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نقش حنابله در منازعات مذهبی بغداد در قرن سوم تا پنجم هجری
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سید احسان

یگانه *

چکیده

حنابله (پیروان احمد بن حنبل) یکی از فرقههای چهارگانه اهل سنت است که در قررن سر م هیرری در
بغداد ظه ر کرد و بهعن ان چهارمین فرقه اهل سنت به جامعه اسالمی معرفی شد .از ابتدای شکلگیرری
این فرقه تاکن ن ،اوج قدرت آنها در بغداد طی قرنهای س م و چهارم است .منازعات مذهبی و فرقهای،
مهمترین عامل حادثهساز در تاریخ بغداد از ابتدای تأسیس تاکن ن است کره در شررایخ صرای سیاسری،
مذهبی ،اجتماعی و اقتصادی این شهر رخ داد .ازآنیاکه حنابله پرطرفردارترین و برانو تترین جنرا اهرل
تسنن در بغداد ب دند ،با تکیهبر تعصبات شدید دینی و با در پیش گرفتن شی ه تندروی سیاسی -اجتماعی،
اصتالفهای اجتماعی زیادی در بغداد به وج د آوردند .حنبلیران در ایرن دو قررن ،از قردرتی کره در پنراه
حمایت گاه محس س و گاه مخوی صلوای عباسی برای آنهرا بره وجر د مریآمرد در اییراد اصتالفرات و
تنشهای مذهبی با گروههای دینی و مذهبی حاضر در بغداد ازجمله شیعیان ،مسیحیان ،یه دیان و حتری
شافعیان س د میبردند .حنابله در طی این قرون بیشترین منازعات مذهبی را با شیعیان داشرتهانرد .مرا در
این مقاله به منازعات این فرقه با شیعیان میپردازیم.
واژههای کلیدی :حنبلیان ،منازعات مذهبی ،بغداد ،شیعه ،قرن س م ،قرن چهارم هیری
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مقدمه

حنابله در مراحل اولیه شکلگیری ،وضعیت و م قعیت مناسبی در بغداد نداشتند ،اما با
به حک مت رسیدن مت کل عباسی و همراهی او با توکرات و اعتقادات حنبلیان ،این گرروه
بهتدریج قدرت یافتند و بهمرورزمان به طرفداران آنها افزوده شد .آنها گروهی ب دند که
ازنظر عقیدتی شدیداً سنتگرا ،محتاط و محافظهکار ب دند و در مقایسه با دیگر گروههرای
حاضر در بغداد رویکرد افراطی داشتند .اوج قدرت و نو ت حنابله در بغداد -مرکز حاکمیت و
بزرگترین شهر دنیای اسالم در آن روزگرار  -در طری قررنهرای چهرارم و پرنیم بر د.
پافشاری شدید حنبلیان بر سنتگرایی و افراط آنها در محافظهکاری از جنبره اعتقرادی و
دینی سبب شد تا بر ضد هرگ نه دیدگاه و عملکرد مغایر برا عقایرد حنبلری م ضر گیرری
سیاسی تندروانِ داشته باشند ،مانند سلویهای کن نی القاعده و داعش که از بعد اعتقرادی
بهشدت سنتی ،محافظهکار و بنیادگرا ،اما ازنظر سیاسی تندرو هستند.
معرفی بغداد

یکی از اقدامات تاریخی و مهم دوره حک مت بنیعباس ،تأسیس بغداد ت سخ منص ر
عباسی ب د .منص ر احساس کرد که در هاشمیه به علت ش رش گروه راوندیره (ابرن اثیرر،
 ،1385ج  ،5ی 502؛ طبری ،بیتا ،ج  ،7ی  )505و در ک فه به علرت صررر هر اداری
مردم ک فه از علی ( 7طبری ،بیتا ،ج  ،7ی  )622-614نمیت اند دولت عباسی را پایدار کنرد
و این شهرها یا مرکز ش رشیها و ه اداران مخالوان میباشد و یرا امکانرات کرافی بررای
م اجهه با دنیای بزرگ آن روز را نداشت بنابراین منصر ر در اندیشرهٔ پایتخرت جدیردی
افتاد که بت اند سلسلهٔ عباسی را در آن مستقر سازد .منصر ر در سرا  145ق (طبرری،
بیتا ،ج  ،7ی 622-614؛ مسک یه ،1424 ،ج  ،3ی  )94پس از بررسیهای اولیه بغداد
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را تأسیس نم د .نام بغداد بهعن ان روستا از سا های قبل ،شناصتهشرده بر د ،امرا اهمیرت
چندانی نداشت و تنها اقدام منص ر سبب اییاد این شهر عظیم شد .م قعیت بغرداد ازنظرر
آبوه ا ،وج د مزارع فراوان در اطراف آن ،میانه ب دن آن در بینالنهرین و همچنرین سرر
راه قرار داشتن آن از هر طرف سبب انتخاب مکان مزب ر برای ساصت پایتخت شد .انتخاب
بغداد به دالیل م قعیتهای نظامی ،اقتصادی و اقلیمی نیز مهم ب د؛ زیررا محرل سراصت
بغداد در دشتی حاصلخیز و در کنار جاده صراسان و محل تالقی جرادههرای کراروان رو و
برپایی بازار ماهانه مکاره ب د .عالوه بر م قعیتهای نظامی ،سر قالییشری ،اقتصرادی و
حتی اقلیمی انتخاب مکان بغداد ،صلیوه میص است چیزی بیش ازآنچه ام یران داشرتهانرد
بسازد و امپرات ری عظیم ص د را صاحب مرکزی برجسته کند؛ لذا قصدش این ب د کره در
عراق که از چند دهه پیش اهمیت زیادی یافته ب د سک نت اصتیار کند.
بنای شهر با حض ر بیش از صد هزار کارگر به همراه معمارانی از نقاط مختلف جهان،
طی سه سا به انیام رسید و در سا  149ق (طبری ،بیتا ،ج  ،8ی  )28پایران یافرت.
نقشه اصلی شهر بهص رت یک دایره (صریب بغدادی ،1417 ،ج  ،1ی 88؛ طبری ،بیتا،
ج  ،7ی  )651طراحی و در مرکز آن مسید و قصر در کنار یکدیگر قرار داشتند( ،طبری،
بیتا ،ج  ،7ی 652؛ صریب بغدادی ،1417 ،ج  ،1ی  )12و در اطراف آنهم محرالت و
ادارات مختلف و صانههای مقامات دولتی احداث گردید .در چهار سمت آن ،چهار دروازه به
نامهای صراسان ،شام ،بصره و ک فه (صریب بغدادی ،1417 ،ج  ،1ی 92؛ یعق بی ،بیتا،
ج  ،2ی  )373قرار داده شد .اطراف شهر هم صندقی کنده شد ،این رسمی ب د که پریش
از اسالم در شهرهای ایرانی دوره ساسانیان رعایت میشد.
بغداد شهر ن بنیاد عباسیان در زمان صالفت منص ر به مرکز جهان اسالم تبدیل شد.
بغداد از زمان منص ر تا سق ط حک مت عباسیان در سا  656ق (مگر بین سا هایی کره
معتصم عباسی بنا به دالیلی دارالخالفه را به سرامرا تغییرر داد) مرکرز حک مرت اسرالمی
عباسیان ب ده است .این مرکز که حیات سیاسی ص د را بهعن ان یک پادگران شرهر آزراز
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نم د در عصر صالفت هارونالرشید ( 170-193ق) بره اوج عظمرت و شرک فایی تمردنی
دستیافت و نماد عظمت و بزرگی تمدن و فرهنگ اسالمی گردید .هرچند در طر

ایرن

دوران رویدادهای ناگ اری را از سر گذراند اما همچنان در حوظ م قعیت ص یش بهعنر ان
مرکز صالفت اسالمی عباسی م فق ماند .با ت جه بره حاکمیرت صانردان عباسری از حیر
سیاسی ،وضعیت گروههای دیگر بهزیراز طرفداران عباسیان مساعد نب د .بعرد از تأسریس
بغداد بهعن ان دارالخالفه عباسیان ،این شهر برهزودی مرکرز و میمر نژادهرا ،مرذاهب و
ادیان گ ناگ نی مانند شیعه ،سنی ،نصارا ،سریانی ،نسرر ری ،ملکرانی ،مرارونی ،یهر دی،
صائبی ،زردشتی ،مان ی و مزدکی شد .مردم و گروهها با همه تضادهای ق می و عقیردتی
دستکم تا مدتزمانی همزیستی نسبتاً سازگارانه داشتند و برا یکردیگر پی نرد ص یشری و
زناش یی نیز میبستند و زمانی نیز با یکدیگر براثر اصرکاک منراف سیاسری ،اعتقرادی و
اجتماعی رقابت و کشمکش داشتند( .م س ی ،1386 ،ی )58
بنیان گزاری شهر بغداد به دست منص ر دومین صلیوه عباسری در سرا  145قمرری
یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ جهان اسالم محس ب میش د .بغداد پایتخت عباسیان
به مدت پنج قرن مرکز جهان اسالم باقی ماند.
محالت حنبلی نشین و شیعهنشین بغداد

