
 

 

 )ه 232 - 656(منازعات مذھبى در بغداد 
 1قھى   منصوره كريمى

ترين عامــل حادثـه ســاز در تـاريخ بغـداد بـود كـه در شـرايط  اى، مھم منازعات فرقه
 .خاص سیاسى، اقتصادى و مذھبى اين شھر رخ داد

با استقرار خلفاى عباســى در بغـداد، دارالخالفــه عباســیان بــه زودى مركـز اقــوام، 
فع   از ھمان آغاز، بافت ناھم. اديان و مذاھب گوناگون شد گون جمعیتى و تضاد منا
ھـاى شـھرى میــان  ھا و درگیرى ساز بسیارى از آشوب سیاسى و اقتصادى، زمینه

گیرى رسمى مذاھب شیعه و سنى، تالش علما و  با شكل. عرب، ترك و ايرانى بود
براى كسـب قــدرت بـه . پیروان مذاھب براى نفوذ در ساختار قدرت آغاز شد رقابت 

فت اختالفات دامن زد و منازعـات و آشـوب از سـوى . ھـا رنــگ مـذھبى بـه خــود گر
اى خــاص،  ديگــر، گــرايش مــذھبى خلفــا و كارگزارانشــان و رويكــرد آنــان بــه فرقــه

ھاى چھارم و پنجم ھجرى، دو فرقه شـیعه  در سراسر قرن. منازعات را تشديد كرد
كوشید با  بردند و ھر يك مى و سنى به لحاظ قدرت و قوا در حالت توازن به سر مى

ھـاى مختلــف شــھرى و يـا امـرا، بـه برتـرى،  جلب حمايت خلفا، ديوانساالران، گروه
اى شـدت و شـتاب  اين مسئله به منازعات فرقـه. نفوذ و اقتدار بیشترى دست يابد

 .بیشترى داد
در اين نوشتار، نقش خلفا، كارگزاران، امرا، علما و توده مردم در پیدايش و تشـديد 

 .منازعات مذھبى بررسى شده است

 .عباسیان، بغداد، منازعات مذھبى، شیعه، سنى: ھاى كلیدى واژه

  تأثیر رفتار سیاسى و گرايش مذھبى خلفا بر منازعات

نه تا عباسـیان سیاسـت دوگا مرو  ضرورت كسب و حفظ قدرت موجب شـد  ھت اداره قل اى ج
سنت و . اسالمى و حفظ سیادت بنى العباس در پیش گیرند ھل  ايـن سیاسـت، گـاه نفـوذ ا

مأمون، معتصـم و  اعراب را به ساختار قدرت ايجاب مى فت  كرد و گاه، مانند سراسر دوره خال
 .كرد واثق، موجبات نفوذ معتزله، شیعیان و تركان را به دستگاه خالفت فراھم مى

فت و بـا ) ه 232 - 247(متوكل  سنت و جماعـت را گر مذاھب  خود، جانـب  سالف  برخالف ا
مانى، . معتزله و شیعیان به مخالفت برخاست وى براى مقابله با معتزله، نخست با صدور فر

جدال و خصـومت بـه  سپس نامه. مردم را از بحث و جدل درباره قرآن منع كرد ھى  ھـايى در ن
چنیـن بـه تـرويج سـنت و حــديث ھمـت گماشـت و بـدين منظـور، در  او ھـم 2.اطـراف نوشـت

اى با حضور برخى از فقھا و محدثان، چون مصعب الزبیرى، اسـحاق بـن ابـى اسـرايیل  جلسه
ّ معتزله و جھمیه روايت كنند و مذھب سنت و جماعـت را   از آن... و ھا خواست احاديثى در رد

نگرانى متوكل از نفوذ معتزله در دستگاه خالفت موجب شد تا خلیفه به حذف و  3.رواج دھند
بر محمـدبن احمـد بـن ابـى دؤاد؛ . عزل ديوانساالران معتزلى بـپردازد وى بـه ھمیـن منظـور، 

بود و نقش مؤثرى در رقم ) معتزله(قاضى القضاه معتصم، واثق و متوكل كه بر مذھب جھمیه 
كرد 4زدن حوادث دوره محنه داشت، .خشم گرفت؛ او را از مقامش عزل و اموالش را مصادره 

چنین دستور عزل و دستگیرى محمد بن ابى الیث، قاضى القضاه مصر را كه از سران   او ھم 5
 6.معتزله بود، صادر كرد

بود وى بـه . سیاست ديگر متوكل در حمايت از اھل سنت، تكريم و بزرگداشت علماى سنى 
قاد بـه خلـق  كه بـه جـرم اعت ھمین منظور دستور داد تا پیكر احمد بن نصر بن مالك خزاعـى 

Page 1 of 22

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\70.htm



او احمد بـن  7.قرآن به دستور واثق به دارآويخته شده بود، از دار پايین آورده و به خاك سپارند
مال بسـیار بـه او  مود و  حنبل را، كه به جرم اعتقاد به خلق قرآن به زندان افتاده بود، تكريم ن

برد و از نظريات و ديدگاه 8بخشید ھره  ثیر مــى. ھاى وى در اداره امـور ب فه  ابـن ك نويسـد خلی
داد و حـتى انتصـاب يحیـى  بدون مشورت با احمد بن حنبل، به ھیچ كس مقام و منصب نمـى

متوكل ھمچنیـن بـه منظـور  9.بن أكثم به جانشینى ابن ابى دؤاد، با مشورت او صورت گرفت
جلب حمايت علماى سنى، در بھبود وضعیت معیشتى ايشان كوشید و به آنان عطايا، جوايز 

يدگاه 11.و آنان را به منصب قضـا گماشـت 10وارزاق بسیارى اھدا كرد ھـاى  وى بیشـتر بـه د
علماى حنبلى، به ويژه احمدبن حنبل، توجه داشت و در حمايت از علماى حنفى و شافعى، 

او حارث بن مسكین را به منصب قضاى مصر منصوب كـرد . آورد كوشش چندانى به عمل نمى
ساجد اخـراج كـرده و آنـان را در فشـار  و به او دستور داد اصحاب ابى حنیفه و شافعى را از م

 12.قرار دھد
ھـاى  اوبه اتكاى تركان و سـلفیه، سیاسـت 13علیه السالم دشمن بود متوكل با خاندان على

از جمله اقدامات او، دستگیرى، ضرب و شتم و بـه . اى درباره شیعیان در پیش گرفت خصمانه
علیه السالم  وى حتى از بى حرمتى به امام ھادى 14.بند كشیدن عده زيادى از شیعیان بود

و ســپس بــه اتھــام نگھــدارى ســالح و  15خــوددارى نكــرد؛ ابتــدا ايشــان را بــه ســامرا احضــار
ستگیر كـرد نامه سـركوبى  16.ھاى شیعیان، گروھى از تركان را به منزل وى فرستاد و او را د

بور شـد . شیعیان، به عراق محدود نشد به دستور متوكل، اسحاق بن يحیى، والى مصــر مج
فه، ويـران  17.اشراف علويان را از آن كشور اخراج كرده و به عراق بفرستد سیاست ديگر خلی

علیـه السـالم و بناھـاى  كردن اماكن مقدس شیعیان بود؛ به دسـتور وى، مرقــد امـام حسـین
 شخم زده و بـر آن پیرامون آن ويران شد و به ساكنان نواحى اطراف حرم امر شد؛ زمین آن را

 19.چنین دستور داد كه قبور ساير علويان را نیز ويران كنند او ھم 18.كشاورزى نمايند
به  20.علیه السالم بود  متوكل، قائل به برترى ابوبكر و عمر نسبت به على او صحابه پیامبر را 

مى ديده احترام مى ّ صـحابه  ند، بـه شـدت برخـورد  نگريست و با كسانى كه بـه سـب پرداخت
يادى . كرد مى سان ز ضى ابوح ھالى بغـداد، نـزد قا وقتى به متوكل خبر رسید؛ ھفده تن از ا

كى از اعیـان بغـداد و صـاحب  شھادت داده فر بـن محمـد بـن عاصـم، ي اند كه عیسى بـن جع
ه بـن  سراى عاصم، به ابوبكر، عمر، عايشه و حفصه ناسزا گفته، خلیفه به محمد بـن عبداللـَّ

 21.طاھر، حاكم بغداد، دستور داد او را شالق زده و به جرم الحاد به دجله بیندازد
بود ياران متوكـل نـیز ھمـه ناصـبى و . دشمنى با شیعیان فقط به خلیفـه منحصـر ن نـديمان و 

شمن علـى ھم شـاعر شـامى، عمـروبن فــرخ رخجـى، . علیـه السـالم بودنـد د علـى بـن الج
له ايـن نـديمان  جه از جم ابوالسمط و عبداللَّه بن محمد بن داود ھاشمى، معروف به ابـن انز

شدار . اين افراد كه مشاوران اصلى متوكل بودند. بودند به خلیفه در خصـوص قیـام علويـان ھ
ھا باشـد داده و او را تشويق مى ايـن . كردند كه علويان را از اطراف خـود دور كنــد و بـدخواه آن

لى علیـه السـالم توھیـن  مشاوران كار را به جايى رساندند كه متوكل را ترغیب كردند تا به ع
 آراسـت علیه السالم مى على بن الجھم در مجلس بزم خلیفه خود را در ھیأت على 22.نمايد

 24.شد سرود، باعث نشاط خلیفه مى و با اشعارى كه در ھجو على و ساير علويان مى 23
به رو  سیاست نش جوامـع شـیعى بغـداد رو  ھاى سركوب گرايانه و متعصبانه متوكـل، بـا واك

ند و شـعرايى، . شد اھالى بغداد مكتوبى در سرزنش متوكل نوشته و بر ديوار مسـاجد آويخت
 25.چون دعبل خزايى به ھجو خلیفه پرداختند

ھاى ديگرى علیه شیعیان و معتزله در پیش  با استقرار معتز برمسند خالفت، خلیفه سیاست
گرفت؛ به دستور او جماعتى از طالبیـان و علويـان، نظـیر محمـد بـن علـى بـن خلـف العطـار، 
به سـامرا فـرا  بن القاسـم الجعفـرى از بغـداد  محمد بن جعفر بن الحسن و ابـو ھاشـم داود 

علیه السـالم در سـامرا  در زمان او امام ھادى 26.خوانده شدند تا در آنجا تحت نظر قرار گیرند
 27.علیه السالم به دستور معـتز، بـه شـھادت رسـید تحت نظر بود و بنا به روايت شیعه، امام

او در . كـرد معتز مانند متوكل، با معتزله وجھمیه مخالف بود و با آنان، با خشـونت برخـورد مـى
بودن، از  تداوم سیاست متوكل، دستور داد عـده اى از قضـات را بـه اتھـام معتزلـى و شـیعى 

 28.سامرا اخراج كرده و به بغداد فرستند
صه مناقشـه  بیشتر آشوب ھايى كه از دوران خالفت متوكل تا عھــد المسـتكفى، بغـداد را عر
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ھاى مختلف شھرى، نظیر عیاران و شطار و جدال میان سپاھیان بود كه  نمود، نزاع میان گروه
ً بــه داليــل مــالى و اقتصــادى و يــا تحــت تــأثیر بافــت نــاھم گــون جمعیــت بغــداد صــورت  عمــدتا

خى از  در اين سال. گرفت مى ھا بر ھا مذاھب شیعه و سنى ھنوز تشكّل رسمى نیافته و تن
اختالفات عقیدتى، فقھى و كالمـى، . گیرى بود مذاھب اھل سنت به تازگى در آستانه شكل

فل علمـى فراتـر  كه زمینه سنى گرديـد ھنـوز از چـارچوب محا ساز تفرق در مذاھب شـیعه و 
حد تركـان در . نرفته و دامنه آن به پیروان فرق كشیده نشده بود یش از  عالوه بر ايـن، نفـوذ ب

اى  ساختار قدرت و دور بودن بغداد از مركز سیاسى عباسیان موجب شد آتش منازعات فرقـه
گـیرى مــذاھب سـنى،  با انتقال مجدد پايتخت به بغداد و قدرت. ور نگردد ھا شعله در اين سال

ــت تأثیــر  ــش از پیــش تح ــداد بی ــامرا، بغ ــراف س ــه در اط ــى و قرامط ــذھب حنبل ــژه م ــه وي ب
 .اى گشت ھاى فرقه ھاى مذھبى خلفا قرار گرفته و صحنه منازعات و آشوب سیاست

. تــأثیر نبــود اى بــى در دامــن زدن بــه اختالفــات فرقــه) ه 279 - 289(رويكــرد خلیفــه المعتضــد 
با . اى در پیش گرفت معتضد، سیاست دوگانه له  از يك سو، در حمايت از اھل حديث بـه مقاب

فالسفه و متكلمین پرداخت و با صدور فرمانى خريد و فروش كتب كالمى و فلسـفى و بحـث 
و بـر آن  30ھـا كـرد و از سوى ديگر، به آل على بن ابى طالب نیكويـى 29و جدل را ممنوع كرد

بـیرون آورده و در برابـر مـردم  31-كه در نكوھش معاويه نگاشته شـده بـود  -شد نامه مأمون 
سفیان را بر فراز منابـر  چنین دستور داد خطباى مساجد، معاويه بن ابى او ھم 32.قرائت شود

معتضد به سخنان عبیداللَّه بن سلیمان كه او را از اين اقــدام برحـذر داشـته و از  33.لعن كنند
ترسانید، توجه نكرد و نخسـتین گـام در اجـراى ايـن سیاسـت را بـا انتشـار  شورش عامه مى

دستور داد بر معاويـه درود ... خلیفه به سقايان و 34.برداشت) اھل سنت(اى براى عامه  نامه
.خوانى منع كـرد گويان را نیز از نقل و قصه سرايان و نقل و داستان 35نفرستند و از او ياد نكنند

قوب حنبلـى  36 تصمیمات معتضد سبب شد عبیداللَّه بـن سـلیمان از قاضـى، يوسـف بـن يع
شدار داد . درخواست كند كه خلیفه را از تصمیماتش منصرف نمايد قاضى يوسف به خلیفه ھ

حراز  نان بـراى ا ھاى آ كه چنین سیاستى، موجب قدرت يـافتن طالبیـان و آشـكار شـدن ادعا
قاضى حنبلـى موفـق شـد، بـا بازنمـايى شـرايط سیاسـى جامعـه بـراى . خالفت خواھد شد

 37.خلیفه، او را از تصمیماتش منصرف كند
ديدند، سیاست  با آغاز عصر غیبت، خلفاى عباسى كه رقیب سرسختى پیش روى خود نمى

یش گرفتنــد يت . معتدلى درباره شیعیان امامى در پ ماى شـیعى نـیز، بـراى حفـظ موجود عل
ند بـه جـاى مبـارزه مذھب شـیعه و تشـكّل ى رودررو بـا حاكمیـت،  بخشـى بـه آن، تـالش كرد

 .سیاست رفق و مدارا يا تقیه را در پیش گیرند
 38.با كمك ديوانیان شیعى، نظیر ابن فرات به خالفـت رسـید) ه 295 - 320(جعفر بن معتضد 

در دوره . مقتدر نیز، مانند پدرش معتضد، سیاست معتدلى در خصوص شیعیان امامیه داشت
فت راه يافتنـد ستگاه خال قدرت  39.خالفت او، شیعیانى، چون آل فرات و آل نوبخت به د امـا 

