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  آل بويه و نقش آنان در برپايي مراسم و مواسم شیعه امامیه در عراق 
  

  حسین پوراحمدي

آداب . و ملت و پیروان يك آيین و مذھب در حقیقت، تجّلي اعتقادات و ا صول و باورھاي آن مردم است ھاي يك قوم مراسم و سّنت
ھاي ديني،  شوند حاصل گرايش شوند و مورد احترام قرار گرفته، مقّدس شمرده مي و رسومي كه توسط گروھي از مردم برگزار مي

  . ن جامعه ھستندھاي قومي و نیازھاي اجتماعي و رواني طبقات گوناگو سّنت

تاريخ شیعه امامّیه داراي مقاطع مھم تاريخي است كه تشكیل حكومت آل بويه و سلطه اين حكومت بر عراق يكي از اين مقاطع 
  ، در دوران »الناُس علي ديِن ُملوكھم«طبق قاعده . آيد مھم به شمار مي

ھاي عاشورا،  اسم و مواسم شیعه امامّیه از قبیل عزاداريكرد، مر سلطه آل بويه، كه مذھب شیعه امامّیه را حمايت و ترويج مي
السالم ، نحوه اذان گفتن شیعي، استفاده از مھر نماز ـ كه از  جشن غدير خم، سّنت زيارت عاشورا، زيارت قبور امامان شیعه علیه

ھا و  ري و رنگ سفید در علمھايي ھمچون رنگ سیاه براي عزادا ھا و رنگ السالم ساخته شود ـ و نشان تربت امام حسین علیه
  . نشانه علوي بودن، در اين زمان گسترش يافتند

  : پردازيم در اين مقاله، به بررسي تاريخچه حكومت آل بويه در عراق و نقش آن در برپايي اين مراسم مي

  تاريخچه سلطه آل بويه بر عراق 

با شكست الملك الرحیم،  ۴۴٧ھر بغداد آغاز گشت و در سال به ش) ١(٣٣۴دوران سلطه آل بويه با ورود احمد معّزالدوله در سال 
  . آخرين فرمانرواي آل بويه، توسط سپاھیان طغرل سلجوقي پايان پذيرفت

كه از آثار موّرخان  ھايي ھمراه بود، اما چنان در اين مدت، كه قريب يك قرن طول كشید، حكمراني آل بويه بر بغداد با فراز و نشیب
داند كه كاري  گونه كه مسعودي خلفاي عّباسي اين دوره را محجوراني مي نمايد، آن آنان در اين دوران بالمنازع ميآيد، اقتدار  برمي

ابن خلدون ) ٢.(خواندند را ھمراه داشتند و خطبه به نامشان مي» امیرالمؤمنین«در دستشان نبوده است و فقط عنوان تشريفاتي 
داند كه از جانب خلیفه به آنان اعطا  و بناكتي امیري بغداد را از آِن شاھزادگان بويه مي) ٣(دخوان حّكام آل بويه را سالطین بغداد مي

  ) ۴.(شد مي

. مرگ توزون، امیراالمراي مقتدر ترك، بر اين آشفتگي افزود. اوضاع بغداد و دارالخالفه عّباسیان در آستانه سلطه آل بويه آشفته بود
شكست داد و خلیفه المتقي را نابینا و بركنار كرد و به جاي او مستكفي را به  ٣٣٢يه را در سال اي بود كه آل بو قدرت او به اندازه

  . والي واسط، خود را تحت اطاعت احمد بن بويه، كه در اھواز بود، درآورد و او را به تصرف عراق تحريض نمود. خالفت نشاند

دست يافت و مستكفي، خلیفه عباسي، نه تنھا وي را لقب بدون جنگ بر بغداد  ٣٣۴جمادي االولي  ١١احمد بن بويه در 
  ) ۵.(داد» ركن الدوله«و » عماد الدوله«داد و مرتبه امیر االمرايي به او اعطا كرد، بلكه برادران ديگرش را نیز لقب » معّزالدوله«

. ي كرد و المطیع بالّله را به خالفت نشاندقريب يك ماه و نیم بعد، معّزالدوله، مستكفي را با تحقیر تمام، از خالفت بركنار و زندان
المطیع به تمام معنا مطیع معّزالدوله شد، حتي امیر ديلمي به او اجازه نداد كه براي خود وزير اختیار كند و از امالك و دارايي، فقط 

  ) ۶.(به اندازه گذراندن معیشت اجازه استفاده يافت

اي اين كار  میان بردن خالفت عّباسي، يكي از علويان را به اين مقام گمارد، اما عدهگفته شده است كه معّزالدوله قصد داشت با از 
عّباس را، كه به عقیده شیعیان غاصب خالفتند، ھر  توانند بني استدالل آنان چنین بود كه آل بويه مي. را به مصلحت ندانستند

توان چنین  اند، نمي كه مطابق اعتقاد شیعه خلفاي بر حقزماني كه بخواھند معزول كنند يا به قتل برسانند، ولي با علويان، 
  ) ٧.(رفتاري داشت
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اين نبرد به . جنگي بین معّزالدوله و ناصرالدوله حمداني، حاكم موصل كه براي تصرف بغداد آمده بود، درگرفت ٣٣۴در اواخر سال 
اني با معّزالدوله صلح كرد و خود را خراجگزار او سال بعد امیر حمد. پیروزي معّزالدوله و فرار ناصرالدوله به موصل منجر گشت

  . ساخت

. سال كامًال بر دارالخالفه و عراق مسّلط بود ٢٢، به مدت ٣۵۶كه بر بغداد چیره گشت، تا ھنگام وفاتش در  ٣٣۴معّزالدوله از سال 
درگیري و اختالف . آل بويه در بغداد بود حاكم ٣۶٧پس از معّزالدوله، پسرش عّزالدوله بختیار زمام امور را به دست گرفت و تا سال 

وارد بغداد گشت و خلیفه الطائع به  ٣۶۴بین حكمرانان آل بويه در ايران به بغداد نیز كشیده شد و عضدالدوله ديلمي در سال 
ش، عّزالدوله عضدالدوله در كرخ نزول كرد و پس از نبردي كوتاه با پسر عموي) ٨.(سابقه بود استقبال او رفت كه در نوع خود بي