بعد از بنا نهادن بغداد و مستقر شدن صلوای عباسی در بغداد ،پایتخت عباسیان پس از
مدتی مرکز گروهها ،آیینها و مذاهب متن ع شد .در این شهر ،سنی ،شیعه ،نصارا ،سریانی،
نسر ری ،ملکانی ،مارونی ،یه دی ،صائبی ،زردشتی ،مان ی و مزدکی زنردگی مریکردنرد
(م س ی ،1386 ،ی  )58لذا بغداد به شهری با تن ع مرذهبی مبرد شرده بر د کره ایرن
گروهها بر اساس اصتالفات ق می و عقیدتی که داشتند گاهی در صلح و گاهی در جنگ و
ستیز ب دند .از بین مذاهب مختلف در بغداد ،مذاهب چهارگانه (حنبلری ،مرالکی ،شرافعی و
حنوی) و شیعه اثناعشری دارای م قعیت و منزلت مهمتری ب دند که از میان این مرذاهب
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حنبلیان و شیعیان در محلههای باب البصره وکرخ (دارای جمعیت زیاد) و از همه نیرومندتر
ب دند( .مقدسی ،1906 ،ی )126
کرخ در سمت زربی دجله واق شده و از محلههرای دیگرر آبرادتر و محرل سرک نت
بازرگانان ثروتمند ب د( .استخری ،1967 ،ی 84-83؛ ابن ح قل ،بریترا ،ج  ،1ی )242
این محله از آزاز بنای بغداد ،محل سک نت شیعیان ب د و بهزیراز محله کرخ ،محلرههرای
ک چکتری هم که مختص به شیعیان ب د ،نیز وج د داشت .این محلههرا معمر الً مرکرز
درگیری میان شیعیان و اهل سنت ب د ،اما محل اقامت و گردآمدن شیعیان و طرفدارانشان
بهص رت متمرکز در بغداد ،محلهٔ کرخ ب د و در اواصر قرن چهارم هیری در باب الرراق
نیز سک نت داشتند .در محالت زرب دجله صص صاً محله باب البصره ،صاندان بنیعبراس
گروه مقتدری تشکیل داده ب دند چ ن آنها از حمایت حاکمیت برص ردار ب دند .این گروه
عداوت و دشمنی زیاد و شدیدی با شیعیان عل ی داشرتند .معمر الً اهرالی ایرن محلره برا
شیعیان منازعه و کشمکش داشتند (ابن اثیر ،1385 ،ج  ،9ی  106و  208و 646؛ یاق ت
حم ی ،1995 ،ج  ،1ی  )308محلهٔ باب الشعیر نیز از بزرگترین کران نهرای تیمر
اهل سنت بغداد ب د .در منرقه زربی و شما بغداد پنج محله قرار داشت که بعضی از آن
محلهها به دیگر محلهها متصل ب دند .محله رملیره در جنر ب محلره حربیره بر د .محلره
عتابیین که به محله عتابیه نیز معروف ب د و در جن ب محله رملیه قرار داشته اسرت .ایرن
محله در تمام سرزمینهای اسالمی به داشتن پارچههایی که از حریر و پنبه در رنگهرای
مختلف بافته میشد مشه ر ب د .محله چهارس ق ،محله نصرریه و محلره دار القرز کره در
یکفرسنگی شهر بغداد قرار داشتند (مصروی ج اد و احمد س سره ،1378 ،صرص -104
 )105ازجمله محلههای بغداد ب دند .درنتییه در بغداد گرروههرا و مرذاهب شریعه و سرنی
ازلحاظ مذهبی و عقیدتی در تقابل با یکردیگر ب دنرد کره برا ت جره بره سرلرهٔ صلورای
بنیعباس ،شیعیان ت سخ صلوا قل وقم میشدند .صلوای بنیعباس بهویژه مت کل شیعیان
را بهشدت و بهسختی سرک ب میکردند ولی شیعه آنچنان نیرومند و ق ی شده ب د که در
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زمان معتضد عباسی در سا  284ق صلیوه دست ر داد برای رضایت صاطر شیعیان معاویره
را بر منبرها لعن کنند( .ابن ج زی ،1412 ،ج  ،12ی )371
شیعیان

شیعه ازجمله مرذاهبی بر د کره در بغرداد هر اداران و طرفرداران زیرادی داشرت .در
بررسیهای انیامگرفته پیشینهٔ حض ر شیعیان در عراق و مناطق ح مه بغرداد بره زمران
پیش از بنای بغداد ( 145ق) برمیگردد .این حض ر به زمانی برمیگردد که مدائن ت سرخ
مسلمانان در سا  16ق فتح شد (طبری ،بیتا ،ج  ،4صص  )16-8سلمان فارسی کره در
جنگ مداین در بین صو ف عرب میجنگید و در گش دن عراق مشارکت داشرت (حسرین
مییب ،1373 ،ی  )98از س ی سعد بن ابی وقای به حکمرانی مداین گماشته شد (سید
علیصان ،بیتا ،ی  )215سلمان فارسی سا ها والی مداین ب د و به هدایت و راهنمرایی
مسلمانان آنیا میپرداصت .وی فضیلتهای حضرت علی  7و صاندان عصمت و طهارت را
نیز برای مردم بیان میکرد .مداین در نزدیکی بغداد واقر شرده بر د و تمرام آبرادیهرای
همج ار این دو محل که بیشتر ساکنان آن ایرانی ب دند در پی سک نت سلمان و قردرت و
نو ت وی در مردم این مناطق ،همگی به تشی گرایش پیدا کردند .محلهٔ کرخ بغداد پیش
از تأسیس دارالخالفه نیز محل اقامت و سک نت ب د .کرخ پس از ملحق شردن بره بغرداد
یکی از بااهمیتترین و برجستهترین محلههای شیعهنشین این شهر ن بنیان شد .همچنین
صالفت ظاهری چهار سا و نهماههٔ حضرت علی  7در ک فه از ع امل صیلی مهم تمایل
مردم عراق به تشی ب د .بهاینترتیب مناطق و روستاهای اطراف ک فه یکی از مهرمتررین
مراکز تیم شیعیان از آزاز فتح عراق به دست مسلمانان به شمار میرفت .این م ض ع بر
منص ر صلیوه عباسی مؤسس بغداد و اطرافیان او مخوی نب د .از همین رو کیویت بنای کاخ
منص ر و تقسیم سپاه در اطراف و پیرام ن شهر (دایرهای) بغداد نشانگر این مرلب اسرت.
قصر منص ر در وسخ و مرکز شهر ساصتهشده ب د و اطراف آن را محل استقرار سپاه قررار
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داده ب دند .از دیگر ع امل گردآمدن شیعیان در شهر بغداد ،حض ر و سک نت امرام م سری
بن جعور  7و امام محمدتقی ج اد  7ب د که این دو امام بزرگ ار مدتزمانی در بغداد زندگی
کردند و سرانیام در این شهر به شهادت رسیدند و در قبرستان قرریش (کراظمین فعلری)
مدف ن شدند .از آزاز ساصت بغداد و حض ر شیعیان در آنیا ،دانشمندان و شخصریتهرای
شیعی زیادی در این شهر به رفتوآمد میپرداصتند و یا در آنیا به سک نت داشتند .آنها با
دستگاه صالفت و وزارت بهصص ی در دوران برامکه ارتبراط و تعامرل داشرتند .هرچره از
احداث شهر بغداد میگذشت ،تمرکز و تیم شیعیان در آنیا بیشتر مریشرد .سررانیام در
قرون س م و چهارم قمری با تسلخ آ ب یه بر حاکمیت عباسیان ،بغداد مرکز مهم فعالیرت
شیعیان شد و دانشمندان و علمای شیعی بغداد بر تمام شیعیان ریاست پیدا کردنرد .نر اب
اربعه که در نیمهٔ آصر قرن س م هیری و اوایل قرن چهرارم هیرری وظیوره وکالرت و
نیابت صای امام زمان (عج) را به عهده داشتند و مرج عامه شیعه امامیه ب دند ،در بغرداد
زندگی میکردند .دیگر اینکه علم کالم شیعی که عهدهدار و پاسدار مذهب شیعه بر د ،در
این شهر بهوسیلهٔ هشام بن حکم پایهگذاری شد و تداوم یافت ترا آنکره در اواصرر قررن
چهارم به دست شیخ موید ( 338-413ق) به باالترین درجه صر د رسرید .مرجعیرت شریخ
موید و علمایی همچ ن سید مرتضی و شیخ ط سی -عالوه بر فقه -در علم کالم و رفر
شبهات مخالوان ،در راستای تق یت و تحکیم مبانی اعتقادی شیعه ب د .گ یا در آن عصر و
روزگار ،علم کالم برتر از همهٔ عل م حتی فقه و حدی ب د .پرس از علرم کرالم ،فقره و
اص

