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چکيده

نقیب از سوی فرمانروای وقت، به امور علویان رسیدگی می کرد. تا روی  کار آمدن آل بویه، 

ذراری اهل بیت: و عباسیان، نقیبی مشترک داشتند؛ اما این دولت برای هر یک از آنان، 

نقیب جداگانه ای تعیین کرد. باالترین منصب در دیوان نقابت، نقیب النقبای هاشــمی ها و 

طالبیان بود که در برابر حاکمان آل بویه و علویان، پاسخ گو بود. نقیب عالوه بر شرافت نسبی 

و آراســتگی به فضل و فضیلت، از تدبیر، اقتــدار و صالبت کافی برخوردار بود و بر مباحث 

فقهی، حقوقی و قضایی نیز اشــراف کافی داشــت. در عصر آل بویه، ابن قیراط، محمد بن 

داعی، احمد کوکبی، شریف حسین موسوی، علی علوی، سید رضی، سیدمرتضی علم الهدی 

و سیدعدنان موسوی در رأس دیوان نقابت قرار گرفتند. آنان کارگزارانی چون کاتب، نایب، 

قائم مقام، خازن، مســئول روابط عمومی و گردآورنــدگان گزارش ها و اطالعات در اختیار 

داشــتند. برخی از این نقبا افزون بر عهده داري امارت حجاج بیت اهلل الحرام و ریاست دیوان 

مظالم، در زمره دانشمندان و محققان عالی رتبه نیز به شمار می آمدند.

کلیدواژهها: نقیب النقبای علویان، بغداد، دولت آل بویه، ســید رضی، ســیدمرتضی، 

بنی عباس.

غالمرضا گلی زواره

نقابت علويان عراق در 
قرن چهارم هجری
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مقدمه 

ديوان نقابت، سازمانی سياسی، اجتماعی و حقوقی است که صبغه ای دينی داشته و به مثابه 

حلقه وصل دستگاه حکومت آل بويه با بنی هاشم عمل می کرده است. اين تشکيالت سازمانی، 

هنگام روی  کار آمدن ديالمه و تحت تأثير برخی عوامل فرهنگی  ـ اجتماعی شــکل گرفت؛ 

زيرا تا اين زمان، نقابت علويان و عباسيان مديريتی واحد داشت و اين روند، باعث می شد از 

سويي بنی عباس، که در رأس نظام سياسی و حکومتی جهان اسالم قرار گرفته بودند، حقوق 

مسّلم طالبيان را ناديده بگيرند و به آنان ستم روا دارند و ايشان را در تنگناهای شديد سياسی 

قرار دهند و از سوي ديگر، سادات و امامزادگان، که رو به فزونی بودند و ميان مردمان مؤمن 

نفوذ داشتند و به دليل پيوند با خاندان طهارت: از قداست و تکريم ويژه ای برخوردار بودند، 

نــه فقط زير بار خالفت آل عباس نمی رفتنــد؛ بلکه در مواقعی قيام ها و خيزش هايی را عليه 

آنان ترتيب می دادند. ازاين رو، عده زيادی از آنان، يا به شهادت می رسيدند يا در سياه چال های 

دستگاه خالفت عباسی وضعيت نگران کننده ای را مي گذراندند و خانواده ها و متعّلقان آنان نيز 

فاقد آرامش و امنيت الزم بودند. افزون بر اينکه از شرافت نسبی ايشان نيز سوء استفاده مي شد. 

تا آن که با پيدايش ضعف و فتور در دولت عباســی، قــوت گرفتن علويان و روی  کار آمدن 

دولت شيعی و مقتدر آل بويه، اين خاندان از نقيبی جداگانه برخوردار شدند و با سامان دهی 

آنان در مديريت جديد با عنوان ديوان نقابت، شکوه، عزت، هويت و جالل شأن ايشان افزايش 

يافت و از خدمات ويژه رفاهی و حقوقی برخوردار شدند. افزون بر اينکه در رأس تشکيالت 

آنان، شخصيت های دانشمند، فقيه، محدث و مدبّر قرار گرفت.

