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چکیده
منابع تاريخی از گسترش درگيريها و اختالفات مذهبی در دوره حاكميت آل بويه در بغداد سخن گفته اند. اين 
در حالی است كه سالها پيش از تسّلط آل بويه بر اين شهر، اهل سنت و شيعيان در اين شهر سكونت داشته اند. 
مســئله اين پژوهش اين اســت كه با قدرت يافتن آل بويه در قالب حكومتی شيعه مذهب، در سياستهای اين 
حاكميت و مديريت امور جاری بغــداد چه تغييراتی رخ داد كه موجب بروز اختالفات مذهبی گرديد. آنچه 
از خالل بررســی منابع به دست می آيد نشان دهنده عواملی است كه مهم ترين آنها عبارت اند از: 1ـ تعصبات 
مذهبی عوام شيعيان و اهل سنت 2ـ رفتارهای حاكمان جامعه، ضعف مديريتی و قدرت سياسی آنان در اين 

دوره 3ـ انگيزه های اقتصادی 4ـ  نقش آفرينی عالمان و فقيهان بغداد.

کلیدواژه ها: آل بویه، بغداد، اختالفات مذهبی، شیعیان، اهل سنت.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی 
سال دوازدهم/ دوره جدید/ شماره 47/ بهار و تابستان 1396

صص 13-5
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مقدمه
از جمله آسيبهايی كه در مناطق مختلف جهان اسالم، 
در طــول تاريخ پرفــراز و نشــيب آن، اتفاق افتاده 
اســت و امروزه هم گاه ديده می شــود، درگيريهای 
مذهبی است. اگرچه اختالفات اعتقادی در بين فِرق 
اســالمی می تواند به عنوان زمينه ای برای درگيری به 
شمار رود، اما به هيچ وجه مانعی جدی برای زندگی 
مســالمت آميز و همراه با احترام برای پيروان هريك 
از اين مذاهب نيست؛ بلكه همواره عواملی بيرونی بر 
فضای اين اختالفات ســايه افكنده و زندگی روزمره 
و عادی مسلمانان را با مخاطره روبه رو نموده است. 
يكــی از مقاطعی كه منابع تاريخی از شــدت گرفتن 
درگيريهای مذهبــی در آن دوره گــزارش داده اند، 
دوره حاكميت آل بويه در بغداد اســت. شناخت علل 
و اســباب تشــديدكننده اختالفــات و بهره گيری از 
تجربه تاريخی آن، به رفع زمينه های اختالف برانگيز، 
مديريت و كنترل زمينه های اختالف در دوره  معاصر 
ياری خواهد رســاند. منابع تاريخی و كالمی شــيعه 
و ســنی، با عنايت به وجــود زمينه های اختالف در 
اعتقادات پيروان مذاهب اســالمی، چند عامل را در 
شعله ور شدن آتش درگيريهای مذهبی در دوره  مورد 
بحث مؤثر دانسته اند؛ در اين پژوهش به بررسی آنها 

پرداخته خواهد شد.

آل بویه در بغداد
خاندان بويه در حدود يك قرن ـ از نيمه قرن چهارم 
تا نيمه قرن پنجم هجریـ  در عراق سلطه داشت و در 
حقيقت تعيين كننده اصلی شــرايط سياسی، اجتماعی 
به شــمار می رفت.1 منابع تاريخی در شــيعه مذهب 
بودِن خاندان بويه اتفاق نظــر دارند اما درخصوص 
اعتقاد آنان به مذهب زيدی يا امامی )اثنی عشــری( 
اختالف نظر دارند.2 مورخان اهل سنت از آنان با لقب 
»رافضی« ياد كرده اند درحالی كه دسته ای از مورخان 

1. دولت عباسيان، ص 220.
2. البدايه و النهايه، ج 11، ص 224.

شــيعه به اين دليل كه غالب ديلميان به دســت ناصر 
اطروش، داعی و امام معروف زيديه در طبرســتان، 
اسالم پذيرفته و به تشيع گرويده اند و همچنين به علت 
اينكه آل بويه خالفت خليفه  عباســی را پذيرفته اند، 
آنان را زيدی مذهب دانســته اند.3 شماری ديگر نيز با 
رد زيدی بودن آل بويه ايشــان را شيعه اثنی عشری و 
پيرو مذهب امامی معرفی نموده اند.4 اعالم نظر قطعی 
در خصوص مذهب آل بويه به بحثی مفصل نياز دارد 
و زمانــی ديگر می طلبد كه از حيطــه  موضوع اين 
پژوهش بيرون اســت؛ اما به هر صورت در دلبستگی 
اين خاندان به مبانی كالمی جريان تشــيع )زيدی يا 

