
  بويه  ى آل  كرخ در دوره
 (*)ساسان طھماسبى

يه در ابتداى قرن چھارم، آل. كرخ پايگاه مھم تشیع در سراسر قلمرو خالفت عباسى بود ى  بو
به . شیعى مذھب، از ضعف قدرت عباسیان استفاده كرده و بر بغداد مسلط شدند ورود آنھـا 

كه آل ين  ً ا صا كرخ شـد مخصو بار  بغداد موجب شعف و امیدوارى شیعیان  بويـه بـراى اولیـن 
ولى اين روند دوامى نداشت و آل بويه نتوانسـتند . مراسم عاشورا و غدير خم را برگزار كردند

مك . از شیعیان حمايت كنند به ك ضى بودنـد بارھـا  اھل سنت كه از برگزارى اين مراسم نارا
ّه ّاران به محل ّى آل بويه و سپاھیان ترك و عی مات  ديوان ساالران سن كرخ حملـه بـرده و لط ى 

يه و اسـتقبال آنـان از . جا وارد كردند زيادى به آن یدى شـیعیان از آل بو اين عامل موجب نـا ام
 .سلجوقیان شد

 .بويه، ديوان ساالران سنى البصره، آل كرخ، بغداد، باب: ھاى كلیدى واژه

 درآمد

غرب دجلـه بنـا  سوى شـرق و  بغداد شھر ھزار و يك شب عباسیان را منصور عباسى در دو 
صافه يـا عسـكر . نھاد له را كـرخ و قسـمت شـرق دجلــه را ر غرب دج سمت  از ھمان ابتدا ق

ھاى قسمت غرب نیز  و محله) 2(محله داشت  17قسمت شرق دجله ) 1.(گفتند المھدى مى
اى به منزله شھرى بود و براى خود مسجد جامع داشـت و از  ھر محله) 3.(ھمین تعداد بودند

ى غرب دجله كرخ بود كه گاه نام خـود  ترين محله مھم) 4.(لحاظ امور داخلى نیمه مستقل بود
ساب  ى باب داد و محله را به تمام غرب دجله تعمیم مى البصـره رقیـب ھمیشـگى كـرخ بـه ح

 )5.(آمد مى
طـور  ھاى غرب دجله و ھمین و اھل سنت در محله) 6(ى كرخ  از ھمان ابتدا شیعیان در محله

 )7.(القالئین در غرب دجله ساكن شدند الشعیر و باب البصره، باب ھاى باب در محله
لت گسـترش تشـیع در آن جـا،  در بدو امر غرب دجلـه مركـز سیاسـى شـھر بـود، ولـى بـه ع

كز سیاسـى شـھر را بـه شـرق دجلـه منتقـل كردنـد تدريج مر به  در ايـن راسـتا، . عباسیان 
جامعى در رحبـه  مكتفى، خلیفه ى عباسى، قصر تاج را در باب الشاطئیه در رصافه و مسجد 

بود و  چنان محله و ساير خلفا نیز كار وى را ادامه دادند، ولى كرخ ھم) 8(ايجاد كرد مى  ى مھ
 )9.(جا بودند القضاة و ساير دستگاه قضايى شھر در آن قاضى

ھم كرخ بزرگ سى بـود و  تـرين و م تـرين پايگـاه تشـیع در عـراق و سراسـر قلمـرو خالفــت عبا
یش . شیعیان اعتبار خاصى براى آن قايل بودند آرامگاه امام موسى كاظم علیه السالم، كه پ

مام ) 10(جا زندانى بود، از شھادت در آن و آرامگاه امام محمدبن على موسى علیه السالم، ا
سالم در . نھم، در آن محله قرار داشت یه ال مسجد براثا كه به اعتقاد شیعیان، امام على عل

له بـود آن .(جا نماز به جاى آورده بود و شیعیان احترام زيادى براى آن قايل بودند نیز در آن مح
عث تـراكم شـیعیان در آن محلـه ) 11 مه با ھمین عوامل و نزديكى آن محله به ساير مقابر ائ

 .شد مى
سنت زيادتـر  شد، نـزاع آنھـا بـا محلـه تر مى ھر چه قدرت و جمعیت شیعیان بیش ھـاى اھـل 

در اوايل قرن چھارم كه دستگاه خالفت عباسى به نھايـت ضـعف خـود رسـیده بـود، . شد مى
 .ى كرخ به آتش كشیده شد ھا اوج گرفت و بارھا محله اين نزاع
فه  قمرى به خاطر افراط كارى 323در سال  ھاى حنبلیان رئیس آنھا بربھارى توسط عمال خلی

