد را يو گريد منابع يبرخ
 بِشر نام به محنت داديرو عامالن از يكي از را قرآن خلق به دهيعق يو كه است شده گفته
 ،1385 ر،ياث ابن (است رفتهيپذ ريتاث درهم بن جعد از زين يو و صفوان بن جهم از او و يسيمر
  ). 75: 7ج

 آن حوادث اوج باشد، داشته منشا كه كجا هر از قرآن دنبو مخلوق اي خالق به دهيعق 
 فرقه شاخص ديعقا از يكي عنوان به دهيعق نيا و بوده مامون زمان و معتزله فرقه به مربوط
 مورد در ،يفرمان صدور به وادار را مأمون توانستند معتزله. گشت مبدل زمان آن در معتزله

 جامعه در يچند يهاواكنش و ها كنش موجب كه يامر ند؛ينما »اهللا كالم بودن مخلوق«
 به محكوم يحت و شكنجه ب،يتعق را خود مخالفان قدرت، از استفاده با معتزله شد، ياسالم
 به معتزله كه يحكم موجب به راستا نيا در). 338 – 337: 1367 ،يولو (كردنديم مرگ
 ،يحكومت منصبان صاحبان مه گرفتند فهيخل از دؤاد ياب بن احمد مأمون القضاة يقاض يابيدست
 حدوث به قائل كه را يكسان و دادند قرار شيآزما و امتحان مورد را كارگزار و يقاض از اعم
 امور مصادر بر را خودشان طرفداران ها آن يجا به و كردند بركنار كار از نبودند اهللا كالم

 دهيكش طول سال انزدهپ حدود است آنان خيتار در يضعف نقطه واقع در كه دوره نيا .نشاندند
 به كالم صفات مورد در معتزله). 465: 1365 ،يمسعود (باشد يم محنت دوره به مشهور و

 نيا بر و كردنديم انكار را آن قدوم تنها نبودند، آن وجود منكر موجود، شيپ از قرآن يمعن
: 3 ج ،1420 حزم، ابن (است مخلوق و حادث و او فعل صفت خداوند كالم كه بودند اعتقاد

 بدعت اهل جزو را آنان و برخاستند مقابله به سنت اهل تينها در نظر نيا مقابل در). 11
 خلق منكر كه را يكسان معتزله). 17: 1357 ،يجوز ابن (دانستند فاسد را دشانيعقا و شمردند

 دبودن ناكميب آنان. رنديگيم متهم خداوند تيوحدان بردن نيب از و دانستن ميقد به بودند آن
 فرق از را اسالم خبرانيب و شونديم معتقد خداوند كالم تيازل به كه را يكسان مبادا كه

 و يازل را خدا كالم كه شدند معتقد و برخاستند مبارزه به يرا نيا با رو نيا از. پندارند ينصار
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 نبود مخلوق معتزله، نظر از. دارد منافات كننديم دفاع آن از كه يديتوح با دانستن ميقد
- يم كه نديآفريم را كالم يآوا ارتباط كردن برقرار يبرا بلكه د،يگوينم سخن لفظ به خداوند
 بودند معتقد و) 100: 1375 مادونگ، (شوديم دهينام كالم مجازا آوا نيا. شود دهيشن تواند
 از قرآن. باشديم جمع آن در حدوث صفات همه و است حادث و خداست كالم كه قرآن
 و آغاز يدارا شوند،يم دهيشن و خوانده كه اغتهي بيترك حروف و كلمات و اتيآ و هاسوره
 و هست منسوخ و ناسخ قرآن در گذشته نيا از. باشد يازل تواندينم نيبنابرا است؛ انجام
 به يازل اي شود، واقع نسخ معرض در ميقد كه ستين زيجا و كنديم نسخ را منسوخ ناسخ،

