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سده چھارم ھجرى بھ بحث  -بھ خصوص ایران  -مقالھ حاضر، حضور تشیع امامیھ را در جامعھ اسالمى 
بویھ از مذھب زیدى بھ مذھب  بویھ و علت دگرسانى آل ویژه بھ پیوند مذھب امامیھ با آل این جستار بھ. گیرد مى

بسط و . عطف توجھ دارد) فاطمیان، قرمطیان، زیدیان یمن(ھاى شیعھ آن روزگار  ن با قدرتامامى و ارتباط آ
ھاى بالندگى و  شیوه. توسعھ جغرافیایى مذھب تشیع امامى نیز از مسائلى است كھ محل بحث قرار گرفتھ است

در ضمن آن  رشد و گسترش فرھنگى شیعھ امامى و نیروھاى ھمبستھ بدان از ملزومات این جستار است كھ
. برنده نیز بحث و فحص شده است وران فقھى و فرھنگى، موانع بازدارنده و یا پیش آداب و سنن شیعى، اندیشھ

گیرى  از براى حصول نتایج منطقى بھره -السویھ  على -در این بررسى سعى شده از منابع اصلى تسنن و تشیع 
امامى مطمح نظر بوده نھ سیر كالمى آن كھ خود مقولھ  كھ در این مقالھ سیر تاریخى تشیع نكتھ دیگر این. شود

ھاى بیشتر تحقیقات شیعى معاصر  مفصل دیگرى است و نگارنده تالش كرد این دو مقولھ را كھ از ویژگى
  . یابد است از ھم جدا كند تا بھ نتایج تاریخى صریح و بارزى ست

  مقدمھ 

ھم از »  رافضى«كھ لفظ  شد، چنان عشرى اطالق مى شیعھ امامیھ كھ باالخص بھ دوازده امامى و یا اثنى
از . ھاى قبل بھ ارث برد مذھبى خود را از سده - ھاى فكرى  بود، بسیارى از مایھ ھا بستھ شده سردشمنى بھ آن

ه در جھان بینى مذھبى شیعھ 260- 329ھاى  سال. سده سوم ھجرى شیعھ امامیھ بر اصل مھدویت استوار گشت
ھاى تاریخى  اى از تحوالت و دگرگونى این دوره با برھھ. بود شت، چون آغاز دوره غیبتامامیھ نقش قاطعى دا

در این دوره خالفت عباسى از اوج اقتدارگرایى سیاسى فرود آمد و پس از یك دوران شكوفایى . تقارن داشت
ھاى سیاسى  هگرو. سیاسى مطرح بود - چنان بھ مثابھ یك مركز مذھبى  بھ تدریج رو بھ خاموشى رفت ولى ھم

ھاى متالطمى را  ھاى خود پرداختھ و جریان ھاى اسالمى، بھ دفاع از داعیھ ھا پیش، در سرزمین محلى از مدت
  . ایجاد كرده بودند

شاخھ اسماعیلیھ مذھب تشیع، موج تالطم و تخالف را در  ه بھ بعد بود كھ جنبش و حركت260در واقع از سال 
. د و در پایان این سده بھ اعالم خالفت فاطمى در شمال افریقا پیوستھاى خالفت عباسى ایجاد كر سرزمین

نگرى  پس از واقعھ كربال، دو طرز دید در جھان. یافتند اینان با توسل بھ اصل قیام بھ سیف، بھ این مھم دست
ھاى  ر قیامرا د ھا امامت را در قیام بھ سیف توجیھ و تفسیر كردند و آن اى از آن شاخھ. سیاسى علویان رخ نمود

این طرز فكر سیاسى از زیدیھ شروع شد و بعدھا نیز در وجود على بن محمد علوى . خویش متحقق ساختند
شعبھ . ، علویان طبرستان و علویان فاطمى و غیره تداوم یافت) صاحب الفخ(، حسین بن على)صاحب الزنج(

زنده گذشتھ، مواضع نااستوار گروھى از تجارب تلخ و گ. دیگرى از علویان اعتقادى بھ قیام بھ سیف نداشتند
گیرى  تر بارویدادھاى زمانھ، در شكل ھاى زودگذر سیاسى، برخورد واقعى ھا و دگرگونى سامانى پیروان، نابھ

  . است تاثیر نبوده چنین تفكرى بى

، آنان با تكیھ ھا خودشان را با سلیقھ قدرت زمان وفق داده بودند، بلكھ بھ عكس البتھ این بدان معنا نیست كھ آن
قدر نفوذ و اعتبار و اقتدار مذھبى، سیاسى و فرھنگى داشتند كھ گاه در مقابل عملكرد  بر اصل امامت، آن

شھادت . تافتند ھاى آنان را برنمى ھا و كجرفتارى ایستادند و كجروى مى) امیھ و بنى عباس بنى(صاحبان قدرت 
اى جز  ھاى كم دوام سیاسى كھ نتیجھ پدیده. شان با آنان بودجور نشانى از تخالف و تناقض دست عملھ ھا بھ این

سركوب نیروھاى معترض نداشت، اصل تقیھ را در بین آنان رشد داد و بھ سمت رشد فقھى و فرھنگیشان 
  . كشاند

ھا بود و در  ھا و برخورد اندیشھ علیھ السالم ، كانون آزادى سلیقھ حوزه فقھى و فرھنگى امام جعفر صادق
ھاى ناب مذھب شیعھ را  ھمین كانون بود كھ جنبھ. امامى نقش قاطعى داشت نسلى از شیعیان برجستھپرورش 

گذار مكتبى بود كھ اقتدار، وسعت و ثبات  علیھ السالم بنیان امام جعفر صادق. در بین پیروان پایبند آشكار نمود



و بعدھا بسیارى از علماى شیعھ امامیھ و منشا یك دگرگونى فرھنگى بین شیعیان امامیھ گردید . آن نظیر نداشت
اى از  بینى را در مجموعھ گرفت و بیان این جھان شان شكل بینى از سرچشمھ این مكتب سیراب شدند و جھان

  . شمار سرریز كردند ھا و كتب بى رسالھ

ورى از شیعیان امامیھ بھ دلیل د. ظھور متعالى این فرھنگ غنى شیعى از سده چھارم ھجرى بھ بعد شروع شد
ھاى دیگر، مصون ماندند و سنت ناب تشیع را  ھاى فرقھ گذارى ھاى سیاسى، از بدعت ھا و جنجال قال و مقال

ھاى خود احساس راحت و امنیت نداشتند، ولى توانستند  كھ شیعیان امامیھ نیز در سرزمین با این. حفظ نمودند
ھا در تبلیغات  ھاى آن تالش. یران رسوخ دھندتدریج اصول مذھبى خود را در بین قشرھاى مختلف جامعھ ا بھ

سیاسى بود، شھرت و موفقیتى برایشان بھ ارمغان آورد  شان كھ ھمراه و ھمگام با مسالمت و مصالحت مذھبى
آنان كلیھ تدابیر مذھبى و فرھنگى را براى جذب و جلب پیروان بھ كار . رفتھ در خور آن بودند ھم كھ روى

ھاى اسالمى  ه كھ بنیان قدرت آل بویھ در سرزمین330از سال . ع مذھب خود كوشیدندبردند و در تعالى و ترفی
گذاشتھ شد، شیعیان امامیھ بھ آن مایھ از نفوذ اجتماعى و سیاسى رسیده بودند كھ بتوانند تكان مذھبى و معنوى 

  . در جامعھ ایجاد كنند و سران آل بویھ را بھ سوى خود جلب نمایند

  آل بویھ شیعھ امامیھ و ) 1

ھاى ایران از میراث مذھبى زیدیھ بھره  خروج از دیلمان و حصول قدرت در دیگر سرزمین آل بویھ بھ وقت
كھ وقتى احمد  چنان. است جا مانده بر ما معلوم شده این مطلبى است كھ از روى اسناد و مدارك بھ. گرفتھ بودند

معزالدولھ در یك بازى پیچیده سیاسى در . دیھ برآمدیافت، در تكاپوى توسعھ مذھب زی معزالدولھ بر بغداد دست
، خلیفھ عباسى را از مسند خالفت 334الثانى  ھشتم جمادى بھ زیر كشید و بھ زندانش سپرد و  مستكفى با

ترین علل بركنارى خلیفھ از مسند خالفت، شیعھ بودن دیلمیان بود كھ در  از مھم) 1( .دارالخالفھ را غارت كرد
رو  از این. اند ورزیدند و معتقد بودند كھ عباسیان خالفت را از مستحقان آن غصب كرده راط مىتشیع خود اف

ھمین عدم اعتقاد بھ خالفت عباسى، ) 2( .ھا را بھ اطاعت از عباسیان وادارد میثاق و موجب مذھبى نداشتند تا آن
  . م نشدجا ھم خت ولى قضیھ ھمین; ھایش را در عزل مستكفى نشان داد نخستین جلوه

بویھ را در خالفتى دیگر از نوع خالفت علوى بنمایاند و نشان  حاكمیت آل معزالدولھ برآن شد تا واقعیت
است كھ معزالدولھ در پى خطبھ خوانى  ابن اثیر را اعتقاد بر آن. خود را از آنان دریافت كند حكومت مشروعیت

است كھ  لیكن ھمدانى را نظر بر آن) 3( .یگرى بودو یا علوى د) احتماال زیدى(هللا علوى  بھ نام المعزلدین
بیرونى » الجماھر«این ماجرا در ) 4( .بنشاند معزالدولھ بر آن بود تا ابوالحسن محمد بن یحیى زیدى را بھ الفت