شاید مهمتر از آن دو ،علم حدی ب د .علم حدی به این دلیرل کره علمری ،نقلری

است در بغداد (که محل تیم محدثان بر د) بریش از سرایر مراکرز رونرق داشرت .تمرام
منق الت و احادی اسالمی ازجمله روایات اهلبیت عصرمت و طهرارت ت سرخ محردثان
بغداد گردآمده ب د .محمد بن یعق ب کلینی (م  329ق) که در شهرری مرجعیرت علمری و
دینی داشت در اواصر عمر شاید به علت نشر و تدوین احادی و روایات کتاب (کرافی) بره
بغداد مهاجرت کرد .این عالم برجسته کتاب (کافی) را که بهاحتما ق ی پیش از هیرت به
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بغداد تألیف کرده ب د ،در این شهر منتشر ساصت .اکثر راویان این کتاب در بغرداد زنردگی
میکردند .همچنین علی بن باب یه پدر شیخ صدوق (م  381ق) که همعصر شریخ کلینری
ب د به بغداد آمد و با وکالی امام زمان (عج) دیدار کرد .حض ر صاندانهایی همانند صاندان
یقرین ،ن بختیان و برمکیان در بغداد از ع امل شکلگیری جامعه شیعی بغداد است .بغداد
در قرون اولیه بهواسره سک نت و حض ر شریعیان و امامران معصر م و همچنرین حضر ر
صاندانهای شیعی به مرکزی مهم برای شیعیان امامیه مبد شده ب د .از میان فرقرههرا و
گروههای مختلف شیعه در این روزگار ،شیعهٔ امامیه پایدار و است ار براقی مانرد .پیرروان
شیعه به این دلیل که حاکمیت عباسیان را مانند حاکمیت ام یان ظالم و ناحق میدانستند
بهشدت در تنگنا ،فشار و سختی ب دند .با ت جه به اینکه اکثریت جمعیت بغداد را پیرروان
مذاهب اهل سنت تشکیل میدادند و آنها فرمانبردار محض صلورای عباسری ب دنرد برا
شیعیان به دشمنی میپرداصتند و ان اع آزار و اتیتهرا را در مر رد آنهرا روا مریداشرتند.
درنتییه شیعیان با ت جه به وضعیت م ج د و شدت عمل عباسیان میب ر به تقیه و انیرام
فعالیتهای مخویانه شدند .به صاطر همین فشارها ب د که امامان شیعه پیروان صر د را بره
تقیه ترزیب میکردند و آنان را از بیپروایی و به قتل رسیدن بیسبب من میکردند .امام
صادق  7دراینباره میفرماید :نهدهم دین در تقیه اسرت (حرر عراملی ،1416 ،ج  ،16ی
 )204مقص د از دین ،حوظ ،حراست ،نگهداری آن در پرت حورظ و صرحت جران اسرت و
رسیدن به این مقص د در آن زمان فقخ از طریق تقیه امکانپذیر ب د .امام کاظم  7به علی
بن یقرین شیعی که وزیر هارونالرشید عباسی ب د دست ر داد که وضر یش را برهصر رت
تقیه و به روش اهل سنت بگیرد .هارون به سبب رف نگرانی ،زندگی و فعالیتهرای او را
زیر نظر گرفته ب د لذا وقتی هارون دید که علی بن یقرین مانند اهل سنت وض میگیرد
شک او از بین رفت و همه اینها به دست ر امام کاظم  7ب د (حر عاملی ،1416 ،ج  ،1ی
 .)444-445دشمنان همچنین با انتشار پارهای روایات ناصحیح در پری اییراد اصرتالف و
دوگانگی بین شیعیان ب دند تا ناآرامی و تنش بین ص د شیعیان هم اییاد کننرد و برا ایرن
ترفند شیعیان را در مقابل همدیگر قرار دهند .از قرن س م هیری به بعد شیعیان حض ری
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فعا و سازماندهیشده در تشکیالت حک متی و اداری عباسیان داشتند .حض ر ،همکاری و
مشارکت شیعیان از منصب وزارت تا حض ر و فعالیت در دی انهای مختلف ب د که زمینره
مناسب و مساعدی را برای رشد و پیشرفت شیعه فراهم کرده بر د .در قررنهرای سر م و
چهارم هیری تعداد زیادی از صاندان ن بختی شیعه در حک مرت عباسری در بغرداد دارای
نو ت ب دند .یکی از آنها حسین بن علی بن اب العباس اب عبداهلل ن بختی (م  326ق) است
که مت لی ام ر کتابت در بغداد ب د (جعوریران ،1387 ،ی  )807سیاسرتهرای حراکم برر
قدرت باع شده ب د که عباسیان شمشیر بیرحمی و شرقاوت را برر شریعیان بگشرایند و
جامعه شیعی را به حاشیه برانند .دشمنی و عداوت عباسیان به شی های ب د که شریعیان در
سختی فشار ،رعب ،وحشت و محرومیت به سر میبردند .در زمان حک مت منص ر عباسی،
وی بر شیعیان بسیار سخت میگرفت و مسع دی دربارهٔ بردرفتاری منصر ر برا صانردان
عل یان مین یسد:
منص ر فرزندان و ن ادگان حسن بن علی را بازداشت و بر کیاوههای بدون سر انرداز
و سرپ ش س ار میکرد و به ک فه میفرستاد و در آنیا در زندان زیرزمینی که شرب و روز
تشخیص داده نمیشد زندانی نم د .آنان برای شناسایی وقت نمازهای پنجگانه قرآن را به
پنج قسمت تقسیم کرده و پس از قرائت نم دن یکپنیم قرآن به نماز میایستادند .آنها
وسیله نظافت نداشتند و برای قضای حاجت بهناچار از همان چهاردی اری محرل سرک نت
ص د در زندان استواده میکردند .بهمرورزمان و در اثر ب ی تعون کثافت بره بیمراریهرای
سخت مبتال شده و در اثر مریضی و نیز گرسنگی و تشنگی جان مریباصتنرد( .مسرع دی،
 ،1409ج  ،3صص )299-298
پس از به تخت نشستن هادی عباسی فشار زیادی بر عل یان ،بزرگان و اعاظم شیعه
وارد شد .هادی بر عل یان صیلی سخت میگرفت و هدایا و مقررری آنهرا را قرر کررد.
جاس سانی بر آنان گماشت و به کارگزارانش دست ر داد تحرکات ایشان را زیر نظر بگیرنرد
و بر آنان سختگیری نمایند .وی چنان عل یان را به ست ه آورد که منیر به قیام یکری از
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ن ادگان امام حسن  7به نام حسین بن علی (شهید فخ) شد (یعق بی ،بریترا ،ج  ،2صرص
 )404-405در زمان صالفت مت کل عباسی ( 247-232ق) ب د کره مرذهب اهرل سرنت
به عن ان گرایش رسمی حاکمیت معرفی شد و پیروان سایر مذاهب بهویژه شریعیان مر رد
تعقیب ،آزار و بیمهری قرار گرفتند .به گوته تاریخنگاران ،مت کل نسبت به صاندان عل یان
بسیار سختگیر ب د و بر اساس اتهامهای ناروا آنان را زندانی میکرد و باصشم و کینره برا
آنان برص رد میکرد و در ریختن ص ن آنان هیچ ابایی نداشت (اب الورج اصروهانی ،بریترا،
ی  )478سختی معیشت و زندگانی در م رد عل یان بهجایی رسید که زنان عل یه با یرک
پیراهن و لباس بهن بت نماز میص اندند .آزار و قتل و کشتار ،عل یان را میب ر کرد کره از
مدینه و اطراف آن فرار کنند و به دورترین مکانها متورق ش ند .نقلشده که ابن سرکیت
یکی از استادان ادبیات عرب که دارای نب غ علمی ب د ت سرخ مت کرل بررای تردریس دو
فرزندش فراص انده شد .مت کل از عالقهٔ ابن سکیت به اهلبیت عصمت و طهارت باصبر
ب د .روزی مت کل از ابن سکیت پرسید :این دو فرزند من نزد ت گرامیتر هستند یا حسرن
و حسین فرزندان علی 7؟ تعصب والیی ابن سکیت به ج ش آمد و در پاسخ صلیوه گوت:
حسن  7و حسین  7که جای ص د دارند حتی قنبر زالم علی  7نزد من از ت و دو فرزند ت
گرامیتر هستند .وقتی مت کل چنین پاسخی دریافت کرد دسرت ر داد زبران او را از پشرت
سرش بیرون بکشند تا با درد و شکنیه جران بسرپارد (ابرن صلکران ،1364 ،ج  ،6صرص
400-401؛ سی طی ،بیتا ،ج  ،2ی  )349تعقیب و آزار شیعیان به حدی رسید که مت کل
عباسی در سا  236ق دست ر هی م و ی رش به بارگاه مرهر س مین امام شیعیان را داد و
فرمانی صادر کرد تا مقبرهٔ امام حسین  7و صانههای حر الی آن را منهردم (ابرن تغرری
بردی ،بیتا ،ج  ،2ی  )283و با صاک یکسان کنند و شخم زنند .زائران قبر حسینی را هم
نزد مت کل میآوردند و به مرگ محک م میکردند و یرا بره حربسهرای طر النیمردت و
طاقتفرسا محک م میکردند (ابن اثیر ،1385 ،ج  ،7ی  )55مت کل همچنین فرمران داد
که قب ر دیگر عل یان را نیز ویران کنند (ابن تغری بردی ،بریترا ،ج  ،2ی  )283مت کرل
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همچنین از بیاحترامی نسبت به امام هادی  7ص دداری و اجتناب نکرد .وی ابتردا امرام را
به سامرا احضار (یعق بی ،1382 ،ج  ،2ی  )512و سرپس بره اتهرام نگهرداری سرال و
نامههای شریعیان ،گروهری از ترکران را بره منرز ایشران فرسرتاد و او را دسرتگیر کررد
(مسع دی ،1409 ،ج  ،4صص  )10-11قل وقم شیعیان به عراق محدود نشد بره دسرت ر
مت کل اسحاق بن یحیی والی مصر میب ر شد اشراف عل یان را از آن کش ر اصراج کرده و
به عراق بورستد( .ابن تغری بردی ،بیتا ،ج  ،2ی )283
دشمنی با شیعیان فقخ مختص به صلیوه نب د ،ندیمان و یاران مت کل نیز همه ناصبی
و دشمن علی  7ب دند .علی بن الیهم شاعر شامی ،عمرو برن فررخ رصیری ،اب السرمخ و
عبداهلل بن محمد بن داود هاشمی معروف به ابرن انزجره ازجملره نردیمانی ب دنرد کره از
مشاوران اصلی مت کل به شمار میآمدند .آنها بدص اه عل یان ب دند و مت کل را تش یق به
دور کردن عل یان از اطراف صر د مریکردنرد و صلیوره را از قیرامهرای شریعیان برر حرذر
میداشتند .آنان کار را بهجایی رساندند که مت کل را ترزیب کردند تا بره علری  7تر هین
نماید (ابن اثیر ،1385 ،ج  ،7ی  )56سیاستهای سرک ب گرایانه و متعصبانه مت کرل برا
عکسالعمل ج ام شیعی بغداد روبرو شد .اهالی بغداد مکت بی در سرزنش مت کل ن شته و
بر دی ار مساجد آویختند و شاعرانی چ ن دعبل صزاعی به هی صلیوه پرداصتند (ابن تغری
بردی ،بیتا ،ج  ،2ی  )284یکی دیگر از سیاستهای ضد شیعی صلوای عباسی ،مراقبت
و زیر نظر گرفتن عل یان و فعالیتهای آنها ب د .در زمان معتز صلیوه عباسی به دست ر او
جمعی از طالبیان و عل یان نظیر محمد بن جعور بن الحسن ،محمد برن علری برن صلرف
العرار و اب هاشم داود بن القاسم الیعوری از بغداد به سامرا فراص انرده شردند ترا در آنیرا
تحت نظر قرار بگیرند (طبری ،بیتا ،ج  ،9صص 371-369؛ ابن اثیر ،1385 ،ج  ،7صرص
 )175-176در زمان معتز ،امام هادی  7در سامرا تحت نظر ب د تا اینکه سرانیام به دست ر
معتز به شرهادت رسرید (طبرسری ،بریترا ،ی 355؛ قمری ،1422 ،ج  ،2ی  )632معترز
سیاستهای مت کل را در پیش گرفت و دست ر داد عدهای از قضات را به اتهام معتزلری و
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شیعی ب دن از سامرا اصراج کرده و به بغداد بورستند (ابن ج زی ،1412 ،ج  ،12ی  )56با
آزاز زیبت صغرا ،صلوای عباسی که مدعی سرسختی پیش روی ص د نمیدیدند ،سیاسرت
معتدلی را درباره شیعیان امامی در پیش گرفتند .علمای شریعه نیرز بررای حورظ اعتبرار و
م ج دیت مذهب شیعه و تشکل بخشی به آن ،تالش کردنرد برهجرای مبرارزه رودررو برا
حاکمیت ،سیاست رفق و مدارا یا تقیه را در پیش گیرند.
مذهب حنبلی