وي در سراي خلیفه جاي گرفت و براي نخستین بار خطبه به نام امیر ديلمي خوانده شد كه . بختیار، قدرت را به دست گرفت
نگري عضدالدوله او  آينده. الدوله را در پي داشت اين عمل عضدالدوله، خشم پدرش ركن) ٩.(نشان از اوج قدرت آل بويه در بغداد بود

ا عّزالدوله را رھا كند و به فارس برگردد و عّزالدوله دوباره مقام نخست خود را بازيافت و در مقابل، عضدالدوله موفق را ناچار كرد ت
  . شد اعتماد پدر را جلب كند و حكمران كل آل بويه گردد

ضدالدوله به نام خود در ع. پس از مرگ ركن الدوله، عضدالدوله بار ديگر به بغداد تاخت و عّزالدوله به شام گريخت ٣۶٧در سال 
حمدان را، كه به  ھاي آل او سپس سرزمین) ١٠.(بغداد خطبه خواند و پسر عموي خود، عّزالدوله را دستگیر كرد و به قتل رساند

  . عّزالدوله پناه داده بودند، به تصرف خود درآورد

السالم به خاك سپرده شد، حاكم  علي علیهكه وفات يافت و در نجف اشرف، جنب مرقد امیرالمؤمنین  ٣٧٢عضدالدوله تا سال 
عضدالدوله به علت فتوحاتي كه كرد و اقداماتي كه در جھت عمران و آباداني و ) ١١.(بالمنازع متصرفات آل بويه و از جمله بغداد بود

خلیفه  نخستین بار توسط» شاھنشاه«يا » ملك«لقب . گسترش علم و ھنر انجام داد، مشھورترين فرد خاندان بويھي است
  ) ١٢.(عّباسي به او داده شد

به جاي او به امارت » الدوله صمصام«پس از مرگ عضدالدوله، امیران و رئیسان لشكري، فرزندش ابوكالیجار مرزبان را با لقب 
. آِن خود سازدرياست خاندان آل بويه را از  ٣٧٩الدوله، توانست قدرت را به دست بگیرد و تا سال  اما برادر ديگر وي، شرف. برگزيدند

در . البته شرف الدوله تنھا دو سال و ھشت ماه بر عراق امارت كرد و بقیه اين دوران حكومت عراق در دست صمصام الدوله بود
  ) ١٣.(الدوله آباداني در بغداد رونق گرفت زمان شرف

ھاي فراوان با برادران و عموزادگان از سويي، و آل حمدان و صّفاريان  الدوله، برادرش بھاءالدوله پس از كشمكش پس از مرگ شرف
  . سال طول كشید ٢۴به مدت  ۴٠٣تا  ٣٧٩امارت او از سال . از سوي ديگر، به تدريج قدرت را در دست گرفت

اين ازدواج سیاسي بیش از آنكه به نفع آل بويه . ، درآورد)۴٢٢ـ٣٨١(ي، القادر بالّله بھاءالدوله دختر خود را به ازدواج خلیفه عّباس
و از آن به بعد، به تدريج خلیفه بر امور تسلط يافت و حاكمیت آل بويه در بغداد رو به ) ١۴(باشد، موجب تقويت دستگاه خالفت شد

  ) ١۵.(ضعف نھاد

رسم بر اين شد كه فرمانروايان آل بويه، كه بر عراق عجم و فارس و كرمان و خوزستان حكم  ٣٨٨بنا به گفته ابن خلدون، از سال 
بنابراين، انتقال مركز حكومت ) ١۶.(اي از جانب خويش به فرمانروايي بغداد گسیل دارند راندند، در ايران باقي بمانند و شاھزاده مي

ويه از عراق به ايران، كه در عھد بھاءالدوله صورت گرفت، يكي ديگر از عوامل مھم ضعف حكومت آل بويه در فرمانروايي كل آل ب
  . گیري خالفت گشت بغداد و قدرت

كه ملك رحیم، آخرين امیر بويھي، از بغداد توسط سلجوقیان رانده شد، روند نزولي  ۴۴٧تا سال  ۴٠٣از مرگ بھاءالدوله در سال 
؛ مشّرف الدوله ابوعلي )۴١٢ـ۴٠٣(در اين مدت، سلطان الدوله ابوشجاع، پسربھاءالدوله . ر بغداد ادامه يافتقدرت آل بويه د

و ) ۴۴٠ـ۴٣۵(؛ ابوكالیجار مرزبان، پسر سلطان الدوله )۴٣۵ـ۴١۶(الدوله  الدوله، پسر شرف ، برادرش؛ ابوطاھر جالل)۴١۶ـ۴١٢(
  . به ترتیب بر بغداد مسّلط شدند ،)۴۴٧ـ۴۴٠(رحیم، پسر ابوكالیجار  باالخره ملك

اسیر شد و خلیفه دستور داد كه به نام طغرل خطبه بخوانند و  ۴۴٧سرانجام، با ورود طغرل سلجوقي به بغداد، ملك رحیم در سال 
  ) ١٧.(سان، كار اين سلسله در عراق عرب و بغداد پايان پذيرفت بدين

  مذھب آل بويه 
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يابي  دانند، اما چون محیط رشد و قدرت السالم مي ھب تشّیع امامیه و دوستدار اھل بیت علیھمبیشتر موّرخان آل بويه را پیرو مذ
  . اند بويه قلمرو قدرت مذھب زيديه بوده، برخي آنان را شیعه زيدي دانسته آل

ان بر اين مذھب ايشان از آغاز اسالمش. ديلمیان بر مذھب شیعه علوي بودند«: گويد ابن خلدون درباره مذھب آل بويه چنین مي
زمان  ھاي خزر، با يكديگر ھم بايد توجه داشت كه ورود اسالم و تشّیع به كرانه) ١٨(».گرويدند؛ زيرا به دست اطروش اسالم آوردند

 آله ، كه وارد اين و علیه اهللا مردم آن سرزمین توسط علويان به اسالم و تشّیع گرويدند، اما بیشتر فرزندزادگان پیامبر صلي. بودند
حاكمان علوي طبرستان بیشتر مرّوج مذھب زيدي بودند، ھرچند ) ١٩.(سرزمین شدند، به تبلیغ مذھب زيدي پرداختند