امامی( هيچ گونه اختالفی وجود ندارد.
اميران آل بويه پس از سلطه بر عراق اصرار داشتند در 
برابر ديدگان مردم بغدادـ  كه غالبًا بر مذهب اهل سنت 
بودند ـ اظهار به اطاعت از خليفه  عباسی كنند؛ چرا 
كه از نفوذ دينی ايشان در ميان مسلمانان آگاه بودند. 
بر اين اســاس آل بويه بدون اينكه مذهب عباسيان را 
بپذيرند، با توجه به تأثير مذهبی آنان در مناطق تحت 
سلطه خود و به منظور جلوگيری از تنشهای مذهبی با 
آنان همراهی نشان می دادند. از آن جمله گزارشهای 
ابن جوزی از همراهی معزالدوله با خليفه  عباسی در 

مناسبتها، تفريح، پياده روی يا اسب سواری است.5
اگرچه پيش از حاكمان آل بويه شــماری از مناسبتها 
و مراسم مذهب تشيع در مراكز تجمع شيعيان برگزار 
می گرديد، اما ايشان بودند كه برای نخستين بار برخی 
مناسبتها و مراسم مذهب تشيع را به صورت علنی در 
منطقه ای مانند بغداد كه اهل سنت به صورت گسترده 
در آن سكونت داشــتند، برقرار نمودند؛ از جمله اين 
مراســم می توان به برگزاری مراسم عزاداری محرم و 
روز عاشورا در سال 352 هجری به دستور معزالدوله 
اشاره داشت كه طی آن شيعيان بغداد با بستن بازارها 
و نوحه سرايی در اين روز نســبت به خاندان پيامبر 

3. زندگی سياسی و فرهنگی شيعيان بغداد، ص 208.
4. همان؛ العبر تاريخ ابن خلدون، ج 2، ص 652.

5. المنتظم، ج 14، ص 109.
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ادای احترام نمودنــد.6 همچنين منابع اذعان دارند كه 
از جمله شاخص ترين اين مناسبتها توجه به روز 18 
ذی الحجه و برپايی مجالس جشن به مناسبت غدير خم 
است كه از همان سال در مناطق زير سيطره آل بويه و 
به ويژه در بغداد انجام گرديده است.7 همچنين آل بويه 
به توســعه و تعمير اماكن مقدس و آرامگاههای مورد 
احترام شــيعيان مانند مرقد امامان شيعه اقدام نمودند 
كه ازجمله آنها می توان بــه اقدامات عضدالدوله در 
تعمير و توسعه حرم امام علی)ع( اشاره نمود.8 با دقت 
در اقدامات انجام شــده آل بويه در اين دوره، به ويژه 
در مسائلی كه برای شيعيان دارای جنبه های اعتقادی 
مهم تری بود، مانند برگزاری گســترده عيد غدير خم 
كــه به عنوان اصلی ترين ركن اعتقادی تشــيع درباره 
حق خالفت و جانشــينی پيامبر اسالم)ص( به شمار 
می رود، می توان انتظار داشــت كه اين گونه اقدامات 
برای نخستين بار در مناطقی كه سالها محل سكونت 
و تحت حاكميت اهل سنت بود، مورد انتقاد و مخالفت 

قرار گيرد.
علی رغم اصرار و تاكيد آل بويه بر مذهب تشــيع و 
تالش برای علنی كردن مراســم و مناســبتهای مهم 
اعتقادی آن، در منابع تاريخی هيچ موردی از اعمال 
تعصب مذهبی، مانند آنچــه گاهی حكومتهای اهل 
سنت روا می داشــتند، از آنان گزارش نشده است؛9 
بنابراين اعمال تعصب مذهبی نسبت به اهل سنت به 
دو دليلی كه در پی می آيد مطلوب حاكميت آل بويه 
نبوده اســت؛ الف: تمايل آل بويه به تداوم حاكميت 
خود در فضايی آرام و به دور از درگيريهای مذهبی 
و آن هم در شــهر مهمی مانند بغداد كه اهل ســنت 
بيشترين ســاكنان آن را تشــكيل می داد. ب: عدم 
فراهم نمودن بهانه مذهبی برای سامانيان، سلجوقيان 
و غزنويان كه داعيه ســنی گری و اطاعت از خليفه 

6. الكامل فی التاريخ، ج 8، ص 549.
7. شذرات الذهب، ج 4، ص 247.

8. تاريخ روضة الصفا، ج 6، ص 2990.
9. زندگی سياسی و فرهنگی شيعيان بغداد، ص 208.