تفکيک نقابت علويان از بنی عباس 

نقيب به کســی می گفتند که رســيدگی به امور طالبيان و علويان را از سوی حاکم وقت 
عهده دار مي  شــد. ازآنجاکه اوالد و ذراری خاندان طهارت: رو به فزونی بودند و از سويی، 
ميان مردم نفوذ داشــتند و زير بار خالفت آل عباس نمی رفتنــد، از طرف آنان با کارگزاران 
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عباسی، منازعات و مناقشاتی صورت می گرفت. به عالوه، عده ای از اين شرافت نسبی، سوء 
استفاده می کردند و ضرورت داشت در صحت نسب کسانی که خود را از اوالد امام حسن و 
امام حسين8 می دانستند،  دقت شود و غير شريف در زمره اشراف قرار نگيرند. نقيب ضمن 
اهتمام در حفظ انســاب خاندان مورد نظر از جماعات گوناگون، به امور علويان رســيدگی 
می کرد و اختالفات آنان را فيصله می داد. کســی که به عنوان نقيب منصوب مي شد، به لحاظ 
خانوادگی و دانش و فضيلت، شخصيتی برجســته و پذيرفته طالبيان بود. نقابت در صورتی 
شکل رسمی به خود می گرفت که فرمان خليفه يا سلطان درباره آنان صادر شده بود. تا اواخر 
قرن چهارم هجری، علويان و عباســيان نقيبی مشترک داشتند؛ اما به دليل ضعف در دستگاه 
خالفت، قوت گرفتن سادات و امامزادگان و همچنين روی  کار آمدن دولت شيعی آل بويه، هر 
يک از اين خاندان از نقيبی جداگانه برخوردار شدند )فقيهی، 1389، ص116؛ همو، 1366ش، 

ص376-377؛ ملک مکان، 1389ش، ص260-259(.
منظور از واژه نقابت در زمان آل بويه، بيشــتر سرپرســتی اشراف علوی بود. مفهوم کلمه 
شــريف در آن عصر، معادل لفظ »ســيد« در عراق و ايران کنونی است. نقابت، منصبی اداری 
و ديوانی در دســتگاه آل بويه به شــمار می آمد؛ اما قلمرو فعاليت های آن، جنبه های مذهبی، 
فرهنگی،  سياســی و اجتماعی به خود می گرفت. نقيــب با توجه به موقعيت و جايگاهی که 
داشت، عالوه بر آراستگی به فضل و فضيلت، ميان قومش نيز محترم و مطاع بود و از دانش 
انســاب آگاهی های کافی داشــت. تدبير،  بصيرت، بينش قوی و نفــوذ کافی از ويژگی هايی 
به شــمار می رفت که نقيب به آنها برازنده بود. خطاپوشــی، رازداری، وسعت نظر،  بردباری، 
شــجاعت و عزت الزم برای رويارويی با متخلفان و صاحبان قدرت، از خصال بارز کســی 
بــود که در رأس ديوان نقابت قرار می گرفت. عالوه بر اينها نقيب بر مباحث فقهی، حقوقی، 
قضايی، امور حســبه و مقدراتی از اين قبيل، در حد کفايت اشراف داشت )فقيهی، 1389ش، 
ص67-68؛ خالقی، 1387ش، ص143-144(. نقيب بعد از انتصاب به اين مقام، وظيفه داشت 
انساب خاندان  های سادات را به دقت بررسی و شناسايی، و شجره ِ آنان را در دفاتر ثبت کند، 
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بر حرکات جمعيت علويان از قبيل والدت، ازدواج، وفات، مهاجرت و اشتغال ايشان نظارت 
داشته باشد، آنان را از ارتکاب به معاصی و منکرات باز دارد، افراد تحت نقابت را در رسيدن 
به خواســته های قانونی و شرعی، استيفای حقوق، اشــتغال به حرفه  های آبرومند و مطابق با 
منزلتشــان  ياری دهد، از اموال طالبيان اعــم از معقول و غير منقول محافظت، و از موقوفات 
و مواريث آنان  صيانت کند، به تعليم و تربيت و تهذيب کودکان و نوجوانان اهتمام داشــته 
باشد؛ طوري که بايسته شرافت خاندانشان  باشد )بابائی حائری، 1373ش، ص27-28؛ خالقی، 

1387، ص143-145؛ زيدان، 1372ش، ص145(.