ھايي بین علويان طبرستان و ايران با بزرگان شیعه امامیه در بغداد وجود داشته است، اما در قرن چھارم در طبرستان  ھمكاري
  ) ٢٠.(دان بويه كه در چنین محلي پرورش يافتند، از آثار فرھنگي و تربیتي آن متأثر بودندرو، خان اكثريت با شیعه زيدي بود و از اين

اند كه علت روي آوردن حكمرانان آل بويه در بغداد به شیعه امامّیه اين بود كه چنانچه آنان بر مذھب زيديه باقي  برخي بر اين عقیده
السالم و  علوي بود؛ امامي كه طبق عقیده زيديه فرزندزاده زھرا علیھااش قبول امام حي و حاضر و رھبر  مانده بودند، الزمه

توانستند با قدرت و استقالل،  در اين صورت، اطاعت فرمان او بر فرمانروايان آل بويه واجب بود و آنان نمي. كننده به سیف باشد قیام
پديد آمد؛ زيرا امام دوازدھم شیعیان امامي غايب بود و آل  به فرمانروايي بپردازند، در حالي كه با قبول شیعه امامّیه موقعیت ديگري

گونه كه بھاءالدوله ديلمي  توانستند با احترام نسبت به بزرگان و نقباي شیعه امامّیه، به حكومت خود ادامه دھند؛ ھمان بويه مي
  ) ٢١.(ي قرار دادھاي اسالم فرماني به نام شريف رضي نوشت و وي را نقیب و سرپرست شیعیان در تمام سرزمین

وي معتقد است كه ھرچند . دانند معدود نويسندگاني ھمچون پطروشفسكي، حاكمان آل بويه در عراق را بر مذھب سّني مي
ھا در ظاھر و  و افراد بعدي آن خاندان، در باطن متمايل به شیعیان بودند، اما آن) زيدي(رو  بويه از شیعیان میانه مؤسسان دودمان آل

احتمال دارد كه پذيرش ظاھري خلیفه عّباسي توسط آل بويه موجب اين اشتباه شده ) ٢٢.(مي سّني مذھب بودندبه صورت رس
رسد امیران  داد، به نظر مي اما با توجه به اوضاع حاكم بر جامعه اسالمي، كه بیشتر جمعیت آن را اھل سّنت تشكیل مي. باشد

  . جامعه اسالمي، ناچار به قبول ظاھري خالفت عّباسي بودندآل بويه براي جلب نظر و ادامه حكومت بر اكثريت 

دارانه فرمانروايان آل  عموم موّرخان قديم و جديد بر شیعه امامي بودن آل بويه تأكید دارند و اعمالي ھمچون رفتار محترمانه و جانب
ساخت مقابر شیعه، به ويژه حرم امام بويه نسبت به شیعیان و بزرگان آن مذھب، برپايي مراسم سوگواري عاشورا و عید غدير، 

  ) ٢٣.(دانند السالم و تقويت و ترويج مذھب شیعه امامي در عراق را مؤّيد اين عقیده مي السالم و امام حسین علیه علي علیه

يه بو رسد اين مسئله ناشي از نفوذ گسترده شیعیان امامیه در عراق قرن چھاردھم ھجري بوده است و حكمرانان آل به نظر مي
ھاي شیعي، براي حفظ موجوديت و ادامه حاكمیت خود، به جلب نظر شیعیان و بزرگان آنان نیاز  عالوه بر میل باطني و گرايش

  . اند داشته

  سیاست مذھبي آل بويه 

پس از بررسي مذھب آل بويه، اينك به تشريح چگونگي برپايي مراسم و مواسم شیعه امامیه در عھد اين خاندان و نقش اين 
ترين شعائر شیعیان امامّیه  ابتدا به مسئله عاشورا و برپايي سوگواري در اين روز، كه از مھم. پردازيم كومت در اين مورد ميح

  : است، اشاره خواھیم كرد

  :عاشورا. الف

از حكومت آل  السالم و خاندان و ياران او مربوط به دوران قبل ھرچند بزرگداشت روز عاشورا و سوگواري براي حسین بن علي علیه
توان چنین ادعا كرد كه اين مراسم، آن ھم در حّدي گسترده و با دستور و حمايت حكومت، از زمان آل بويه در  بويه است، اما مي

كه بعدھا در زمان صفويه شكل نمايشي به خود (ھاي عزاداري در شكل جديد  بنا به نوشته كامل شیبي، دسته. بغداد آغاز گرديد
  ) ٢۴.(به وجود آمدند ٣۵٢بار در سال  نخستین) گرفتند

عزاي عمومي اعالم شد و از مردم خواسته شد كه با پوشیدن جامه سیاه، اندوه خود  ٣۵٣به دستور معّزالدوله، در عاشوراي سال 
شدند و  ج ميھايشان خار بنا به نوشته موّرخاني ھمچون ابن كثیر، زنان با موي پريشان و چھره سیاه كرده از خانه. را نشان دھند

به احترام اين روز، خريد و ) ٢۵.(گريستند السالم مي دريدند و در عزاي امام حسین علیه كوفتند و جامه بر تن مي بر سر و صورت مي
ھايي در بازارھا برپا گشتند و  فروش ممنوع شد، قّصابان ذبح نكردند و صنف آشپز غذا نپختند و سّقاھا از كار بازداشته شدند، قبه
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خواني و  السالم و نوحه گريه و ندبه براي امام حسین علیه ٣۵٢بنا به نوشته ابن جوزي، در عاشوراي سال ) ٢۶.(ھا بیاويختند پرده
  ) ٢٧.(برپايي ماتم براي آن امام برگزار گرديد

اين مراسم در دوران  در منابع مختلف به برپايي. شد ھا مراسم عاشورا كم و بیش برپا مي بويه در بیشتر سال تا اواخر حكومت آل
برپايي اين مراسم چنان اھمیت داشت كه اگر اين . اشاره شده است ٣٨٧و  ٣۶٧ھاي  امراي پس از معّزالدوله و از جمله در سال

شد و اعیاد مّلي را به  گشت، اجراي مراسم عاشورا ترجیح داده مي زمان با اعیاد مّلي ھمچون نوروز يا مھرگان مي مراسم ھم
  ) ٢٨.(كه روز عاشورا مصادف با عید مھرگان بود، مراسم عید را به تأخیر انداختند ٣٩٨در سال . نداختندا تأخیر مي