ست  يافتن فاطمیان در مصر و نیز ديدگاه فت، سیا ھاى خاص اسماعیلیه درباره امامـت و خال
مامى و قرامطـه را خشـن و سـركوب فت ا از ايـن رو، . گرانـه كـرد خلفا در خصوص شـیعیان ھ

مه،  با نوشـتن نا وقتى به مقتدر خبر رسید كه رافضیان در مسجد براثا تجمع كرده و قرامطـه 
موده ّرى از مقتدر، دعـوت ن انـد، خلیفـه، وزيـر خـود  آنھا را به پیروى از محمد بن اسماعیل و تب

وزير با تشويق علماى سلفى، فتواى انھدام مسجد را . را مأمور سركوبى آنھا كرد» خاقانى«
 40.از ايشان گرفت

فوذ ايـن  گرايش ھاى شیعى خلیفه موجب تكاپوى اھل سنت براى خارج ساختن خالفـت از ن
ند محمـد بـن داود،  كودتاى ابن معتز ناصبى بـا كمـك ديـوان. خاندان شد سنى، مان سـاالران 

يك  على بن عیسى و محمد بن عبدون، به ھمین منظور صورت گرفت، اما خالفت او بیش از 
نده شـدند و فقـط . روز به طول نینجامید در پايان آن روز، ھمه حامیان خلیفـه از اطــرافش پراك

مردم بـراى «زد؛  او براى جلب حمايت اھل سنت فرياد مى. محمد بن داود در كنار خلیفه ماند
سال 41.»خلیفه بربھارى خود دعا كنید ين  تريـن  منـدترين و متعصـب ھـا، بربھاريـان قـدرت در ا

بود ھارى  ه برب بن عبیداللـَّ ابـن . شاخه حنابله بغداد بودند و پیشواى آنان، حسین بن قاسـم 
كوشید با انتساب خود به بربھاريان حمايتشان را جلب كند، زيرا عوام سنى به آنـان  معتز مى

شیان را  42.اعتقاد داشتند فرات شور خورد و ابـن  قدامات، ابـن معـتز شكسـت  با تمام اين ا
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نان  ناه آ دستگیر كرد، اما نسبت به آنـان نـرمش نشـان داد و مقتـدر را تشـويق كـرد كـه از گ
سیاسـت نرمـش  43.به دستور ابن فرات، پرونده ھمه شورشیان به دجله ريخته شد. درگذرد

مان سیاسـت 296با سنیان كه ابن فرات نسبت به عوامل كودتاى سال  فت، ھ ه در پیش گر
 .شیعیان امامیه بود كه پس از غیبت، براى حفظ موجوديت مذھب شیعه، اتخاذ نمودند

شیعى فـرات بـه دربـار عباسـیان شـد از سـوى . تمايالت شیعى المقتدر، باعث نفوذ خاندان 
ديگر، قدرت حنابله در آستانه قرن چھارم رو به افزايش بـود و علمـا و پـیروان متعصــب حنبلـى 

نمايى شیعیان و حضور آنان در دستگاه خالفـت باشـند، تـالش  خواستند شاھد قدرت  كه نمى
قمـرى، 306شورش حنابله در سـال . مضاعفى براى احیاى سنت و نفوذ بر خلیفه آغاز كردند

عده با اين ھدف صورت گرفت، اما نتیجه به فرمــان خلیفـه  اى از حنابلـه بـه  اى دربر نداشـت؛ 
حنابله به منظور نفوذ بر خلیفه و تسلط بر امور خالفت، به بھانه امر بـه  44.بصره تبعید شدند

باده و  معروف و نھى از منكر با ھجوم به خانه ساالران، فرماندھان و ساير مـردم، چنــان چـه 
چنین نزد رئیس شرطه رفتــه  آنان ھم. كردند يافتند، آنھا را دور ريخته يا تاراج مى آلت طرب مى

مى جور متھـم  نان را بـه فسـق و ف ند و با دادن شھادت دروغ درباره مـردان و زنـان، آ  45.كرد
ھارى برعھـده  مد حسـن بـن علــى بـن خلـف برب رھبرى حنابله بغداد را در اين دوران، ابو مح

پايى فتنـه 46كرد او از مذھب حنبلى به شدت دفـاع مـى. داشت ھـاى  و نقـش مؤثـرى در بر
پیروان ابـو محمـد بربھـارى، بغـداد را بـه  اقدامات خشونت. اى داشت فرقه يژه  بار حنابله، به و

جب صـدور فرامیـن  غداد را برانگیخـت و مو یس شـرطه ب فه و رئ آشوب كشـانده، خشـم خلی
يارانش، از . سختى درباره آنان شد در اطالعیه خلیفه الراضى، به برخى رفتارھاى بربھارى و 

سلمانان بـه  جمله تعرض به پیروان مذھب شافعى، كافر و گمراه خواندن شیعیان، انتساب م
 47.گذارى، آزار رساندن به زائران و مخالفت با زيارت قبور، اعتراض شده است بدعت

قدرت يافـت و جھـت )ه 381 - 422(در عھد القادر  ، محمـود بـن سـبكتكین در خراسـان و رى 
له پرداخـت ین . ترويج مذھب حنفى، به مقابله با شیعه، باطنیه و معتز ھت ھم محمـود در ج

له، روافـض و باطنیـه را 420سیاست، در سال  ه با خلیفه القادر مكاتبه كـرد و ضــمن آن، معتز
خلیفه القادر، كه حامى جدى اھل سنت، به ويژه  48.كافر خواند و مذھب آنان را اباحیه نامید

حنابله بود، به كمك پشتیبان جديد خود و با اسـتفاده از ضـعف امـراى بويھـى، تـالش خـود را 
غاز كـرد عت آ سال . براى احیـاى مـذھب سـنت و جما ضان  قمـرى   420از ايـن رو، وى در رم

ئت شـد، . مكتوب كوتاھى منتشر كرد اين مكتوب كه در حضور فقھا و علمـاى دار الخالفـه قرا
بود ّ قبول خلق قرآن و مخالفت با معتزلـه   49.حاوى اخبار وفات پیامبر، فضايل ابوبكر و عمر، رد

قادرى«او سپس در ماه ذوالقعده اعالمیه معروف خود را با عنـوان   50.منتشـر كـرد» اصـول ال
سنت منتشـر كـرده بـود خلیفه پیش از اين ھم نوشته مذھب  له در . ھايى در حمايت  از جم

له و روافـض 408سال  فى معتزلـى، از آنـان خواسـت از معتز ه ، ضمن مكتوبى به فقھاى حن
ّى جويند ند و  ه با صدور نامه409و در سال  51تبر اى اعالم كرد؛ افراد قائل به خلق قــرآن، كافر

ّى رسید كه شرط انتصاب افراد  52.ريختن خونشان مباح است مخالفت القادر با معتزله به حد
ّى از عقايد اعتزالى دانست چنین دست سلطان  خلیفه ھم 53.به مشاغل ديوانى بغداد را تبر

شبھه بـاز  محمود غزنوى را در قتل يا حبس قرامطه، اسماعیلیه، معتزله، شیعه، جھمیه و م
 54.گذاشت و به او اجازه لعن آنھا را بر فراز منابر خراسان داد

اقدام ديگر القادر براى احیاى مذھب سنت و جماعت، انتصاب خطباى سنى در مساجد مھم 
صور بـن 420در سال . دارالخالفه جھت وعظ و خطابه بود بى من ه بـه دسـتور خلیفـه القـادر، ا

مســجد براثــا بــراى شــیعیان  55.تمــام ســنى بــه عنــوان خطیــب مســجد براثــا تعییــن گرديــد
 56.علیه السالم در اين مسجد نماز خوانـده اسـت آنان معتقد بودند امام على. بود» مقدس«

ّس مسجد و قرار گرفتن آن در محله شیعه ھاى  نشین براثا، اين مسجد را به مركز فعالیت  تقد
به دنبـال سـخنرانى غلوآمـیز خطیـب . مذھبى و سیاسى شیعیان تبديل كرد در ھمین سال 

گیرى از تحريـك  57.شیعى، نماز جمعه در مسجد براثا تعطیل شده بود خلیفه بـه منظـور جلو
به آن جـا  عظ و اقامـه نمـاز جمعـه  شیعى، خطیـبى سـنى بـراى و باى  شیعیان توسـط خط

ته و سـنگ شخص بـه سـوى او آجـر انداخ يدن ايـن  . بـارانش كردنـد فرستاد، اما شیعیان با د
خلیفـه كـه  58رؤساى شیعه به ھمراه نقیب مرتضى نزد خلیفه رفته و از او پوزش خواسـتند،

به دنبال بھانه براى سرزنش شیعیان بود، از فرصت پیش آمده استفاده كرد و ضمن مكتوبـى 

Page 4 of 22

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\70.htm



یز  مسجد براثا را مسجد ضرار نامید و آن جا را اقامتگــاه كفـار و زنادقـه خوانـد و سـخنان غلوآم
مود خطیب شیعى درباره على اقـدام ديگــر القـادر بـراى تضـعیف  59.علیه السالم را تكـذيب ن

بو . شیعیان، مقابله با خالفت فاطمیان بود بر ايـن اسـاس، خلیفـه از علمـاى شـیعى، نظـیر ا
ضرت فاطمـه علیھـا  احمد موسوى و سید مرتضى خواست تا صـحت انتسـاب فاطمیـان بـه ح

 60.السالم را رد كنند
ه  او بـا . بـراى احیـاى سـنت، سیاسـت پـدر را در پیـش گرفـت) ه 422 - 467(القـائم بـأمر اللـَّ

بـه  61.استفاده از ضعف امراى بويھى، افرادى، مانند ابن مسلمه حنبلى را بـه وزارت برگزيـد
ھا قرائـت شـد و ھمـه ائمـه سـلف  ما و فق ً در حضور عل دستور او، اعتقادنامه القادرى مجددا

اى شـیعه و سـنى در  در دوره خلیفه القائم، منازعات فرقه 62.ملزم به رعايت آن اصول شدند
ه ، فتنه بزرگى بین شـیعیان 422در سال . كنار فتنه تركان و عیاران، بغداد را به آشوب كشاند

يان غـارت . و اھل سنت رخ داد در اين درگیرى خانه شريف مرتضى، نقیب علويان و كوى يھود
پس از كسـب  63.شد در ھمین سال شخصى به نام خزلجى صوفى تصمیم به غزا گرفت و 

ضايل . اى را به دور خود جمع كرد اجازه از خلیفه، عده خزلجى در جمع افراد مذكور، بـه ذكـر ف
 64.سخنان او موجب خشم و قیام شیعیان كرخ علیه سنیان شد. ابوبكر و عمر پرداخت

غداد پیونـد خـورد سلجوق در ب یان خلفـاى . دوران خالفت القائم با حضور آل  ضاد مـذھبى م ت
شمكش صه ك غداد را عر ھـاى  حنبلى، سالطین حنفى و وزراى شافعى آنان، بارھا و بارھا ب

ابتـدا فتنــه . ه چنـد درگـیرى مھــم بغـداد را بـه آشــوب كشـاند447در سـال  65.اى نمـود فرقـه
با اشـاعره 66.شیعیان و اھل سنت رخ داد شافعیان 67 سپس حنابله  گیر شـدند 68 و  در . در

بـه جـان ھـم » حى على خیر العمل«ه ساكنان كرخ و باب البصره بر سر گفتن ذكر 448سال 
گر درگـیر شــدند ه شیعیان و اھل سنت با يك449در سال  69.افتادند در ايـن واقعـه، خانـه . دي

نه ارزش شیخ طوسى، فقیه امامیه به غــارت رفـت و كتـاب تش سـوخت خا ند او در آ در  70.م
ند قمرى اھالى كرخ به برگزارى مراسم نوحـه 458سال  نى عاشـورا پرداخت اھـل سـنت . خوا

 71.خوانى باز داشت علیه آنان قیام كردند و القائم، شیعیان را از مراسم نوحه
لى و )ه 467 - 487(در مراسم بیعت با خلیفه المقتدى بامراللَّه  ، شريف ابو جعفر، عـالم حنب

بو نصــر بـن صـباغ شـركت  دو عالم بزرگ شافعى به نام ھاى ابو اسحاق شـیرازى و رقیبـش ا
اين رويداد ضمن آن كه مؤيـد تـالش علمـاى سـنى بـراى نفـوذ بـر خلیفـه اسـت،  72.داشتند

نابراين، از ايـن تاريـخ . دھد رقابت تنگاتنگ میان شافعیان، حنفیان و حنبلیان را نیز نشان مى ب
مذاھب مختلـف اھـل  جدال میـان  به بعد در كنار كشمكش دائمـى شـیعه و سـنى، شـاھد 

عظ . سنت نیز ھستیم به و با آزادانـه  مقتدى دستور منع وعاظ از سخنرانى را لغو كـرد و خط
جب . خلیفه حتى به ابوالقاسم قشیرى، فقیه اشعرى اجازه وعظ داد. پرداختند سخنان او مو

تل  اى از طـرف فتنه میـان حنابلـه و اشـاعره شـد؛ در ايـن واقعـه عـده داران ھـر دو فرقـه بـه ق
 73.رسیدند

شیعیان، بـه تـرويج اعتقـادات اھـل سـنت ) ه 487 - 512(المستظھر باللّه  براى كاھش نفوذ 
ند 74 ه جامع قصر را گشود، تا ھمه مردم در آن جا نماز تـراويح499او در سال . پرداخت . بخوان

ماز را » بسم اللَّه الرحمن الرحیم«وى دستور داد  را به شیوه حنابله، بلند ذكر كنند و قنــوت ن
بسم اللَّه در مساجد بغداد به اين دلیــل ) بلند گفتن(ترك جھر . نیز به شیوه شافعیان ادا كنند

امــا بــه دنبــال شكســت  75گفتنــد، بــود كــه علويــان پــیرو فاطمیــان مصــر، آن ذكــر را بلنــد مــى
فه بـر اجـراى ســنت ھل  بساسیرى در دعوت مردم به سـوى فاطمیــان، خلی ھـا و معتقـدات ا

شعله رغم اين اقدامات آتش منازعات ھـم على. سنت ھمت گماشت در سـال . ور بـود چنـان 
شوب را فـراھم كـرد495 ه 497در سـال  76.ه فتنه ايلغارى در بغداد، بھانه شـركت عامـه در آ

در دوره المسـتظھر،  77.عامه با كمك عیاران دست به فتنه زده و بغداد را به آشوب كشاندند
ــه ھــم ــدرت باطنی ــود ق ــزايش ب ــه اف ــان رو ب ــا و . چن ــاء خلف ــیز علم ــداد ن ــان، حــتى در بغ باطنی

شیخ . كردند كارگزارانشان را تھديد مى حد الرويـانى،  آنھا با نفـوذ در بغـداد توانسـتند عبدالوا
 78.شافعیه را به قتل رسانند

بود،  گذارى در سیاست) ه 512 - 529(خلیفه المسترشد  ھاى خود، تحت تأثیر علماى سنى 
سنى دامـن زد َق، به درگـیرى علمــاى  نان كـه در سـال . اما رويكرد او به برخى از فِر ه 515چ

سلطان، موجـب خشـم  اجازه وعظ به قاضى اسماعیل بن ابى العأل، مدرس حنفیان در خانه 
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لس وعـظ او نـیز،  79.شافعیان شد اجازه وعظ به ابوالفتوح اسـفراينى و حضـور خلیفـه در مج
ساير سـنیان شـد بر درگـیرى  80.سبب نگرانى حنابله و درگـیرى يـاران اسـفراينى و  عـالوه 

