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  دولت آل بویه 

  جعفریان، رسول 

  از طلوع طاھریان تا غروب خوارزمشاھیان

  

 حضور دیلمیان در صحنه سیاست ایران و عراق

  .پیش از ورود به بحث از خاندان بویه، الزم است تا به دیلمان و دیلمیان و پیشینه تاریخی آنھا نگاھی بیفکنیم

از نظر نژادی، تقریبا، ساکنان شمال ایران .سرزمین دیلم، منطقه ای است حد فاصل میان طبرستان، رویان و گیالن

زمانی که ری و قزوین به روی .ژادھای موجود در ایران و عراق، به عنوان دیلمی شناخته می شدندبرای سایر ن

افزون بر آن، جنگل ھای پر دامنه .مسلمانان فتح شد، آنھا با سلسله کوه ھای سر به فلک کشیده البرز رو به رو شدند

  .دو قرن دست نخورده باقی ماندنیز راه را بر مسلمانان سد کرد و به این وسیله، این منطقه تا یکی 

پیش از آن، تنھا چھار ھزار دیلمی در سپاه ساسانی بودند که به سرعت اسالم آوردند و بسیاری از آنان در کوفه 

تنھا زمانی اسالم .سکونت گزیدند، اما پس از آن، تالش ھای دویست ساله مسلمانان برای فتح دیلم به جایی نرسید

  .سادات علوی به درون مردم رفته و آنھا را به اسالم ھدایت کردنددر آنجا انتشار یافت که 

بنابراین، .پیش از آن، تصور مسلمانان از یک دیلمی، کافری خشن و شجاع بود که امکان دستیابی به او وجود نداشت

آن زمان .درست زمانی که مسلمانان صدھا فرسنگ به سوی شرق پیشروی کرده بودند، از فتح دیلم عاجز مانده بودند

  .قزوین مرز و به اصطالح از ثغور اسالم به شمار می آمد

اھمیت سرزمین دیلم در تاریخ سیاسی و مذھبی ایران از آنجا آغاز شد که آنان نخستین حامیان علویان بوده و ھرگاه 

رسی پیدا علویان گرفتار مشکل می شدند، به دیلم پناه می بردند تا در فرصت مناسب باز به طبرستان و ری دست

ھجری، در اواخر قرن دوم، یحیی بن عبد اهللا علوی  ٢۵٠حتی پیش از تشکیل دولت علوی حسن بن زید در سال .کنند

که در شورش حسین بن علی شھید فخ شرکت کرده و گریخته بود، به دیلم آمد و دیلمیان از وی سخت حمایت 

  .کردند

در دولت سامانیان، از دیلمیان .یفای نقش در خود طبرستان محدود بود با این حال، تا روزگار علویان، حضور دیلمیان به ا

به طور محدود در لشکر کشی ھا استفاده می شد، اما دولت آل زیار، مبنای کار خود را بر استفاده از این نژاد نھاده و 

فت و به ھمین دلیل گرفتار دولت آل زیار، از این زاویه، جنبه نژادی یا.حضور دیلمیان را تا اصفھان و اھواز گستراند

پس از زیاریان، آل بویه، دامنه این .مشکالتی شد که یکی از آنھا کشته شدن مرداویج به دست ترکان سپاه او بود

به ھمین دلیل، دولت آنھا .حضور را تا بغداد گسترش دادند و از آن پس، نام دیلم در رخدادھای بغداد، پیاپی مطرح شد

  .گویندرا دولت دیالمه نیز می 

  :مناسب است اشاره کنیم که در این زمان، چھار نژاد اصلی در صحنه سیاست ایران حضور داشتند 
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  .اعراب که بیش تر در نواحی عراق و غرب ایران بودند*

  .پارسیان که اقوام اصلی ایرانی بودند*

  .ترکان که از ماوراء النھر به سمت ایران و عراق آمدند*

در برابر اسالم بودند و از قرن سوم که مسلمان شدند، در کنار نژادھای دیگر در صحنه دیلمیان که تا قرن دوم *

باید توجه داشت که دیلمیان خود را ایرانی می دانستند و انتخاب اسامی ایرانی .سیاست ایرانی و عربی فعال شدند

  .ھمین گرایش داردپیش از اسالم برای بسیاری از فرزندانشان، حتی در میان امیران بویھی، نشان از 

روزگاری بحث شعوبیه در .مسائل نژادی که در ابتدا میان عرب و عجم بود، اکنون در حوزه گسترده تری مطرح می شد

ترجیح عجم بر عرب یا تساوی میان آنھا بود، اما از قرن سوم، بحث از نژاد ترک افزوده شد و جاحظ رساله مناقب الترک 

ان و زیاریان و بویھیان تا بغداد نفوذ کردند و در بخشی از شھر ساکن شده و جبھه دیلمیان نیز توسط علوی.را نوشت

پس از حضور آنھا، به مقدار زیادی بحث عرب و عجم به بحث از دیلم و ترک واگذار .مستقلی را تشکیل دادند 

افتخار می کردند و  آنھا ھمانند برخی از پارسیان شعوبی به نژاد خویش.احساس عجمی گری در دیلمیان قوی بود.شد