مؤسس مذهب حنبلی اب عبداهلل احمد بن محمرد برن حنبرل شریبانی (احمرد امرین،
 ،2003ج  ،2ی  )242-234است .وی در سا  164ق در بغداد به دنیا آمرد و در همران
شهر در سا  241ق وفات کرد .احمد بن حنبل نخست مانند استادش محمد بن ادریرس
شافعی ( 164-241ق) مؤسس شافعی ،ک شید تا با الهام از دو مذهب حنوی و مالکی کره
اولی در مکتب فقهی ک فه (با مح ریت پیروی از رأی و دومی در مکتب فقهی مدینره برا
مح ریت پیروی از حدی ) ریشه دارد راه میانهای را بگشاید ولی رفتهرفته مذهب چهارمی
را با گرایش ممتاز و مبتنی بر التزام شدید به نص قرآن و حدی پایهگذاری کررد (زلوری،
 ،1392ی  )46-45مهمترین اثر ابن حنبل کتاب (مسند) اوسرت کره حراوی سری هرزار
واندی روایت است .این مذهب در قرن س م در بغداد تأسیس و بهتدریج شکل و گسترش
پیدا کرد .بغداد زادگاه احمد بن حنبل شهری ب د که مذهب حنبلری در قررن سر م در آن
تأسیس شد .لذا این شهر بهعن ان مرکز صالفت عباسی و مرکز فرهنگی دنیرای اسرالم و
محل فعالیت عالمان مذاهب مختلف اسرالمی ،از قررن چهرارم مرکرز علمری و فرهنگری
مذهب حنبلی شد .در قرن چهارم بغداد مرکز اصلی عالمان و پیروان مذهب حنبلی ب د ترا
جایی که اوج قدرت و ش کت حنبلیان را در این شهر در قرن چهارم و مذهب آنهرا را در
اواصر این قرن ،مذهب زالب در بغداد دانستهاند .حنبلیان در بغداد و اطراف آن نو ت بسیار و
پیروان فراوانی داشتند .بیشتر عالمان حنبلی یا اهل بغداد ب دند یا از سایر بالد اسالمی بره
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بغداد رفته و در آنیا مقیم شده ب دند؛ بنابراین این شهر به مدت زیادی برای حنبلیان نقش
ممتاز و منحصربهفردی داشت( .ابن صلدون ،1408 ،ج  ،1ی )566
احمد بن حنبل مؤسس فرقه حنبلی

اب عبداهلل احمد بن محمد بن حنبل رئیس فرقه حنبلی (ابن صلکان ،1364 ،ج  ،1ی
 )63فقیه و متکلم اهل سنت ،در سا  164ق در بغداد به دنیا آمرد (ابرن کثیرر ،1398 ،ج
 ،10ی 326؛ ابن صلکان ،1364 ،ج  ،1ی  )64اهل سنت از او به بزرگی یادکردهانرد .او
احادی بسیاری نقل کرده است و بهعن ان یک محدث معروف و مشه ر شده اسرت .ابرن
حنبل نزد اساتید بسیاری که مشه رترین آنها شافعی است بره تحصریل علر م پرداصرت
(همان) وی شاگردان زیادی پرورش داد که ازجمله آنان میت ان دو فرزنردش صرالح برن
احمد بن حنبل (م  266ق) عبداهلل بن احمد بن حنبل (م  290ق) و احمد بن محمرد برن
حیاج اشاره کرد .ابن ندیم سیزده کتاب از آثار احمد بن حنبل را در کتاب الوهرست صر د
تکر کرده است که (المسند) و (العلل) مهمترین آنهاست( .ابرن نردیم ،بریترا ،ی )320
احمد بن حنبل به صاطر اعتقاد به قدیم ب دن قررآن از سر ی مرأم ن و معتصرم عباسری
متحمل تازیانه و زندان شد ،اما پس از حاکمیت مت کرل و پایران بخشریدن بره حاکمیرت
علمی معتزله از جایگاه احترامآمیز ویژهای برص ردار شد و عقاید و فقه او بهسرعت انتشرار
یافت .احمد بن حنبل ،امام علی  7را جزو صلوای راشدین قرارداد و میم عهای از احادی
امام علی  7را در مسند ص د تکر کرد .ابن حنبل در مسند ص د بعضی روایاتی که بسریاری
از محدثان اهل سنت از نقل آنها ص دداری میکردند را نقل کرده اسرت؛ روایراتی چر ن
حدی منزلت (ابن حنبل ،1430 ،ج  ،2ی  )701-700حدی زدیر (ابن حنبل ،1421 ،ج
 ،2ی  )262حدی برادری بین پیامبر  9و امام علی  7و حدی فرماندهی حضرت علی 7
در جنگ صیبر (ابن حنبل ،1430 ،ج  ،2ی  .)722وی سرانیام در دوران مت کل عباسری
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در سا  241ق در بغداد از دنیا رفت و در همانجا به صاک سپرده شد (قرطبی ،بیتا ،ج ،1
ی )107
بیان دیدگاههای حنابله