نقيب النقبا

 باالتريــن منصب در ديــوان نقابت، نقيبب النقباي هاشــمی ها و طالبی ها بود. وی نقيب 
ســادات بغداد نيز بود و در برابر دولت آل بويه و طالبيان عراق، پاسخ گو بود. کسی  که حکم 
نقابتش را برای ناحيه، محله، شــهر، قومی خاص يا ناحيه ای از دست عالی ترين مقام دولت 
ديلمی يا نقيب النقبا دريافت می کرد، در زيرمجموعه نقيب النقبا مشغول فعاليت مي شد. نقيب، 
کارگزارانی چون قائم مقام يا جانشــين با اختيارات کامل، نايب يا نماينده، دســتيار و معاون، 
صاحب ســّر و امين و وکيل و نقيب در انتقال پيام ها و فرمان ها، مســئول روابط عمومی و 
تنظيم کننده مالقات ها و رفت وآمدها، کاتب، خزانه دار،  کارمندان امور مالی و اداری، خدمه و 
گردآورندگان اطالعات و گزارش ها، در اختيار داشــت )فخرالدين رازی، 1409ق، ص119-
120؛ ابــن طقطقی، 1376ش، ص177؛ ملک مــکان، 1389ش، ص260؛ خالقی، 1387ش، 

ص163-166؛ بابايی حائری، 1373ش، ص29-28(.

نقيبان نامدار

در عصر آل بويه، شخصيت هايي که در ادامه مي آيد، به عنوان نقيب سادات و علويان، در 
رأس ديوان نقابت مشغول انجام وظايف محوله بوده اند:

1. محمد فرزند جعفر، معروف به ابن قيراط: ابن قيراط در زمره سادات جليل الشأن حسنی 
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و از ذريه امام حســن مجتبی7 بود. وی ســال 345 هجری به ســمت نقابت علويان بغداد 
منصوب شــد. او با جايگاه ويژه ای که در دستگاه حکومت ديلمی داشت، برای بهبود اوضاع 
اجتماعی ذراری اهل بيت: و همچنين پيشــرفت شــيعيان، اقدامات مؤثری انجام داد )ابن 

مسکويه، 1332ق، ج2، ص207؛ ملک مکان، 1389ش، ص261(.

2. ابوعبداهلل محمد بن داعی )م.359ق(: ابوعبداهلل از علويان زيدی مذهب ساکن در بغداد 

بود و با دســتگاه خالف کار و ستمگر عباسی، سر سازش نداشــت و عده ای ديلمی، زيدی 

و ســادات، با وی مخفيانه دســت بيعت دادند و او را به قيام عليه دســتگاه خالفت تشويق 

کردند. ســال 348 هجری، معزالدوله بر اثر فشار شيعيان، وی را به نقابت علويان برگزيد که 

تا 352 هجری يعنی زمان روی  کار آمدن فرزند معزالدوله، عزالدوله بختيار، وی اين سمت را 

عهده دار بود؛ اما سرانجام با تهاجم مخالفان روبه رو شد و ناگزير بغداد را ترک کرد. تا زمانی 

که معزالدوله زمام امور را در اختيار داشــت، ابوعبداهلل عليه او دست به تحريکات سياسی و 

اجتماعی نزد؛ اما بعد از وی فعاليت های گســترده ای انجام داد. وي از موقعيت و شــخصيت 

واال و بانفوذی برخوردار بود؛ طوري که در مواردی خليفه عباســی در برابر خواســته های او 

تسليم می شد که اين ويژگی، امتياز بزرگی برای شيعيان و علويان به شمار می آمد. ابوالحسن 

علــی بن يحيی فرزند علی علوی، ازآنجاکه عالمی فقيــه و مجتهد بود، به عنوان قائم مقام و 

جانشين  ابوعبداهلل ابن داعی با اختيارات خاصی به انجام امور محوله در مسائل قضايی،  امور 

حسبه و شــرعی می پرداخت )ابن عنبه، 1417ق، ص358؛ خالقی، 1387ش،  ص165؛ ملک 

مکان، 1389ش،  ص262؛ مشکور، 1363ش، ص177؛ ابن مسکويه، 1332ق، ج2، ص207؛ 

دائرة المعارف بزرگ اسالمی، 1367ش، ج3،  ص478(.