جـا را بـه  ى كـرخ حملـه كردنـد و آن ى انتقام اين واقعه به محله دستگیر شد؛ آنھا نیز به بھانه
 )12.(ھاى زيادى سوخت آتش كشیدند كه در اين واقعه دكان

.(ى كرخ حمله بردند و مسجد براثا را خراب كردند قمرى دوباره حنبلیان به محله 326در سال 
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ست و . كرد ى كرخ وارد مـى ھاى زيادى به محله اين نزاع لطمه) 13 شكالت د با ايـن م كـرخ 
شد و آل پنجه نرم مى ى شـیعى مـذھب وارد  بويـه كرد كه ناگھان به ظاھر گشايشى حاصل 

رفـت  در نگاه اول انتظـار مــى. بغداد شدند و مھار دستگاه خالفت عباسى را در دست گرفتند
كس، بـه  ى يك دولت ھم كه كرخ در سايه بر ع كیش روزگار آرام و پر رونقى را آغاز كند، ولـى 

 .ھا در كرخ در اين دوره رخ داد سوزى ترين آتش ترين آنھا مذھب بود، بیش داليل متعدد كه مھم

 داليل مذھبى تشديد نزاع میان اھل سنت و شیعیان كرخ 

ى شیعى مذھب در ابتدا قصد داشتند بساط خالفت عباسى را برچینند و علويان را به  بويه آل
ين، آل) 14.(قدرت برسانند، ولى از بیم شكست از اين كار خوددارى كردند بويـه در  بـا وجـود ا

در اولین سال ورود آنھــا، شـیعیان بـا . بدو امر آزادى مذھبى را براى شیعیان به ارمغان آوردند
له ى  آزادى تمـام بـه زيــارت قــبر امـام حسـین علیــه السـالم رفتنــد و چادرھـاى زيــادى در مح

 )15.(الطاق برافراشتند باب
به  اھل سنت اين اقدام شیعیان را نمى ست  سلطان د توانستند تحمل كنند، ولـى از تـرس 

به نــزاع بـا شـیعیان . زدنـد ھیچ كارى نمى ند و دوبـاره  امـا چـیزى نگذشـت كـه جسـارت يافت
ين مرحلـه از نـزاع 338سـال . پرداختند و سـپس در ) 16(در ايـن سـال . ھـا بـود قمـرى آغـاز ا

ى ســنیان  ى كــرخ مــورد حملــه قمــرى محلــه 345و در ســال ) 17(قمــرى  340رمضــان ســال 
 .ھا ھمگى داليل مذھبى داشتند اين نزاع) 18(متعصب قرار گرفت و به آتش كشیده شد

سید؛ زيـرا در ايـن سـال مكتوبـى بـر در  352ھاى شیعه و سنى از سال  نزاع قمرى بـه اوج ر
سى كـه مسجد جامع كرخ نصب شده بود كه در آن، معاويه، كسى كه ف دك را غصب كرد، ك

كس كـه ابـوذر را  مانع به خاك سپردن امام حسن شد و آن  قبر جـدش  علیه السالم در كنار 
تبعید كرد و آن كس كه عباس را از شورا اخراج كرد لعنت شده بودند و ھمه، اين عمل را كـار 

مى. شب بعد آن مكتوب را پاك كردند. دانستند معزالدوله مى را  خواسـت دوبـاره آن معزالدوله 
سانى كـه بـه  ھا معاويـه و ك مانع شـد و از او خواسـت تن ير وى  بر پاى دارد، ولى مھلبى وز

ھم. خاندان پیامبر ستم كردند لعن شوند تـر از آن، در ايـن سـال بـه فرمـان معزالدولـه بـراى  م
اولین بار مراسم عید غدير با شكوه تمام برگزار شد؛ و در سال بعد نیز براى اولین بار مراسم 

شده بودنـد ولـى نمـى. عاشورا بر پا شد توانسـتند  اھل سنت به شدت از اين وضع ناراحـت 
 . اما اين سكوت چندان طول نكشید) 19(كارى انجام دھند؛

ً از محله 353در سال  ھـاى عـزادار  البصـره بودنـد، بـه دسـته ى باب قمرى اھل سنت، كه اكثرا
ايـن اولیـن اعـتراض نسـبت بـه برگـزارى مراسـم ) 20.(ى كـرخ را غـارت كردنـد  حملـه و محلـه

 .ھايى شد كه يك قرن ادامه داشت عاشورا بود و منجر به سلسله نزاع
سال  تا معزالدوله زنده بود اين نزاع شى نداشـت، ولـى بـا مـرگ او در  356ھـا چنـدان گستر

 .ھا صورت جدى به خود گرفت قمرى و به قدرت رسیدن فرزندش عزالدوله اين نزاع
شتند و تـا سـال  چنان مراسم عاشورا را به پا مى بعد از مرگ معزالدوله شیعیان ھم و  360دا

