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  مذھب امامیه در قرن چھارم ھجرى

   )١(دكتر يعقوب آژند

  ٧٩ـ پايیز  ٣فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره 

    

اين جستار به . حضور تشیع امامیه را در جامعه اسالمى ـ به خصوص ايران ـ سده چھارم ھجرى به بحث مى گیرد, مقاله حاضر
ويژه به پیوند مذھب امامیه با آل بويه و علت دگرسانى آل بويه از مذھب زيدى به مذھب امامى و ارتباط آن با قدرت ھاى شیعه آن 

بسط و توسعه جغرافیايى مذھب تشیع امامى نیز از مسائلى است كه . عطف توجه دارد) زيديان يمن, قرمطیان, نفاطمیا(روزگار 
شیوه ھاى بالندگى و رشد و گسترش فرھنگى شیعه امامى و نیروھاى ھمبسته بدان از ملزومات . محل بحث قرار گرفته است

موانع بازدارنده و يا پیش برنده نیز بحث و , ران فقھى و فرھنگىانديشه و, اين جستار است كه در ضمن آن آداب و سنن شیعى
در اين بررسى سعى شده از منابع اصلى تسنن و تشیع ـ على السويه ـ از براى حصول نتايج منطقى بھره . فحص شده است

كه خود مقوله مفصل  نكته ديگر اين كه در اين مقاله سیر تاريخى تشیع امامى مطمح نظر بوده نه سیر كالمى آن. گیرى شود
ديگرى است و نگارنده تالش كرد اين دو مقوله را كه از ويژگى ھاى بیشتر تحقیقات شیعى معاصر است از ھم جدا كند تا به نتايج 

  .تاريخى صريح و بارزى دست يابد
  

  مقدمه
ھم از سردشمنى به آن ھا )) ىرافض((چنان كه لفظ , شیعه امامیه كه باالخص به دوازده امامى و يا اثنى عشرى اطالق مى شد

از سده سوم ھجرى شیعه امامیه بر . بسیارى از مايه ھاى فكرى ـ مذھبى خود را از سده ھاى قبل به ارث برد, بسته شده بود
چون آغاز دوره , در جھان بینى مذھبى شیعه امامیه نقش قاطعى داشت' ه٢۶٠-٣٢٩سال ھاى . اصل مھدويت استوار گشت

در اين دوره خالفت عباسى از اوج اقتدارگرايى . ره با برھه اى از تحوالت و دگرگونى ھاى تاريخى تقارن داشتاين دو. غیبت بود
سیاسى فرود آمد و پس از يك دوران شكوفايى به تدريج رو به خاموشى رفت ولى ھم چنان به مثابه يك مركز مذھبى ـ سیاسى 

به دفاع از داعیه ھاى خود پرداخته و جريان , سرزمین ھاى اسالمى در, گروه ھاى سیاسى محلى از مدت ھا پیش. مطرح بود
  .ھاى متالطمى را ايجاد كرده بودند

موج تالطم و تخالف را در سرزمین ھاى , به بعد بود كه جنبش و حركت شاخه اسماعیلیه مذھب تشیع' ه٢۶٠در واقع از سال 
اينان با توسل به اصل قیام به . ت فاطمى در شمال افريقا پیوستخالفت عباسى ايجاد كرد و در پايان اين سده به اعالم خالف

شاخه اى از آن ھا امامت . دو طرز ديد در جھان نگرى سیاسى علويان رخ نمود, پس از واقعه كربال. به اين مھم دست يافتند, سیف
طرز فكر سیاسى از زيديه شروع شد و اين . را در قیام به سیف توجیه و تفسیر كردند و آن را در قیام ھاى خويش متحقق ساختند

علويان طبرستان و علويان فاطمى و غیره , ) صاحب الفخ(حسین بن على, )صاحب الزنج(بعدھا نیز در وجود على بن محمد علوى 
ز مواضع نااستوار گروھى ا, تجارب تلخ و گزنده گذشته. شعبه ديگرى از علويان اعتقادى به قیام به سیف نداشتند. تداوم يافت

در شكل گیرى چنین تفكرى بى , برخورد واقعى تر بارويدادھاى زمانه, نابه سامانى ھا و دگرگونى ھاى زودگذر سیاسى, پیروان
  .تإثیر نبوده است

, آنان با تكیه بر اصل امامت, بلكه به عكس, البته اين بدان معنا نیست كه آن ھا خودشان را با سلیقه قدرت زمان وفق داده بودند
) بنى امیه و بنى عباس(سیاسى و فرھنگى داشتند كه گاه در مقابل عملكرد صاحبان قدرت , نفوذ و اعتبار و اقتدار مذھبى آن قدر

شھادت اين ھا به دست عمله جور نشانى از تخالف و تناقضشان . مى ايستادند و كجروىھا و كجرفتارىھاى آنان را برنمى تافتند
اصل تقیه را در بین آنان رشد داد و به , اسى كه نتیجه اى جز سركوب نیروھاى معترض نداشتپديده ھاى كم دوام سی. با آنان بود

  .سمت رشد فقھى و فرھنگیشان كشاند
كانون آزادى سلیقه ھا و برخورد انديشه ھا بود و در پرورش نسلى از شیعیان , ) ع(حوزه فقھى و فرھنگى امام جعفر صادق

امام . ن كانون بود كه جنبه ھاى ناب مذھب شیعه را در بین پیروان پايبند آشكار نمودھمی. برجسته امامى نقش قاطعى داشت
و منشإ يك دگرگونى فرھنگى بین شیعیان امامیه . وسعت و ثبات آن نظیر نداشت, بنیان گذار مكتبى بود كه اقتدار) ع(جعفر صادق

یراب شدند و جھان بینى شان شكل گرفت و بیان اين گرديد و بعدھا بسیارى از علماى شیعه امامیه از سرچشمه اين مكتب س
  .جھان بینى را در مجموعه اى از رساله ھا و كتب بى شمار سرريز كردند

شیعیان امامیه به دلیل دورى از قال و مقال ھا و . ظھور متعالى اين فرھنگ غنى شیعى از سده چھارم ھجرى به بعد شروع شد
با اين كه شیعیان . مصون ماندند و سنت ناب تشیع را حفظ نمودند, فرقه ھاى ديگراز بدعت گذارىھاى , جنجال ھاى سیاسى

ولى توانستند به تدريج اصول مذھبى خود را در بین قشرھاى , امامیه نیز در سرزمین ھاى خود احساس راحت و امنیت نداشتند
اه و ھمگام با مسالمت و مصالحت سیاسى تالش ھاى آن ھا در تبلیغات مذھبى شان كه ھمر. مختلف جامعه ايران رسوخ دھند

آنان كلیه تدابیر مذھبى و فرھنگى را براى جذب و . شھرت و موفقیتى برايشان به ارمغان آورد كه روىھم رفته در خور آن بودند, بود
رزمین ھاى اسالمى كه بنیان قدرت آل بويه در س' ه٣٣٠از سال . جلب پیروان به كار بردند و در تعالى و ترفیع مذھب خود كوشیدند

شیعیان امامیه به آن مايه از نفوذ اجتماعى و سیاسى رسیده بودند كه بتوانند تكان مذھبى و معنوى در جامعه , گذاشته شد
  .ايجاد كنند و سران آل بويه را به سوى خود جلب نمايند

  
  شیعه امامیه و آل بويه) ١

اين مطلبى . سرزمین ھاى ايران از میراث مذھبى زيديه بھره گرفته بودندآل بويه به وقت خروج از ديلمان و حصول قدرت در ديگر 
در , چنان كه وقتى احمد معزالدوله بر بغداد دست يافت. است كه از روى اسناد و مدارك به جا مانده بر ما معلوم شده است
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خلیفه , مستكفى باهللا ٣٣۴لثانى معزالدوله در يك بازى پیچیده سیاسى در ھشتم جمادىا. تكاپوى توسعه مذھب زيديه برآمد
از مھم ترين علل بركنارى خلیفه از مسند ) ٢.(عباسى را از مسند خالفت به زير كشید و به زندانش سپرد و دارالخالفه را غارت كرد

ن غصب شیعه بودن ديلمیان بود كه در تشیع خود افراط مى ورزيدند و معتقد بودند كه عباسیان خالفت را از مستحقان آ, خالفت
ھمین عدم اعتقاد به خالفت ) ٣.(از اين رو میثاق و موجب مذھبى نداشتند تا آن ھا را به اطاعت از عباسیان وادارد. كرده اند
  . ولى قضیه ھمین جا ھم ختم نشد; نخستین جلوه ھايش را در عزل مستكفى نشان داد, عباسى

ى ديگر از نوع خالفت علوى بنماياند و نشان مشروعیت حكومت خود را از معزالدوله برآن شد تا واقعیت حاكمیت آل بويه را در خالفت
و يا ) احتماال زيدى(ابن اثیر را اعتقاد بر آن است كه معزالدوله در پى خطبه خوانى به نام المعزلدين اهللا علوى . آنان دريافت كند

ود تا ابوالحسن محمد بن يحیى زيدى را به خالفت لیكن ھمدانى را نظر بر آن است كه معزالدوله بر آن ب) ۴.(علوى ديگرى بود
بیرونى از علوى مزبور نامى نمى برد ولى توضیح و . بیرونى به سیاقى ديگر جلوه يافته است)) الجماھر((اين ماجرا در ) ۵.(بنشاند

الفت علوى نكته اساسى اين جا است كه معزالدوله مى خواست خالفت عباسى را پس بزند و خ) ۶.(تشريح بیشترى دارد
اين ھمت و اقدام او براى ھمنواختى و يگانگى با اعتقادات خود و ديگر ديلمیان . را به جايش بنشاند) خصوصا از نوع زيدى آن(

ابن اثیر مى نويسد كه ھمه ياران . ولى ھمین اقدام در عمل حاوى مشكالت و مصلحت انديشى ھايى بود. صورت مى گرفت
و ھمو واقعیت ھاى موجود را جلو چشم معزالدوله ) كه از او اسم نمى برد(او ھمصدا شدند جز يكى با , در بادى امر, معزالدوله

او و , چون در صورت ابقاى خالفت عباسى, اين كار معزالدوله ھیچ نوع قرابتى با واقعیت نداشت, به تعبیر وى. مجسم ساخت
بر او نداشتند و در صورت نیاز مى توانستند او را به راحتى از  يارانش با خلیفه اى محشور و قرين مى شدند كه ھیچ نوع اعتقادى

خود وى و يارانش با اعتقادى كه بر او , ولى اگر يكى از علويان را خلیفه مى كرد. صحنه خارج كنند و ديگرى را وارد میدان سازند
توانست از پیروان معتقد خود براى از صحنه داشتند در موقع مقتضى از اقدام علیه او ناتوان بودند و حال آن كه علوى مزبور مى 

  )٧.(راندن معزالدوله بھره بگیرد
ولى واقعیت ھاى ملموس ديگر نیز در عدول احمد . اين چنین شد كه معزالدوله از تصمیم خود عدول و خالفت عباسى را ابقا كرد

نفوذ خود را بر سرزمین ھاى مھم جھان  خالفت عباسى سالیان دراز بود كه سیطره. دخالت داشت, معزالدوله از تصمیم خود
اسالم گسترده بود و عامه مردم به تبلیغات آن ھا عادت كرده و به آن ھا دل بسته بودند و چون اطاعت از خدا و رسول خدا از آن ھا 

ات عباسیان آن ھا جز با سركوبى و قتل با چیز ديگرى قرين نبود و تبلیغ, تجارب علويان در حصول خالفت و قدرت. اطاعت مى كردند
را ) از نوع زيدى(لذا اگر معزالدوله خالفت عباسى را برمى انداخت و خالفت علوى . را افرادى عاصى و طاغى جلوه گر ساخته بود