) 5( .برد ولى توضیح و تشریح بیشترى دارد بیرونى از علوى مزبور نامى نمى. بھ سیاقى دیگر جلوه یافتھ است

خصوصا از نوع (خالفت عباسى را پس بزند و خالفت علوى  خواست جا است كھ معزالدولھ مى سى ایننكتھ اسا
این ھمت و اقدام او براى ھمنواختى و یگانگى با اعتقادات خود و دیگر دیلمیان . را بھ جایش بنشاند) زیدى آن

نویسد كھ  ابن اثیر مى. ودھایى ب ولى ھمین اقدام در عمل حاوى مشكالت و مصلحت اندیشى. گرفت صورت مى
ھاى  و ھمو واقعیت) برد كھ از او اسم نمى(ھمھ یاران معزالدولھ، در بادى امر، با او ھمصدا شدند جز یكى 

بھ تعبیر وى، این كار معزالدولھ ھیچ نوع قرابتى با واقعیت . موجود را جلو چشم معزالدولھ مجسم ساخت
شدند كھ ھیچ نوع  اى محشور و قرین مى و و یارانش با خلیفھنداشت، چون در صورت ابقاى خالفت عباسى، ا

توانستند او را بھ راحتى از صحنھ خارج كنند و دیگرى را وارد  اعتقادى بر او نداشتند و در صورت نیاز مى
كرد، خود وى و یارانش با اعتقادى كھ بر او داشتند در  ولى اگر یكى از علویان را خلیفھ مى. میدان سازند

توانست از پیروان معتقد خود براى از  كھ علوى مزبور مى مقتضى از اقدام علیھ او ناتوان بودند و حال آنموقع 
  ) 6( .صحنھ راندن معزالدولھ بھره بگیرد

ھاى ملموس دیگر  ولى واقعیت. این چنین شد كھ معزالدولھ از تصمیم خود عدول و خالفت عباسى را ابقا كرد
خالفت عباسى سالیان دراز بود كھ سیطره نفوذ . ھ از تصمیم خود، دخالت داشتنیز در عدول احمد معزالدول

ھا دل  ھا عادت كرده و بھ آن ھاى مھم جھان اسالم گسترده بود و عامھ مردم بھ تبلیغات آن خود را بر سرزمین
خالفت و  تجارب علویان در حصول. كردند ھا اطاعت مى بستھ بودند و چون اطاعت از خدا و رسول خدا از آن

ھا را افرادى عاصى و طاغى  قدرت، جز با سركوبى و قتل با چیز دیگرى قرین نبود و تبلیغات عباسیان آن
را بھ ) از نوع زیدى(انداخت و خالفت علوى  خالفت عباسى را برمى لذا اگر معزالدولھ. گر ساختھ بود جلوه

نھادند  بودند، یكباره بدان گردن نمى زء اھل سنتھا ج ھاى اسالمى كھ اكثر آن نشاند، اقوام سرزمین جاى آن مى
  ) 7( .كردند اى براى آل بویھ فراھم مى و مشكالت و منازعات عدیده



از سوى دیگر، آل بویھ ھشدار اصلى را از فاطمیان دریافت كردند كھ در پى نفوذ سیطره خود در 
ھ فاطمیان، آل بویھ تازه بھ قدرت رسیده طلبان ھاى توسعھ سیاست. ھاى خالفت رو بھ افول عباسى بودند سرزمین

آوردند بھ ھر  اگر آنان خالفتى از نوع علوى را بر سر كار مى. را بر سر دو راھى انتخاب و گزینش قرار داد
ھا را در اعمال نفوذ بیشتر در  شد و دست آن جھت و ھمسو مى با خالفت فاطمى ھم حال این خالفت

شد  تر مى بویھ بھ تدریج كم سوتر و ناتوان در این صورت قدرت آل. شتگذا شرقى باز مى ھاى خالفت سرزمین
شان آرزوى  گیرى ھا در آغاز قدرت آمدند و این چیزى نبود كھ آن نشاندگان آن خالفت در مى و بھ صورت دست

   .بویھ بود بھ نفع آل رو ابقاى خالفت عباسى و ملعبھ قراردادن آن در نھایت از این. باشند را داشتھ آن

 را بھ خالفت گماشت  ھاى او ھم جھت نبود، مطیع باالخره احمد معزالدولھ پس از عزل مستكفى كھ با خواستھ
از این زمان بھ بعد خالفت در واقع سرنگون شد و . و خود صاحب اختیار بغداد وكال خالفت عباسى گردید

نماند جز یك منشى براى اداره امالك و  براى خلیفھ حتى یك وزیر ھم باقى. براى خلفا چیزى از فرمان نماند
ھاى روبھ توسعھ و افكار سلطھ جویانھ خلفاى فاطمى، دو  آل بویھ بھ منظور رویارویى با آرمان) 8( .حسابات او

ھاى عقیدتى  اول قدرت قرامطھ را كھ قرابت; بود راه در پیش گرفتند كھ ھر دو منطبق با عقل و سیاست زمانھ
ھا را در ھم ریختند و سپس بھ سوى خود كشیدند تا در صورت لزوم  ھار كرده و اقتدار آنبا فاطمیان داشتند، م

گرى قرامطھ  كھ عصیان چنان) 9( .بگیرند از وجودشان براى جلوگیرى از اعمال توسعھ طلبانھ فاطمیان بھره
آل بویھ در مقابل فاطمیان دوم این كھ . است علیھ المعز فاطمى ظاھرا بدون تاثیرپذیرى از القائات آل بویھ نبوده

. ھا را در سیاست و حكومت ھیچ كنش و ادعایى نبود بھترین مامن را در دامن شیعیان امامیھ یافتند كھ فعال آن
از این ایام بھ بعد شیعھ امامیھ . بایست در ھمین نكتھ جست انگیزه و علت گرایش آل بویھ را بھ شیعھ امامیھ مى

یدا كرد و با درخشش بیشترى جلوه نمود و آل بویھ ھم براى اعتبار بخشیدن بھ در جامعھ، بن و بدنھ محكمى پ
  . شیعھ امامیھ از ھیچ تالشى مضایقھ نكردند

  جغرافیاى مذھبى شیعھ امامیھ ) 2

. ھاى متعدد آن بود ھاى مذھبى، رشد و گسترش تشیع و فرقھ خصیصھ مھم سده چھارم ھجرى، از حیث جریان
شیعھ سخن رانده، عراق را از  ھاى خود كھ در آن از موقعیت و وضعیت ھخوارزمى در یكى از نام

علیھ السالم و  كوفھ از آغاز بناى خود، مامن دوستداران على) 10( .ھاى نخستین تشیع امامیھ دانستھ است خاستگاه
د، بصره در سده چھارم، دامنھ گسترش شیعھ حتى بھ شھر بصره ھم رسی) 11( .رفت شیعیان امامیھ بھ شمار مى

نشین بود، ھواخواھان متعصب عثمان را داشت كھ كسى را یاراى مقابلھ با  در روزگارى كھ كوفھ شیعھ
و بھ سخن ناصر خسرو در سده پنجم ) 12( اما شیعیان بھ تدریج در بصره ھم رخنھ كردند. ھا نبود باورھاى آن

بود و در جامع » سیزده مشھد - علیھ صلوات هللا -بن ابیطالب  در بصره بھ نام امیرالمؤمنین على«ھجرى 
بود و یك سر آن غلیظتر  شبر و چھار انگشت درازى آن سى ارش بود و غلیظى آن پنج«بصره چوبى بود كھ 

جا آورده  است و آن علیھ السالم آن چوب برابر گرفتھ گفتند كھ امیرالمؤمنین. ھاى ھندوستان بود بود و از چوب
ناصر خسرو و مقدسى، شھرھاى عمان، ھجر، قطیف و صعده در یمن، شیعھ  و باز بنا بھ سخن) 13( ».است

در جزیره ابن عمر ھم مشتى شیعھ زندگى ) 14( .نشین بودند و در اھواز نیز نیمى از اھالى مذھب شیعھ داشتند
  ) 15( .كردند مى

بیشتر اھالى امان ،  ، اھل طبریھ و نیمى از اھالى نابلس و قدس و)سوریھ(طبق كالم مقدسى، در سرزمین شام 
جا ھمھ مذھب شیعھ داشتند و  شھر طرابلس، شھر بزرگى بود با روستاھاى متعدد و اھالى آن) 16( .شیعھ بودند

در سرزمین مصر ھم مردم باالى قصبھ فسطاط و مردم صندفا ) 17(. در آن شھر مساجد زیبا ساختھ بودند
تونس ، تنھا شھر نفطھ كال شیعى مذھب بود و این شھر  در مغرب ھم بین الجزایر و) 18( .مذھب تشیع داشتند
  ) 19( .نامیدند را كوفھ كوچك مى

بھ مازندارن شافعیان «: بھ زعم و زبان او. است ھاى شیعیان ایران سخن رانده بارھا از كانون»  نقض«صاحب 
مھ فتاوى و حكومات برمذھب قم و كاشان و آبھ ھ«بھ ) 20( .قرار داشت»  شیعیان زبون بودند و تیغ و قلم بھ دست

كھ قاضى ابوابراھیم بابویى پنجاه سال بھ قم برمذھب اھل  صادق و باقر و قاضى، علوى یا شیعى بود، چنان
) 21( ».حاكم و مفتى الدین امیره شرفشاه است سال است كھ سیدزین حكم راند و فتوا نوشت و اكنون بیست بیت