 مخلوق زين خدا كالم است؛ مخلوق قرآن كه بودند معتقد معتزله نيبنابرا. گردد متصف حدوث
 از خارج بلكه ست،ين بدو قائم كالم نيا و كنديم خلق را آن حاجت هنگام خداوند و است
 121: 1358 ،يالفاخور (شوديم دهيشن محل آن در و كنديم خلق يمحل در را آن اوست، ذات

 نيا بر يمعتزل متكلمان). 108 – 106: 1395 ،يشجاع سادات و نژادينيحس از نقل به ؛ 120  -
 دانسته فعل صفات از را صفت نيا آنها. است خداوند صفات از ييك »متكلم «صفت كه باورند

 و يتعال خداوند كالم قيمصاد از يكي قرآن آنها نظر از. شمارنديم كالم فاعل را خداوند و
 و نشانه تا كرده نازل خود امبريپ بر را آن خداوند و است حادث و مخلوق كه اوست يوح
 ما مذهب «كه است آورده خود كتاب در باره نيا در عبدالجبار يقاض. باشد او نبوت بر يليدل
 و باشديم حادث و مخلوق و اوست يوح و يتعال خداوند كالم قرآن كه است نيا] معتزله[

 ،ياسدآباد (»باشد او نبوت بر يليدل و نشانه تا است، كرده نازل خود امبريپ بر را ان خداوند
 يهجر ششم قرن در معتزله بزرگان از كه يخوارزم يمالحم محمود نيهمچن). 179: 1380
 كه است متعال خداوند افعال از يفعل قرآن كه هستند معتقد معتزله بزرگان «سدينويم است،

 مانند قرآن و خداست قرآن، خالق و رب. است كرده انيب را آن بندگانش مصالح نيتام يبرا
 را قرآن قدم به اعتقاد معتزله). 179: 1386 ،يخوارزم يمالحم (»اوست مخلوق افعالش ريسا

 قرآن خلق يمدعا اشاعره، جمله از ز،ين آنها مخالفان گر،يد طرف از و دانستنديم شرك مستلزم
- يم يبشر گفتار را قرآن كه اندشمرده رهيمغ بن ديول ژهيو به مكه كفار يمدعا هيپاهم و كفر را

  ). 127 – 126: 1420 ،يسبحان (خواند
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  يعباس عصر
 به و ديكرد صادر يقمر يهجر 218 سال در يعباس مامون يسو از محنت اي محنه فرمان
 به آن هيپا بر كه افتي فرمان بغداد شرطه رئيس ابراهيم، بن اسحاق فرمان، نيا موجب
 از يشمار رو، نيا از و بپردازد قرآن بودن مخلوق درباره محدثان و فقها امتحان و ييبازجو
 329: 1389 ،يالورد ابن (كردند اعتراف قرآن خلق به او، يفشارها اثر بر و شدند شكنجه آنان

 معتقد مامون كه بود نيا زمان نيا در محنه فرمان علت واقع در ).39: 1ج  ،1350 العماد، ابن  ؛
 يانيراهنما را آنان كه نظر نيا از و ستندين شيخو تيهدا و يرهبر به قادر يعاد مردم كه بود

 ,sourdel (داشت ديشد نفرت كنند، تيهدا) محدثان و هانيفق و ثيحد اهل منظور (ناتوان
 و شد يعلن قرآن خلق به دهيعق »مأمون«فهيخل عصر در). manzano, 2015: 128 ؛ 44 :1962

 و يبسخت بخصوص مرحله نيا در و گرفت را موضوع نيا به گروندگان جانب فهيخل نيا
 و آوردند فراهم را نيمخالف آزار موجب همفكرش ردستانيز و خود و برداشت قدم تعصب

. كشاندند زجر و يسخت به را نيمحدث و شهود قضاة، ةديعق آزمودن و قيتحق ييعن »محنة «كار
 ريزيرنامهب و هدفمند شكل به كه ، اسالم عالم در عقايد تفتيش دادگاههاي اولين ،يكل طور به

