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چکیده
منابع تاریخی از گسترش درگیریها و اختالفات مذهبی در دوره حاکمیت آلبویه در بغداد سخن گفتهاند .این
در حالی است که سالها پیش از تس ّلط آلبویه بر این شهر ،اهل سنت و شیعیان در این شهر سکونت داشتهاند.
مســئله این پژوهش این اســت که با قدرت یافتن آلبویه در قالب حکومتی شیعهمذهب ،در سیاستهای این
حاکمیت و مدیریت امور جاری بغــداد چه تغییراتی رخ داد که موجب بروز اختالفات مذهبی گردید .آنچه
از خالل بررســی منابع به دست میآید نشاندهنده عواملی است که مهمترین آنها عبارتاند از1 :ـ تعصبات
مذهبی عوام شیعیان و اهل سنت 2ـ رفتارهای حاکمان جامعه ،ضعف مدیریتی و قدرت سیاسی آنان در این
دوره 3ـ انگیزههای اقتصادی 4ـ نقشآفرینی عالمان و فقیهان بغداد.
کلیدواژهها :آل بویه ،بغداد ،اختالفات مذهبی ،شیعیان ،اهل سنت.
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مقدمه
از جمله آسیبهایی که در مناطق مختلف جهان اسالم،
در طــول تاریخ پرفــراز و نشــیب آن ،اتفاق افتاده
اســت و امروزه هم گاه دیده میشــود ،درگیریهای
مذهبی است .اگرچه اختالفات اعتقادی در بین فِرق
اســامی میتواند بهعنوان زمینهای برای درگیری به
شمار رود ،اما به هیچوجه مانعی جدی برای زندگی
مســالمتآمیز و همراه با احترام برای پیروان هریک
از این مذاهب نیست؛ بلکه همواره عواملی بیرونی بر
فضای این اختالفات ســایه افکنده و زندگی روزمره
و عادی مسلمانان را با مخاطره روبهرو نموده است.
یکــی از مقاطعی که منابع تاریخی از شــدت گرفتن
درگیریهای مذهبــی در آن دوره گــزارش دادهاند،
دوره حاکمیت آلبویه در بغداد اســت .شناخت علل
و اســباب تشــدیدکننده اختالفــات و بهرهگیری از
تجربه تاریخی آن ،به رفع زمینههای اختالفبرانگیز،
مدیریت و کنترل زمینههای اختالف در دوره معاصر
یاری خواهد رســاند .منابع تاریخی و کالمی شــیعه
و ســنی ،با عنایت به وجــود زمینههای اختالف در
اعتقادات پیروان مذاهب اســامی ،چند عامل را در
شعلهور شدن آتش درگیریهای مذهبی در دوره مورد
بحث مؤثر دانستهاند؛ در این پژوهش به بررسی آنها
پرداخته خواهد شد.
آل بویه در بغداد
خاندان بویه در حدود یک قرن ـ از نیمه قرن چهارم
تا نیمه قرن پنجم هجری ـ در عراق سلطه داشت و در
حقیقت تعیینکننده اصلی شــرایط سیاسی ،اجتماعی
به شــمار میرفت 1.منابع تاریخی در شــیعهمذهب
ِ
بودن خاندان بویه اتفاق نظــر دارند اما درخصوص

اعتقاد آنان به مذهب زیدی یا امامی (اثنیعشــری)
اختالفنظر دارند 2.مورخان اهل سنت از آنان با لقب
«رافضی» یاد کردهاند درحالیکه دستهای از مورخان
 .1دولت عباسیان ،ص .220
 .2البدایه و النهایه ،ج  ،11ص .224