3.  ابوالحســن احمد بن علی کوکبی: وی از نوادگان امام ســجاد7 بود که از قم راهي 

عراق شد و در بغداد سکنا گزيد. در آغاز، احمد معزالدوله، امارت بصره را به اين سيد حسينی 

واگذار کرد، آنگاه نقابت علويان به ايشان تفويض شد که تا زمان رحلت، اين مقام را عهده دار 

بود )قمی، 1363ش، ص205؛ فيض، 1330ش، ص344(.
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4. ابواحمد حسين موســوی )م.403ق(: ابواحمد حسين فرزند سيدموسی و والد معظم 

ســيد رضی و سيدمرتضی علم الهدی، عالمی فرزانه و مديری باتدبير و کارگزاری دورانديش 

بود که بر اثر تزکيه درون و تهذيب نفس و مراقبت و کردار رفتارش خصالی پســنديده را در 

وجودش شــکوفا ساخته و به صدق و اخالص مشهور شده بود. از همين  رو، علما و عموم 

مــردم مقامش را تکريم می کردند؛ بلکه به آرا و افکار و فتاوايش توجه داشــته، قابل پيروی 

می دانســتند. ابونصر فيروز، معروف به بهاء الدوله و از امرای آل بويه، او را به »طاهر االوحد« 

و »ذوالمناقب« ملقب ســاخت و با توجه به لياقت ها و شايستگی هايی که از وی مي دانست، 

مســئوليت های مهمی چون نقابت علويان، نظارت بر ديوان مظالم و سرپرستی حّجاج را به 

وی واگذار کرد. در حکمی که ســال 354 هجری صادر گرديد و در آن، سرپرستی علويان و 

رسيدگی به دعاوی را بر عهده اش گذاشتند کفايت،  امانت،  درستی و راستی او مورد ستايش 

و تمجيد قرار گرفت. وی در سمت های گوناگونی که داشت، بارها اختالفات شيعيان و سنيان 

را حل و فصل کرد و گرفتاری های اجتماعی و فرهنگی جامعه شــيعی را برطرف ساخت. بر 

اثر نقشه های مخالفان تنگ نظر و دشمنان دانشمندان علوی، که در مذهب خود تعصب داشتند 

و در تشکيالت حکومتی نفوذ پيدا کرده بودند، وی بارها از مقام نقابت عزل می گرديد؛ ولی 

دوباره به اين ســمت منصوب می شــد و اين فراز و فرودها از منزلت و عزت او نمی کاست 

و حتی بر اثر نفوذ و اقتداری که به دســت آورده بود، بارها نزاع بين امرای آل بويه را مرتفع 

ســاخت. وي  به هيچ کار دشــواری دســت نزد، مگر آن که با همت عالی و ُحسن تدبير به 

انجام رسانيد. وی سرانجام در 97 سالگی درگذشت )ابن ابی الحديد، 1379ق، ج1، ص31 و 

41؛ ثعالبــی، 1402ق، ج2، ص121؛ ابن اثير، بي تا، ج7، ص290؛ ابن جوزی، 1358ق، ج8، 

ص329؛ ابن کثير، 1386ق، ج11،  ص342؛ دوانی، 1363ش، ج3، ص269-268(.
5. ابوالحســن علی بن احمد بن اســحاق علوی : پس از آن کــه عضدوالدوله، ابواحمد 
موســوی را از منصب نقابت برکنار کرد، سال 369 هجری، ابوالحسن علوی را برای چنين 
مقامی برگزيد. ابوالحسن علوی در بغداد مستقر بود و بر علويان اين شهر و واسط نظارت 
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داشــت. هم زمان احمد بن عمرو بن يحيی، نقابت علويان کوفه و احمد بن قاســم، نقابت 
سادات بصره و اهواز را برعهده گرفتند. پس از مرگ عضدالدوله در 373 هجری، ابوالحسن 
علوي متصدی حمل پيکر عضدالدوله از بغداد به نجف و انجام مراسم دفن جنازه اش شده 
بود )فقيهی، 1389ش، ص248 و 378؛ ابن جوزی، 1358ق، ج7، ص120؛ ابن مســکويه، 

1332ق، ج2، ص400-399(. 

6. ابوالحســن سيدمحمد رضی )م.406ق(: ســيد رضي از مشهورترين اشراف شيعه آن 

روزگار و در زمره نوابغ جهان تشــيع در علم،  ادب و معرفت و مجهز به ســالح قلم، بيان و 

قدرت ايمان اســت که ســخنان موالی متقيان حضرت علی7 را در نهج البالغه گرد آورده. 