 نيا. ديگرد برقرار  مأمون خليفه توسط بود، اسالمي امت آحاد اعتقاد صحت تأييد پي در شده
 علوم گسترش نهضت پيشگامان از و اسالمي خلفاي ترينفرهيخته از يكي عنوان به يو كه

 دادگاههاي عقيدتي هايآزمون گرفتار را حديث اهل اسالمي، تمدن رونق عصر در عقلي
 ،يصفد ؛ 186:  1357 ،يالعرب ابن ؛ 50- 2: 1351 ،يقفط (كرد »محنت روزگار «عقايد تفتيش
 حاكميت روزگار در حتي. است اسالمي تمدن تاريخ مهم عطف نكات از). 365: 6ج ،1411
 شنيدن و تحمل به نسبت مدارا و تساهل در كافي و الزم ظرفيت نيز معتزلي خردگرايان سياسي
 باعث تنها نه مخالف، جريان سركوب در معتزليان گري افراط .اشتند وجود مخالف انديشه
 مقابل طرف در دشمني و تفريط بروز به بلكه گرديد؛ دارالخالفه در خردگرايانه حركت زوال

 شد – حنابله -حديث اهل جريان ترين انديشانه جزم موقعيت تثبيت سبب و انجاميد
 ). 361 – 71: 1952 ،يوطيس(
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 و پرداخته محنه واقعه به را خود كتاب از صفحه نيچند كه ،يطبر ياهنوشته اساس بر 
 است، نوشته ميابراه بن اسحاق يعني بغداد در خود بينا به مامون كه است ييهانامه شامل
 نيچن مامون نامه نيا. گشت شروع اسحاق به مامون يسو از يارسال يانامه با محنت واقعه
 در را خدا نيد كه است دانسته موظف را نيمسلم يخلفا و امامان خداوند« :  است شده آغاز
 سنت طبق) نيمسلم يخلفا (آنان و كنند محافظت خود مانيا با آن از و سازند برقرار نيزم

   .هستند او ارث و و بوده امبريپ نانيجانش واقع در نبوت،
  
  محنت واقعه ياجتماع ريتاث

 يمقطع يشبرديپ چند هر ،يخيارت ادوار يط در و هاحكومت يسو از ديعقا ليتحم 
 به را يبرعكس جينتا همواره و كنند همسو خود با را مردم يتمام نتوانسته هرگز اما اند،داشته
 سه واثق، و معتصم مامون، يسو از كه نيا به توجه با زين محنت واقعه. است داشته دنبال
 را يعواقب كردند؛ ليتحم مردم ريسا بر را آن ينوع به و شده متوسل زور به ،يعباس فهيخل

 و يظاهر بعد دو يدارا داد، رخ آن از پس و محنه عصر در كه ييامدهايپ شتريب. ديگرد موجب
 به يعباس عصر از دوره نيا يخلفا نيهمچن و انيمعتزل محنه عصر شروع با. بودند يباطن

 انيپا با فاصلهبال و بوده يمقطع امر نيا كه دنديگرد ليتبد ياسالم خالفت در بالمنازع قدرت
 همچون بلكه ابند،يينم باز را هياول اقتدار آن يبعد يخلفا تنها نه و برگشته ورق محنه، عصر
 با ارتباط در يژگيو نيا نيهمچن. دهنديم دست از مردم ريسا انيم در را خود اعتبار انيمعتزل
 طرد محنت ورهد در ثيحد اهل و انيحنف. كنديم صدق زين ثيحد اهل يكل طور به و انيحنف
 مردم خلفا، غضب به توجه با آن يط در و رنديگيم قرار ياديز تياذ و آزار مورد و شونديم
 طور به و انيحنف يانزوا اما. شونديم دهيكش انزوا به و شده دور آنها از خود، جان ترس از
 با قايدق و بوده انيمعتزل و خلفا خشم از ماندن دور به و ترس جهينت در زين ثيحد اهل يكل
. ابندييم باز را خود گذشته رونق دوباره متوكل، حكومت يابتدا همان از و دوره نيا انيپا