ولـى در سـال اخـیر كـه مـردم خـود را ) 21(گونه مزاحمتى رو به رو نشدند؛ قمرى با ھیچ 361
يك شـد  براى جھاد با روم آماده كرده بودند وقتى به اندازه كافى احساسات مذھبى آنھا تحر

ّیان متعصب به محله  )22.(جا را به آتش كشیدند ى كرخ حمله بردند و آن با تحريكات سن
ّیان فرصــت را غنیمــت  363در ســال  قمــرى ، چــون عزالدولــه از شــھر خــارج شــده بــود، ســن

كه به اين كار خود رنگ مذھبى بدھند،  در اين حادثه، براى اين. شمردند و به كرخ حمله بردند
زنى را بر شتر سوار كردند و او را عايشه نام نھادند و تعدادى نیز خود را طلحه و زبیر نامیدنـد 

 )23.(»جنگیم با ياران على مى«دادند  و شعار مى
 382حساسیت اھل سنت به برگزارى مراسم روز عید غدير و روز عاشورا باعث شد در سال 

نع شـوند؛ قمرى اھالى محله تأثیرى ) 24(ى كرخ از برگزارى ايـن مراسـم م مان  ولـى ايـن فر
قمرى دوباره بر اساس فرمان سلطان بويھى ھم شیعیان از انجـام  393نداشت؛ زيرا در سال 

سم  مراسم عاشورا و ھم اھل سنت از برگزارى مراسم روز مصعب بن زبیر، كه در مقابـل مرا
مى شیعیان بـراى برگـزارى مراسـم )  25. (داشـتند، منـع شـدند روز عاشورا به پـا  شارى  پاف

ھم زمـان  398عاشورا ادامه يافت و حتى در سال  قمرى ، كه روز عاشورا با روز عید مھرگان 
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شده بود، سلطان بويھى به احترام شیعیان برگزارى مراسم عید مھرگان را يك روز بـه عقـب 
 )26.(انداخت

شیعیان، دوبـاره  402در سال  براى رعايـت حـال  له،  سلطان بھاءالدو قمرى فخرالملك، وزيـر 
قوع فتنـه تـدابیرى انديشـید؛ (برگزارى مراسم عاشورا را آزاد اعالم كرد و براى جلوگـیرى از و

عث شـد كـه خـود وى در سـال ) 27 نه با قمـرى برگـزارى مراسـم  406ولى ترس از وقــوع فت
له ھا بـا سـاكنان مح ى  عاشورا را منع كنـد كـه اصـرار شـیعیان بـه برگـزارى آن باعـث نـزاع آن

 )28.(الشعیر شد و تعداد زيادى در اين نزاع كشته شدند باب
تر و به طبع نزاع میــان  شد، ضعف آن بیش بويه به پايان عمر خود نزديك مى ھر چه حكومت آل

سالطین آل تـر مـى شیعه و سنى نیز افزون مى شد، و  ھر نحـو ممكـن،  بويـه  كوشـیدند بـه 
 .برگزارى مراسم عاشورا و عید غدير را، كه خود بانى و باعث آن بودند، ملغى كنند

الدوله اھل كرخ را از برگزارى مراسم عاشورا منع كرد، ولى  قمرى سلطان جالل 442در سال 
نه اى بـزرگ و  آنھا بھايى به فرمان سلطان ندادند و مراسم را بـر پـا داشـتند كـه منجـر بـه فت
ترك  كشته شدن تعداد زيادى شد و كار به جايى رسید كه تعـدادى از سـاكنان كـرخ آن جـا را 

 )29.(كردند و به رصافه در شرق دجله رفتند
ھاى ديگرى نیز عامل نـزاع شـیعیان و   عالوه بر برگزارى مراسم عاشورا و عید غدير، گاه بھانه

اى  قمرى اھالى كرخ بر ديوار بـاب المسـاكین جملـه 443سنیان بود؛ به عنوان نمونه در سال 
نوشتند، حنبلیان متعصـب برآشـفتند و بـه كـرخ حملــه » محمد و على خیرالبشر« با مضمون 

كردند و مقابر امام محمد باقر علیه السالم و امام موسى كاظم علیه السـالم را در ايـن نـزاع 
 )30.(جا را به آتش كشیدند ويران كردند، شیعیان نیز به كوى فقھاى حنفى حمله بردند و آن

یه شـیعى  قمرى اھل سنت، اباعبداللَّه محمدبن نعمان، معروف به ابن 398در سال  معلم فق
مسعود دارد و او را مورد تعرض قرار دادند و  را متھم كردند كه مصحفى از قرآن منسوب به ابن