يكباره بدان گردن نمى نھادند و مشكالت , اقوام سرزمین ھاى اسالمى كه اكثر آن ھا جزء اھل سنت بودند, به جاى آن مى نشاند
  )٨.(عديده اى براى آل بويه فراھم مى كردند و منازعات

آل بويه ھشدار اصلى را از فاطمیان دريافت كردند كه در پى نفوذ سیطره خود در سرزمین ھاى خالفت رو به افول , از سوى ديگر
. ينش قرار دادآل بويه تازه به قدرت رسیده را بر سر دو راھى انتخاب و گز, سیاست ھاى توسعه طلبانه فاطمیان. عباسى بودند

اگر آنان خالفتى از نوع علوى را بر سر كار مىآوردند به ھر حال اين خالفت با خالفت فاطمى ھم جھت و ھمسو مى شد و دست 
در اين صورت قدرت آل بويه به تدريج كم سوتر و . آن ھا را در اعمال نفوذ بیشتر در سرزمین ھاى خالفت شرقى باز مى گذاشت

ه صورت دست نشاندگان آن خالفت در مىآمدند و اين چیزى نبود كه آن ھا در آغاز قدرت گیرىشان آرزوى آن ناتوان تر مى شد و ب
  .از اين رو ابقاى خالفت عباسى و ملعبه قراردادن آن در نھايت به نفع آل بويه بود. را داشته باشند

مطیع هللا را به خالفت گماشت و خود صاحب , بودباالخره احمد معزالدوله پس از عزل مستكفى كه با خواسته ھاى او ھم جھت ن
براى . از اين زمان به بعد خالفت در واقع سرنگون شد و براى خلفا چیزى از فرمان نماند. اختیار بغداد وكال خالفت عباسى گرديد

يارويى با آرمان ھاى روبه آل بويه به منظور رو) ٩.(خلیفه حتى يك وزير ھم باقى نماند جز يك منشى براى اداره امالك و حسابات او
اول قدرت ; دو راه در پیش گرفتند كه ھر دو منطبق با عقل و سیاست زمانه بود, توسعه و افكار سلطه جويانه خلفاى فاطمى

مھار كرده و اقتدار آن ھا را در ھم ريختند و سپس به سوى خود كشیدند تا , قرامطه را كه قرابت ھاى عقیدتى با فاطمیان داشتند
چنان كه عصیان گرى قرامطه علیه ) ١٠.(ورت لزوم از وجودشان براى جلوگیرى از اعمال توسعه طلبانه فاطمیان بھره بگیرنددر ص

دوم اين كه آل بويه در مقابل فاطمیان بھترين مإمن را در دامن . المعز فاطمى ظاھرا بدون تإثیرپذيرى از القائات آل بويه نبوده است
انگیزه و علت گرايش آل بويه را به شیعه . فعال آن ھا را در سیاست و حكومت ھیچ كنش و ادعايى نبود شیعیان امامیه يافتند كه

بن و بدنه محكمى پیدا كرد و با درخشش , از اين ايام به بعد شیعه امامیه در جامعه. امامیه مى بايست در ھمین نكته جست
  .شیعه امامیه از ھیچ تالشى مضايقه نكردندبیشترى جلوه نمود و آل بويه ھم براى اعتبار بخشیدن به 

  
  جغرافیاى مذھبى شیعه امامیه) ٢

خوارزمى در . رشد و گسترش تشیع و فرقه ھاى متعدد آن بود, از حیث جريان ھاى مذھبى, خصیصه مھم سده چھارم ھجرى
ھاى نخستین تشیع امامیه دانسته عراق را از خاستگاه , يكى از نامه ھاى خود كه در آن از موقعیت و وضعیت شیعه سخن رانده

دامنه , در سده چھارم) ١٢.(و شیعیان امامیه به شمار مى رفت) ع(مإمن دوستداران على, كوفه از آغاز بناى خود) ١١. (است
ھواخواھان متعصب عثمان را داشت , بصره در روزگارى كه كوفه شیعه نشین بود, گسترش شیعه حتى به شھر بصره ھم رسید

و به سخن ناصر خسرو در سده ) ١٣(اما شیعیان به تدريج در بصره ھم رخنه كردند. ياراى مقابله با باورھاى آن ھا نبودكه كسى را 
بود و در جامع بصره چوبى بود كه )) در بصره به نام امیرالمومنین على بن ابیطالب ـ صلوات اهللا علیه ـ سیزده مشھد((پنجم ھجرى 

گفتند . آن پنج شبر و چھار انگشت بود و يك سر آن غلیظتر بود و از چوب ھاى ھندوستان بود درازى آن سى ارش بود و غلیظى((
شھرھاى , و باز بنا به سخن ناصر خسرو و مقدسى) ١۴.))(آن چوب برابر گرفته است و آن جا آورده است) ع(كه امیرالمومنین

در جزيره ابن عمر ) ١۵.(نیمى از اھالى مذھب شیعه داشتندشیعه نشین بودند و در اھواز نیز , قطیف و صعده در يمن, ھجر, عمان
  )١۶.(ھم مشتى شیعه زندگى مى كردند

شیعه , اھل طبريه و نیمى از اھالى نابلس و قدس و بیشتر اھالى امان , )سوريه(در سرزمین شام , طبق كالم مقدسى
ا ھمه مذھب شیعه داشتند و در آن شھر مساجد شھر بزرگى بود با روستاھاى متعدد و اھالى آن ج, شھر طرابلس) ١٧.(بودند

در مغرب ھم بین ) ١٩.(در سرزمین مصر ھم مردم باالى قصبه فسطاط و مردم صندفا مذھب تشیع داشتند) ١٨.(زيبا ساخته بودند
  )٢٠.(تنھا شھر نفطه كال شیعى مذھب بود و اين شھر را كوفه كوچك مى نامیدند, الجزاير و تونس 
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به مازندارن شافعیان زبون بودند و تیغ و : ((به زعم و زبان او. ھا از كانون ھاى شیعیان ايران سخن رانده استبار)) نقض((صاحب 
علوى يا , قم و كاشان و آبه ھمه فتاوى و حكومات برمذھب صادق و باقر و قاضى((به ) ٢١. (قرار داشت)) قلم به دست شیعیان

پنجاه سال به قم برمذھب اھل بیت حكم راند و فتوا نوشت و اكنون بیست سال چنان كه قاضى ابوابراھیم بابويى , شیعى بود
رى در , سبزوار, ارم, سارى, كاشان , آوه, قم, ورامین) ٢٢.))(است كه سیدزين الدين امیره شرفشاه است حاكم و مفتى

  .مصلحگاه ھمه شیعه نشین بودند
از آن روزگار به بعد روساى . شعث در سده اول ھجرى اين شھر را گرفتندقم و شیعه آن ناشى از آن بود كه ياران عبدالرحمان بن ا

و پايبندى اھالى شھر به اصول اعتقادىشان ضرب ) ٢۴(لذا شیعه در اين شھر ريشه گرفت, )٢٣(قم ھمه از اھالى كوفه بودند
د آن را آبادان ساخت و بیست و دو به روزگار حجاج بنا يافت و ھارون الرشی' ه٣٣شھر قم به اعتقاد دمشقى در سال . المثل شد

وى پسرى داشت به نام موسى كه از , عبداهللا بن سعدان يكى از بانیان شھر قم بود, به گفته ابوالفدا) ٢۵.(روستا براى آن قرار داد
در قم ) ع(ضافاطمه معصومه خواھر امام ر' ه٢٠١به سال ) ٢۶.(كوفه به قم نقل كرد و ھمو بود كه تشیع را درآن ديار آشكار ساخت

مزار با , به دستور عضدالدوله. يكى از محبوب ترين اماكن مقدسه ايرانیان گرديد, مدفون شد و اين شھر پس از مشھد مقدس
, مدرسه عزالدين مرتضى, مدرسه اثیرالملك, شھر قم را مدرسه ھاى متعددى چون مدرسه سعد صلب . شكوھى در آن بنا كردند

كه در ھمه ) ٢٧(مدرسه استاد ابوالحسن كمیج و غیره بود, مدرسه ظھیر عبدالعزيز , میره شرفشاهمدرسه سید امام زين الدين ا
  .آن ھا اصول فقه جعفرى تدريس مى شد

پیرامون آن كشتزارھاى آباد و . شھرى بود نامور و كھن ساز) ٢٨.(اھالى كاشان به شیعى گرى شھرت داشتند و ھمه امامى بودند
كاشان را نیز مساجد و . و در آن از جھال و بطال خبرى نبود) ٢٩(فراد با فرھنگى از اين شھر برخاسته بودندا. كاريزھاى فراوان بود

و در كاشان بود كه اھالى ) ٣٠.(با زينت و آالت و عدت و اوقاف و مدرس بود, عزيزيه, شرفیه, مجديه, مدارس متعددى چون صفويه
  )٣١.(از براى امام مھدى مى كشیدند كه در صورت ظھور بى مركب نماندھر صبحگاه اسبى يراق كرده و , بنا به اعتقاد

سنت علوى و ترتیب عید غدير و قدر و ) ٣٢. (ولى ھمه اھالى آن شیعه امامى بودند, اگر چه شھركى بود در كنار رى)آوه(آبه 
بودند با مدرسان زبده اى چون مدرسه عزالملكى و عربشاھى از مدارس معتبر آن . برگزارى مراسم عاشورا در آن معمول بود

مذھب شیعه داشتند و در مواقع مختلف جنگ ھاى ) آوه(مردم آبه , به گفته ياقوت) ٣٣.(سیدابوعبداهللا و سید ابوالفتح حسینى
  )٣۴.(متعددى میان مردم آبه و ساوه بر سر مذھب روى داده بود

ولى به منزلت از شھرھا باز نمى , رى به شمار مى رفتورامین نیز گر چه در سده چھارم ھجرى روستايى از روستاھاى شھر 
در ورامین ھر ماه رمضان سفره عام مى نھادند و . مدرسه رضويه و فتحیه آن با اوقاف متعدد و مدرسان عالم اشتھار داشت. ماند

خیرات و احسانى كه . ودندسنیان و شیعیان آن على السويه و بى تعصب و تمیز داراى ادرارات و رسوم ب. مردم را اطعام مى كردند
اھل ورامین به تعبیر حمداهللا مستوفى در ) ٣۵.(در ورامین ظاھر بود ھمه از بركات رضى الدين ابوسعد و پسران او بنیاد گرفته بود

  )٣۶)).(شیعه اثنى عشرى بودند((قرن ھشتم ھجرى ھمه 
اين شھر ) ٣٧.(ت آن را به ھمه جھان صادر مى كردندو محصوال; سارى شھرى بود آبادان و با نعمت و مردم و بازرگانان بسیار

ارم . اھالى سارى وجوب معرفت خداى را حوالت به عقل و نظر مى كردند. ھمیشه دارالملك و سريرگاه ملوك مازندران بوده است
سخن ناصر قصبه رقه در دوازده فرسخى طبس قرارداشت و به ) ٣٨.(نیز از مضافات سارى بود و ھمه اھالى آن شیعه امامى

مردم ((و به سخن مقدسى ) ٣٩))(آب ھاى روان داشت و زرع و باغ و درخت و بارو و مسجد آدينه وديه ھا و مزارع تمام((خسرو 
  )۴٠.))(رقه ھمه شیعى بودند

د شھركى بو. از صدر اسالم مسكن علويان و سادات و شیعیان به شمار مى رفت, اما سبزوار نیز كه شھر عمده ناحیه بیھق بود
مردم سبزوار ((و به كالم مستوفى ) ۴١(حاصل آن غله و میوه و انگور و نزديك به چھل پاره ديه داشت. خرد با بازارھاى فراخ و خوب