وی معارف متداول آن عصر را از استادان طراز اول آموخت و از هفده سالگی به تأليف آثاری 

روی آورد که در شمار عالی ترين آثار فکری، دينی و علمی شيعه است. به رغم تنگناهايی که 

با آن روبه رو بود، دارالعلمی در بغداد بنا نهاد که شاگردان فاضل و شايسته ای تربيت می کرد. 

مورخان نوشــته اند او فاضلی متدين، باسخاوت، پرهيزکار و ماهر در فنون گوناگون بود و در 

انجام فرايض و نوافل، التزامی جّدی داشــت و در عزت نفس، وفاداری، ورع،  همت عالی و 

ديگر ملکات فاضله کم نظير بود. در ســنين جوانی و در ســال 388 هجری، وقتي بهاء الدوله 

ديلمی در واسط عراق بود،  سيد رضي جانشين اين امير آل بويه برگزيده، و به شريف جليل 

ملقب شــد. در همين سال، پدرش ابواحمد، تمام مسئوليت هايی را که عهده دار بود، به ايشان 

واگذارد که بها ءالدوله هم تأييد کرد. ســرانجام در 403 هجری، اين بزرگوار به سمت نقيب 

النقبای نواحی تحت قلمرو دولت ديلميان برگزيده شد و فرمان نقابت وی در منزل فخرالملِک 

وزيــر و در حضور اعيان و بزرگان قرائت گرديد. همچنين امــارت حجاج بيت اهلل الحرام و 

رياســت ديوان عالی کشور )ديوان مظالم( به او سپرده شــد و از طرف بهاء الدوله، به القاب 

شــريف رضی و ذوالحســبين ملّقب گشت. اين دانشمند شجاع و ســخنور مقاوم، از هيبت 

هيچ مقــام و صاحب منصبی واهمه به دل راه نمی داد و خلفای عباســی را غاصبان خالفت 

می دانست و افکار مبارزاتی و انديشه های انقالبی خود را در مجالس گوناگون بازگو می کرد 
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)ابــن کثير، 1386ق، ج9،  ص189؛ ابن خلکان، 1364ش، ج4، ص44؛ ابن جوزی، 1358ق، 

ج9، ص147؛ ابن کثير شامی، 1386ق، ج11، ص347؛ محدث قمی، 1378ش، ج2، ص407؛ 

يادنامه عالمه شــريف رضی، 1366ش، ص37-38؛ دائرة المعارف بزرگ اسالمی، 1367ش، 

ج1، ص 641؛ ابن عنبه، 1414ق، ص209-208(.

7. ســيدمرتضی علم الهدی )م.436ق(: نامش علی، کنيه اش ابوالقاســم، فرزند ابواحمد 

حســين فرزند موسی،  نواده امام کاظم7 اســت که نياکانش همگی از مشاهير مورد تکريم 

اقشــار گوناگون بوده اند. بعد از والدش،  شــخصيت مهمی که در شکل گيری مقام علمی و 

معنوی وی نقش اساســی داشت، شيخ مفيد اســت که عالوه بر تأليف حدود دويست جلد 

کتاِب مفيد و ممتاز، دانشــمندانی اليق در مکتب او پرورش يافتند و عهده دار مسئوليت های 

مهمی نيز بود. سيدمرتضی بعد از صعود به ارتفاعات علمی، خود حوزه مهمی در بغداد برپا 

ساخت که بزرگانی چون شيخ طوسی در آن شرکت می کردند. علم الهدی موسوی، سيّدی با 

ذوِق سرشار و استعدادی شگرف بود که رجال نگاران از وی به عنوان اديبی متعهد، مجتهدی 

خودساخته، محققی توانا، متکلمی ورزيده و محدثی عالی قدر سخن گفته اند که آثار باارزشی 

در فقــه، اصول، علوم و معارف قرآنی، حديث،  ادبيات و کالم به رشــته نگارش در آورد. او 

قريب به نود اثر از خود به يادگار گذاشت. بسياری از نگاشته هايش عالوه بر محتوايی غنی، 

ناظر بر مسائل روز و مقتضيات بوده است. سيدمرتضی، اولين دانشمند شيعه است که  خانه اش 