ِ محله بويـه  در ايـن زمـان، خلیفـه از ضـعف آل. ى كرخ حمله كردنــد شیعیان نیز به قضات سنى
 )31.(استفاده و از سنیان حمايت كرد و سپاھى به سركوب شیعیان فرستاد

 .عالوه بر عوامل مذھبى، نزاع میان شیعیان كرخ و سنیان داليل اقتصادى نیز داشت

 داليل اقتصادى نزاع میان اھل سنت و شیعیان كرخ 

مى شرايط اقتصــادى بـه سـر  مدام دچـار قحطـى  در قرن چھارم شھر بغداد در بدترين  بـرد و 
شديدى در بغـداد رخ داد 324در سال . شد مى قمـرى نیـز  329در سـال ) 32.(قمرى قحطى 

ّه ى زيادى از گرسنگى مردند، به طورى كه تعـداد زيـادى را بـدون  شھر دچار قحطى شد و عد
ين  بعد از ورود آل) 33.(غسل و كفن دفن كردند فت و بدتر شدت يا ند  بويـه بـه بغـداد، ايـن رو

ايــن عوامـل باعــث ) 34.(قمـرى رخ داد 416و  410، 378، 373ھــاى  ھـا در طـى ســال قحطـى
 )35.(انحطاط اقتصادى شھر و پراكنده شدن جمعیت آن شد

اصـوالً ) 36.(جا ساكن بودند ى بغداد بود و بازرگانان توانگر در آن در اين زمان كرخ آبادترين محله
ھا در  از زمان منصور كرخ محل زندگى بازرگانان بود؛ زيرا وى به داليل امنیـتى تـرجیح داد بازار

 )37.(قسمت غرب شھر متمركز شوند و از محل اسكان وى دور باشند
شد آن كمــك كـرد؛ زيـرا نھـر عظیـم عیسـى، كـه از فـرات جـدا  موقعیت مناسب كرخ نیز به ر

كه از رقـه  آمد و از طريق آن كشتى ريخت، تا كرخ پیش مى شد و به دجله مى مى ھاى بزرگ 
ى ايـن  رسیدند انواع كاال از شام و مصر براى بازرگانان كرخ كه بازارھـاى خـود را در دھانـه مى

 )38.(آوردند نھر برپا كرده بودند مى
يادى  خیز كرخ بر دھانه ھاى حاصل گذشته از اھمیت تجارى از زمین ى دجله ھر ساله میزان ز

 )39.(شد غله تولید مى
مى عث  شك برانگــیز كـرخ با له با اين اوصاف ثروت ر نشـین، كـه از نظـر  ھـاى سـنى شد مح

بى اقتصادى ضعیف ھى از  چـیزان  تر بودند، مدام در فكر ضربه زدن به اقتصاد كرخ باشند و گرو
ست بـه غـارت مـى ضا د كل انگـیزه. زدنـد نیز با استفاده از اين ف له در  ى  ھـاى اقتصــادى حم

انگیزه اصـلى عیـاران نـیز در ايـن . ھاى مذھبى نبود تر از انگیزه ى كرخ، كم سنت به محله اھل
 .ى اقتصادى داشتند تر انگیزه حمالت بیش
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  ى كرخ نقش عیاران در به آشوب كشیدن محله

یات  عیاران ھمیشه در دوران آشوب و ضعف حكومت ھا عامل بسیار تأثیرگـذار و مخربـى در ح
ى  ھاى اصلى اجتماع عیاران بود و دوره شھر بغداد ھمواره يكى از كانون. جوامع شھرى بودند

ھاى ناشى از آن در اين شھر دانست  ى اوج قدرت عیاران و ھرج و مرج توان دوره بويه را مى آل
له و . كه معلول ضعف اين سلسله و دستگاه خالفت عباسى بود مرگ معزالدو اين جريان بـا 

ى قدرتمند، در سراسر  كفايت شروع شد و، به جز دوران عضدالدوله ى بى جانشینى عزالدوله
 .بويه ادامه داشت دوران حكومت آل

ھاى عیارى در دوران عزالدوله پديد آمدند و ھر يك بر قسمتى از شھر مسـلط شـدند و  دسته
 )40.(كردند ھاى ديگر حمله مى گرفتند و به محله براى خود مالیات مى

ھا روايـت شــده  ترين رھبران عیاران در ايـن زمــان، كـه داسـتان معروف مورد آن ھـاى زيـادى در 
كردنـد  درپى به كرخ حمله مى است، ابوالذباب، اسودالزبده، ابن كبرويه و ابوالعال بودند كه پى