عباسی داشتند.10

دالیل درگیریهای مذهبی شــیعه و سنی در 
بغداد در دوره حاکمیت آل بویه

همان گونه كه اشــاره گرديد در بغــداِد آل بويه وقوع 
برخی اختالفات و درگيريهای مذهبی در بين شيعيان 
و اهل سنت گزارش شده است. علی رغم تاكيد منابع 
تاريخ اســالم بر عدم تعصب و سخت گيری مذهبی 
حاكمان آل بويه، بررسی و درك علل اين اتفاقات در 
جامعه اســالمی بغداد و بهره بــرداری از آن در حال 
حاضــر نيز مهم و قابل تأمل خواهد بود. اگرچه منابع 
تاريخــی كمتر با نگاه تحليلی به علت اين گونه وقايع 
توجه نموده اند، اما از خالل دقت در محتوای اين آثار 
می توان برخی نقاط برجسته و داليل اين اقدامات را 
به عنوان اصلی ترين علت درگيريهای مذهبی شيعه و 
اهل سنت مشــخص نمود. در اين بخش به معرفی و 

نقد اين موارد پرداخته خواهد شد.
1( رواج علم کالم و عالقه به مناظرات مذهبی

يكی از داليل و انگيزه های وقــوع اختالف مذهبی 
در قــرن چهارم و پنجم هجری، توســعه علم كالم و 
عمومی شــدن مناظره در خصوص مباحث عقيدتی 
است؛ همچنين عالقه مردم به مناظرات در اين عصر، 
در همه مناطق شــرق و غرب جهان اسالم از ديگر 
داليل اين رويداد دانسته شده است. گفته شده در اين 
دوره بسياری از مردم دارای معلومات عميق مذهبی 
بودند. برای نمونه قزوينی در آثار البالد و اخبار العباد 
آورده اســت كه ابن حوقل ضمن بيان مشاهدات خود 
در خوزســتان از دو باربر ياد كرده كه در حال حمل 
بارهای گران بر ســر و دوش خود سرگرم گفتگو و 
بحث درباره مسائلی از علم كالم بوده اند.11 ظاهراً، در 
اين دوره، چنين اتفاقاتی در ديگر مناطق جهان اسالم 
نيز گزارش شده است؛ به عنوان نمونه منابع از اطالع 

10. همان، ص 212.
11. آثار البالد و اخبار العباد، ص 378؛ تاريخ آل بويه، ص 70.
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عوام خــوارزم از علم كالم حكايــت دارند و اينكه 
چون عالمی وارد اين شهر می شد، مردم گرد او جمع 
می شــدند و با وی به بحث می پرداختند.12 بنابراين 
در چنين شــرايطی، تعصبات و افراط عوام الناس در 
مناظــرات و مباحث راه يافته در آنها از يك ســو، و 
عدم مديريت مجالس بحث و مناظره از سوی ديگر، 
در شــهری مانند بغداد كه اساسًا زمينه وقوع اين گونه 
اختالفات در آن وجود نداشت، درگيريهايی خشن در 
بين پيروان مذاهب مختلف اســالمی ـ اعم از شيعه و 

سنی ـ به ارمغان آورد.
درست است كه اين گونه مناظرات قبل از آل بويه نيز 
وجود داشته است. اما نبايد از نظر دور داشت كه در 
همه موارد بحث، هر دو جريان مذهبی اهل ســنت و 
تشــيع دارای نهادهای سياسی و حاكميتی و به تعبير 
ديگر دارای قدرت سياســی و نظامی هســتند. بدين 
ترتيب روشــن اســت كه فضای سياسی اين دوره با 
قبل از آن، كه قدرت سياســی و مديريت جامعه تنها 
در اختيار دســتگاه خالفت و اهل سنت بود، به كلی 
متفاوت اســت و پيروان هر يــك از اين مذاهب به 
اعتبار حمايت و پشتوانه دستگاه سياسی هم عقيده با 

خود، به اقدامات خشونت آميز دست می زنند.
2( تعصبات مذهبی عوام اهل سنت و شیعه

تعصبات افراطی و توهين به مقدســات مذاهب ديگر 
از سوی عوام جامعه اســالمی از جمله داليل بروز 
اختالفات مذهبی در تاريخ اســالم است. اين قضيه 
تنها منحصر به بغداد و سده های چهارم و پنجم هجری 
نيست؛ با بررسی حوزه گسترده تاريخ اسالم، از صدر 
اســالم تا امروز، بســياری از اين موارد اكنون هم به 
چشــم می خورد. بر اين پايه در همــه موارد بحث، 
منابع تاريخ اســالم از وقوع درگيريهايی در مناطق 
ديگر جهان اســالم غير از بغداد حكايت می كنند كه 
اصلی ترين عامل آن رفتار عوام مســلمانان، از شيعه 
و سنی، است؛ از آن جمله درگيری و زدوخورد های 

12. آثار البالد و اخبار العباد، ص 378.