به سّنت عزاداري شیعیان در عاشورا و فتنه عظیمي كه بین شیعه و سّني بر سر اين مسئله  ٣۶٣ابن كثیر در ذكر وقايع سال 
را بر ) ٣۵۶ـ٣۶٧(م عزاداري حسیني در روز عاشورا در زمان عّزالدوله بختیار ابن اثیر برگزاري مراس) ٢٩.(كند پديد آمد، اشاره مي

اشاره كرده  ٣٨٧ابن العماد حنبلي به برپايي سّنت عزاداري عاشورا در سال ) ٣٠.(ھاي پیش آورده است طبق سّنت سال
  ) ٣١.(است

  :جشن غدير خم. ب

ذي حّجه  ١٨شود؛ زيرا بنا بر اعتقاد شیعه، در روز  حسوب ميبرگزاري جشن غدير خم به عنوان مقطعي مھم در تاريخ شیعه م
با فرمان الھي، » غدير خم«الوداع، در محلي به نام  آله ھنگام بازگشت از حّجة و علیه اهللا سال دھم ھجري قمري پیامبر اكرم صلي

سم مھم شیعه امامیه در طول تاريخ برپايي جشن اين حادثه از مرا. السالم را به جانشیني خود منصوب فرمودند حضرت علي علیه
  . آيد به شمار مي

در دوران آل بويه، با توجه به اينكه فرمانروايان اين خاندان حامي مذھب شیعه بودند، بزرگداشت واقعه غدير خم را به منزله عید 
كه عزاداري عاشورا مرسوم  ـ يعني ھمان سالي ٣۵٢برپايي جشن اين روز از سال . بزرگ شیعیان، در دستور كار خود قرار دادند

  ) ٣٢.(شد ـ به دستور معّزالدوله در بغداد آغاز گرديد

ھاي  بندي شھر با پارچه آزين. بندي كنند و به جشن و شادماني بپردازند معّزالدوله به مردم فرمان داد كه در اين روز شھر را آذين
، عزا و ماتم را به )ھاي كھنه و سیاه پارچه(با آويختن پالس گونه كه در روز عاشورا  شد؛ ھمان ھاي شاد انجام مي نفیس و رنگ

اجراي مراسم . شد ھا بر خالف روز عاشورا تا صبح باز بودند و طبل و شیپور به نشانه شادي نواخته مي مغازه. گذاشتند نمايش مي
اين مسئله بیانگر نفوذ آداب و . شد م ميھايي بود كه در روز عید غدير خم انجا ھاي عظیم از ديگر سّنت آتش بازي و برپا كردن آتش

كردند و به  بامداد اين روز شیعیان شتر قرباني مي. رسوم كھن ايراني در مراسم و مواسم شیعه امامّیه در عھد آل بويه است
  ) ٣۴.(آوردند رفتند و در آنجا نماز عید بجا مي مي) ٣٣(زيارت مقابر قريش

ابن اثیر و ابن كثیر از بزرگداشت اين عید . نسبت به برگزاري جشن غدير خم اھتمام داشتندھاي بعد نیز حكمرانان آل بويه  در سال
بغداد و » كرخ«و ابن جوزي و ذھبي از برپايي جشن غدير خم به وسیله شیعیان محله ) ٣۵)(٣۵۶ـ٣۶٧(در زمان عّزالدوله بختیار 
ابن ) ٣۶.(دھند خبر مي) ٣٧٩ـ۴٠٣(ھاي بھاءالدوله  و اعالمیه ھا كردن نشان به آنان و پاره» باب البصره«ھجوم گروھي از مردم 

و مقابله گروھي از اھل سّنت با آن به وسیله برپايي جشن  ٣٨٩العماد حنبلي و ھالل صابي نیز از برپايي اين جشن در سال 
آله را در خروج از مّكه و پناه  و علیه اهللا صلي اشاره به روزي است كه ابوبكر پیامبر اكرم» َيْوُم اْلغاُر«) ٣٧.(اند گزارش كرده» يوم الغار«

  . ھمراھي كرد» َثوْر«گرفتن در غاِر 

  :سّنت زيارت. ج

با توجه . السالم بود ھاي شیعه، كه در زمان آل بويه مورد توجه فراوان قرار گرفت، زيارت قبور ائّمه شیعه علیھم يكي ديگر از سّنت
ھا ھستند،  مند زيارت قبور آن و شیعیان ھمواره عالقه) ٣٨(لسالم در عراق مدفون ھستندا به اينكه شش تن از امامان شیعه علیھم

حكمرانان آل بويه براي نشان دادن حمايت خود از شیعه و اظھار ارادت نسبت به امامان شیعه، اقدام به مرّمت و بازسازي قبور 
كه برخي از محققان ساخت مقابر شیعه، به ويژه حرم حضرت اين موضوع تا آنجا اھمیت دارد . ھا و ترويج سّنت زيارت كردند آن

السالم ، و زيارت اين مشاھد توسط آل بويه را از عوامل مھم شیعه  السالم و امام رضا علیه السالم و امام حسین علیه علي علیه
  ) ٣٩.(اند امامي بودن اين سلسله برشمرده
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السالم به ترويج اين سّنت  نصبان اين سلسله با زيارت قبور ائّمه شیعه علیھماز آغاز سلطه آل بويه بر بغداد، حكمرانان و صاحب م
شد و صبح شنبه به  معّزالدوله روزھاي پنج شنبه با وزرا و اعیان و اشراف و فرماندھان به زيارت كاظمین مشّرف مي. كمك كردند

  ) ۴٠.(گشت مقّر حكومت خويش در بغداد بازمي

 ٣۶۴و  ٣۶١ھاي  السالم در سال به نجف اشرف و زيارت مرقد حضرت علي علیه) ٣۶٧ـ٣۵۶(له بختیار ابن مسكويه از عزيمت عّزالدو
، شريف ابوالحسن محّمد بن عمر را به نیابت خود در بغداد معّین ٣۶۶او در سال : نويسد ھمچنین ھمداني مي) ۴١.(دھد خبر مي

  ) ۴٢.(كرد و خود با وزيرش به زيارت كربال رفت

ابواسحق صابي به مناسبت بازگشت عضدالدوله از سفرھاي ) ۴٣.(عازم زيارت كربال و نجف شد ٣٧١عضدالدوله ھم در سال 
  ) ۴۴.(كرد، اشعاري سروده است زيارتي و احساني كه وي در اين سفرھا به مردم مي