یز  81ديگر ھاى مختلف اھل سنت با يك فرقه یه ن غداد بـا خطـر باطن و جدال آنھا با شـیعیان، ب
ضى عكـبرا حملــه كـرده و او را غـارت  82.رو بود روبه بن ايـوب، قا باطنیان عالوه بر آن كـه بـه ا

له مـى  نمودند، به قافله ھم 83.كردنـد ھاى بغداد نیز حم چنیـن ابوطالـب سـیمرى، وزيـر  آنھـا 
 85.و خلیفه المسترشد را به قتل رساندند 84سلطان مسعود

او حتى تحـت تأثیــر  86.رفت در ايام خالفتش به زيارت مرقد ائمه مى) ه 530 - 555(المقتفى 
یل دخالـت در  87 ابوالحسن غزنوى كه به تشیع گرايش داشت، ابوالفتوح اســفراينى را بـه دل

اما نگرانى خلیفه از نفوذ شیعیان، وى را به مقابله با آنان   88فتنه اشاعره از بغداد اخراج كرد،
نـزد وى . كـرد، دسـتگیر شـد ه مردى متصوف، كه مردم را موعظه مـى547در سال . وادار كرد

او را بـه اتھـام . گانـه نوشـته شـده بـود الواحى از گل يافتند كه بر ھمه آنھا نام امامـان دوازده
اقـدام ديگــر مقتفـى  89.نشین كردنـد رفض در محله باب النوبى گردانده و پس از تأديب، خانه

بود لى بـه مقـام وزارت  بن ھبـیره حنب بیره بـا . براى كـاھش نفـوذ شـیعیان، انتصـاب ا ابـن ھ
فت 90.شیعیان رابطه خوبى نداشت دخالـت علمـا و خطیبـان . در اين ايام منازعات افزايش يا

.ه فرمان منع وعظ را صادر نمايد550باعث شد خلیفه در سال  91شیعه و سنى در منازعات،
92 

ّ صـحابه  ً به سـب در عھد خالفت المستنجد، تشیع در بغداد گسترش يافت و اھالى كرخ علنا
المستنجد كه از نفوذ فراوان شیعیان در عراق به ھراس افتاده بود، براى تضعیف  93.پرداختند

ند اسد، مھم ھا تصمیم گرفت بنى آن سـرداران . ترين گروه سركرده شیعه را از عراق اخـراج ك
. ه بـه اجـرا درآوردنـد558خلیفـه دسـتور وى مبـنى بـر اخـراج بـنى اسـد از عـراق را در سـال 

از ايـن رو، از قبیلــه . مأموران پس از كشتار چھار ھزار تن از ايشان، بقیه را وادار به كوچ كردند
ھـاى شـیعیان در ايـن ايـام   كـثرت فعالیـت 94.بنى اسد، جز تعداد اندكى در عراق باقى نماند

ــر  -ســبب شــد تــا وزيــر المســتنجد بــه محتســب دســتور دھــد گروھــى از حصــیربافان  كــه ب
 95.در معرض تماشاى مردم بغداد قرار گیرند -حصیرھاشان نام دوازده امام را نوشته بودند 

صر بـه دسـت عباسـیان )ه 566 - 575(ء  در عھد المستضیى ، با شكست دولت بنى عبید، م
فه المستضـیى لت فاطمیـان، . ء خوانـده شـد افتاد و در آن جا خطبه به نـام خلی شكسـت دو

ضیى 96.تضعیف تشیع در بغداد را در پى داشت براى  با اين حال، خلیفه المست ترجیح داد  ء 
اى و جلب حمايت شیعیان، سیاست معتدلى درباره ھر دو فرقه در  جلوگیرى از منازعات فرقه

سخنانش  پیش گیرد؛ خلیفه از يك سو حكم اخراج شیخ محمد طوسى، خطیب سنى را كه 
و از سوى ديگر، لوح يادبودى  97در مسجد تاجیه موجب شورش شیعیان شده بود، صادر كرد

جازه  المستضیى 98.بر مزار احمد بن حنبل نصب نمود جوزى ا ء به وعاظ حنبلى، به ويژه ابن 
.ھا تقويـت كـرد و به توصیه صاحب المخزن او را در مبارزه با بدعت 99وعظ در جامع قصر را داد

مع  به دستور وى، براى جلوس و سخنرانى شیخ ابوالفتوح، فقیه حنبلى، صـفه 100 اى در جا
مى. قصر ساخته شد صورت  براى حنبلیـان  فت،  پیروان ديگر مـذاھب از ايـن اقـدامات كـه  گر

ه 569در ســال . چنــان ادامـه داشــت ھــا منازعــات ھـم در ايــن ســال 101.ســخت آزرده شــدند
ھنگامى كه شیعیان كرخ ھمراه ساكنان سنى باب البصره مشغول بستن سد بر روى دجلــه 

ّ صـحابه پرداختنـد» انقلعت الشجره لعن اللَّه العشره«بودند، با خواندن آواز  ايـن كـار . به سب
نان بـا اھـالى كـرخ شـد به . موجب خشم سـنیان و درگـیرى آ خلیفـه بـه منظـور پايـان دادن 

درگیرى، از عالءالدين تنامش كمك خواست، اما تنامش كه خود شیعى مذھب بود، با اھالى 
چون اين خبر به گوش خلیفه رسید، او را به سختى نكوھش كرد . باب البصره ناسازگارى كرد

ابن ملجم : در ھمین سال، محمد طوسى، ضمن وعظ در تاجیه اظھار داشت 102.و بازگرداند
لس بـه سـوى . علیه السالم كافر نشده است به خاطر كشتن على مستمعین حاضـر در مج

اين واقعه موجب شد خلیفه ھمه وعاظ را از وعظ . خطیب آجر پرت كرده و آشوب به پا نمودند
تار، از بغـداد  103.منع كند با و تعصـب در رف یب النق محمد طوسى نیز به خاطر مشاجره با نق

ّ صـحابه در سـال  104.اخراج شد ھم 574سب ه نـیز شـیعیان كـرخ و اھـل سـنت را بـه جـان 
به نـام ابـن قرايـا يافتنـد عوام كتاب. انداخت مردى  ّ صــحابه نـزد  و او را پـس از . ھايى در سب

جوى . بريدن زبان و قطع كردن دستش، آن قدر كتك زدند تا جـان باخـت سـپس بـه جسـت و 
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 105.ھا را سوزاندند ھا را در اختیار داشتند، پرداخته و ھمه كتاب شیعیان ديگرى كه آن كتاب
خلفـا . چنـان رو بـه افـزايش بـود در دوران خالفت آخرين خلفاى عباسى، قـدرت شـیعیان ھــم

در اين دوران، عباسیان با ضعف خلفاى فاطمى، . اى جز رفق و مدارا با شیعیان نداشتند چاره
رقباى ديرينه خود مواجه بودند، اما خالفت و قلمروشان از دو سو در معرض تھديد قرار گرفتــه 

ھا قبل، خطر حمله صلیبیون، قلمرو عباسیان را تھديد كرده بود و اكنون در اواسط  از سال. بود
 .ساخت رو مى قرن ھفتم، حمله قوم تاتار، دارالخالفه عباسیان را با خطر جدى روبه

ضعف دولـت سـلجوقى، رو بـه ) ه 575 - 640(در دوره خالفت الناصر  شیعیان پـس از  قدرت 
بر . افزايش نھاد یم فتیـان و شـیعیان،  نیروى عظ حت نفـوذ درآوردن  خلیفه الناصر كوشید با ت

خلیفـه، پـس از . از اين رو، وى شیعیان را به مناصـب ديوانـى رسـاند. دشمنان خود غلبه كند
 106.عزل ابن يونس حنبلى، وزارت را به مؤيد الدين محمد بن احمد، معروف به ابن قصاب داد

لى از  107.و پس از او نصیرالدين شیعى را به وزارت رسـاند در دوره او ابـن جـوزى، عــالم حنب
نع گشــت و بــه زنـدان افتــاد خلیفــه  109.ابـن يـونس حنبلـى نـیز بازداشـت شــد 108.وعـظ م

چنین به منظور كنترل نیروھاى فعال جامعه، اعـم از عیـاران، شـطار و فتیــان، بـه جماعــت  ھم
ه به دست مالك بن عبدالجبار لباس فتوت پوشید و پس از 578الناصر در سال . فتیان پیوست

بخشى به  تالش الناصر براى وحدت 110.مرگ او با بیعت بزرگان اين فرقه به رياست آن رسید
ھـاى مختلـف و تحـت پوشـش قـرار دادن  ھا و فرقه  نیروھاى دارالخالفه، ايجاد توازن میان گروه

كم نكـرد ھاى شھرى و منازعـات فرقـه فتیان و عیاران، از آشوب سال. اى  و  111581ھاى  در 
سط 576در سال . میان شیعیان كرخ و اھل سنت درگیرى شد 112ه 582 ّ شـافعى تو ه سب

و خلیفـه بـه دنبـال شـنیدن  113مردى در نظامیه، باعـث درگـیرى فقھـاى شـافعى بـا او شـد
 114.اخبارى درباره فساد اخالق فقھاى نظامیه، دستور اخراج آنان را صادر كرد

، براى حفظ خالفت عباسى كوشید ضمن مدارا بـا شـیعیان، )ه 640 - 656(المستعصم باللّه 
اى دامــن  ھــاى فرقــه جھــت حفــظ آرامــش دار الخالفــه، عواملــى را كــه بــه منازعــات و آشــوب

صاب شـیعیانى، . زدند، حذف نمايد مى خلیفه كه از نیروى شیعیان آگاه بود، تالش كـرد بـا انت
او . حمايــت ايــن گــروه عظیــم را بــه دســت آورد 115نظــیر ابــن علقمــى بــه مناصــب ديوانــى،

و دستور مرمت آرامگاه امام را  116 چنین به زيارت مرقدموسى بن جعفرعلیه السالم رفت ھم
خلیفه به منظور بھبود وضعیت معیشتى علويان، مبلغ سه ھـزار دينـار در اختیـار ابـو  117.داد

مام  یان علويـان مقیــم مشـھد ا عبداللَّه حسین بن اقساسى، نقیب طالبیان گذاشت تا در م
در كنـار ايـن گونـه اقـدامات، المستعصـم بـه  118.علیه السالم تقسیم كند على و امام كاظم

ندن مقتــل و 641ھاى شیعه و سنى در سال  منظور جلوگیرى از درگیرى ه ، شیعیان را از خوا
سى بـن جعفرعلیـه  جز مشـھد مو شعر در روز عاشـورا در منـاطق غـرب و شـرق بغـداد بـه 

لى  648اين فرمان در سال  119.السالم، منع كرد نه، اھا نیز صادر شد و براى جلوگیرى از فت
تاره از نوحـه نع شـدند خوانـى، مرثیـه كـرخ و مخ تل امـام حسـین م  120.سـرايى و قرائـت مق

بان را از وعـظ منـع كـرد .المستعصم براى جلوگیرى از تحريك مردم از جانب وعاظ، ھمـه خطی
مى با اين وجود، گاه گاھى آتش منازعات فرقه 121 سال . گرفـت اى دامان بغـداد را  ه 641در 

655و  123654ھـاى  در سال 122.ديگر به زد و خورد پرداختند اھالى مأمونیه و باب األزج با يك
شدند ھاى سنى شیعیان كرخ با اھالى محله 124ه  گیر  ست كـه . نشین در قد ا ذھـبى معت

خلیفه از اين اوضاع و احوال اطالعى نداشت و ھمه اين امور، به دستور ابن علقمى كه قصد 
 125.گرفت داشت خالفت را از خاندان عباسى بیرون كرده و به علويان بسپارد، صورت مى

  ھاى كارگزاران بر منازعات گذارى تأثیر سیاست

سى، كـارگزاران بودنـد ير، . يكى از اركان مھم اقتدار رسمى خالفـت عبا كـارگزاران شـامل وز
لوى و  ضات و نقیبــان ع مأموران ديوانى، والیان شھرھا، رؤساى شرطه، سركردگان سـپاه، ق

ـــد كـــه در اداره قلمـــرو عباســـیان نقـــش مھمـــى داشـــتند ـــا . عباســـى بودن ـــراد ب ـــن اف اي
اى خاص، موجى از تنش و آشـوب  ھاى خويش به سوى فرقه گیرى ھا يا جھت گذارى سیاست

 .كردند را در جامعه اسالمى، به ويژه بغداد ايجاد مى
مقتـدر،   126.در دوران خالفت مقتدر، شیعیان امامیه در دستگاه خالفت عباسـى نفـوذ كردنـد
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ابــن فــرات راه ورود شــیعیان بــه . فــردى شــیعى بــه نــام علــى بــن فــرات را بــه وزارت برگزيــد
تشكیالت ديوانى عباسیان را ھموار كـرد؛ افـرادى، چـون شـلمغانى در دسـتگاه ديوانـى ابـن 

چنین جھت گشايش حال ھاشمیان و علويان، حقوق و مزايـاى  او ھم. كردند فرات خدمت مى
سال 127.آنان را افزايش داد و  296ھاى  ديوانیان سنى به منظور مقابله با نفوذ شیعیان، در 

اقـدامات . اما موفقیتى به دست نیاوردند 128ه اقدام به برپايى كودتا علیه مقتدر نمودند،317
تدر بـه  حامد بن عباس در دستگیرى و قتل حالج و شلمغانى و تالش او براى مجبور كردن مق

 .قتل ابن فرات و پسرش، با ھدف جلوگیرى از نفوذ شیعیان صورت گرفت
ضاع  قرار گرفتنـد و او جرى، شـیعیان تحـت آزار  با قدرت يافتن حنابله در اواسط قـرن سـوم ھ

ھت . دارالخالفه متشنج شد تا ج شدند  ھارون بـر آن  از اين رو، على بن يلبــق و حسـن بـن 
ّ صحابه پیامبر تعصب خاصى داشتند  -تضعیف حنابله  معاويه و يزيد بر فراز منابـر  -كه به سب

اھل سنت از اين اقدام برآشفتند و نزديك بود دارالخالفه به آشـوب كشـیده شـود . لعن شوند
كه على بن يلبق پیشنھاد داد براى جلوگیرى از آشوب، بربھارى، پیشواى حنبلیان را دستگیر 

ید عـده ياران او بـه  كنند، اما بربھارى گريخت و ابن يلبق تنھا موفق به دســتگیرى و تبع اى از 
بازار و دكـان323در سال  129.بصره شد به آشـوب كشـانده،  ھـاى  ه پیروان بربھارى بغـداد را 

مردم ريختـه و  130.كسبه را غارت كردند نه  آنھا به بھانه امر به معروف و نھى از منكر، به خا
ستور داد در دو . آالت لھو را شكستند براى سـركوب آنـان د بدرخرشنى، رئیس شرطه بغداد 

نان  طرف بغداد جار زنند كه حتى دو نفر از پیروان بربھارى نبايد بـا ھـم باشـند و ھیـچ يـك از آ
حنبلیـان حـق ندارنـد امـام نمـاز جماعــت . حق ندارند درباره مذھب خود بحث و منـاظره كننــد

ً » بسم اللَّه الرحمن الرحیم«شوند مگر آن كه  شا، علنـا ماز صـبح و چـه در نمـاز ع را چه در ن
 131.بلند بخوانند