خونينی اســت كه بين اهل قم و اصفهــان در دوره 
حاكميت ركن الدوله ديلمی به علت توهين به صحابه، 
به وقــوع می پيوندد و در نهايت با دخالت ركن الدوله 
خاتمه می يابد.13 بنابراين ريشــه برخی از اختالفات 
مذهبی در بغداد را می تــوان در اقدامات تعصب آميز 
مســلمانان، اعم از شيعه و ســنی، جستجو كرد، چرا 
كه بافت جمعيتی و تنوع اعتقادی در بين ساكنان اين 
شــهر عاملی مهم در پديد آمدن اين گونه حوادث به 
شــمار می رفت و به تعبيری زمينه بروز اختالفات در 
اين شــهر بيش از مناطق ديگر بود. در اين بخش به 

برخی از اين زمينه ها و اقدامات اشاره می گردد.
در برخی از حوادث، عامل شــروع فتنه و درگيری 
شيعيان معرفی شده اند؛ و آورده اند گاه مسبب آن يك 
فرد بوده و گاهی رفتار گروهی شــيعيان زمينه بروز 
آن را فراهم كرده اســت. سّب صحابه از سوی برخی 
شيعيان عمده ترين عاملی است كه منابع از آن به عنوان 
انگيزه و بهانه شــروع فتنه ســخن به ميان آورده اند؛ 
اين امر، در چندين مورد، باعث تحريك اهل ســنت 
و حمله آنان به مناطق شيعه نشــين گرديده است.14 
بر اســاس گزارش منابع در مــواردی نيز رفتارهای 
جمعی شــيعيان به عنوان دليل به وجود آمدن اختالف 
و درگيری به شــماره رفته اســت؛ ازجمله منابع در 
ضمن گزارش حوادث سال 351 هجری، آورده اند كه 
شيعيان شماری از صحابه را با ديوارنويسی بر مساجد 
لعن كرده اند. اين اقدام موجب تحريك احساســات و 
واكنش اهل ســنت و در نهايت تخريب شبانه مسجد 
گرديده اســت.15 اين نوع اقدامــات را هم به عوام 
شيعيان نسبت داده اند و هم به اهل سنت. برخی ديگر 
مانند ابن اثير اذعان دارند كه اين قضيه و موارد مشابه 
با آن، با حمايت و دســتور حاكمان آل بويه و استفاده 
از ضعف جايگاه خالفت عباسی در اين دوره صورت 
13. الكامــل فی التاريخ، ج 8، ص 517؛ البدايــه و النهايه، ج 11، 

ص 230.
14. همان، ج 11، صص 236-232.
15. النجوم الزاهره، ج 3، ص 332.
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گرفته اســت.16 اگرچه احساس امنيت برخی شيعيان 
برای ارتكاب چنين رفتارهای افراطی در دوره قدرت 
يافتن حاكميت شــيعی آل بويه قابل انكار نيست، اما 
نقش حاكمان سياسی در ايجاد يا افزايش درگيريهای 

مذهبی را در ادامه مورد بررسی قرار خواهيم داد.
عالوه بر نقش عوام جامعه شــيعه بغــداد در انجام 
برخی رفتارهای افراطی و تعصبــات مذهبی، منابع 
تاريخ اسالم معارضه اهل سنت با شيعيان و تعصبات 
برخی از اهل ســنت را نيز مورد توجه قرارداده اند. 
بر اساس اين گزارشها محل وقوع بسياری از فتنه ها 
و زدوخورد هايــی كه به وقوع می پيوســت مناطق 
شيعه نشين بود كه نشــان دهنده تعرض متعصبان اهل 
ســنت به محل سكونت شــيعيان به شمار می رود.17 
همچنين گفته شــده اســت در برخی موارد عامالن 
ايجاد فتنه به صورت مشخص برخی از افراد شناخته 
شــده اهل سنت بودند كه پس از بازداشت آنها غائله 
خاتمــه می يافت و آرامش به شــهر بازمی گشــت. 
از جملــه اين حوادث درگيری بزرگی اســت كه در 
ســال 349 هجری در بغداد برپاشده است.18 در اين 
شرايط برخی از گروههای افراطی و ناصبی در بغداد 
كه ظاهراً از پيروان اهل ســنت به شمار می رفتند، با 
انجام رفتارهايی كه حتی عامه اهل ســنت نيز آن را 
نمی پذيرفتند، اوضاع تعامل مذهبی اهل سنت و شيعه 
را دچار تنشهای شــديد می نمودند. ابن اثير در ضمن 
وقايع ســال 363 هجری در بغداد بــه ايجاد فتنه ای 
بزرگ اشــاره دارد كه علــت آن را اقدام گروهی از 
متعصبان اهل سنت می داند؛ بر اساس روايت او زنی را 
سوار بر شتر كردند، او را عايشه نام نهادند و كسی را 
هم طلحه و ديگری را زبير ناميدند. اين گروه ظاهراً با 
دسته ديگری )شيعه( به جنگ می پرداختند و می گفتند 

16. الكامل فی التاريخ، ج 8، صص 542و543؛ تاريخ روضة  الصفا، 
ج 6، ص 2987.