 )41.(و حتى يك بار آب را بر روى آن محله قطع كردند
بود  بويـه ادامـه داشـت و اوج آن در دوره اين پديده در تمام دوران آل  403 - 379(ى بھاءالدولـه 

ترك كـرد؛ در ايـن  381در سال ) . 42)(ق با فخرالدولـه  عراق را بـراى نـبرد  قمـرى بھاالدولـه 
ً كـرخ ثروتمنـد  ھنگام عیاران فرصت را غنیمت شمردند و مدام به محله ھـاى شـھر، مخصوصـا

اين روند تا بازگشت او ادامه داشت و با سركوب و قتــل تعـدادى از آنھـا ايـن . كردند حمله مى
ً فرو نشست ين  در دوران ديگر سالطین ضعیف آل) 43.(فتنه موقتا بويـه، بغـداد بارھـا شـاھد ا

كى از  قمرى عیاران به كرخ حمله كردند و خانه 410در سال . حوادث بود ضى، ي ى شريف مرت
 )44.(بزرگان شیعى كرخ را به آتش كشیدند

بردارى از آن براى غارت بـود و  ھاى مذھبى و بھره ھا به بھانه كار عیاران ايجاد نزاع میان محله
مى شد، دست به غارت محله ھا نزاعى ايجاد نمى ھرگاه میان محله ند ھاى خودشان  در . زد

ى كـرخ دسـت بـه  قمرى كه نزاعى میان شیعه و سـنى در نگرفـت، عیـارانِ محلـه 413سال 
ھاى تجار بزرگ آن محله زدند؛ مردم كه از دست آنھا به ستوه آمده بودند، با كمـك  غارت خانه

له و  416ولى بار ديگر در سال ) 45(سلطان، به آنان حمله كردند؛  كرخ حم قمرى عیاران بـه 
به قتـل  424و دوباره مردم كرخ در سال ) 46(جا را غارت كردند آن قمرى بر آنھـا شـوريدند كـه 

 )47.(ھايشان منجر شد آنان و غارت تعداد زيادى از خانه
ى عیاران در ايـن  انگیزه. ھاى زيادى به آن محله وارد آورد ھجوم عیاران به كرخ در مجموع زيان

ھــايى كــه  كــرد؛ ھمــان انگــیزه حمــالت در واقــع غــارت بــود كــه در پوشــش مــذھب جلـوه مـى
 .داشت سپاھیان ترك را به اين كار وا مى

  ى كرخ نقش سپاھیان ترك در حمله به محله

زمـانى كـه آل . ھا پیش مھار دستگاه خالفت را بـه دسـت گرفتـه بودنـد  سپاھیان ترك از مدت
یان سـتون  بويه وارد بغداد شدند ترك نار ديلم فظ كردنـد و در ك ھا بـاز ھـم موقعیــت خـود را ح

به رقابـت مـى بويه را تشكیل مى فقرات ارتش آل ند و چـون  دادنـد و مـدام بـا ھمـديگر  پرداخت
ــد، تــرك ــا ديلمیــان  ديلمیــان و مــردم كــرخ داراى مــذھب مشــتركى بودن ــزاع ب ــه ن ھــا ھرگــاه ب

ين جريانـات . دادند پرداختند كرخ را ھم مورد تعرض قرار مى مى غاز ا دوران حكومت عزالدوله آ
 .بود

به كـرخ حملـه و  قمرى خمار ديلمى، رئیس شرطه 362در سال  سپس  ى بغداد را كشتند و 
قمرى عزالدوله كه با مشكل مالى زيادى رو به رو بود،  363در سال ) 48.(جا را غارت كردند آن

ھا، دست به عصیان علیـه ايـن  ى ترك سبكتگین، سركرده. ى اموال تركان زد دست به مصادره
له  ى عزالدوله را محاصره و خانه تركان خانه. كار زد ھاى ديلمیان را غارت و سپس به كرخ حم

 )49.(جا را ھم به آتش كشیدند كردند و آن
پى  ھاى پــى بويه و ناتوانى آنھا در پرداخت حقوق تركان منجر به شورش مشكالت دولت آل در

بن مـاكوال، وزيـر سـلطان بھاالدولـه شـوريدند 416در سال . آنھا شد لى  ) 50.(قمرى بـر ابوع
سلطنت بـود 417سال  مور  سرانه . قمرى سال تسلط كامل تركان بـر ا در آن سـال آنھـا خود
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یات تحمیـل كردنـد و چـون  دست به مصادره نار مال ى اموال مردم زدند و بر كـرخ يكصــدھزار دي
بازار را بـه آتـش كشـیدند ھا دست به غارت خانه مردم اعتراض كردند، ترك .(ھاى آنھا زدند و 

