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چكيده
محلات شهري با ويﮋگيﻫاي خاص خود در دوره اسلامي متأثر از عوامل متعددي تشكيل ميشدند .يكي از
مهﻢتريﻦ ايﻦ عوامل ،افتراق يا اتحاد مذﻫبي ساكنان يك محله با بازاريان و متوليان مذﻫبي در محلات شهري
بود .به بياني بهتر پيروان ﻫر مذﻫب در محله خاص خود زندگي ميكردند و محل زندگي آنﻫا با محل
كسبوكار پيشهوران و صاحبان حرف ﻫﻢمذﻫبشان ،وحدت جغرافيايي داشت .نزديكي پيشهوران با محافل و
متوليان مذﻫبي در شهرﻫا در كنار برخي دلايل ديگر ،منجر به آن شد كه بهطور مستمر نقش مذﻫب در مناسبات
اقتصادي و فرﻫنگي پيشهوران ،برجستهتر و پررنگتر شود .بهتبع ﻫميﻦ مسئله ،صفبنديﻫاي مبتني بر عامل
مذﻫب ،در محلات مختلف و بازارﻫاي آنﻫا تشكيل شد و كﻢكﻢ دامنه عملي به خود گرفت .ايﻦ تنازعات
فرقهاي در طول زمان ،نتايج زيانبار اقتصادي و جاني فراواني بهويﮋه براي پيشهوران بهعنوان مهﻢتريﻦ نهاد
اجتماعي آن عصر به بار آورد .با توجه به اﻫميت ايﻦ مسئله در اقتصاد جوامع اسلامي ،پﮋوﻫش حاضر بامطالعه
موردي شهر بغداد بهويﮋه محله كرخ آن به دنبال پاسخ به ايﻦ پرسش است كه منازعات مذﻫبي چه نقشي در
تضعيف اقتصادي و سياسي پيشهوران بغداد در قرون چهارم و پنجﻢ ﻫجري در مقابل حكومت داشته است؟
فرضيه پﮋوﻫش حاضر ايﻦ است كه منازعات فرقهاي در بغداد به دليل آتشسوزي بازارﻫا ،كشتار نيروﻫاي ماﻫر
پيشهور و غارت مغازهﻫا و اموال پيشهوران موجب تضعيف اقتصادي طبقه بازاريان و نابودي برخي كسبوكارﻫا
شده است كه درنهايت ايﻦ عوامل موجب تضعيف پيشهوران در مقابل حكومت نيز شده است .ايﻦ پﮋوﻫش
درصدد است با رويكردي توصيفي تحليلي ،به واكاوي دادهﻫاي تاريخي پيرامون نقش منازعات مذﻫبي در
تضعيف اقتصادي پيشهوران بغداد در قرون چهارم و پنجﻢ بپردازد.
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مقدمه
ديﻦ و مذﻫب بهعنوان مهﻢتريﻦ مؤلفه ﻫويتي گروهﻫاي اجتماعي و عامل ﻫمبستگي اجتماعي ،از
مهﻢتريﻦ فاكتورﻫاي دستهبندي ،ستيزهجويي و كشاكش در شهرﻫاي دوره اسلامي نيز بوده است.
بهبيانديگر در شهرﻫاي اسلامي پيروان مذاﻫب اصلي تسنﻦ )شافعي ،حنبلي ،حنفي و مالكي( و
فرقهﻫاي كراميه ،معتزله ،اسماعيليه و ﻫمچنيﻦ مذاﻫب شيعي ،ﻫريك از منظري و بنابه دلايلي
فعاليتﻫاي سياسي و اجتماعي داشتند .ﻫر فرقه معمول ًا در محلهاي سكونت داشت و براي خود بازارچه و
مسجد داشت .وجود فرقهﻫاي مختلف در شهرﻫا غالباً زمينهاي مناسب براي بروز اختلافات اقتصادي و
اجتماعي و سياسي زير عنوان تضادﻫاي مذﻫبي فراﻫﻢ ميكرد .صاحبان اصناف و پيشهﻫاي مختلف نيز
ﻫريك متناسب با مذﻫب و اعتقادات خود پيرو يكي از ايﻦ مذاﻫب بودند و بالطبع وارد منازعات مذﻫبي
فرقه متبوعشان ميشدند .ايﻦ مسئله ﻫمراه با مجموعه عواملي ديگر به تضعيف اقتصادي پيشهوران در
مقابل دولتﻫا دامﻦ ميزد .از سوي ديگر در طول تاريخ ايران و اسلام ،قشرﻫا و جمعيتﻫاي شهري ،بنا
به دلايلي كه مجال شرح آن نيست ﻫيﭻگاه نتوانستهاند بهصورت پايدار حكومت مركزي را در دست
بگيرند .اختلافات مذﻫبي طبقات شهرنشيﻦ و بخصوص اصناف را يكي از دلايل عمده ايﻦ موضوع
ميتوان قلمداد كرد چراكه مانع از اتحاد اصناف در برابر حكومت و درنهايت قدرت گيري آنﻫا شده
است.
ﻫدف پﮋوﻫش حاضر ايﻦ است كه نقش منازعات مذﻫبي را در تضعيف اقتصادي پيشهوران بغداد
تبييﻦ كند لذا منازعات فرقهاي كه ارتباطي با پيشهوران و بازارﻫاي بغداد ندارد ،موردتوجه نيست .در
ارتباط با پﮋوﻫش حاضر ميتوان به پﮋوﻫشﻫاي پيش رو بهعنوان پيشينه موضوع اشاره كرد .كتاب
»اصناف در عصر عباسي« تأليف صباح ابراﻫيﻢ الشيخلي به بررسي وضعيت پيشهوران در ايﻦ دوره،
سلسلهمراتب صنفﻫاي مختلف ،ارتباط اصناف با حكومت و مسئله مالياتﻫا پرداخته است .كتاب
»بغداد« نوشته عبدالعزيز الدوري ضمﻦ بررسي تاريخ شهر بغداد ،اشاراتي نيز به منازعات مذﻫبي فرق
مختلف اسلامي كرده است .كتاب »منازعات مذﻫبي بغداد در عصر خلافت عباسي« از منصوره كريمي
قهي ،كتاب »زندگي سياسي و فرﻫنگي شيعيان بغداد« نوشته حسﻦ موسوي ،كتاب »شيعيان بغداد:
وضعيت سياسي اجتماعي از ورود سلجوقيان تا سقوط خلافت عباسي« اثر محمد طاﻫر يعقوبي ،پاياننامه
پاياننامه »تأثير منازعات فرقهاي بر تحول مذﻫبي در ايران از امام الحرميﻦ جويني تا خواجه نصير
طوسي« نوشته محمدرضا قلي زاده ،پاياننامه »بررسي ﻫمگرايي و واگرايي اشاعره ،حنابله و معتزله در
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دوره سلجوقي در بغداد« از كوﻫسار نظري ،مقاله محله كرخ و نقش آن در منازعات سياسي و مذﻫبي
بغداد در قرون چهارم و پنجﻢ ﻫجري از محمدقاسﻢ احمدي ،مقاله »نقش حنابله در منازعات مذﻫبي
بغداد در قرن سوم تا پنجﻢ ﻫجري« از احسان يگانه ،مقاله »كرخ بغداد ،پايگاه تشيع در سدهﻫاي چهارم
و پنجﻢ ﻫجري« نوشته محمدقاسﻢ احمدي ،مقاله »منازعات حنابله با شيعه اماميه در عصر سلجوقي«
از علي محمدي و مقاله »تاريخ اجتماعي شيعيان بغداد« نوشته محمد احساني ازجمله تحقيقات جديدي
است كه درزمينهي منازعات مذﻫبي بغداد انجامشده است .باوجود اشارات گذرايي كه در ايﻦ تحقيقات
به منازعات مذﻫبي مرتبط با پيشهوران شده است ،اما درزمينهي موضوع پﮋوﻫش حاضر بهصورت
مشخص اثري به انتشار نرسيده است.