البته تردیدی وجود نداشت که اسالم را نیز با تمام وجود پذیرفته بودند، اما به .به دوران ساسانی احترام می گذاشتند

نمونه شاخص این تفکر در اشعار مھیار .نوعی می کوشیدند تا افتخار باستانی را با دین آسمانی جدید پیوند دھند

فراھم آورنده نھج البالغه مسلمان ) ۴٠۶م (ری در بغداد به دست سید رضی ھج ٣٩٢دیلمی است که در سال 

  :وی در شعری گفت.شد

  پدرم کسری است که ایوانش برافراشته بود، در کجا میان مردمان چنین پدری یافت می شود؟

  .من مجد و عظمت را از بھترین پدر، و بھترین دین را از بھترین پیامبر بر گرفتم

  .سیادت را از فارس و دین را از عرب: خر را برای خود فراھم آوردممن از ھر سوی ف

شاید یاد آوری این نکته مھم باشد که از لحاظ فرھنگی، با وجود ھمه آنچه درباره مسائل نژادی گفته شده و در 

اسالم چنان .سیاست نیز تأثیر خود را داشته، از لحاظ فرھنگی، مسلمانان چندان اعتباری به مسائل نژادی نمی دادند

میان عالمان و اندیشمندان جامعه به صورت یکنواخت نفوذ کرده و موضع فرانژادی خود را مطرح کرده بود که جایی برای 

  .این قبیل مسائل به صورت جدی در امر فرھنگ وجود نداشت

  خاندان بویه

 ٣٢١(خاندان بویه یا بویه از میان دیلمیان بر آمدند و در میان امیر نشین ھای مستقل ایرانی، به لحاظ سالھای حکومت 

، حوزه نفوذ و قدرت سیاسی و نظامی و به ویژه مسائل فرھنگی، سرآمد دیگر دولتھای مستقل، تا زمان خویش )۴۴٨

نفوذ در مرکز خالفت است که پیش از آن، برای ھیچ سلسله ای،  ویژگی تاریخی آنھا، چیرگی بر بغداد و اعمال.ھستند

  .چنین امکانی فراھم نیامده بود
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این نسب نامه ای .سازنده نسب نامه بویھیان، اجداد آنھا را به ساسانیان رسانده و به ویژه از یزدگرد یاد کرده است

آن را در کتاب ھا و اشعار خویش آورده اند، اما است که در اوج قدرت آنان در بغداد ساخته شده و مورخان و شاعران، 

کوچک ترین شاھدی بر درستی آن در دسترس نبوده و از اساس خیال پردازی است، درست بمانند آنچه برای یعقوب 

این نشان می دھد که ھنوز پیوند با .لیث و خاندان سامانی پرداخته شد و از ھیچ اصلی و اساسی برخوردار نبود

توانسته است در ذھن عامه مردم، در تمامی نواحی ایران، نوعی شرف و افتخار به ھمراه داشته ساسانیان، می 

  .باشد

آغاز حرکت بویھیان، به ظاھر، چنان و چندان ساده رخ داد که کسی گمان نمی کرد این خاندان چنین آینده درخشانی 

قب به رکن الدوله و احمد ملقب به معز الدوله سه برادر با نام ھای علی ملقب به عماد الدوله، حسن مل.داشته باشد

پسران بویه ماھی گیر، از طایفه شیردل آوند، ] القابی که بعدھا المستکفی، خلیفه وقت عباسی به این سه برادر داد[

پس از .معز الدوله برادر بزرگتر، روزگاری در خدمت نصر بن احمد سامانی بود.سه مھره اصلی و اولیه این دولت ھستند

ن در سپاه ماکان فرزند کاکی که میراث خوار علویان طبرستان بود، خوش درخشید و برادرانش را نیز وارد این سپاه آ

اندکی بعد به مرداویج گرویدند و نزد وی موقعیت برجسته ای .کرد، ھر سه در شمار فرماندھان ماکان درآمدند

شده و حرکت خود را برای تأسیس سلسله مستقلی  چیزی نگذشت که در جستجوی استقالل، از مرداویج جدا.یافتند

  .آغاز کردند

داستان پیدایش برخی از سلسله ھا، چنین آغاز می شود که فرمانده ای، به ھر دلیل، موقعیت باالیی مانند منصب 

ی سپھساالری امیر االمرائی را به دست می آورد و اندک اندک که ثروت و نیرویی بھم زد، به سمت استقالل حرکت م

اگر در کارش موفق شد، و فرزندان و برادران الیقی داشت، سلسله ای تشکیل می دھد، در غیر این صورت، تن به .کند

  .اگر از جنگ جان سالم به در برد، ممکن است به رئیس سابق خود بپیوندد.قضا داده و معموال در جنگ کشته می شود

مرداویج از اسفار جدا .فار از ماکان جدا شد، اما به جایی نرسیداس.ماکان بن کاکی از علویان جدا شد و سرگردان ماند

این بار بویھیان از مرداویج جدا شدند و موفق به تشکیل یک سلسله نیرومند .شد و سلسله زیاری را تأسیس کرد

چنین اگر مرداویج می تواند از اسفار جدا شود و حکومتی مستقل داشته باشد، چرا سه برادر بویھی نتوانند .شدند