يادى  ى سركوب عیاران به كرخ ھجوم بردند و خانه بار ديگر در ھمان سال به بھانه) 51 ھاى ز
صیان مبلـغ  به اتھـام ع مردم كـرخ را  ند و دوبـاره  را به بھانه اسكان عیاران در آنھا غـارت كرد

 .اين تحمیالت كرخ را دچار فقر و فاقه كرد) 52(كالنى جريمه كردند؛
قمـرى میــان اھالـى  445در سـال . بويه ادامه داشـت ھاى پايانى حكومت آل اين روند تا سال

ھا فرصت را غنیمت شمردند و به نفع سنیان در  ھا آشوب عظیمى برپا شد؛ ترك كرخ و سنى
لك توانسـت  الـرحیم نمـى آن شركت و كرخ را مانند ھمیشه غارت كردند و، چـون سـلطان الم

 )53.(ھا را آرام ساخت كارى بكند، خلیفه دخالت كرد و ترك
ند، بـه ديـوان 447در سال  ضى بود شان نارا خانـه  قمرى تركان كه از دريافـت نكـردن دستمزد

ند حمله بردند و، چون نتیجه وزيـر از تـرس . اى عايدشان نشد، سراى خالفت را محاصـره كرد
تـر آنھـا در كـرخ  ھاى مردم را كه بیش ى يافتن او بسیارى از خانه ھا به بھانه آنھا گريخت و ترك
حان و عـامالن حملـه بـه  غیر از تركان، ديوان) 54.(بودند غارت كردند ساالران سنى نـیز از طرا

 .ى كرخ بودند محله

  نقش ديوانساالران سنى در حمله به كرخ

بويه شیعى مذھب بودند، ولى براى رعايت حال اكثريت سنى مذھب، بسیارى از  ھر چند آل
الفضل شیرازى يكـى از  ابى. ساالران سنى مذھب واگذار كرده بودند امور حكومت را به ديوان

ِ شیعیان و بسیار متعصب بود اين ديوان قمرى بـدون  352وى در سال . ساالران بود كه دشمن
357و در سـال ) 55(نام وزارت، وزارت معزالدوله را با اشتراك ابا الفرج بن فسانجس شیرازى 

فت ً وزارت عزالدوله را بر عھده گر قمـرى بـه كـرخ  361ى سـال  او در حملــه) 56.(قمرى رسما
 )57.(دست داشت؛ به ھمین سبب میان او و ابو احمد موسوى، نقیب علويان، نزاع شد

قمرى كه تركان، خمار، رئیس پلیس شھر را كشتند و به كرخ ھجوم بردند، وزيـر  362در سال 
ستاد به كـرخ فر جب خــود را  مده. از فرصت اسـتفاده كـرد و حا اى در ايـن ھجـوم  او نقـش ع

ھـزار انسـان از بیـن رفتنـد؛ و چـون ابـو  17مسـجد و  33دكان،  300ى آن  داشت كه در نتیجه
 )58.(احمد نقیب به او اعتراض كرد، وزير او را عزل كرد

 
ند ابونصـر سـابوربن اردشـیر  بويه از شیعیان حمايت مى البته بعضى از كارگزاران آل كردند، مان

جا برد و آن را براى علمـاى  ھاى زيادى به آن اى به نام دارالعلم در كرخ بنا نھاد و كتاب كه خانه
شم تـرك سیاست) 59.(آن محله وقف كرد ھـا  ھاى وى در جھت حمايـت از شـیعیان باعـث خ

بــن  حســن) 60.(قمــرى بــر او شــوريدند و از عــراق اخــراجش كردنــد391شــد و آنــان در ســال 
بر مشـھد  فضل يوارى  كه د بن سھالن ابومحمد، وزير سلطان الدوله نیز، از بزرگان شیعه بود 

 )61.(علیه السالم نھاد امام حسین
 

عدادى از  در مجموع، كرخ در اين دوره روزگار پرآشوبى را پشت سر گذاشـت و بـا ايـن ھمـه، ت
ند  بزرگان شیعه را در خود پروراند كه در تحكیم پايه شتند؛ مان ھاى اين مذھب نقش زيادى دا

شريف رضى كه نقابت شیعیان را در اين دوره بر عھده داشت و شريف مرتضى كه جانشـین 
ھر دوى آنھا عالوه بر رھبر دينى، از شعراى بزرگ زمان خـود بودنـد و شـعرھاى ) 62.(وى بود

عـالوه بـر آنھـا مھیـار ديلمــى، كـه ) 63(زيادى در مدح اھل بیت و سب دشمنانشان سرودند؛
ى كرخ ساكن بود و در سـب دشـمنان اھـل  در محله) 64(شعر را از شريف رضى آموخته بود،