 .١تركيب مذهبي محلات بغداد
در رويكرد تاريخي – اجتماعي ،محلهﻫاي شهري با ويﮋگيﻫاي كالبدي ،جغرافيايي ،مذﻫبي،
اجتماعي ،فرﻫنگي ،اقتصادي و سياسي مخصوص خود و متمايز از ديگر واحدﻫاي شهري و روستايي
قابلتعريف ﻫستند ،بيآنكه مرز كالبدي – اداري آنﻫا با عوارضي چون حصار يا حدود تعريف شود .به
ﻫميﻦ دليل ميتوان با توجه به ايﻦ ويﮋگيﻫا ،محلهﻫا را از ديگر واحدﻫا بازشناسي و مختصات و
ويﮋگيﻫايشان را تعريف كرد )باستاني راد .(٥ :١٣٩١ ،پيش از ظهور اسلام ،پيروان اديان مختلف در
عربستان جدا از اعراب ميزيستند كه يك نمونه مشهود آن را ميتوان در وضعيت زندگي قبايل سهگانه
يهودي در آستانه ورود پيامبر اسلام به مدينه مشاﻫده كرد .ايﻦ قبايل در قلاع مخصوص خود در اطراف
ايﻦ شهر سكونت داشتند .اما با ظهور اسلام و سياستﻫاي مجريان آن از يكسو و افزايش روزافزون
شمار مسلمانان در پي وسعت قلمرو اسلام از سوي ديگر ،كﻢكﻢ نظﻢ پيشيﻦ تا حدودي تغيير كرد .ﻫميﻦ
ﻫميﻦ مسئله منجر به آن شد عواملي مانند مناسبات قبيلهاي ،عصبيت قومي و خوني ،تركيب جمعيتي
جديد ،اقتضائات نظامي ،منافع سياسي و ...نقش تعييﻦكنندهاي در شكلگيري محلات شهرﻫا ايفا كنند
ايﻦ مسئله به خصوص در شهرﻫا و مناطق نزديك به محمل ظهور اسلام يعني شبهجزيره نمود بيشتري
پيدا كرد .در ايﻦ ميان برخي انگيزهﻫايي كه در عربستان عصر جاﻫلي عامل تمايز يك محلهﻫا يا
شهرﻫا از يكديگر بود ،ديگرباره در لباسي جديد ظهور و بروز پيدا كرد .البته ايﻦ بار رنگ و لعاب ديني و
مذﻫبي نيز به خود گرفته بود .لذا ميتوان مدعي شد در كنار دلايل پيشگفته ،يكي ديگر از عواملي كه
در دوره اسلامي نقش قابلتوجهي در شكلگيري محلات شهرﻫا داشت ،عامل ديﻦ و مذﻫب بود .ايﻦ
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وضع در عموم شهرﻫاي ايران نيز به ايجاد محلهﻫايي منجر شد كه ساكنان آن اقليتﻫاي ديني يا اﻫل
ذمه بودند .افزون بر ايﻦ از انتهاي قرن اول ﻫجري درنتيجه تضارب آراء و تفاسير متعددي كه از ديﻦ
نوپاي اسلام به وجود آمد ،بهتدريج مذاﻫب و فرق گوناگون كلامي – فقهي تشكيل شدند .بنابرايﻦ
بهتدريج عامل مذﻫب به يكي از مهﻢتريﻦ عوامل ﻫمبستگي بدل شد و اثرات ايﻦ تشتت فكري-
عقيدتي در جامعه اسلامي در محلهﻫاي شهرﻫا نيز رخ عيان كرد .در چنيﻦ فضايي پيروان ﻫر مذﻫب
مانند شيعيان ،شافعيان حنفيان و ...در محله يا محلهﻫاي خاص خود زندگي ميكردند و بهمرورزمان
تشخص ﻫويتي ويﮋهاي براي خود پيداكرده بودند )بحري مقدم و يوسفي فر .(١١١ :١٣٩٢ ،در ايﻦ ميان
نكته قابلتوجه ،وحدت محل زندگي و كسب پيشهوران و صاحبان حرف در ايﻦ محلهﻫا بود .نكته
شايان توجه ايﻦ است كه در برخي مواقع با گسترش راستهﻫاي پيشهوري در محلهﻫا كﻢكﻢ محلهﻫاي
متنوع از حيث مشاغل و پيشهوران و پيروان اديان و مذاﻫب گوناگون اسلامي شكل ميگرفت .به عبارت
عبارت ديگري در يك محله ممكﻦ بود صاحبان مشاغل و پيشهوران پيرو يك مذﻫب اسلامي و افراد
ساكﻦ در محلات پيرو مذﻫب ديگر باشند .درواقع گسترش بازار و حركت آن محلاتي را به وجود ميآورد
ميآورد كه تركيب جميعتي متفاوتي از حيث مذﻫبي داشتند يا اينكه ابتدا در محلهاي يك صنف پيشهور
استقرار پيداكرده بود و سپس ساكنان آن محل سكونت پيدا ميكردند كه بعض ًا باﻫﻢ تفاوت مذﻫبي
داشتند و دكانﻫاي محل كار پيشهوران ،روبروي منزل مسكوني آنان قرار داشت )يوسفي فر:١٣٨٢ ،
.(٤٨٩
يكي از شهرﻫاي كه پﮋوﻫش حاضر به دنبال تبييﻦ تأثيرگذاري نقش متفاوت مذﻫبي بر تضعيف
اقتصاد پيشهوران آن است بغداد بود .پس از بنا نهادن بغداد و مستقر شدن خلفاي عباسي آن بهعنوان
پايتخت ،ايﻦ شهر بهتدريج در مدتزماني كوتاه مركز گروهﻫا ،آئيﻦﻫا و مذاﻫب متنوع شد .در ايﻦ شهر،
سني ،شيعه ،نصارا ،سرياني ،نسطوري ،يهودي ،زرتشتي و صابئي زندگي ميكرد .لذا بغداد شهري با
تنوع مذﻫبي قابلتوجه بود كه دران ﻫر گروه يا پيروان ﻫر فرقه ،بر اساس اختلافات قومي و عقيدتي
گاﻫي باﻫﻢ تضادﻫايي پيدا ميكردند .براي فهﻢ تركيب جميعتي -مذﻫبي محلهﻫاي بغداد و ﻫمچنيﻦ
بازارﻫاي ﻫر محله و توسعه سازمان پيشهوري در ايﻦ شهر ،لازم است در ابتدا توصيفي از وضعيت
جغرافيايي بازارﻫا و محلهﻫايي كه پيروان ﻫر مذﻫب در آنﻫا سكونت داشتند ،ارائه شود .در بغداد در
قرون طلايي حكومت عباسيان ،مذاﻫب چهارگانه اﻫل سنت )شافعي ،مالكي ،حنبلي و حنفي( و شيعه
اثناعشري داراي موقعيت و منزلت بالاتري بودند كه از ميان ايﻦ مذاﻫب ،حنبليان در محله باب البصره و
و شيعيان در محله كرخ از ﻫمه نيرومندتر بودند .كرخ در سمت غربي دجله واقعشده و از محلهﻫاي
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ديگر آبادتر بود و محل سكونت پيشهوران و بازرگانان ثروتمند بود )اصطخري٨٥ :١٣٤٠ ،؛ ابﻦ حوقل،
 ١٩٣٨م٢٤٢ -٢٤١/١ :؛ مقدسي .(١٦٦/١ :١٣٦١ ،ايﻦ محله از آغاز بناي بغداد محل سكونت شيعيان
بود و به غيرازآن ،محلهﻫاي كوچكتر ديگري ازجمله باب الطاق نيز به شيعيان اختصاص داشت.