در بغداد را دارالعلم قرار داد و برای مباحثه و مناظره آماده کرد. کتابخانه ای که وی برای استفاده 

جويندگان دانش و معرفت بنيان نهاد، قريب يکصد هزار جلد کتاب داشت. سال 406 هجری، 

که برادرش سيد رضی به سرای باقی شتافت، ايشان به سمت نقيب النقبای علويان و طالبيان، 

امير حجاج و زائران خانه خدا و رياســت ديوان مظالم منصوب گرديد که او در پرتو تدبير، 

کفايت و کاردانی خويش، اين مســئوليت ها را به نحو احسن به انجام رسانيد. سيدمرتضی و 

برادرش سيد رضی، در دهه های آغازين قرن پنجم هجری صاحب اختيار واقعی بغداد بودند؛ 

زيرا در عين اينکه از محققان نامدار شــيعی به شــمار می آمدند، به عنوان واسط ميان اميران 
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آل بويــه و مردم عمل می کردند.  اين دو عالم بزرگوار، در تقويت مذهب اهل بيت:، اقتدار 

شيعيان و رّد شبهات منکران و مخالفان، با قوت و شهامت عمل می کرده اند )عبدالجليل رازی، 

1391ش، ص45؛ امينی، 1356ش، ج4، ص265-268؛ خوانســاری، 1392ق، ج4، ص296؛ 

يارشــاطر، 1354ش، ج1، ص156؛ ثعالبی، 1402ق، ج3، ص131؛ ابن جوزی، 1358ق، ج8، 

ص120؛ دوانــی، 1363ش، ج3، ص278-279؛ فقيهی،  1366ش، ص248 و 378؛ محدث 

قمی، 1378ش، ج2، ص407-406(.
8. سيدعدنان موسوی: سيد رضی، فرزندی جليل القدر و عظيم الشأن داشت که رجال نگاران، 
نامش را السيدالشريف المرتضی ابواحمد عدنان فرزند شريف رضی موسوی ضبط کرد ه اند. 
وی پس از رحلت عمويش سيدمرتضی علم الهدی، از طرف ديلميان، نقابت علويان را بر عهده 
گرفت. اميران آل بويه، مقامش را بسيار تعظيم می کردند و ابن حجاج بغدادی، در مدح ايشان 
قصايد بســياری سروده اســت )محدث قمی، 1378ش، ج2، ص408-409(. قاضی نوراهلل 

شوشتری در وصف وی می نويسد: 
شريف بطحای فضل و کرم و نقيب مشهد دانش بود. لوای علّوشان و سمو مکان او 

به سمای رفعت و سماک علو نسب احمدی رسيده و بر خصلت حشمت و احترام و 

م 
ُ
َرك هَل اَليِت َو ُيَطهِّ

َ
اعالم نزهت طهارت }إِنَّما يُريُد اهلُل ِلُذِهَب َعنُكُم الرِّجَس أ

تَطهريًا{ )احزاب: 33( کشيده: 
تظاهر فــزوده بــه او آل حیدرتفاخر نموده به او آل هاشم

به اسالف او فخر محراب و منبربه اجداد او عّز بطحا و یثرب

بعد از وفات عم خود، ميرمرتضی، متولی نقابت علويّه شد )شوشتری، 1392ش، ج3، 

ص422(. 

متأســفانه، در تمام منابعی که در دهه های اخير در معرفی سيد رضی نوشته شده، حتی به 
نام اين فرزند فرزانه و فاضل او اشــاره ای نشــده است. عدنان بن رضی، در زمره نقبايی بود 
که به سمت رياست دستگاه قضايی دولت آل بويه، که مقر  آن در بغداد بود، منصوب گرديد. 
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حکم وی به عنوان رياســت ديوان مظالم، نقض ناپذير بود و حتــی وزير، صاحبان دواوين، 
اميران لشــکر و حتی مقربان فرمانروای وقت، موظف به پيــروی از آن بودند )ابن طقطقی، 
1376ش، ص169؛ ابن جــوزی، 1358ق، ج7، ص476؛ عبيدلی، 1413ق، ص154؛ ابراهيم 