 زمان از زودتر اريبس كه بوده ييهابحث جمله از آن، نبودن اي قرآن بودن مخلوق سر بر بحث
 و فكارا در هافرقه از يبرخ بودو شده مطرح برجسته عالمان و افراد از يبرخ يسو از مامون،



 
 

380

ماهنامه علمي
م(

قاله علمي
-

پژوهشي
(

جامعه
شناسي ايران، سال پنجم، شماره

2-
   

ت
ارديبهش

1401

 يافرقه و يشخص ادوار نيا يط در مسئله نيا. داشتند باور قرآن بودن مخلوق بر خود ديعقا
 يمذهب يهاگروهك و افراد يبرخ تنها باور حد در و نشد مطرح عموم انيم در هرگز و بوده
 نيا در و ديگرد ليتبد نيا از ترمهم مسئله كي به مامون زمان در قرآن خلق مسئله. ماند يباق

 بسنده بدان خود اعقتاد و نموددن مطرح با مامون. ديبخش بدان ياسيس يوجه كي مامون زمان
 ليتحم جهان مسلمانان عموم بر را، مهم چندان نه چند هر مسئله، نيا تا نمود يسع بلكه نكرد،
 از آنها هدف كه افتيدر توانيم يو نانيجانش و مامون برخورد نحوه از قيطر نيبد. دينما
 مسئله يرو بهر. باشد كرده دنبال را ياسيس بعد كه توانستهيم صرفا ده،يعق نيا نمودن حمطر
 وقوع به مامون زمان در گرفت، نام محنه عصر بعدها كه آن از پس حوادث و قرآن خلق

 نيا ليتحم با. كردند دنبال را آن شتر،يب تيجد با زين واثق و معتصم ،يو دنبال به و وستيپ
 وقوع به ييرخدادها واقعه، شروع زمان و ابتدا همان از ،يعباس دربار يسو از مردم به دهيعق
 خصوصا و يعباس خافت دستگاه با هافرقه گريد و مردم عموم روابط تيفيك بر كه وستيپ

 بودن مخلوق بحث كه معتزله همچون يبرخ راستا، نيا در. نهاد يمنف و مثبت راتيتاث خلفا
 شدند قدرتمندتر روز به روز و گشته كترينزد دربار و فهيخل به وده،ب آنها ديعقا از يناش قرآن

 كشانده عزلت و انزوا به گريد ياسالم يهافرقه ريسا ثيحد اهل و هانيفق و علما از ياريبس و
 يبعد قرون در بلكه دوران، آن در تنها نه محنه، واقعه بلكه نشد، ختم نيا به تنها مسئله. شدند

 داشت ميتصم محنه واقعه نمودن مطرح با مامون. داد بروز خود از را يياامدهيپ و حوادث زين
 ياسيس امور در چه و ينيد امور در چه زمان آن خالفت يايدن در مردم يتمام كه دهد نشان
 نيهمچن يو. كننديم يرويپ يو ديعقا و اوامر و امر از و دارند قرار يو مطلق تيحاكم تحت

 گاهيجا از مردم نزد در كه نيمحدث و هانيفق از يبرخ اعتبار از تا داشت ميتصم خود، كار نيا با
 قيطر نيبد. دينما يمعرف مطلقه قدرت را خود تنها و بكاهد بودند، برخوردار ييواال ينيد

 مسئله نيا ابتدا همان از و برد بهره ينيد سالح كي عنوان به آن از مامون و داد رخ محنه
 ديبا مسئله نيا اميپ نياول عنوان به. داد بروز خود از را ييامدهايپ و ديگرد ظاهر پرتالطم
 رشيپذ يمعنا به ياسيس اميپ كي مامون زمان در »قرآن بودن مخلوق «مسئله كه كرد، عنوان
 با مخالفت ينوع ز،ين آن مقابل نقطه يا »قرآن نبودن مخلوق «و بوده يعباس تيحاكم و قدرت
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 يبرا يابزار واقع در محنه واقعه و مسئله قيطر نيبد. ديگرديم محسوب يعباس دولت
 شيگرا به توانست مامون قيطر نيبد).  yildirim, 2011: 63 (است بوده مخالفان يسركوب
 خود دور به را ياديز طرفداران و بودند قدرت اوج در زمان آن در كه انيمعتزل به خود يظاهر