دوره امیر االمرايان به رقابت و كشاكش مدعیان مقام امیراالمرايـى بـر سـر كسـب ايـن مقـام 
ما گـرايش برخـى  ھاى مذھبى در ھیاھوى آشوب گذشت و درگیرى ھاى سیاسى گم شد، ا

مذھبى، زمینـه از سران به اين فرقه اى در آينـده شـد؛ بـراى مثـال،  سـاز منازعـات فرقـه ھاى 
تدر  329بجكم، امیراالمراى ترك در سال  قمرى دستور داد مسجد براثا كه قبالً بـه دسـتور مق

عت بخواننــد جا نمـاز جما ً در آن  جددا ايـن  132.منھدم شده بود، بازسازى شود و شـیعیان م
 .سیاسى شیعیان بغداد شد -سیاست موجب رونق يافتن يكى از مراكز مھم مذھبى 

 -ابو محمد مھلبى، وزير معز الدوله، به مقابله با غالت شیعه پرداخت و قومى از تناسـخیه را 
نان  علیه السالم، جبرئیل و فاطمـه طالب كه معتقد بودند روح على بن ابى علیھـا السـالم در آ

 -) شـلمغانى(چنین مردى از پیروان ابن ابـى العـز  مھلبى ھم 133.مجازات نمود -حلول يافته 
بود  مع كـرده  ھالى بغـداد را گـرد خـود ج بـه قتـل  -كه ادعاى خدايى داشت و جمــاعتى از ا

به قتـل رسـاند،  ه پس از آن كه يكى از زنـدانبان362در سال  134.رساند عامى را  مردى  ھـا 
ناه بـرد، امـا . اھالى و تركان دست به شـورش زدنـد كى از تركـان پ قاتـل از تـرس بـه مـنزل ي

سـپس درب . شورشیان او را بیرون كشیده و پس از كشـتن، جسـدش را بـه آتـش كشـیدند
عده. زندان را گشودند و زندانیان گريختند اى از زنـدانیان فــرارى، از شـیعیان  چون معلوم شـد 

شیعیان كـرخ برخـوردار بودنـد، ابوالفضـل شـیرازى وزيـر طـائع،  يا از حمايـت  ساكن كرخ بوده 
صبى . صافى حاجب را ھمراه گروھى براى جنگ با مردم كرخ فرستاد صـافى كـه سـنى متع

اكثر مورخان بر اين باورند كه ابوالفضل وزير كه سنى متعصبى  135.بود، محله كرخ را آتش زد
ه فتنه بزرگى بین دو فرقه 363در سال  136.بود، در آتش زدن محله كرخ دخالت داشته است

نگ جمـل اقــدام  اھل سـنت بـراى بـرانگیختن خشـم شـیعیان بـه شـبیه. برخاست سـازى ج
آنان از اين رو، زنى را به عنوان عايشه سوار بر شتر كردند، دو نفر را نیز طلحه و زبیـر . نمودند

.علیه السـالم ھسـتند در حال جنگ با على: اى برپا نموده و اظھار داشتند نامیدند، و ھنگامه
137 

بارت بودنـد از در دوره استیالى آل بويه در بغداد، عوامل اصلى منازعه ّ صـحابه، : سـاز ع سـب
صــاحب منصــبان ســنى بــراى جلوگــیرى از درگــیرى . برپــايى مراســم عاشــورا و جشــن غــدير

پس از 382در سال . كردند مانع از انجام اين مراسم شوند شیعیان و اھل سنت سعى مى ه 
آن كه ابوالحسن على بن محمد كوكبى، معروف به ابن معلـم بـر كارھـاى سـلطان بھاالدولـه 
ديلمى مسلط شد، براى جلوگیرى از فتنه، فرمان ممنوعیت مراسم عاشـورا را صـادر نمـود و 
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فت عمیـد (حسـن بـن ابـى جعفـر، اسـتاد ھرمـز  138.ايـن ممنوعیـت تـا سـه سـال ادامـه يا
اى را نسبت به ھر دو فرقه در پیش گرفت؛ او ضمن آن كه شـیعیان  سیاست موازنه) الجیوش

باب البصـره را  كرخ و ساير محالت را از برپايى مراسم نوحه خوانى عاشورا باز داشت، اھالى 
ظه 139.نیز از زيارت مرقد مصعب بن زبیر منع كرد یچ مالح اى علويـان،  عمید الجیوش بدون ھ

ند، بـه شـدت مجـازات  عباسیان، شیعیان و سنیانى كه قوانین تعیین شده را ناديده مى گرفت
 .ھا موجب آرامش در بغداد شد، اما موقتى بود اين سیاست. كرد

گیرى از حمايت سلطان محمود غزنوى، جـانى تـازه  ه خلیفه و اھل سنت با بھره389در سال 
آنھا ھشت روز پس از عاشورا، بـراى مصـعب بـن . اى دست زدند يافته و به احیاى رسوم تازه

یامبر و  زبیر مراسم سوگوارى برپا كردند و ھشت روز پس از عید غدير نیز بـه مناســبت ورود پ
برپايى اين مراسم، شـدت بیشـترى بـه منازعـات  140.ابوبكر به غار ثور، جشنى برپا داشتند

ه محمـد بـن نعمـان،  398سال . داد بو عبداللـَّ باب الربـاح نـزد ا يكى از ھاشـمیان در مسـجد 
ّ اھل سنت دادخواھى كرد شیخ (پیروان ابن معلم . معروف به ابن معلم، فقیه شیعى از سب

ند)  مفید كرخ بـه خانـه قاضـى ابـو محمـد اكفـانى رفت در ايـن . به خشم آمده و ھمراه مـردم 
بن مسـعود . ھنگام درگیرى شديدى آغاز شـد شـیعیان قرآنـى آورده و مـدعى شـدند قـرآن ا

مده و دسـتور آتـش . ھاى ديگر تفاوت دارد است و با قرآن سپس اشراف، قضات و فقھـا گـرد آ
شمگین شـده، در حـالى كـه . زدن آن قرآن را صادر نمودند شیعیان از اين موضوع به شدت خ

ھا ريختند، گروھـى  يا حاكم و يا منصور، به خیابان: زدند به حمايت از خلفاى فاطمى فرياد مى
ين واقعـه بـه گـوش خلیفـه . نیز به منزل شیخ ابو حامد اسفراينى حمله كردنـد بار ا چـون اخ

ید الجیـوش نـیز از طـرف . رسید، دستیارانش را به حمايت از اھل سنت به میدان فرستاد عم
او تصــمیم گرفــت ابــن معلــم را تبعیــد كنــد كـه بــا . بھاءالدولــه مــأمور ســركوبى شــیعیان شــد

مان  شفاعت گروھى از بزرگان بخشیده شد، امــا آشــوبگران دسـت بـردار نبودنـد، در ھمـان ز
مأموران . ھاى آن را به غارت بردنـد ھا و قنديل گروھى با حمله به مسجد براثا، حصیرھا، پرده

اى از مجرمــان را دسـتگیر كـرده و در شــھر گرداندنــد، ســپس  بــراى فـرو نشـاندن فتنــه، عـده
 141.چشمھايشان را كور و دست و پاى آنان را قطع كردند

.جانشین عمید الجیوش، برپايى مراسـم مـذھبى را آزاد كـرد) فخر الملك(ابو غالب بن خلف 
ندانى نداشـت 142 سال . اين آزادى دوام چ يان فتنــه  شد 406در جر لك نـاگزير  ه ، فخـر الم

صمد شـیرازى، داروغـه  143.اھالى كرخ را از سوگوارى روز عاشورا بـاز دارد علـى بـن عبـد ال
وى متعصبان شیعه و سنى را بـه شـدت . جديد بغداد سعى كرد اوضاع را سر و سامان دھد

امـا ابوالقاسـم مغربـى، . مجازات كرد و فقیه شیعى، ابن معلم را ھمراه گروھى تبعیــد نمـود
ھاى ضد شیعى ابن عبدالصمد را نپذيرفت و او را پنجاه ھزار دينـار  وزير مشرف الدوله، فعالیت

 144.اى را گمارد تا او را به قتل رسانند سرانجام عده. جريمه كرد
سنى 442در سال  ه با تالش ابو محمد النسوى، رئیس شرطه بغداد، میان دو فرقه شـیعه و 

سال . ور شد اين صلح ديرى نپائید و آتش فتنه دوباره شعله 145.صلح برقرار شد در ماه صفر 
له  ه شیعیان كرخ، برج443 لى خـیر البشـر«ھايى برپا كرده و با طال جم را بـر آن » محمـد و ع

فمن رضى فقـد شـكر و مـن ابـى فقـد «سنیان محله قالئین از آنان خواستند جمله . نوشتند
شد» كفر مر، سـبب درگـیرى میــان آنھـا  ين ا . را به آن اضافه كنند ولى شیعیان نپذيرفتند و ا

بن الرضـى، نقیـب علويـان را بـراى بررسـى  عدنان  یب عباسـیان و  خلیفه القائم، اباتمام، نق
ساكنان كـرخ را درسـت دانسـته و بـر آن گواھـى . اوضاع به كرخ فرستاد ته  ھر دو نقیـب، گف

اى از حنبلیـان،  ھا را نپذيرفته و ابن المذھب، زھیرى و عـده نوشتند، اما اھل سنت، داورى آن
یان . سنیان را علیه شیعیان تحريـك كردنـد كه خـود از حام ير  در ايـن ھنگـام ابـن مسـلمه وز

خیر «شیعیان براى خاتمه دادن به غائله، كلمات . حنابله بود، با شیعیان به شدت برخورد كرد
عالم » علیھما السالم«را از روى ديوار پاك كرده به جاى آن » البشر نوشتند، اما اھل سـنت ا

ند و در اذان نیـز » محمد و على«كردند بايد آجرى كه كلمات  روى آن نوشته شده از جاى بكن
ھا خـوددارى كـرد و . گفته نشود» حى على خیر العمل«ذكر  گروه شیعى از انجام خواسته آن

كر او را . در اين میان، يكى از رجال ھاشمى به قتل رسید.  درگیرى ادامه يافت اھل سـنت پی
مام جوادعلیـه  در كنار احمد بن حنبل بـه خـاك سـپرده و در بازگشـت آرامگـاه امـام كـاظم و ا

بل منتقـل كننــد مد بـن حن ابـو . السالم را ويران نموده و تالش كردند پیكر آنان را به مقبره اح
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تمام، نقیب عباسیان و ديگر سنیان با شنیدن اين خبر مانع كار آنان شدند، اما اھالى كرخ به 
كه متعلق به حنفیان بود حمله و آن جا را غارت كردنـد و ابـا سـعد سرخسـى، » خان الفقھا«

ابــو محمــد . فتنــه شــیعه و ســنى تجديــد شــد 445در ســال  146.مــدرس حنفــى را كشــتند
ساند،  اى میان محله باب الشعیر و سوق الطعام برپا كرد، عده النسوى، خیمه اى را به قتل ر

 147.را ممنوع كرد» محمد و على خیر البشر«محله كرخ را آتش زد و شعار 
در دوره حضور آل سلجوق بر بغداد، تضاد عقیدتى خلفاى عباسى با سالجقه حنفى مذھـب 

در اين دوره، عـالوه . اى نمود و وزراى شافعى آنھا، بیش از پیش بغداد را عرصه منازعات فرقه
فت بر درگیرى نیز رواج يا ھل سـنت  فرق مختلـف ا در ايـن . ھاى شـیعه و سـنى، منازعـات 

ّ پاى علما و ديوانساالران حنبلى و شافعى را مى  .توان جست و جو نمود منازعات، رد
ّ شیخین و ساير صحابه را . منصور بن محمد الكندرى، وزير طغرل، معتزلى و شیعه بود او سب

بر فــراز . دانست و با اشاعره مخالف بود جايز مى طغرل بیك تحت تأثیر او دستور لعن اشاعره 
به دستور عمید الملك، علماى اشعرى از تدريس و وعظ در مساجد منع . منابر خراسان را داد

ّ كنند او ھم. ھا اھانت شد شدند و به آن  148.چنین دستور داد اھل سنت را در مساجد سب
مذھب شـافعى، بـه فقھــا و متكلمیــن  به  خواجه نظام الملك، وزير ملكشاه، به دلیل گرايش 

ايـن . كـرد شافعى اجازه وعظ داده و ايشان را از ايراد سخنرانى درباره كالم اشعرى منع نمى
سیاست خواجه، رقابت و دشمنى علما و رؤساى مذاھب سنى به ويـژه حنابلـه را بیشـتر و 

به دنبال ورود ھر عالم اشعرى مسلك به بغداد و ايراد وعظ در . كرد ديگر درگیر مى آنان را با يك
به آشـوب  شھر را  قرار گرفتـه و  حمايت از كالم اشعرى، حنابله در صف مقـدم مخالفـان وى 

عه 495سال . كشاندند مى جب مناز ه سخنان عیسى بن عبداللَّه قونـوى، عــالم اشـعرى مو
ابوالفتوح اسفراينى از علماى اشعرى وارد بغداد شد  538در سال  149.حنابله و اشاعره شد

سـخنان او سـبب فتنـه شـد و . اى ايراد كرد و در حمايت از مذھب اشعرى، سخنان متعصبانه
نوى . ديگر را بر منبر دشنام دادنـد ھا يك  میان او و ابوالحسن غزنوى معارضاتى درگرفت؛ آن غز

سفراينى را صـادر  نزد سلطان مسعود سلجوقى رفت و به تحريك او، سلطان دستور اخـراج ا
 150.نمود

ابــو احمــد . عــالوه بــر وزرا، نقیبـان علــوى و عباســى نــیز در حــوادث و تحــوالت نقـش داشــتند
فه و حفـظ  موسوى، نقیب طالبیان در فرو نشاندن آتش فتنه میان شیعیان و سـنیان دار الخال

فا نمـود مى اي ضايت . قدرت فرقه شیعه، نقش مھ سید مرتضـى بـراى جلــب ر او بـه ھمـراه 
ّ كـرد خلیفه القادر باللّه، صحت انتساب خلفاى فاطمى به حضرت فاطمـه علیھـا السـالم را رد

كوم كـرد361و در سال  151 كرخ مح تش زدن محلـه  شیرازى را در آ . ه اقدام وزيـر ابوالفضــل 
یان در سـال  152.ھمین مسأله موجب عزل او از نقابت شد یب طالب ه 406شـريف رضـى، نق

بــراى جلوگــیرى از تجديــد فتنــه و حفــظ مصــالح شــیعیان، ســاكنان كــرخ را از برپــايى مراســم 
نیز مجـازات . عاشورا باز داشت با وجود رفق و مدارى نقبا با عباسیان، گاھى از اوقـات، آنـان 

ــى ــدند م ــال . ش ــام 630در س ــت مق ــعارى در بزرگداش ــى اش ــن اقساس ــین ب ــب حس ه نقی
لى علیـه السـالم سـرود و آن را بـراى نقیـب النقبـاى عباسـیان  پیامبرصلى هللا علیه وآله و ع

مخالفانش بر او خرده گرفتند كه در اشعارش به صحابه و تابعین اھانت كرده اسـت، . فرستاد
سپس از فقھا خواستند فتوا دھند كه اقساسى به صحابه و تابعین طعـن زده و در ديـن خـود 

 153.دچار ضعف شده است

  ھاى امرا بر منازعات گذارى تأثیر گرايش مذھبى و سیاست

یان امیراالمرايـان، نخسـتین . اى، امرا بودنـد يكى ديگر از عوامل تأثیرگذار بر منازعات فرقه از م
ند،  كسانى كه موفق شدند به طور مستقل در دار الخالفه عباسـیان بـه اعمــال قـدرت بپرداز