اصطخري درزمينهي وجهتسميه محله باب الطاق ميگويد» :معني باب الطاق منسوب است با طاقي
عظيﻢ كي در بازار بزرگ -كي آن را سوق الاعظﻢ گقتندي -بود)«.اصطخري .(٨٤ :١٣٤٠ ،اما
بهطوركلي محل اقامت شيعيان و طرفدارانشان بهطور متمركز در بغداد ،محله كرخ بود .در محلات غرب
دجله ازجمله »نهر القلائيﻦ«» ،باب الشعير«» ،باب المحول« و خصوصاً محله »باب البصره« گروه
مذﻫبي حنبليان سكونت داشتند كه موردحمايت خلافت عباسي نيز بودند .ايﻦ گروه عداوت و دشمني
زيادي با شيعيان داشتند و بيشتر درگيريﻫاي مذﻫبي ميان اﻫل سنت و شيعه را ايﻦ گروه به راه
ميانداختند) .حموي ١٩٩٥ ،م .(٤٤٨/٤ :محله كرخ از دوره منصور به محلي براي استقرار بازارﻫا تبديل
شد )بلاذري .(٤١٨ :١٣٣٧ ،منصور در سال  ١٥٧ه.ق به توصيه فرستاده روم و به دلايل امنيتي )ابﻦ اثير،
اثير٢١٩/١٥ :١٣٧١ ،؛ ابﻦ عبدالحق بغدادي ١٤١٢ ،ه.ق .(١١٥٦/٣ :دستور داد بازارﻫا را به باب الكرخ،
باب الشعير و المحول منتقل كنند .ﻫزينه ساخت ايﻦ بازارﻫا را نيز منصور پرداخت كرد )خطيب بغدادي،
 ١٤٢٢ق ٢٠٠١ ،م٣٩٠/١ :؛ طبري .(٤٩١٤/١١ :١٣٧٥ ،در دوران مهدي عباسي بازارﻫاي باقيمانده،
مانند بازار بطيخ )خربزه( نيز به محله كرخ منتقل شد .بهايﻦترتيب كرخ بهسرعت توسعه و رونق پيدا
كرد تا جايي كه در اوايل قرن سوم ،آبادتريﻦ و پررونقتريﻦ محله بغداد شد .در ايﻦ نقلوانتقالﻫا نهتنها
تجارتخانهﻫا و دكانﻫا ،بلكه بهتدريج محل سكونت تاجران و پيشهوران نيز به كرخ انتقال يافت و كرخ
منطقه مسكوني با تركيب جميعتي مذﻫبي متفاوت نيز شد )احمدي.(١٢ :١٣٨٨ ،
 .٢منازعات مذهبي بغداد و خسارات اقتصادي به پيشهوران
بستر و فضاي درﻫﻢتنيده بغداد از ابعاد مختلف و ﻫمچنيﻦ تنوع اقوام و مذاﻫب در ايﻦ شهر ،به
دليل وجود فقهيان ،متكلمان و محدثان فرقهﻫاي مختلف اسلامي و تضارب آراء آنﻫا ،امكان وقوع ﻫر
نوع درگيري عقيدتي و فرقهاي را بهطور قابلتوجهي افزايش داد .از سوي ديگر در دوره عباسي خلفا و
كارگزاران آنﻫا ،يعني آلبويه و سلجوقيان باسياست گذاريﻫاي مذﻫبي و جهتگيري به سمت مذﻫبي
خاص ،موجي از تنش و آشوب را در جامعه بغداد دامﻦ زدند .مواردي ازايﻦجهت گيريﻫاي سياسي را
ميتوان در مواضع پيش رو مشاﻫده كرد؛ سياست حمايت از حنبليان از سوي متوكل و دستور وي مبني
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بر تخريب قبر امام حسيﻦ )ع( و ديگر علويان و ﻫمچنيﻦ تعقيب و آزار شيعيان )ابﻦ تغري بردي١٣٨٣،
ق ١٩٦٣ /م ٢٨٦/٢ :و  .(٢٨٩حمايت معزالدوله از شيعيان كرخ )ابﻦ اثير .(٢٦٢ /٢٠ :١٣٧١ ،حمايت
ضمني معتضد از شيعيان و دستور لعﻦ معاويه بر منابر )طبري ،(٦٦٧٥/١٥ :١٣٧٥ ،ممنوعيت عزاداري
امام حسيﻦ )ع( از سوي القائﻢ به درخواست اﻫل سنت بغداد )ابﻦ تغري بردي ١٣٨٣ ،ق ١٩٦٣ /م:
 (٧٧/٥ايﻦ جهتگيريﻫا نمونهﻫايي از دخالت حكومت در منازعات فرقهاي بودند كه نتايج ناگواري در
عرصهﻫاي مختلف فرﻫنگي اجتماعي و ﻫمچنيﻦ اقتصادي به بار آوردند .فارغ از نتايج اجتماعي و
فرﻫنگي و ديگر آسيبﻫايي كه ايﻦ تنازعات در پي داشت ،در عرصه اقتصادي ،اختلافﻫا و تنشﻫا
نتايج جبرانناپذير و خسارت باري براي پيشهوران و صاحبان اصناف مختلف در پي داشت .ازآنجاكه
امنيت مهﻢتريﻦ و اساسيتريﻦ مسئله در آرامش و رونق اقتصادي است ايﻦ تنازعات اوليﻦ
نشانهگيريشان به سمت اضمحلال امنيت و نبود اطمينان از سرمايهگذاري و تجارت براي كسب كار
آرام و بازدﻫي مالي آن بود .درواقع دولت كه خود ميبايست باني برپايي امنيت بهعنوان يكي از
مهﻢتريﻦ وظايف ذاتياش باشد تبديل به مخل امنيت و برﻫﻢ زننده آن ميشد و ايﻦ خود دوري ﻫرچه
بيشتر و فاصله گرفتﻦ صاحبان حرف و پيشهوران از خلافت و حكومت را در پي داشت ،ضمﻦ آنكه
پيشهوران را نيز در ابعاد اقتصادي و سياسي در مقابل حكومت ناتوان ميساخت .ﻫمچنيﻦ توده مردم و
جامعه آن عصر به دليل وابستگيﻫاي فرقهاي و خوني و فرﻫنگي ويﮋهاي كه با پيشهوران و صاحبان
حرف داشتند در وﻫله اول بهتدريج مخالف پيروان مذاﻫب ديگر ميشدند و در وﻫله دوم نيز از حكومت
فاصله ميگرفتند چراكه عامل ايجاد افتراق و اختلاف ميان خويشان پيشهورشان با ديگر افراد جامعه و
حتي خود آنﻫا شده بود .ايﻦ اختلافﻫا ﻫمچنيﻦ در عمل در راديكالتريﻦ حالت منجر به آتش گرفتﻦ و
و نابودي اموال و مغازهﻫا ،غارت داراييﻫا و حتي كشته شدن پيشهوران ميشد كه در ادامه براي ببيﻦ
بهتر بحث به مواردي از آن اشاره خواﻫد شد.
 ١ .٢آتشسوزي و غارت بازارها
ﻫمانطور كه اشاره شد در ساحت عمل اختلافات فرقهاي و عقيدتي و تركيبﻫاي جمعيتي متنوع
در محلهﻫاي بغداد منجر به ايجاد درگيريﻫايي ميشد ،كه در ادامه به بخشي از آنﻫا و پيامدﻫايي كه
به دنبال داشتند اشاره خواﻫد شد .درگيري ميان محلات سني نشيﻦ بغداد و محلهﻫاي شيعه نشيﻦ ،در
موارد متعددي به غارت مراكز كسب و بازارﻫاي ايﻦ نواحي منجر ميشد و به دنبال آن ،محلهﻫا و
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بازارﻫاي طرفيﻦ نيز به آتش كشيده ميشد .ايﻦ درگيريﻫاي مذﻫبي بخصوص در بغداد در دوره عباسي
عباسي خسارات زيادي به اﻫالي بازار ،كه بعض ًا خود نيز در آن نقش داشتند ،وارد ميكرد و اقتصاد شهر
بغداد را دچار تلاطﻢ ميكرد .براي نمونهﻫايي ازايﻦدست ميتوان به موارد پيش رو استناد جست.
اختلافات مذﻫبي ميان محلات مختلف بغداد در سال  ٣١٩ه.ق منجر به آتشسوزيﻫاي عمدي در
محلات و بازارﻫاي بغداد ،ازجمله چهارسوق »بلاشويه« ،محله »ابﻦ حصاص« ،محله »دار عمار« و محله
محله »كرخ« شد )اصفهاني .(١٩٤ :١٣٤٦ ،در سال  ٣٢٣ه.ق نيز حنبليان بغداد به بهانه تبعيد رﻫبر
مذﻫبي خود» ،بربهاري« ،بازارﻫا و مغازهﻫاي پيشهوران محله باب الشام را غارت كردند و بازار
پارچهفروشان كرخ را به آتش كشيدند )الصولي ١٩٣٥ ،م ١٣٥٤ ،ق٦٥ :؛ ابﻦ جوزي ١٤١٢ ،ق ١٩٩٢/م:
 .(٣٤٩/ ١٣در موردي ديگر در دﻫﻢ محرم سال  ٣٥٣ه.ق بازارﻫاي بغداد بسته و بهعنوان سوگواري
عاشورا تعطيل گرديد .به ﻫميﻦ دليل ميان شيعيان و اﻫل سنت درگيري به وجود آمد كه عدهاي در آن