  کنند؟

در اصل، نظم و آرامش به دلیل نبودن یک حکومت قوی در مرکز ایران، زمینه رابرای روی کار آمدن این حکومت فراھم 

از این .خالفت عباسی، عراق و غرب و جنوب ایران را تا نواحی کرمانشاه و ھمدان و فارس را در اختیار داشت.کرده بود

نیشابور و گاه تا گرگان تسلط خویش را حفظ می کردند، اما منطقه دیلم و گیل  سوی، سامانیان در بخارا بودند و حتی

آل بویه این خالء را پر .و طبرستان تا ری و اصفھان، میانه عباسیان و سامانیان، بدون یک دولت استوار رھا شده بود

  .کردند

  نخستین پیروزی ھای فرزندان بویه
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مرداویج که در اوایل کار، .ان بن کاکی از مرداویج گیلی، به وی پیوستند اشاره کردیم که سه برادر، پس از شکست ماک

به حسن برخورد با مردم شھرت داشت، از آنھا استقبال شایسته ای کرد و علی را که شایسته ترین آنھا بود، به 

  .ان گذاشتپیش از این گفتیم که شھر کرج را که در نزدیکی اراک کنونی بوده، ابو دلف بنی.حکومت کرج گماشت

زمانی که علی با شماری از یارانش به آن سوی حرکت کرد، مرداویج از رفتن وی احساس خطر کرده، کسی را 

عماد الدوله در ری، از طریق العمید وزیر مرداویج از حکم عزل خویش آگاھی یافت و به .فرستاد تا او را باز گردانند

این نفوذ، مدیون نبرد او با .میان مردم آن ناحیه به دست آوردوی به سرعت نفوذی .سرعت به سوی کرج ابو دلف رفت

  .خرم دینانی بود که در کوه ھای اطراف بوده و به مردم آزار می رساندند

حرکت ھای بعدی او .به ھمین دلیل به سرعت به سوی اصفھان رھسپار شد .ماندن در کرج برای او امکان پذیر نبود

نیروی اندکی که وی در .دنبال آن بود تا در نقطه ای بتواند قدرت خود را استوار کندوی به .تابع یک برنامه مشخص نبود

نیروھای .اختیار داشت، دیلمیانی بودند که در سپاه مرداویج بوده و او توانسته بود آنھا را به سوی خویش جذب کند

می توانستند در برابر سپاھی چند نظامی دیلمیان که به طور عمده پیاده سوار بودند، قدرت شگرفی داشته به راحتی 

  .در برابر ترکان، نیروی سوار کار به حساب می آمدند.برابر خود بایستند

زمانی که عماد الدوله با سپاه سیصد نفری خود به اصفھان رسید، مظفر بن یاقوت از طرف خلیفه عباسی بر این شھر 

ھفتصد نفر از .رسنگی شھر با یکدیگر درگیر شدنددو سپاه در سه ف.حکومت می کرد و چھار ھزار نفر سپاھی داشت

دیلمیان و گیلیان سپاه مظفر که از یک سو احساس مشترکی با سپاه عماد الدوله دیلمی داشته و از سوی دیگر آوازه 

ھمین سبب شکست سپاه عباسی شد و اصفھان به تصرف عماد .بخشندگی وی را شنیده بودند، به او پیوستند

قمری شھر را به سوی ارجان  ٣٢١خراج یک ماه را از مردم شھر گرفت و به سرعت، در ذی قعده سال او .الدوله در آمد

وشمگیر به اصفھان آمد، اما .وی آگاه بود که به زودی سپاه مرداویج به سراغش خواھد آمد.بھبھان کنونی ترک کرد

  .ت واگذار کردطبق قراردادی که مرداویج با خلیفه عباسی داشت، شھر را به محمد بن یاقو

ابو بکر بدون درگیری از برابر عماد الدوله گریخت و .یاقوت در شیراز و فرزند دیگرش ابو بکر بر ارجان حکومت می کرد

ھدف عماد الدوله رفتن به کرمان و پیوستن به ماکان بن کاکی بود که این .عماد توانست شھر را در تصرف خود بگیرد

  .در اختیار داشت زمان، کرمان را از سوی سامانیان

او ابتدا از پذیرش این .در ھمین حال، برخی از بزرگان فارس، از وی خواستند تا به شیراز در آید و آن شھر را تصرف کند

ابتدا به سوی نوبند جان حرکت کرد و برادرش رکن .درخواست خودداری می کرد تا آن که در نھایت بدان راضی شد

وی اموال زیادی را در آنجا به دست آورد که مبلغ آن را پانصد ھزار دینار نوشته .الدوله را به سوی کازرون فرستاد

  .سپاه یاقوت در کازرون با سپاه اندک رکن الدوله درگیر شد و شکست خورد.اند

پس از آن در نزدیکی استخر، سپاه یاقوت با لشکر عماد الدوله مواجه شد که تنھا ششصد دیلمی توانستند سپاه 

این نبرد که برای آینده بویھیان بسیار سرنوشت ساز بود، در دوازدھم .نفری یاقوت را به شکست بکشانندھفده ھزار 