 )65.(سرود بیت شعر مى
كرخ برپـا  الحسن شه مجلسـى در  گان شـیعى بـود كـه ھمی نیز از بزر بن محمدبن اشـناس 

ابــن ســالمى از ) 66.(پرداخــت داشــت و بــه مــدح اھــل بیــت و ســب دشــمنان آنھــا مــى مــى
به مـدح  معروف ين زمـان بـود كـه  گان شـیعى كـرخ در ا گر از بزر ترين شعراى عراق، يكـى دي
 )67.(پرداخت بن عباد و عضدالدوله مى صاحب

تا ايـن تر مى بويه بیش  با گذشت زمان ضعف آل قمـرى سـلطان طغـرل  447كـه در سـال  شد، 
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گونه مقاومتى وارد بغداد شد و كنترل مھـار خالفـت را در  سلجوقى بدون مواجه شدن با ھیچ
يك حاكـم  شیعیان كرخ ناامید از دولت شیعى ھم. دست گرفت با  كیش خود، اكنــون خـود را 

ِ متعصب مواجه مى ّى كیش باعث شـد نـه تنھـا  عدم اعتماد و ناامیدى از دولتِ ھم. ديدند سن
بر  ھیچ گونه مخالفتى با طغرل نكنند، بلكه زمانى كه اكثر مردم بغداد به رھبرى ملك الـرحیم 

يك كـردنِ خـود  سپاھیان طغرل شوريدند و تعداد زيادى از آنھا را كشتند، اھالى كرخ براى نزد
له خود جـاى دادنـد و از آنھـا محافظـت  به طغرل از او حمايت كردند و سپاھیان او را در مح ى 

گــزارى كــرد و تعــدادى از  طغــرل پــس از ســركوب شورشــیان از اھــالى كــرخ ســپاس. كردنــد
ّیان به آن .(جا اعزام كرد سپاھیان خود را براى حمايت از آن محله در برابر ھجوم احتمالى سن

68( 
ى امـوال  يكى ديگر از اقدامات طغرل كه به مذاق شیعیان كرخ بسیار خوشـايند بـود، مصـادره

شايندى چنـدان دوام نیافـت و اھالـى ) 69(تركان، دشمنان خونى شیعیان بود؛ ولـى ايـن خو
كه تصـور مـى كرخ به زودى متوجه شدند كه طغرل متعصب كردنـد؛ زيـرا وى در  تر از آن اسـت 

خیر مــن النـوم«ى  ھمان سال دستور داد كه شیعیان در نماز صبح جمله را اضـافه و » الصلوة 
ھا باعث شد اھالى كرخ  گیرى اين سخت) 70.(را حذف كنند» حى على خیر العمل«ى  جمله

» حـى علـى خــیر العمـل«ى وى دوبـاره در نمـاز  از بساسیرى حمايت كنند و در زمان سـلطه
 )71.(بگويند

سلطه با ورود دوبـاره شد و كـرخ، تحـت  سركوب  شورش بساسـیرى  به بغـداد  ى  ى طغـرل 
 .اى از حیات پر ماجراى خود را آغاز كرد ى سنى مذھب، دوران تازه سالجقه

  نتیجه

قدرت خـود  آل. كرخ پايگاه مھم تشیع در سراسر قلمرو خالفت عباسى بود بويه كه در ابتداى 
ترى نسبت به مذھب شیعه داشتند، سعى كردند با حمايت از ساكنان آن محله  تعصب بیش

يه ستند، بـه تـرويج و  و برگزارى مراسم عید غدير خم و عاشورا،كه پا ھـاى مـذھب شـیعه ھ
سنى را متزلـزل  تقويت آن مذھب كمك كنند، تا بدين وسیله پايه فت  ھاى دينى دستگاه خال

ھا بـه  نه تن سازند؛ ولى به داليل ضعف اقتصادى، اختالفات خانوادگى و مقاومت اھل سنت، 
ھرج  اھداف خود نرسیدند، بلكه با دامن زدن بیش تر به اختالفات مذھبى، كه منجر به شیوع 

 .ھاى سقوط خود را فراھم آوردند و مرج و درگیرى در بغداد شد، زمینه
گزارى علــنى مراسـم دينـى  ھر چند آل بويه در رسیدن به اھداف خـود ناكـام ماندنـد، ولـى بر

توسط شیعیان كرخ در اين دوره و ظھور تعـدادى از بزرگـان و علمـاى شـیعه در آن محلــه، كـه 
كز  خود محصول اين فضا بودند، به تقويت پايه ھاى فكرى مذھب تشیع كمك زيـادى كـرد و مرا