و گرگان يا ) ۴٣.(سبزوار مزين به مدارس نیكو و مساجد نورانى و درس و مناظره و مجلس بود) ۴٢.(بودند)) ھمه اثنى عشرى
زرگ و وسیع و سوادى خرم و كشت و ورز بسیار و نعمت فراخ با مردمانى پاك جامه و با مروت و جرجان شھرى بود با ناحیت ب

) ۴۶.(و اصال شیعیان از قديم االيام در گرگان و طبرستان آوازه اى داشته اند) ۴۵(بودند)) اھل آن جا ھم شیعه((و ) ۴۴(,میھمان دار
قھستان يا كوھستان در زمره سرزمین خراسان بود و ) ۴٧.(ر مى رفتتفرش يا طبرس نیز از شھرھاى شیعى نشین ايران به شما

  )۴٨.(اكثر اھالى آن شیعه بودند. قصبه آن را قاين مى گفتند
شھر رى بود ) ۴٩.(شھر رى ام البالد ايران بود و ھیچ گاه از وجود شیعیان امامیه خالى نبود و شیعه در آن جا منزلتى تمام داشت

. عمربن سعد را بد بخت كرد و به كشتن حسین بن على واداشت و آتش دوزخ را برگزيد((امارت آن  وعده, كه به گفته مقدسى
بود كه پیروان بزرگوار و قاريان و پیشوايان و زاھدان و )) از منظر مقدسى شھر رى يكى از مادر شھرھاى افتخار آمیز اسالم) ۵٠))(

, اھالى اكثر واليات شھر رى شیعه اثنى عشرى بودند) ۵١.(ھاى پرآوازه داشتكتابخانه . جنگجويان واالھمتان از آن برخاسته بودند
درب زامھران و درب مصلحگاه در شھر رى يك سره شیعه ) ۵٢.(به جز روستاى قوھه و چند موضع ديگر كه مذھب حنفى داشتند

  .نشین بودند
در ) ع(ون مرقد مبارك على بن موسى الرضاشیعى امامى باشند چ, طبیعى است كه اھالى نوقان كه از مضافات شھرطوس بود

. در سده چھارم دژى براى آن ساخته شده بود كه خانه ھا و بازارھا داشت) ۵٣. (آن جا بود و مردمان آن جا به زيارت مى رفتند
چنان كه گذشت اكثر اھالى سرزمین ) ۵۴.(عمیدالدوله فائق نیز مسجدى بدان ساخت كه در ھمه خراسان ھمتايى نداشت

شیعه اثنى عشرى خاصه از سده چھارم به بعد در اين سرزمین . شیعى مذھب بودند) گیالن و ديلمستان, مازندران(مال ايران ش
  .به تدريج رخنه كرد و جاى زيديه را گرفت

ھم يك اھل كرج ابودلف در نزديكى اراك امروزى ) ۵۵.(شیعیان بسیار بودند, به خصوص در كرانه ھاى دريا, در سرزمین فارس ھم
مثال در ; محله ھاى خاص شیعیان بوده است, از اين ھا گذشته در بسیارى از شھرھاى معتبر ايران. سره مذھب شیعه داشتند

چنان كه بین . در نیشابور ھم جمعى از شیعیان امامى زيست مى كردند) ۵۶.(قزوين محله اى بود كه شیعیان در آن سكنا داشتند
در شھرھاى . اصال در نیشابور شیعه جاذبه خاصى داشته است) ۵٧.(به جنگ ھم كشیده بود كرامیان و شیعیان اين شھر كار

ساوه و ھمدان ھم تعداد شیعیان و علويان معتنابه بود و در واقع آن مايه بودند كه مراسم خاص شیعیان را در ايام ويژه , اصفھان 
  .در شھر ھمدان خانواده اى شیعى معروفیتى داشتند .آزادانه به جاى آورند و كسى را ياراى مقابله با آن ھا نباشد

در واليت حلب و حران و كوفه و كرج و بغداد و مشاھد ائمه و مشھد رضا و قم و قاشان و آوه و ((به گفته عبدالجلیل قزوينى رازى 
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رى و نواحى بسیار از وى و سبزوار و گرگان و استرآباد و دھستان و جرباذقان و ھمه بالد مازندران و بعضى از ديار طبرستان و 
و بدان ھا نیشابور را نیز مى بايست ) ۵٨(;بودند)) ھمه شیعى اصولى و امامتى, بعضى از قزوين و نواحى و بعضى از خرقان 

  )۵٩.(بودند)) ھمه مجبران و مشبھان((وى معتقد است كه به واليت سیستان بوى شیعه نرسیده بود و . افزود
عمارت . برجسته ترين كانون ھاى شیعى در ايام آل بويه بنیان گرفت و به تدريج جانشین كوفه شد نجف اشرف به عنوان يكى از

نجف رفته رفته . برپا كرد و آن را آبادان ساخت) ع(او اين شھر را در كنار مرقد امام على. اين شھر منسوب به عضدالدوله ديلمى بود
بنا ) توسط امیر سیف الدوله صدقه بن منصوربن مزيد(شھر حله ' ه۴٩۵پس از آن در سال . يك واليت كامال شیعه نشین شد

بسیارى از علماى ) ۶٠.(گذاشته شد و در زمان آمدن مغوالن به ايران يكى از مراكز مھم شیعیان اثنى عشريه برشمرده مى شد
آل بويه را در شكل . شیعیان امامیه بود اين جا نیز مجمع. شھر كربال ھم مشھورتر از آن است كه به ذكر در آيد. امامیه از حله بودند

, در زمان حكومت سیف الدوله حمدانى كه شیعه امامى بود. نقش مھمى بوده است) ع(گیرى اين شھر و بناى مرقد امام حسین
خصوصا كه اھل حلب بیشتر شیعه بوده اند و اواخر خالفت عباسى ; دو شھر دمشق و حلب خالى از شیعیان امامى نبوده است

در شھر حمص نیز شیعیانى از امامیه ديده مى شدند كه در شیعى گیرى خود غلو مى . مذھب امامیه اقتدا مى كردندبه 
در موصل ھم محله اى وجود داشت كه خاص شیعیان امامیه بود و گاه بین شیعیان اين محله و سنیان محالت ديگر بر ) ۶١.(كردند

  .سر مسائل مذھبى اختالف باال مى گرفته است
در بغداد از ھمه مذاھب پیروانى وجود . رقلب دارالسالم يعنى بغداد نیز فعالیت شیعیان امامى جريان داشت و اوضاع نوع ديگر بودد

و ) ۶٢(كانون اصلى تجمع شیعیان بود, محله كرخ بغداد. حنابله و شیعیان : داشتند ولى دو مذھب تواناتر و قوىتر از سايرين بود
, به ويژه باب البصره, در محله غرب دجله ھم. در محله باب الطاق ھم در اين سوى پول بزرگ گرد آمدندپس از سده چھارم ھجرى 

براثا ھم محله . مجتمع بودند و خصومت شديدى با شیعیان داشتند و ھمه آن ھا در زمره حنابله بودند) ھاشمیان(سادات عباسى 
براثا مسجدى داشت به ھمین نام كه از آن شیعیان بود و در آن جا نماز ) ۶٣. (اى در مقابل محله كرخ و در جنوب باب المحول بود

چندان ماھیت , تا ايام آل بويه شورش ھايى كه در محله كرخ رخ مى داد. محله كرخ مركز داد و ستد و بازرگانى بود. مى گزاردند
محله ھاى كوچك , جوزى عالوه بر محله كرخ به اشاره ابن. شیعى نداشت و بیشتر متإثر از عوامل سیاسى و اقتصادى زمانه بود

سوق يحیى و , باب الطاق, محله ھايى چون نھرالطابق در ھمان منطقه و سوق السالح; ديگرى در بغداد از آن شیعیان بود
  )۶۴.(در شرق بغداد جايگاه اجتماع شیعیان به شمار مى رفت) مشھور به بندر(الفرضه

خبر به خلیفه بردند كه گروھى براى طعن و لعن صحابه در . ر در مسجد براثا گرد آمدندبراى نخستین با' ه٣١٣شیعیان در سال 
از آن ھا مھرھايى . مإموران چندين تن از نمازگزاران را دستگیر و استنطاق كردند. دستور تفتیش داد. مسجد براثا مجتمع شده اند

مسجد را صادر كرد و مسجد براثا با خاك يكسان شد و خلیفه دستور تخريب . از گل سفید منقوش به نام امام به دست آمد
فرمانى صادر كرد تا معاويه و يزيد را علنا , امیراالمراى بغداد, على بن يلبق' ه٣١٢درسال ) ۶۵.(ضمیمه قبرستان مجاور گرديد

مسجد ' ه٣٢٨در سال , امیر االمراى بغداد, بجكم) ۶۶.(ھمین اقدام موجب شورش و آشوب عوام گرديد, درمنابر لعن و طعن كنند
اداره آن را دراختیار شیعیان قرار , ولى وقايع بعدى, بازسازى اين مسجد براى سنیان بود. ازنو ساخت, براثا را بزرگ تر از سابق 

  .معزالدوله بويھى وارد بغداد گرديد و وقايع دگرگونه شد' ه٣۴۴درسال ) ۶٧.(داد
ر آن جا طايفه بنى اسد توطن داشتند و ديلمیان را نیز گاھى مقام در آن جا بود و د. حويزه نیز از شیعه امامیه خالى نبوده است

بعدھا حويزه مإمن و مسكن آل مشعشع شد كه از خاندان . شیعه امامیه و از مخلصان سادات و علويه بودند, اين ھر دو طايفه
  )۶٨.(ھاى شیعى افراطى برشمرده مى شدند

  
  ى امامیهآل بويه و سازمان بندى اجتماع) ٣

  الف ـ منصب نقابت
از مطالب گذشته راجع به كم و كیف شیعیان در سرزمین ھاى اسالمى دريافتیم كه شیعه امامیه درآستانه تشكل عقیدتى خود 

آن مايه نیروى انسانى را داشته كه بتواند در قدرت ھاى سیاسى آينده نقشى كار آمد و قاطع داشته ) خاصه پس از غیبت كبرا(
با تشويق و ترغیب , مان يابى اجتماعى و سیاسى امامیه از ھمین روزگار شروع شد و اقدامات آل بويه ھم كه ظاھراسا. باشد

بويھیان براى ايجاد تعادل مذھبى در جامعه با امعان نظر به ايمان و . اين سامان يابى را تسريع كرده است, شیعیان امامیه بوده
عملكرد آن ھا اگر . امیه توجھى خاص مبذول داشتند و توان بیشترى بدان ھا بخشیدندبه علويان و شیعه ام, عقیده شیعى خود

بويھیان پس از . بسیار اثر داشته است, به ھر حال اقدامى بوده كه در سازمان بندى اجتماعى تشیع, ھم سیاسى به حساب آيد
آن ھا اين عنصر تعادل را در . نگه دارند, به نفع آن ھا, نیازمند عناصرى بودند كه تعادل و موازنه را در جامعه, ابقاى خالفت عباسى

و شیعیان يافتند كه از مدت ھا پیش موقعیت خود را در ھیئت جبھه مخالف خالفت عباسى تثبیت كرده ) و يا طالبیان(وجود علويان 
  .بويھیان به طالبیان عنايت بیشترى نشان دادند. بودند

آمدن در قصر خلیفه دستور داد ده ھزار درھم نزد نقیب آل ابى طالب ببرند تا در میان علويان معزالدوله پس از تسخیر بغداد و فرود 
منصب نقابت از جمله مناصبى بود كه بويھیان مى توانستند با آن در مقابل خالفت عباسى مشق سیاسى ـ ) ۶٩.(تقسیم كند