شــیعه به این دلیل که غالب دیلمیان بهدســت ناصر
اطروش ،داعی و امام معروف زیدیه در طبرســتان،
اسالم پذیرفته و به تشیع گرویدهاند و همچنین به علت
اینکه آلبویه خالفت خلیفه عباســی را پذیرفتهاند،
آنان را زیدیمذهب دانســتهاند 3.شماری دیگر نیز با
رد زیدی بودن آلبویه ایشــان را شیعه اثنیعشری و
پیرو مذهب امامی معرفی نمودهاند 4.اعالم نظر قطعی
در خصوص مذهب آلبویه به بحثی مفصل نیاز دارد
و زمانــی دیگر میطلبد که از حیطــه موضوع این
پژوهش بیرون اســت؛ اما به هر صورت در دلبستگی
این خاندان به مبانی کالمی جریان تشــیع (زیدی یا
امامی) هیچگونه اختالفی وجود ندارد.
امیران آلبویه پس از سلطه بر عراق اصرار داشتند در
برابر دیدگان مردم بغداد ـ که غالب ًا بر مذهب اهل سنت
بودند ـ اظهار به اطاعت از خلیفه عباسی کنند؛ چرا
که از نفوذ دینی ایشان در میان مسلمانان آگاه بودند.
بر این اســاس آلبویه بدون اینکه مذهب عباسیان را
بپذیرند ،با توجه به تأثیر مذهبی آنان در مناطق تحت
سلطه خود و بهمنظور جلوگیری از تنشهای مذهبی با
آنان همراهی نشان میدادند .از آن جمله گزارشهای
ابنجوزی از همراهی معزالدوله با خلیفه عباسی در
5
مناسبتها ،تفریح ،پیادهروی یا اسبسواری است.
اگرچه پیش از حاکمان آلبویه شــماری از مناسبتها
و مراسم مذهب تشیع در مراکز تجمع شیعیان برگزار
میگردید ،اما ایشان بودند که برای نخستین بار برخی
مناسبتها و مراسم مذهب تشیع را بهصورت علنی در
منطقهای مانند بغداد که اهل سنت بهصورت گسترده
در آن سکونت داشــتند ،برقرار نمودند؛ از جمله این
مراســم میتوان به برگزاری مراسم عزاداری محرم و
روز عاشورا در سال  352هجری به دستور معزالدوله
اشاره داشت که طی آن شیعیان بغداد با بستن بازارها
و نوحهسرایی در این روز نســبت به خاندان پیامبر
 .3زندگی سیاسی و فرهنگی شیعیان بغداد ،ص .208
 .4همان؛ العبر تاریخ ابنخلدون ،ج  ،2ص .652
 .5المنتظم ،ج  ،14ص .109

 .6الکامل فی التاریخ ،ج  ،8ص .549
 .7شذرات الذهب ،ج  ،4ص .247
 .8تاریخ روضة الصفا ،ج  ،6ص .2990
 .9زندگی سیاسی و فرهنگی شیعیان بغداد ،ص .208

دالیل درگیریهای مذهبی شــیعه و سنی در
بغداد در دوره حاکمیت آل بویه
همانگونه که اشــاره گردید در بغــدا ِد آلبویه وقوع
برخی اختالفات و درگیریهای مذهبی در بین شیعیان
و اهل سنت گزارش شده است .علیرغم تاکید منابع
تاریخ اســام بر عدم تعصب و سختگیری مذهبی
حاکمان آلبویه ،بررسی و درک علل این اتفاقات در
جامعه اســامی بغداد و بهرهبــرداری از آن در حال
حاضــر نیز مهم و قابلتأمل خواهد بود .اگرچه منابع
تاریخــی کمتر با نگاه تحلیلی به علت اینگونه وقایع
توجه نمودهاند ،اما از خالل دقت در محتوای این آثار
میتوان برخی نقاط برجسته و دالیل این اقدامات را
بهعنوان اصلیترین علت درگیریهای مذهبی شیعه و
اهل سنت مشــخص نمود .در این بخش به معرفی و
نقد این موارد پرداخته خواهد شد.
 )1رواج علم کالم و عالقه به مناظرات مذهبی