 و ينيد ،ياسيس يهانهيزم ريسا در را قدرت محنت، واقعه نمودن مطرح با نيهمچن و داشتند،
 را يعباس دولت يبقا ،ينيد و ياسيس قدرت نيتام نيا با و بازگرداند يعباس دربار به... 

 يكي هم را يعباس خالفت دستگاه به مطلقه قدرت بازگرداندن توانيم نيبنابرا. گردد متضمن
 نيا كه نمود عنوان دياب كه چند هر. دانست آن ياسيس امديپ نياول هم و محنه اهداف از

 ترس از مردم و بوده يمقطع ،يعباس يخلفا دستان در حكومت مطلقه قدرت يبازگردان
 يچ همه دوران، نيا انيپا با قايدق و دادند در تن مسئله نيا به آنها يهاشكنجه و عواقب
 تا و يسعبا يخلفا يتمام يحت بلكه داد،يرو نيا به وابسته فهيخل سه تنها نه و ديگرد برعكس

 نيمهمتر از يكي.ابنديب مردم انيم در يمطلوب گاهيجا و تيمحبوب نتوانستند، دوره، نيا آخر
 بود، معتزله فرقه تيتقو گذاشت، يعباس عصر جامعه بر محنت واقعه كه ييامدهايپ و راتيتاث

 دييتا مورد كه بوده فرقه نيا يباورها از آن، تيازل عدم به اعتقاد و قرآن بودن مخلوق كه چرا
 معتزله فرقه گرفتن اوج يبنابرا. روديم آن جيترو يپ در و رديگيم قرار يعباس فهيخل مامون
 همان در و محنه عصر شروع با. است بوده واقعه نيا يامدهايپ نياول از فرقه گريد به نسبت
 يكيزدن ينوع به مسئله، نيا نمودن مطرح با يو كه بود مامون زمان در يعني واقعه نيا يابتدا
 و سنت اهل نيمحدث به يو يتوجهيب و خود عيسر مخالفت و يمعتزل و انيعيش با خود
 شيب آن، به وابسته افراد و انيمعتزل كه ديگرد موجب محنه مسئله و مامون. داد نشان را هانيفق
 عهده بر را يدولت مهم مشاغل و مناسب از ياريبس و گردند كترينزد يعباس دربار به شيپ از
 زمان در كه بود يمعتزل افراد نيتر برجسته از كه بود داوود يب بن احمد جمله آن از. ندريبگ

 در او. داشت عهده بر را آن ياصل گريباز واقعه نيا در و گشت محنه واقعه سرآغاز مامون،
 تيمشروع ليتحم و فهيخل ميتصم ياجرا اش فهيوظ و داشت را يقاض منصب مامون زمان
  . ودب ميتصم آن بر يشرع
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 و ترويج صدد در باشد، همگان قبول مورد كه اعتقادي مبناي ايجاد براي مأمون ظاهراً
 بود اين معتزله عقيده پذيرش از مأمون هدف كه رسدمي نظر به. برآمد اعتزال مذهب تحميل