مجروح شدند و اموال بازارﻫا تاراج شد )ابﻦ اثير .(٢٧١ /٢٠ :١٣٧١ ،در ﻫميﻦ ساحت ابﻦ مسكويه درباره
حوادث سال  ٣٦١ق مينويسد» :در ميانپرده داران مردي بداخلاق پست به نام »صافي« كه تعصب
سنيگري داشت محله كرخ را كه پايگاه شيعيان و بازرگانان بسيار بود به آتش كشيد .ايﻦ آتشسوزي
گسترش يافت و آنقدر كالا را سوزانيد كه زيان مردم از آن بيش از خرابكاري سفيهان توده
بود)«.مسكويه .(٣٧١/٦ ،١٣٧٦ ،احتمال دارد ايﻦ حمله در پي برگزاري مراسﻢ عزاداري عاشورا اتفاق
افتاده باشد )ابﻦ تغري بردي ١٣٨٣ ،ق ١٩٦٣ /م.(٦٢/٤ :
در سال  ٣٦٣ه.ق بار ديگر ميان محله سوق الطّعام كه سنّي بودند و محله كرخ ،درگيري به دلايل
مذﻫبي به وجود آمد و خسارتﻫايي را نيز به بار آورد .درايﻦباره ابﻦ اثير آورده» :مردم بازار و
خواروبارفروشان كه اﻫل سنت بودند ،زني را بر شتري سوار كرده او را عايشه ناميدند .بعضي خود را
طلحه و برخي ﻫﻢ خود را زبير ناميدند و ﻫر دو گروه به جنگ و ستيز پرداختند ،و شعار ميدادند و
ميگفتند :با ياران علي بﻦ ابيطالب ميجنگيﻢ .و مانند ايﻦگونه شرارتﻫا«)ابﻦ اثير .(٤٤ /٢١ :١٣٧١،بار
ديگر در ﻫميﻦ سال ) ٣٦٣ه.ق( ،در درگيري سياسي ميان سبكتكيﻦ و عزالدوله بختيار بويهاي ،اﻫل
سنت كه از سبكتكيﻦ حمايت ميكردند و بختيار را حامي شيعيان كرخ ميدانستند ،به كرخ حمله كرده و
براي دوميﻦ بار در ايﻦ سال محله و بازار كرخ را به آتش كشيدند )ابﻦ اثير .(٤٩ /٢١ :١٣٧١،فارغ از ايﻦ
آتشسوزيﻫاي كه منشأ آن درگيريﻫاي فرقهاي بوده است ابﻦ اثير و ابﻦ جوزي ،در آثار خود بهطور
مكرر و در سالﻫاي متفاوت ،به ذكر وقوع آتشسوزي در محله و بازار كرخ اشاره ميكنند اما دليل ايﻦ
آتشسوزيﻫا را ذكر نميكنند .ازجمله ايﻦ آتشسوزيﻫايي كه با علل نامشخص بودهاند ميتوان به
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مواردي ﻫمچون سال  ٣٠٦ه.ق در كرخ )ابﻦ اثير ،(١٦٥/١٩ :١٣٧١،سال  ٣٠٩ه.ق در كرخ و باب الشام
)ابﻦ اثير١٧١/١٩ :١٣٧١ ،؛ ابﻦ جوزي ١٤١٢ ،ق ١٩٩٢/م .(١٩٩/ ١٣ :سال  ٣١٤ه.ق در نهر الطابق از
نواحي كرخ كه در آن ﻫزار مغازه و ﻫزار خانه در آتش سوختند )ابﻦ جوزي ١٤١٢ ،ق ١٩٩٢/م١٣ :
 (٢٥٥/و سال  ٣٧١ه.ق مجدداً در كرخ )ابﻦ اثير .(١٣٦/٢١ :١٣٧١ ،اشاره كرد .ايﻦ موارد به بازاريان
خساراتﻫاي اقتصادي قابلتوجهي وارد ساخت .با توجه به سابقه آتش گرفتﻦ بازار و محله كرخ
بهوسيله اﻫل سنت در درگيريﻫاي فرقهاي ،ميتوان حدس زد كه بهاحتمالزياد ايﻦ قبيل آتشسوزيﻫا
نيز غيرمستقيﻢ با آنان ارتباط داشته است چراكه اختلافات مذﻫبي مناسبات ميان اﻫل سنت و شيعيان
ساكﻦ كرخه را به حد دشمني صريح و بيپروا رسانده بود و به دليل چالشﻫاي موجود انجام ﻫر اقدامي
از جانب يكي از طرفﻫاي درگير در منازعه دور از تصور نبوه است .البته با توجه به رونق بازار كرخ،
احتمال دست داشتﻦ رقباي اقتصادي آنان نيز در ايﻦ آتشسوزيﻫا قابلطرح است اما به علت تعدد ايﻦ
آتشسوزيﻫا و گزارشﻫاي متعددي كه حكايت از شعلهور بودن اختلافات مذﻫبي در طي ساليان
متمادي دارد ميتوان گفت فرضيه اول با دادهﻫاي تاريخي قرابت بيشتري دارد .از طرف ديگر عدم
وجود مدارك و مستندات مشخص درباره رقابتﻫاي اقتصادي پيشهوران بازارﻫاي مختلف بغداد ،ايﻦ
فرضيه را دچار چالش جدي ميكند .ايﻦ آتشسوزيﻫا و تخريبﻫا بهتدريج موجب شد از رونق
اقتصادي ناحيه غربي بغداد كه »كرخ« در آن واقع بود كاسته شود .مقدسي در قرن چهارم ضمﻦ اشاره
به ايﻦ وضعيت ميگويد» :ميترسﻢ روزي از بسياري فساد و جهل و فسق و ستﻢ دولت ،مانند سامره
شود)«.مقدسي.(١٦٦/١ :١٣٦١ ،
بنا به گزارش منابع ،در سال  ٣٦٤ه.ق نيز اختلافات مذﻫبي و ورود عياران شيعهمذﻫب به
درگيريﻫا ،باعث آتش گرفتﻦ بازار و محله سني نشيﻦ بابالشعير شد )ابﻦ جوزي ١٤١٢ ،ق ١٩٩٢/م:
٢٣٤/١٤؛ ابﻦ تغري بردي ١٣٨٣ ،ق ١٩٦٣/م .(١٠٨-١٠٧/٤ ،در موردي ديگر در سال  ٣٧١ه.ق در
درگيريﻫاي فرقهاي بازار و محله كرخ در آتش سوخت )ابﻦ جوزي ١٤١٢ ،ق ١٩٩٢/م .(٢٨١/١٤ :در
منازعه سال  ٣٨٤ه.ق بيﻦ اﻫالي كرخ و باب البصره ،عياران بغداد ضمﻦ آتش زدن برخي محلات شيعه
نشيﻦ ،بازارﻫا و محلات ﻫر دو طرف درگير در منازعه را تاراج كردند )ابﻦ جوزي ١٤١٢ ،ق ١٩٩٢/م:
٣٦٩/١٤؛ ابﻦ اثير .(٢٢٢/٢١ :١٣٧١ ،بازار كرخ از بزرگتريﻦ بازارﻫاي بغداد بود و نقشي مهﻢ در اقتصاد
ايﻦ شهر داشت .لذا تخريب ،غارت و يا آتشسوزي در ايﻦ بازار ﻫزينه اقتصادي ﻫنگفتي را بر ساكنان
ايﻦ منطقه تحميل ميكرد .توصيفات يعقوبي درباره بازار بزرگ كرخ گوياي اﻫميت حياتي ايﻦ بازار در
دوره عباسي است» :بازار بزرگ كرخ از »قصر وضّاح« تا »سهشنبهبازار« به طول دو فرسخ و از قطعه
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زميﻦ ربيع تا دجله به پهناي يكفرسخ امتداد دارد ،و براي ﻫر صنعتي از بازرگانان و ﻫر نوعي از تجارت
بازارﻫايي معيﻦ و در آن بازارﻫا رستهﻫا و دكانﻫا و ميدانﻫا است ،چنانكه ﻫيﭻ دستهاي به دسته ديگر
و ﻫيﭻ كسبي به كسب ديگر آميخته نميگردد و ﻫيﭻ صنفي از كالا با صنفي ديگر فروخته نميشود و
ﻫر صنفي از صنعتگران نيز با صنفي غير خود آميخته نميگردند و ﻫر بازاري جدا است و ﻫر صنفي از
كسبه تنها بكار خود مشغولاند و ﻫر دستهاي از صنعتگران از غير صنف خود جدا و بركنارند)«.يعقوبي،
.(١٨-١٧ :١٣٥٦
در ادامه گزارشﻫاي ديگري را از ايﻦ قبيل درگيريﻫا تا انتهاي قرن پنجﻢ ﻫجري مرور خواﻫيﻢ
كرد .در سال  ٤٠٦ه.ق برگزاري مراسﻢ عاشورا از سوي شيعيان كرخ واكنش اﻫل سنت ساكﻦ در محله
باب الشعير را در پي داشت .در ايﻦ درگيري بازارﻫاي دو محله غارت شد )ابﻦ اثير .(٣٦٧/٢١ :١٣٧١ ،در
مقابل در سال  ٤١٧ه.ق نظاميان ترك بغداد به بهانه حمايت از تسنﻦ و تأديب شيعيان كرخ ،به ايﻦ
محله يورش بردند .در ايﻦ يورش برخي از بازارﻫاي كرخ آتش زده شد و عياران بغداد نيز بقيه بازارﻫا را
غارت كردند )ابﻦ اثير .(٦٨/٢٢ :١٣٧١ ،در سال  ٤٢٢ه.ق شخصي به نام »خزلجي صوفي« تصميﻢ به