  . بزوار، رى در مصلحگاه ھمھ شیعھ نشین بودندورامین، قم، آوه، كاشان ، سارى، ارم، س

از آن . قم و شیعھ آن ناشى از آن بود كھ یاران عبدالرحمان بن اشعث در سده اول ھجرى این شھر را گرفتند
و پایبندى ) 23( ، لذا شیعھ در این شھر ریشھ گرفت) 22( روزگار بھ بعد رؤساى قم ھمھ از اھالى كوفھ بودند



ه بھ روزگار حجاج بنا 33شھر قم بھ اعتقاد دمشقى در سال . المثل شد شان ضرب اعتقادى اھالى شھر بھ اصول
بن  بھ گفتھ ابوالفدا، عبدهللا) 24( .یافت و ھارون الرشید آن را آبادان ساخت و بیست و دو روستا براى آن قرار داد

بھ قم نقل كرد و ھمو بود كھ تشیع بھ نام موسى كھ از كوفھ  سعدان یكى از بانیان شھر قم بود، وى پسرى داشت
ه فاطمھ معصومھ خواھر امام رضاعلیھ السالم در قم مدفون شد و 201بھ سال ) 25( .را درآن دیار آشكار ساخت

بھ دستور عضدالدولھ، مزار با . ترین اماكن مقدسھ ایرانیان گردید این شھر پس از مشھد مقدس، یكى از محبوب
ھاى متعددى چون مدرسھ سعد صلب ، مدرسھ اثیرالملك، مدرسھ  قم را مدرسھشھر . شكوھى در آن بنا كردند

الدین امیره شرفشاه، مدرسھ ظھیر عبدالعزیز ، مدرسھ استاد ابوالحسن  سید امام زین عزالدین مرتضى، مدرسھ
  . شد ھا اصول فقھ جعفرى تدریس مى كھ در ھمھ آن) 26( كمیج و غیره بود

پیرامون آن . شھرى بود نامور و كھن ساز) 27( .رت داشتند و ھمھ امامى بودندگرى شھ اھالى كاشان بھ شیعى
و در آن از جھال و ) 28( افراد با فرھنگى از این شھر برخاستھ بودند. كشتزارھاى آباد و كاریزھاى فراوان بود

با زینت و كاشان را نیز مساجد و مدارس متعددى چون صفویھ، مجدیھ، شرفیھ، عزیزیھ، . بطال خبرى نبود
و در كاشان بود كھ اھالى بنا بھ اعتقاد، ھر صبحگاه اسبى یراق كرده ) 29( .آالت و عدت و اوقاف و مدرس بود

  ) 30( .مركب نماند كشیدند كھ در صورت ظھور بى و از براى امام مھدى مى

نت علوى و ترتیب عید س) 31( .اگر چھ شھركى بود در كنار رى، ولى ھمھ اھالى آن شیعھ امامى بودند)آوه(آبھ 
مدرسھ عزالملكى و عربشاھى از مدارس معتبر آن . غدیر و قدر و برگزارى مراسم عاشورا در آن معمول بود

مذھب ) آوه(بھ گفتھ یاقوت، مردم آبھ ) 32( .اى چون سیدابوعبدهللا و سید ابوالفتح حسینى بودند با مدرسان زبده
  ) 33( .تعددى میان مردم آبھ و ساوه بر سر مذھب روى داده بودھاى م شیعھ داشتند و در مواقع مختلف جنگ

رفت، ولى بھ منزلت  ورامین نیز گر چھ در سده چھارم ھجرى روستایى از روستاھاى شھر رى بھ شمار مى
در ورامین . مدرسھ رضویھ و فتحیھ آن با اوقاف متعدد و مدرسان عالم اشتھار داشت. ماند از شھرھا باز نمى

تعصب و  سنیان و شیعیان آن على السویھ و بى. كردند نھادند و مردم را اطعام مى ضان سفره عام مىھر ماه رم
الدین  خیرات و احسانى كھ در ورامین ظاھر بود ھمھ از بركات رضى. تمیز داراى ادرارات و رسوم بودند
ھجرى ھمھ  ى در قرن ھشتماھل ورامین بھ تعبیر حمدهللا مستوف) 34( .ابوسعد و پسران او بنیاد گرفتھ بود

  ) 35( .»عشرى بودند اثنى شیعھ«

و محصوالت آن را بھ ھمھ جھان صادر ; سارى شھرى بود آبادان و با نعمت و مردم و بازرگانان بسیار
اھالى سارى وجوب . است این شھر ھمیشھ دارالملك و سریرگاه ملوك مازندران بوده) 36( .كردند مى

 .ارم نیز از مضافات سارى بود و ھمھ اھالى آن شیعھ امامى. كردند ل و نظر مىبھ عق خداى را حوالت معرفت
ھاى روان داشت و زرع و  آب«قصبھ رقھ در دوازده فرسخى طبس قرارداشت و بھ سخن ناصر خسرو ) 37(

 ».ندمردم رقھ ھمھ شیعى بود«و بھ سخن مقدسى ) 38( » ھا و مزارع تمام ودیھ باغ و درخت و بارو و مسجد آدینھ
)39 (  

اما سبزوار نیز كھ شھر عمده ناحیھ بیھق بود، از صدر اسالم مسكن علویان و سادات و شیعیان بھ شمار 
حاصل آن غلھ و میوه و انگور و نزدیك بھ چھل پاره . شھركى بود خرد با بازارھاى فراخ و خوب. رفت مى

سبزوار مزین بھ مدارس نیكو و ) 41( .بودند » عشرى مردم سبزوار ھمھ اثنى«و بھ كالم مستوفى ) 40( دیھ داشت
بزرگ و وسیع و  و گرگان یا جرجان شھرى بود با ناحیت) 42( .مساجد نورانى و درس و مناظره و مجلس بود

و و اصال ) 43( دار، سوادى خرم و كشت و ورز بسیار و نعمت فراخ با مردمانى پاك جامھ و با مروت و میھمان
نشین  تفرش یا طبرس نیز از شھرھاى شیعى) 45( .اند اى داشتھ ر گرگان و طبرستان آوازهشیعیان از قدیم االیام د

. گفتند قھستان یا كوھستان در زمره سرزمین خراسان بود و قصبھ آن را قاین مى) 46( .رفت ایران بھ شمار مى
  ) 47( .اكثر اھالى آن شیعھ بودند

 .جا منزلتى تمام داشت شیعیان امامیھ خالى نبود و شیعھ در آنگاه از وجود  شھر رى ام البالد ایران بود و ھیچ
عمربن سعد را بد بخت كرد و بھ كشتن حسین بن على «شھر رى بود كھ بھ گفتھ مقدسى، وعده امارت آن ) 48(

»  از منظر مقدسى شھر رى یكى از مادر شھرھاى افتخار آمیز اسالم) 49( ».واداشت و آتش دوزخ را برگزید
. یروان بزرگوار و قاریان و پیشوایان و زاھدان و جنگجویان واالھمتان از آن برخاستھ بودندبود كھ پ
عشرى بودند، بھ جز روستاى قوھھ و  اھالى اكثر والیات شھر رى شیعھ اثنى) 50( .ھاى پرآوازه داشت كتابخانھ

نشین  رى یك سره شیعھ درب زامھران و درب مصلحگاه در شھر) 51( .چند موضع دیگر كھ مذھب حنفى داشتند
  . بودند



بن  طبیعى است كھ اھالى نوقان كھ از مضافات شھرطوس بود، شیعى امامى باشند چون مرقد مبارك على
در سده چھارم دژى براى آن ) 52( .رفتند جا بھ زیارت مى جا بود و مردمان آن موسى الرضاعلیھ السالم در آن

عمیدالدولھ فائق نیز مسجدى بدان ساخت كھ در ھمھ خراسان . ھا و بازارھا داشت ساختھ شده بود كھ خانھ
شیعى ) مازندران، گیالن و دیلمستان(چنان كھ گذشت اكثر اھالى سرزمین شمال ایران ) 53( .ھمتایى نداشت

تدریج رخنھ كرد و جاى زیدیھ  عشرى خاصھ از سده چھارم بھ بعد در این سرزمین بھ شیعھ اثنى. مذھب بودند
  . را گرفت

اھل كرج ابودلف در نزدیكى ) 54( .ھاى دریا، شیعیان بسیار بودند در سرزمین فارس ھم، بھ خصوص در كرانھ
ھاى  ھا گذشتھ در بسیارى از شھرھاى معتبر ایران، محلھ از این. سره مذھب شیعھ داشتند اراك امروزى ھم یك

در نیشابور ھم جمعى ) 55( .سكنا داشتند اى بود كھ شیعیان در آن مثال در قزوین محلھ; است خاص شیعیان بوده
) 56( .كھ بین كرامیان و شیعیان این شھر كار بھ جنگ ھم كشیده بود چنان. كردند از شیعیان امامى زیست مى

در شھرھاى اصفھان ، ساوه و ھمدان ھم تعداد شیعیان و . اصال در نیشابور شیعھ جاذبھ خاصى داشتھ است
ع آن مایھ بودند كھ مراسم خاص شیعیان را در ایام ویژه آزادانھ بھ جاى آورند و علویان معتنابھ بود و در واق

  . اى شیعى معروفیتى داشتند در شھر ھمدان خانواده. ھا نباشد كسى را یاراى مقابلھ با آن

حلب و حران و كوفھ و كرج و بغداد و مشاھد ائمھ و مشھد رضا و  در والیت«بھ گفتھ عبدالجلیل قزوینى رازى 
و آوه و سبزوار و گرگان و استرآباد و دھستان و جرباذقان و ھمھ بالد مازندران و بعضى از دیار  قم و قاشان

