
مقدمه
دولت آل بويه برجسته ترين دولت شيعي و ايراني نژاد بود كه در حدود 130 سال (447 
ـ 320 هـ .قمري) بربخش بزرگي از ايران و عراق تا مرزهاي شام فرمان مي راند. اين دولت 
كه خود برآمده از جنبش هاي استقالل طلبانة ايرانيان بود و در پي ظهور دولت هاي مستقل 
و نيمه مستقل پديد آمد خود از بزرگ ترين عوامل ضعف خالفت عباسي، و تغييرات بنيادي 

در نهادهاي سياسي و ديني و اقتصادي آن روزگار شد.
اساساً شيعيان عراق انسجام خود را در برابر اكثريت سنّي مذهب، مديون غلبة بوئيان 

بودند كه برخي از رسوم شيعه را بنياد نهادند.
ــي رسيد؛ به  ــتردگي و وحدت سياس قلمرو آل بويه در عهد عضدالدوله به نهايت گس
ــند (به استثناي خراسان و سيستان كه متعلق به  ــر ايران تا رود س طوري كه عراق و سراس
سامانيان بود) تابع آن دولت گشت و در شبه جزيرة عربستان نيز از عمان تا سرزمين دور 

دست يمن تحت فرمان آل بويه درآمد.تشيع در دورة آل بويه
ابن خلدون مي نويسد: «آل بويه صاحب 
ــدند كه اسالم بر ساير  دولتي چنان عظيم ش
امت ها بدان مباهات مي كند» [خسروي، 52]

حكومت آل بويه (447ـ  320) بر ايران 
ــت سال طول  و عراق بيش از يكصد و بيس
ــران واقعي و  ــيد. در اين مدت حكم كش
تصميم گيرندة حقيقي، امراي آل بويه بودند 
ــدان اختياري  ــاي بغداد از خود چن و خلف
ــت آنان به  ــه اي در دس ــتند و بازيچ نداش

حساب مي آمدند. [همان، 53]
ــراي آل بويه عضدالدوله اول  از ميان ام
ــت كه خود را پادشاه خواند. وي  كسي اس
كه در سال 356 هجري به حكومت رسيد، 
با دانشمندان رفتاري خوش داشت و نسبت 
به مقام شامخ علي بن ابيطالب (عليه السالم) 
ــان مي داد. بقعة  از خود كرنش خاصي نش
مباركة امام علي (ع) در نجف و امام حسين 
ــكوهي تعمير  (ع) در كربال را به طرز با ش
ــهر مدينه نيز حصار  ــرد، و در اطراف ش ك
كشيد. عضدالدوله همچنين براي شيخ مفيد، 
عالم برجستة شيعي زمان خود، احترام قائل 

بود و به ديدنش مي رفت.
ابوطاهر (جالل  الدوله): سيزدهمين امير 
آل بويه نيز پس از درگذشت مشرف الدوله، 
برادرش جالل الدوله جانشين او شد و مدت 
ــاهي كرد و در شعبان سال  ــال پادش 17 س
435 هجري درگذشت. جالل الدوله چنان 
ــيعه عالقه داشت كه  به اهل بيت و ائمه ش
پيوسته به زيارت مرقد امام اول و امام سوم 
ــيعيان مي رفت و چون به يك فرسخي  ش
ــد و خود را پا  ــهر مي رسيد، پياده مي ش ش

برهنه به حرم مي رساند.

تشيع در عهد آل بويه  
ــل قرن چهارم هجري به تدريج  از اواي
ــكوه و جالل خالفت  سلسلة عباسيان  ش
افول كرد، وحدت حكومت درهم شكست 
ــف و ناتواني  ــدرت و نفوذ آن به ضع و ق

كليدواژه ها: تشيع، آل بويه، خليفة عباسي.

علي زّوار
دبير تاريخ ـ  شهرستان نقده

گنبد و بارگاه امام علي (ع)
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گراييد. اين ضعف از هنگامي آغاز شد كه 
ــي چيره شدند و  ايرانيان بر خلفاي  عباس
مناصب بزرگ دولتي را به دست گرفتند و 
بدان رنگ ايراني دادند و موقعيت عرب را 

متزلزل ساختند.