احمد بن حنبل و عالمان حنبلی مخالف سرسخت پیروان برصی از مکاتب کالمی و
مذاهب فقهی ،ازجمله معتزله ،شیعه ،جَهمیه و قدَریه ب دند و در رد عقاید آنها سخنان
زیادی بر زبان راندند .در م ض ع صلق قرآن و ماجرای محنت ،حنبلیان به مقابله با معتزله
و قائالن به صلق قرآن پرداصتند و معتقد به قِدَم قرآن شدند و در این راه نزاعهای فراوانی
میان آنان رخ داد و تعداد زیادی کشته شدند .احمد بن حنبل به سبب پافشاری بر دیدگاه
ص د مبنی بر قدیم ب دن قرآن به زندان رفت .مخالوت ابن حنبل با شیعه در سخنی
منس ب به عبداهلل بن عمر ریشه داشت که مرابق آن صحابه پیامبر در زمان حیات او
همداستان شده ب دند که اب بکر ،عمر و عثمان برترین مسلمانان پس از پیامبرند .از این
سخن اینگ نه برداشت میشد که فقخ این سه تن میت انستند صلوای مشروع پیامبر
باشند .البته ابن حنبل بعدها نظر ص د را تغییر داد و امام علی (علیهالسالم) را نیز یکی از
صلوای راشدین به شمار آورد؛ ولی هم اره بر این نظر پای میفشرد که هر یک از این
چهارصلیوه از صلیوه پس از ص د برتر ب ده است؛ بنابراین عثمان را برتر از حضرت علی 7
میدانست و دیدگاه رایج میان اهل سنّت را ،مبنی بربرتری دادن فقخ اب بکر و عمر بر دو
صلیوه بعدی ،نمیپذیرفت .بااینهمه ،نقلشده است که او در پاسخ به سؤالی درباره جایگاه
امام علی  7و مقایسه او با سه صلیوه دیگر ،گوته است علی از اهلبیت است که هیچکس
را نمیت ان با آنان مقایسه کرد .همچنین از او نقلشده که صالفت ،علی  7را تزیین نکرد
بلکه علی با صلیوه شدن صالفت را تزیین کرد.
در مذهب حنبلی عالوه بر وج ب اطاعت از صلوای راشدین که دلیل آن را صالحیت
و مشروعیت تاتی آنها میدانند ،فرمانبرداری بیچ نوچرا از صلیوههای بعدی مسلمانان
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نیز وظیوهای شرعی به شمار رفته است ،حتی اگر پرهیزگار و پاکدامن نباشند و ستمگری
کنند .اگر حاکم فرمان دهد که شهروندانش از صدا پیروی نکنند ،بااینکه نباید فرمرانش را
گردن نهند ،ولی میاز نیستند علیه او به پا صیزند یرا بیعرت صر د را بشرکنند یرا حتری در
مشروعیت او تردید کنند .رأی حنبلیان در این باب ازنظر عم می اهرل سرنّت کره اعتبرار
صالفت از راه کسب قدرت و زلبه را تأیید میکنند ،فراتر رفته است.
آیین وهابیت با گرایش سلوی از د مذهب حنبلی سر برآوردهاست و وهابیان که در
اصل از حنبلیان منرقه نید هستند و در قرن اصیر با تشکیل حک مت سع دی برر منرقره
عربستان حاکم شدهاند برای ترویج و گسترش بریشازپریش حنبلری ک شریدهانرد .اکنر ن
مذهب رایج و رسمی عربستان حنبلی است و در برصی شهرهای عراق و شام نیز پیروانری
دارد .تعداد کمی از حنبلیان در قرر ،بحرین و افغانستان هستند( .دانشنامه جهان اسالم ،ج
 ،1ی )6600
منازعات مذهبی بغداد با محوریت حنبلیان