طبرستان و رى و نواحى بسیار از وى و بعضى از قزوین و نواحى و بعضى از خرقان ، ھمھ شیعى اصولى 
سیستان بوى شیعھ  معتقد است كھ بھ والیت وى. بایست افزود ھا نیشابور را نیز مى و بدان) 57( ;بودند»  و امامتى

  ) 58( .بودند»  ھمھ مجبران و مشبھان«نرسیده بود و 

تدریج جانشین  بویھ بنیان گرفت و بھ ھاى شیعى در ایام آل ترین كانون نجف اشرف بھ عنوان یكى از برجستھ
علیھ  نار مرقد امام علىاو این شھر را در ك. عمارت این شھر منسوب بھ عضدالدولھ دیلمى بود. كوفھ شد

پس از آن در سال . نشین شد نجف رفتھ رفتھ یك والیت كامال شیعھ. السالم برپا كرد و آن را آبادان ساخت
بنا گذاشتھ شد و در زمان آمدن مغوالن بھ ) بن منصوربن مزید توسط امیر سیف الدولھ صدقة(ه شھر حلھ 495

شھر . بسیارى از علماى امامیھ از حلھ بودند) 59( .شد برشمرده مىعشریھ  ایران یكى از مراكز مھم شیعیان اثنى
بویھ را در شكل گیرى  آل. این جا نیز مجمع شیعیان امامیھ بود. است كھ بھ ذكر در آید كربال ھم مشھورتر از آن

كھ  سیف الدولھ حمدانى در زمان حكومت. است علیھ السالم نقش مھمى بوده این شھر و بناى مرقد امام حسین
خصوصا كھ اھل حلب بیشتر شیعھ ; است شیعھ امامى بود، دو شھر دمشق و حلب خالى از شیعیان امامى نبوده

در شھر حمص نیز شیعیانى از امامیھ دیده . كردند اند و اواخر خالفت عباسى بھ مذھب امامیھ اقتدا مى بوده
اى وجود داشت كھ خاص شیعیان امامیھ  لھدر موصل ھم مح) 60( .كردند گیرى خود غلو مى شدند كھ در شیعى مى

  . گرفتھ است بود و گاه بین شیعیان این محلھ و سنیان محالت دیگر بر سر مسائل مذھبى اختالف باال مى

در بغداد از ھمھ . شیعیان امامى جریان داشت و اوضاع نوع دیگر بود درقلب دارالسالم یعنى بغداد نیز فعالیت
محلھ كرخ . حنابلھ و شیعیان : تر از سایرین بود ولى دو مذھب تواناتر و قوى مذاھب پیروانى وجود داشتند

و پس از سده چھارم ھجرى در محلھ باب الطاق ھم در این سوى ) 61( بغداد، كانون اصلى تجمع شیعیان بود
ودند و مجتمع ب) ھاشمیان(ویژه باب البصره، سادات عباسى  در محلھ غرب دجلھ ھم، بھ. پول بزرگ گرد آمدند

اى در مقابل محلھ كرخ و  براثا ھم محلھ. ھا در زمره حنابلھ بودند شدیدى با شیعیان داشتند و ھمھ آن خصومت
جا نماز  بھ ھمین نام كھ از آن شیعیان بود و در آن براثا مسجدى داشت) 62( .در جنوب باب المحول بود

ھایى كھ در محلھ كرخ رخ  بویھ شورش ایام آلتا . محلھ كرخ مركز داد و ستد و بازرگانى بود. گزاردند مى
بھ اشاره ابن جوزى . شیعى نداشت و بیشتر متاثر از عوامل سیاسى و اقتصادى زمانھ بود داد، چندان اھیت مى

ھایى چون نھرالطابق در ھمان  محلھ; ھاى كوچك دیگرى در بغداد از آن شیعیان بود عالوه بر محلھ كرخ، محلھ
در شرق بغداد جایگاه اجتماع ) مشھور بھ بندر(باب الطاق، سوق یحیى و الفرضھ منطقھ و سوق السالح،

  ) 63( .رفت شیعیان بھ شمار مى

خبر بھ خلیفھ بردند كھ گروھى براى طعن . ه براى نخستین بار در مسجد براثا گرد آمدند313شیعیان در سال 
ماموران چندین تن از نمازگزاران را دستگیر . دستور تفتیش داد. اند و لعن صحابھ در مسجد براثا مجتمع شده

خلیفھ دستور تخریب مسجد را . دست آمد ھا مھرھایى از گل سفید منقوش بھ نام امام بھ از آن. و استنطاق كردند
بن یلبق،  ه على312درسال ) 64( .صادر كرد و مسجد براثا با خاك یكسان شد و ضمیمھ قبرستان مجاور گردید

فرمانى صادر كرد تا معاویھ و یزید را علنا درمنابر لعن و طعن كنند، ھمین اقدام موجب  امیراالمراى بغداد،



تر از سابق ،  ه مسجد براثا را بزرگ328بجكم، امیر االمراى بغداد، در سال ) 65( .شورش و آشوب عوام گردید
) 66( .ختیار شیعیان قرار دادرا درا بازسازى این مسجد براى سنیان بود، ولى وقایع بعدى، اداره آن. ازنو ساخت

  . ه معزالدولھ بویھى وارد بغداد گردید و وقایع دگرگونھ شد344درسال 

جا طایفھ بنى اسد توطن داشتند و دیلمیان را نیز گاھى مقام  در آن. است حویزه نیز از شیعھ امامیھ خالى نبوده
بعدھا حویزه مامن و مسكن . ت و علویھ بودندجا بود و این ھر دو طایفھ، شیعھ امامیھ و از مخلصان سادا در آن

  ) 67( .شدند ھاى شیعى افراطى برشمرده مى آل مشعشع شد كھ از خاندان

  بندى اجتماعى امامیھ  آل بویھ و سازمان) 3

  منصب نقابت - الف 

تشكل ھاى اسالمى دریافتیم كھ شیعھ امامیھ درآستانھ  از مطالب گذشتھ راجع بھ كم و كیف شیعیان در سرزمین
ھاى سیاسى آینده  آن مایھ نیروى انسانى را داشتھ كھ بتواند در قدرت) خاصھ پس از غیبت كبرا(عقیدتى خود 

یابى اجتماعى و سیاسى امامیھ از ھمین روزگار شروع شد و اقدامات  سامان. نقشى كار آمد و قاطع داشتھ باشد
بویھیان . است یابى را تسریع كرده ده، این سامانبویھ ھم كھ ظاھرا، با تشویق و ترغیب شیعیان امامیھ بو آل

امامیھ توجھى  براى ایجاد تعادل مذھبى در جامعھ با امعان نظر بھ ایمان و عقیده شیعى خود، بھ علویان و شیعھ
ھر حال  ھا اگر ھم سیاسى بھ حساب آید، بھ عملكرد آن. ھا بخشیدند خاص مبذول داشتند و توان بیشترى بدان

بویھیان پس از ابقاى خالفت عباسى، . بندى اجتماعى تشیع، بسیار اثر داشتھ است كھ در سازمان اقدامى بوده
ھا این عنصر تعادل را در  آن. دارند ھا، نگھ نیازمند عناصرى بودند كھ تعادل و موازنھ را در جامعھ، بھ نفع آن

خود را در ھیئت جبھھ مخالف خالفت  تھا پیش موقعی و شیعیان یافتند كھ از مدت) و یا طالبیان(وجود علویان 
  . بیشترى نشان دادند بویھیان بھ طالبیان عنایت. بودند عباسى تثبیت كرده

طالب  معزالدولھ پس از تسخیر بغداد و فرود آمدن در قصر خلیفھ دستور داد ده ھزار درھم نزد نقیب آل ابى
توانستند با آن در  لھ مناصبى بود كھ بویھیان مىمنصب نقابت از جم) 68( .ببرند تا در میان علویان تقسیم كند
از آن روزگارى كھ عباسیان بر سر كار آمده بودند، گاه ) 69( .عقیدتى كنند -مقابل خالفت عباسى مشق سیاسى 

كردند و این البتھ با خواست و سلیقھ  ھا را از میان خودشان انتخاب مى در كار علویان دخالت كرده و نقباى آن
با روى كار آمدن بویھیان ، معزالدولھ . منصب نقابت موروثى بود) 70( .جھت و ھمگون نبود علویان ھم

معزالدولھ حقوق و امتیازات . گرفت كھ علویان را از قلمرو قدرت قضایى نقیب عباسى خارج سازد تصمیم
ن دیوان حقوقى نخستین سرپرست ای. ھا تعیین كرد اى براى نقبا در نظر گرفت و دیوان خاصى براى آن ویژه

بویھ ،  از این زمان بھ بعد، آل) 71( .علیھ السالم بود العابدین ابوالحسین احمد بن على كوكبى از اعقاب امام زین
نقیب علویان سخت مورد . كردند نقیب علویان را از میان سادات و علویان صاحب نفوذ اختیار و انتخاب مى

داعى چنین احترامى را صاحب بود و شیعیان   محمد ملقب بھ ابنكھ ابوعبدهللا چنان. شیعیان قرار داشت حرمت
كھ از سوى خلیفھ  ابن داعى بھ شرط آن. براى انتخاب وى بھ سمت نقابت، معزالدولھ را تحت فشار قرار دادند

عباسى خلعتى دریافت نكند و بھ رسم معھود در مقابل خلیفھ حاضر نشود و جامھ سیاه برتن نكند، منصب نقابت 
  . است از این نكتھ پیداست كھ نقیب را دستى در كارھاى سیاسى بوده). ه348(پذیرفت  را