عماد الدوله اندک اندک به شھر شیراز نزدیک شد تا آن که یاقوت گریخت و عماد آن را .رخ داد ٣٢٢جمادی الثانیه سال 

  .اختیار آل بویه باقی ماندسال بعد، شھر شیراز در  ١٢٢از این پس، تا .در اختیار گرفت
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در این .در این زمان، مرداویج خوزستان را تصرف کرد و در نھایت میان خلیفه، مرداویج و عماد الدوله صلحی برقرار شد

  .توافق، حسن ملقب به رکن الدوله به عنوان گروگان نزد مرداویج بود 

شد و خلیفه عباسی که این زمان الراضی بود،  ، دست وی از جنوب ایران کوتاه٣٢٣با کشته شدن مرداویج در سال 

پس از .کشته شد ٣٢۴امیری یاقوت، دیری نپایید و به سال .یاقوت، امیر پیشین فارس را به حکومت خوزستان گماشت

خاندان بریدی مدت .آن حکومت خوزستان به دست ابو عبد اهللا بریدی که پیش از آن مسؤول خراج اھواز بود، افتاد

  .ن را در اختیار داشتند زمانی خوزستا

رکن الدوله که پس از کشته شدن مرداویج توانسته بود خود را رھا کند، به نزد برادرش در شیراز بازگشت و عماد 

در این وقت که مرداویج کشته شده بود، وشمگیر با سامانیان درگیر بود و به ھمین .الدوله وی را مأمور فتح اصفھان کرد

  .سه سال بعد، این شھر باز توسط زیاریان فتح شد.ه دست رکن الدوله افتاددلیل اصفھان به سرعت ب

، فارس در اختیار عماد الدوله و اصفھان در ٣٢٧این زمان، تا پیش از باز پس گیری اصفھان توسط وشمگیر در سال 

ه راھی کرمان شد و وی به دستور عماد الدول.برادر سوم معز الدوله ھنوز استقراری نداشت .اختیار رکن الدوله بود

این اقدام نتوانست به تثبیت شھر توسط آل بویه بیانجامد، به ھمین دلیل، بار دیگر .برای مدتی این شھر را تصرف کرد

  .معز الدوله به فارس بازگشت 

  در راه فتح بغداد

رس را به عنوان سه برادر بویھی، با پشتکاری ستودنی و تحمل رنج ھای فراوان و جنگ ھای بی شمار، توانستند فا

  .پایگاه اصلی خود در آورده و زمینه را برای تصرف خوزستان و سپس عراق فراھم کنند

خلیفه عباسی که از سلطه بریدی بر اھواز ناخشنود بود، بدان سوی لشکر کشید و بجکم فرمانده ترک که پیش از آن 

حمله معز .ناه برد و او را برای تصرف اھواز تحریک نمودبریدی به عماد الدوله پ.در اختیار مرداویج بود اھواز را تصرف کرد

اندکی بعد، بریدی از او جدا شد، .صورت گرفت و وی موفق شد تا بر خوزستان دست یابد ٣٢۶الدوله به اھواز به سال 

  .اما اھواز ھمچنان در اختیار وی باقی مانده زمینه لشکر کشی بعدی او به سوی بغداد شد

ھر روز، وزیر جدیدی بر سریر قدرت می .سی سخت گرفتار فرماندھان ترک و رقابت وزیران بوداین زمان، خالفت عبا

ابن مقله، .نشست و وزیر پیشین را به حبس می انداخت، و یا او را می کشت یا دستور قطع زبانش را می داد

بجکم، از دیگر امیران ترک در .وزیرالراضی، اسیر دست ابن رائق شد که در واقع بجای خلیفه بر بغداد حکمرانی می کرد

ھمین وزیران و سپھساالران، گاه از دشمنان خارجی عباسیان، درخواست .تالش بود تا خود را بجای ابن رائق بنشاند

، ٣٢۶به ھمین دلیل، در سال .کما این که ابن مقله وزیر از وشمگیر خواسته بود تا بغداد را تصرف کند.کمک می کردند 

  .ع کردنددست و زبانش را قط

زمانی .درگیری میان بریدیان خوزستان و خلیفه عباسی و بجکم فرمانده ترک آنھا نیز در نابسامانی اوضاع بی تأثیر نبود

مرد، بجکم، عمالش را فرستاد تا ھر چه از دار الخالفه از فرش ھا و اشیای گران بھا بود، نزد  ٣٢٩که راضی در سال 
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نتیجه، انتخاب المتقی .ستاد تا خلیفه بعدی را با مشورت بزرگان بغداد تعیین کنندھمو کاتبش را فر.وی به واسط بردند

  .هللا ابراھیم فرزند مقتدر بود

مسکویه درباره .آشوب سپاھیان برای به دست آوردن پول، یکی از اقدامات رایجی بود که امنیت بغداد را مختل کرده بود

  :می نویسدیکی از این شورش ھا به عنوان مشت نمونه خروار 

در این سال سپاھیان دست به آشوب زده، به خانه وزیر رفته، یک انبار را چاپیدند که در آن شیشه ھای تراشیده، بلور، 

  .چینی و جز آن بسیار بود، به درون خانه نیز رفته ویرانگری کردند

افراطی شناخته می شدند افزون بر آن، شھر بغداد گرفتار آشوب مذھبی شده و حنابله که به عنوان گروھی سنی 