غزا گرفت و به ﻫميﻦ منظور از خليفه اجازه خواست وعدهاي را دور خود جمع كرد و در ميان آنﻫا به
ذكر فضائل ابوبكر و عمر پرداخت .سخنان او موجب خشﻢ شيعيان كرخ و قيام عليه وي شد .اﻫل سنت
نيز با كمك نظاميان ترك به مقابله با آنﻫا پرداختند .در ايﻦ درگيري بازارﻫاي »سوق العروس«،
»سوق الأنماط«» ،سوق الصفاريﻦ« ،و »سوق الدقاقيﻦ« در آتش سوختند و نابود شدند )ابﻦ جوزي،
 ١٤١٢ق ١٩٩٢/م .(٢١٤ /١٥ :در ﻫميﻦ سال ) ٤٢٢ه.ق( نظاميان اﻫل سنت بغداد به پشتوانه حكومت،
با شيعيان محله كرخ درگير شدند و باعث آتش گرفتﻦ بازارﻫاي ايﻦ محله گرديدند )ابﻦ اثير:١٣٧١،
 .(١٣٠/١٩در سال  ٤٢٦ه.ق نيز در پي اختلافات مذﻫبي ،اﻫل سنت بازار عطاران كرخ را آتش زدند و
اموال بقيه بازارﻫا بهوسيله عياران غارت شد )ابﻦ جوزي ١٤١٢ ،ق ١٩٩٢/م .(٢٤٦/١٥ :در سال ٤٥٠
ه.ق ساكنان و اﻫالي باب البصره عليه اﻫالي كرخ شورش كردند و كرخ را غارت نموده و درب الزعفران
كه از بهتريﻦ و معمورتريﻦ دربﻫا بود را سوزاندند )ابﻦ اثير .(٣٥٠/٢٢ :١٣٧١ ،در سال  ٤٧٠ه.ق ،در
بغداد ،ميان اﻫالي بازار مدرسه و بازار سهشنبه ،به دليل اختلافات مذﻫبي فتنهاي به پا شد و بازارﻫاي
ديگر را غارت كردند .در ايﻦ زمان مؤيد الملك پسر نظام الملك در بغداد اقامت داشت كه شخصي را
نزد عميد و شحنه بغداد فرستاد و آنﻫا به ﻫمراه لشكريان در محل حاضرشده و مردم را زدند .درنهايت
تعدادي بيﻦ آنﻫا كشته و از ﻫﻢ جدا شدند )ابﻦ اثير .(٨٤/٢٣ :١٣٧١ ،در سال  ٤٧٩ه.ق درگيري مذﻫبي
ميان ساكنان محله كرخ و باب البصره منجر به غارت بازارﻫاي كرخ و آتشسوزي در آنﻫا شد )يافعي،
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 ١٤١٧ق .(٣٠٧ /٢ :در سال  ٤٨٢ه.ق نيز ساكنيﻦ محله باب البصره ،به دليل اختلافات مذﻫبي با اﻫالي
محله كرخ درگير شدند و علاوه بر آتش زدن محله و بازار كرخ ،تلفاتي را بر آنﻫا وارد ساختند .ايﻦ
درگيريﻫا تنها با وساطت عميد بغداد كمالالملك ابي الفتح دﻫستاني پايان يافت )ابﻦ كثير ١٤٠١ ،ق:
١٠٦ /١٢؛ ابﻦ اثير .(١٤٦ /٢٣ :١٣٧١ ،چنانچه ملاحظه ميشود درگيريﻫاي مذﻫبي در كرخ بيشتر از
جاﻫاي ديگر اتفاق ميافتاد و تبعات منفي ايﻦ درگيريﻫا در طول سدهﻫاي چهارم و پنجﻢ به شكل
ناامني رخ عيان ميكرد و باعث فرار و از بيﻦ رفتﻦ سرمايهﻫا در ايﻦ محله ميشد .در يك نمونه ديگر
اراده يك فرد -آيتكيﻦ شحنه بغداد-در سال  ٤٨٧ه.ق منجر به آتشسوزي محله باب البصره شد .علت
آنﻫﻢ كشته شدن يكي از افرادش در ايﻦ محله توسط فردي مخالف بود .اﻫالي كرخ نيز كه وضع را
مناسب ديدند به محله و بازارﻫاي باب البصره يورش بردند و آنجا را آتش زدند و غارت كردند )ابﻦ اثير،
.(٢١٥ /٢٣ :١٣٧١
آنچنانكه از شواﻫد پيداست اغلب ايﻦ آتشسوزيﻫا ميان پيروان مذاﻫب مختلف رخ ميداده و
تأثير آن به بازار به عنوان يك بخش مهﻢ ،اثرگذار و جريان ساز از اجتماع كشيده ميشده و ابعاد راديكال
راديكال عملي به خود ميگرفته است تا از ايﻦ مجرا منجر به كاﻫش توان يا اضمحلال رقيب شود .در
تحليل ايﻦ قبيل اختلافات و نتايج آنﻫا بهويﮋه درزمينهي اقتصادي ،بايد به ابعاد گوناگوني از موضوع،
چه درزمينهي و علل وقوعشان و چه در پيامدﻫاي مترتب بر آنﻫا چشﻢ دوخت ،تا بتوان تبييني
نزديكتر بهواقع از آنﻫا ارائه كرد .ﻫمانطور كه پيشازايﻦ مورداشاره قرار گرفت ،دخالتﻫاي سياسي و
تحريكات مذﻫبي كه حكومت براي استحكام و حفظ قدرت خود داشت ،عاملي اصلي و اساسي در
دميدن كوره اختلافات و شعله كشيدن آن بود .خود ايﻦ عامل چهار طبقه حاكميت ،متوليان مذﻫبي،
پيشهوران و كاسبان و درنهايت جامعه را ﻫر يك به نحوي درگير در ماجرا و شركت در اختلافات و
تقابلﻫاي عملي پسازآن ميكرد ،كه نمونهﻫايي از آن را پيشازايﻦ برشمرديﻢ .البته در كنار ايﻦ عامل
بايد به دلايل ديگري نيز توجه داشت .يكي ديگر از نهادﻫايي كه ارتباطي مستقيﻢ با شعلهور شدن يا
مهار ايﻦ اختلافات داشت ،سازمان روحانيت و متوليان مذﻫبي بودند .درواقع با توجه به اﻫميت و جايگاه
روحانيون و متكلمان بهعنوان متوليان اصلي مذاﻫب اسلامي و نيز نزديكي مداوم و عميقي كه با بازاريان
بازاريان و پيشهوران داشتهاند ،از نقش آنﻫا و ميزان نفوذشان بر صاحبان حرف و پيشهوران در بازارﻫا
نبايد غافل ماند .بيشك برخي از افراد متعصب و متصلب در ايﻦ طبقه اجتماعي در برافروختﻦ آتش ايﻦ
اختلافات و ترغيب پيروانشان به اقدام عملي نقش بسزايي داشتهاند .البته ايﻦ افراد اغلب علما و متكلمان
متكلمان طراز چندم ﻫر فرقه ﻫستند و معمول ًا روحانيون طراز اول و مراجع اصلي مذاﻫب توصيه
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بهاعتدال و مدارا ميكردهاند .يك بعد ديگر ماجرا خود مردم و بازاريان و پيشهوران ﻫر محله ﻫستند كه
معمولاً چندان تمايلي به بحث و گفتوگو در ساحت نظري درباره اختلافات و تفاوتﻫاي مذﻫبي را
ندارند و بيشتر تمايل به انجام اقداماتي عملي و عيني براي نشان دادن تعصب خود نسبت به
باورﻫايشان و نيز برحق بودن فرقه متبوعشان دارند.
در كنار ايﻦ عوامل انساني نبايد ازنظر دور داشت بازار با توجه به شأنيت اجتماعي ،فرﻫنگي و
اقتصادي كه در جوامع اسلامي داشته ﻫمواره ملجأ و پناﻫگاﻫي مطمئﻦ براي طبقات مختلف جامعه بوده
بوده است و شايد خالي كردن ايﻦ ميدان اثرگذار و مهﻢ از رقيب ،براي تضعيف فرقه مقابل يكي از
دغدغهﻫاي اصلي عامه مردم و بعضاً متوليان مذﻫبي نيز بوده است .ايﻦ مسئله بهويﮋه در قرون چهارم و
پنجﻢ ﻫجري با توجه به شأن علما و متكلمان برجسته شيعه و قدرت نفوذي كه در جامعه بهويﮋه در
ميان بازاريان داشتهاند و نيز قوت استدلال و مقام علمي آنﻫا در مجامع علمي آن زمان ،بهطور
ملموستري محل توجه ميتواند باشد .با توجه به ايﻦ مسئله و در كنار آن ،جايگاﻫي كه بازار كرخ در
اقتصاد شيعيان داشته و ارتباط پيشهوران و كاسبان ايﻦ بازار با علماي برجسته شيعه ،مجموعه ايﻦ
عوامل ميتوانسته محركﻫاي خوبي براي تخريب فضاي مطلوب و روبهپيشرفت و نفوذ شيعيان باشد.