 .امراى بويھى بودند
شد و پـس از 334سال  مدان وارد بغـداد  بن ح به بـر حسـین  ه معز الدوله ديلمى پس از غل

ــه جــاى وى نشــاند  154.مــدتى، خلیفــه المســتكفى را از خالفــت خلــع و المطیــع باللّــه را ب
از يـك سـو، خانـدان . زمان با امارت آل بويه بر بغداد حوادث مھمى در قلمرو اسـالم رخ داد ھم

تـرين رقیـب  شیعى مزيد، تحت حمايت بويھیان در حله قدرت يافت و از سوى ديگر، سرسخت
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فه بـه . عباسیان؛ يعنى فاطمیان، در مصر تشـكیل حكومـت دادنـد در ايـن دوره، قــدرت از خلی
ّل گشـت بد يه . امراى بويھى منتقل شد و خالفت به مقامى تشريفاتى م از آن جـا كـه آل بو

شیعیان افــزود و تشـیع بـه   شیعه مذھب بودند، سیاست بر قـدرت و نفـوذ  ھاى مذھبى آنھا 
 .مذھبى حنابله قد علم كرد -عنوان مذھب و حزبى رسمى، در برابر حزب سیاسى 

شان، 350معز الدولـه در سـال  مذھبى اي یاى مراسـم  يت از شـیعیان و اح به منظـور حما ه 
او شـعار . اى در دار الخالفه عباسیان شـد قوانین جديدى را تصويب كرد كه منشأ تحوالت تازه

ً احیــا نمـود و  جددا لعن معاويه كه پس از خلیفه المقتدر ديگر به طور رسـمى مطـرح نشـد، م
 :عالوه بر لعن معاويه، دستور داد بر ديوار مساجد نوشته شود

نفرين خداوند بر معاويه بن ابى سفیان و بر كسى كه فدك را از فاطمه رضى اللَّه عنھا غصب 
علیه السالم شـده بـود و بـر كسـى  كرده بود و بر كسى كه مانع دفن حسن در مقبره جدش

 155.كه ابوذر غفارى را تبعید كرد و بر كسى كه عباس عموى پیامبر را از شورى محروم كرد
اى از سنیان در واكنش به اين سیاست امیـر  اين مسئله خشم اھل سنت را برانگیخت؛ عده

شعارھا را .  ديلمى، شعارھا را از ديوار مساجد پاك كردند  ً شت مجـددا له تصـمیم دا معز الدو
بنويسد كه وزيرش، ابو محمد مھلبى او را از اين كار باز داشت و درخواست كـرد بـه جـاى آن 

له لعن اللَّه الظالمین آلل رسول اللَّه«: شعار تحريك كننده، بنويسند و بـه » صـلى هللا علیــه وآ
شخص ديگــرى لعـن ننويسـند مى. جز معاويه، براى  سنیان بغـداد  معـز الدولـه كـه  ست  دان

صحابه، پیـش از ايـن در  156.جمعیت و قدرت قابل توجھى دارند، توصیه وزير را پذيرفت  ّ سـب
ھم باعث درگیرى شیعیان و اھــل سـنت بغـداد شـده بـود،  157ه 349و  348، 346ھاى  سال

 .اما فرمان معز الدوله به آن رسمیت داد
ّ معاويه، معز الدوله دو رسم ديگر ھم رواج داد ه 352در عاشـوراى سـال . عالوه بر ترويج سب

علیـه السـالم  به فرمان او مردم بازارھا و اماكن كسـب را بسـته و بـه عـزادارى امـام حسـین
به  158.پرداختند و در ھجدھم ذى الحجه ھمــان سـال نـیز بـه دسـتور معـز الدولـه، شـیعیان 

اين مراسم كـه  159.مناسبت غدير خم، شھر را آذين بسته و به جشن و شادمانى پرداختند
یان شـیعیان و اھـل  از اين پس ھر ساله برگزار مى عه م شـد، بـه يكـى از عوامــل مھـم مناز

ــد ــدل ش ــنت مب ــیعیان، . س ــى از ش ــیران ديلم ــت ام ــل حماي ــه دلی ــنت ب ــل س ــدا، اھ در ابت
ند، نمى ترس از افـزايش نفـوذ  160توانستند به طور جدى با برپايى مراسم مخالفت نماي امـا 

ه بـه دنبـال برگـزارى 353در سال . شیعیان، به تدريج آنان را به فكر مقابله با شیعیان انداخت
نان را  كز كسـب آ له و منـازل و مرا مراسم سوگوارى در عاشورا، اھل سنت بـه شـیعیان حم

 161.غارت كردند
نع . با روى كار آمدن عضدالدوله، اوضاع بغداد رو به بھبودى گذاشت با م عضد الدوله كوشـید 

بردارد و از  ً از میـان  قه را موقتــا شیعه و سـنى، ريشـه مجـادالت ايـن دو فر مراسم مـذھبى 
ــه ــاى فرق ــذھبى و برخوردھ ــات م ــد اختالف ــیرى كن ــیار . اى جلوگ ــت، بس ــن سیاس ــه اي نتیج

شته  موفقیت آمیز بود، زيـرا در مـدت حكومـت وى در بغـداد، شورشـى كـه ريشـه مـذھبى دا
جراى ايـن سیاسـت صـادر  از جمله فرمان. باشد، برپا نشد ھايى كه عضــد الدولـه در جھـت ا

عظ و قصـه عاظ و قصــاص از و خوانـى و نـیز منـع موقـت مراسـم سـوگوارى  كرد، فرمان منـع و
كه  162.عاشورا و جشن غدير بود نه تنھــا شـیعیان بل سیاست تسامح مــذھبى عضــدالدوله 

اى از  او ضمن آن كه ابو احمد موسوى، نقیب علويان و عده. پیروان ھمه مذاھب را دربر گرفت
عزل  به منظور جلوگیرى از تحريكات مذھبى و فرقه 163.ھمفكرانش را تبعید نمود اى، دستور 

به  164.ابى على تنوخى، قاضى حنفى را نیز صـادر كـرد صبى بـود كـه  تنوخـى، حنفـى متع
عضـدالدوله بـراى پايـان دادن  165.كرد ھا بدگويى مى ورزيد و به آن شافعیان بسیار تعصب مى

نیز بـه  شعرى را  به اختالفات مذھبى و كاھش نفوذ حنابله و ديگر فرق اھل سنت، علماى ا
سفارت دربـار روم . خدمت گرفت به دستور او قاضى ابابكر محمد بن طبیب، عالم اشعرى به 
 166.فرستاده شد

به طورى كه . ھاى بعد شد ھاى اعتدالى عضد الدوله موجب آرامش نسبى در سال سیاست
ھاى مذھبى بغداد، در دوره امارت صمصام الدولـه و شـرف  ى چندانى به درگیرى منابع اشاره
سال . اند الدوله نكرده شورش مـردم بغـداد در  یل 375تنھا درگیرى زمان ابو كالیجـار،  ه بـه دل

در دوره شــرف الدولــه نــیز عیــاران  167.اى بــود ھـاى ابريشــمى و پنبـه افــزايش مالیــات لبــاس
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 168.ھاى باب البصره و كرخ نیز كشیده شد ه برپا كردند كه به محله379آشوبى در سال 
بود دزدان و . در اواخر حكومت آل بويه ناامنى، ھرج و مرج و اختالفات مذھبى در بغداد حـاكم 

ھى اسـتفاده كـرده و . كردند ھاى مردم را غارت مى عیاران خانه اھل سنت از ضعف امراى بوي
نشـین و علمـاى شـیعه، قـدرت خـود را افزايـش  ھاى شیعه در صدد برآمدند با حمله به محله

بـر . ھا پايـان دھنـد ساز به درگیرى كردند با حذف عوامل منازعه امراى بويھى تالش مى. دھند
به ھنگــام 381در سال . اين اساس، آنھا برپايى مراسم عاشورا و غدير خم را ممنوع كردند ه 

برده و  برپايى مراسم جشن غدير خم توسط شیعیان كرخ، مردم باب البصره بـه آنـان ھجـوم 
ايـن درگـیرى سـبب شـد ابوالحسـن كوكبـى  169.ھا و اعالمیه بھاء الدوله را پاره كردند نشان

گیرى شـیعیان و اھـل سـنت در  170.برپايى مراسم عاشورا را براى سه سال ممنوع كنـد در
شورا و 415عاشوراى سال  یت مراسـم عا ه ، نیز مشرف الدوله را بر آن داشت فرمان ممنوع

غدير آزاد  171.غدير را صادر نمايد در دوره جالل الدوله، شیعیان در برپايى مراسـم عاشـورا و 
بـه برخـورد پـیروان دو فرقـه و  174ه 422و  173423 421،172ھاى  اين مراسم در سال. بودند

شیعیان كـرخ را از 441ملك رحیم در عاشوراى سال . اى از آنان منجر شد كشته شدن عده ه 
صحابه  175.انجام دادن مراسم سوگوارى منع كرد  ّ با اين حال، در عید فطر ھمان سال، سب

 176.باعث درگیرى اھالى كرخ و قالئین شد
طغرل بیگ در حمايت از اھـل سـنت، . با آمدن سلجوقیان به بغداد منازعات جلوه ديگرى يافت

ھالى بغـداد را ملـك . تالش كرد به حكومت ديلمیان پايان دھـد صلى شـورش ا او كـه عامـل ا
.دانست، وى و يارانش را دستگیر و ملك رحیم را به قلعه سیروان تبعید كرد رحیم ديلمى مى

یر «سپس شیعیان كرخ و مشھد موسى بن جعفرعلیه السـالم را از ذكـر  177 حـى علـى خ
ند» الصلوه خیر من النوم«باز داشت و آنان را مجبور كرد در اذان ذكر » العمل ايـن  178.را بگوي

. ھــا در قبــال ســنیان شــد گونــه اقــدامات، خشــم شــیعیان را برانگیختــه و موجــب واكنــش آن
سوى  مھم ترين واكنش به اقدامات ابن مسلمه و خلیفه القائم در دعوت طغـرل بـه بغـداد، از 

صرف  ارسالن بساسیرى انجام گرفت كه سبب ائتالف او با ابراھیم ينال و قريش بن بدران و ت
 179.ه شد450بغداد در سال 

ساير سـالطین سـلجوقى در ايـن شـھر مسـتقر  یك در بغـداد،  مت كوتـاه طغـرل ب به جــز اقا
مى گذارى نشدند، با اين حال، بازتاب سیاست صاب . يافـت ھاى آنان در بغـداد انعكـاس  بـا انت

رقابت تنگاتنگى میان شافعیان، حنابله و حنفیان براى نفـوذ  180خواجه نظام الملك به وزارت،
تالش جـدى، احیــاى اعتقـادات حنبلـى را در . بر خلیفه شكل گرفت بر اين اساس، حنابله بـا 

به كننــد تـالش آنھـا . پیش گرفتند و كوشیدند با نفوذ در ساختار قدرت عباسیان، بر خلیفه غل
به دربـار خالفــت عباسـى راه  موجب شد افرادى، نظیر ابن ھبیره و شريف ابو جعفـر حنبلـى 

 .يابند
ً قـدرت يافـت و  در ايــن سـال لى اھـل سـنت، مجـددا ھـا شـیعه بـا اسـتفاده از اختالفــات داخ

ه ، شحنه بغـداد 473در سال . منازعات میان شیعه و سنى با شدتى بیشتر از قبل، بروز كرد
كردند، سركوب   را كه عبدالقادر ھاشمى و ابن الرسول آن را رھبرى مى» فتیان«گروه جوانان 

با فاطمیـان  فتیان كه در مسجد شیعى براثا اجتماع مى 181.كرد به ھمكـارى  كردنـد، متھـم 
در  183.ديگــر درگــیر شــدند ســاكنان بــاب األزج و مأمونیــه بــا يــك 530ســال  182.مصــر شــدند

به قتـل عــده 184ه 581و  570ھاى  سال اى از اھالـى  درگیرى بین اھالى كرخ و باب البصـره، 
 .منجر شد

ابن خلدون بر اين باور است كه اين گونه اقدامات كه از جانب خلیفـه و سـاكنان سـنى بغـداد 
صورت مـى ير  درباره شیعیان و اھالى كرخ  بن علقمـى؛ وز بدبینى ا فت، موجـب خشـم و  گر

غوالن، زمینـه سـقوط خالفــت  با مصـالحه بـا م بر آن داشـت،  شیعى المستعصم شد و او را 
 185.عباسى را فراھم نمايد

 اى بغداد نقش علما در منازعات فرقه

قش مؤثـرى در تحـوالت . علما، اعم از فقھا و متكلمین از اقشار مھم جامعه بغداد بودند كـه ن
ماى سـلفى بـراى حفـظ . مذھبى و سیاسى اين شھر ايفـا نمودنـد پـس از دوره مـأمون، عل
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پاى خـود را  جاى  خالفت سنى به رقابت با علماى شیعى و معتزلى پرداخته و تالش كردنـد 
ــد ــم كنن ــیان محك ــدرت عباس ــاختار ق ــنى و . در س ــاى س ــه علم ــى ب ــاى عباس ــرد خلف رويك

نزواى  ھاى سـركوب سیاست عث ا مدت با شیعه و معتزلـه، در كوتـاه  گرايانـه متوكـل دربـاره 
يد بـه  شیعه با شیعیان شد، اما عالمان شیعى به زودى دريافتند براى حفظ تشـكّل مـذھب 

 .ھاى سلفیه و شیعیان دامن زد كانون قدرت راه يابند و ھمین مسأله به رقابت
فراموش شدن روحیه . ھا بود اختالفات كالمى و عقیدتى رؤساى مذاھب، عامل ديگر درگیرى

قادات ) فقھا و متكلمان(تسامح و تساھل مذھبى از سوى علما  و تعصب و تأكید آنان بـر اعت
حسـن بـن خلـف بربھـارى، . اى داشـت مذھبى خويش، نقش مھمى در بروز مخاصمات فرقه

بر عقايـد احمـد بـن حنبـل، عـده  186رئیس بربھاريان بغداد در عھد خلیفه الراضى، با تعصـب 
كر بـه  مر بـه معـروف و نھـى از من بسیارى از حنابله بغداد را گرد خود جمع كـرد و بـه بھانـه ا

بربھارى نسبت به ھاشمیان، شـیعیان و معتزلـه نیـز  187.مقابله با پیروان ساير فرق پرداخت
بربھــارى خلیفـه القـاھر را بـه كشـتن : نويســد تنوخـى مـى. دشــمنى و كینــه بسـیار داشـت

علیـه  خوانى براى امام حسـین چنین شیعیان را از نوحه او ھم 188.كرد ھاشمیان تشويق مى
نمود؛ به دستور  كردند، مجازات مى السالم باز داشته و كسانى را كه از دستور او تخطى مى

 189.علیه السالم، كشتند سرايى بر امام حسین او زنى به نام خلب را به دلیل نوحه
له مھـم عه در میان فرق مختلف اھل سـنت، حناب قه مناز بود تـرين فر آنـان نـه تنھــا بــا . ساز 

تعصب . شدند كردند، بلكه با ساير فرق اھل سنت نیز درگیر مى شیعیان و معتزله برخورد مى
گیرى  بن جريـر طـبرى جلو نان از دفــن محمـد  شد آ حنابله نسبت به احمد بن حنبل موجـب 
كنند، زيرا طبرى از ذكر نام احمد بن حنبل در شمار فقھا خـوددارى كـرده و او را جــزو محـدثان 