  .امنیت شھر را از میان برده بودند

رکن الدوله که اصفھان را از دست داده بود در شھر اصطخر .عماد الدوله در فارس بود و معز الدوله در اھواز ٣٢٧در سال 

اسط را نگاه وی نتوانست و.به ھمین دلیل به سوی واسط شتافت تا مانع از حمله بغداد به اھواز شود.به سر می برد

  .دارد به ھمین دلیل به رامھرمز بازگشت 

، پس از کشته شدن بجکم، ابو عبد اهللا بریدی بغداد را تصرف کرد و سرنوشت این شھر و خلیفه را در ٣٢٩در سال 

قدرت وی در این شھر دوامی نداشت و به سرعت دیلمیانی که با او بودند، با کورتکین ترک کنار آمده و .اختیار گرفت

در این زمان بار دیگر ابن رائق که پیش از آن به شام رفته بود به بغداد درآمد و سپھساالری یا .بریدی به واسط گریخت

  .اندکی بعد، باز بریدی به وزارت المتقی رسید.منصب امیر االمرائی را به دست آورد

به بغداد آمد و بریدی از شھر  سیف الدوله به درخواست خلیفه.اندک اندک پای حمدانیان نیز به بغداد باز شد

این رخدادھا نشان می دھد که قدرت خلیفه عباسی و وزیرانش سخت متزلزل بوده و بازیچه دست فرماندھان .گریخت

ھر کدام اینان که به قدرت می رسیدند، می بایست ھزینه .و امیرانی بود که ھر از چندی بر این شھر چیره می شدند

برای این کار مجبور به فشار آوردن بر خلیفه .کل از ترکان و دیلمان بود، تأمین می کردندسپاه خود را که جمعیتی متش

  .و مردم بودند و از این جھت، شھر بغداد، وضعیت نابسامانی داشت

موفق به تصرف ری شده بود، ناظر اوضاع  ٣٣٠بویھیان که اکنون قدرت کافی به دست آورده و رکن الدوله نیز در سال 

آنھا نیز عالقمند بودند تا این شھر ھزار و یکشب را در تصرف خود داشته باشند و از آنجا بر تمامی .بغداد بودندنابسامان 

  .ھنوز زمان برای این اقدام مناسب نبود.بالد اسالمی اعمال نفوذ کنند 

اکنون وی بخشی از .موفق شد بصره را از دست بریدی ھا خارج کند و به تصرف خود در آورد  ٣٣١معز الدوله در سال 

او در سال بعد، در واسط با نیروھای عباسیان به فرماندھی توزون ترک درگیر شد، اما از .عراق را در تصرف خود داشت

  .مجبور شد تا ری را به سامانیان واگذار کند ٣٣٣رکن الدوله نیز در سال .وی شکست خورده به شوش بازگشت

داد حکم می راند، متقی را کور کرده از خالفت خلع نمود و مستکفی را به توزون فرمانده ترک که بر بغ ٣٣٣در سال 

  .این نھایت خشونتی بود که یک امیر االمرای ترک می توانست با خلیفه عباسی داشته باشد.جای وی نشاند
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با مرگ .ددر ھمین سال معز الدوله به واسط آمد، اما وقتی شنید خلیفه و توزون به سویش می آیند، واسط را رھا کر

این بار معز الدوله به .توزون، اوضاع بغداد درھم ریخت و عیاران و دزدان به سراغ اموال مردم رفته شھر را غارت کردند

سوی بغداد حرکت کرد و بدون درگیری، در حالی که المستکفی و امیر االمرای وی ابن شھرزاد پنھان شده بودند، 

المستکفی نیز از آمدن معز الدوله اظھار شعف کرد و گفت که پنھان  شگفت آن که.شھر را به تصرف خود در آورد

  .شدنش از ترس ترکان بوده است

  آل بویه در بغداد

اندکی پس از ورود وی، توطئه ای بر ضد وی ترتیب .بود ٣٣۴ورود معز الدوله به بغداد، در یازدھم جمادی االولی سال 

در ضمن المستکفی را نیز از خالفت خلع کرد و .امل آن را از میان بردداده شد که معز الدوله از آن آگاھی یافت و عو

  .خالفت را به المطیع هللا فضل فرزند مقتدر سپرد

در عین حال، باید توجه داشت که حتی بویھیان که شیعه .اکنون ھیچ چیزی برای خالفت، جز یک نام باقی نمانده بود

آنان به ناچار اصل خالفت را .اصل خالفت عباسی را از میان بردارند بودند، به دلیل فراوانی اھل سنت، نمی توانستند

  .پذیرفته و خلیفه ای را که در اختیارشان بود، به خالفت گماردند

ناصر الدوله حمدانی نمی توانست حضور بویھیان را که از قضا ھر .تثبیت وضعیت بغداد به نفع آل بویه ھنوز روشن نبود

معز الدوله سمت .دو سپاه ناصر الدوله و معز الدوله در برابر ھم قرار گرفتند.تحمل کند.دو گرایش ھای شیعی داشتند