17. المنتظم، ج 4، ص 126.
18. شذرات الذهب، ج 4، ص 257؛ تاريخ االسالم، ج 25، ص 231.

ما با اصحاب علی بن ابی طالب)ع( می جنگيم.19
با دقت در اين گونه گزارشــها و بررسی اقدامات ياد 
شــده به دست شــمار معدودی از عوام اهل سنت و 
تشــيع، روشن می گردد كه ريشــه و عامل به وجود 
آمــدن برخی از حوادث خونين كه نه اهل ســنت و 
نه شيعه هيچ گونه ســودی از آن نمی بردند، تعصبات 
و رفتارهای افراطی بوده اســت، نه اعمال عاقالنه و 
منطقی و منطبق بر مبانی صحيح اســالمی. رفتارهای 
نسنجيده ای كه همواره در طول تاريخ به زيان جهان 
اسالم و به نفع مخالفان فرهنگ و تمدن اسالمی تمام 

شده است.20
3( نقش عوامل سیاسی در دوره حاکمیت آل بویه

قدرت يافتن آل بويه به عنوان حاكميتی با گرايشــهای 
شــيعی در بخشــهای مهمی از جهان اسالم از جمله 
در بغــداد، در قــرون چهارم و پنجــم هجری، خود 
می توانســت باعث ايجاد حساسيت گردد و به عنوان 
عاملی برای درگيری در جامعه اســالمی از ســوی 
خالفت عباســی و پيروان ســنی مذهب آن به شمار 
رود. اگرچه قبل از شــكل گيری حاكميت آل بويه نيز 
اختالفات مذهبی در بين مسلمانان اتفاق می افتاد، اما 
تفاوت آن با همه پس از استقرار حكومت آل بويه، اين 
است كه در عصر آل بويه اين درگيريها عالوه بر جنبه 
اعتقادی، دارای اهميت سياســی نيز گرديد.21 بدين 
ترتيب واكنش اهل ســنت اين مناطق عليه برخی از 
فعاليتهای مذهبی شيعيان ـ برگزاری مراسم عاشورا يا 
بزرگداشــت روز غدير خمـ  دور از انتظار نبود. البته 
در اين شرايط گاهی گرايشهای شديد مذهبی حاكمان 
آل بويه و يا رفتارهايی كه از سوی جامعه مذهبی اهل 
سنت مورد قبول واقع نمی گرديد، نيز به سخت تر شدن 
شــرايط و بر هم زدن فضای هم زيستی مسالمت آميز 
منجر می شد. رفتارهايی از قبيل سّب و تكفير برخی 

19. تاريخ آل بويه، ص 31؛ البدايه و النهايه، ج 11، ص 275.
20. همان.

21. زندگی سياســی و فرهنگی شــيعيان بغــداد، ص 210؛ دولت 
عباسيان، ص 226.
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صحابه از جمله اين موارد به شمار می رود.22 عالوه بر 
اين موارد ناخرسندی خليفه عباسی از آل بويه به داليل 
سياسی و مذهبی و در نتيجه تحريك احتمالی پيروان 
اهل ســنت خويش را نبايد از نظر دور داشت. اگرچه 
مورخان اهل سنت از نقش مستقيم خلفای عباسی در 
تبليغ عليه اقدامات آل بويه يا شيعيان به صراحت سخن 
نمی گويند، اما همواره به ناخشنودی خليفه از اقدامات 
شيعيان و اجبار او در پذيرش برنامه های ايشان اشاره 
نموده اند.23 عدم تالش جدی از سوی حاكميت مذهبی 
و سياسی بغداد يعنی خليفه عباسی و حاكمان آل بويه 
در كنترل و مهار اختالفات به وجود آمده در گزارشهای 
تاريخی كاماًل مشهود است. گزارش يك مورد از اين 
درگيريها كه در ديوان المبتدأ و الخبر آمده اســت، از 
عدم اهتمام جدی حاكميت شهر بغداد در حل قاطع و 