فن او نـیز ممانعـت . نام برده بود حد خواندنـد، از د طبرى را رافضــى و مل حنابله ضمن آن كـه 
 190.بنابراين، پیروانش مجبور شدند پیكر طبرى را شـبانه در مـنزلش بـه خـاك سـپارند. كردند

مى ساب او بـه تشـیع دانسـته و  سد ابن كثیر علت ممانعت حنابله از دفـن طـبرى را انت : نوي
آورى كـرده  شود ابو جعفر كتابى در دو مجلد نوشته و در آن احاديـث غـدير را جمـع گفته مى«

ھا . است او در كتاب تفسیر خود مسح دو پا ھنگام وضو را جايز دانسته و شسـت و شـوى آن
سته. داند را واجب نمى ند از اين رو، برخى از علما او را از شیعیان يا متمايل به ايشان دان .»ا

191 
ھا عالوه بـر محـالت شـیعه و  اين درگیرى. درگیرى شیعه و سنى در دوره آل بويه تشديد شد

ــیز مــى ســنى َق را ن ــر ه ، 398در درگــیرى ســال . گرفــت نشــین بغــداد، گــاه دامــان علمــاى فِ
شیعیان نیز به تالفى اين . ھاشمیان باب البصره به خانه ابن معلم، فقیه شیعى حمله كردند

سفراينى تعـرض نمودنـد مد ا فانى و ابـو حا ین  192.عمل به خانه قاضى ابو محمد أك در ھم
علیھا السـالم،   ايام، سخنان محمد بن عبدالواحد مبنى بر تكذيب تدفین شبانه حضرت فاطمه

باب البصـره در  193.موجب قیام اھالى كرخ و حمله به ابو عمرو شد كرخ و  در منازعه اھالى 
ه ، خطیبى سنى به نام قاضى ابوالحسن ھدف اصابت تیرى قـرار گرفـت و كشـته 479سال 

 195.خانه شیخ طوسى غارت شد ه خانه و كتاب499در منازعه سال  194.شد
ّ صحابه از ديگر مسايلى بود كه به درگیرى شیعه و سنى دامـن زده و علمـاى سـنى را  سب

شد كـه آل بويـه، نـه تنھـا اقــدامى در  وادار به واكنش مى نمود؛ ابوبكر شافعى وقتى متوجه 
ّ و لعن صحابه به عمل نیاورده، بلكه خود، دستور نوشتن شعار بـر ديـوار مسـاجد را  منع سب

ــرد داده ــداد در فضــیلت صــحابه ك ــع بغ ــخنرانى در جوام ــراد س ــظ و اي ــه وع ــدام ب ــد، اق  196.ان
شنید در محلـه كـرخ آشـكارا  ابوالحسین المعدل معروف به ابن السوسنجردى ھنگــامى كـه 

نشین باب الشام در  شوند، اين محله را ترك و در محله سنى بعضى از صحابه پیامبر لعن مى
ابوالقاسـم  197.او تـا زمـان مـرگش بـه جانـب غربـى بغـداد نرفـت. شرق بغداد سكونت كـرد

ّ صحابه و افزايش فتنه، بغداد را ترك و در دمشـق  الخرقى، عالم حنبلى نیز به علت رواج سب
به آتـش كشـیده شـد ھاى فرقـه ھاى او در درگیرى  خانه و كتاب. اقامت كرد يش  198.اى  افزا

ّ صحابه و الزام شیعیان به انجام رسوم شیعى، موجب واكنش جوامع سنى بغداد شـد . سب
مع  حت فشـار جوا دعوت طغرل سلجوقى به بغداد توسط خلیفه القائم و ابن مسلمه وزيـر، ت

شمندان حنبلـى، نظیـر . سنى و به منظور مقابله با قدرت روزافزون شیعیان صورت گرفت اندي
 199.ابن فراء و ماوردى نیز، جواز ھمكارى خلفا با حاكم ستمگر را به ھمین دلیل صادر كردند
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رغم آن كه راه نفوذ سالجقه به بغداد را حنبلیان باز كردند، اما شافعیان و حنفیان بیشتر  على
ھل سـنت را دامــن زد. توجه سالطین سلجوقى را جلب كردند . اين مسئله، رقابت علمـاى ا

شريف ابـو . حنابله براى كسب نفوذ بیشتر تظاھراتى علیه شیعیان برپا كردند آنھا به رھبرى 
شود ئت  ً قرا علـت ايـن . جعفر به مقر خالفت رفته و از خلیفه تقاضا كردند اصول قادريـه علنـا
به  200.رو شـد قضیه، قصد ابن ولید معتزلى براى تدريس بود كه با مخالفت علمـاى سـنى رو

عده ھیر و  سنى، نظیـر  در اين جلسه كه با حضور خلیفه القائم، وزيرش ابن ج ماى  اى از عل
یه القـادرى  ضیان لعـن شـدند و اعالم شد، راف شريف ابو جعفر و ابو مسلم اللیـثى تشـكیل 

كر و ) ه 420(القعده ھمین سال  در ذى 201.قرائت گرديد علماى سنى، متنى در فضیلت ابوب
ّ قائالن به خلق قرآن قرائت نمودند  202.عمر و سب

مى شـد، گرايـش  از ديگر مسايلى كه موجب بروز اختالف و درگیرى میان علماى اھل سـنت 
به فت جـدى علمـاى حنبلـى رو كه بـا مخال رو  عالمان سنى به عقايد اعتزالى و صوفیانه بود 

شد. شد مى سته حنبلــى نمايـان  . اين اختالفات به خصوص در قضیه ابن عقیل، متكلـم برج
ابن عقیل از سوى شريف ابو جعفر متھم شد كه از تعلیمات ابن ولید معتزلى، شاگرد قاضى 

اتھـام ديگـر او، داشـتن تمــايالت صــوفیانه و . كنــد عبــدالجبار و ابوالحسـین بصــرى پــیروى مــى
سال  203.ھوادارى از عقايد حالج بود ه 465تحت فشار علماى حنبلى، ابـن عقیـل در محـرم 

در مسجد شريف ابو جعفر واقع در محله نھر المعلى، توبه نامه خود را در حضور جمع كثـیرى 
دارى از حالج و بعضى عقايد معتزله  در اين توبه نامه، ابن عقیل مطالبى را كه به طرف. خواند

 204.نوشته بود انكار كرد
مى مان  تجسـیم و «شـد، عقیـده  از جمله اختالفات كالمى كه موجب درگـیرى علمـا و متكل

یان 317بود؛ اعتقاد حنابله به تجسیم، نخستین بار در سال » تشبیه ه موجب بروز درگـیرى م
در اين سال پیروان ابوبكر مروزى، عالم حنبلى و ديگر سنیان بغداد، . سنیان ساكن بغداد شد

قرار   به علت اختالف نظر در تفسـیر آيـه عَسـى ھم  ً رودرروى  ـودا ُ م ْ َح ً م قامـا َ ُّكَ م ب َ َ ر َك ث َ ع ْ َب ْ ي َن أ
مى ھا در تفسیر اين آيه مى حنبلى. گرفتند ست كـه خداونـد  نشـیند و  گفتنـد؛ مقصـود ايـن ا

مى ين آيـه . نشـاند پیامبر را ھم نزد خود بر عرش  قد بودنـد منظـور ا ولـى ســاير سـنیان معت
كرده و بـا آن سیم  شدند شفاعت است، از اين رو، حنابله را متھم بـه تج در ايـن . ھـا درگـیر 

ه نـیز حنابلـه و 323عقیـده تجسـیم در سـال  205.درگیرى عده زيادى از طرفین كشته شدند
ديگر درگیر كرد؛ در اين سال پیروان بربھارى، شـافعیان را ھنگـام ورود بــه  ساير سنیان را با يك

جر مـى مساجد آن چنان مورد ضرب و شتم قرار مى خلیفـه . شـد دادند كـه بـه مـرگ آنـان من
یده خوانـد؛  الراضى در نامه له، اقداماتشـان را تقبیـح نمـود و آنـان را بـد عق اى خطاب به حناب
 :اش به اعتقادات تشبیھى حنابله اشاره و اظھار كرد خلیفه در نامه
دانید و خــود را شـبیه  صورت زشت و پلید خود را مثال روى خداوند مى) حنبلیان(گاھى شما 

مى يزدان مى شـويد و حـتى بـوى  خوانید و براى خدا دست و پا و انگشت و كفش زرين قائل 
 206.دانید كنید و گاھى شیعیان آل محمد را كافر و گمراه مى خدا را وصف مى

سیم دسـت نكشـیدند، بلكـه  با وجود اين گونه اقدامات، علماى حنبلى از اعتقاد خـود بـه تج
لى،  فراء حنب براى اثبات درستى عقايد خويش كتب و رسايلى نیز نگاشتند؛ ابى يعلى بـن ال

شد، علمـاى . كتابى درباره خداوند سبحان و عقیده تشبیه نگاشت مطالب اين كتاب موجب 
براى مثــال، در سـال  ه ابوالحسـن قزويـنى، در مسـجد 429سنى به انكار عقايد او بپردازنـد؛ 

ه نیز باعث درگـیرى 470و  469ھاى  عقیده تجسیم در سال 207.منصور عقايد وى را انكار كرد
 .و آشوب در بغداد شد

ين . سبب بروز فتنـه گـردد» نقصان يا زيادت ايمان«رفت كه عقیده  ه بیم آن مى647سال  در ا
آيا ايمان دچار نقصان : اى به فقھاى مدرسه مستنصريه نامه نوشته و سؤال كردند سال، عده

لى  يا زيادت مى شود؟ فقھا به خاطر ترس از وقوع فتنه از دادن پاسخ خوددارى كردنـد، امـا ع
يادت مـى بن وضاح و عبدالعزيز قحیطى، در ذم كسانى كه مى پـذيرد و نـه  گفتنـد ايمـان نـه ز

اين افراد گروھى از حنفیه را گرفتـه و آنھـا را وادار بـه . نقصان، مكتوبى نوشته و به آنان دادند
ّ ابو حنیفه نمودنـد ید . سب ايـن مـاجرا موجـب اخـراج ابـن وضـاح از مدرسـه مستنصـريه و تبع

 208.قحیطى از بغداد شد
حنابله كه سـابقه طوالنـى در . در قرن پنجم ھجرى مكتب كالمى اشعرى رو به گسترش بود
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ترين مخالفان اشاعره نیز بـه شـمار  مخالفت با عقايد كالمى و اعتزالى داشتند، از سرسخت
مى اشـعرى مخـالفتى نداشــتند و حتـى . رفتند مى تب كال بر خالف حنابله، شـافعیان بــا مك

ھوازن القشـیرى در معرفـى مكتـب  برخى از علماى شافعى، نظیر ابوالقاسم عبدالكريم بـن 
اى  قشیرى در رسـاله 209.اشعرى به عنوان يكى از مكاتب اھل سنت كوشش بسیار نمودند

با عنوان شكايت اھل سنت، اشعرى را به نام امام الدين و محیى السنه معرفى و در حضـور 
طغرل بیك عقايد وى را تشريح كرد و آنچه را كه علماى مخالف به اشعرى نسبت داده بودند، 

منـد  شافعیان كـه در ايـن دوران از حمايـت خواجـه نظـام الملـك بھـره 210.افترا و تھمت خواند
قرار گرفتنـد له  ھـا  ايـن خصـومت. بودند، با حمايت از اشاعره بیش از پیـش مـورد غضـب حناب

 .ھاى بسیارى میان حنابله و شافعیان بغداد شد موجب بروز درگیرى
ظام الملــك در 469در سال  شد و بـا اجـازه ن ه ابو نصر بن قشیرى، متكلم شافعى وارد بغداد 

دارى و  وى در ســخنان خــود از علــم كــالم اشــعرى طــرف. مدرســه نظامیــه بــه وعــظ پرداخــت
ھم كـرد بو جعفـر  211.حنبلیان را به پیروى از مذھب تشبیه مت شريف ا حنبلیـان بـه رياسـت 

بود در زد و خوردھـاى خیابانـى  شورشى به پا كردند و چون عده ايشـان از شــافعیان بیشـتر 
گر علمـاى حاضـر در دار الخالفــه بـه درگـیرى حنابلـه و شـافعیان،  212.غلبه يافتند واكنش دي
فه را . متفاوت بود برخى از علما، مانند قاضى ابى يعلى حنبلى، ھنگام وقوع فتنــه، دار الخال

و برخى نیز، مانند ابوالحسن االسكاف المقرى بـه حمايـت  213.ترك كرده و راھى مكه شدند
شیرى . از حنبلیان پرداختند ابوالحسن در يكى از روزھا كه بازارھاى بغداد بـه واسـطه فتنــه ق

اين  214.»نه قشیرى و نه اشعرى. امروز روز سنى حنبلى است«: تعطیل شده بود، فرياد زد
اقدامات موجب خصومت بیشتر پیروان دو فرقه گشت و چون ابن قشیرى سال بعد بــه بغـداد 

ابو اسحاق به اتفاق رؤساى ديگر شافعى، . آمد، برخورد میان حنبلیان و شافعیان تجديد شد
اى به نظام الملك نوشته و خواستار دخالـت  مانند ابوبكر شاشى و ابو سعد صوفى، شكوائیه

حنبلیـان . او شد، اما اين بار نظام الملك تقاضاى او را نپذيرفت و قشیرى را از بغداد فرا خوانـد
له كردنـد؛ بـه ايـن  جرأت يافته و به فقیھى از نظامیه كـه نسـبت كفـر بـه آنـان داده بـود، حم

 215.اشعرى قرار گرفت -ترتیب، بار ديگر نظامیه در جريان اختالف حنبلى 
ً  چنیــن اقــداماتى كــه از ســوى فقھــا يــا متكلمیــن مــذاھب صــورت مــى گرفــت، خصوصــا

يا سـلطان بـراى جلوگـیرى از وقـوع  آمیز آنان، باعث مى ھاى تحريك سخنرانى فه  شد كه خلی
مه وعــاظى كـه در جريـان 473اآلخر سال  در جمادى. فتنه، وعاظ را از وعظ منع نمايند ه بـه ھ

شد، مشـروط بـر آن كـه دربـاره  فتنه قشیرى از وعظ منع شده بودند، اجـازه سـخنرانى داده 
با اين وجود، اختالفات كالمى و تعصب فقھا و متكلمیـن  216.اصول و مذھبشان سخن نگويند

كالم اشـعرى،  باز ھم سبب درگیرى پیروان فرق شده و جانبدارى برخى از فقھـاى سـنى از 
ه ابوالقاسم بكرى وارد بغـداد 475در سال . ھاى بعد شد عامل مناقشه علماى بغداد در سال

شد و با كسب اجازه از نظام الملك در نظامیه به وعظ پرداخت و در حمايت از مذھب اشعرى 
ھاى بغـداد و  اى از حنبلى سخنان بكرى موجب درگیرى عده. به مذمت عقايد حنبلى پرداخت

كرى شـد ھـواداران بكـرى، كتــابى از قاضــى ابـى يعلـى حنبلــى بـا عنـوان كتـاب . طرفداران ب
ابوالقاسم بكرى كتاب را بر فراز منبر . الصفات به دست آورده و آن را در اختیار بكرى قرار دادند

ه الغزنـوى  217.خواند و به مذمت حنابله پرداخت در ھمین سال ابوالمؤيد عیسـى بـن عبداللـَّ
سخنان او نیز كه در حمايت از كالم اشعرى . وارد بغداد شد و به ايراد وعظ در مسجد پرداخت