به بياني ساده تر ايﻦ مجموعه ﻫماﻫنگ با عقايد منسجﻢ ،حسادت و رقابت مخالفان را بيشتر
برميانگيخت .در چنيﻦ فضايي شيعيان به دليل اقليت بودن و باورﻫاي مذﻫبي خاص خود ،كه خلاف
مذاﻫب چهارگانه اﻫل سنت بود ،بيشتر مورد ﻫجوم قرار ميگرفتند ،كه آتشسوزيﻫاي مداوم كرخ
نشانه بارزي از آن است .گرچه مدركي مستند صريحي درباره دست داشتﻦ مستقيﻢ برخي علما در
برافروختﻦ آتش ايﻦ تنازعات نداريﻢ اما با توجه به پيوند و نزديكي پيشهوران با متوليان مذﻫبي و
بهطوركلي نقشي كه مذﻫب و متوليان آن در ميان بازاريان و پيشهوران داشته است ،نميتوان بر روي
تحريكات و القائات برخي اصحاب متعصب ايﻦ طبقه چشﻢ پوشيد .بهﻫرروي توسعه ميداني ايﻦ
اختلافات در بازار و تأثير منفي آنﻫا بر قدرت اقتصادي و تجاري فرقهﻫاي مذﻫبي ،كﻢكﻢ موجب كوچ و
و جابهجايي بسياري از پيشهوران و فاصله گرفتﻦ آنﻫا از بازار بهعنوان مكاني خطرناك كه ﻫر آن
ممكﻦ بود تمام سرمايهشان را نابود كند ،ميشد .ﻫميﻦ مسئله بهمرورزمان موجب ترس و وحشت
بسياري از پيشهوران و كاسبان شيعه محله كرخ و بازار مهﻢ آن شد و ايﻦ بازاريان نااميد از اصلاح
وضعيت مجبور به ترك آنجا شدند و مهﻢتر از مسائل پيشگفته توان آنﻫا در مقابله با حكومتﻫا از
طرفي و رقيبان مذﻫبيشان از طرف ديگر بهشدت تضعيف ميگشت .ايﻦ مسئله تبعات ناگواري براي
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طبقات اجتماعي وابسته به آنﻫا داشت و بهطوركلي چرخه اقتصادي يك فرقه را ميتوانست تحت تأثير
قرار دﻫد.
كشتار پيشهوران
از ديگر تبعات منفي ايﻦ تنازعات فرقهاي و مذﻫبي ،كشته شدن پيشهوران و اعضاي اصناف در
محلات بغداد ،به ﻫنگام درگيريﻫاي بود .درباره ايﻦ موضوع در منابع مختلف ميتوان روايتﻫاي
متعددي را مشاﻫده كرد .بايد توجه داشت با توجه به اينكه وجود نيروي انساني ماﻫر در اقتصاد
شهرﻫاي پيشامدرن ،از فاكتورﻫاي مهﻢ پيشرفت اقتصادي بهحساب ميآمد ،ايﻦ درگيريﻫا ،در وﻫله
اول ،دو نوع ﻫزينه سنگيﻦ را بر اصناف تحميل ميكرد؛ اول از بيﻦ رفتﻦ نيروي انساني ماﻫر و دوم
ﻫزينهﻫاي آموزش نيروي انساني جديد كه ﻫركدام از ايﻦ دو پيامد در آن عصر زمانبر و بسيار
ﻫزينهساز بودند .بهطوركلي با توجه به اينكه در آن اعصار نيروي كار انساني بسياري از كارﻫا را به انجام
ميرساند ،از بيﻦ رفتﻦ يك نيروي ماﻫر و جايگزيﻦ كردن نيروي جديد با ﻫمان مهارتﻫا ،با توجه به
شيوهﻫاي آموزشي زمانبر ،بسيار طولاني ميشد .در آن زمان در ميان پيشهوران آموزش افراد از سﻦ ١٢
تا  ١٥سالگي شروع ميشد )عيسوي .(٤٤٩ :١٣٦٢ ،و ده سال طول ميكشيد تا شاگرد به مرتبه استادي
برسد )اشرف .(٣٢ :١٣٥٩ ،لذا در صورت كشته شدن افراد ماﻫر و متخصص يك حرفه ،حداقل ده سال
طول ميكشيد كه افرادي با ﻫمان مهارت وارد چرخه توليد و توزيع شوند .حال اگر درصد فراواني
درگيريﻫاي فرقهاي و مذﻫبي را در طول يك قرن در نظر بگيريﻢ )كه در ادامه بهصورت نمودار نشان
داده خواﻫد شد( متوجه خواﻫيﻢ شد كه ايﻦ درگيريﻫاي مذﻫبي ،چه ﻫزينهﻫاي انساني فاجعهبار و
سنگيني را بر پيشهوران تحميل كرده است .از طرف ديگر ﻫزينهﻫاي آموزش نيروي انساني ماﻫر جديد
بسيار سنگيﻦ و قابلتوجه بود .استادي كه در حرفه خاصي متخصص بود وظيفه داشت در طول ده سال
رموز آن حرفه را به شاگردش آموزش دﻫد .حداقل ﻫزينهﻫاي آموزش شامل موارد زير ميشد:

 -١زمان مفيدي كه استاد در طول ده سال بايد صرف آموزش شاگرد ميكرد -٢ .ﻫزينه ابزار و
مواد اوليه كار كه شاگرد در زمان يادگيري بايد به مصرف ميرساند .كه ﻫمه ايﻦﻫا نشان از زمان
طولاني آموزش و ﻫزينه سنگيﻦ آن دارد .حال چنانچه ملاحظه ميشود ايﻦ ﻫزينهﻫا درنتيجه اختلافات و
و درگيريﻫاي مذﻫبي نابود ميشد و جامعه پيشهوري ناگزير بود بار ديگر ايﻦ ﻫزينهﻫاي سنگيﻦ را در
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طول سالﻫا و دﻫهﻫاي متمادي متحمل شود و پرداخت كند .ايﻦ مسئله نيز بهنوبه خود نتيجهاي جز
تضعيف اقتصادي اصناف در مقابل حكومت نداشت .از سوي ديگر اگر زنجيره توليد يك كالاي خاص در
در شهرﻫاي دوره اسلامي بخصوص بغداد را در نظر بگيريﻢ به اﻫميت نيروي انساني در اقتصاد
پيشهوري ايﻦ دوره پي خواﻫيﻢ برد .يوسفي فر در پﮋوﻫش خود »ساختار اقتصاد شهري ايران در دوره
سلجوقيان« با اشاره به صنعت نساجي ،به تعداد زياد پيشهوران مشغول به ايﻦ حرفه در تخصصﻫاي
مختلف اشاره ميكند )يوسفي فر .(٤١٢ :١٣٨٢ ،بر اساس نتايج تحقيق ايﻦ پﮋوﻫشگر حرفه نساجي
داراي يكصد صنف )گروه تخصصي شغلي( بوده است .علاوه بر آن انجام مراحل مختلف توليد
منسوجات ،مستلزم ﻫمكاري سازمانيافته صاحبان حرف و مشاغل مختلف در شهرﻫا بوده است كه اگر
حجﻢ نيروي شاغل در ايﻦ رشته توليدي را در شهرﻫاي بزرگ بخصوص بغداد دوره عباسيان در نظر
آوريﻢ با توجه به تعداد رشتهﻫاي شغلي مختلف پيشهوري ،اﻫميت و جايگاه نيروي انساني در اقتصاد
شهري پيشامدرن مشخص و روشﻦ ميگردد )ﻫمان .(٤١٤-٤١٣ ،ﻫمچنيﻦ نشان ميدﻫد كه فقدان
نيروي انساني در اقتصاد شهري ايﻦ دوره ،تا چه اندازه در ركود اقتصادي ميتوانسته مؤثر باشد .صباح
ابراﻫيﻢ الشيخلي نيز كه وضعيت اصناف و پيشهوران دوره عباسي را بررسي كرده است درزمينهي
تخصصﻫاي متنوع در حرفهﻫاي گوناگون مينويسد» :تقريب ًا در ﻫر حرفه و پيشه تخصصﻫاي متنوع و
مختلف مشاﻫده ميكنيﻢ :خياطان داراي تخصصﻫاي گوناگون بودند از آن جمله است :رفوگران،
قصاران ،دقاقان ،كلاﻫدوزﻫا و طرازگران .نجاران نيز گروهﻫايي داشتند مﻦجمله :نجاران چفت و بندساز
و نجاران متخصص ساخت مراكب .شيريني پزﻫا داراي تخصصﻫاي بسيار بودند و ﻫر دسته از آنان
نوعي شيريني ميساخت ،برخي از ايشان فالوده ميساختند گروﻫي لوزينه و بعضي قطايف ...در ميان
پزشكان گروهﻫاي چشﻢپزشك ،شكستهبند ،جراح ،فصاد و دامپزشك ميبينيﻢ؛ حتي در ميان
موسيقيدانان نيز تخصص وجود داشت و در بيﻦ آنﻫا عود نواز ،طنبورنواز و دفزن مشاﻫده
ميكنيﻢ)«.الشيخلي.(٦٤ :١٣٦٢ ،
اما بهعنوان نمونه به مواردي از كشتار صاحبان حرف در ادامه اشاره ميرود .در سال  ٢٣٤ه.ق در
جنگ ميان شيعيان و اﻫل سنت در بازار كرخ تعداد زيادي بازاريان كشته و برخي قبور نبش شد )ابﻦ
العماد ١٤١٠ ،ق ١٩٨٩/م .(٢٣٢/٤ :در سال  ٣٤٦ه.ق درگيري مذﻫبي ميان اﻫل سنت بغداد و ساكنان