سريع اين گونه اختالفات حكايت می كند.24
ابن خلدون در تحليل خود، عالوه بر موارد ياد شــده، 
از موقعيت قدرت و ضعــف حكومتها به عنوان عاملی 
برای ثبات و آرامش يا اختالف و درگيری در جامعه 
بغداد سخن می گويد؛ او يكی از داليل پرداختن عوام 
مسلمانان به بحثهای اختالف برانگيز و درگير شدن در 
فتنه ها را ضعف حكومت مركزی در اين حوزه می داند. 
بر اين اســاس عدم توان خالفت عباسی در اين دوره 
و همچنين ضعف جايگاه سياســی و قدرت آل بويه در 
اواخر دوره حاكميت آنها را می توان از جمله مواردی 
دانســت كه غيرمســتقيم در ايجاد فضای اختالفات 

مذهبی نقش داشته است.25
4( عوامل و انگیزه های اقتصادی

قباًل اشــاره گرديد كه محله كرخ بغداد مهم ترين منطقه 
شيعه نشين اين شهر به شمار می رفت. كرخ، گذشته از 
اينكه از آبادترين مناطــق بغداد بود، در دوره منصور 
عباســی، به داليلی مهم ترين بازارهــای اقتصادی به 

22. الكامل فی التاريخ، ج 8، صص 542و543.
23. همان.

24. ديوان المبتدأ و الخبر، ج 3، ص 713.
25. همان، ج 3، ص 590.

ايــن منطقه منتقل گرديد.26 منابــع تاريخی از توليد و 
انبار مقدار فراوان غله در اين منطقه و حضور تاجران 
بی شــمار در دوره حاكميت آل بويه خبــر داده اند.27 
همچنين غالب مورخان ســنی و شيعه اذعان دارند كه 
عمده درگيريهای مذهبــی آل بويه در محله كرخ واقع 
شــده و درگيريهای متعددی را تجربه كرده اســت.28 
اگرچه دليــل اصلی وقوع اين درگيريها در محله كرخ 
ســكونت شــيعيان در آن بود، اما در عين حال نقش 
انگيزه های اقتصادی و منفعت طلبيهای مادی نيز روشن 
و آشــكار اســت؛ مورخان در حين گزارش بسياری 
از اين درگيريهای مذهبــی قرنهای چهارم و پنجم، از 
غارت محله كرخ سخن به ميان آورده اند. كلمه عربی 
»نهب« )غارت(، واژه ای است كه مورخان در غالب اين 
گزارشها به كار برده اند.29 بنابراين اگر در اين درگيريها 
فقط انگيزه مذهبی عامل اصلی می بود، تكرار گزارش 
و عبــارت غارت اموال در دفعــات متعدد، آن هم در 
محله ثروتمند كرخ، بی معنی می نمود. بر اين اساس در 
بيشتر اين اتفاقات، بدون شك، وقوع خشك سالی و به 
دنبال آن قحطی در ساير مناطق بغداد باعث می شد  گاه 
راه زنان و سودجويان به بهانه موضوعات مذهبی )مانند 
توهين به صحابه، برگزاری مراســم در مناسبتها مانند 
غدير و عاشــورا( و در واقع بــا هدف غارت اموال و 
غله، به بازارهای كرخ هجوم بياورند.30 به عنوان نمونه 
در بيشتر عبارات ابن جوزی در گزارش اين موضوع از 
واژه نهب استفاده شده است.31 از جمله در ذكر حوادث 
ســال 478 هجری بغداد، پس از توضيح در خصوص 
قحطی اين شهر و مشكالت معيشتی و كمبود مايحتاج 
عمومی مردم، بالفاصله به درگيری بين اهل ســنت و 

26. احسن التقاسيم، ج 1، ص 166؛ تاريخ بغداد، ج 1، ص 99.
27. الوزراء، صص 85و281.

28. المنتظــم، ج 14، ص 84؛ »كرخ در دوره آل بويه«، صص 107-
.124

29. المنتظم، ج 14، ص 74؛ شذرات الذهب، ج 4، ص 202.
30. شذرات الذهب، ج 4، ص 392.

31. المنتظم، ج 14، ص 75.
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شيعه و غارت نهرالدجاج اشاره نموده است.32
نمونه ديگر روايــت ابن خلدون در ديــوان المبتدأ و 
الخبر اســت كه گذشــته از گزارش نزاع ميان شيعه و 
ســنی و غارت بازارها، آورده است كه عياران اموال 
يهوديان را غارت كردند؛ اين نكته فرضيه نقش آفرينی 
عوامل اقتصادی در شــعله ور كردن اختالفات مذهبی 
را تقويت می نمايــد؛ اختالفاتی كــه اگرچه با ظاهر 
مذهبی در بين پيروان مذاهب اسالمی جريان دارد، اما 
جنبه های اقتصادی و منافع حاصل از آن حتی يهوديان 
را نيز درگير نموده اســت.33 همچنيــن در پاره ای از 
موارد رقابتهای اقتصادی موجود بين ســاكنان منطقه 
شيعه نشين كرخ و ساير مناطق سنی نشين باعث ايجاد 
فتنه می گرديد. برخی از بازرگانان و اشــخاصی كه از 
جمعيت و رونق اقتصادی منطقه كرخ خرســند نبودند، 
با حمله به بازارها و از بين بردن ســرمايه تاجران اين 
منطقه ســعی در ايجاد خســارت به رقبای اقتصادی 
خود داشــتند و اين موضوع مقدمه شروع درگيريهای 
بعدی و ورود عامه اهل سنت و شيعه به اين درگيريها 