 سود به را اختالفات و سازد متحد خود نفع به عقايدشان چارچوب در را مسلمانان كه
 زين گذشته فصول در كه طور همان). 181: 1377 ديگران، و هولت (ردبب بين از حكومت
 با تنگاتنگ ارتباط معتزله فرقه نام گرفت؛ قرار بحث مورد يعباس يخلفا با يمعتزل روابط
 يخلفا نيا با كامل ونديپ در و دارد واثق و معتصم مامون، همچون يعباس يخلفا از يبرخ
 نيسرزم بر يعباس يخلفا حكومت دوران از يمقطع در فرقه نيا. است خورده گره يعباس
 نيا يخلفا در يقدر به و نهادند آنها ينيد و ياسيس يمباد و حكومت بر يوافر ريتاث ،ياسالم
 به كه نيمورخ و نيمحقق شتريب كه يطور به كردند، نفوذ واثق و معتصم مامون، جمله از عصر
 يمذهب را، آنها افكار و آرا و معتزله د،پردازنيم دوران آن اتفاقات و يعباس عصر مطالعه
 يعباس يخلفا با معتزله فرقه ارتباطات نياول. اندنموده يمعرف حكومت با ونديپ رد و يحكومت

 به كم كم يو كه يطور به داد، رخ ديعب بن عمرو يعني معتزله فرقه رهبران از يكي زمان در
 تا زمان نيا از البته. بود كرده رقرارب يادوستانه رابطه منصور با و گشته كينزد انيعباس

 مذهب، نيا اما داشته، وجود يمعتزل و خلفا نيب يكينزد روابط كه چند هر مامون، خالفت
 كه را عقل بر يمبتن يديعقا و افكار بعد، به مامون دوره از. است دهينگرد يحكومت مذهب
 مامون،. گرفت قرار يعباس خالفت دستگاه تيحما و دييتا مورد بودند، آن گذارهيپا معتزله
 يراستا در فرقه نيا از و داشتند يمعتزل ديعقا و افكار ،يعباس فهيخل سه واثق، و معتصم

 هافرقه گريد بر را آنها و دادند انجام جانبه همه تيحما خود نفع به و ياسيس و ينيد التيتما
 دادند نشر را خود ينيد ياباوره و ديعقا آزادانه انيمعتزل مامون، زمان در. دنديبخش تيارجح

 »قرآن خلق «واقع در. نمودنديم مجازات را آنها و كردنديم برخورد زين آنها مخالفان با يحت و
 از و گرفته قرار مامون قيتصد و دييتا مورد كه بوده انيمعتزل نيهم ياعتقاد اصول از يكي زين

- نام از يشمار با مامون چون  ع،مناب اساس بر. رديگيم بهره خود ياسيس اهداف يراستا در آن

 برجستگان از يبرخ به را ياعمده مناصب يحت و است داشته يقيوث يوندهايپ يمعتزل يدارها
 را قرآن بودن مخلوق هينظر كه ستين ديبع لذا) 339: 1365 ،يمسعود (بود كرده واگذار آنها
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 ؛ 159 و 98: 1936 ن،يام (دباش گرفته فرا آنها از است، ياعتزال شهياند در يمحور نكات از كه
Watt, 1973: 145 ؛ Hitti, 1970: 429 ؛ Kennedy, 1986: 163 فرد، انيناظم از نقل به 

1388 :69 .(  
 فهيخل مأمون دوران در و دوم دوره در معتزله عزت و اقتدار اوج منابع، اساس بر

 معتزله زمان نيا در و است بوده عالقمند دانش اهل به ظاهراً كه بود يعباس ركيوز استمداريس
 مهم يها پست يحت و كرده جلب خود يسو به را او نظر مأمون بر گذاشتن ريتأث با توانستند

 مأمون كينزد مشاوران از يكي عنوان به اشرس بن ثمامة از كه چنان .ندينما اشغال را يديكل و
 يو. خواند زلهمعت شيك به و فتيبفر را مأمون ثمامه، كه است يمدع يبغداد .است شده ادي

 است كرده نقل او بودن شرابخوار و عتيشر يمبان به ثمامه اعتقاد عدم مورد در يها داستان
 و ينيد ،يوانيد ،يادار از اعم مملكت، امور زين واثق و معتصم زمان در). 119: 1948 ،يبغداد(

 و عتصمم زمان در يمعتزل بزرگ يقاض دؤاد، ياب حمدبن. بود يمعتزل بزرگان دست در... 
 در شيخو العادهفوق نفوذ از راه نيا در و فايا مكتب نيا گسترش در يمؤثر نقش واثق،