محله و بازار كرخ منجر به كشته شدن تعداد زيادي از طرفيﻦ شد )ابﻦ كثير ١٤٠١ ،ق.(٢٣٢ /١١ :
حمايت بازاريان كرخ از شورشيان شيعه دريكي از زندانﻫاي بغداد در سال  ٣٦٢ه.ق باعث شد كه
ابوالفضل شيرازي وزير الطائع ،گروﻫي را به ﻫمراه صافي حاجب براي جنگ با مردم كرخ بفرستد .آنﻫا
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ايﻦ محله را آتش زدند و تعداد زيادي از پيشهوران را به قتل رسانده و حدود سيصد مغازه آنﻫا را غارت
و تخريب كردند .ابﻦ اثير آمار تلفات جاني و مالي در ايﻦ حادثه را بسيار زياد ميداند» :عده كساني كه
در آن آتشسوزي جان سپردند ﻫفده ﻫزار انسان و از اماكﻦ سيصد دكان و بسياري از ساختمانﻫاي
مسكوني و سيوسه مسجد و اموال بيشماري از مردم ،تلف شد و پاك بسوختند)«.ابﻦ اثير:١٣٧١ ،
 .(٤٠/٢١در درگيري سال  ٣٨٢ه.ق ميان شيعيان كرخ و اﻫل سنت تعدادي از بازاريان كرخ كشته شدند
)ابﻦ اثير .(٢١١/٢١ :١٣٧١ ،در سال  ٣٩١ه.ق نظاميان ترك با اﻫالي كرخ درگير شدند و در ايﻦ ميان
اﻫل سنت به حمايت از نظاميان ترك پرداختند درنهايت تعداد زيادي از طرفيﻦ به قتل رسيدند )ابﻦ اثير،
 .(٢٨٠/٢١ :١٣٧١در سال  ٤٣٧ه.ق درگيري ميان محله كرخ و باب البصره منجر به كشته شدن عدهاي
شد )ابﻦ اثير .(٢٣٥/٢٢ :١٣٧١ ،در سال  ٤٤١ه.ق اﻫالي كرخ از سوي حكومت از برپاداشتﻦ مراسﻢ
عزاداري روز عاشورا منع شدند ،اما زير بار نرفته و آن مراسﻢ را برگزار كردند و درنتيجه ميان آنﻫا و
اﻫل سنت درگيري به وجود آمد و در آن گير و دار عده زيادي از مردم كشته و مجروح شدند )ابﻦ اثير،
 .(٢٦٤/٢٢ :١٣٧١در درگيريﻫاي مذﻫبي سال  ٤٤٥ميان اﻫل سنت و شيعيان كرخ ،گروﻫي از سپاﻫيان
سپاﻫيان ترك در حمايت از اﻫل سنت وارد منازعه شدند و ضمﻦ حمله به بازار كرخ و تخريب و به
آتش كشيدن آن ،عده زيادي را نيز به قتل رساندند .شدت خسارات و درگيريﻫا بهاندازهاي بود كه
اﻫالي كرخ مجبور شدند براي مدت كوتاﻫي به محلات مجاور پناه ببرند )ابﻦ اثير .(٢٩٦/٢٢ :١٣٧١ ،در
سال  ٤٤٨ه.ق رئيس الروسا وزير القائﻢ بامرالله دستور داد تا ابوعبدالله بﻦ جلاب ،رئيس صنف بزازان را
كه از شيعيان سرشناس محله باب الطاق بود به جرم غلو در تشيع ،بر در مغازهاش به دار آويزند )ابﻦ
جوزي ١٤١٢ ،ق ١٩٩٢/م.(٨ /١٦ :
درنهايت در پايان قرن پنجﻢ و اوايل قرن ششﻢ ﻫجري شاﻫد كاﻫش درگيريﻫا و كنار گذاشتﻦ
اختلافات ميان شيعه و اﻫل سنت ﻫستيﻢ .ﻫرچند در گزارشﻫاي منابع به علل و دلايل كاﻫش ايﻦ
درگيريﻫا اشاراتي نشده است .ابﻦ اثير گزارش ميدﻫد كه بدون وساطت ﻫيﭻكسي اﻫالي كرخ و
محلات سني نشيﻦ بغداد ازجمله باب البصره باﻫﻢ صلح كردند .موضوع ازايﻦقرار بود كه» :در ماه شعبان
شعبان سنيان براي زيارت قبر مصعب بﻦ زبير آماده شدند .سالﻫا ميگذشت كه زيارت قبر مصعب را
ترك كرده بودند و به خاطر فتنهﻫائي كه ازيﻦ كار بر پا ميشد ،از اقدام به آن خودداري ميكردند.
ﻫنگاميكه براي رفتﻦ به زيارت آمادگي يافتند متفق ًا تصميﻢ گرفتند كه راه خود را از محله كرخ بيندازند
و ايﻦ تصميﻢ خود را نيز آشكار كردند .اﻫل محله كرخ نيز متفق ًا تصميﻢ گرفتند كه با آنان مجادله نكنند
و از حركت آنان ممانعت ننمايند .سنيان اﻫل ﻫر محلهاي را جداگانه به راه انداختند و ﻫر دستهاي از
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زيب و زيور و سلاح اشياء زيادي با خود داشت .اﻫل محله باب -المراتب فيلي از چوب ساخته بودند و
مردان مسلحي رويش نشسته بودند .عموم آنﻫا قصد داشتند كه از محله كرخ عبور كنند .اﻫالي كرخ با
بخور و عطريات و آب سرد و اسلحه بسيار به پيشباز آنان رفتند و از ديدن آنان اظهار شادماني و سرور
كردند .و ﻫمچنيﻦ آنان را بدرقه نمودند تا از محله بيرون رفتند .در شب نيمه شعبان نيز شيعيان عازم
زيارت آرامگاه موسي بﻦ جعفر شدند و ﻫيﭻيك از سنيان متعرض آنان نگرديدند بهطوريكه ايﻦ موضوع
موضوع ﻫمه مردم را به شگفتي انداخت) «.ابﻦ اثير .(١١٠-١٠٩ /٢٤ :١٣٧١ ،اما از قرن ﻫفتﻢ و
ﻫمزمان با خلافت مستعصﻢ ايﻦ درگيريﻫا به صورتي وحشتانگيز ديگربار زنده شد .در سال ٦٤٠
نزاعﻫايي ميان محلّات مأمونيه و باب العضدي بر پاشد كه به بازار نظاميه نيز كشيده شد ،و ميان مختاره
و سوق السلطان ،و ﻫمچنيﻦ قطفتا و قريه )در غرب بغداد( درگيرﻫايي به وقوع پيوست؛ عدّه زيادي به
قتل رسيدند و دكانﻫا غارت شد.
در سال  ٦٥٣وضعيت سخت آشفته شده بود .ميان رصافه )سنّي( و خضيرييﻦ )شيعه( نزاع بالا
گرفت و چندي نگذشت كه اﻫالي باب البصره به طرفداري از رصافه ،و كرخ به حمايت از خضيرييﻦ
برخاستند .ايﻦ نزاعﻫا روحيه رقابت ميان محلات را كه براثر عدم نظارت دولت شدّت گرفته بود نيز
نشان ميدﻫد .ﻫنگاميكه نزاع ميان كرخ و باب البصره دوباره شدّت گرفت ،سربازاني كه براي متوقّف
ساختﻦ آن اعزامشده بودند كرخ را چپاول كردند و ايﻦ موضوع اوضاع را وخيﻢتر كرد .بحران در ،٦٥٤
يعني ﻫنگامي روي داد كه شخصي به دست اﻫالي كرخ به قتل رسيد و تودهﻫاي عامّه به سربازاني كه
براي حفظ نظﻢ فرستادهشده بودند پيوستند و كرخ را غارت كردند ،چنديﻦ نقطه آن را به آتش كشيدند،
جمع كثيري را كشتند ،و زنان بسياري را ربودند .ايﻦ اعمال بدون مجازات نماند ،ولي آن واقعه غﻢانگيز
ﻫرگز فراموش نشد .عياران نيز در ايﻦ زمان بسيار فعّال بودند .آنﻫا دكانّها را غارت ميكردند و شبانه
به خانهﻫا دستبرد ميزدند )دوري.(٤١-٤٠ :١٣٧٥ ،
برآورد خسارات اقتصادي به پيشهوران درنتيجه منازعات مذهبي
در نمودار شماره  ،١ميزان و نوع خسارات اقتصادي وارده بر پيشهوران درنتيجه منازعات مذﻫبي در
قرن چهارم و پنجﻢ در بغداد نشان دادهشده است .بر اساس ايﻦ نمودار كه مطابق با اطلاعات منابع
ترسيﻢشده است ميزان درگيريﻫاي مذﻫبي در قرن پنجﻢ نسبت به قرن چهارم افزايشيافته و بهتبع
آن خسارات اقتصادي بر پيشهوران نيز بيشتر شده است .در قرن چهارم درمجموع شاﻫد  ١٥نزاع مذﻫبي
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در ارتباط با محلات پيشهوران ﻫستيﻢ كه در ايﻦ نزاعﻫا ميزان آتشسوزيﻫا بهمراتب بيشتر از ديگر
موارد بوده است .در ايﻦ قرن ،نزاعﻫاي مذﻫبي ،در  ٨مورد منجر به آتشسوزيﻫاي وسيع شده است٤ ،
مورد به كشته شدن پيشهوران و  ٣مورد آن نيز منجر به غارت و چپاول اموال بازارﻫا بخصوص بازار
محله كرخ شده است.