یکی از دالیل و انگیزههای وقــوع اختالف مذهبی
در قــرن چهارم و پنجم هجری ،توســعه علم کالم و
عمومی شــدن مناظره در خصوص مباحث عقیدتی
است؛ همچنین عالقه مردم به مناظرات در این عصر،
در همه مناطق شــرق و غرب جهان اسالم از دیگر
دالیل این رویداد دانسته شده است .گفته شده در این
دوره بسیاری از مردم دارای معلومات عمیق مذهبی
بودند .برای نمونه قزوینی در آثار البالد و اخبار العباد
آورده اســت که ابنحوقل ضمن بیان مشاهدات خود
در خوزســتان از دو باربر یاد کرده که در حال حمل
بارهای گران بر ســر و دوش خود سرگرم گفتگو و
بحث درباره مسائلی از علم کالم بودهاند 11.ظاهراً ،در
این دوره ،چنین اتفاقاتی در دیگر مناطق جهان اسالم
نیز گزارش شده است؛ بهعنوان نمونه منابع از اطالع
 .10همان ،ص .212
 .11آثار البالد و اخبار العباد ،ص 378؛ تاریخ آل بویه ،ص .70
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ادای احترام نمودنــد 6.همچنین منابع اذعان دارند که
از جمله شاخصترین این مناسبتها توجه به روز 18
ذیالحجه و برپایی مجالس جشن به مناسبت غدیر خم
است که از همان سال در مناطق زیر سیطره آلبویه و
بهویژه در بغداد انجام گردیده است 7.همچنین آلبویه
به توســعه و تعمیر اماکن مقدس و آرامگاههای مورد
احترام شــیعیان مانند مرقد امامان شیعه اقدام نمودند
که ازجمله آنها میتوان بــه اقدامات عضدالدوله در
تعمیر و توسعه حرم امام علی(ع) اشاره نمود 8.با دقت
در اقدامات انجام شــده آلبویه در این دوره ،بهویژه
در مسائلی که برای شیعیان دارای جنبههای اعتقادی
مهمتری بود ،مانند برگزاری گســترده عید غدیر خم
کــه بهعنوان اصلیترین رکن اعتقادی تشــیع درباره
حق خالفت و جانشــینی پیامبر اسالم(ص) به شمار
میرود ،میتوان انتظار داشــت که اینگونه اقدامات
برای نخستین بار در مناطقی که سالها محل سکونت
و تحت حاکمیت اهل سنت بود ،مورد انتقاد و مخالفت
قرار گیرد.
علیرغم اصرار و تاکید آلبویه بر مذهب تشــیع و
تالش برای علنی کردن مراســم و مناســبتهای مهم
اعتقادی آن ،در منابع تاریخی هیچ موردی از اعمال
تعصب مذهبی ،مانند آنچــه گاهی حکومتهای اهل
9
سنت روا میداشــتند ،از آنان گزارش نشده است؛
بنابراین اعمال تعصب مذهبی نسبت به اهل سنت به
دو دلیلی که در پی میآید مطلوب حاکمیت آلبویه
نبوده اســت؛ الف :تمایل آلبویه به تداوم حاکمیت
خود در فضایی آرام و به دور از درگیریهای مذهبی
و آن هم در شــهر مهمی مانند بغداد که اهل ســنت
بیشترین ســاکنان آن را تشــکیل میداد .ب :عدم
فراهم نمودن بهانه مذهبی برای سامانیان ،سلجوقیان
و غزنویان که داعیه ســنیگری و اطاعت از خلیفه

عباسی داشتند.
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عوام خــوارزم از علم کالم حکایــت دارند و اینکه
چون عالمی وارد این شهر میشد ،مردم گرد او جمع
میشــدند و با وی به بحث میپرداختند 12.بنابراین
در چنین شــرایطی ،تعصبات و افراط عوامالناس در
مناظــرات و مباحث راهیافته در آنها از یک ســو ،و
عدم مدیریت مجالس بحث و مناظره از سوی دیگر،
در شــهری مانند بغداد که اساس ًا زمینه وقوع اینگونه
اختالفات در آن وجود نداشت ،درگیریهایی خشن در
بین پیروان مذاهب مختلف اســامی ـ اعم از شیعه و
سنی ـ به ارمغان آورد.
درست است که اینگونه مناظرات قبل از آلبویه نیز
وجود داشته است .اما نباید از نظر دور داشت که در
همه موارد بحث ،هر دو جریان مذهبی اهل ســنت و
تشــیع دارای نهادهای سیاسی و حاکمیتی و به تعبیر
دیگر دارای قدرت سیاســی و نظامی هســتند .بدین
ترتیب روشــن اســت که فضای سیاسی این دوره با
قبل از آن ،که قدرت سیاســی و مدیریت جامعه تنها
در اختیار دســتگاه خالفت و اهل سنت بود ،بهکلی
متفاوت اســت و پیروان هر یــک از این مذاهب به
اعتبار حمایت و پشتوانه دستگاه سیاسی همعقیده با
خود ،به اقدامات خشونتآمیز دست میزنند.
 )2تعصبات مذهبی عوام اهل سنت و شیعه

تعصبات افراطی و توهین به مقدســات مذاهب دیگر
از سوی عوام جامعه اســامی از جمله دالیل بروز
اختالفات مذهبی در تاریخ اســام است .این قضیه
تنها منحصر به بغداد و سدههای چهارم و پنجم هجری
نیست؛ با بررسی حوزه گسترده تاریخ اسالم ،از صدر
اســام تا امروز ،بســیاری از این موارد اکنون هم به
چشــم میخورد .بر این پایه در همــه موارد بحث،
منابع تاریخ اســام از وقوع درگیریهایی در مناطق
دیگر جهان اســام غیر از بغداد حکایت میکنند که
اصلیترین عامل آن رفتار عوام مســلمانان ،از شیعه
و سنی ،است؛ از آن جمله درگیری و زدوخوردهای
 .12آثار البالد و اخبار العباد ،ص .378