له مھم تشیع در قرون بعد در عراق، مانند حله، تـا انـدازه ى  ى زيـادى وارث دسـتاوردھاى مح
 .كرخ بودند

 :منابع

تھران، شركت (حائرى،  ى دكتر على ھاشمى ابن اثیر، عزالدين على، تاريخ الكامل، ترجمه -
 ).1351سھامى چاپ و انتشارات كتب ايران، 

تھران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، (ى دكتر محمدعلى موحد،  ابن بطوطه، رحله، ترجمه -
1348.( 

بى (الدين ابى المحاسن، النجوم الزاھرة فى ملوك مصر و القاھرة،  ابن تغرى بردى، جمال -
 ).جا،وزارة الثقافة و االرشاد القومى، بى تا

 ).تا بیروت، دارالصادر، بى(ابن جبیر، رحله،  -
ابن الجوزى، ابى الفرج عبداللَّه، المنتظم فى تاريخ الملوك و االمم، دراسة و تحقیق محمد  -

بیروت، دارالكتب (عبدالقادر عطاء و مصطفى عبدالقادر عطاء، راجع و صححه نعیم زرزور، 
 ).1992العلمیه، 

ى مطالعات و تحقیقات فرھنگى،  موسسه(ى عبدالحمید آيتى،  ابن خلدون، العبر، ترجمه -
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1364.( 
ى محمد وحید گلپايگانى،  بن طباطبا، تاريخ الفخرى، ترجمه ابن طقطقى، محمدبن على -
 ).1360تھران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، (
 ).نا بیروت، بى(ابن كثیر، البداية و النھاية، تحقیق مكتب تحقیق التراث،  -
، 3اصطخرى، ابواسحق ابراھیم، المسالك و الممالك، به اھتمام ايرج افشار، چاپ  -
 ).1368انتشارات علمى و فرھنگى، (
التنوخى، ابى على المحسن بن على، نشوار المحاضرة و اخبار المذاكرة، تحقیق  -

 ).1995بیروت، دار الصادر، (عبوالشالجى المحامى، 
مصر، مطبعة (توحیدى، ابوحیان، االمتاع و المؤانسة، صححه احمدامین و احمد زين،  -

 ).1931السعادة بجوار محافظة، 
مشھد، (ى على بن عبدالسالم كاتب،  جیھانى، ابوالقاسم بن احمد، اشكال العالم، ترجمه -

 ).1368نشر،  نشر به
مصر، مكتبة الخانجى بالقاھره (بكر احمدبن على، تاريخ بغداد،  الخطیب بغدادى، حافظ ابى -

 ).1931و المكتبة العربیة ببغداد و مطبعة السعادة بجوار المحافظة، 
انتشارات (، 2خواند میر، غیاث الدين محمد، دستور الوزرا، به تصحیح سعید نفیسى، چاپ  -

 ).1355اقبال، 
بیروت، داراالحیاء و التراث (الحنبلى، ابن العماد، شذرات الذھب فى اخبار من ذھب،  -

 ).تا العربى، بى
 ).1916شركت تمدن الصناعیة، مصر المحمیة، (الروذراورى، ظھیر الدين، ذيل تجارب االمم،  -
داراالحیاء (الصابى، ابى الحسن الھالل بن محسن، الوزراء، تحقیق عبدالشار احمد فراج،  -

 ).1958الكتب العربیة، 
بكر محمدبن يحیى، اخبار الراضى و متقى باللَّه، عنى بنشره ج، ھیورت، دن،  الصولى، ابى -
 ).1935مصر، مطبعة الصارى، (
 ).1380تھران، انتشارات توس، (، 2الفاخورى، حنا، تاريخ االدب العربى، چاپ  -
ى ابوالقاسم پاينده،  مسعودى، ابوالحسن على بن حسن، التنبیه و االشراف، ترجمه -
 ).1345تھران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، (
تھران، انتشارات توس، (ى علینقى منزوى،  مسكويه رازى، ابوعلى، تجارب االمم، ترجمه -

1376.( 
محمدبن احمد، احسن التقاسیم فى معرفة االقالیم، ترجمه علینقى  مقدسى، ابوعبداللَّه -

 ).1361تھران، شركت مؤلفان و مترجمان ايران، (منزوى، 
بیروت، (الھمدانى، محمدبن عبدالملك، تكملة تاريخ الطبرى، تحقیق البرت يوسف كنعان،  -

 ).1961المطبعة الكاتولیكیة، 
 ).1965تھران، انتشارات اسدى، (ياقوت الحموى، شھاب الدين، معجم البلدان،  -
تھران، بنگاه ترجمه و نشر (ى محمد ابراھیم آيتى،  يعقوبى، ابن واضح، البلدان، ترجمه -

 ).1347كتاب، 
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