صلوای بنیعباس برای اداره قلمرو اسالمی و حوظ سیادت عباسریان ،سیاسرتهرای
متواوتی را در پیش گرفتند و به تعبیری سیاست دوگانهای را به کار گرفتند .ایرن سیاسرت
گاه نو ت اهل سنت و اعراب را به ساصتار قدرت به همراه داشت و گاهی مانند سراسر دوره
صالفت مأم ن ،معتصم و واثق م جبات نو ت معتزله ،شیعیان و ترکان را به دستگاه صالفت
فراهم میکرد  .مت کل عباسی در حمایت از اهل سنت به تکریم و بزرگداشت علمای اهل
سنت میپرداصت .مت کل ،احمد بن حنبل را که به جرم اعتقاد به صلرق قررآن بره زنردان
افتاده ب د تکریم نم د و ما بسیار به او بخشید (ابن ج زی ،1412 ،ج  ،11صرص -286
 )288و از نظریات و دیدگاههای وی در اداره ام ر بهره برد .ابن کثیرر مرین یسرد :صلیوره
بدون مش رت با احمد بن حنبل به هیچکس مقام و منصب نمیداد و حتی جانشینی یحیی
ین اکثم بهجای ابن ابی داود با مش رت او ص رت گرفرت (ابرن کثیرر ،1398 ،ج  ،10ی
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 )316مت کل بیشتر به دیدگاههای علمای حنبلی بخص ی احمد بن حنبل ت جه داشرت و
در حمایت از علمای حنوی و شافعی ک شش چندانی انیام نمیداد .مت کل در ایرن راسرتا
حارث بن مسکین را به منصب قضاوت مصر منص ب کرد و به او دست ر داد اصحاب ابری
حنیوه و شافعی را از مساجد اصراج کرده و آنان را در فشار قرار دهد( .ابرن تغرری برردی،
بیتا ،ج  ،2ی )289
نو ت صاندان شیعی ابن فرات در دستگاه صالفت عباسری در زمران المقتردر عباسری
باع شد که اهل سنت صص صاً حنابله به مقابله بیشتر با شیعیان بپردازند .از س ی دیگرر
در آستانه قرن چهارم قدرت حنابله رو به فزونری گذاشرت و علمرا و پیرروان حنبلری کره
نمیص استند شاهد حض ر و قدرتنمایی شیعه در دستگاه حاکمیت باشرند ترالش زیرادی
برای احیای سنت و نو ت بر صلیوه بکار بردند .آنها با این هدف در سا  306ق دست به
ش رش زدند اما این ش رش نتییهای در برنداشت و بهفرمان صلیوه عردهای از حنابلره بره
بصره تبعید شدند (ابن مسک یه ،1424 ،ج  ،5صص  )39-32حنابله بهمنظ ر نو ت بر صلیوه
و تسلخ بر ام ر صالفت به بهانه امربهمعروف و نهی از منکر با هی م بره صانره سراالران،
فرماندهان و سایر مردم چنان چه باده و آلت طرب مییافتند آنها را دور ریخته یرا تراراج
میکردند .آنها همچنین نزد رئیس شرطه بغداد رفته و با دادن شهادت دروغ درباره مردان
وزنان آنان را به فسق و فی ر متهم میکردند .رهبری حنابله بغرداد را در ایرن دوران ابر
محمدحسن بن علی بن صلف بربهاری بر عهده داشت .او از مذهب حنبلی بهشردت دفراع
میکرد (ابن ابی یعلی ،بیتا ،ج  ،2صص  )45-18و نقرش زیرادی در برپرایی فتنرههرای
فرقهای داشت .اقدامات صش نتآمیز حنابله بهویژه پیروان اب محمد بربهاری بغرداد را بره
آش ب کشاند ،صشم صلیوه و رئیس شرطه بغداد را برانگیخت و م جب صدور فرمرانهرای
سختی درباره آنها شد .در اطالعیه صلیوه الراضری براهلل بره برصری رفتارهرای بربهراری
ویارانش ازجمله تعرض به پیروان مذهب شافعی ،کافر و گمراه ص اندن شریعیان ،انتسراب
مسلمانان به بدعتگذاری ،آزار رساندن به زائران و مخالوت با زیارت قب ر اعترراض شرده
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است (ابن اثیر ،1385 ،ج  ،8ی  )308القائم بامراهلل ( )422-467نیرز سیاسرت پردر را در
پیش گرفت و با استواده از ضعف امرای ب یهی افرادی مانند ابن هبیره حنبلی (ابرن اثیرر،
 ،1385ج  ،11ی  )321و ابررن مسررلمه (ابررن کثیررر 1398 ،ج  ،12ی  )80را برره وزارت
برگزید .دوران صالفت القائم بامر اهلل با حض ر آ سرلی ق در بغرداد پی نرد صر رد .تضراد
مذهبی میان صلوای حنبلی ،سالطین حنوی و وزرای شافعی ،بارها بغداد را عرصه منازعات
فرقهای نم د .در سا  447ق چند درگیری مهم بغرداد را بره آشر ب کشراند .ابتردا فتنره
شیعیان و اهل سنت رخ داد (ابن کثیر ،1398 ،ج  ،12ی  )66سپس حنابله با اشاعره (ابن
ج زی ،1412 ،ج  ،15ی  )347و شافعیان (ابن اثیر ،1385 ،ج  ،9ی  )614درگیر شدند.
در سا  448ق ساکنان کرخ و باب البصره بر سر گوتن تکر (حی علی صیرالعمرل) براهم
درگیر شدند (ابن ج زی ،1412 ،ج  ،16صص  )8-7همچنین در سرا  449ق شریعیان و
اهل سنت با یکدیگر به نزاع پرداصتند .در این واقعه صانه شیخ ط سی فقیه امامیه به زارت
رفت و کتابخانه ارزشمند او در آتش س صت( .ابن ج زی ،1412 ،ج  ،16ی  )16در سرا
 458ق اهالی کرخ به برگزاری مراسم ن حهص انی عاش را پرداصتند .اهل سنت علیه آنران
قیام کردند و القائم شیعیان را از مراسم ن حهص انی بازداشت( .ابن تغری بردی ،بیتا ،ج ،5
ی  )77باقدرت یافتن حنابله در اواسخ قرن س م شیعیان تحت آزار قرار گرفتند و اوضراع
دارالخالفه متشنج شد .ازاینرو علی بن یلبق و حسن بن هارون برر آن شردند ترا جهرت
تضعیف حنابله (که به سب صحابه پیامبر تعصب صاصی داشتند) معاویره و یزیرد برر فرراز
منابر لعن ش ند .اهل سنت از این اقدام برآشوتند و نزدیک ب د دارالخالفه به آش ب کشیده
ش د که علی بن یلبق پیشنهاد داد برای جل گیری از آش ب ،بربهاری پیش ای حنبلیران را
دستگیر کنند اما بربهاری گریخت و ابن یلبق تنها م فق به دستگیری و تبعیرد عردهای از
یاران او به بصرره شرد( .ابرن مسرک یه ،1424 ،ج  ،5ی  )149در سرا  323ق پیرروان
بربهاری بغداد را به آش ب کشاندند و بازار و دکانهای کسبه باب الشرام را زرارت کردنرد
(اب بکرص لی ،2004 ،ج  ،2ی  )65آنها به بهانه امربهمعروف و نهی از منکرر بره صانره
مردم ریخته و آالت له را شکستند .بدرصرشنی رئیس شرطه بغداد بررای سررک ب آنران
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دست ر داد در دو طرف بغداد جار زنند که حتی دو نور از پیروان بربهاری نباید باهم باشند و
هیچیک از آنان حق ندارند درباره مذهب ص د بح و مناظره کنند .حنبلیران حرق ندارنرد
امام نماز جماعت ش ند مگر آنکه (بسماهلل الرحمن الرحیم) را در نماز صبح و عشا علنری و
بلند بخ انند (ابن اثیر ،1385 ،ج  ،8صص )308-307
در آزاز قرن چهارم حنابله بسیار فعا شده ب دند و فعالیت آنان سبب درگیرریهرایی
شد .اوجگیری فعالیت حنابله با گسترش تشی بیارتباط نب د .چ ن حنابلره باعقرل گرایری
مخالف ب دند لذا با شیعیان و دیگر گروههای عقلگرا ماننرد معتزلره برهشردت مخرالف و
رویارویی میکردند .در قرن چهارم آزادیهای مرذهبی و فعالیرت گرروههرا و فرقرههرای
مذهبی ازجمله عقلگرایان بسیار شد .این وض برای حنابله قابرلتحمرل نبر د و برا ایرن
گروهها بهشدت معارضه و مقابله میکردند .سا  334ق معزالدوله دیلمی پس از زلبه برر
حسین بن حمدان وارد بغداد شد و پس از مردتی صلیوره المسرتکوی را از صالفرت صلر و
المری هلل را بهجای وی نشاند( .ابن مسک یه ،1424 ،ج  ،5ی  )276همزمان با امارت و تسلخ
آ ب یه بر بغداد ،رویدادهای مهمی در قلمرو اسالم رخ داد .از یکس صاندان شریعی بنری
مزید تحت حمایت آ ب یه در حله قدرت یافرت و از سر ی دیگرر سرسرختتررین رقیرب
عباسیان یعنی فاطمیان در مصر تشکیل حک مت دادند .در این دوره قردرت از صلیوره بره
امرای ب یهی منتقل شد و صالفت به مقامی تشریواتی تبدیلشده بر د .ازآنیاکره آ ب یره
شیعهمذهب ب دند سیاستهای مذهبی آنان بر قدرت و نو ت شیعیان افزود و تشی بهعن ان
مذهب و حزبی رسمی در برابر حزب سیاسی -مذهبی حنابله قد علم کرد.
معز الدوله در سا  350ق بهقصد پشتیبانی از شیعیان و احیرای آیرینهرای مرذهبی
ایشان ق انین جدیدی را تص یب کرد که سبب تح الت ترازهای در دارالخالفره عباسریان
شد .او شعار لعن معاویه که پس از صلیوه المقتدر دیگر بهط ر رسمی م ردت جه قرار نگرفته
ب د را دوباره احیا نم د و عالوه بر لعن معاویه دست ر داد بر دی ار مساجد ن شته ش د:
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«نورین صداوند بر معاویه بن اب سویان و بر کسی که فدک را از فاطمه  3زصب کرد
و بر کسی که مان دفن حسن  7در مقبره جدش  9شد و بر کسی که اب تر زواری را تبعید
کرد و بر کسی که عباس عم ی پیامبر را از ش ری محروم کرد»( .ابن اثیرر ،1385 ،ج ،8
صص )543-542
عضدالدوله برای پایان دادن به اصتالفات مذهبی و کاهش نو ت حنابله و دیگر فررق
اهل سنت ،علمای اشعری را نیز به صدمت گرفت و در این زمان قاضی ابابکر محمرد برن
طبیب عالم اشعری به سوارت دربار روم فرستاده شد( .ابن اثیر ،1385 ،ج  ،9ی )242
با انتصاب ص اجه نظام الملک به وزارت (جعوری لنگررودی ،1368 ،صرص )28-27