در نجف و مشھد حضرت سید الشھداء السالم را  امیرمعّزالدوله مشھد مبارك حضرت امیر علیه: نويسد ظھیرالدين مرعشي مي
السالم را در  السالم را در كاظمین و مشھد حضرت عسكري علیه السالم را در كربال و مشھد حضرت موسي و جواد علیھما علیه

ُھْم َو َكْلُب(سوره كھف  ١٨السالم نام خود را نوشت و در آنجا آيه  سّر من رأي عمارت بسیار فرمود و بر در حرم حضرت امیر علیه
  ) ۴۵.(را ثبت كرد) باِسٌط ذراَعْیِه ِباْلَوصید

او در . جالل الدوله، يكي از نوادگان عضدالدوله، با فرزندان و جمعي از ياران خود براي زيارت، رھسپار كربال و نجف شد ۴٣١در سال 
م در نجف را، كه يك فرسنگ فاصله السال كربال از جلوي قبرستان پابرھنه شد و از خندق شھر كوفه تا مشھد امیرالمؤمنین علیه

  ) ۴۶.(بود، پیاده و با پاي برھنه پیمود

السالم ، برپا كردن گنبد و  مرّمت و بازسازي قبور ائّمه علیھم. عالوه بر اين، حكومت آل بويه براي رونق زيارت، اقداماتي انجام داد
ھا، ايجاد تسھیالت براي زائران و تشويق مردم  ت به اين زيارتگاهبارگاه باشكوه بر مزار ايشان، اھداي نذورات و اختصاص دادن موقوفا

ھا از جمله اين اقدامات به حساب  ھاي مقّدس و اعطاي مستمري و صله به مجاوران اين بارگاه به سكونت در جوار اين مكان
معّزالدوله در . م از ديگر اقدامات آنان بودالسال ھا و دفن برخي از امرا در جوار مرقد ائّمه شیعه علیھم ھمچنین بنا كردن كاخ. آيند مي

ھمچنین بر . فرمان داد تا ساختمان قديمي كاظمین را خراب كرده، ساختمان عظیم و باشكوھي به جاي آن برپا كنند ٣٣۶سال 
كنار ضريح، كاخي اي ساخت و خود در  ضريح جداگانه) السالم  امام كاظم و امام جواد علیھما(فراز ھر كدام از مقبره امامان شیعه 

) ۴٨.(السالم در كربال را بازسازي كرد و گنبد باشكوھي بر فراز آن بنا نمود عضدالدوله مرقد امام حسین علیه) ۴٧.(باشكوه بنا نمود
  ) ۴٩.(السالم و اطراف آن برپا كرد ھمچنین با ھزينه كردن اموال زيادي، بنايي باشكوه بر قبر حضرت علي علیه

السالم مبالغ ھنگفتي وجوه نقدي و  السالم و حضرت علي علیه ھنگام زيارت مرقد امام حسین علیه ٣٧١عضدالدوله در سال 
  ) ۵٠.(ھا تقسیم كرد ھاي غیرنقدي بین علويان مجاور آن زيارتگاه ھمچنین كمك

ھا براي افزايش عالقه  آن. ندھا تشويق كرد ھاي شیعه اختصاص دادند و مردم را به سكونت در پیرامون آن آل بويه اوقافي به زيارتگاه
ھا و منازل مردم جاري  ھايي بر در خانه السالم اقدامات عمراني انجام دادند و آب مردم به سكونت در جوار بارگاه ائّمه شیعه علیھم

در دوران در نتیجه اين اقدامات، شیعیان . ھايي براي ساكنان مجاور مشاھد شريف مقّرر كردند ساختند و مستمري ماھیانه و صله
پرداختند و از اطراف و اكناف  السالم با ھم به رقابت و مسابقه مي حكومت آل بويه پیاده و سواره براي زيارت قبور اھل بیت علیھم

خطیب بغدادي از نذورات امراي آل ) ۵١.(كردند السالم به آن نقاط مھاجرت مي براي سكونت در جوار بارگاه امامان شیعه علیھم
  ) ۵٢.(دھد زادگان و علويان خبر مي معّزالدوله و عضدالدوله براي امام بويه، از جمله

ھاي بزرگي براي اسكان زّواري كه از نقاط دوردست  شد و خیمه از آغاز قدرت و نفوذ آل بويه نسبت به زّوار كربال توجه مي
  ) ۵۴.(شدند دند، به سختي تنبیه ميكر در مقابل، كساني كه به حرم امامان شیعه جسارت مي) ۵٣.(آمدند، برپا شده بود مي

گاھي نیز . السالم دفن شود كردند كه جسدشان در جوار مرقد ائّمه شیعه علیھم برخي از فرمانروايان آل بويه وصیت مي
ابن اثیر نخستین فرمانروايي را كه در نجف در جوار مرقد . كردند ھا را در يكي از مشاھد شريفه دفن مي فرزندانشان اجساد آن

اش را به  به گفته او، عضدالدوله نخست در كاخ بغداد مدفون بود و سپس جنازه. داند السالم دفن شد، عضدالدوله مي لي علیهع
  ) ۵۵.(السالم دفن نمودند نجف منتقل كردند و در جوار مزار علي علیه

در اذان ھر . ارز شیعه در طول تاريخ بوده استدر اذان از شعارھاي ب» َحيَّ َعلي َخْیِر اْلَعَمْل«گفتن جمله : نحوه اذان گفتن. د
داد در  ھا دستور مي شد و از نخستین كار ھر حكومت شیعي اين بود كه به مؤّذن نشین بود، اين جمله بیان مي شھري، كه شیعه
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تنوخي . ت گرفتبا روي كار آمدن آل بويه در بغداد نیز اين كار صور. ھاي مساجد و ھنگام اذان اين جمله را بیان كنند مناره
  ) ۵۶.(شد اين جمله در اذان گفته مي) كرخ ـ كاظمین(بغداد » قطیعه«در محّله : نويسد مي

، ۴۴٨در سال ) ۵٧.(را در اذان يافتند» َحيَّ َعلي َخْیِر اْلَعَمْل«ـ يعني اوايل روي كار آمدن آل بويه ـ اجازه گفتن  ٣۵۶شیعیان از سال 
َحيَّ َعلي َخْیِر «ر منع شدند و طغرل سلجوقي اھالي كرخ را مجبور كرد در اذان صبح به جاي اوايل غلبه سلجوقیان، از اين كا