با این که وضعیت سپاه دیلمان چندان مناسب نبود و .غربی بغداد و ناصر الدوله سمت شرقی آن را در اختیار داشت

انی خود را شکست داده و المطیع معز الدوله در آستانه بازگشت به اھواز بود، توانست با یک حیله جنگی دشمن حمد

ناصر الدوله که مشکل ترکان ھمراھش را نیز داشت، از تھدید آنھا به موصل گریخت و .را در دار الخالفه مستقر سازد

  .بدین ترتیب موقعیت دولت بویھی معز الدوله در بغداد تثبیت شد

از آنجا که بالد اطراف ھمه در اختیار امیران .مھم ترین مشکل بغداد تأمین نیازھای مالی سپاھیان ترک و دیلم بود

ھمین امر سبب شورش سپاھیان و آشفتگی اوضاع و ظلم و .مستقل بود، کمک مالی مھمی به بغداد نمی رسید

  .اجحاف در حق ساکنان این شھر بود

الدوله روستاھای معز .این زمان رقابت ترکان و دیلمان نیز به اوج خود رسیده و بر دشواری ھای پیشین افزوده بود 

مختلف را به فرماندھان سپرد تا زندگی آنھا تأمین شود، اما ھمین امر سبب آشفتگی بیش تر اوضاع اداری و اقتصادی 

فتح بغداد بزرگ ترین .با این حال، آل بویه بر اوضاع مسلط شده و بغداد را در اختیار خود نگاه داشتند.در عراق شد

  .الش بی وقفه آنھا برای ایجاد یک دولت بودپیروزی آل بویه طی سیزده سال ت

  سه شاخه دولت بویھی

رکن الدوله بویھی توانست ری را از تصرف سامانیان خارج کرده و دولت بویھی را در آنجا استوار  ٣٣۵در سال 

  .تسلط بر ری به معنای تسلط بر منطقه جبال، یعنی اصفھان تا قزوین و زنجان و ابھر بود.سازد
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  :ولت، دارای سه شاخه بوداکنون این د

  .نخست ری که در دست رکن الدوله بود

  .دوم فارس که در اختیار عماد الدوله قرار داشت

  .سوم بغداد که در اختیار معز الدوله بود

  .بعدھا سرنوشت دولت بویھی فارس، با دولت بویھی بغداد پیوند خورد و تقریبا در بیش تر سالھا، یکی بود

ماد الدوله، که سنش از سایر برادران زیادتر بود، بر دو برادر دیگر نفوذ داشت و تا این زمان، آنھا به برادر بزرگ، یعنی ع

زمانی پس از فتح بغداد و آن گاه که معز الدوله بصره .صورت یک خانواده موفق با اتحاد کامل، امور را به پیش می بردند

وقتی در برابر او رسید، روی زمین نشست و آن را .دوله شتافترا نیز از بریدیان گرفت، در ارجان به دیدار عماد ال

رکن الدوله نیز پس از .وی ھیچ گاه در برابر عماد ننشست و تا به آخر دست به سینه در کنارش می ایستاد.بوسید

و سه روز او و سپاھش پا برھنه و با پای پیاده به سوی قبر وی رفته .مرگ عماد الدوله به زیارت قبر وی در اصطخر رفت

  .در آنجا ماندند

دولت بویه بزرگ ترین دولت مستقلی بود که تا این زمان ایجاد شده و به دلیل تسلط طوالنیش بر بغداد، آن ھم در قرن 

  .چھارم ھجری که قرن درخشش دنیای اسالم بود، شھرت فراوانی در تاریخ اسالم و ایران به دست آورد

  مرگ عماد الدوله و پیامدھای آن

وی که فرزند پسر نداشت، پیش از مرگ، از برادرش رکن الدوله خواست .در فارس درگذشت ٣٣٨عماد الدوله در سال 

با آمدن عضد الدوله، شیراز گرفتار آشفتگی .تا فرزندش فنا خسرو عضد الدوله را به فارس فرستد تا جانشین وی باشد 

ی را به فارس فرستاد و از سوی دیگر، رکن الدوله عازم شیراز در این ھنگام، معز الدوله وزیر خود ابو جعفر صیمر.شد

  .شد و اوضاع را به نفع عضد الدوله تثبیت کرد

در این حال، ری از دست آل بویه خارج شد تا آن که بار دیگر رکن الدوله با سپاه کمکی بغداد توانست بر اصفھان و ری 

محمد بن ماکان از سوی  ٣۴۴در سال .ش فراوانی کردندپس از آن نیز سامانی ھا برای تصرف ری تال.تسلط یابد

وزیر رکن الدوله، یعنی ابو الفضل .در این شھر، بویه فرزند رکن الدوله حکومت می کرد.سامانیان بر اصفھان تسلط یافت

بر  ٣۵١رکن الدوله در سال .معروف به ابن العمید توانست سپاه خراسان را شکست داده و اصفھان را نگاه دارد

  .طبرستان و جرجان نیز چیره گردید

روزبھان دیلمی در عراق بر ضد معز الدوله شورید که به زحمت، .در این ھنگام، بغداد و فارس ھمچنان در آشوب بود

به دنبال آن او سپاه ترک را بر دیلمان که از این شورشی حمایت کرده بودند ترجیح داد و .شورش وی فرو نشانده شد