معزالدولھ عرصھ را براى فعالیت نقیب بازگذاشت و بھ طرزى . دایره نفوذ و قدرت نقیب فروتر از خلیفھ نبود
كار  از سر صداقت اینكھ معزالدولھ  این. جا كھ او را الیق و شایستھ خالفت دانست یگانھ محترمش شمرد تا آن

ھر حال جلب قلوب علویان و سادات و شیعیان  بھ. داده و یا از سر سیاست، جاى تردید وجود دارد را انجام مى
پدرشریف (ه ابواحمد موسوى 394بھاء الدولھ در سال . است از جملھ عوامل تعیین كننده در این اعمال بوده

ابواحمد ) 72( .برگزید و او را ملقب بھ ذوالمناقب ساخت را بھ نقابت علویان عراق) مرتضى و شریف رضى
ه بار دیگر نقابت علویان عراق را بھ 396بھاءالدولھ در سال . دار بود تر ھم این منصب را عھده موسوى پیش

شریف رضى واگذار كرد و بھ او لقب ذوالحسبین و بھ برادرش شریف مرتضى نیز لقب ذوالمجدین اعطا 
رفت، نقیبى برایشان  ھا مى ھاى دیگر ھم كھ تعداد علویان زیاد بود و امكان جعل نسب آندر شھر) 73( .نمود

كھ عضدالدولھ بارھا این كار را انجام داد و در واسط و كوفھ و بصره و اھواز نقبایى  چنان. شد انتخاب مى
مزبور بھ ابواحمد  در فرمان. صابى متن فرمان نقابت ابواحمد موسوى موجود است»  رسائل«در . تعیین كرد

در كیفر علویان خطا كار، صبر و حوصلھ . دارد و با كھتران مھربان باشد توصیھ شده كھ جانب علویان را نگھ
ھا را در دفاتر خاصى ثبت نماید و  ھاى آن نام. ھا دشنام ندھد و نام والدینشان را بھ میان نكشد بھ آن. پیش گیرد

اگر كسى خود را علوى نامید و شھادت . ھا راه نیابد ا اشتباه در نسب آنكار را انجام دھند ت ماموران ھم این



در ازدواج علویان نیز نھایت دقت . اى درنگ ننماید را ثابت نكرد، در عقوبت و كیفر رسانى او لحظھ شھود آن
 اگر كسى از یك علوى شكایت و شكوه كرد در احقاق حق طرفین، ھیچ امتیازى بھ علوى. را بھ كار بندد

  ) 74( .مذكور قائل نشود

  ترویج و توسعھ آداب و مراسم شیعى  -ب 

اقدامات بویھیان درحمایت و ھوادارى از علویان و شیعیان بھ ھمین جا ختم نشد، بلكھ دامنھ بیشترى گرفت و 
معزالدولھ در ماه . ھا رواج داشت، صورت رسمى بخشید ھاى شیعى كھ سالیان دراز بین آن بھ بسیارى از آیین

جامھ سیاه . ھا و اماكن كسب و حرفھ را تعطیل كنند در شھر بغداد بھ مردم دستور داد تا دكان 352محرم سال 
شیعیان كھ در پى فرصتى براى ) 75( .علیھ السالم بگردند و بگریند بھ عالمت عزا بپوشند و در سوك حسین على

از ; ھا بر پا كردند در بازارھا خیمھ. ذاشتندتثبیت ھویت مذھبى خود در جامعھ بودند، در این روز سنگ تمام گ
چون موى پریشان و روى ; زنان را نیز در این مراسم حزن و اندوه، سھمى بود. نوشیدن آب امتناع نمودند

سنیان را ) 76( .زنان، مویھ و ندبھ آغاز كردند سیاه كرده و جامعھ چاك زده در شھر راه افتادند و بر سر و سینھ
گرفت و تعداد شیعیان نیز  ھا نبود چون ھمھ این كارھا زیر چتر حمایت معزالدولھ انجام مى آن یاراى مقابلھ با

  ) 77( .تر از آنان بود فزون

از این زمان بھ بعد، مراسم عاشورا مفصال برگزار شد و اگر روز عاشورا با عید نوروز و یا مھرگان تقارن 
نكتھ ) 78( .ه مراسم عید بھ تاخیر افتاد398كھ در سال  ند، چنانانداخت یافت، روز عید را یك روز بھ تاخیر مى مى

بخشیدن بھ مراسم روز عاشورا، پیشقدم تر از فاطمیان بودند، چون  كھ بویھیان ظاھرا در سمیت قابل توجھ این
علیھ السالم بھ عزا  یازده سال بعد از این واقعھ بود كھ شیعیان مصرى درسوك شھادت امام حسین

  ). ه363(نشستند

شب پنجشنبھ ھیجدھم ذیحجھ دستور ) ه352(باز در ھمان سال . معزالدولھ بھ برپایى مراسم عاشورا بسنده نكرد
. چیان طبل و شیپور بزنند نوبت. داد كھ عید غدیر خم جشن گرفتھ شود و شھر بغداد چراغان و آذین بندى گردد

د و بامدادان شترى قربانى و نماز عید برگزار در بازارھا و در محل شرط آتش بر پا دارند و آتش بازى كنن
  ) 79( .نمایند

مراسم عید غدیر خم از این ایام بھ بعد، ساالنھ، با شكوه تمام برگزار شد و شیعیان اظھار سرور و شادمانى 
ده سال بعد ھم یك چنین مراسمى را . آوردند كردند و صبحگاھان شترى نحر كرده و نمازى بھ جاى مى مى

  ). ه362(صر بر پا كردند و عید غدیر را جشن گرفتندشیعیان م

  مناقشات مذھبى  - ج 

ه 351بھ اقداماتى بزند در سال  شیعیان در جامعھ دست كھ براى اعتالى موقعیت احمد معزالدولھ پیش از این
»  ھسب صحاب«او در این سال دستور داد تا بر دیوارھاى مساجد بغداد . تند علیھ سنیان راه انداخت حركتى

ھا و برخوردھا  این اقدامات خالى از ھنگامھ جویى) 80( .كردند و زمینھ را براى اقدامات بعدى او ھموار ساختند
بھ تقابل برخاستند و نخستین جلوه  سنت اھل. نبود و عرصھ مبارزه و مناقشھ بین اھل سنت را گسترده ساخت

اى  ه نیز فتنھ363در سال . وقوع پیوست ردى بھه چھره نمود و بین شیعھ و سنى برخو353این تقابل در سال 
سوق الطعام بغداد زنى را سوار شتر كردند كھ عایشھ  اھل تسنن در محلھ. بزرگ بین مذھب فریقین برخاست

علیھ السالم در  اى آفریدند كھ مثال با اصحاب على است، یكى را طلحھ نامیدند و دیگرى را زبیر ، ھنگامھ
  ) 81( .ا بازنمایى كردندجنگند و شبیھ جنگ جمل ر

محلھ كرخ كھ . وقوع پیوستھ بود ه فتنھ عظیمى در بغداد بھ361دو سال پیش از این واقعھ یعنى در سال 
الفضل  و ابى) نقیب(احمد موسوى  نشین و پایگاه تجارت بود، دستخوش آتش گشت و اختالف بین ابى شیعھ

ھم  ه نیز این محلھ بھ آتش كشیده شد و علت آن362ال كھ در س چنان) 82( .باال گرفت) وزیرخلیفھ(شیرازى 
شمار و اموال زیادى تباه گشت و بھ  ھاى بى ھاى زیادى جان باختند و دكان انسان. بین دو مذھب بود عصبیت

در این میان . چنان ادامھ یافت و ساالنھ تعدادى از طرفین را قربانى گرفت اختالفات مذھبى ھم. غارت رفت
  . برانند حكومت كردند تا خود بھ راحت وایان نیز آتش اختالف را تیزتر مىحكام و فرمانر



اى صادر كرد بدین  ردید براى جلوگیرى از مناقشات مذھبى اعالنیھكھ عضدالدولھ وارد بغداد گ ھنگامى
ھا و یا در ھر مكان عمومى دیگر موعظھ كرده و  مضمون كھ ازین پس احدى اجازه ندارد در مساجد و خیابان

صلى هللا علیھ وآلھ از خداوند طلب  كس اجازه ندارد با توسل بھ نام صحابھ پیامبر اكرم ھیچ. خطبھ بخواند
ھر كس این فرمان را نقض . تواند قرآن بخواند كند تنھا مى ھر كس كھ رحمت الھى را طلب مى. ایش كندبخش

است كھ  بوده ظاھرا دستگیرى نقیب ابى احمد موسوى نیز در ھمین جھت. كند مجازات اعدام در انتظار اوست
  ) 83( .بھ فارس اعزام شد

شھر بغداد را . آتش اختالف مذھبى مجدانھ عمل كرد عضدالدولھ از جملھ سالطینى بود كھ در فرونشاندن
ھاى شریف و اصیل زادگان و  صالت و ھدایایى بھ خاندان. مساجد و بازارھا را ترمیم كرد. آبادان ساخت

علیھ السالم و امام  ھاى شریف مشاھد متبركھ امام على ضعفاى مجاور مكھ و مدینھ و مجاورین و خانواده
 ).ه369(و آرامش و امنیتى بھ مردم در جلوگیرى از آشوب و فتنھ انگیزى تدارك دید  علیھ السالم بخشید حسین