 را مردم و مشورت دؤاد ياب احمدبن با كارها تمام در معتصم. كرد استفاده خالفت دستگاه
 يدولت حساس مشاغل صاحبان اكثر زمان، نيا در. شوند قرآن خلق به قائل كه كرديم وادار

 پسر واثق، خالفت زمان در).  12- 11: 1391 وسفوند،ي.(بودند شده اعتزال بمذه رويپ
 و بحث به معتزله با مأمون، مثل واثق. شد بيتعق معتصم و مأمون روش همان زين معتصم،
 از معتزله بزرگ يرؤسا از ،يهمدان حرب جعفربن و دؤاد ياب احمدبن و نشستيم جدل

 مخالفان يسركوب ابزار ينوع محنه واقعه).124: 1394 گران،يد و پوريگرج (بودند يو خواص
  . بود يعباس حكومت

  
  يريگ جهينت 
 تيحاكم قدرت با يمواز يها قدرت از ياسيس حاكمان كه بود يترس خاطر به محنه جاديا

 تقابل فهيخل شخص با يگاه و كردند يم ديتهد را حكومت اساس كه يهائقدرت ، داشتند
 را شانيا قدرت و بود كرده درك را ثيحد اهل يسو از ياالقوهب خطر مامون. افتندييم
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 ينيب واقع دهنده نشان محنت يعني انيجر نيا جاديا نيبنابرا.دانستيم دولتش يبرا يديتهد
 عنوان به را معتزله منظور نيبد بود، ثيحد اهل سلطه و قدرت از يريجلوگ يبرا يو ياسيس

 آن در كه بود ياسيس كامال مقوله كي محنت قعوا در ديبرگز خالفت و دولت يرسم مذهب
 با مامون. بردند يم بهره خود يشخص يها زهيانگ يبرا يمذهب افكار و ديعقا از استمدارانيس
 به جامعه انيم در اتحاد ينوع خواستيم محنت يهادادگاه جاديا و معتزله دهيعق رشيپذ

 در فكر و يدئولوژيا مقابل در يئولوژديا اي مذهب مقابل در مذهب دادن قرار با و آورد وجود
 يطرف از. باشد داشته تسلط حكومت و برخالفت حاكم ياسيس موج بر سوار خود فكر مقابل
 مصادره حكومتش و خود نفع به افتييم شيافزا روز به روز كه را ياعتزال انيجر بالقوه خطر
 ريمس از شد حكومت ستد در يالهيوس به ليتبد معتزله دهيعق يوقت محنه انيجر در. كرد
 و مامون واقع در و شد ليتبد حكومت مخالفان كنترل يبرا يدستگاه به و منحرف خود ياصل

 كاستند نيمحدث و فقها قدرت از  دنديرس خود عمده هدف دو به محنه جاديا با واثق و معتصم
 خيتار در كند جاديا يداريپا يفقه مذهب بتواند كه يرومندين هيفق چيه ظهور ن،يا از بعد رايز

 انيجر آن شدن يدولت با و انداخت رونق از و اعتباريب مردم نزد را معتزله دهيعق.  ندارد وجود
 به حكومت يبرا يديتهد يگريد و داد دست از  را خود يمردم قدرت و گاهيپا معتزله
 كرد رانكا را قرآن خلق مسئله و داد انيپا محنه عصر به متوكل كه آن از پس. آمدينم حساب

 و ديعقا شيتفت يهادادگاه و واقعه نيا انيبان با بعد به دوران نيا از خواند؛ نادرست را آن و
 يامدهايپ بروز موجب زين امر نيهم و ديگرد برخورد گريد ينوع به آن مخالفان نيهمچن
 و ميقد به اعتقاد ، متوكل نشستن خالفت به با يكل طور به. شد محنه واقعه به نسبت يديجد
 اهل و نيمحدث ، دوره نيا يط در. گرفت راآن بودن حادث و مخلوق جاي قرآن بودن يازل