گاه در كار علويان دخالت كرده و نقباى آن ھا را از میان  ,از آن روزگارى كه عباسیان بر سر كار آمده بودند) ٧٠.(عقیدتى كنند
با روى . منصب نقابت موروثى بود) ٧١.(خودشان انتخاب مى كردند و اين البته با خواست و سلیقه علويان ھم جھت و ھمگون نبود

معزالدوله حقوق و . ج سازدمعزالدوله تصمیم گرفت كه علويان را از قلمرو قدرت قضايى نقیب عباسى خار, كار آمدن بويھیان 
نخستین سرپرست اين ديوان حقوقى ابوالحسین . امتیازات ويژه اى براى نقبا در نظر گرفت و ديوان خاصى براى آن ھا تعیین كرد

علويان  نقیب علويان را از میان سادات و, آل بويه , از اين زمان به بعد) ٧٢.(بود) ع(احمد بن على كوكبى از اعقاب امام زين العابدين
چنان كه ابوعبداهللا محمد ملقب به . نقیب علويان سخت مورد حرمت شیعیان قرار داشت. صاحب نفوذ اختیار و انتخاب مى كردند

ابن داعى . معزالدوله را تحت فشار قرار دادند, ابن داعى چنین احترامى را صاحب بود و شیعیان براى انتخاب وى به سمت نقابت
, لیفه عباسى خلعتى دريافت نكند و به رسم معھود در مقابل خلیفه حاضر نشود و جامه سیاه برتن نكندبه شرط آن كه از سوى خ

  .از اين نكته پیداست كه نقیب را دستى در كارھاى سیاسى بوده است). 'ه٣۴٨(منصب نقابت را پذيرفت 
نقیب بازگذاشت و به طرزى يگانه محترمش شمرد تا  معزالدوله عرصه را براى فعالیت. دايره نفوذ و قدرت نقیب فروتر از خلیفه نبود

جاى , اين كه معزالدوله از سر صداقت اين كار را انجام مى داده و يا از سر سیاست. آن جا كه او را اليق و شايسته خالفت دانست



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۵ 
 

بھإ الدوله . اعمال بوده است به ھر حال جلب قلوب علويان و سادات و شیعیان از جمله عوامل تعیین كننده در اين. ترديد وجود دارد
را به نقابت علويان عراق برگزيد و او را ملقب به ذوالمناقب ) پدرشريف مرتضى و شريف رضى(ابواحمد موسوى ' ه٣٩۴در سال 
بار ديگر نقابت علويان عراق را به ' ه٣٩۶بھإالدوله در سال . ابواحمد موسوى پیش تر ھم اين منصب را عھده دار بود) ٧٣.(ساخت

در شھرھاى ) ٧۴. (ريف رضى واگذار كرد و به او لقب ذوالحسبین و به برادرش شريف مرتضى نیز لقب ذوالمجدين اعطا نمودش
چنان كه عضدالدوله بارھا . نقیبى برايشان انتخاب مى شد, ديگر ھم كه تعداد علويان زياد بود و امكان جعل نسب آن ھا مى رفت

صابى متن فرمان نقابت ابواحمد موسوى )) رسائل((در . كوفه و بصره و اھواز نقبايى تعیین كرداين كار را انجام داد و در واسط و 
در كیفر علويان خطا . در فرمان مزبور به ابواحمد توصیه شده كه جانب علويان را نگه دارد و با كھتران مھربان باشد. موجود است

نام ھاى آن ھا را در دفاتر خاصى ثبت نمايد . والدينشان را به میان نكشد به آن ھا دشنام ندھد و نام. صبر و حوصله پیش گیرد, كار
اگر كسى خود را علوى نامید و شھادت شھود آن را ثابت . و مإموران ھم اين كار را انجام دھند تا اشتباه در نسب آن ھا راه نیابد

اگر كسى از يك علوى . نیز نھايت دقت را به كار بندد در ازدواج علويان. در عقوبت و كیفر رسانى او لحظه اى درنگ ننمايد, نكرد
  )٧۵.(ھیچ امتیازى به علوى مذكور قائل نشود, شكايت و شكوه كرد در احقاق حق طرفین
  ب ـ ترويج و توسعه آداب و مراسم شیعى

بلكه دامنه بیشترى گرفت و به بسیارى از آيین , ھوادارى از علويان و شیعیان به ھمین جا ختم نشداقدامات بويھیان درحمايت و 
در شھر بغداد به  ٣۵٢معزالدوله در ماه محرم سال . صورت رسمى بخشید, ھاى شیعى كه سالیان دراز بین آن ھا رواج داشت

) ع(جامه سیاه به عالمت عزا بپوشند و در سوك حسین على. مردم دستور داد تا دكان ھا و اماكن كسب و حرفه را تعطیل كنند
در . در اين روز سنگ تمام گذاشتند, شیعیان كه در پى فرصتى براى تثبیت ھويت مذھبى خود در جامعه بودند) ٧۶.(بگردند و بگريند

چون موى پريشان و ; سھمى بود, و اندوهزنان را نیز در اين مراسم حزن . از نوشیدن آب امتناع نمودند; بازارھا خیمه ھا بر پا كردند
سنیان را ياراى مقابله با ) ٧٧.(مويه و ندبه آغاز كردند, روى سیاه كرده و جامعه چاك زده در شھر راه افتادند و بر سر و سینه زنان

  )٧٨.(آنان بودآن ھا نبود چون ھمه اين كارھا زير چتر حمايت معزالدوله انجام مى گرفت و تعداد شیعیان نیز فزون تر از 
روز عید را يك روز , مراسم عاشورا مفصال برگزار شد و اگر روز عاشورا با عید نوروز و يا مھرگان تقارن مى يافت, از اين زمان به بعد

نكته قابل توجه اين كه بويھیان ظاھرا در رسمیت ) ٧٩.(مراسم عید به تإخیر افتاد' ه٣٩٨چنان كه در سال , به تإخیر مى انداختند
چون يازده سال بعد از اين واقعه بود كه شیعیان مصرى درسوك , پیشقدم تر از فاطمیان بودند, بخشیدن به مراسم روز عاشورا

  ).'ه٣۶٣(به عزا نشستند) ع(شھادت امام حسین
كه عید شب پنجشنبه ھیجدھم ذيحجه دستور داد ) 'ه٣۵٢(باز در ھمان سال . معزالدوله به برپايى مراسم عاشورا بسنده نكرد

در بازارھا و در محل شرط آتش . نوبت چیان طبل و شیپور بزنند. غدير خم جشن گرفته شود و شھر بغداد چراغان و آذين بندى گردد
  )٨٠.(بر پا دارند و آتش بازى كنند و بامدادان شترى قربانى و نماز عید برگزار نمايند

ه تمام برگزار شد و شیعیان اظھار سرور و شادمانى مى كردند و با شكو, ساالنه, مراسم عید غدير خم از اين ايام به بعد
ده سال بعد ھم يك چنین مراسمى را شیعیان مصر بر پا كردند و عید غدير . صبحگاھان شترى نحر كرده و نمازى به جاى مىآوردند

  ).'ه٣۶٢(را جشن گرفتند
  

  ج ـ مناقشات مذھبى
حركتى تند علیه ' ه٣۵١قعیت شیعیان در جامعه دست به اقداماتى بزند در سال احمد معزالدوله پیش از اين كه براى اعتالى مو

كردند و زمینه را براى اقدامات بعدى او )) سب صحابه((او در اين سال دستور داد تا بر ديوارھاى مساجد بغداد . سنیان راه انداخت
ود و عرصه مبارزه و مناقشه بین اھل سنت را گسترده اين اقدامات خالى از ھنگامه جويى ھا و برخوردھا نب) ٨١.(ھموار ساختند

چھره نمود و بین شیعه و سنى برخوردى به ' ه٣۵٣اھل سنت به تقابل برخاستند و نخستین جلوه اين تقابل در سال . ساخت
نى را سوار اھل تسنن در محله سوق الطعام بغداد ز. نیز فتنه اى بزرگ بین مذھب فريقین برخاست' ه٣۶٣در سال . وقوع پیوست

در جنگند و ) ع(ھنگامه اى آفريدند كه مثال با اصحاب على, يكى را طلحه نامیدند و ديگرى را زبیر , شتر كردند كه عايشه است
  )٨٢.(شبیه جنگ جمل را بازنمايى كردند

شیعه نشین و پايگاه محله كرخ كه . فتنه عظیمى در بغداد به وقوع پیوسته بود' ه٣۶١دو سال پیش از اين واقعه يعنى در سال 
) ٨٣.(باال گرفت) وزيرخلیفه(و ابى الفضل شیرازى ) نقیب(دستخوش آتش گشت و اختالف بین ابى احمد موسوى , تجارت بود

انسان ھاى زيادى جان باختند . نیز اين محله به آتش كشیده شد و علت آن ھم عصبیت بین دو مذھب بود' ه٣۶٢چنان كه در سال 
اختالفات مذھبى ھم چنان ادامه يافت و ساالنه تعدادى از طرفین . و اموال زيادى تباه گشت و به غارت رفت و دكان ھاى بى شمار

  .در اين میان حكام و فرمانروايان نیز آتش اختالف را تیزتر مى كردند تا خود به راحت حكومت برانند. را قربانى گرفت
از مناقشات مذھبى اعالنیه اى صادر كرد بدين مضمون كه ازين پس احدى  ھنگامى كه عضدالدوله وارد بغداد گرديد براى جلوگیرى

ھیچ كس اجازه ندارد با توسل به نام . اجازه ندارد در مساجد و خیابان ھا و يا در ھر مكان عمومى ديگر موعظه كرده و خطبه بخواند
ھر . ب مى كند تنھا مى تواند قرآن بخواندھر كس كه رحمت الھى را طل. از خداوند طلب بخشايش كند) ص(صحابه پیامبر اكرم

ظاھرا دستگیرى نقیب ابى احمد موسوى نیز در ھمین جھت بوده . كس اين فرمان را نقض كند مجازات اعدام در انتظار اوست
  )٨۴.(است كه به فارس اعزام شد

مساجد . ھر بغداد را آبادان ساختش. عضدالدوله از جمله سالطینى بود كه در فرونشاندن آتش اختالف مذھبى مجدانه عمل كرد
صالت و ھدايايى به خاندان ھاى شريف و اصیل زادگان و ضعفاى مجاور مكه و مدينه و مجاورين و خانواده . و بازارھا را ترمیم كرد

بخشید و آرامش و امنیتى به مردم در جلوگیرى از آشوب و فتنه ) ع(و امام حسین) ع(ھاى شريف مشاھد متبركه امام على
بار , البته موقت بود چون پس از مرگ او , اقدامات عضدالدوله براى پیشگیرى از مناقشات مذھبى) ٨۵).('ه٣۶٩(نگیزى تدارك ديد ا

) 'ه٣٨٩(به خصوص پس از استیالى محمود غزنوى بر خراسان و اظھار اطاعت وى از خلیفه , ديگر آتش اختالفات شعله ور شد
  .را به سیاق مراسم روز عاشورا وعید غدير باب كردندسنیان جانى گرفتند و دو رسم جديد 

براى مصعب بن زبیر مراسم سوگوارى برپا كردند و ھشت روز پس از عیدغدير ھم به مناسبت روز , آن ھا ھشت روز پس از عاشورا
اين جشن . غار حرا دانستند با ابوبكر به) ص(جشنى برپا داشتند و دلیل برپايى آن را ورود پیامبر, غار كه خود يوم الغارش خواندند