خونینی اســت که بین اهل قم و اصفهــان در دوره
حاکمیت رکنالدوله دیلمی به علت توهین به صحابه،
به وقــوع میپیوندد و در نهایت با دخالت رکنالدوله
خاتمه مییابد 13.بنابراین ریشــه برخی از اختالفات
مذهبی در بغداد را میتــوان در اقدامات تعصبآمیز
مســلمانان ،اعم از شیعه و ســنی ،جستجو کرد ،چرا
که بافت جمعیتی و تنوع اعتقادی در بین ساکنان این
شــهر عاملی مهم در پدید آمدن اینگونه حوادث به
شــمار میرفت و به تعبیری زمینه بروز اختالفات در
این شــهر بیش از مناطق دیگر بود .در این بخش به
برخی از این زمینهها و اقدامات اشاره میگردد.
در برخی از حوادث ،عامل شــروع فتنه و درگیری
شیعیان معرفی شدهاند؛ و آوردهاند گاه مسبب آن یک
فرد بوده و گاهی رفتار گروهی شــیعیان زمینه بروز
سب صحابه از سوی برخی
آن را فراهم کرده اســتّ .
شیعیان عمدهترین عاملی است که منابع از آن بهعنوان
انگیزه و بهانه شــروع فتنه ســخن به میان آوردهاند؛
این امر ،در چندین مورد ،باعث تحریک اهل ســنت
14
و حمله آنان به مناطق شیعهنشــین گردیده است.
بر اســاس گزارش منابع در مــواردی نیز رفتارهای
جمعی شــیعیان بهعنوان دلیل به وجود آمدن اختالف
و درگیری به شــماره رفته اســت؛ ازجمله منابع در
ضمن گزارش حوادث سال  351هجری ،آوردهاند که
شیعیان شماری از صحابه را با دیوارنویسی بر مساجد
لعن کردهاند .این اقدام موجب تحریک احساســات و
واکنش اهل ســنت و در نهایت تخریب شبانه مسجد
گردیده اســت 15.این نوع اقدامــات را هم به عوام
شیعیان نسبت دادهاند و هم به اهل سنت .برخی دیگر
مانند ابناثیر اذعان دارند که این قضیه و موارد مشابه
با آن ،با حمایت و دســتور حاکمان آلبویه و استفاده
از ضعف جایگاه خالفت عباسی در این دوره صورت
 .13الکامــل فی التاریخ ،ج  ،8ص 517؛ البدایــه و النهایه ،ج ،11
ص .230
 .14همان ،ج  ،11صص .236-232
 .15النجوم الزاهره ،ج  ،3ص .332

 .16الکامل فی التاریخ ،ج  ،8صص 542و543؛ تاریخ روضةالصفا،
ج  ،6ص .2987
 .17المنتظم ،ج  ،4ص .126
 .18شذرات الذهب ،ج  ،4ص 257؛ تاریخ االسالم ،ج  ،25ص .231