می گرديد.34
5( نقش فقهای مذاهب اسالمی

نقــش فقها و عالمــان مذاهب اســالمی در مديريت 
جريانهــای فكری و عقيدتی و نيــز حوادث پيرامون 
آن بســيار حساس و قابل توجه است. بر اساس منابع 
آن دوره، اگرچه در همــه حاكميت آل بويه مناظرات 
و بحثهــای جدی در بيــن فقها و متكلمان شــيعه و 
ســنی درمی گرفت و گاه نيز اختالفــات عمده ای در 
موضوعات مــورد بحث آنان به وجود می آمد، اما اين 
مناظرات به ندرت به ايجاد درگيری فراگير می كشــيد 
و غالبًا در حد يك مباحثــه عالمانه به جا می ماند.35 
بر اســاس منابع تنها برخی از فقهــای اهل حديث و 
حنبلی مذهــِب بغداد گاهی عَلم مخالفت با شــيعيان، 

32. همان، ج 16، صص 241و242.
33. ديوان المبتدأ و الخبر، ج 3، ص 697.

34. تجارب األمم، ج 6، ص 351.
35. همان.

متكلمان و فالســفه را به دست می گرفتند و با بدعت 
خواندن رفتارها و اعتقادات آنان، پيروان حنبلی مذهب 
خويــش را تحريــك می كردند و به مقابله با ســاير 
باعث  اين گونــه رويكردها  مذاهــب فرامی خواندند. 
شــده تا برخی از مآخذ سرچشــمه اصلی ناآراميهای 
شــهر بغداد را در فتاوا و به تبع آن تحريكات علمای 
حنبلِی اين دوره جســتجو كنند و اختالفات ميان علما 
در مباحثات علمی يا خط مشی سياسی را باعث بروز 
كينه و اختالف در جامعه قلمداد نمايند؛ برای نمونه در 
گزارش ابوعلی مســكويه در ذكر حوادث سال 362 
هجری بغداد، از مناظره بين ابواحمد موســوی ـ نقيب 
طالبيين ـ و ابوالفضِل وزير ســخن به ميان آمده است؛ 
بر اســاس اين گزارش در اين مناظره كار به جدال و 
لفاظی كشيده می شــود و زمينه كينه ورزی و درگيری 
اين دو شــخصيت مهم و تأثيرگذار را در سالهای پس 
از آن فراهــم می نمايد كه در نهايت عزل ايشــان از 
مناصبشان را در پی داشت.36 ازاين رو می توان ريشه و 
علت برخی درگيريهای ميان شيعيان و اهل سنت بغداد 
را در رفتارهای فقهای برخــی مذاهب به ويژه حنابله 

جستجو كرد.37
اما در سوی ديگر اين درگيريها، گروهی ديگر از فقها 
و عالمان ســنی و شــيعه بغداد در ايجاد فضای امن و 
تسكين اختالفات و درگيريها كوشش بسيار داشته اند؛ 
به گونــه ای كــه برخی از آنــان بــرای جلوگيری از 
خون ريزی و اختالف ميان مسلمانان تمجيد و ستايش 
شده و اين ويژگی را از مناقب ايشان شمرده اند.38 اين 
عالمان، گاه، از ســوی خليفه عباســی و يا از جانب 
حاكمــان آل بويه مأموريــت می يافتند تــا فتنه ها و 
اختالفات به وجود آمده ميان پيروان شــيعيان و اهل 
ســنت يا اختالف لشــكريان را برطرف كنند و امنيت 
و آرامش را به شــهر بازگردانند.39 از جمله اين موارد 

36. همان.
37. زندگی فرهنگی و سياسی شيعيان بغداد، ص 209.

38. الفخری فی اآلداب السلطانيه، ص 287.
39. ديوان الشريف الرضی، ج 1، ص 5.
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مأموريت يافتن نقبای علوی و عباســی در ريشه يابی 
و حل مخاصمات شــيعه و ســنی بغداد در صفر سال 
443 هجری اســت كه اين دو نقيب بدون جانب داری 
از پيروان مذهب خويش، اهل ســنت را تحريك كننده 
آشــوب و مقصر در درگيری معرفی كردند و حق را با 
شيعيان دانستند.40 بنابراين مالحظه می گردد كه عالمان 
راستين مكتب اسالم، گذشته از اينكه پيرو چه مذهب 
و گرايش فقهی و كالمی ای باشند، به ايجاد هم گرايی و 

زندگی مسالمت آميز مسلمانان كمك نموده اند.