رقابت تنگاتنگی میان شافعیان ،حنابله و حنویان برای نو ت بر صلیوه شکل گرفت .بر ایرن
اساس حنابله با اهتمام جدی احیای اعتقادات حنبلی را در پیش گرفتنرد و ترالش کردنرد
بانو ت در ساصتار قدرت عباسیان بر صلیوه زلبه یابند .تالش آنها م جب شد افرادی نظیر
ابن هبیره (ابن ج زی ،1412 ،ج  ،18ی  )166و شریف اب جعور حنبلی به دربار صالفرت
عباسی راه یابند.
حسن بن صلف بربهاری رئیس حنابله بغداد (ابرن اثیرر ،1385 ،ج  ،8صرص  )378در
عهد صلیوه الراضی با تعصب بر عقاید احمد بن حنبل (ابن ابی یعلی ،بیتا ،ج  ،2ی -18
 )27عده بسیاری از حنابله بغداد را گرد ص د جم کرد و به بهانه امربرهمعرروف و نهری از
منکر و عمل به دست رات دینی و مقابله با شرابص اری ،زنا و دیگر مواسد بره مقابلره برا
پیروان سایر فرق پرداصت( .ابن اثیر ،1385 ،ج  ،5صص  )176-175بربهراری نسربت بره
هاشمیان ،شیعیان و معتزله دشمنی و کینه بسیار داشت .تنر صی مرین یسرد« :بربهراری،
صلیوه القاهر را به کشتن هاشمیان تش یق میکررد»( .تنر صی ،1391 ،ج  ،2ی  )295او
همچنین شیعیان را از ن حهص انی برای امام حسین  7بازداشت و کسانی را که از دست ر او
ص دداری میکردند میازات مینم د .به دست ر او زنی به نام صلب را به دلیل ن حهسررایی
بر امام حسین  7کشتند( .تن صی ،1391 ،ج  ،2ی )233
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در میان فرق مختلف اهل سنت ،حنابله مهمترین فرقه منازعه ساز ب د .آنان نهتنها با
شیعیان و معتزله منازعه و درگیری داشتند بلکه با سایر فرق اهل سنت نیز درگیر میشدند.
تعصب حنابله نسبت به احمد بن حنبل باع شد آنان از دفرن محمرد برن جریرر طبرری
جل گیری کنند زیرا طبری از تکر نام احمد بن حنبل در شمار فقها ص دداری کرده ب د و او
را جزو محدثان نامبرده ب د .حنابله ضمن آنکه طبری را رافضی و ملحد ص اندند از دفن او
نیز ممانعت کردند؛ بنابراین پیروانش میب ر شدند پیکر طبری را شبانه در منزلش به صاک
سپارند( .ابن اثیر ،1385 ،ج  ،8ی 134؛ ابن جر زی ،1412 ،ج  ،13ی  )217ابرن کثیرر
علت ممانعت حنابله از دفن طبری را انتساب او به تشی دانسته و مین یسد :گوته میش د
اب جعور کتابی در دو میلد ن شته و در آن احادی زدیر را جمر آوری کررده اسرت .او در
کتاب توسیر ص د مسح دو پا هنگام وض را جایز دانسته و شسرتوشر ی آنهرا را واجرب
نمیداند .ازاینرو برصی از علما او را از شیعیان یا متمایل به ایشان دانستهاند( .ابرن کثیرر،
 ،1398ج  ،11ی )146-145
ازجمله اصتالفات کالمی که م جب درگیری علما و متکلمان میشد عقیده تیسرم و
تشبیه ب د .اعتقاد حنابله به تیسم نخستین بار در سا  317ق م جب بروز درگیری میان
سنیان ساکن بغداد شد .در این سا پیروان اب بکر مروزی عالم حنبلی و دیگر سنیان بغداد
به علت اصتالفنظر در توسیر آیه (عسی ان یبعثک ربک مقاما محم دا) رودرروی هم قرار
گرفتند .حنبلیها در توسیر این آیه میگوتند مقص د این است کره صداونرد در قیامرت برر
عرش مینشیند و پیامبر را هم نزد ص د بر عرش مینشاند ولی سایر سنیان معتقرد ب دنرد
منظ ر این آیه شواعت است .ازاینرو حنابله را متهم به تیسم کرده و با آنها درگیر شدند.
در این درگیری عده زیادی از طرفین کشته شدند (ابن جر زی ،1412 ،ج  ،16ی -143
 )144عقیده تیسم در سا  323ق نیز حنابله و سایر سنیان را با یکدیگر درگیر کررد .در
این سا پیروان بربهاری شافعیان را به هنگام ورود به مساجد آنچنان م رد ضرب و شتم
قراردادند که به مرگ آنان منیر شد .صلیوه الراضی در نامهای صراب به حنابلره اقردامات
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آنها را م رد سرزنش و شماتت قرارداد و آنان را بد عقیده ص انرد؛ صلیوره در نامرهاش بره
اعتقادات تشبیهی حنابله اشاره و اظهار کرد:
گاهی شما (حنبلیان) ص رت زشت و پلید ص د را شبیه یزدان میص انید و بررای صردا
دست ،پا ،انگشت و کوش زرین قائل میش ید و حتی ب ی صدا را وصف میکنید و گراهی
شیعیان آ محمد  9را کافر و گمراه میدانید (ابن اثیر ،1385 ،ج  ،8ی )308
باوج داین گ نه اقدامات ،علمای حنبلی از اعتقاد ص د به تیسم دست نکشیدند بلکره
برای درستی اعتقاد ص یش کتب و رسایلی نیز نگاشتند؛ ابی یعلی برن فررا حنبلری کترابی
درباره صداوند سبحان و عقیده تشبیه نگاشت .مرالب این کتاب م جب شد علمای سنی به
انکار عقاید او بپردازند .برای مثا در سا  429ق اب الحسن قزوینری در مسرید منصر ر
عقاید وی را انکار کرد (ابن اثیر ،1385 ،ج  ،9ی  )460عقیده تیسم در سا های  469ق
و  470ق نیز باع درگیری و آش ب در بغداد شد.
در قرن پنیم هیری مکتب کالمی اشعری رو به گسترش بر د .حنابلره کره سرابقه
ط النی در مخالوت با عقاید کالمی و اعتزالی داشتند از سرسختترین مخالوان اشاعره نیز
به شمار میرفتند .برصالف حنابله ،شافعیان با مکتب کالمی اشعری مخرالوتی نداشرتند و
حتی برصی از علمای شافعی نظیر اب القاسم عبردالکریم برن هر ازن القشریری در معرفری
مکتب اشعری بهعن ان یکی از مکاتب اهل سنت تالش بسیاری کردند( .تهبی ،1414 ،ج
 ،31صص  )175-171قشیری در رسالهای با عن ان (شکایت اهل سنت) اشعری را به امام
الدین و محی السنه معرفی و در حض ر طغر بیک عقاید وی را تشریح کرد و آنچه را که
علمای مخالف به اشعری نسبت داده ب دند افترا و تهمت ص اند( .سبکی ،بیتا ،ج  ،3صص
 )374-375شافعیان در این دوران از حمایت ص اجه نظرام الملرک بهرره مریبردنرد و برا
حمایت از اشاعره بیشازپیش م رد زضب حنابله قرار گرفتنرد .ایرن صصر متهرا م جرب
درگیریهای بسیاری میان حنابله و شافعیان بغداد شد .در سا  469ق اب نصر بن قشیری
متکلم شافعی وارد بغداد شد و با اجازه نظام الملک در مدرسه نظامیه به وعظ پرداصت .وی
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در سخنان ص د از علم کالم اشعری طرفداری و حنبلیان را بره پیرروی از مرذهب تشربیه
متهم کرد( .ابن ج زی ،1412 ،ج  ،16ی  )181حنبلیان به ریاست شریف اب جعور ش رشی بره
پا کردند و چ ن عده ایشان از شافعیان بیشتر ب د در زدوص ردهای صیابرانی زلبره یافتنرد.
(ابن ج زی ،1412 ،ج  ،16صص )182-181
از دیگر مسائل م جب اصتالف میان علمای اهل سرنت و زمینرهسراز درگیرریهرای
فرقهای بغداد ،تکر فضایل برصی از صلوا از جانب عالمان سرنی بر د .عالمران حنبلری کره
نسبت به صحابه پیغمبر تعصب صاصی داشتند نمیت انستند شاهد سب آنان ت سخ شیعیان
باشند ازاینرو در مقابله با این عمرل شریعیان بره تکرر مناقرب برصری از صرحابه و صلورا
پرداصتند .ازجمله این عالمان عبدالغی بن زهیر الحری ب د که کتابی در فضایل یزید برن
معاویه ن شت و در آن مرالب شگوتآوری را بیان کرد .این اقدام ابن زهیر از س ی برصی
از علمای حنبلی م رد سرزنش واق شد .به گوته ابن اثیر ،اب الور بن الیر زی از مرالرب
آن کتاب انتقاد کرد و این مسئله سبب دشمنی دوعالم حنبلی شد( .ابن اثیر ،1385 ،ج ،11
صص  )563-562اهالی باب البصره در هیدهم محررم سرا  389ق بره مناسربت قترل
مصعب بن زبیر و بهعن ان عکسالعملی در برابر س گ اری عاش رای شیعیان بره عرزاداری
پرداصتند .همچنین در بیست و هشتم تیالحیه به مناسبت روز زار (همراهری ابر بکر برا
پیامبر در مسیر مکه به مدینه) و در واکنش برهروز جشرن روز زردیر ،اقردام بره جشرن و
پایک بی کردند( .ابرن اثیرر ،1385 ،ج  ،9ی  )155در شر ا سرا  422ق اهرالی براب
البصره به گروهی از مردم قم هی م بردند که برای زیارت قبر ائمه شیعه وارد بغداد شرده
ب دند و تعدادی از آنان را به شهادت رساندند (ابن اثیر ،1385 ،ج  ،9ی  .)420این افرراد
تندرو و متعصب و یکس نگر در این برهه زمانی حتی اجازه زیارت قب ر را نیز بره شریعیان
نمیدادند( .ابن ج زی ،1412 ،ج  ،15ی )216
چالش اجتماعی دیگری در سا  437ق در مرکز صالفت عباسی روی داد .ایرن برار
اقلیتهای دینی زیرمسلمان در معرض آش ب و تیررس صشم سنی مذهبان افراطی قررار
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گرفتند .آنان ابتدا به محله یه دینشین بغداد تیاوز کردنرد کره درنتییره آن صانرههرای
یه دیان زارت گردید و کنیسه آنان در آتش س صت ،سپس به برصی مسیحیان که در حا
اجرای مراسم س گ اری در تشیی جنازه یکی از مردگان ص د ب دند ی رش بردند .میرت بره
دست آش ب گران افتاد و در آتش س زانده شد .جریان به همینجا صتم نگردید بلکه ع ام
سنی به کلیسای مسیحیان رفته آنیا را نیز زارت کردند( .ابن کثیر ،1398 ،ج  ،12صرص
)54-55
نتیجهگیری