نمودار شماره  :١مقايسه ميزان خسارات جاني و مالي به پيشهوران در قرون چهارم و پنجﻢ ﻫجري
اما در قرن پنجﻢ  ٢١مورد نزاع مذﻫبي منجر به خسارت اقتصادي شده است كه غارت و چپاول
بازارﻫا ،نسبت به قبل افزايش قابلملاحظهاي داشته و به  ١٠مورد رسيده است .در ديگر شقوق تغييرات
محسوسي رخ نداده و ايﻦ نزاعﻫا در  ٧مورد به آتشسوزي و در  ٤مورد به كشته شدن پيشهوران منجر
شده است .در منابع ايﻦ دوره به جزئيات خسارتﻫاي اقتصادي اشارهاي نشده است اما با كنار ﻫﻢ
گذاشتﻦ سالﻫايي كه در آن ﻫا منازعات مذﻫبي ،منجر به خسارت اقتصادي شده ،متوجه خواﻫيﻢ شد كه
در قرن چهارم بهطور ميانگيﻦ ﻫر  ٨و نيﻢ سال و در قرن پنجﻢ ﻫر  ٨سال يكبار نزاع مذﻫبي ميان
پيشهوران محلات بغداد منجر به خسارت اقتصادي زيانبار و قابلتوجه شده است .با توجه به تعدد
نزاعﻫاي مذﻫبي و ﻫمچنيﻦ سرعت كند پيشرفت اقتصادي در دوران پيشامدرن و زمانبر بودن
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جايگزيني نيروي انساني جديد ،سرمايهﻫاي در گردش و ﻫمچنيﻦ اموال غارتشده ،پيشهوران يا امكان
بازسازي ،احيا و تجديد منابع و مواد لازم را بهسختي پيدا ميكردند و يا ﻫيﭻگاه در اعاده وضع قبل
توفيق نمييافتند .درنتيجه ميتوان پيشامد وضعيت موردنظر را نوعي شكاف در توليد كالايي شهر و
ركود در اقتصاد بهحساب آورد .چراكه در ايﻦ شرايط بحران قطع جريان طبيعي توليد پيش ميآمد و
منجر به كاﻫش نيروي كار مولد و ابزار كاري مؤثر ميشد كه بهنوبه خود از مقدار كاري كه براي توليد
در دوره بعد ضروري ميبود كاسته ميشد و يك بحران اقتصادي مدتﻫا ادامه مييافت و بهصورت
مداوم تكرار ميشد.
نتيجه
محلات شهري با مختصات خاص خود در دوره اسلامي متأثر از مسائل متعددي تشكيل و توسعه
مييافتند .يكي از مهﻢتريﻦ ايﻦ مسائل ،ﻫمگرايي يا واگرايي مذﻫبي ميان طبقات اجتماعي ساكﻦ در
محله يك شهر بود .ايﻦ افتراق يا اتحاد مذﻫبي بهنوبه خود در تشكيل و توسعه بازارﻫاي شهري در
محلات مختلف شهرﻫاي اسلامي نيز اثر فراوان ميگذاشت .پيروان ﻫر مذﻫب مانند شيعيان ،شافعيان
حنفيان و ...در محله يا محلهﻫاي خاص خود زندگي ميكردند و محل زندگي آنﻫا با محل كسبوكار
پيشهوران و صاحبان حرف ،وحدت جغرافيايي داشت .در برخي مواقع نيز با گسترش راستهﻫاي
پيشهوري در محلهﻫا كﻢكﻢ محلهﻫايي متنوع از حيث مشاغل و پيشهوران و ﻫمچنيﻦ تنوع پيروان
اديان و مذاﻫب گوناگون اسلامي شكل ميگرفت .نتايج پﮋوﻫش نشان داد ايﻦ تركيب جمعيتي و مذﻫبي
مذﻫبي متنوع بهويﮋه در محلهﻫايي كه بازارﻫاي مهﻢ شهري در آنﻫا بود ،متأثر از عوامل گوناگوني
گرفتار آتش اختلافات مذﻫبي ميشد و بدتريﻦ پيامد آن تعطيلي چرخه اقتصادي در يك شهر يا يك
محله بود .ازجمله عوامل مؤثر بر ايجاد اختلافات مذﻫبي ميتوان به دخالت حكومتﻫا يا تحريك
متوليان ديني و ﻫمچنيﻦ تمايل توده مردم و بازاريان به اقدامات عملي براي مقابله با جريانﻫاي رقيب
كلامي اشاره كرد .دميدن در كوره اختلافات مذﻫبي كﻢكﻢ دامنه راديكال عملي به خود ميگرفت و آتش
آتش آن به جان بازارﻫاي اسلامي -كه مهﻢتريﻦ پناﻫگاه اجتماعي و فرﻫنگي مردم در آن اعصار بودند-
بودند -ميافتاد .ﻫمانطور كه بررسي گرديد محله كرخ كه مهﻢتريﻦ بازار بغداد نيز در آن بود ازجمله
ايﻦ محلهﻫا بود كه بارﻫا و بارﻫا در اثر ايﻦ تنازعات مذﻫبي تخريب و به آتش كشيده شد .شايد يكي از
دلايل عمده ايﻦ اتفاقات براي ايﻦ محله ،وجود اقليت شيعي و قدرت و نفوذ روحانيت حامي آن در عصر

٢٠٤

مجله پﮋوﻫشﻫاي تاريخي ايران و اسلام شماره  ٢٨بهار و تابستان ١٤٠٠

طلايي عباسيان بود .بهﻫرروي ايﻦ اختلافات مذﻫبي بازارﻫا را كﻢكﻢ از رونق اقتصادي ميانداخت و تجار
تجار و كسبه و پيشهوران را از سرمايهگذاري و تزريق نيروي كار در آنﻫا دور ميساخت .بهتدريج بهتبع
ايﻦ مشكلات تضعيف مالي فرقهﻫاي درگير نيز رقﻢ ميخورد كه بهنوبه خود تبعات منفي و زيانباري
براي طبقات حامي آن فرقهﻫا داشت .دادهﻫاي تاريخي نشان داد درگيريﻫاي مذﻫبي بغداد در دو قرن
چهارم و پنجﻢ ﻫجري در سه حوزه منجر به تضعيف اقتصادي پيشهوران شده است :آتشسوزي بازارﻫا،
كشتار نيروﻫاي ماﻫر پيشهور و غارت مغازهﻫا و اموال پيشهوران .ايﻦ درگيريﻫا ضمﻦ آنكه موجب از
بيﻦ رفتﻦ نيروي انساني ماﻫر ميشد ،ﻫزينهﻫاي آموزش نيروي انساني جديد را نيز بر پيشهوران و
بازاريان تحميل ميكرد كه ﻫركدام از ايﻦ دو پيامد در آن عصر بسيار زمانبر و ﻫزينهساز بودند.
درمجموع از ديگر نتايج ايﻦ تنازعات ،ركود توليد ،از بيﻦ رفت اقتصاد شهري ،ناامني محلهﻫا و محيط
كسبوكار پيشهوران ،اتلاف منابع مالي ،نيروي انساني وسايل كسبوكار و درنهايت قحطيﻫاي موقتي
بود .در طولانيمدت نيز تضعيف بنيه و توان اقتصادي سياسي پيشهوران در مقابل دولت را در پي داشت.
داشت.

نقش منازعات مذﻫبي در تضعيف اقتصادي پيشهوران بغداد در قرون چهارم و پنجﻢ ه.ق

٢٠٥

منابﻊ
ابﻦ اثير جزري ) ،(١٣٧١تاريخ كامل بزرگ اسلام و ايران ،ترجمه عباس خليلي ،ابوالقاسﻢ حالت ،تهران:
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شعار ،تهران :انتشارات بنياد فرﻫنگ ايران.
احمدي ،محمد قاسﻢ ) ،(١٣٨٨كر ِخ بغداد ،پايگاه تشيع در سدهﻫاي چهارم و پنجﻢ ﻫجري ،تاريخ در آئينه
پﮋوﻫش ،سال ششﻢ ،شماره دوم ،صص .٣٦-٧
اشرف ،احمد ) ،(١٣٥٩موانع تاريخي رشد سرمايه داري در ايران :دوره قاجاريه ،تهران :انتشارات زمينه.
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حموي ،ياقوت بﻦ عبدالله ) ١٩٩٥م( ،معجﻢ البلدان ،بيروت :دارصادر.
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دوري ،عبدالعزيز ) ،(١٣٧٥بغداد ،ترجمه اسماعيل دولتشاﻫي و ايرج پروشاني ،تهران :بنياد دائره المعارف
اسلامي.
شيخلي ،صباح ابراﻫيﻢ ) ،(١٣٦٢اصناف در عصر عباسي ،ترجمه ﻫادي عالﻢ زاده ،تهران ،مركز نشر
دانشگاﻫي.
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