بود چون پس از مرگ او ، بار دیگر  اقدامات عضدالدولھ براى پیشگیرى از مناقشات مذھبى، البتھ موقت) 84(
وى از  ور شد، بھ خصوص پس از استیالى محمود غزنوى بر خراسان و اظھار اطاعت آتش اختالفات شعلھ

  . سنیان جانى گرفتند و دو رسم جدید را بھ سیاق مراسم روز عاشورا وعید غدیر باب كردند) ه389(خلیفھ 

ھا ھشت روز پس از عاشورا، براى مصعب بن زبیر مراسم سوگوارى برپا كردند و ھشت روز پس از  آن
اشتند و دلیل برپایى آن را ورود عیدغدیر ھم بھ مناسبت روز غار كھ خود یوم الغارش خواندند، جشنى برپا د

از این ) 85( .برپاشد 389این جشن در روز اول ذیحجھ . پیامبرصلى هللا علیھ وآلھ با ابوبكر بھ غار حرا دانستند
القادر با . بر تشنج و تنش فضاى موجود مذھبى افزود ایام بھ بعد، خلیفھ القادر نیز با ھوادارى از اھل سنت

ه اعالم داشت كسانى كھ 420او در سال . غزنوى بھ سركوبى شیعیان پرداخت ھمكارى و ھمدستى محمود
خالفت ابوبكر و عمر و عثمان را نفى كنند و معتقد باشند كھ قرآن قدیم نبوده، بلكھ حادث است، شایستھ تكفیر 

  ) 86( .خواھند شد

واسط و بغداد در ایام ماه محرم بھ ھا در  آن. از این زمان بھ بعد سنیان در سركوبى شیعیان حالت تھاجمى یافتند
تقریبا ھمھ سالھ در ایام ماه محرم و عید غدیر، . ھا را بھ آتش كشیدند ھاى شیعیان ھجوم برده و آن خانھ

ه فتنھ 422در سال . گرفت داد و تلفاتى از طرفین مى ھایى بین شیعیان و سنیان رخ مى ھا و درگیرى شورش
ھاى آن بھ غارت رفت و  بال آن محلھ كرخ بغداد طعمھ آتش شد و خانھھا برخاست كھ بھ دن عظیمى بین آن

چند سال بعد ھم عیاران و باطل پیشگان وارد معركھ شدند و . بر سرتاسر بغداد مستولى گشت تشویش و وحشت
ى ھا تاجایى كھ بغداد بھ مدت نزدیك بھ چھل سال مدام دستخوش جنگ) 87( .اى یافت اختالفات فریقین ابعاد تازه

در این ایام افرادى از حكمرانان و خاصھ امیراالمراھا و یا صاحبان شرطھ، . اى و مناقشات مذھبى بود فرقھ
كردند ولى در عمل، چندان توفیقى  گاه براى جلوگیرى از این برخوردھا، فرامین شداد و غالظ صادر مى

در محلھ كرخ بغداد دستخوش ) طوسىشیخ (در یكى از این تھاجمات بود كھ خانھ ابوجعفر طوسى . یافتند نمى
رفت  ھا و دفاتر و منبرى كھ ھنگام تدریس و وعظ و خطابھ باالى آن مى و تمامى كتاب) ه449(غارت گردید 

  ) 88( .چپاول و طعمھ آتش شد

در عھد او علماى شیعھ . تر شد گفتنى است كھ با روى كار آمدن محمود غزنوى عرصھ بر شیعیان امامیھ تنگ
دستارھا در گردن . ھا را از مجالس وعظ و خطابھ باز داشتند منبرھا بشكستند و آن; صلب كردند  را قتل و

اند و پس از سھ  اند و بر مرده پنج تكبیر كرده ھا در نماز فرو گذاشتھ اینان دست«ھا و شیعیان كردند كھ  آن
. ند، بعدھا غزان با مسلمانان نكردندچھ لشكر غزنین با شیعیان رى كرد و آن) 89( ».اند طالق تجدید نكاح كرده

كارھا را محمود غزنوى براى ھیبت و تقریر ملك خود انجام داد ولى چون رفت، علماى شیعھ بار دیگر بر  این
  ) 90( .سرقرار و قاعده خود رفتند و بھ تقویت امامیھ پرداختند

  مناقب خوانى  -د

اى پیدا  ھاى اجتماعى ویژه ین تالش، گاه، جلوها. كوشیدند شیعیان امامیھ در پرورش خاص مذھب خود مى
ھاى  بویھ در سرزمین فضاى باز مذھبى كھ با روى كار آمدن آل. كرد كھ مناقب خوانى از آن جملھ بود مى

ترین وسایل تبلیغى و دعوت  یكى از مھم. شیعیان را شدت بخشید وجود آمد، فعالیت ویژه در بغداد بھ اسالمى و بھ
افتادند و با صداى خوش و بلند، ابیاتى در  شمارى از شیعیان در كوچھ و بازار راه مى. نى بودآنان، مناقب خوا

توانست  این كار مى. گفتند این افراد را مناقب خوان مى. خواندند علیھم السالم مى بیت و ائمھ منقبت و مدح اھل
خواستند در  شیعیان با این كنش مى. دعلیھم السالم را بھ سوى شیعیان متمایل ساز بیت مردم و دوستداران اھل



بود، مذھب و اعتقادات خود را بھ اثبات برسانند و افرادى را بھ  سنت جامعھ آن روزگار كھ اكثریت از آن اھل
  ) 91( .سوى خود جذب و جلب نمایند

اق اى از اشتی تر شد و جلوه تاثیر مناقب خوانى براثر گذشت زمان در ذھن فرھنگ جامعھ آن زمان عمیق
ابن جوزى بارھا صحبت از مناقب . علیھم السالم گردید بیت بھ مذھب خویش و دوستدارى اھل شیعیان نسبت

خوانان ھمواره در معرض  مناقب) 92( .اند خوانانى كرده كھ در بغداد، خاصھ در محلھ كرخ، فعالیت داشتھ
پرداختند  خوانى مى بھ مناقب سنت ھا در مجالس و بازارھاى اھل مخصوصا كھ بعضى از آن. ضرب و شتم بودند

مثال بوطالب مناقبى از جملھ ; شدند خریدند و طبیعى است كھ دچار رنج و تعب نیز مى و خطر را بھ جان مى
دستور داد زبان او را ) كھ زوجھ اصفھبد على در سارى بود(مناقب خوانان معروفى بود كھ سلقم دختر ملكشاه 

را از مناقب خوانى باز نداشت و تا آخر عمر در شھرھاى ایران بھ مناقب  ولى این كار نیز او) 93( .بریدند
جا از سوى شیعیان  یكى دیگر بوالعمید مناقبى بود كھ از رى بھ سارى گریخت و در آن) 94( .خوانى پرداخت

  ) 95( .اعزاز و اكرام دید

ناقب خوانى شیعیان راه را براى در واقع م. سنت نیز در مقابل مناقب خوانى شیعیان بھ تقابل پرداختند اھل
ھا در كوچھ و بازار راه افتادند و در فضیلت  افرادى از آن. اى دیگر از آن نوع در بین سنیان گشود پیدایى شیوه

  . گفتند ھا را فضایلى و یا فضایل خوانان مى این; صحابھ اشعارى خواندند

كردند و ریش  ھاى مندرس بھ تن مى اسلب. زدند گروھى دیگر از شیعیان نیز خود را بھ دیوانگى مى
. گفتند دانستند، مى علیھم السالم مى تراشیدند و در كوچھ و بازار ھر چھ در مناقب و مثالب اھل بیت و ائمھ مى
خوانى كھ تا این  گیرى پرده شكل گفتنى است) 96( .شدند ھا، كمتر متعرضشان مى سنت، بھ حساب دیوانگى آن اھل

  . بوده، ظاھرا ریشھ در سنت مناقب خوانى داشتھ است اواخر در جامعھ رایج

ھاى  ھا و ناھماھنگى كرد و اغلب بھ دو دستگى ھا گاه با جلوه دیگرى در جامعھ بروز مى این نوع فعالیت
ھاى  فضل و مرعوش ھر دو از پیك. انجامید، دو گروه فضلى و مرعوشى از آن جملھ بودند اجتماعى مى

و ھر دو طرفدارانى ; بود و مرعوش اھل شیعھ سنت فضل اھل. شدند محسوب مى)پست(القدم دیوان برید  سریع
تا . ھمین مسئلھ بھ تدریج رنگ مذھبى بھ خود گرفت و ماده شیوع اختالفات مذھبى گردید. در جامعھ داشتند

د و مدام آمدن ھا در اھواز دو فرقھ مذھبى متخاصم بھ شمار مى ھا و مرعوشى جا كھ بھ كالم مقدسى، فضلى آن
  ) 97( .در زد و خورد با یكدیگر بودند

  توسعھ مشاھد متبركھ  - ه 

ترى یافت و شامل مشاھد  بویھ در مذھب تشیع برخاستھ بود، طیف وسیع موج تحوالتى كھ با نفوذ و قدرت آل
خود قرار  بویھیان عالوه براین كھ این مشاھد را تحت نظارت و حمایت. علیھم السالم شیعھ نیز شد متبركھ ائمھ

علیھ السالم توسعھ  على بھ دستور عضدالدولھ، آرامگاه امیرالمؤمنین. ھا را نیز تشویق كردند دادند، زیارت آن
ھا و ھدایاى زیادى از  اى پیدا كرد و شیعیان نیز در توسعھ آن كوشیدند و تحفھ یافت و نجف اشرف بافت تازه
عضدالدولھ را عادت براین بود ) 98( .رف آبادان گشتجا سرازیر شد و نجف اش جوانب ، حتى از مصر، بدان