  .وبیخ کردآنھا را به سختی ت

  .در شیراز نیز برادر روزبھان شورید که ابن العمید او را شکست داد و حکومت عضد الدوله را در آنجا تثبیت کرد
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شگفتی این .از این رشته نبردھا و شورش ھا، در این مقطع تاریخی، در سراسر بالد اسالمی فراوان دیده می شود

آن که به دالیلی صلح می شود، با اندک تحولی، صلح زیر پا  نبردھا در آن است که ابتدا جنگ می شود، پس از

ھیچ کس اعتمادی به طرف مقابل ندارد، ھمه روحیه زیاده طلبی داشته و .گذاشته شده باز جنگ تازه ای درمی گیرد

ھند از ری اگر سامانیان، خراسان و ماوراء النھر را در اختیار دارند، نمی خوا.برای تصرف مناطق بیش تر تالش می کنند 

اگر زیاریان در جرجان و طبرستان حکومت دارند، باز در پی فتح ری و سایر شھرھای جبال بر می .و اصفھان بگذرند

بسیاری از اوقات، در یک سال، چندین بار .ھیچ کس جز توده ھای مردم در این تحوالت نظامی خسارت نمی دید.آیند

  .شھرشان در اختیار امیر جدیدی بود خراج ساالنه می پرداختند، چرا که ھر چند ماه،

  ولت بویھی بغداد

دو بار .دشواری عمده معز الدوله در بغداد، حمدانیان موصل و حلب بودند که چندبار میان آنھا جنگ و صلح برقرار شد

  .ر داشتدر این برخوردھا، معز الدوله موقعیت برت.معز الدوله موصل را اشغال کرد تا حمدانیان را خراج گزار خود کند

ھر دو برادر .گفتنی است که در آن زمان، ناصر الدوله حمدانی بر موصل و برادرش سیف الدوله بر حلب حکم می راند

  .گرایش شیعی داشتند و سد محکمی در برابر حمالت رومیان به جھان اسالم بودند

لھا گرفتار آشوب فرماندھان ترک بغداد که طی سا.معز الدوله، با وجود ھمه مشکالت با قدرت بر عراق حکمرانی کرد

قدرت معز الدوله از یک سو تا موصل و از سوی دیگر تا عمان توسعه .بود، اکنون در سایه حکومت آل بویه آرام گرفته بود

  .یافته بود

پس از بیست و یک سال امارت، درگذشت و عز الدین بختیار فرزند خویش را به عنوان جانشین  ٣۵۶معز الدوله در سال 

زمانی که معز الدوله به مرگ خویش مطمئن شد، توبه کرده بیش تر اموالش را صدقه داد و برده .د معرفی کردخو

  .ھایش را آزاد کرد

معز الدوله فرزندش بختیار را به اطاعت از عمویش رکن الدوله و نیز عضد الدوله وصیت کرد و درباره ترکان و دیلمان، به 

عز الدوله ھمه این توصیه ھا را زیر پا .اوانی به وی کرده بود، سخت توصیه کردویژه سبکتگین حاجبش که خدمات فر

  .نھاد و به لھو و لعب مشغول شد

  عضد الدوله در بغداد

وی که قدرت سیاسی و اداری شگرفی .عضد الدوله توانست شیراز و فارس را به طور کامل تحت سیطره خود در آورد

به گفته .آبادی این منطقه پرداخت و آثار با ارزشی از خود بر جای گذاشت داشت، در دوران امارتش بر شیراز، به

مقدسی وی شھرکی زیبا در یک فرسنگی شیراز با ھمه امکانات ساخت که پس از مرگ وی، به آن توجھی نشد و رو 

  .به ویرانی رفت
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کرمانی ھا، به ویژه .کرد  به کرمان لشکر کشید و این منطقه را نیز ضمیمه قلمروبویھی ٣۵٣عضد الدوله به سال 

بر وی شوریدند، اما پس از نبردھای خونین، بار دیگر سلطه عضد الدوله بر کرمان  ٣۶٠طایفه قفص و بلوص در سال 

  .تثبیت شد

او با المطیع بر .عز الدین بختیار ھمچنان بر بغداد حکمرانی می کرد، اما روز به روز گرفتار مشکالت بیش تری می شد

بختیار به طور .درگیر شد و وی را مجبور کرد تا با فروختن اسباب و اثاثیه دار الخالفه، مبلغی به وی بدھد سر گرفتن پول

ھمین .اصولی در گرفتن اموال از مردم، راه درستی را نمی پیمود و به ھمین دلیل محبوبیتی میان مردم نداشت

زلت خاندان ھای برجسته شد و با گسیخته شد سیاست ھای او سبب ویرانی روستاھا و از میان رفتن موقعیت و من

  .وضعیت اجتماعی بغداد و از میان رفتن امنیت مالی، اعتماد مردم به دولت بویھی از دست رفت

در جای خود اشاره کردیم که درگیری ھای فرقه ای و مذھبی در بغداد نیز این شھر را به آشوب کشانده بود و حکومت 