حسن، 1386ش، ص899- 900؛ خالقی، 1387ش، ص179(.
زماني که طغرل بيک سلجوقی به عراق يورش برد،  اهالی بغداد به نبرد با لشکر او برخاستند 
و فقــط اهالی کرخ بــا اين مهاجمان نجنگيدند؛ بلکه مردمان اين محله، که شــيعه بودند، از 
ســپاهيان طغرل حفاظت کردند و آنان را پناه دادند. وقتی امير سلجوقی از رفتار شيعيان کرخ 
باخبر شد، دستور داد با ايشان خوش رفتاری شود و عميدالملک کندری، وزيرش را نزد نقيب 
علويان فرســتاد تا به نمايندگي طغرل از وی تشــکر کند و شماری از قوای خويش را نزد او 
گمارد تا از اين ســيد علوی و ساکنان کرخ حراست نمايند )ابن کثير، 1386ق، ج9، ص611؛ 

مشکور، 1363ش، ص188؛ جعفريان، 1393ش، ص390(.

در ســال 443 هجری، وقتي شــيعياِن کرخ باب سماکين )ماهی فروشــان( را احداث 

کردند، روی کنگره  های ديوارها نوشــتند: »محمد و علی خيُر البشر«. مخالفان، اين عبارات 

را برنتابيدنــد؛ زيرا با گرايش های اعتقادی آنان ســازگار نبود و برای تحريک خليفه وقت 

عباســی، بر آن جمالت، عباراتی افزودند و گزارشــی غير واقع به قائم عباسی ارائه دادند. 

خليفه، سيدعدنان موســوی، فرزند سيد رضی، را مأمور بررسی اوضاع کرد. او هم در اين 

بــاره گــزارش تهيه کرد و به وی تحويل داد که در آن آمده بود: حق با اهالی کرخ اســت. 

خليفه و کارگزارانش، دســتور خاتمه درگيری را دادند؛ اما عده ای از قاضيان حنبلی، عامه 

اهل ســنت را به نزاع و جنگ وا داشــتند.  آنان شمار زيادی را با خود همراه کردند که بعد 

از بــه راه انداختن درگيــری، به حرم کاظمين8 هجوم بردند و حرم مقدس آن دو امام را 

به آتش کشيدند.  در اين روز، فاجعه ای به بار آمد که کم نظير بود. سيدعدنان موسوی برای 

خاموش کردن اين فتنه، فراوان کوشــيد )ابن اثير، بي تا،  ج8، ص302؛ ابن جوزی، 1358ق، 

ج15، ص329؛ آل ياسين، 1371ش، ص31-30(.
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نتيجه گيری 

چنان که اشــاره شد، از وقتي آل بويه اقتدار الزم را به دست آوردند و موفق شدند قدرت 
سياسی خلفای عباسی را در حاشيه قرار دهند، به ويژه از زمان استيال بر مرکز حکومت آنان 
)بغداد(، نه فقط توجه افزون تری به منزلت علويان نشان دادند؛ بلکه از طريق نهادی با عنوان 
ديوان نقابت، به ســازمان دهی طالبيان پرداختند و در رســيدگی به مسائل اقتصادی، قضايی، 
فرهنگی و آموزشــی آنان جديّت ورزيدند و در حفظ شــرافت و حيثيّت بنی هاشم در برابر 
مخالفــان و معاندان، اقداماتی به عمل آوردنــد و ذراری اهل بيت: را در نهايت تکريم و 
تعظيم، مورد حمايت همه جانبه قرار دادند و آنان را در نواحی تحت قلمروشان، به مسلمانان 
معرفی کردند. نقيبانی که فرمانروايان آل بويه تعيين می کردند، به لحاظ اصالت در نســب و 
توانايی های علمی و فکری، از شايســتگی ها و لياقت های ويژه ای برخــوردار بودند. نقبا با 
اختيارات خاص و احاطه ای که به مباحث فقهی، حقوقی و قضايی داشــتند، به منظور ارتقاي 
موقعيت و مکانت علويان، مسئوليت های محّوله را به نحو احسن انجام می دادند. دانشمندان و 
فرزانگانی که در رأس ديوان نقابت قرار داشتند، به عنوان واسطه ای ميان سادات و دولت آل 
بويه عمل می کردند و به موازات اين مسئوليت، در تقويت مذهب اهل بيت: و رّد شبهات 

مخالفان و منکران، از هرگونه کوششی دريغ نداشتند. 
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