 شده زده كنار مردم انيم در و يعباس حكومت دستگاه از ن،يشيپ فهيخل سه زمان در كه سنت
 كوتاه، يادوره از پس قيطر نيبد و گرفتند قرار يعباس فهيخل تيحما مورد دوباره بودند،
 انزوا به انيمعتزل متوكل، حكومت با همزمان  گريد طرف از و افتندي باز را دخو گذشته عظمت
 نيا .ابندي دست مامون زمان در خود اوج روزگار به نتوانستند هرگز ريدگ و شدند كشانده

 از داشت؛ دنبال به زين را يگريد يامدهايپ قرآن خلق واقعه و محنه عصر به نسبت هيرو رييتغ
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 اعتبار و شدندينم محسوب مملكت اول فرد گذشته همچون گريد يعباس يخلفا جمله آن
 و امبريپ حق به نانيجانش را آنان گذشته در مردم عموم كه چرا دادند؛ دست از را خود هياول

 خود، از شيپ يخلفا اشتباهات به متوكل اعتراف با اما خواندند،يم ممتاز ينيد يتيشخص
 و ينيد وجهه و افتندي تنزل مردم چشم در ليدل نيهم به و شد شكسته يعباس فهيخل حرمت

 با و زور به محنه واقعه قبوالندن كه گفت ديبا يكل طور به. گشت دارخدشه آنها ياسيس يحت
 نيبنابرا. بود مردم اريس به انيعباس و انيمعتزل يسو از گرفته صورت يهاشكنجه و فشارها

 ريسا بر انيمعتزل كه ييهاشكنجه و هاتياذ و آزار فشارها، تمام رغم به كه كرد عناون ديبا
 بلكه افت؛ين رواج عموم، انيم در آنها يهاآموزه و فرقه نيا تنها نه ساختند، وارد مردم

 و داشت دنبال به زين را مردم عموم يحت و يمذهب يهافرقه و هاگروه ريسا يتينارضا موجبات
 انيپا محض به و محنه عصر از پس هك يطور به فرارگرفت؛ را مردم سراسر نفرت از يموج
 هايحنبل و ديرس انيپا به شهيهم يبرا زين يمعتزل فرقه ييطال دوران متوكل، زمان در يعني آن،
 دستگاه در و مردم نيب در را هاآن يجا و دنديرس اوج به سنت اهل يكل طور به و انيحنف و

 به آنان حد از شيب توجه به هتوج با و سنت، اهل يريگ اوج تبع به. گرفتند يعباس خالفت
- يم ساخته ياسالم قلمرو در يشماريب مدارس كه چند هر بعد، به زمان نيا از قرآن، و سنت
 يكالم علوم نيهمچن و بوده سنت اهل روانيپ يبرا و يمحور تك مدارس نيا شتريب اما شود؛

 يامدهايپ گريد از. دشوينم يتوجه آنها سيتدر به و افتديم رونق از  منطق و فلسفه همچون
 سراسر در يمردم يهاشورش و هايتينارضا موج وعيش به توانيم دوره نيا يط در محنه
 يهجر سوم قرن از و كم كم زين آن تبع به و زمان نيهم از  قايدق و داشت اشاره يعباس قلمرو

- يم جمله آن از كه شدند حكومت يمدع و كردند علم قد مستقل مهين و مستقل يهاحكومت
 ها حكومت نيا يبرخ.  كرد اشاره .. و انيفاطم ه،يبو آل ان،يسامان ان،يصفار ان،يطاهر به توان
 نيا جهينت در. كردند يم تيحما د،يبخش يم تيمشروع آنها به آنكه جهت به فهيخل از تنها

 اهواز و فارس مناطق از يبرخ عراق، تنها و افتي كاهش خالفت حكومت وسعت ها حكومت
- حكومت گريد اي و  هايلميد اي ترك غالمات نظر تحت هم آن كه ماند يباق خلفا دست در

  . بود آنان از پس يها
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