 )3نقش عوامل سیاسی در دوره حاکمیت آل بویه

قدرت یافتن آلبویه بهعنوان حاکمیتی با گرایشــهای
شــیعی در بخشــهای مهمی از جهان اسالم از جمله
در بغــداد ،در قــرون چهارم و پنجــم هجری ،خود
میتوانســت باعث ایجاد حساسیت گردد و بهعنوان
عاملی برای درگیری در جامعه اســامی از ســوی
خالفت عباســی و پیروان ســنی مذهب آن به شمار
رود .اگرچه قبل از شــکلگیری حاکمیت آلبویه نیز
اختالفات مذهبی در بین مسلمانان اتفاق میافتاد ،اما
تفاوت آن با همه پس از استقرار حکومت آلبویه ،این
است که در عصر آلبویه این درگیریها عالوه بر جنبه
اعتقادی ،دارای اهمیت سیاســی نیز گردید 21.بدین
ترتیب واکنش اهل ســنت این مناطق علیه برخی از
فعالیتهای مذهبی شیعیان ـ برگزاری مراسم عاشورا یا
بزرگداشــت روز غدیر خم ـ دور از انتظار نبود .البته
در این شرایط گاهی گرایشهای شدید مذهبی حاکمان
آلبویه و یا رفتارهایی که از سوی جامعه مذهبی اهل
سنت مورد قبول واقع نمیگردید ،نیز به سختتر شدن
شــرایط و بر هم زدن فضای همزیستی مسالمتآمیز
سب و تکفیر برخی
منجر میشد .رفتارهایی از قبیل ّ
 .19تاریخ آل بویه ،ص 31؛ البدایه و النهایه ،ج  ،11ص .275
 .20همان.
 .21زندگی سیاســی و فرهنگی شــیعیان بغــداد ،ص 210؛ دولت
عباسیان ،ص .226
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گرفته اســت 16.اگرچه احساس امنیت برخی شیعیان
برای ارتکاب چنین رفتارهای افراطی در دوره قدرت
یافتن حاکمیت شــیعی آلبویه قابل انکار نیست ،اما
نقش حاکمان سیاسی در ایجاد یا افزایش درگیریهای
مذهبی را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
عالوه بر نقش عوام جامعه شــیعه بغــداد در انجام
برخی رفتارهای افراطی و تعصبــات مذهبی ،منابع
تاریخ اسالم معارضه اهل سنت با شیعیان و تعصبات
برخی از اهل ســنت را نیز مورد توجه قراردادهاند.
بر اساس این گزارشها محل وقوع بسیاری از فتنهها
و زدوخوردهایــی که به وقوع میپیوســت مناطق
شیعهنشین بود که نشــاندهنده تعرض متعصبان اهل
17
ســنت به محل سکونت شــیعیان به شمار میرود.
همچنین گفته شــده اســت در برخی موارد عامالن
ایجاد فتنه بهصورت مشخص برخی از افراد شناخته
شــده اهل سنت بودند که پس از بازداشت آنها غائله
خاتمــه مییافت و آرامش به شــهر بازمیگشــت.
از جملــه این حوادث درگیری بزرگی اســت که در
ســال  349هجری در بغداد برپاشده است 18.در این
شرایط برخی از گروههای افراطی و ناصبی در بغداد
که ظاهرا ً از پیروان اهل ســنت به شمار میرفتند ،با
انجام رفتارهایی که حتی عامه اهل ســنت نیز آن را
نمیپذیرفتند ،اوضاع تعامل مذهبی اهل سنت و شیعه
را دچار تنشهای شــدید مینمودند .ابناثیر در ضمن
وقایع ســال  363هجری در بغداد بــه ایجاد فتنهای
بزرگ اشــاره دارد که علــت آن را اقدام گروهی از
متعصبان اهل سنت میداند؛ بر اساس روایت او زنی را
سوار بر شتر کردند ،او را عایشه نام نهادند و کسی را
هم طلحه و دیگری را زبیر نامیدند .این گروه ظاهرا ً با
دسته دیگری (شیعه) به جنگ میپرداختند و میگفتند

ما با اصحاب علی بن ابیطالب(ع) میجنگیم.
با دقت در اینگونه گزارشــها و بررسی اقدامات یاد
شــده به دست شــمار معدودی از عوام اهل سنت و
تشــیع ،روشن میگردد که ریشــه و عامل به وجود
آمــدن برخی از حوادث خونین که نه اهل ســنت و
نه شیعه هیچگونه ســودی از آن نمیبردند ،تعصبات
و رفتارهای افراطی بوده اســت ،نه اعمال عاقالنه و
منطقی و منطبق بر مبانی صحیح اســامی .رفتارهای
نسنجیدهای که همواره در طول تاریخ به زیان جهان
اسالم و به نفع مخالفان فرهنگ و تمدن اسالمی تمام
20
شده است.
19
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صحابه از جمله این موارد به شمار میرود 22.عالوه بر
این موارد ناخرسندی خلیفه عباسی از آلبویه به دالیل
سیاسی و مذهبی و در نتیجه تحریک احتمالی پیروان
اهل ســنت خویش را نباید از نظر دور داشت .اگرچه
مورخان اهل سنت از نقش مستقیم خلفای عباسی در
تبلیغ علیه اقدامات آلبویه یا شیعیان بهصراحت سخن
نمیگویند ،اما همواره به ناخشنودی خلیفه از اقدامات
شیعیان و اجبار او در پذیرش برنامههای ایشان اشاره
نمودهاند 23.عدم تالش جدی از سوی حاکمیت مذهبی
و سیاسی بغداد یعنی خلیفه عباسی و حاکمان آلبویه
در کنترل و مهار اختالفات به وجود آمده در گزارشهای
تاریخی کام ً
ال مشهود است .گزارش یک مورد از این
درگیریها که در دیوان المبتدأ و الخبر آمده اســت ،از
عدم اهتمام جدی حاکمیت شهر بغداد در حل قاطع و
24
سریع اینگونه اختالفات حکایت میکند.
ابنخلدون در تحلیل خود ،عالوه بر موارد یاد شــده،
از موقعیت قدرت و ضعــف حکومتها بهعنوان عاملی
برای ثبات و آرامش یا اختالف و درگیری در جامعه
بغداد سخن میگوید؛ او یکی از دالیل پرداختن عوام
مسلمانان به بحثهای اختالفبرانگیز و درگیر شدن در
فتنهها را ضعف حکومت مرکزی در این حوزه میداند.
بر این اســاس عدم توان خالفت عباسی در این دوره
و همچنین ضعف جایگاه سیاســی و قدرت آلبویه در
اواخر دوره حاکمیت آنها را میتوان از جمله مواردی
دانســت که غیرمســتقیم در ایجاد فضای اختالفات
25
مذهبی نقش داشته است.
 )4عوامل و انگیزههای اقتصادی