خلیفه القادر نیز با ھوادارى از اھل سنت بر تشنج و تنش فضاى موجود , از اين ايام به بعد) ٨۶.(برپاشد ٣٨٩در روز اول ذيحجه 
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اعالم داشت كسانى ' ه۴٢٠او در سال . القادر با ھمكارى و ھمدستى محمود غزنوى به سركوبى شیعیان پرداخت. مذھبى افزود
شايسته تكفیر خواھند , بلكه حادث است, الفت ابوبكر و عمر و عثمان را نفى كنند و معتقد باشند كه قرآن قديم نبودهكه خ
  )٨٧.(شد

آن ھا در واسط و بغداد در ايام ماه محرم به خانه ھاى . از اين زمان به بعد سنیان در سركوبى شیعیان حالت تھاجمى يافتند
شورش ھا و درگیرىھايى بین , تقريبا ھمه ساله در ايام ماه محرم و عید غدير. به آتش كشیدندشیعیان ھجوم برده و آن ھا را 

فتنه عظیمى بین آن ھا برخاست كه به دنبال آن محله ' ه۴٢٢در سال . شیعیان و سنیان رخ مى داد و تلفاتى از طرفین مى گرفت
چند سال بعد ھم . وحشت بر سرتاسر بغداد مستولى گشتكرخ بغداد طعمه آتش شد و خانه ھاى آن به غارت رفت و تشويش و 

تاجايى كه بغداد به مدت نزديك به چھل سال ) ٨٨.(عیاران و باطل پیشگان وارد معركه شدند و اختالفات فريقین ابعاد تازه اى يافت
یراالمراھا و يا صاحبان در اين ايام افرادى از حكمرانان و خاصه ام. مدام دستخوش جنگ ھاى فرقه اى و مناقشات مذھبى بود

در . چندان توفیقى نمى يافتند, فرامین شداد و غالظ صادر مى كردند ولى در عمل, گاه براى جلوگیرى از اين برخوردھا, شرطه
و تمامى ) 'ه۴۴٩(در محله كرخ بغداد دستخوش غارت گرديد ) شیخ طوسى(يكى از اين تھاجمات بود كه خانه ابوجعفر طوسى 

  )٨٩.(تر و منبرى كه ھنگام تدريس و وعظ و خطابه باالى آن مى رفت چپاول و طعمه آتش شدكتاب ھا و دفا
در عھد او علماى شیعه را قتل و صلب كردند . گفتنى است كه با روى كار آمدن محمود غزنوى عرصه بر شیعیان امامیه تنگ تر شد

اينان دست ھا ((دستارھا در گردن آن ھا و شیعیان كردند كه . منبرھا بشكستند و آن ھا را از مجالس وعظ و خطابه باز داشتند; 
و آن چه لشكر غزنین با ) ٩٠.))(در نماز فرو گذاشته اند و بر مرده پنج تكبیر كرده اند و پس از سه طالق تجديد نكاح كرده اند

تقرير ملك خود انجام داد ولى چون  اين كارھا را محمود غزنوى براى ھیبت و. بعدھا غزان با مسلمانان نكردند, شیعیان رى كردند
  )٩١.(علماى شیعه بار ديگر بر سرقرار و قاعده خود رفتند و به تقويت امامیه پرداختند, رفت

  
  د ـ مناقب خوانى

جلوه ھاى اجتماعى ويژه اى پیدا مى كرد كه مناقب , گاه, اين تالش. شیعیان امامیه در پرورش خاص مذھب خود مى كوشیدند
, فضاى باز مذھبى كه با روى كار آمدن آل بويه در سرزمین ھاى اسالمى و به ويژه در بغداد به وجود آمد. جمله بودخوانى از آن 

شمارى از شیعیان در كوچه و . مناقب خوانى بود, يكى از مھم ترين وسايل تبلیغى و دعوت آنان. فعالیت شیعیان را شدت بخشید
اين افراد را . مى خواندند) علیھم السالم(ابیاتى در منقبت و مدح اھل بیت و ائمه, لندبازار راه مى افتادند و با صداى خوش و ب

. را به سوى شیعیان متمايل سازد) علیھم السالم(اين كار مى توانست مردم و دوستداران اھل بیت. مناقب خوان مى گفتند
مذھب و اعتقادات خود را به اثبات برسانند , سنت بود شیعیان با اين كنش مى خواستند در جامعه آن روزگار كه اكثريت از آن اھل

  )٩٢.(و افرادى را به سوى خود جذب و جلب نمايند
تإثیر مناقب خوانى براثر گذشت زمان در ذھن فرھنگ جامعه آن زمان عمیق تر شد و جلوه اى از اشتیاق شیعیان نسبت به مذھب 

خاصه در محله , جوزى بارھا صحبت از مناقب خوانانى كرده كه در بغدادابن . گرديد) علیھم السالم(خويش و دوستدارى اھل بیت
مخصوصا كه بعضى از آن ھا در مجالس و . مناقب خوانان ھمواره در معرض ضرب و شتم بودند) ٩٣.(فعالیت داشته اند, كرخ

دچار رنج و تعب نیز مى بازارھاى اھل سنت به مناقب خوانى مى پرداختند و خطر را به جان مى خريدند و طبیعى است كه 
) كه زوجه اصفھبد على در سارى بود(مثال بوطالب مناقبى از جمله مناقب خوانان معروفى بود كه سلقم دختر ملكشاه ; شدند

ولى اين كار نیز او را از مناقب خوانى باز نداشت و تا آخر عمر در شھرھاى ايران به مناقب خوانى ) ٩۴.(دستور داد زبان او را بريدند
  )٩۶.(يكى ديگر بوالعمید مناقبى بود كه از رى به سارى گريخت و در آن جا از سوى شیعیان اعزاز و اكرام ديد) ٩۵.(پرداخت

در واقع مناقب خوانى شیعیان راه را براى پیدايى شیوه اى ديگر . اھل سنت نیز در مقابل مناقب خوانى شیعیان به تقابل پرداختند
اين ھا را فضايلى و ; افرادى از آن ھا در كوچه و بازار راه افتادند و در فضیلت صحابه اشعارى خواندند. داز آن نوع در بین سنیان گشو

  .يا فضايل خوانان مى گفتند
لباس ھاى مندرس به تن مى كردند و ريش مى تراشیدند و در كوچه و . گروھى ديگر از شیعیان نیز خود را به ديوانگى مى زدند

, به حساب ديوانگى آن ھا, اھل سنت. مى گفتند, مى دانستند) علیھم السالم(ب و مثالب اھل بیت و ائمهبازار ھر چه در مناق
ظاھرا ريشه در سنت , گفتنى است شكل گیرى پرده خوانى كه تا اين اواخر در جامعه رايج بوده) ٩٧.(كمتر متعرضشان مى شدند
  .مناقب خوانى داشته است

, ديگرى در جامعه بروز مى كرد و اغلب به دو دستگى ھا و ناھماھنگى ھاى اجتماعى مى انجامید اين نوع فعالیت ھا گاه با جلوه
محسوب مى )پست(فضل و مرعوش ھر دو از پیك ھاى سريع القدم ديوان بريد . دو گروه فضلى و مرعوشى از آن جمله بودند

ھمین مسئله به تدريج رنگ مذھبى به . ه داشتندو ھر دو طرفدارانى در جامع; فضل اھل سنت بود و مرعوش اھل شیعه. شدند
فضلى ھا و مرعوشى ھا در اھواز دو فرقه مذھبى , تا آن جا كه به كالم مقدسى. خود گرفت و ماده شیوع اختالفات مذھبى گرديد

  )٩٨.(متخاصم به شمار مىآمدند و مدام در زد و خورد با يكديگر بودند
  
  ـ توسعه مشاھد متبركه' ه

علیھم (طیف وسیع ترى يافت و شامل مشاھد متبركه ائمه, كه با نفوذ و قدرت آل بويه در مذھب تشیع برخاسته بود موج تحوالتى
زيارت آن ھا را نیز تشويق , بويھیان عالوه براين كه اين مشاھد را تحت نظارت و حمايت خود قرار دادند. شیعه نیز شد) السالم

توسعه يافت و نجف اشرف بافت تازه اى پیدا كرد و شیعیان نیز در ) ع(رالمومنین علىآرامگاه امی, به دستور عضدالدوله. كردند
) ٩٩.(بدان جا سرازير شد و نجف اشرف آبادان گشت, حتى از مصر, توسعه آن كوشیدند و تحفه ھا و ھداياى زيادى از جوانب 

كمك , برود و در ضمن زيارت به جماعت نادار و فقیر) معلیھم السال(عضدالدوله را عادت براين بود كه به زيارت مشاھد متبركه ائمه
زمانى كه اباكالیجار وارد بغداد گرديد ) ١٠١.(عزالدوله بختیار نیز بارھا به زيارت نجف اشرف و كربالى معال رفت) ١٠٠.(و يارى رساند

جالل الدوله نواده ) ١٠٢.(رفت ))ع(آرامگاه موسى بن جعفر(پیش از ھمه به زيارت كاظمین , تا حكومت را سر و سامانى بدھد
با خانواده خود راھى زيارت كربال و نجف گرديد و فاصله يك فرسنگى از خندق شھر تا مشھد ' ه۴٣١عضدالدوله ھم در سال 

  )١٠٣.(را پاى برھنه طى كرد) ع(امیرالمومنین على
رصافه و باب الطاق بغداد خیمه ھاى بزرگى بر در محله ' ه٣٢٩مثال در سال ; براى رفاه حال زوار ھم گاه تداركاتى ديده مى شد
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چندان بى خطر , البته گفتنى است كه زيارت مشاھد متبركه در آن ايام) ١٠۴.(پاداشتند تا زوار كربال در آن ھا به استراحت بپردازند
كه اين قضیه بارھا رخ  چنان. گاھى گروه ھايى از اھل سنت راه زوار را سد كرده و با آن ھا بدسلوكى مى كردند. ھم نبوده است

يكى ديگر از درگیرىھا در ايام زيارت نیمه شعبان ) ١٠۵.(بود' ه۴٢٢داد و تلفات زيادى به جاى گذاشت و يكى از اين وقايع در سال 
 گروھى از سنیان ھم به تالفى اين كار. در اين سال شمارى از شیعیان به قصد زيارت راھى كربال شدند. اتفاق افتاد ۴٢۵در سال 

  )١٠۶. (اين فعل و انفعاالت به درگیرى بین دو گروه انجامید و تلفاتى از طرفین گرفت. به زيارت قبر زبیر رفتند
عضدالدوله كه از روحیه . شور و اشتیاق بويھیان را در خصوص اھل بیت و ائمه شیعه مى توان در وصاياى آن ھا ھم مشاھده كرد

دفن شود و او نخستین كس از ) ع(از مرگ در جوار آرامگاه امیرالمومنین على مذھبى خاصى برخوردار بود وصیت كرد كه پس
آل بويه در . پسران او شرف الدوله و بھإالدوله ھم در نجف به خاك سپرده شدند) ١٠٧.(بويھیان بود كه در نجف اشرف مدفون شد

مینه رشد و گسترش فعالیت ھاى مذھبى تالش براى توسعه موازين شیعى در جامعه از علماى اھل تشیع ھم حمايت كرده و ز
  .آن ھا را فراھم مى ساختند

  چھره ھاى برجسته مذھب امامیه) ۴
  )'ه٣٢٩متوفاى (الف ـ كلینى 

در حديث و ) علیھم السالم(ابوجعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق كلینى از چھره ھاى درخشان فقه امامیه و از روات ثقات ائمه
. لمى آشنا به اخبار و احاديث بود و در اين زمینه اكثر علماى شیعه را بر او اعتمادى راسخ استوى عا) ١٠٨.(ضبط آن بوده است

او كه معروف ترين محدث و فقیه امامى اوايل سده ) ١٠٩.(كلینى را مى بايست از علماى پیشرو مذھب امامیه به شمار آورد
االصول من , ى كه جزء كتب اربعه شیعه امامیه نیز ھستاثر مھم فقھى و. به ثقه االسالم اشتھار داشت, چھارم قمرى بود