بنا به نوشته حسن بیگ روملو، از زمان طغرل ) ۵٨.(را، كه مخصوص اھل سّنت بود بگويند» َالصَّلوُة َخْیٌر ِمَن النَّْوم«، جمله »اْلَعَمْل
در اذان » َحيَّ َعلي َخْیَر اْلَعَمْل«و » َاْشَھُد َانَّ َعلیا َوليُّ الّلْه«سال ذكر  ۵٢٨مدت  سلجوقي تا زمان شاه اسماعیل صفوي، يعني به

  ) ۵٩.(بالد اسالم ممنوع بود

چنانچه پس از . در اذان، نشانه قّوت، و عدم ذكر آن بیانگر ضعف شیعیان ھر محله بود» َحيَّ َعلي َخْیِر اْلَعَمْل«ذكر شعار 
. در اذان منع شدند» َحيَّ َعلي َخْیَر اْلَعَمل«از گفتن جمله » كرخ«و حمايت خلیفه از اھل سّنت، شیعیان  ۴۴١ھاي سال  درگیري

را » َحيَّ َعلي َخْیِر اْلَعَمْل«، كه از قدرت بیشتري برخوردار بودند، ھمچنان در اذان ذكر »البصره باب«و » قاليین«اما شیعیان محله 
  ) ۶٠.(گفتند مي

ھاي ديگر  السالم ساخته شده باشد، از نشانه استفاده از مھر نماز، بخصوص مھري كه از تربت امام حسین علیه: ئرديگر شعا. ··ه
السالم تسبیح و مھر تھیه  در دوران آل بويه، افرادي بودند كه از تربت امام حسین علیه. شود شیعیان امامیه محسوب مي

. كرد آمد و خلیفه بغداد به شدت با آن مقابله مي آن، اين كار جرم به حساب مي پیش از) ۶١.(دادند كردند و به مردم ھديه مي مي
ھا براي لعن صحابه گرد  شد آن را، كه محل تجّمع شیعیان بود، محاصره كرد؛ گفته مي» براثا«خلیفه مسجد  ٣١٣چنانچه در سال 

ش به نام امام ھمراه داشتند، سبب شد كه خلیفه تن از نمازگزاراني كه مھرھايي از گل سفید منقو ٣٠دستگیري . اند ھم آمده
  ) ۶٢.(را صادر كند» براثا«دستور تخريب مسجد 

ثعالبي در يك بیان خصمانه . از ديگر شعائر شیعیان امامیه بغداد در عھد آل بويه، استفاده از رنگ سفید در پوشش و عاليم بود
ھاي  ھا و اجتماعات با جامه سپید بیني و دل ا در جشنقم، كاشان و كرخ ر) شیعه(مردم «: نويسد نسبت به شیعه مي

  ) ۶٣(».سیاه

شیخ طوسي يكي از علماي بزرگ شیعه در قرن پنجم و مؤّلف دو كتاب از كتب (، اھل سّنت به خانه ابوجعفر طوسي ۴۴٩در سال 
ي تدريس او و سه منجنیق سفید را، كه زّوار محله ھا و دفاتر او و كرس در كرخ حمله بردند و كتاب) َاْلِاْسِتْبصار و َتْھذيْب: اربعه شیعه

  ) ۶۴.(كردند، غارت نمودند و سوزاندند السالم با خود حمل مي كرخ از قديم االّيام ھنگام زيارت امیرالمؤمنین علي علیه

  گیري  نتیجه

كه حكمرانان آل  ديگر آن. كه امیران ايراني آل بويه قريب يك قرن حاكمیتي با اقتدار در عراق به مركزيت بغداد داشتند نخست اين
و با توجه به قدرت و نفوذ شیعیان امامیه در عراق، به ) مناطق شمالي و مركزي ايران(بويه با زمینه شیعه زيدي در خاستگاه خود 

و گفتار پاياني اينكه حكومت . ويدند و پیروان اين مذھب و علماي آن را مورد احترام و حمايت خود قرار دادندمذھب شیعه امامیه گر
السالم در  آل بويه نسبت به تقويت و رونق مراسم و مواسم شیعه امامیه اھتمام فراوان ورزيد و مراسم عزاداري امام حسین علیه

ھمچنین در پرتو حكومت اين سلسله . در غدير خم را با شكوه و عظمت برپا كرد السالم عاشورا و جشن واليت حضرت علي علیه
شعائر . سابقه نھاد ايراني، قبور ائّمه شیعه در عراق مرّمت و بازسازي شدند و سّنت زيارت اين مشاھد شريفه رو به گسترش بي

در اذان، استفاده از مھر نماز و تسبیحي كه » َانَّ َعلیا َوليُّ الّلهَاْشَھُد «و » َحيَّ َعلي َخْیِر اْلَعَمْل«ديگر شیعه امامیه ھمچون گفتن 
ھا از ديگر نمادھاي شیعه امامیه در  السالم ساخته شده بود و به كاربردن رنگ سفید در عاليم و نشان از تربت امام حسین علیه

  . آيند بويه به شمار مي عراق عھد آل

  

  . باشند اند به ھجري قمري مي شده ھايي كه در اين مقاله ذكر تمام سال. ١

ابوالحسن علي بن حسین مسعودي، َالتَّنبیِه َواالْشراف، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تھران، شركت انتشارات علمي و فرھنگي، . ٢
  . ٣٨٧ـ٣٨۶، ص ١٣۶۵

ُمبَتدأ َو اْلَخَبْر ِفي االّياِم اْلَعَرِب َواْلَعَجِم و َاْلَبربِر َاْلُمسَّمي ِبكتاِب اْلِعبِر َو ديواُن اْل(عبدالرحمن بن محمد بن خلدون، تاريخ ابن خلدون . ٣
  . ۴٢٠، ص ٣تا، ج  ، بیروت، مؤسسة جمال للطباعة و النشر، بي)َو َمْن عاَصَرُھم ِمْن َذوِي السُّلطاِن االْكَبْر
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  . ٢٢٣و  ٢٢٢، ص ١٣۴٨داود بن محمد داود البناكتي، تاريخ بناكتي، تھران، انجمن آثار مّلي، . ۴