علیھم السالم برود و در ضمن زیارت بھ جماعت نادار و فقیر، كمك و یارى  كھ بھ زیارت مشاھد متبركھ ائمھ
زمانى كھ اباكالیجار ) 100( .عزالدولھ بختیار نیز بارھا بھ زیارت نجف اشرف و كربالى معال رفت) 99( .رساند

آرامگاه (گردید تا حكومت را سر و سامانى بدھد، پیش از ھمھ بھ زیارت كاظمین  وارد بغداد
ه با خانواده خود راھى 431جالل الدولھ نواده عضدالدولھ ھم در سال ) 101( .رفت) جعفرعلیھ السالم بن موسى

السالم را پاى علیھ  على زیارت كربال و نجف گردید و فاصلھ یك فرسنگى از خندق شھر تا مشھد امیرالمؤمنین
  ) 102( .برھنھ طى كرد

ه در محلھ رصافھ و باب الطاق بغداد 329مثال در سال ; شد براى رفاه حال زوار ھم گاه تداركاتى دیده مى
البتھ گفتنى است كھ زیارت ) 103( .بپردازند ھا بھ استراحت ھاى بزرگى بر پاداشتند تا زوار كربال در آن خیمھ

سنت راه زوار را سد كرده و  ھایى از اھل گاھى گروه. است خطر ھم نبوده ، چندان بىمشاھد متبركھ در آن ایام
جاى گذاشت و یكى از این وقایع  كھ این قضیھ بارھا رخ داد و تلفات زیادى بھ چنان. كردند ھا بدسلوكى مى با آن

در این . اتفاق افتاد 425 ھا در ایام زیارت نیمھ شعبان در سال یكى دیگر از درگیرى) 104( .ه بود422در سال 
گروھى از سنیان ھم بھ تالفى این كار بھ زیارت . سال شمارى از شیعیان بھ قصد زیارت راھى كربال شدند

  ) 105( .این فعل و انفعاالت بھ درگیرى بین دو گروه انجامید و تلفاتى از طرفین گرفت. قبر زبیر رفتند



. ھا ھم مشاھده كرد توان در وصایاى آن ائمھ شیعھ مى بیت و شور و اشتیاق بویھیان را در خصوص اھل
عضدالدولھ كھ از روحیھ مذھبى خاصى برخوردار بود وصیت كرد كھ پس از مرگ در جوار آرامگاه 

) 106( .علیھ السالم دفن شود و او نخستین كس از بویھیان بود كھ در نجف اشرف مدفون شد على امیرالمؤمنین

آل بویھ در تالش براى توسعھ موازین . اءالدولھ ھم در نجف بھ خاك سپرده شدندپسران او شرف الدولھ و بھ
ھا را  ھاى مذھبى آن شیعى در جامعھ از علماى اھل تشیع ھم حمایت كرده و زمینھ رشد و گسترش فعالیت

  . ساختند فراھم مى

  ھاى برجستھ مذھب امامیھ  چھره) 4

  ) ه329متوفاى (كلینى  - الف 

علیھم السالم  ھاى درخشان فقھ امامیھ و از روات ثقات ائمھ یعقوب بن اسحاق كلینى از چھره ابوجعفر محمد بن
بود و در این زمینھ اكثر علماى شیعھ  وى عالمى آشنا بھ اخبار و احادیث) 107( .است در حدیث و ضبط آن بوده

او كھ ) 108( .شمار آورد بھ بایست از علماى پیشرو مذھب امامیھ كلینى را مى. را بر او اعتمادى راسخ است
اثر مھم فقھى وى . االسالم اشتھار داشت ترین محدث و فقیھ امامى اوایل سده چھارم قمرى بود، بھ ثقة معروف

سال تالیف شد  این كتاب در عرض بیست. كھ جزء كتب اربعھ شیعھ امامیھ نیز ھست، االصول من الكافى است
) 109( .دین، متعلمان و طالب را كفایت و راھجویان را ھدایت كندو طورى تنظیم گشت كھ در ھمھ فنون علم 

ھا كتاب العقل  این كتاب شامل سھ بخش عمده اصول ، فروع و روضھ و مركب از سى كتاب است كھ اولین آن
بخش اصول درباره اصول عقاید و بخش فروع راجع بھ فقھ تشیع و بخش . ھا كتاب الروضة است و آخرین آن

ه در بغداد رخ داد و درباب الكوفھ بغداد بھ خاك 329فوت كلینى در سال . ھا و مواعظ است بھسوم حاوى خط
چون  ھایى كتاب. كلینى بھ غیر از كتاب كافى، كتب دیگرى نیز نوشت كھ امروزه موجود نیستند) 110( .سپرده شد

تھ، كتاب رسائل ائمھ، كتاب داش) اسماعیلیھ(گیرى امامیھ در مقابل قرامطھ رد برقرامطھ كھ حكایت از موضع
  ) 111( .رجال و غیره از آن جملھ ھستند

  ) ه381-311ابن بابویھ (شیخ صدوق  -ب 

ابوجعفر محمدبن على بن حسین بن موسى بن بابویھ ملقب بھ شیخ صدوق و معروف بھ ابن بابویھ از بزرگان 
و كالم شیعھ امامیھ كمال مطلوب آثار او در زمینھ فقھ و اصول . شیعھ و دانشمندان مشھور امامیھ است

القدر، حافظ احادیث، متبحر در علم رجال و نقاد اخبار  شیخ صدوق دانشمندى جلیل. دھد اش را نشان مى زمانھ
ھاى برجستھ علمى شیعھ در  نجاشى او را از چھره) 112( .روزگاران خود ھمانندى نداشتھ بود كھ در میان ھم

ھاى  وق كھ بیشتر ایام عمر خود را در شھر رى گذراند، یكى از چھرهشیخ صد) 113( .خراسان نوشتھ است
ھایى  جلوه. مورد عالقھ ركن الدولھ بویھى بود و چندى را در خدمت او گذارند و بھ مباحثھ و مناظره پرداخت

اب خود شیخ صدوق در كت) 114( .توان مشاھده كرد از این مباحثات را در كتاب اكمال الدین و تمام النعمھ او مى
عیون اخبار الرضا از سفرش بھ مشھد امام رضا صحبت داشتھ و خاطره خود را با ركن الدولھ كھ از وى 

  ) 115( .است خواستھ تا در مشھد در حق وى دعا كند، بازگویى كرده

جا بھ تحصیل و تعلم و تعلیم پرداخت و بزرگان علما از  شیخ صدوق چندى را نیز بھ سفر بغداد رفت و در آن
مجموعھ تالیفات شیخ صدوق نشان از دانش وسیع و قداست نفس او ) 116( .بھره گرفتند محضر او درباب حادیث

اثر او را  189خود نزدیك بھ  اند و شیخ طوسى در الفھرست تعداد آثار او را بالغ بر سیصد عنوان نوشتھ. است
كتب اربعھ شیعھ قرار گرفتھ من الیحضره ترین این آثار كھ در ردیف  ترین و مھم ولى معروف. است نام برده

را در استقبال من الیحضره الطبیب زكریاى  شیخ صدوق طبق تصریح خود در مقدمھ این كتاب، آن. الفقیھ است
  ) 117( .است را در فقھ، حالل و حرام، شرایع و احكام قرار داده رازى نوشتھ، منتھا موضوع آن

از دیگر آثار چاپى شیخ . حدیث است 5963تنظیم شده و حاوى كتاب من الیحضره الفقیھ در چھار مجلد 
ه در رى چشم از جھان 381شیخ صدوق در سال . صدوق االمالى، معانى االخبار، الخصال و االعتقادات است

  ) 118( .بربست و در جوار شاھزاده عبدالعظیم بھ خاك سپرده شد

  ) ه413-336(شیخ مفید  - ج 



ه در حوالى 336عمان بغدادى معروف بھ ابن معلم و ملقب بھ شیخ مفید در سال ابوعبدهللا محمدبن محمدبن ن
جا برخاستھ كھ پدر او محمدبن نعمان در شھر  شھرت او بھ ابن معلم از آن - شھر عكبرى چشم بھ جھان گشود 

 در اوان كودكى ھمراه پدرش راھى بغداد شد و نزد ابى عبدهللا. واسط و عكبرى شغل معلمى داشتھ است
ترین استادان وى جعفر بن محمد قمى معروف  ولى معروف) 119( .معروف بھ جعلى و ابى یاسر بھ تلمذ پرداخت

اى  جا كھ براى او مستمرى ویژه عضدالدولھ بویھى را ارادت خاص بھ شیخ مفید بود تا آن. قولویھ بود بھ ابن
اى محلھ كرخ مجلس درس راه انداخت، بسیارى ویژه در مسجد براث مفید در بغداد و بھ بعدھا كھ شیخ. تعیین كرد

شریف رضى و شیخ طوسى . ھا گرفتند از علما از جمیع طوایف در محضر درس او حاضر شدند و از او بھره
خویش گوید كھ شیخ مفید از بزرگان متكلمان طایفھ  خود شیخ طوسى در الفھرست. از شاگردان بھ نام او بودند

رفت و در  یس آن طایفھ بود و در علم و فتوا پیشواى علماى اعالم بھ شمار مىامامیھ است و در زمان خود رئ
فكر عمیق و فھم دقیق داشت و بدیھھ یاب و حاضر جواب ; نظیر بود صناعت كالم و علم فقھ، مجتھد و فقیھ بى