قب ً
ال اشــاره گردید که محله کرخ بغداد مهمترین منطقه
شیعهنشین این شهر به شمار میرفت .کرخ ،گذشته از
اینکه از آبادترین مناطــق بغداد بود ،در دوره منصور
عباســی ،به دالیلی مهمترین بازارهــای اقتصادی به
 .22الکامل فی التاریخ ،ج  ،8صص 542و.543
 .23همان.
 .24دیوان المبتدأ و الخبر ،ج  ،3ص .713
 .25همان ،ج  ،3ص .590

ایــن منطقه منتقل گردید 26.منابــع تاریخی از تولید و
انبار مقدار فراوان غله در این منطقه و حضور تاجران
27
بیشــمار در دوره حاکمیت آلبویه خبــر دادهاند.
همچنین غالب مورخان ســنی و شیعه اذعان دارند که
عمده درگیریهای مذهبــی آلبویه در محله کرخ واقع
28
شــده و درگیریهای متعددی را تجربه کرده اســت.
اگرچه دلیــل اصلی وقوع این درگیریها در محله کرخ
ســکونت شــیعیان در آن بود ،اما در عین حال نقش
انگیزههای اقتصادی و منفعتطلبیهای مادی نیز روشن
و آشــکار اســت؛ مورخان در حین گزارش بسیاری
از این درگیریهای مذهبــی قرنهای چهارم و پنجم ،از
غارت محله کرخ سخن به میان آوردهاند .کلمه عربی
«نهب» (غارت) ،واژهای است که مورخان در غالب این
گزارشها به کار بردهاند 29.بنابراین اگر در این درگیریها
فقط انگیزه مذهبی عامل اصلی میبود ،تکرار گزارش
و عبــارت غارت اموال در دفعــات متعدد ،آن هم در
محله ثروتمند کرخ ،بیمعنی مینمود .بر این اساس در
بیشتر این اتفاقات ،بدون شک ،وقوع خشکسالی و به
دنبال آن قحطی در سایر مناطق بغداد باعث میشد گاه
راهزنان و سودجویان به بهانه موضوعات مذهبی (مانند
توهین به صحابه ،برگزاری مراســم در مناسبتها مانند
غدیر و عاشــورا) و در واقع بــا هدف غارت اموال و
غله ،به بازارهای کرخ هجوم بیاورند 30.بهعنوان نمونه
در بیشتر عبارات ابنجوزی در گزارش این موضوع از
واژه نهب استفاده شده است 31.از جمله در ذکر حوادث
ســال  478هجری بغداد ،پس از توضیح در خصوص
قحطی این شهر و مشکالت معیشتی و کمبود مایحتاج
عمومی مردم ،بالفاصله به درگیری بین اهل ســنت و
 .26احسن التقاسیم ،ج  ،1ص 166؛ تاریخ بغداد ،ج  ،1ص .99
 .27الوزراء ،صص 85و.281
 .28المنتظــم ،ج  ،14ص 84؛ «کرخ در دوره آل بویه» ،صص -107
.124
 .29المنتظم ،ج  ،14ص 74؛ شذرات الذهب ،ج  ،4ص .202
 .30شذرات الذهب ،ج  ،4ص .392
 .31المنتظم ،ج  ،14ص .75

 .32همان ،ج  ،16صص 241و.242
 .33دیوان المبتدأ و الخبر ،ج  ،3ص .697
 .34تجارب األمم ،ج  ،6ص .351
 .35همان.

 .36همان.
 .37زندگی فرهنگی و سیاسی شیعیان بغداد ،ص .209
 .38الفخری فی اآلداب السلطانیه ،ص .287
 .39دیوان الشریف الرضی ،ج  ،1ص .5