متعلمان و طالب را , اين كتاب در عرض بیست سال تإلیف شد و طورى تنظیم گشت كه در ھمه فنون علم دين. الكافى است
ت كه فروع و روضه و مركب از سى كتاب اس, اين كتاب شامل سه بخش عمده اصول ) ١١٠.(كفايت و راھجويان را ھدايت كند

بخش اصول درباره اصول عقايد و بخش فروع راجع به فقه تشیع و بخش . اولین آن ھا كتاب العقل و آخرين آن ھا كتاب الروضه است
) ١١١.(در بغداد رخ داد و درباب الكوفه بغداد به خاك سپرده شد' ه٣٢٩فوت كلینى در سال . سوم حاوى خطبه ھا و مواعظ است

كتاب ھايى چون رد برقرامطه كه حكايت از موضع . كتب ديگرى نیز نوشت كه امروزه موجود نیستند, ىكلینى به غیر از كتاب كاف
  )١١٢. (كتاب رجال و غیره از آن جمله ھستند, كتاب رسائل ائمه, داشته) اسماعیلیه(گیرى امامیه در مقابل قرامطه

  
  )'ه٣٨١-٣١١ابن بابويه (ب ـ شیخ صدوق 

بن موسى بن بابويه ملقب به شیخ صدوق و معروف به ابن بابويه از بزرگان شیعه و دانشمندان  ابوجعفر محمدبن على بن حسین
شیخ صدوق . آثار او در زمینه فقه و اصول و كالم شیعه امامیه كمال مطلوب زمانه اش را نشان مى دھد. مشھور امامیه است

) ١١٣.(بار بود كه در میان ھم روزگاران خود ھمانندى نداشتهمتبحر در علم رجال و نقاد اخ, حافظ احاديث, دانشمندى جلیل القدر
شیخ صدوق كه بیشتر ايام عمر خود را در شھر ) ١١۴.(نجاشى او را از چھره ھاى برجسته علمى شیعه در خراسان نوشته است

جلوه . مباحثه و مناظره پرداختيكى از چھره ھاى مورد عالقه ركن الدوله بويھى بود و چندى را در خدمت او گذارند و به , رى گذراند
شیخ صدوق در كتاب خود عیون اخبار ) ١١۵.(ھايى از اين مباحثات را در كتاب اكمال الدين و تمام النعمه او مى توان مشاھده كرد

 الرضا از سفرش به مشھد امام رضا صحبت داشته و خاطره خود را با ركن الدوله كه از وى خواسته تا در مشھد در حق وى دعا
  )١١۶.(بازگويى كرده است, كند

شیخ صدوق چندى را نیز به سفر بغداد رفت و در آن جا به تحصیل و تعلم و تعلیم پرداخت و بزرگان علما از محضر او درباب احاديث 
 تعداد آثار او را بالغ بر سیصد. مجموعه تإلیفات شیخ صدوق نشان از دانش وسیع و قداست نفس او است) ١١٧.(بھره گرفتند

ولى معروف ترين و مھم ترين اين آثار كه . اثر او را نام برده است ١٨٩عنوان نوشته اند و شیخ طوسى در الفھرست خود نزديك به 
آن را در , شیخ صدوق طبق تصريح خود در مقدمه اين كتاب. در رديف كتب اربعه شیعه قرار گرفته من اليحضره الفقیه است

  )١١٨.(شرايع و احكام قرار داده است, حالل و حرام, منتھا موضوع آن را در فقه, اى رازى نوشتهاستقبال من اليحضره الطبیب زكري
معانى , از ديگر آثار چاپى شیخ صدوق االمالى. حديث است ۵٩۶٣كتاب من اليحضره الفقیه در چھار مجلد تنظیم شده و حاوى 

رى چشم از جھان بربست و در جوار شاھزاده عبدالعظیم به  در' ه٣٨١شیخ صدوق در سال . الخصال و االعتقادات است, االخبار
  )١١٩.(خاك سپرده شد
  )'ه۴١٣-٣٣۶(ج ـ شیخ مفید 

در حوالى شھر عكبرى چشم ' ه٣٣۶ابوعبداهللا محمدبن محمدبن نعمان بغدادى معروف به ابن معلم و ملقب به شیخ مفید در سال 
سته كه پدر او محمدبن نعمان در شھر واسط و عكبرى شغل معلمى داشته به جھان گشود ـ شھرت او به ابن معلم از آن جا برخا

ولى ) ١٢٠.(در اوان كودكى ھمراه پدرش راھى بغداد شد و نزد ابى عبداهللا معروف به جعلى و ابى ياسر به تلمذ پرداخت. است
ا ارادت خاص به شیخ مفید بود تا آن عضدالدوله بويھى ر. معروف ترين استادان وى جعفر بن محمد قمى معروف به ابن قولويه بود

بعدھا كه شیخ مفید در بغداد و به ويژه در مسجد براثاى محله كرخ مجلس درس راه . جا كه براى او مستمرى ويژه اى تعیین كرد
 شريف رضى و شیخ طوسى از. بسیارى از علما از جمیع طوايف در محضر درس او حاضر شدند و از او بھره ھا گرفتند, انداخت

خود شیخ طوسى در الفھرست خويش گويد كه شیخ مفید از بزرگان متكلمان طايفه امامیه است و در . شاگردان به نام او بودند
مجتھد و , زمان خود رئیس آن طايفه بود و در علم و فتوا پیشواى علماى اعالم به شمار مى رفت و در صناعت كالم و علم فقه

  )١٢١.(دقیق داشت و بديھه ياب و حاضر جواب بود فكر عمیق و فھم; فقیه بى نظیر بود
نجاشى كه خود از شاگردان او محسوب مى شد در رجال خود از پايگاه واالى شیخ مفید در فقه و كالم و حديث سخن گفته 

مان شیعه رياست و در زمان ما بر متكل: ((... در جايى مى گويد. ابن نديم نیز در دو جا از كتاب خود از او ياد مى كند) ١٢٢.(است
من او را ديده ام و بسیار دانشمندش . دارد و در صنعت كالم به مذاھب اھلش بر ھمه مقدم و داراى دقت نظر و افكار صائبى است

خطیب بغدادى در تاريخ بغداد ) ١٢۴.(و در جاى ديگر او را رئیس شیعه امامیه نامیده كه در فقه و كالم آثار زيادى دارد) ١٢٣.))(يافتم
از فحواى كالم او پیداست كه او را میانه اى با شیخ مفید نبوده و آموزه ھا و تعصبات . د درباره شیخ مفید سخنى ديگر داردخو

به زعم او شیخ مفید كتاب ھاى بسیارى در گمراھى شیعه و نكوھش از صحابه و . مذھبى خود را در داورىاش دخالت داده است
  )١٢۵.(ان را فريفتتابعان نوشت و با نظرياتش بسیار كس
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اين كه شیخ مفید . دست و دل بازى و نمازگزارى او سخن ھا رفته است, در بعضى از منابع راجع به مسك نفس و تواضع علمى
از داورىھاى اكثر منابع راجع , تمام وقت خود را وقف علم و دانش مذھبى كرده و در بیان عقايد و كالم شیعه استوارى نشان داده

كانون بحث و بررسى و تعمیم و توسعه مباحث دينى گرديد و با بھره گیرى , بى كه شیخ مفید در بغداد راه انداختمكت. به اوست
او علم كالم شیعى را سر و سامان بخشید و ابواب . راه بحث و استدالل را به روى شیعیان گشود, از مبانى علم كالم و اصول فقه 

  .و از تشتت و پراكندگى در آوردفقه را با دقت تمام تجزيه و تحلیل كرد 
يكى از معروف ترين آثار او المقنعه فى الفقه است كه پايه و ) ١٢۶.(تإلیفات شیخ مفید را بالغ بردويست كتاب و رساله دانسته اند
در  ۴١٣وفات شیخ مفید در شب جمعه سوم ماه مبارك رمضان . اساس كتاب تھذيب االحكام شیخ طوسى را تشكیل مى دھد

د واقع شد و شريف رضى بر جنازه اش نماز گزارد و ھشتاد ھزار نفر از شیعه در تشییع جنازه وى شركت جستند و او را در بغدا
  )١٢٧.(و نزد استادش ابن قولويه به خاك سپردند) ع(جوار آرامگاه امام موسى كاظم

  
  )'ه۴۶٠-٣٨۵شیخ الطائفه (د ـ شیخ طوسى 

در ايام . در طوس متولد شد ٣٨۵طوسى ملقب به شیخ الطائفه در رمضان سال  ابو جعفر محمد بن حسن بن على بن حسن
ايام جوانى او در روزگار . در بغداد به تحصیل و تعلم پرداخت. به بغداد سفر كرد و در آن جا سكنا گزيد' ه۴٠٨جوانى و حوالى سال 

ولى تكان ھاى . شان در جامعه دخالت داشتندروزگارى كه شیعیان تا اندازه اى در تعیین مشى حیات مذھبی; آل بويه گذشت
مذھبى و معنوى جامعه به درگیرىھا و ارتعاشات مذھبى نیز انجامید و عصرى از كنش و واكنش ھاى مذھبى و فرھنگى را به 

بر خصوصا كه قومى ديگر يعنى سالجقه سر برآورده و در صدد استیال ; شیخ طوسى ھم از اين تكان ھا مصون نماند. وجود آورد
خانه و , زمانى كه نظام اجتماعى بغداد دستخوش درگیرىھاى مذھبى فريقین بود' , ه۴۴٨در سال . سرزمین ھاى اسالمى بودند

شیخ طوسى از بغداد رخت بربست و راھى نجف اشرف شد ) ١٢٨.(كاشانه او نیز در محله كرخ بغداد غارت و به آتش كشیده شد
  )١٢٩.(اين شھر سكنا گزيد در, كه سال فوت اواست' ه۴۶٠و تا سال 

در زمان حیات شیخ مفید و . مالزمت او را داشت) 'ه۴١٣-۴٠٨(شیخ طوسى از شاگردان بنام شیخ مفید بود به مدت پنج سال 
شیخ ) ١٣٠.(كتاب مقنعه او را شرح كرد و يكى از مھم ترين آثار خود يعنى تھذيب االحكام را به وجود آورد, احتماال تحت نظر خود او

فقه و , سال نزد وى به تحصیل علم كالم٢٣رسید و مدت ) علم الھدى(, سى پس از فوت شیخ مفید به محضر سیدمرتضىطو
زمام امور تشیع به عھده او واگذار گرديد و شاگردان زيادى از محضر ' ه۴٣۶ظاھرا پس از فوت سیدمرتضى در سال . اصول پرداخت
  . او فیض بردند

شیخ طوسى از ) ١٣١.(تا القائم خلیفه عباسى كرسى علم كالم را در بغداد به او بسپارداوج شھرت شیخ طوسى موجب شد 
شیخ . جمله علمايى بود كه وقتى وارد نجف اشرف شد حوزه علمى خود را بدان جا منتقل كرد و به تعلیم تعالیم شیعى پرداخت

 ۴۵شماره آثار او را بالغ بر . متعددى از خود به جا گذاشتطوسى در اكثر رشته ھاى علوم دينى زمانه خود مبرز و سرآمد بود و آثار 
عنوان نوشته اند كه دو تا از آن ھا يعنى تھذيب االحكام و استبصار جزء كتب اربعه شیعه به شمار مى رود ھر دوى اين آثار در علم 

ات تفاسیر شیعى است كه توسط شیخ تفسیر التبیان فى تفسیر القرآن از امھ) ١٣٢.(الحديث و اخبار تنظیم و تإلیف يافته اند
  .طوسى در چندين مجلد صورت گرفته است