در سدههای چهارم و پنیم قمری به سبب ع املی همچ ن رعب و وحشت ناشی از
تهدیدات قرمریان در نیمه او قرن چهارم ،فتنههای نظامیان دیالمه و ترکان در نیمه دوم
آن قرن ،ناهنیاریهای ترکمانان در قرن پنیم ،برروز بالیرای طبیعری متعردد همچر ن
قحری و امراض ،بغداد متحمل آسیبهای اجتماعی زیادی گردید .در این میران حنبلیران
پرطرفدارترین و بانو تترین جنا اهل تسنن در بغداد ب دند که با تأکید بر تعصبات شردید
دینی و با در پیش گرفتن شی ه تندروی سیاسی  -اجتماعی ،اصتالفات اجتماعی زیادی در
بغداد به وج د آوردند و نهتنها پیروان فرقههای مخالف با حنبلیان (شیعیان در رأس آنها و
سپس یه دیان ،مسیحیان ،شافعیان ،اشعریان و معتزله) بهشدت و بهط ر مستقیم از روحیه
آش بطلبی این گروه افراطگر صدمه و لرمه دیدند بلکه پیرروان ایرن فرقره برا اقرداماتی
همچ ن آتشس زی ،کشمکش و درگیری در سرح شهر و همچنرین تنردروی در اجررای
امربهمعروف و نهی از منکر ،بغداد را دچار ناامنی کردند و آرامرش را از مرردم آنیرا سرلب
نم دند و عرصه را برای زارت و تاراج ام ا مرردم ت سرخ افرراد هررزه و تبهکرار همر ار
نم دند .نکته قابلتکر در به وج د آمدن این اقدامات هنیارشکنان و اصرتالالت اجتمراعی
این ب د که در م ارد متعددی بسیاری از صلوا و یا نزدیکان ایشان در مرکز صالفت بهن عی
در انیام دادن این تحرکات مستقیم یا زیرمستقیم ایوای نقش مینم دند .صلوای عباسری
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که از قرن س م به بعد جایگاه معن ی و حتی دنی ی ناپایدار ،سست و بریثبراتی در مرکرز
حک مت داشتند و م قعیت آنها بهعن ان رهبر سیاسی و مرذهبی جهران اسرالم از سر ی
نیروهای سیاسی  -نظامی (مثل ترکان آ ب یه و فاطمیان) دستخ ش ارعاب و تهدید بر د
ترجیح میدادند تا با همراهی وهرم سر یی و یرا حرداقل عردم مخالورت جردی و مرنش
سرک بگرانه نسبت به حنبلیان ،از این جنا کامالً سنتگرا و تندرو همچر ن یرک پایگراه
اجتماعی نیرومند در جهت حمایت از بنیاد صالفت استواده نمایند .این رویکرد اکثریت صلوا
عمدتاً در سا های او صالفتشان محس ستر ب د کره هنر ز جایگراه صر د را برر مسرند
صالفت تثبیتشده نمیدیدند .بااینحا برصی از این صلوا نیز صخ قرمزی بررای اقردامات
حنبلیان قائل میشدند و هنگامیکه این فرقه تندرو از حد م ردنظر عب ر کرده فعالیتهای
افراطی آنان به یک چالش جدی برای پایداری جایگاه سیاسی و استمرار زمامرداری صلورا
تبدیل میگردید ،در برابر آنان عکسالعمل نشان میدادند.
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 -13استخری ،ابراهیم بن محمد 1927( ،م) ،المسالک والممالک ،لیدن ،بریل،
 -14اصوهانی ،اب الورج 1419( ،ق) ،مقاتل الرالبیین ،تحقیق احمد صقر ،بیروت ،دارالمعرفه ،چ س م
 -15امین ،احمد 2003( ،م) ،ضحی السالم ،قاهره ،الهیئه المصریه العامه للکتاب ،ج ،2
 -16تن صی ،اب علی محسن بن اب القاسم 1391( ،ق) ،نش ار المحاضره و اصبار المذاکره ،بیجا ،بینا ،ج ،2
 -17جعوری لنگرودی ،محمدجعور 1368( ،ش) ،تاریخ معتزله ،تهران ،گنج دانش ،چ او
 -18جعوریان ،رس  1387( ،ش) ،تاریخ تشی در ایران آر آزاز تا قرن دهم ،تهران ،علم ،چ دوم
 -19ج اد مصروی و س سه احمد 1378( ،ق) ،دلیل صارطه بغداد ،بغداد ،المیم العلمی العراقی،
 -20حر عاملی ،محمد بن حسن 1416( ،ق) ،وسایل الشیعه ،قم ،م سسه آ البیت ،چ س م ،ج  1و 16
 -21صریب بغدادی ،احمد بن علی 1417( ،ق) ،تاریخ بغداد ،بیروت ،دارالکتب العلمیه ،چ او  ،ج 1
 -22دانشنامه جهان اسالم ،ج  ،1ی ( 6600کتابخانه آنالین مدرسه فقاهت)
 -23تهبی ،شمسالدین 1414( ،ق) ،تاریخ االسالم ،تحقیق عمر عبدالسالم تدمری بیروت ،دارالکتراب العربری ،چ
او  ،ج ،31
 -24زلوی ،مصروی ابراهیم 1392( ،ش) ،صاستگاههای اصتالف در فقه مذاهب ،ترجمره حسرین صرابری ،مشرهد،
بنیاد پژوهشهای آستان قدس رض ی
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 -25سبکی ،عبدال هاب بن علی( ،بیتا) ،طبقات الشافعیه الکبری به اهتمام عبدالوتا محمد الحل و محم د محمد
الرناحی ،بیروت ،داراحیاالکتب العربیه ،ج 3
 -26سی طی ،عبدالرحمان بن ابی بکر( ،بیتا) ،بغیه ال عاه فی طبقات لغر یین والنحراه ،تحقیرق محمرد اب الوضرل
ابراهیم ،لبنان ،مکتبه العصریه ،ج ،2
 -27ص لی ،اب بکر 2004( ،م) ،االوراق (اصبار الراضی باهلل والمتقی هلل) ،تحقیرق ج.هیر مرث .دن ،قراهره ،الهیئره
العامه لقص ر الثقافه ،ج 2
 -28طبرسی ،فضل بن حسن( ،بیتا) ،اعالم ال ری باعالم الهدی ،به اهتمام سید مهدی صرسان ،تهران ،دارالکترب
االسالمیه،
 -29طبری ،محمد بن جریر( ،بیتا) ،تاریخ االمم والمل ک ،بیروت ،بینا ،ج  4و  7و  8و 9
 -30قرطبی ،اب عمر ی سف بن عبداهلل( ،بیتا) ،االنتقاء فی فضائل الثالثه االئمه الوقهراء مالرک والشرافعی وابری
حنیوه ،بیروت ،دارالکتب العلمیه ،ج 1
 -31مییب مصری حسین 1373( ،ش) ،سلمان در ترازوی ادب و تحقیق ،ترجمه حسین ی سوی ،تهران ،دفتر نشر
فرهنگ اسالمی ،چ او
 -32مدنی ،علیصان بن احمد 1403( ،ق) ،الدرجات الرفیعه فی طبقات الشیعه ،بیروت ،ال فاء ،چ دوم
 -33مسع دی ،علی بن حسین 1409( ،ق) ،مروج الرذهب و معرادن الیر هر ،تحقیرق ی سرف اسرعد دازرر ،قرم،
دارالهیره ،چ دوم ،ج  3و 4
 -34مقدسی ،محمد بن احمد اکرمی 1906( ،م) ،احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم ،لیدن ،بریل ،چ دوم.
 -35م س ی ،سید حسن 1386( ،ش) ،زندگی سیاسی و فرهنگی شیعیان بغداد ،قم ،ب ستان کتاب ،چ دوم.
 -36یاق ت حم ی ،یاق ت بن عبداهلل 1995( ،م) ،معیم البلدان ،بیروت ،دار صادر ،چ دوم ،ج .1
 -37یعق بی ،احمد بن اسحاق( ،بیتا) ،تاریخ الیعق بی ،بیروت ،دار صادر ،ج .2
 -38یعق بی ،احمد بن اسحاق 1382( ،ش) ،تاریخ یعق بی ،ترجمه محمدابراهیم آیتی ،تهران ،علمری فرهنگری ،چ
نهم ،ج .2