كى در 478در سال  218.بود، باعث درگیرى طرفداران وى و حنابله شد ه سخنرانى ابوبكر فور
 219.نظامیه سبب درگیرى حنابله و اشاعره شد

كر 538در سال . مخالفت با عقايد اعتزالى فقط به حنابله اختصاص نداشت ه حسن بن ابى ب
نیشابورى، عالم حنفى در مسجد قصر و مسجد منصور به وعظ نشست و در سخنرانى خود 

ما اشـعرى نباشـید، «: اشعرى را لعن كرد و خطاب به مردم اظھـار داشـت شـافعى باشـید ا
 220.»حنفى باشید اما معتزلى نباشید، حنبلى باشید اما تشبیھى نباشید

خت545در سال  . ه حسن بن ذى النون الشغرى به بغداد آمد و در مسجد قصر بـه وعــظ پردا
نه اى  سخنانى كه او در حمايت از مذھب سنت و در مذمت اشاعره ايراد كرد، موجب بـروز فت

له 546در سال  221.در بغداد شد ه مواعظ ابن العبادى در مسجد منصـور موجـب خشـم حناب
 222.گشت، اما آشوبى برپا نشد
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علما و طرفداران ھر دو فرقه . ء اختالف میان حنابله و اشاعره تشديد شد در دوران مستضیى
ظور در سـال . كوشیدند از اصول و عقايد خويش حمايت كنند مى حنبلیان بغـداد بـه ھمیــن من
ه در مسجد ابن شافع تجمع كردند تا كتابى را كه در فضايل احمد بن حنبل نوشته شـده 559

در اين ھنگام میـان ابـن خشـاب و ابـن المحاسـن دمشـقى در خصـوص . بود، استماع نمايند
ھر دو نفر را نزد خلیفه برده و كتاب را در حضـور خلیفـه قرائـت . اى فقھى منازعه شد مسئله
ند. كردنـد  223.چـون در كتــاب معايـب بســیارى بـر خلفــا وارد شـده بـود، آن را از ايشـان گرفت

بن . كردنـد علماى مخالف حنابله نیز از سعايت و دشمنى علیـه آنـان خـوددارى نمـى محمـد 
له سـخنانى  محمد البروى در نظامیه به وعظ نشسـت و در تبلیـغ مـذھب اشـعرى و ذم حناب

 224.از اين رو، خود و فرزند كوچكش به دست حنبلیان مسموم و كشته شدند. گفت
ھـاى  ساز درگـیرى ل سنت، زمینـهاز ديگر مسائلى كه عالوه بر ايجاد اختالف میان علماى اھ

عالمـان حنبلــى كـه . اى بغداد شد، ذكر فضايل برخى از خلفا از جانب عالمان سنى بـود فرقه
مى یامبر تعصـب داشـتند، ن شیعیان  نسبت به صحابه پ ّ آنـان توسـط  توانسـتند شـاھد سـب

به ذكـر مناقــب برخــى از صـحابه و خلفـا . باشند مل شـیعیان،  ين ع از اين رو، در مقابلـه بـا ا
بن . پرداختند كه كتــابى در فضــايل يزيـد  از جمله اين عالمان، عبدالغیث بن زھیر الحـرى بـود 

اين اقدام ابن زھیر از سـوى برخـى از . آورى را بیان كرد معاويه نوشت و در آن مطالب شگفت
تاب انتقـاد . علماى حنبلى سرزنش شد بن جـوزى از مطالـب آن ك به گفته ابن اثیر، ابوالفرج 

ه نیز چـون 590در عاشوراى سال  225.كرد و اين مسأله سبب دشمنى دو عالم حنبلى شد
احمد بن اسماعیل فقیه شافعى در نظامیـه بـه وعــظ نشسـت، از او خواسـته شـد يزيـد بـن 

حضار از كـار وى برآشـفتند و » ذاك امام مجتھد«: ابوالخیر در پاسخ گفت. معاويه را لعن نمايد
سـپس از فقھـا فتـواى تعزيـر وى را . با سنگ به وى حمله كرده و او را از منبر پائین كشـیدند

. خواستند، برخى مطابق فتواى عمر بن عبدالعزيز حكم كردند او را بیست ضربه شـالق زدنـد
 226.پس از اجراى حكم، فقیه شافعى از بغداد اخراج شد

اى  اى نقش مؤثرى داشت؛ مجـالس وعـظ و خطابـه از ديگر عواملى كه در وقوع منازعات فرقه
به اين گونه مجالس و  228و ابن جبیر 227 ذھبى. كردند بود كه علماى شیعه و سنى برپا مى

توده مـردم مـى طف مــذھبى  كه بـر عوا كرده تأثیرى  شاره  شت، ا معمـوالً خطبــا بـا . انـد گذا
یان آنـان  گیرى م َق و ايجـاد در ِر پیروان ف يك  پافشارى و تعصب در اعتقادات خود، موجـب تحر

سخنان غلوآمـیزى دربـاره علـى420در سال . شدند مى علیـه  ه خطیب شیعى مسـجد براثـا 
امیرالمؤمنین با جمجمه اصحاب كھف سخن گفته و او زنـده كننـده : السالم ايراد نمود و گفت

بن تمـام را بـه عنــوان  229.انسان بود صور  فه، ابـى من جب شـد خلی اين سخنان غلوآمیز مو
مذھب سـنت و جماعـت باعــث . خطیب مسجد براثا تعیین كند سخنان ابى منصـور در تأيیـد 

طوسى، واعظ سنى در مدرسه تاجیـه  569سال  230.شد تا شیعیان با آجر به او حمله كنند
ايـن . علیـه السـالم كـافر نشـد ابن ملجم به خاطر كشتن على: در سخنان خود اظھار داشت

تاب كردنــد سوى او آجـر پر شـیعیان نـیز قیـام . سخنان باعث خشم شنوندگان شد و آنھا به 
یه، امـام محمـد 576در سـال  231.كرده و منبر را آتش زدنـد قتى مـردى در مدرسـه نظام ه و

ّ نمود، فقھاى حاضر در مدرسه، او را چنان كتك زدند كه جان سپرد  232.شافعى را سب
ته عظ او بسـیار گف یب  از جمله كسانى كه مورخان از جلسات پرشور و انـد، ابـن جـوزى، خط

يد . حنبلى است بیره كـه خواسـتار تجد ابن جوزى از آغاز خالفت المقتفى و با تشويق ابن ھ
جازه يافـت . قدرت سنت و خالفت بود، كار وعظ را آغاز كرد وى در روزگـار خلیفـه المسـتنجد ا

او در مـواعظ خـود بـه حمايـت از سـنت پرداختـه از . مجالس وعظ خـويش را در قصــر برپـا كنــد
معتقد است ابن جوزى از جمله علمايى بـود كـه » الئوست« 233.كرد گذاران انتقاد مى بدعت

مذھب حنبلـى  234.خلیفه به او اجازه تفتیش عقايد داده بود تحت تأثیر اقدامات ابن جـوزى، 
 .ھا دامن زد در بغداد قدرت بسیار يافت و اين مسأله به درگیرى

آنـان گـاه بـا . شـد تأثیر علما در منازعات به مسـاجد، مــدارس و مجـالس وعـظ، منحصـر نمـى
ّ عقايد يك به تكفـیر مخـالفین خـود يـا  ديگر مى نوشتن كتاب و رساله به رد پرداختند و گاه نـیز 

ّ كتاب . كردند متھم نمودن آنھا به كفر و الحاد اقدام مى عبدالجلیل قزوينى، عالم شیعى در رد
قض فضـائح الروافـض  لب النواصـب فـى ن بعض فضائح الروافض كتابى با نام نقض يا بعـض مثا

گروه 235 نوشت یس نگاشـت و در آن بـه  نام تلبیـس ابل ھـاى  و ابن جوزى حنبلى كتابى بـه 
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ابو عبداللَّه مالكى معروف به زكى  236.خرده گرفت... مختلف اعم از متكلمین، فقھا صوفیه و
مغربى نیز، امام محمد غزالى، عالم شافعى را مورد طعـن قـرار داد و او را ملحـد و مجوسـى 

ھم بـه فسـاد شـد648در سال  237.خواند مردم در . ه على بن سابه، خطیب جامع قصر، مت
اى از حنابله نیز از خواندن نماز با او خوددارى  عده. نكوھش او مطالبى نوشته و منتشر كردند

 238.با وجود انكار اتھامات، ابن سابه از مقامش عزل شد. كردند
من زده و آنـان را وادار بـه  دخالت در امور سیاسى از جمله مسايلى بود كه به رقابت علما دا

مندى علما از حمايت خلفا و وزراى ايشان در افزايش نفوذ،  بھره. كرد ديگر مى واكنش علیه يك
بود قدرت و دخالتشان در امور، بى ظر مـى. تأثیر ن طى قـرن بـه ن ھـاى چھـارم و پنجـم  رسـد؛ 

تدريس و مجـادالت فقھـى و كالمـى  حث و  ھجرى مساجد و مدارس، بیش از آن كه كـانون ب
عات فرقـه ند باشند، به مركز مناقشـات سیاسـى و مناز ھارم . اى تبـديل شـده بود در قـرن چ

در ھمین قرن، حنابله مسجدى . ھجرى، مسجد براثا كانون و مركز تجمع شیعیان مخالف بود
تنوخـى ايـن مسـجد را . بنا كرده و آنجا را مركز توطئه و فتنه علیه مخالفین خويش قرار دادنـد

كى از فتنـه 239.نامد مسجد ضرار مى سه نظامیــه بـه ي انگیزتريـن  در قرن پنجـم ھجـرى، مدر
بود قاد ھـانرى . مراكز فرھنگـى بغـداد بـدل شـده  به اعت یت نظامیـه بــه حـدى بـود كـه  اھم

مى رئیس آنجا يكى از شخصــیت«الئوست؛  شـد و بـه  ھـاى برجسـته دار الخالفـه محسـوب 
داد، كناره بگـیرد و موضـع خـود را  توانست از حوادث سیاسى كه در بغداد رخ مى آسانى نمى

لك او را بـه . اى روشن نسازد در خصوص ھر حادثه به ھمین دلیل، غزالى كه خواجه نظام الم
تأثیر بحـران مد، بـه زودى تحـت  ّسى نظامیه منصوب كرد، پس از آن كـه بـه بغـداد آ ھـاى  مدر

لى و  تب حنب با مك ھت كنـار آمـدن  یدان سیاسـت نھـاد و ج سیاسى دارالخالفه، قـدم بـه م
 240.»حمايت از خالفت سنى، فتاوى مھمى صادر كرد

ماى حنفـى،  اين گونه اقدامات به غزالى يا ديگر علماى شافعى منحصر نمـى كه عل شـد، بل
فوذ خـود را بیشـتر  حنبلى و شیعى نیز مى كوشیدند با دخالت در امـور سیاسـى، قـدرت و ن

ه كه ھاشمیان باب البصره به دلیل اعتقاد به برترى و فضیلت ابوبكر، عمر 482در سال . نمايند
علیه السالم، با شیعیان كرخ درگیر شدند، علماى حنبلى، نظیر ابـن  و عثمان نسبت به على

با كمـك ابـو  صیاغ كوشـیدند  عقیل، كلوذانى، ابوالفرج بن السیبى، يعقوب البرزيـنى و ابـن ال
ابن عقیل با اين ھدف، در جمـع اھالـى . جعفر الخرقى، محتسب بغداد، غائله را خاتمه دھند

نوان نظريـه 241.به ايراد سخنرانى پرداخت پـردازان خالفـت   به ھـر حـال، نقـش علمـا را بـه ع
 .توان ناديده گرفت اى بغداد، نمى سنى در منازعات فرقه
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 .37 - 32، ص 18ابن جوزى، پیشین، ج . 88
 .84ھمان، ص . 89
 .417ابن طقطقى، پیشین، ص . 90
 .83، ص 18؛ ابن جوزى، پیشین، ج 371، ص 8ابن كثیر، ج . 91
 .102ھمان، ص . 92
 .5، ص 39؛ ذھبى، پیشین، ج 171و  222ھمان، ص . 93
 .171 - 170، ص 7ابن اثیر، پیشین، ج . 94
 .159، ص 18ابن جوزى، پیشین، ج . 95
 .526سیوطى، پیشین، ص . 96
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 .203، ص 18ابن جوزى، پیشین، ج . 97
 .220ھمان، ص . 98
 .25 - 5، ص 40؛ ھمان، ج 61، ص 39ذھبى، پیشین، ج . 99

 .222، ص 18ابن جوزى، پیشین، ج . 100
 .25، ص 40ذھبى، پیشین، ج . 101
 .448، ص 8؛ ابن كثیر، پیشین، ج 247، ص 7ابن اثیر، پیشین، ج . 102
 .202، ص 18ابن جوزى، پیشین، ج . 103
 .203ھمان، ص . 104
 .251ھمان، ص . 105
 .95، ص 41ذھبى، پیشین، ج . 106
 .440 - 432ابن طقطقى، پیشین، ص . 107
بیروت، دارالكتب العلمیــه، (ابن رجب، ذيل طبقات الحنابله، به اھتمام ابو حازم اسامه بن حسن و ابو الزھرا حازم على بھجت . 108

 .95، ص 41؛ ذھبى، پیشین، ج 332 - 331، ص 3، ج )م1997
 .331 - 332، ص 3ابن رجب، پیشین، ج . 109
جى . 110 مد نا مدتقى الـدين الھاللــى، عبـدالحلیم النجـار، اح ابن معمار حنبلـى، الفتـوه، بــه قلـم مصـطفى جــواد، بــه اھتمــام مح

 .52 - 51، ص )م1958بغداد، مكتبة المثنى، (القیسى، 
 .317، ص 7ابن اثیر، پیشین، ج . 111
 .14 - 11، ص 41ذھبى، پیشین، ج . 112
 .49، ص 40ھمان، ج . 113
 .315ابن ھندوشاه، پیشین، ص . 114
 .453 - 451ابن طقطقى، پیشین، ص . 115
 .112، 59، ص )ش1381تھران، انجمن آثار و مفاخر فرھنگى، (ابن فوطى، حوادث الجامعه، ترجمه عبدالمحمد آيتى، . 116
 .153ھمان، ص . 117
 .59ھمان، ص . 118
 .111ھمان، ص . 119
 .155ھمان، ص . 120
 .137ھمان، ص . 121
 .107 - 106ھمان، . 122
 .159ھمان، ص . 123
 .23، ص 48ذھبى، پیشین، ج . 124
 .63، ص 47ھمان، ج . 125
 .543، ص 7؛ ابن كثیر، پیشین، ج 248 - 247، ص 13ابن جوزى، پیشین، ج . 126
 .62 - 61، ص 5ابن مسكويه، پیشین، ج . 127
 .370ھمان، ص . 128
 .353 - 352ھمان، ص . 129
، ص 1، ج )م1935مصر، مطبعه الصـاوى، (، به اھتمام ھیومرث، دن )اخبار الراضى باللّه والمتقى للّه(ابوبكر صولى، االوراق، . 130