  
  )'ه۴٠۶-٣۵٩(ـ شريف رضى ' ه

ابوالحسن محمد بن حسین بن موسى بن ابراھیم بن موسى الكاظم ملقب به سیدرضى و ذوالحسبین از بزرگان واعاظم شیعیان 
سیدرضى . ت داشت و ناظر مظالم و متصدى امور حج بودپدرش ابواحمد حسین بن موسى منصب نقاب. در دوره آل بويه است

شريف رضى طبق اشاره ثعالبى از اوان كودكى شعر مى گفته و شعرھايش از ). 'ه٣٨٠(بعدھا جاى او را در اين منصب گرفت 
ى و شھرت پرستى او در زھد و پارسايى زبانزد خاص و عام بود و از ھر نوع خودنماي) ١٣٣.(سالست و متانت ويژه اى برخوردار بود

خطبه و  ٢۴٢صیت و شھرت سیدرضى بیشتر به دلیل تإلیف گران سنگ او يعنى نھج البالغه است كه حاوى ) ١٣۴.(دورى مى كرد
تاكنون بر كتاب نھج البالغه شروح . تإلیف كرده است' ه۴٠٠سخن كوتاه است كه در سال  ۴٨٩مكتوب و  ٧٨, كالم طوالنى 

سیدرضى را آثار ديگرى نیز بود كه از آن ) ١٣۵.(ابن ابى الحديد معتزلى از معروف ترين آن ھا استگوناگونى نوشته شده كه شرح 
در بغداد رخ داد و در  ۴٠۶در گذشت او در روز يكشنبه ششم محرم سال . میان مى توان معانى القرآن و خصائص االئمه را نام برد

ردم زيادى شركت جستند جز شريف مرتضى برادر او كه تاب تحمل در تشییع جنازه وى م. كاظمین امروزى به خاك سپرده شد
  )١٣۶.(مرگ برادر را نداشت

  
  )'ه۴٣۶-٣۵۵(و ـ شريف مرتضى 

يكى ديگر از اعاظم , ملقب به ذوالمجدين و علم الھدى و سید اجل و ثمانینى, برادر شريف رضى , ابوالقاسم على بن حسین
تفسیر و نحو و لغت تبحر داشت و , اصول, فقه, در علم كالم, كه شاگرد شیخ مفید بوداو . شیعه امامیه در سده چھارم ھجرى بود

صاحب نقض در . شريف مرتضى نیز منصب نقابت آل ابى طالب را داشت) ١٣٧.(شعر نیكو مى سرود كه ديوان شعر او باقى است
در جواب شبھات منكران ) ص(ش مصطفىو آن چه مرتضى كرده است از تقويت اسالم و تربیت شريعت جد: ((حق او مى نويسد

شريف مرتضى را مروج و مجدد مذھب امامیه در )١٣٨.))(توحید و رسالت چون فالسفه و زنادقه و براھمه كسى را قوت نبوده است
ر است كه از معروف ترين آثار او غرر و در) ١٣٩.(در بغداد رخ داد ۴٣۶فوت او در آخر ربیع االول سال . سده چھارم ھجرى دانسته اند

ھمین اثر نشانه اى از وسعت دانش و معلومات شريف . به امالى مرتضى ھم شھرت دارد و مشتمل بر فنونى از ادب است
ديوان شعر او بالغ بر بیست ; )١۴٠(الشافى فى االمامه نیز رديه اى است بر كتاب المغنى از عبدالجبار بن احمد. مرتضى است 
  )١۴١.(ھزار بیت است

  
  :پى نوشت ھا

  .عضو ھیئت علمى دانشگاه تھران. ١
  .۴۵٠ص ,  ٨ج) 'ه١٣٩٩, بیروت(الكامل فى التاريخ , ابن اثیر. ٢
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  .۴۵٢ص , ھمان. ٣
  .ھمان. ۴
ابوعلى عبداهللا محمدبن , بعید نمى نمايد كه معزالدوله براى جاىگزينى خلیفه عباسى, ١۴٩ص , تكمله تاريخ طبرى, ھمدانى. ۵

. از اين رو ابوعلى ھمراه معزالدوله وارد بغداد شد و در آن جا سكنا گزيد, را در نظر داشته استداعى فرزند داعى صغیر حسن 
اين منصب به عھده او بود تا اين كه وى در زمان حكومت بختیار ' ه٣۵٢ابوعلى را نقیب علويان كرد تا سال ' ه٣۴٨معزالدوله در سال 

  .مورد تھاجم قرار گرفت و در خفا بغداد را ترك گفت
  .٢۴- ٢٢ص ) 'ه١٣۵۵, حیدرآباد دكن(كتاب الجماھر فى معرفه الجواھر , بیرونى. ۶
  .۴۵٢ص , ھمان, ابن اثیر . ٧
  .ھمان, بیرونى. ٨
  .۴۵٢ص , ھمان, ابن اثیر. ٩

ى در مدينه در مكه خطبه به نام مطیع هللا خواندند ول, توإمان, به ياد بیاوريم عمل آن ھا را در موسم حج كه آل بويه و قرامطه . ١٠
  ).۶١٢ص , ھمان, ابن اثیر(خطبه به نام خلیفه فاطمى خوانده شد 

  .۴٩ص ) 'ه١٢٩٧, استانبول(رسائل , ابوبكر خوارزمى. ١١
بخش ) ١٣۶١, تھران شركت مولفان و مترجمان ايران(ترجمه على نقى منزوى , احسن التقاسیم فى معرفه االقالیم, مقدسى. ١٢
  .١٧۴ص , اول
  .١٧۵ص , ھمان. ١٣
  .١٣١-١٣٠ص ) 'ه١٣۴١, برلین(سفر نامه , ناصرخسرو. ١۴
  .۶٢٠ص , بخش دوم, ھمان, مقدسى. ١۵
  .٢٠٠ص , بخش اول, ھمان. ١۶
  .٢۵٢ص , ھمان. ١٧
  .١٨ص , ھمان, ناصر خسرو. ١٨
  .٢٨٩ص , ھمان, مقدسى . ١٩
  .٧۵ص ) بى تا, الجزاير(المغرب فى ذكر بالد افريقیه فى المغرب , بكرى. ٢٠
  .۴۵٩ص ) ١٣۵٨, انتشارات انجمن آثار ملى, تھران(تصحیح میرجالل محدث , نقض, عبدالجلیل قزوينى رازى. ٢١
  .ھمان. ٢٢
صوره , و ابن حوقل ١۶۶ص ) ١٣۴٧, بنگاه ترجمه و نشر كتاب, تھران(به كوشش ايرج افشار , المسالك و الممالك, اصطخرى. ٢٣

  .١١٣ص , االرض
  .١۴٢ص ) ١٣۴٠, انتشارات دانشگاه تھران, تھران(به كوشش منوچھر ستوده , ى المغربحدود العالم من المشرق ال. ٢۴
  .٣١٣ص ) ١٣۵٧, فرھنگستان ادب و ھنر, تھران(ترجمه سیدحمید طبیبیان , نخبه الدھر فى عجائب البر و البحر, دمشقى. ٢۵
  .۴٧٢ص ) ١٣۴٩, يرانبنیاد فرھنگ ا, تھران(ترجمه عبدالمحمد آيتى , تقويم البلدان, ابوالفدا. ٢۶
  .١٩۵ص , ھمان, عبدالجلیل قزوينى رازى. ٢٧
حمداله  ١٣;ص , ٧ج ) 'ه١٣٢٣, المطبعه السعاده, مصر: چاپ اول (تصحیح محمد امین خانجى , معجم البلدان, ياقوت حموى. ٢٨

  .۴٨٧ص , ھمان, و ابوالفدا ۶٨ص , نزھه القلوب, مستوفى
  .١۴٣ص , بحدود العالم من المشرق الى المغر. ٢٩
  .١٩٨ص , نقض, عبدالجلیل قزوينى رازى. ٣٠
  .۴٣٢ص , آثار البالد, و قزوينى  ١٣ص , ٧ج , ھمان, ياقوت حموى. ٣١
بنگاه , تھران(ترجمه محمود عرفان, جغرافیاى تاريخى سرزمینھاى خالفت شرقى, و لسترنج  ۶٠ص , ھمان, حمداله مستوفى. ٣٢

  .٢٢٨ص ) ١٣٣٧, ترجمه و نشر كتاب
  .١٩٩ص , ھمان, عبدالجلیل قزوينى رازى .٣٣
  .١٧ص , برگزيده مشترك, ياقوت حموى. ٣۴
  .٢٠٠ص , ھمان, عبدالجلیل قزوينى رازى. ٣۵
  .۵۵ص , ھمان, حمداله مستوفى. ٣۶
  .١۴۵ص , حدود العالم. ٣٧
  .٢٠١ص , ھمان, عبدالجلیل قزوينى رازى. ٣٨
  .١۴١ص , ھمان, ناصر خسرو. ٣٩
  .۴٧۴ص , ش اولبخ, ھمان, مقدسى. ۴٠
  ). بى تا, تھران كتابفروشى فروغى(تصحیح احمد بھمنیار , تاريخ بیھق, ابن فندق. ۴١
  .١۵٠ص , ھمان, حمداله مستوفى. ۴٢
  :اشتھار سبزوار در شیعه بودن تا بدان جا رسیده بود كه مولوى در مثنوى خود گويد. ٢٠٢ص , ھمان, عبدالجلیل قزوينى رازى. ۴٣

  ھان كج مدارسبزوار است اين ج
  ما چو بوبكريم در وى خوار و زار

  .١۴٣ص , حدود العالم من المشرق الى المغرب. ۴۴
  .١۵٩ص , ھمان, حمداله مستوفى. ۴۵
  .۵۴٠-۵٣٩ص , بخش دوم, ھمان, مقدسى. ۴۶
  :به طعنه گويد ٣٩۵ص ) بى تا, انتشارات علمى, تھران(راوندى در راحه الصدور و آيه السرور . ۴٧

  جاى باطنیانخسروا ھست 
  قم و كاشان و آبه و طبرش
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  آب روى چھار يار بدار
  واندرين چار جاى زن آتش

  پس فراھان بسوز و مصلحگاه
  تا چھارت ثواب گردد شش

  .٢١۵ص , ھمان, اصطخرى. ۴٨
  .٣۵۶ص , ۴ج , ھمان, ياقوت حموى. ۴٩
  .۵٧۴ص , بخش دوم, ھمان, مقدسى . ۵٠
  .۵٨٣ص , ھمان. ۵١
  .۵۴ص , ھمان, حمداله مستوفى. ۵٢
  .١۶٩ص , ھمان, و ابن حوقل ٩٠ص , حدود العالم من المشرق الى المغرب. ۵٣
  .۴٨٨ص , بخش دوم, ھمان, مقدسى. ۵۴
  .۶۵٣ص , ھمان. ۵۵
  .۴۴٠-۴٣٣ص , آثار البالد, قزوينى. ۵۶
  .۴٩٢ص , بخش دوم, ھمان, مقدسى . ۵٧
  .۴۵٩ص , ھمان, عبدالجلیل قزوينى رازى. ۵٨
  .١٢٣ص , ھمان. ۵٩
  .٣٢٨-٣٢٧ص , ٣ج , ھمان, ياقوت حموى. ۶٠
  .۶۴ص , ١ج ) ١٣۶۵, كتابفروشى اسالمیه, تھران(مجالس المومنین, شوشترى. ۶١
  .٢٣۴-٢٣٣ص , ٧ج , ھمان, ياقوت حموى. ۶٢
  .٣١ص ) ١٣۶٢, امیركبیر, تھران(ترجمه محمد پروين گنابادى , برگزيده مشترك, ھمو. ۶٣
  .۵۶ص , ٨ج , المنتظم, ابن جوزى. ۶۴
  .٣١٧ص ,  ۶ج, ھمان. ۶۵
  .٢٧٣ص , ٨ج , ھمان, ابن اثیر. ۶۶
  .۴۴و  ١۴ص , ٨و ج  ٣١۵و  ١٩۵ص , ۶ج , ھمان, ابن جوزى. ۶٧
  .۶٨ص , ١ج , ھمان, شوشترى. ۶٨
  .٩١ص , ٣ج ) 'ه١٣٩١, بیروت(تحقیق عبود شالچى, النشوار و المحاضره, تنوخى. ۶٩
در آغاز خالفت عباسى نقبايى براى امور . روه مشخصى را برعھده داشتنقیب به كسى اطالق مى شد كه سرپرستى گ. ٧٠