  ) 120( .بود

در فقھ و كالم و شد در رجال خود از پایگاه واالى شیخ مفید  نجاشى كھ خود از شاگردان او محسوب مى
و در ... «: گوید در جایى مى. كند ابن ندیم نیز در دو جا از كتاب خود از او یاد مى) 121( .سخن گفتھ است حدیث

زمان ما بر متكلمان شیعھ ریاست دارد و در صنعت كالم بھ مذاھب اھلش بر ھمھ مقدم و داراى دقت نظر و 
و در جاى دیگر او را رئیس شیعھ امامیھ ) 122( ».دانشمندش یافتمام و بسیار  من او را دیده. افكار صائبى است

خطیب بغدادى در تاریخ بغداد خود درباره شیخ مفید سخنى ) 123( .نامیده كھ در فقھ و كالم آثار زیادى دارد
خود را ھا و تعصبات مذھبى  اى با شیخ مفید نبوده و آموزه از فحواى كالم او پیداست كھ او را میانھ. دیگر دارد
ھاى بسیارى در گمراھى شیعھ و نكوھش از صحابھ  بھ زعم او شیخ مفید كتاب. اش دخالت داده است در داورى

  ) 124( .و تابعان نوشت و با نظریاتش بسیار كسان را فریفت

. ھا رفتھ است در بعضى از منابع راجع بھ مسك نفس و تواضع علمى، دست و دل بازى و نمازگزارى او سخن
خود را وقف علم و دانش مذھبى كرده و در بیان عقاید و كالم شیعھ استوارى نشان  شیخ مفید تمام وقت كھ این

مكتبى كھ شیخ مفید در بغداد راه انداخت، كانون بحث و . ھاى اكثر منابع راجع بھ اوست داده، از داورى
الم و اصول فقھ ، راه بحث و گیرى از مبانى علم ك بررسى و تعمیم و توسعھ مباحث دینى گردید و با بھره

او علم كالم شیعى را سر و سامان بخشید و ابواب فقھ را با دقت تمام تجزیھ . استدالل را بھ روى شیعیان گشود
  . و تحلیل كرد و از تشتت و پراكندگى در آورد

ر او المقنعة فى الفقھ ترین آثا یكى از معروف) 125( .اند تالیفات شیخ مفید را بالغ بردویست كتاب و رسالھ دانستھ
وفات شیخ مفید در شب جمعھ سوم . دھد است كھ پایھ و اساس كتاب تھذیب االحكام شیخ طوسى را تشكیل مى

اش نماز گزارد و ھشتاد ھزار نفر از  در بغداد واقع شد و شریف رضى بر جنازه 413ماه مبارك رمضان 
علیھ السالم و نزد استادش  كاظم آرامگاه امام موسىشیعھ در تشییع جنازه وى شركت جستند و او را در جوار 

  ) 126( .ابن قولویھ بھ خاك سپردند

  ) ه460-385شیخ الطائفھ (شیخ طوسى  -د 

در طوس متولد  385ابو جعفر محمد بن حسن بن على بن حسن طوسى ملقب بھ شیخ الطائفھ در رمضان سال 
در بغداد بھ تحصیل و تعلم . جا سكنا گزید كرد و در آنه بھ بغداد سفر 408در ایام جوانى و حوالى سال . شد

اى در تعیین مشى حیات  روزگارى كھ شیعیان تا اندازه; ایام جوانى او در روزگار آل بویھ گذشت. پرداخت
ھا و ارتعاشات مذھبى  ھاى مذھبى و معنوى جامعھ بھ درگیرى ولى تكان. مذھبیشان در جامعھ دخالت داشتند

ھا  شیخ طوسى ھم از این تكان. وجود آورد ھاى مذھبى و فرھنگى را بھ صرى از كنش و واكنشنیز انجامید و ع
ھاى اسالمى  خصوصا كھ قومى دیگر یعنى سالجقھ سر برآورده و در صدد استیال بر سرزمین; مصون نماند

، خانھ و ھاى مذھبى فریقین بود ه ، زمانى كھ نظام اجتماعى بغداد دستخوش درگیرى448در سال . بودند
بربست و راھى  شیخ طوسى از بغداد رخت) 127( .كرخ بغداد غارت و بھ آتش كشیده شد كاشانھ او نیز در محلھ

  ) 128( .ه كھ سال فوت اواست، در این شھر سكنا گزید460نجف اشرف شد و تا سال 

در زمان . داشتمالزمت او را ) ه413-408(سال  شیخ طوسى از شاگردان بنام شیخ مفید بود بھ مدت پنج
ترین آثار خود یعنى  حیات شیخ مفید و احتماال تحت نظر خود او، كتاب مقنعھ او را شرح كرد و یكى از مھم

) الھدى علم(شیخ طوسى پس از فوت شیخ مفید بھ محضر سیدمرتضى، ) 129( .وجود آورد تھذیب االحكام را بھ



ظاھرا پس از فوت سیدمرتضى در . صول پرداختسال نزد وى بھ تحصیل علم كالم، فقھ و ا23رسید و مدت 
  . ه زمام امور تشیع بھ عھده او واگذار گردید و شاگردان زیادى از محضر او فیض بردند436سال 

شیخ ) 130( .اوج شھرت شیخ طوسى موجب شد تا القائم خلیفھ عباسى كرسى علم كالم را در بغداد بھ او بسپارد
جا منتقل كرد و بھ تعلیم  وارد نجف اشرف شد حوزه علمى خود را بدان طوسى از جملھ علمایى بود كھ وقتى

ھاى علوم دینى زمانھ خود مبرز و سرآمد بود و آثار متعددى  شیخ طوسى در اكثر رشتھ. تعالیم شیعى پرداخت
حكام و ھا یعنى تھذیب اال اند كھ دو تا از آن عنوان نوشتھ 45شماره آثار او را بالغ بر . جا گذاشت از خود بھ

رود ھر دوى این آثار در علم الحدیث و اخبار تنظیم و تالیف  استبصار جزء كتب اربعھ شیعھ بھ شمار مى
تفسیر التبیان فى تفسیر القرآن از امھات تفاسیر شیعى است كھ توسط شیخ طوسى در چندین مجلد ) 131( .اند یافتھ

  . صورت گرفتھ است

  ) ه406-359(شریف رضى  - ه 

محمد بن حسین بن موسى بن ابراھیم بن موسى الكاظم ملقب بھ سیدرضى و ذوالحسبین از بزرگان ابوالحسن 
پدرش ابواحمد حسین بن موسى منصب نقابت داشت و ناظر مظالم و . بویھ است واعاظم شیعیان در دوره آل

اشاره شریف رضى طبق ). ه380(سیدرضى بعدھا جاى او را در این منصب گرفت . بود متصدى امور حج
او در زھد ) 132( .اى برخوردار بود گفتھ و شعرھایش از سالست و متانت ویژه ثعالبى از اوان كودكى شعر مى

صیت و ) 133( .كرد و پارسایى زبانزد خاص و عام بود و از ھر نوع خودنمایى و شھرت پرستى دورى مى
خطبھ و كالم  242ست كھ حاوى سنگ او یعنى نھج البالغھ ا شھرت سیدرضى بیشتر بھ دلیل تالیف گران

البالغھ  تاكنون بر كتاب نھج. است ه تالیف كرده400سخن كوتاه است كھ در سال  489مكتوب و  78طوالنى ، 
سیدرضى را ) 134( .ھا است ترین آن شروح گوناگونى نوشتھ شده كھ شرح ابن ابى الحدید معتزلى از معروف

در گذشت او در روز . ن معانى القرآن و خصائص االئمھ را نام بردتوا آثار دیگرى نیز بود كھ از آن میان مى
در تشییع جنازه وى . در بغداد رخ داد و در كاظمین امروزى بھ خاك سپرده شد 406یكشنبھ ششم محرم سال 

  ) 135( .مردم زیادى شركت جستند جز شریف مرتضى برادر او كھ تاب تحمل مرگ برادر را نداشت

  ) ه436- 355(شریف مرتضى  -و 

الھدى و سید اجل و ثمانینى، یكى  ابوالقاسم على بن حسین، برادر شریف رضى ، ملقب بھ ذوالمجدین و علم
او كھ شاگرد شیخ مفید بود، در علم كالم، فقھ، اصول، . دیگر از اعاظم شیعھ امامیھ در سده چھارم ھجرى بود

شریف مرتضى نیز ) 136( .ان شعر او باقى استسرود كھ دیو تفسیر و نحو و لغت تبحر داشت و شعر نیكو مى
چھ مرتضى كرده است از  و آن«: نویسد صاحب نقض در حق او مى. طالب را داشت منصب نقابت آل ابى

صلى هللا علیھ وآلھ در جواب شبھات منكران توحید و رسالت  شریعت جدش مصطفى تقویت اسالم و تربیت
شریف مرتضى را مروج و مجدد مذھب امامیھ ) 137( ».است ت نبودهچون فالسفھ و زنادقھ و براھمھ كسى را قو

ترین  از معروف) 138( .در بغداد رخ داد 436االول سال  فوت او در آخر ربیع. اند در سده چھارم ھجرى دانستھ
ھمین اثر . آثار او غرر و درر است كھ بھ امالى مرتضى ھم شھرت دارد و مشتمل بر فنونى از ادب است

بر كتاب  اى است الشافى فى االمامة نیز ردیھ. ى از وسعت دانش و معلومات شریف مرتضى است ا نشانھ
  ) 140( .دیوان شعر او بالغ بر بیست ھزار بیت است; ) 139( المغنى از عبدالجبار بن احمد
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