شيعه در دورة عباسي
ــيعيان پس از انقراض  اگر چه وضع ش
امويان و روي كار آمدن عباسيان روبه بهبود 
رفت اما چيزي نگذشت كه وضع به صورت 
سابق برگشت و شيعيان مورد تعقيب و آزار 

خلفاي عباسي قرار گرفتند.
ــيعه اين بود كه خالفت حق  عقيدة ش
ــت ولي بني عباس همچون  آل علي(ع) اس
ــد. از اين رو  ــه، آن را غصب كرده ان بني امي
شيعيان از خالفت بني عباس ناراحت بودند 
و مي گفتند ما از رنج امويان و مروانيان نجات 

يافتيم و گرفتار رنج آل عباس شديم.
آزار و اذيت شيعيان به وسيلة بني عباس 
در بعضي شهرها بسيار شديد و ظالمانه بود 
ــيعه يكي از اقسام  ــاني ش و داغ كردن پيش

شكنجه ها بود.
ــب و گروه هاي  ــروان مذاه ــاير پي س
مختلف اسالمي نيز با قلم و زبان و در برخي 
موارد با شمشير به جان يكديگر افتاده خون 
ــد. اختالف فكري و  يكديگر را مي ريختن
تعصب و جهالت در موارد بسياري به جنگ 

و خون ريزي منجر مي شد.
شيخ عبدالجليل قزويني رازي (از علماي 
بزرگ قرن ششم) در كتاب خود مي نويسد: 
در آن روزگار شيعياني بودند كه در كوچه 
ــد و قصائدي در  ــازار حركت مي كردن و ب
ــة هدي به  ــدح و منقبت اهل بيت و ائم م
ــن علي(ع) با صداي  خصوص اميرالمومني
بلند مي خواندند كه به آنان «مناقب خوان» 
ــركوب  مي گفتند ولي بني عباس آنها را س

مي كردند و حتي زبان آنها را مي بريدند.
آشكارسازي شعارهاي شيعه

ــعارهاي شيعه علني  قبل از آل بويه، ش

ــيعيان  نبود و به ندرت اتفاق مي افتاد كه ش
بتوانند شعائر خود را ظاهر سازند اما از زمان 
تسلط آل بويه بر عراق و كاستن از اختيارات 
خليفه فعاليت ها و شعارهاي شيعه، كم وبيش 

آزاد و علني شد.
ــال 352  ــد: در س ابن جوزي  مي نويس
ــم عاشورا  معزالدوله مردم را به اقامة مراس
ــيعه امر كرد. شيعيان نيز  بزرگ ترين روز ش
بازارها را بستند و خريد و فروش موقوف 
شد. قصابان ذبح نكردند و آشپزها غذا نپختند 
ــقاها از كار باز داشته شدند. در بازارها  و س
ــد، پرده ها را در آويختند و  قبه هايي برپا ش
ــفته و صورت هاي  مردم عزادار با موي آش
سياه كرده و گريبان هاي چاك زده، نوحه كنان 
ــهر به  ــان، در ش ــر و صورت زن ــر س و ب
گردش درآمدند. مراسم سوگواري شهادت 
امام حسين(ع) نخستين بار همراه با عزاداري 
عمومي در روز دهم محرم اين سال برگزار 

شد.
ــوة  (ن ــن  جالل الدي  431 ــال  س «در 
ــا فرزندان و جمعي از ياران  عضدالدوله) ب
خود براي زيارت مرقد مطهر امام حسين(ع) 
ــپار كربال و نجف شد. در كربال، وي  رهس
ــين  قبل از ورود به محدودة حرم امام حس
پا برهنه شد و در نجف نيز از خندق شهر 
ــنگ  تا حرم اميرالمومنين(ع) كه يك فرس
ــا پاي برهنه اين  ــد و ب فاصله بود، پياده ش

فاصله را پيمود.» [ابن اثير،5091] پادشاهان 
آل بويه عالوه براين كه خود به زيارت كربال، 
نجف و كاظمين مي رفتند براي امام زادگان 
و علويان نيز نذر مي كردند و غالباً وصيت 
مي كردند كه اجسادشان را در جوار يكي از 

آنها و مراقد ائمه به خاك بسپارند.

پيامدهاي اقتدار تشيّع در دورة آل بويه
ــه يكي از  ــراق ب ــدن ع ــل ش 1. تبدي
ــيعه بويژه آزادي عمل يافتن  كانون هاي ش

شيعيان محلة شيعه نشين كرخ در بغداد.
ــه عنوان روز  ــورا ب 2. اعالم روز عاش
عزاي عموي و اجراي شعائر مربوط به آن و 

رفع سنن ناپسند بني اميه.
3. اعالم شادماني در روز عيد غديرخم، 
ــيني حضرت علي(ع) به جاي  روز جانش
حضرت محمد(ص) به نشانة دلبستگي به 

علي(ع).
4. تجديد بناي مقابر ائمه اطهار و آباد 
ــرف و تعيين اموال وقف  نمودن نجف اش
براي اماكن متبركه بويژه براي امام حسين(ع) 

و تامين آسايش زائران.
ــوق روز افزون شيعيان به زيارت  5. ش
مقابر امامان از جمله تشويق به سفر زيارتي 
به مشهد الرضا كه بعدها در عصر صفوي، 
شاهان نام آوري همچون شاه عباس اول به 
همراه متفكران نخبة شيعي همانند شيخ بهايي 

(ع)
ن 

حسي
ام 

ر ام
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مرق
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از اين سفرهاي زيارتي بارها براي تثبيت و 
استقرار بخشيدن مذهب شيعه بهره جستند.