الدين احمد بن علي  تقي/  ١٢۶، ص ١٣۶٣استانلي لین پل، طبقات سالطین اسالم، ترجمه عباس اقبال، تھران، دنیاي كتاب، . ۵
  . ١٨۶، ص ۴تا، ج  بن عبدالقادر بن محمد المقريزي، الِخَطِط اْلمقريزيه، لبنان، داراالحیاء العلوم، بي

  . ١۵٩، ص ١٣۶۴فروشي خّیام،  تابعباس اقبال، تاريخ ايران، تھران، ك. ۶

میرمحمد بن سید برھان الدين خداوند شاه میرخواند، تاريخ روضة الصَّفا، تھران، خّیام، /  ۶۵٨، ص ٣ابن خلدون، پیشین، ج . ٧
  . ۵٢٠، ص ٣تا، ج  بي

الطائع لّله به نفس خود غايت احشام او را به استقبال بیرون آمد و پیشتر از آن معھود «: گويد حافظ ابرو در اين زمینه چنین مي. ٨
شھاب الدين عبداهللا خواني حافظ ابرو، جغرافیاي حافظ ابرو، (» .اي از خلفاي پیشین سالطین را استقبال كردي نبود كه ھیچ خلیفه
  .) ١۶۴، ص٢، ج١٣٧٨مكتوب، راثتھران، مركزنشرمی

/ ، به نقل از حافظ ابرو ١۶٣، ص ١٣٧٧، تیسفون و بغداد در گذر تاريخ، تھران، جامي، )اسالمي ندوشن(شیرين بیاني، . ٩
  . ۴۴۴، ص ١٣۶٧عبدالحسین زّرين كوب، تاريخ مردم ايران، تھران، امیر كبیر، 

بعدھا سر . چون بديد، دستمالي پیش چشم گرفت و به گريه افتاد. بردنداش را در طشتي نزد عضدالدوله  سر بريده: گويند. ١٠
ابن اثیر عزالدين ابي الحسن، الكامل في التاريخ، بیروت، . (پسرش صمصام الدوله، در شورش فارس براي پسر عّزالدوله برده شد

  .) ۴٩٧، ص٧م، ج  ١٩٨٧/ ق  ١۴٠٧العلمیه،  دارالكتب

  . ١۶۴، ص ٢حافظ ابرو، پیشین، ج . ١١

  . ١۶٧عباس اقبال، پیشین، ص . ١٢

الّله  ابن العربي ـ غريغور يوس ابوالفرج اھرون ـ تاريِخ ُمْخَتَصر الدَُّوْل، ترجمه محمد علي تاج پور و رحمت. ١٣
  . ٢۴٣، ص ١٣۶۴رياضي،تھران،اطالعات،

ي اسالمي، ترجمه محمد وحید گلپايگاني، ھا ابن طقطقي ـ محمد بن علي بن طباطبا ـ تاريخ فخري در آداب ملكداري و دولت. ١۴
  . ٣٩٣، ص ١٣۶٧تھران، شركت انتشارات علمي و فرھنگي، 

  . ١۶۶شیرين بیاني، پیشین، ص . ١۵

  . ۶٧۶، ص ٣ابن خلدون، پیشین، ج . ١۶

  . ١۶٩شیرين بیاني، پیشین، ص . ١٧

  . ٣٩۵، ص ٣ابن خلدون، پیشین، ج . ١٨

  . به بعد ١٢٧، ص ١٣۴۵شي، تاريخ طبرستان و رويان و مازندران، تھران، شرق، ظھیر الدين بن سید نصیرالدين مرع. ١٩

  . ١٣۴خاجويان، تاريخ تشّیع، ص . ٢٠

  . ١٨٢، ص ١، ج١٣۶٢آدام متز، تمدن اسالمي در قرن چھارم ھجري، ترجمه علیرضا ذكاوتي قراگزلو، تھران، امیركبیر، . ٢١

  . ٢٧۶، ص ١٣۶٢ان، ترجمه كريم كشاورز، تھران، پیام، ايلیا پاو لويچ پطروشفسكي، اسالم در اير. ٢٢

/  ٣٠٧، ص ١١م، ج ١٩٨٩/ ق ١۴٠۵ابن كثیر الدمشقي ـ ابي الفداء الحافظ ـ البداية و النھاية، بیروت، دارالكتب العلمیه، . ٢٣
الحسني خواند میر، غیاث الدين بن ھمام الدين /  ۴٧٨عبدالحسین زّرين كوب، پیشین، ص /  ۶٧مرعشي، تاريخ طبرستان، ص 

  . ٣٠٣، ص ٢، ج ١٣۵٣حبیب السیر، تھران، خّیام، 

علي اصغر فقیھي، آل بويه و اوضاع زمان /  ۴٣، ص ١٣۵٩كامل شیبي، تشّیع و تصوف، ترجمه قراگزلو، تھران، امیر كبیر، . ٢۴
  . ٢۴٧، ص ٣مراء الجنان، ج : ، به نقل از۴۶٧، ص ١٣۵٧ايشان، تھران، صبا، 
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محمد بن عبدالملك الھمداني، َتْكِملة تاريخ الطبري، /  ۴٢۵، ص ٣ابن خلدون، پیشین، ج /  ٢۵٩، ص ١١، پیشین، ج ابن كثیر. ٢۵
  . ١٨٣، ص ١م، ج ١٩۶١بیروت، مطبعه الكاتولیكیة، 

المعارف  ئرةابن الجوزي، ابي الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي ـ المنتظم في تاريخ الملوك و األمم، حیدر آباد، دا. ٢۶
  . ۴٢٧، ص ٢ابوالمحاسن، النجوم الزاھرة، ج /  ١۵، ص ٧ق، ج  ١٣۵٨العثمانیه، 

  . ١۵، ص ٧ابن الجوزي، پیشین، ج . ٢٧

  . ٢١٨، ص ۴ابوالمحاسن، پیشین، ج . ٢٨

  . ٢٩٣، ص ١١ابن كثیر، پیشین، ج . ٢٩

  . ٣٢۶، ص ٨ابن اثیر، پیشین، ج . ٣٠

، ص ٣تا، ج  ابن العماد الحنبلي ـ ابي الفالح عبدالحي ـ َشَذراُت الذََّھْب في َاْخباِر َمْن َذَھْب، بیروت، داراحیاء التراث العربي، بي. ٣١
١٣٠ .  