32

 )5نقش فقهای مذاهب اسالمی

نقــش فقها و عالمــان مذاهب اســامی در مدیریت
جریانهــای فکری و عقیدتی و نیــز حوادث پیرامون
آن بســیار حساس و قابل توجه است .بر اساس منابع
آن دوره ،اگرچه در همــه حاکمیت آلبویه مناظرات
و بحثهــای جدی در بیــن فقها و متکلمان شــیعه و
ســنی درمیگرفت و گاه نیز اختالفــات عمدهای در
موضوعات مــورد بحث آنان به وجود میآمد ،اما این
مناظرات بهندرت به ایجاد درگیری فراگیر میکشــید
35
و غالب ًا در حد یک مباحثــه عالمانه به جا میماند.
بر اســاس منابع تنها برخی از فقهــای اهل حدیث و
ِ
مذهــب بغداد گاهی ع َلم مخالفت با شــیعیان،
حنبلی
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شیعه و غارت نهرالدجاج اشاره نموده است.
نمونه دیگر روایــت ابنخلدون در دیــوان المبتدأ و
الخبر اســت که گذشــته از گزارش نزاع میان شیعه و
ســنی و غارت بازارها ،آورده است که عیاران اموال
یهودیان را غارت کردند؛ این نکته فرضیه نقشآفرینی
عوامل اقتصادی در شــعلهور کردن اختالفات مذهبی
را تقویت مینمایــد؛ اختالفاتی کــه اگرچه با ظاهر
مذهبی در بین پیروان مذاهب اسالمی جریان دارد ،اما
جنبههای اقتصادی و منافع حاصل از آن حتی یهودیان
را نیز درگیر نموده اســت 33.همچنیــن در پارهای از
موارد رقابتهای اقتصادی موجود بین ســاکنان منطقه
شیعهنشین کرخ و سایر مناطق سنینشین باعث ایجاد
فتنه میگردید .برخی از بازرگانان و اشــخاصی که از
جمعیت و رونق اقتصادی منطقه کرخ خرســند نبودند،
با حمله به بازارها و از بین بردن ســرمایه تاجران این
منطقه ســعی در ایجاد خســارت به رقبای اقتصادی
خود داشــتند و این موضوع مقدمه شروع درگیریهای
بعدی و ورود عامه اهل سنت و شیعه به این درگیریها
34
میگردید.

متکلمان و فالســفه را به دست میگرفتند و با بدعت
خواندن رفتارها و اعتقادات آنان ،پیروان حنبلیمذهب
خویــش را تحریــک میکردند و به مقابله با ســایر
مذاهــب فرامیخواندند .اینگونــه رویکردها باعث
شــده تا برخی از مآخذ سرچشــمه اصلی ناآرامیهای
شــهر بغداد را در فتاوا و بهتبع آن تحریکات علمای
حنبلیِ این دوره جســتجو کنند و اختالفات میان علما
در مباحثات علمی یا خطمشی سیاسی را باعث بروز
کینه و اختالف در جامعه قلمداد نمایند؛ برای نمونه در
گزارش ابوعلی مســکویه در ذکر حوادث سال 362
هجری بغداد ،از مناظره بین ابواحمد موســوی ـ نقیب
طالبیین ـ و ابوالفضلِ وزیر ســخن به میان آمده است؛
بر اســاس این گزارش در این مناظره کار به جدال و
لفاظی کشیده میشــود و زمینه کینهورزی و درگیری
این دو شــخصیت مهم و تأثیرگذار را در سالهای پس
از آن فراهــم مینماید که در نهایت عزل ایشــان از
مناصبشان را در پی داشت 36.ازاینرو میتوان ریشه و
علت برخی درگیریهای میان شیعیان و اهل سنت بغداد
را در رفتارهای فقهای برخــی مذاهب بهویژه حنابله
37
جستجو کرد.
اما در سوی دیگر این درگیریها ،گروهی دیگر از فقها
و عالمان ســنی و شــیعه بغداد در ایجاد فضای امن و
تسکین اختالفات و درگیریها کوشش بسیار داشتهاند؛
بهگونــهای کــه برخی از آنــان بــرای جلوگیری از
خونریزی و اختالف میان مسلمانان تمجید و ستایش
شده و این ویژگی را از مناقب ایشان شمردهاند 38.این
عالمان ،گاه ،از ســوی خلیفه عباســی و یا از جانب
حاکمــان آلبویه مأموریــت مییافتند تــا فتنهها و
اختالفات به وجود آمده میان پیروان شــیعیان و اهل
ســنت یا اختالف لشــکریان را برطرف کنند و امنیت
و آرامش را به شــهر بازگردانند 39.از جمله این موارد

مأموریت یافتن نقبای علوی و عباســی در ریشهیابی
و حل مخاصمات شــیعه و ســنی بغداد در صفر سال
 443هجری اســت که این دو نقیب بدون جانبداری
از پیروان مذهب خویش ،اهل ســنت را تحریککننده
آشــوب و مقصر در درگیری معرفی کردند و حق را با
شیعیان دانستند 40.بنابراین مالحظه میگردد که عالمان
راستین مکتب اسالم ،گذشته از اینکه پیرو چه مذهب
و گرایش فقهی و کالمیای باشند ،به ایجاد همگرایی و
زندگی مسالمتآمیز مسلمانان کمک نمودهاند.