65. 
 .176 - 175، ص 5ابن اثیر، پیشین، ج . 131
 .5 - 4، ص 14ابن جوزى، پیشین، ج . 132
 .351، ص 3ابن تغرى بردى، پیشین، ج . 133
 .622، ص 7ابن كثیر، پیشین، ج . 134
 .31 - 30، ص 5ابن كثیر، پیشین، ج . 135
جوزى، پیشـین، 248 ، ص26؛ ذھبى، پیشین، ج 31 - 30، ص 5؛ ابن اثیر، پیشین، ج 371، ص 6ابن مسكويه، پیشین، ج . 136 ؛ ابـن 

 .73، ص 4؛ ابن تغرى بردى، پیشین، ج 215، ص 14ج 
 .26، ص 8ابن كثیر، پیشین، ج . 137
 .361، ص 14ابن جوزى، پیشین، ج . 138
 .91، ص 8؛ ابن كثیر، پیشین، ج 37و  79، ص 15ھمان، ج . 139
 .541 - 540، ص 5ابن اثیر، پیشین، ج . 140
 .237، ص 27ذھبى، پیشین، ج . 141
 .11، ص 28ھمان، ج . 142
 .117، ص 8ابن كثیر، پیشین، ج . 143
 .167، ص 15ھمان، ج . 144
 .51، ص 5ابن تغرى بردى، پیشین، ج . 145
 .159 - 158، ص 6ابن اثیر، پیشین، ج . 146
 .340، ص 15ھمان، ج . 147
مد الطنـاحى، . 148 جـا،  بـى(تاج الدين عبدالوھاب سبكى، طبقات الشافعیه الكبرى، به اھتمام عبدالفتاح محمد الحلو و محمود مح

 .30 - 29، ص 3، ج )تا دار احیاء الكتب العربیه، بى
 .298، ص 8ابن كثیر، پیشین، ج . 149
 .36 - 32، ص 18ابن جوزى، پیشین، ج . 150
 .596، ص 5ھمان، ج . 151
 .371، ص 6ابن مسكويه، پیشین، ج . 152
 .24ابن فوطى، پیشین، ص . 153
 .120، ص 6ابن مسكويه، پیشین، ج . 154
 .327، ص 5ابن اثیر، ج . 155
 .ھمان. 156
 .635 - 633 - 630، ص 7ابن كثیر، پیشین، ج . 157
 .331، ص 5ابن اثیر، پیشین، ج . 158
 .151، ص 14ابن جوزى، پیشین، ج . 159
 .331، ص 5ابن اثیر، پیشین، ج . 160
 .115، ص 14ابن جوزى، پیشین، ج . 161
 .43، ص 8ابن كثیر، پیشین، ج . 162
 .440، ص 5ابن اثیر، پیشین، ج . 163
 .447ھمان، ص . 164
 .ھمان. 165
 .448ھمان، ص . 166
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 .467ھمان، ص . 167
 .487، ص 26ذھبى، پیشین، ج . 168
 .356، ص 14ھمان، پیشین، ج . 169
 .67، ص 8ابن كثیر، پیشین، ج . 170
 .260، ص 4ھمان، ج . 171
 .204، ص 15ابن جوزى، پیشین، ج . 172
 .153، ص 8ابن كثیر، پیشین، ج . 173
 .14، ص 29ذھبى، پیشین، ج . 174
 .149، ص 6ابن اثیر، پیشین، ج . 175
 .6، ص 30ذھبى، پیشین، ج . 176
 .13، ص 4ھمان، ج . 177
 .61، ص 5ابن تغرى بردى، پیشین، ج . 178
 .29 - 30، ص 30ذھبى، پیشین، ج . 179
 .302، ص 16ابن جوزى، پیشین، ج . 180
 .253، ص 8ابن كثیر، پیشین، ج . 181
 .ھمان. 182
 .310 - 309، ص 16ابن جوزى، پیشین، ج . 183
 .211، ص 18ھمان، ج . 184
 .778، ص 4، ج )1366تھران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرھنگى، (ابن خلدون، العبر، ترجمه عبدالمحمد آيتى، . 185
 .27 - 16، ص 2ابن ابى يعلى، پیشین، ج . 186
 .176 - 175، ص 5ابن اثیر، پیشین، ج . 187
 .295، ص 2، ج )م1971نا،  جا، بى بى(تنوخى، نشوار المحاضره و اخبار المذاكره، به اھتمام عبود الشالجى، . 188
 .233ھمان، ص . 189
 .217، ص 13؛ ابن جوزى، پیشین، ج 230، ص 3ابن تغرى بردى، پیشین، ج . 190
 .537 - 536، ص 7ابن كثیر، پیشین، ج . 191
 .59 - 58، ص 15ابن جوزى، ج . 192
 .276، ص 1، ج )1996بیروت، دارالكتب العلمیه، (ابن الوردى، تاريخ ابن الوردى، . 193
 .306، ص 6ابن اثیر، پیشین، ج . 194
 .196، ص 8؛ ابن كثیر، پیشین، ج 16، ص 16ابن جوزى، پیشین، ج . 195
 .172، ص 14ابن جوزى، پیشین، ج . 196
 .144، ص 2؛ ابن ابى يعلى، پیشین، ج 85، ص 15ھمان، پیشین، ج . 197
 .611، ص 7ابن كثیر، پیشین، ج . 198
 .37، ص )1406جا، مركز النشر،  بى(ابن فراء، احكام السلطانیه، به اھتمام محمد حامد الفقھى، . 199
 .16، ص 3؛ ابن رجب، پیشین، ج 105، ص 16ابن جوزى، پیشین، ج . 200
 .225، ص 8ابن كثیر، پیشین، ج . 201
 .268، ص 28ذھبى، پیشین، ج . 202
 .15، ص 3؛ ابن رجب، پیشین، ج 138، ص 16ابن جوزى، پیشین، ج . 203
 .143، ص 16ابن جوزى، پیشین، ج . 204
 .ھمان. 205
 .121، ص 5ابن اثیر، پیشین، ج . 206
 .176 - 175ھمان، ص . 207
 .88، ص 6ھمان، ج . 208
 .47، ص 47ذھبى، پیشین، ج . 209
 .425 - 399 - 375 - 374، ص 3سبكى، پیشین، ج . 210
 .340، ص 15ابن جوزى، پیشین، ج . 211
 .181، ص 16ھمان، ج . 212
 .236 - 234، ص 4؛ سبكى، پیشین، ج 22 - 13، ص 3ابن رجب، پیشین، ج . 213
 .11، ص 3ابن رجب، پیشین، ج . 214
 .146 - 144ھمان، ص . 215
 .191 - 190، ص 16ابن جوزى، پیشین، ج . 216
 .211ھمان، ص . 217
 .285، ص 6ابن اثیر، پیشین، ج . 218
 .76، ص 17ابن جوزى، پیشین، ج . 219
 .261 - 260، ص 8ابن كثیر، پیشین، ج . 220
 .31، ص 18ابن جوزى، پیشین، ج . 221
 .78 - 79ھمان، ص . 222
 .371، ص 8ابن كثیر، پیشین، ج . 223
 .159، ص 18ابن جوزى، پیشین، ج . 224
 .225، ص 7؛ ابن اثیر، پیشین، ج 198ھمان، ص . 225
 .344 - 343ھمان، ص . 226
 .121، ص 6ابن تغرى بردى، پیشین، ج . 227
 .25 - 24 - 18 - 17 - 12، ص 40؛ ھمان، ج 61، ص 39ذھبى، پیشین، ج . 228
 .200 - 195، ص )م1984بیروت، دار بیروت، (ابن جبیر، رحله ابن جبیر، . 229
 .47، ص 6ابن اثیر، پیشین، ج . 230
 .269 - 268، ص 28ذھبى، پیشین، ج . 231
 .58، ص 39ھمان، ج . 232
 .49، ص 40ھمان، ج . 233
 .25 - 22، ص 3ابن رجب، پیشین، ج . 234
 .483، ص 3، دانشنامه ايران و اسالم، ج »ابن جوزى«ھانرى الئوست، . 235
تھـران، (، مصحح میر جالل الـدين محــدث، )بعض مثالب النواصب فى نقض بعض فضائح الروافض(عبدالجلیل قزوينى، نقض، . 236

 .، مقدمه و تمام صفحات كتاب)ش1358انجمن آثار ملى، 
لو، . 237 شگاھى، (ابوالفرج ابن جوزى، تلبیـس ابلیــس، ترجمـه علیرضـا ذكـاوتى قراگز ، صــفحات )ش1368تھـران، مركـز نشـر دان

 .مختلف كتاب
 .152، ص 17ابن جوزى، المنتظم، ج . 238
 .157ابن فوطى، پیشین، ص . 239
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 .134، ص 2تنوخى، پیشین، ج . 240
 .95 - 75، ص 1، ج )ش1354جا، بنیاد فرھنگ ايران،  بى(ھانرى الئوست، سیاست و غزالى، ترجمه مھدى مظفرى، . 241

  منابع

سین، طبقـات الحنابلـه، بـه  - ابن ابى يعلى الحنبلى، ابى الحسین محمد بن محمد بـن الح
جت  لى بھ بـیروت، دارالكتـب العلمیـه، (اھتمام ابو حازم اسامه بن حسن، ابوالزھراء حـازم ع

1997.( 
تاريخ  - فى ال بـیروت، (ابن األثیر، عزالدين ابى الحسن على بن ابى الكرم الشیبانى، الكامل 

 ).1994موسسة التاريخ العربى، 
لوك واالمـم،  - ابن الجوزى، ابى الفرج عبدالرحمن بن على بن محمد، المنتظم فـى تـاريخ الم

بــیروت، (بــه اھتمــام محمــد عبــدالقادر عطــا و مصــطفى عبــدالقادر عطــا، مصــحح نعیــم زرزور 
 ).تا دارالكتب العلمیه، بى

 ).1368تھران، مركز نشر دانشگاھى، (، تلبیس ابلیس، مترجم علیرضا ذكاوتى قراگزلو  - -
سه مطالعـات و (ابن الخلدون، عبـدالرحمن، العـبر، مــترجم عبدالمحمـد آيـتى  - ھران، موس ت

 ).1366تحقیقات فرھنگى، 
ابــن المعمــار البغــدادى الحنبلــى، ابــى عبداللَّــه محمــد بــن ابــى المكــارم، الفتــوه، بــه قلــم  -

مصــطفى جــواد، بــه اھتمــام محمــد نفــى الــدين الھاللــى، عبــدالحلیم النجــار، احمــد ناجــى 
 ).1958بغداد، مكتبة المثنى، (القیسى 

 ).1996بیروت، دارالكتب العلمیه، (ابن الوردى، زين الدين عمر بن مظفر، تاريخ ابن الوردى  -
ابن تغرى بردى، جمال الدين ابى المحاسن يوسف األتابكى، النجوم الزاھره فى ملوك مصر  -

 ).1992بیروت، دارالكتب العلمیه، (والقاھره، به اھتمام محمدحسین شمس الدين 
بیروت، دار بیروت، (ابن جبیر، ابوالحسین محمد بن احمد الكنانى االندلسى، رحله ابن جبیر  -

1984.( 
بن شـھاب الـدين احمـد، الـذيل علـى طبقـات  - ابن رجب البغدادى، ابـى الفـرج عبـدالرحمن 

جت  حازم علـى بھ سامه بـن حسـن، ابوالزھـراء  بو حـازم ا بـیروت، دار (الحنابله، به اھتمام ا
 ).1997الكتب العلمیه، 

جم  - سالمى، متر ابن طقطقى، محمد بن طباطبا، تاريخ فخرى در آداب ملكدارى و دولتھاى ا
 ).1367تھران، شركت انتشارات علمى و فرھنگى، (محمد وحید گلپايگانى 

قرن (ابن فوطى، كمال الدين عبدالرزاق بن احمد شـیبانى، الحـوادث الجامعـه،  - رويـدادھاى 
 ).1381تھران، انجمن آثار و مفاخر فرھنگى، (، مترجم عبدالمحمد آيتى )ھفتم ھجرى

فى الفتـن والمالحـم، بـه  - يه ومعـه نھايـه البدايـه والنھايـه  ابن كثیر دمشقى، البدايه والنھا
 ).1998بیروت، دارالفكر، (كوشش يوسف الشیخ محمد البقاعى، صدقى جمیل العطار 

قى  - به اھتمـام محمدحامـد الف بن الحسـین الفـراء، احكـام السـلطانیه،  مد  ابى يعلى مح
 ).1406جا، مركز النشر،  بى(
نا  - لى مھ ه ع یه، (االصفھانى، ابى الفرج، األغانى، به شـرح عبداللـَّ تب العلم بـیروت، دارالك

1992.( 
بود  - التنوخى، ابى على المحسن بن على، نشوار المحاضره واخبار المذاكره، بـه اھتمـام ع

 ).1971نا،  جا، بى بى(الشالجى 
غداد او مدينـه السـالم  الخطیب البغدادى، ابى - قاھره، دارالفكــر، (بكر احمد بن على، تاريخ ب

 ).تا بى
تاريخ االسـالم او وفیـات المشـاھیر  - الذھبى، شـمس الـدين محمـد بـن احمـد بـن عثمـان، 

 ).1998بیروت، دارالكتاب العربى، (واالعالم، به كوشش عمر عبدالسالم تدمرى 
شافعیه الكـبرى، بـه  - السبكى، تاج الـدين عبـدالوھاب بـن علـى بـن عبــدالكافى، طبقـات ال

مد الطنــاحى  مود مح مد الحلـو مح یه،  بـى(اھتمام عبـدالفتاح مح تب العرب جـا، دار احیـاء الك
 ).تا بى

بى - بكـر، تـاريخ الخلفـا، بـه اھتمــام ابـراھیم صـالح  السیوطى، جالل الدين عبـدالرحمن بـن ا
 ).1997بیروت، دار صادر، (
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، بـه اھتمـام )اخبار الراضى باللّـه والمتقـى للّـه(بكر محمد بن يحیى، االوراق،  الصولى، ابى -
 ).1935مصر، مطبعه الصاوى، (دن . ھیومرث

عالم الـورى بـأعالم الھـدى، بـه اھتمـام سـید  - بن الحسـن، ا ضل  الطبرسى، ابى على الف
 ).تا جا، دار الكتب االسالمیه، بى بى(محمدمھدى الخرسان 

، به كوشش محمـد )تاريخ االمم و الملوك(الطبرى، ابى جعفر محمد بن جرير، تاريخ الطبرى  -
 ).1966بیروت، روائع التراث العربى، (ابوالفضل ابراھیم 

بعض مثالب النواصـب فــى نقـض بعـض فضـائح (قزوينى رازى، نصیر الدين عبدالجلیل، نقض  -
 ).1358تھران، انجمن آثار ملى، (، مصحح میر جالل الدين محدث )الروافض

صوم  - تى (قمى، شیخ عباس، منتھـى اآلمـال زنـدگى چھــارده مع ھران، موسسـه مطبوعا ت
 ).تا حسینى، بى

يران،  بى(الئوست، ھانرى، سیاست و غزالى، مترجم مھدى مظفـرى  - جـا، بنیــاد فرھنـگ ا
1354.( 

 .3، دانشنامه ايران و اسالم، ج »ابن جوزى«،  - -
قم، (المسعودى، ابى الحسن على بن الحسین بن على، مروج الـذھب و معـادن الجوھـر  -

 ).1984دارالھجره، 
 ).1376تھران، توس، (مسكويه رازى، ابو على، تجارب االمم، مترجم علینقى منزوى  -
شارات (يعقوبى، احمد بن ابى يعقوب، تاريخ يعقوبى، مترجم محمدابراھیم آيتى  - ھران، انت ت

 ).1371علمى و فرھنگى، 
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