نتیجه گیری
اگرچه منابع تاريخی از داشــتن روحيه تسامح مذهبی 
به عنوان يكی از ويژگيهای حاكميت آل بويه نام برده اند، 
اما انجام رفتارهای نسنجيده در جامعه بغداد هم از سوی 
حاكمــان آل بويه و هم از جانب خلفای بنی عباس، در 
برخی از مواقع موجبات درگيری مسلمان شيعه و سنی 
بغداد را فراهم می نمود. بدين ترتيب ريشــه مواردی 
از اين درگيريها را می توان در رفتارهای سياســی يا 

اقدامات سياستمداران جستجو كرد.
منطقه سكونت شيعيان بغداد كه مزيتها و منافع اقتصادی 
ويژه ای داشــته اســت در تحريك عده ای از مخالفان 
برای حمله به اين منطقه نقش داشته است. اين حمالت 
اگرچــه به نــام و بهانه مذهب شــكل می گرفت، اما 
انگيزه های اقتصادی و به دست آوردن اموال و غنيمت 
در ايجاد آن نقش اساسی ايفا می نمود؛ بنابراين در اين 
شــرايط بهانه اختالف مذهبی، عاملی برای سودجويی 
اقتصادی عده ای خاص، برهم زدن نظم عمومی جامعه 

و سلب آسايش شيعيان و اهل سنت می گرديد.
فقيهان و عالمان فرهيخته و آگاه مسلمان، سنی و شيعه، 
در طول تاريخ اسالم همواره در ايجاد تفاهم و احترام 
به مقدسات ســاير مذاهب اسالمی گام برداشته اند. در 
همه حاكميت آل بويه در بغداد نيز اين عالمان ســنی و 
شــيعه مقبول جمله فرق اسالمی و گرايشهای فقهی و 

40. ديوان المبتدأ و الخبر، ج 3، ص 713.

كالمی آن، در رفع زمينه هــای درگيری و بازگرداندن 
آرامش به بغداد كوششــهای گســترده ای داشــته اند؛ 
به گونه ای كــه در مواقع مختلف به عنــوان نماينده و 
داور از سوی دســتگاه حاكميت در فرونشاندن آتش 
اختالفات نقش اساســی ايفا نموده اند. علی رغم ايفای 
اين نقش مثبت، در موارد معدودی نيز برخی از علمای 
مذاهب اسالمی در ايجاد درگيريها ايفای نقش كرده اند؛ 
بنابراين اســتفاده از ظرفيت علمای مسلمان در كنترل 
هيجانات مذهبی و جهت دهی عالمانه به مسير حركت 
عمومی جامعه از مواردی است كه در رفع درگيريها و 
زدودن غبار تعصب و افراط در جامعه اســالمی مؤثر 

خواهد بود.
بدين ترتيب بر اســاس رويكردها و گزارشهای منابع 
تاريخ اســالم می توان اذعان نمود كه ريشــه بسياری 
از افراطی گريهــا و درگيريهای مخّرب مذهبی در نوع 
رفتار عوام جامعه نهفته اســت. اين دسته از انسانها كه 
خــود دارای بينش و درك روشــن، منطقی و صحيح 
از دين و مذهب نيســتند، با كوچك ترين تحريكی در 
جامعه واكنش نشان داده و حوادث ناگواری را به بار 
می آورند. اين عوامل تحريك كننده ممكن است عوامل 
سياسی، مذهبی باشــند يا مادی و اقتصادی. ازاين رو 
اگرچه عواملی چون اقدامات سياسی، تحريك شماری 
از علمای مذاهب اسالمی، نوع رفتار حكومت آل بويه 
و خالفت عباسی، ضعف آنان در كنترل و اداره جامعه 
بغداد و انگيزه های اقتصادی، در پديد آمدن اختالفات 
مذهبی اين شهر مؤثر بوده است، اما ابزار مورد استفاده 
تمامی اين عوامل، بهره گيــری از ظرفيت موجود در 
عوام مسلمانان شيعه و ســنی است؛ بنابراين تالش و 
اقدام برای آموزش و تربيت دينیـ  اخالقی، آگاه سازی 
عموم مسلمانان در جوامع اســالمی، به خنثی نمودن 
هر نوع نقشــه تفرقه افكنانه و اختالف برانگيز داخلی و 
خارجی در ايجاد جامعه ای آرام و امن برای اهل سنت 

و شيعيان ياری گر است.
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