12

سال دوازدهم
شماره -47بهار وتابستان 1396

نتیجهگیری
اگرچه منابع تاریخی از داشــتن روحیه تسامح مذهبی
بهعنوان یکی از ویژگیهای حاکمیت آلبویه نام بردهاند،
اما انجام رفتارهای نسنجیده در جامعه بغداد هم از سوی
حاکمــان آلبویه و هم از جانب خلفای بنیعباس ،در
برخی از مواقع موجبات درگیری مسلمان شیعه و سنی
بغداد را فراهم مینمود .بدین ترتیب ریشــه مواردی
از این درگیریها را میتوان در رفتارهای سیاســی یا
اقدامات سیاستمداران جستجو کرد.
منطقه سکونت شیعیان بغداد که مزیتها و منافع اقتصادی
ویژهای داشــته اســت در تحریک عدهای از مخالفان
برای حمله به این منطقه نقش داشته است .این حمالت
اگرچــه به نــام و بهانه مذهب شــکل میگرفت ،اما
انگیزههای اقتصادی و به دست آوردن اموال و غنیمت
در ایجاد آن نقش اساسی ایفا مینمود؛ بنابراین در این
شــرایط بهانه اختالف مذهبی ،عاملی برای سودجویی
اقتصادی عدهای خاص ،برهم زدن نظم عمومی جامعه
و سلب آسایش شیعیان و اهل سنت میگردید.
فقیهان و عالمان فرهیخته و آگاه مسلمان ،سنی و شیعه،
در طول تاریخ اسالم همواره در ایجاد تفاهم و احترام
به مقدسات ســایر مذاهب اسالمی گام برداشتهاند .در
همه حاکمیت آلبویه در بغداد نیز این عالمان ســنی و
شــیعه مقبول جمله فرق اسالمی و گرایشهای فقهی و
 .40دیوان المبتدأ و الخبر ،ج  ،3ص .713

کالمی آن ،در رفع زمینههــای درگیری و بازگرداندن
آرامش به بغداد کوششــهای گســتردهای داشــتهاند؛
بهگونهای کــه در مواقع مختلف بهعنــوان نماینده و
داور از سوی دســتگاه حاکمیت در فرونشاندن آتش
اختالفات نقش اساســی ایفا نمودهاند .علیرغم ایفای
این نقش مثبت ،در موارد معدودی نیز برخی از علمای
مذاهب اسالمی در ایجاد درگیریها ایفای نقش کردهاند؛
بنابراین اســتفاده از ظرفیت علمای مسلمان در کنترل
هیجانات مذهبی و جهتدهی عالمانه به مسیر حرکت
عمومی جامعه از مواردی است که در رفع درگیریها و
زدودن غبار تعصب و افراط در جامعه اســامی مؤثر
خواهد بود.
بدین ترتیب بر اســاس رویکردها و گزارشهای منابع
تاریخ اســام میتوان اذعان نمود که ریشــه بسیاری
مخرب مذهبی در نوع
از افراطیگریهــا و درگیریهای ّ
رفتار عوام جامعه نهفته اســت .این دسته از انسانها که
خــود دارای بینش و درک روشــن ،منطقی و صحیح
از دین و مذهب نیســتند ،با کوچکترین تحریکی در
جامعه واکنش نشان داده و حوادث ناگواری را به بار
میآورند .این عوامل تحریککننده ممکن است عوامل
سیاسی ،مذهبی باشــند یا مادی و اقتصادی .ازاینرو
اگرچه عواملی چون اقدامات سیاسی ،تحریک شماری
از علمای مذاهب اسالمی ،نوع رفتار حکومت آلبویه
و خالفت عباسی ،ضعف آنان در کنترل و اداره جامعه
بغداد و انگیزههای اقتصادی ،در پدید آمدن اختالفات
مذهبی این شهر مؤثر بوده است ،اما ابزار مورد استفاده
تمامی این عوامل ،بهرهگیــری از ظرفیت موجود در
عوام مسلمانان شیعه و ســنی است؛ بنابراین تالش و
اقدام برای آموزش و تربیت دینی ـ اخالقی ،آگاهسازی
عموم مسلمانان در جوامع اســامی ،به خنثی نمودن
هر نوع نقشــه تفرقهافکنانه و اختالفبرانگیز داخلی و
خارجی در ایجاد جامعهای آرام و امن برای اهل سنت
و شیعیان یاریگر است.
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