ــي، اعم از  ــكيل مجالس مذهب 6. تش
روضه خواني و مجالس جشن و سرور

7. تجليل از بزرگان شيعه همانند شيخ 
صدوق، شيخ مفيد و ...

8. تجليل از احفاد علي(ع) و احترام به 
علويان.

علل و عوامل ترويج تشيع
ــارم ظهور  ــوم و چه ــاي س در قرن ه
نهضت اسماعيليه در قلمرو خالفت اسالمي 
و نيز خيزش هاي استقالل طلبانه در پاره اي 
ــرزمين هاي اسالمي از جمله ايران، به  از س
افول قدرت خالفت انجاميد. در عين حال، 
ــرن آزادي عقايد و آرا بود و  قرن چهارم، ق
ــتفاده از اين شرايط  شيعيان توانستند با اس
ــان طرق ديگر  ــود را براي تجلي مي راه خ
انتخاب كنند. در قرن چهارم، چهار دولت 
شيعي پا به صحنه گذاشتند: دولت زيديان 
در يمن، دولت حمدانيان در شام (سوريه) 
دولت آل بويه در ايران و دولت فاطميان در 
مصر. در واقع سركوبي هاي شديد شيعيان 
در دهه هاي قبل نتيجة معكوس داده بود و 
نه فقط به محو مذهب تشيع نينجاميد، بلكه 
به پيدايش فرقه هاي شيعي ديگر نيز در قرن 

چهارم منجر گرديد.
آشفتگي اوضاع سياسي و كشاكش هاي 
حكومت هاي رقيب با يكديگر موجب به 
قدرت رسيدن آل بويه شد و آل بويه توانستند 
بدون تزاحم، به ترويج عقايد شيعي بپردازند. 
علماي بزرگ شيعي نيز از آن فرصت نادر 
بهره جستند و به پديدآوردن آثار مهمي در 

زمينة معارف شيعي پرداختند.
ــاعدي كه علويان  آل بويه از بستر مس
ــوم ايجاد كرده  بودند و  طبرستان در قرن س
همچنين از جاذبة معنوي و وجاهت علويان 

به سود مقاصد خويش بهره ها بردند
عالمان شيعه از آزادي نسبي پديد آمده و 
بهره گيري از حمايت سياسي آل بويه، براي 

ــترش فعاليت هاي علني خود بهره مند  گس
ــوي ديگر آل بويه از شرايط  ــدند. از س ش
مساعدي كه در پرتو تبيين و تشريح عقايد 
شيعه به وسيله عالماني مانند شيخ مفيد و 
ــيد رضي به وجود آمد به عنوان پشتوانه  س
ــتفاده  معنوي و عقيدتي حكومت خود اس

كردند.
ــترش اعتزال نيز  ــت كه گس بايد دانس
ــت، چرا كه  ــترش تشيع تاثير داش در گس
ــت مي كردند و  ــان حماي ــه از علوي معتزل
وجود قرابت هاي فكري بين شيعه و معتزله 
ــيعه و عقل گرايي  همچون عدل گرايي ش

معتزله جريان امر را تسريع مي كرد.

ابقاي خليفة عباسي 
ــرداران ترك هر گاه يكي  اميران و س
ــا  ــتند و ي ــي را مي كش ــاي عباس از خلف
ــي از افراد  ــد بي درنگ يك ــزل مي كردن ع
ــابق  ــدان را به جاي خليفة س ــن خان همي
برمي گماشتند طوري كه دستگاه خالفت 
ــك روز هم بي خليفه نمي ماند. در  حتي ي
مواقعي هم كه قصد عزل خليفه را نداشتند. 
ــت  به جنگ خليفه مي آمدند، او را شكس
ــپس با او بيعت مي كردند و  مي دادند و س
خود را فرمانبردار دستگاه خالفت معرفي 
مي نمودند، مثًال عضدوالدوله ديلمي با اين 

ــيعي مذهب بود و خلفاي عباسي را  كه ش
غاصب مقام خالفت مي دانست و همه نوع 
ــت وقتي بر بغداد  ــدرت و نفوذ هم داش ق
ــتيال يافت دارالخالفه و ديگر عمارات  اس
ــتگان خليفه را تعمير كرد و در اكرام  وابس

و اعزاز خليفه بسيار كوشيد.
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