  . ۴٢۵، ص ٣ابن خلدون، پیشین، ج : ك. ر. شروع شد ٣۵١بنا به نوشته ابن خلدون برپايي جشن غدير خم از سال . ٣٢

نخستین كسي كه در آن به خاك . بغداد را بنا كرد و مقابر قريش را قبرستان آن شھر قرار داد ١۴٩انیقي در سال منصور دو. ٣٣
به تدريج، اطراف مقابر قريش محل سكونت و تبديل .) شايد منظور نخستین فرد مشھور باشد. (سپرده شد جعفر پسر منصور بود
السالم در آن قبرستان مدفون  السالم و امام جواد علیه ام موسي كاظم علیهبعدھا پیكرھاي ام. به محله بزرگ و پرجمعیتي شد

ھاي بغداد محسوب  امروزه اين مكان از محله. مشھور شد» كاظمیه«يا » كاظمین«شدند و به ھمین دلیل، اين مكان به 
ن ساختمان عظیم و باشكوھي بنا فرمان داد تمام ساختمان آستانه كاظمین را خراب و به جاي آ ٣٣۶شودمعّزالدوله در سال  مي

  كنند 

ذھبي، پیشین، ج /  ٢۵٩، ص ١١ابن كثیر، پیشین، ج /  ١۶، ص ٧ابن الجوزي، پیشین، ج /  ١٨٧، ص ١ھمداني، پیشین، ج . ٣۴
  . ٩٠، ص ٢

  . ٢٧١، ٢۶٩، ٢۶٨، ص ١١ابن كثیر، پیشین، ج /  ٣١۶، ص ٧ابن اثیر، پیشین، ج . ٣۵

  . ٩ذھبي، پیشین، ص /  ١۶٣، ص ۶ابن الجوزي، پیشین، ج . ٣۶

  . ٣۴٠ق، ص  ١٣٣۴ھالل صابي، ذيل تجارب االمم، مصر، مطبعة شركة التمدن، /  ١٣٠، ص ٣ابن العماد حنبلي، پیشین، ج . ٣٧

السالم در  ام جواد علیهالسالم و ام السالم در كربال، امام كاظم علیه السالم در نجف، امام حسین علیه حضرت علي علیه. ٣٨
  . السالم در سامّرا السالم و امام حسن عسگري علیه كاظمین، امام ھادي علیه

اصغر فقیھي، آل بويه و اوضاع زمان  علي/  ١٣۵خاجويان، پیشین، ص /  ۶٧ظھیرالدين مرعشي، تاريخ طبرستان، ص : ك. ر. ٣٩
  . ۴٨١ايشان، ص 

  . ١٣٢ذھبي، پیشین، ص . ۴٠

  . ٣٠۵و  ٣٠۴، ص ۶، ج ١٣٧٩يه الرازي ـ ابوعلي ـ تجارب االمم، تھران، دار سروش للطباعه و النشر، ابن مسكو. ۴١

  . ٢٣١، ص ١ھمداني، پیشین، ج . ۴٢

  . ١٣٢السالم ، ص قبرامیرالمؤمنین علیه غیاث الدين السید عبدالكريم ابن طاووس، َفِرَحُة اْلُغري فیَتْعییِن. ۴٣

  . ۵٢، ص ٢و ج  ٧١، ص ١الدھر، ج ابواسحاق صابي، يتیمة . ۴۴

  . ۶٧ظھیر الدين مرعشي، تاريخ طبرستان، ص . ۴۵
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  . ١٠۵، ص ٨ابن الجوزي، پیشین، ج . ۴۶

  . ٢٣٢ذھبي، پیشین، ص . ۴٧

  . ۴١۵، ص ١٣۶٢حمدالّله مستوفي، تاريخ گزيده، تھران، امیركبیر، . ۴٨

  . ۴٣۶، ص ١ق، ج١۴٠٩الرضي،  لشريفالحسن بن ابي الحسن محمد الديلمي، ارشاد القلوب، قم،ا. ۴٩

  . ١٣٢غیاث الدين السید عبدالكريم ابن طاووس، پیشین، ص . ۵٠

  . ١۵۴، ص ١٣٧٩محمد حسین مظّفر، تاريخ شیعه، ترجمه محمدباقر حجتي، تھران، دفتر نشر فرھنگ اسالمي، . ۵١

  . ۴٢۴، ص ١خطیب بغدادي، پیشین، ج . ۵٢

  . ١۵٩و  ١٢١ھمداني، پیشین، ص . ۵٣

ابن . (ادبي كرده بود به دستور عضدالدوله به سختي تنبیه شد السالم بي كه فردي كه به حرم امام حسین علیه چنان. ۵۴
  .) ۴١۶، ص ۶مسكويه، پیشین، ج 

  . ١٨، ص ٩ابن اثیر، پیشین، ج . ۵۵

ابن الجوزي، پیشین، /  ١٣٣، ص ٢ق، ج  ١٣٩١محسن بن علي التنوخي، ِنْشوار الُمحاِضَرة َو َاْخبار اْلُمذاِكَرة، بحمدون، بي نا، . ۵۶
  . ١۵۴، ص ٨ج 

  . ١٨۴، ص ۴مقريزي، السلوك، ج . ۵٧

  . ۴۶٠، ص ٣ابن خلدون، پیشین، ج /  ١۶۴، ص ٨ابن الجوزي، پیشین، ج . ۵٨

  . ١۶١، ص ١٢روملو، احسن التواريخ، ج . ۵٩

  . ۵۶١، ص ٩ابن اثیر، پیشین، ج . ۶٠

  . ١٨٣، ص ٣ثعالبي، پیشین، ج . ۶١

باشد و عقیده بر آن است كه محل اقامت  ھاي مقّدس شیعیان مي توضیح اينكه مسجد براثا از مكان. ٨۶آدام متز، پیشین، ص . ۶٢
. السالم و حضرت مريم بوده السالم ، حضرت عیسي علیه عده زيادي از پیامبران و اولیاي الھي ھمچون ابراھیم خلیل الّله علیه

السالم و يارانش  السالم به ھمراه دو فرزندش امام حسن و امام حسین علیھما ضرت علي علیهھمچنین گفته شده است كه ح
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  . ٢٠۶، ص ٢ثعالبي، پیشین، ج . ۶٣

 . ١٧٩، ص ٨ابن جوزي، پیشین، ج . ۶۴