ماوردى مى نويسد كه علت انتصاب نقیب اين بود كه كس ديگرى غیر از سادات و اشراف . عباسیان و نیز علويان انتخاب مى شدند
نقیب فقط , در مورد خاصه. خاصه و عامه: از ديدگاه ماوردى نقابت بر دو نوع بود. علوى و عباسى بر آن ھا واليت و سرپرستى نكند

او با دقت تمام در حفظ انساب . در امور كسانى مداخله مى كرد كه تحت نظر مستقیم او بودند و حق قضاوت و اقامه حد نداشت
ز رسیدگى مى به امور مربوط به افراد خاندان نی, نقابت عامه نقابتى بود كه نقیب عالوه بر حفظ انساب. خاندان مربوطه كوشا بود

ماوردى سپس شرايط حصول ھر يك از نقابت ھاى خاصه و . اختالفات را از بین مى برد و در صورت لزوم حد جارى مى نمود. كرد
) 'ه١٣٠۴, دفتر تبلیغات اسالمى, قم(تصحیح محمدحامد الفقى , )والواليات الدينیه(االحكام السلطانیه (عامه را بازگويى مى كند 

نظام الملك از نقیب , چنان كه در دوره سلجوقیان, نقابت بعدھا رنگ باخت و حتى در مورد سپاھیان به كار رفتمنصب ). ٩٧-٩۶ص 
نظام )) (ھر پنجاه مرد را نقیبى بود كه احوال ايشان مى دانند و ايشان را خدمت مى فرمايند: ((گروھى از سپاھیان ياد كرده است

  ).١٢۵ص , سیرالملوك, الملك 
علويان و عباسیان داراى يك نقیب مشترك , اسى از بزرگان بنى ھاشم برگزيده مى شد و تا سده چھارم ھجرىنقیب عب. ٧١

  . بودند
  . ١۵٩ص ,  ٢جزء ) م/١٩١۴'ه١٣٣٢, مصر(تصحیح آمدروز , تجارب االمم, ابن مسكويه. ٧٢
  .١٨٢ص , ٩ج , ھمان, ابن اثیر. ٧٣
  .١٨٩ص , ھمان. ٧۴
به  ٢١٧ص ) بى تا, دارالنھضه الحديثه, بیروت(تصحیح امیرشكیب ارسالن , المختار من رسائل الصابى, ابراھیم بن ھالل صابى. ٧۵
  .بعد
المنتظم فى تاريخ الملوك و االمم , ابن جوزى ۵۴٩;ص , ٨ج , ھمان, ابن اثیر ١٨٣;ص , تكمله التاريخ الطبرى, ھمدانى. ٧۶

  .١۵ص , ٧ج ) 'ه١٣۵٧, حیدرآباددكن(
  .١۵ص , ھمان, و ابن جوزىھمان , ھمدانى. ٧٧
  .٢٠٣ص , ٧جزء ) م/١٩٣٢'ه١٣۵١, مطبعه السعاده, مصر(البدايه و النھايه , ابن كثیر. ٧٨
  .٢١٨ص , ۴ج ) بى تا, دارالكتب مصر, قاھره (النجوم الزاھره فى ملوك مصر و القاھره , ابن تغرى بردى. ٧٩
  .١۶ص , ھمان, جوزىو ابن  ۵۴٩ص , ھمان, ابن اثیر ١٨٧;ص , ھمان, ھمدانى. ٨٠
  .١١٠ص , ٢و  ١ج , تاريخ ابى الفدا, ابوالفدا. ٨١
  .۶٣٢ص , ھمان, ابن اثیر. ٨٢
  .۶١٩ص , ھمان. ٨٣
  .٧١٠ص , ھمان. ٨۴
  .٧٠۵-٧٠۴ص , ھمان, ابن اثیر. ٨۵
  .٢٠۶ص , ٧ج  ,ھمان, و ابن جوزى ٣۴٠-٣٣٩ص ) م/١٩١۶'ه١٣٣۴, مصر(ذيل تجارب االمم تصحیح آمدروز , ابو شجاع روذراورى. ٨۶
  .۴١ص , ٨ج , ھمان, ابن جوزى. ٨٧
  .۴١٩-۴١٨ص , ٩ج , ھمان, ابن اثیر . ٨٨
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  .١٧٩ص , ھمان, ابن جوزى. ٨٩
  .۴٢ص , ھمان, عبدالجلیل قزوينى رازى. ٩٠
  .۴٣ص , ھمان. ٩١
  .٧٧ص , ھمان. ٩٢
  .١٧٢ص , ٨ج , ھمان, ابن جوزى. ٩٣
  .١٠٨ص , ھمان , عبدالجلیل قزوينى رازى. ٩۴
  .١١٠ص , ھمان. ٩۵
  .ھمان. ٩۶
  .١٨٣ص , ٣ج ) 'ه١٢٨٢, دمشق(يتیمه الدھر , ثعالبى. ٩٧
  .۶٢٣ص , بخش دوم, ھمان, مقدسى . ٩٨
ص , ھمان, و عبدالجلیل قزوينى رازى ۴۵٠ص) ١٣١٨, كالله خاور, تھران(تصحیح ملك الشعراى بھار , مجمل التواريخ و القصص. ٩٩

٢١۴.  
  .٧١ص , ٨ج , ھمان, ثعالبى. ١٠٠
  .٢٣١ص , تكمله تاريخ الطبرى, ھمدانى. ١٠١
  .٣۶١ص , ٩ج , ھمان, ابن اثیر. ١٠٢
  .١٠۵ص , ٨ج , ھمان, ابن جوزى. ١٠٣
  .١٢١ص , ھمان, ھمدانى. ١٠۴
  .۵٧ص , ھمان, و ابن جوزى ۴٢٠ص , ٩ج , ھمان, ابن اثیر . ١٠۵
  .۵۵و  ٨ص , ھمان, ابن جوزى. ١٠۶
  .١٢٠ص , ھمان. ١٠٧
  .٢۶۶ص ) بى تا, مكتبه الداورى, قم(رجال , نجاشى. ١٠٨
ص , ١۵ج ) 'ه١۴٠۴, موسسه الرساله, بیروت(تحقیق شعیب االرنووط, سیراعالم النبإل, ذھبى ٣۶۴;ص ,  ٨ج , ھمان, ابن اثیر. ١٠٩
٢٨٠.  
  .٢۶۶ص , نجاشى. ١١٠
  .١٣۶ص ) بى تا, تضويهالمكتبه المر, نجف(تصحیح محمدصادق آل بحرالعلوم , الفھرست, شیخ طوسى ٢۶٧;ص , ھمان. ١١١
  .۴۵٣ص , ١ج , ھمان, شوشترى. ١١٢
  .١۵٧ـ  ١۵۶ص , ھمان, شیخ طوسى. ١١٣
  .٢٧۶ص , ھمان, نجاشى. ١١۴
  .۴۵٧-۴۵۶ص , ھمان, شوشترى. ١١۵
  .٢٧٩ص , ٢ج ) 'ه١٣٧٧, قم(عیون اخبار الرضا , شیخ صدوق . ١١۶
  .١٣۶ص , ۶ج , روضات الجنات, خوانسارى. ١١٧
  .٣-٢ص, ١ج ) 'ه١٣٩٠, دارالكتب االسالمیه, تھران(تحقیق حسن موسوى, ن اليحضره الفقیهم, شیخ صدوق. ١١٨
  .۵۶٣ص ) بى تا, بى جا(فوائد الرضويه فى احوال علمإ المذھب الجعفريه, شیخ عباس قمى. ١١٩
  .۴۶۴ص , ھمان, شوشترى. ١٢٠
  .١۵٨ص , ھمان, و شیخ طوسى ۴٧٧ص , ھمان. ١٢١
  .٢٨۴ص , ھمان, نجاشى. ١٢٢
  .٣٣٢ص , الفھرست, ابن نديم. ١٢٣
  .٣۶۶ص , ھمان. ١٢۴
  .٢٣١ص , ٨ج )بى تا, دارالكتب العلمیه, بیروت(تاريخ بغداد, خطیب بغدادى. ١٢۵
  .٢٨۴ص , ھمان, و نجاشى ١۵٨ص , ھمان, شیخ طوسى. ١٢۶
مرآت , و يافعى ٣۶٨ص , ۵ج ) 'ه١٣٣١ ,مطبعه دائره المعارف العثمانیه, ھند ـ حیدرآباددكن(لسان المیزان, ابن حجر عسقالنى. ١٢٧

  .٢٨ص , ٣ج ) 'ه١٣٩٠, موسسه االعلمى للمطبوعات, بیروت(الجنان 
  .۴٨٠ص , ھمان, و شوشترى ١٧٩ص , ٨ج , ھمان, ابن جوزى. ١٢٨
  .٨۴ص , ۶ج) م١٩٨۶, دارالعلم للماليین, بیروت(االعالم , و خیرالدين زركلى ٩٧ص , ١٢ج , ھمان, ابن كثیر. ١٢٩
  .۵٠ص , ١ج ) ١٣۶٢, امیر كبیر, تھران(ھزاره شیخ طوسى , لى دوانىع. ١٣٠
  .مقدمه, ١٢ج ) ١٣۶۵, دارالكتب االسالمیه, تھران (تھذيب االحكام , شیخ طوسى. ١٣١
ج , ھمان, و ذھبى ٨۴ص , ۶ج , ھمان, خیرالدين زركلى ١۶١;-١۶٠ص , الفھرست, شیخ طوسى ٢٨٨;ص , ھمان, نجاشى. ١٣٢
  .٣٣۵ص , ١٨

  .٢٩٨-٢٩٧ص , ٢ج , ھمان, ثعالبى .١٣٣
  .٢٣٧-٢٣۶ص ) بى تا, دارمكتبه الحیاه, بیروت (عمده الطالب فى انساب آل ابیطالب , ابن عنبه. ١٣۴
  .٢٨۶ص , ١٧ج ,ھمان, و ذھبى ٢۴۶ص , ٢ج , تاريخ بغداد, بغدادى. ١٣۵
  .به بعد ٢٨١ص , ٧ج , ھمان, ابن جوزى. ١٣۶
  .۵٣ص , ١٢ج , ھمان, كثیر و ابن ٩٨ص , ھمان, شیخ طوسى. ١٣٧
  .۴٠ص , ھمان, عبدالجلیل قزوينى رازى. ١٣٨
  .۵٢۶ص , ٩ج , ھمان, ابن اثیر. ١٣٩
  .٩٩ص , ھمان, شیخ طوسى. ١۴٠
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١٢ 
 

كشف الظنون عن اسامى , حاجى خلیفه;  ۶٨٨ص , ١ج ) 'ه١۴٠٢, دارالفكر, بى جا(ھديه العارفین , اسماعیل پاشا بغدادى. ١۴١
  .۵۵ص, ٣ج , ھمان, و يافعى ٧۴٨ص , ١ج ) 'ه١۴٠٢, دارالفكر, ابى ج(الكتب و الفنون 

 