  .قادر به حفظ امنیت نبود

ابتدا المطیع را از خالفت خلع و الطایع را به خالفت .ابعاد تازه ای به خود گرفت ٣۶٣آشوب در بغداد، از سال  کار

عز الدوله .گماشتند، اما مسأله مھم فتنه میان دیلمیان و ترکان بود که از اھواز آغاز شد و به تمامی عراق سرایت کرد

باال گرفت و او از عمویش رکن الدوله و عضد الدوله کمک  سران ترک بغداد را دستگیر کرد، اما دامنه آشوب

عضد الدوله ھمراه نیروھای عمویش به فرماندھی ابن العمید، در ظاھر به قصد کمک به بختیار و در باطن به .خواست

د بر بغداد را از تصرف ترکان خارج کرد و با دستگیری بختیار، خو ٣۶۴وی در سال .قصد تسلط بر بغداد راھی عراق شد

نوشته اند که عضد الدوله .این درست است که حکومت بر بغداد دردسر فراوانی داشت، اما نام آور بود.عراق حاکم شد

  .من عراق را برای نام و ارجان ارگان یا بھبھان را برای درآمدش می خواھم: می گفت

زندش سخت خشمگین شد و گفت، ھر وی از فر.اقدام عضد الدوله در تصرف بغداد، برای پدرش رکن الدوله گران آمد

پیش .شب خواب عماد الدوله را می بیند که وی را به خاطر اقدامی که در حق فرزندش بختیار شده سرزنش می کند

از این اشاره کردیم که روابط خانوادگی میان سه برادر سخت مستحکم و ارادت برادران کوچک به بزرگ، بسیار زیاد 

  .له به اجبار از بغدادبازگشت و بار دیگر کار را به دست بختیار سپردبه ھمین دلیل عضد الدو.بود

بار دیگر به  ٣۶۶با این حال، عضد الدوله که اندیشه حضور در مرکز خالفت را داشت، پس از درگذشت پدرش در سال 

بر بغداد به طور کامل  ٣۶٧سوی عراق لشکر کشید و در اھواز، طی نبردی بختیار را به شکست کشاند و در سال 

وی پیش از ورود به بغداد ابن العمید را که پنھانی با بختیار بر ضد وی توطئه کرده بود دستگیر کرده به قتل .حاکم شد

عضد الدوله شتابان در پی آنھا .در ھمان سال بختیار نیز کشته شد و اعوان و انصار وی به حمدانیان پیوستند.رساند

  .نی ھا را تحت سلطه خود در آوردرفت و بخش ھای زیادی از قلمرو حمدا

مردمان بغداد که از شدت درگیری ھا و فتنه ھا، آسیب ھای فراوان دیده بودند، اکنون با حضور یک امیر بسیار قوی، در 

او اموال فراوانی را به عالمان و قاریان .شروع به آبادانی بغداد کرد ٣۶٩عضد الدوله در سال .آرزوی باز سازی بغداد بودند

به ھمین جھت، در حفر نھرھای جدید و .ؤذنان و سایر افراد نیازمند داد و کوشید تا روستاھای ویران شده را آباد کندو م

اصالح راه ھا سخت کوشید و با حمایت از خاندان ھای برجسته که می توانستند کمک مھمی برای اصالح وضعیت 
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بیمارستان بزرگ عضدی را  ٣٧١وی در سال .ان باز گردانداقتصادی عراق باشند، موقعیت از دست رفته آنھا را به ایش

  .در بغداد ساخت که شھرت تاریخی فراوانی دارد

زمانی که خبر نزاع میان مسلمانان و مجوسیان شیراز به وی رسید و گفته شد که مسلمانان خانه ھای مجوسیان را 

او در موارد دیگری نیز نشان .ان غارتی را تأدیب کنندغارت کرده اند، کسانی را فرستاد تا اوضاع را آرام کرده و مسلمان

  .داد که نسبت به تجاوز به اموال دیگران بی تفاوت نخواھد بود

در زمره این تالش ھا، ازدواج دختر عضد الدوله با الطائع .وی در اصالح روابط خود با دربار خلیفه نیز تالش ھایی انجام داد

  .خلیفه عباسی وقت بود

آتش اختالفات مذھبی می سوخت، افزون بر اختالفات پیشین، جنگ میان حنفیان و شافعیان را نیز تجربه بغداد که در 

عضد الدوله در ادامه سیاست ایمن سازی محیط بغداد، قاضی تنوخی را که حنفی متعصبی بود و تندی ھای .می کرد

  .فراوانی بر ضد شافعیان داشت، از مقامش عزل و خانه نشین کرد

ین بسیاری از واعظان بازاری را که به آنھا قصه خوان گفته می شدو سخنانشان سبب انگیزش اختالف میان وی ھمچن

  .مردم می شد، از قصه خوانی منع کرد

دستور داد تا نام  ٣۶٣به ھمین دلیل، زمانی که در شیراز بود، به سال .عضد الدوله سخت به مذھب تشیع عالقمند بود

حک کرده و در تخت جمشید نصب کنند، اما روشن بود که بغداد، مرکز خالفت عباسی، می دوازده امام را بر لوحی 

وی گر چه سخت تالش می کرد تا به نزاع ھای مذھبی بغداد پایان دھد، .بایست بدون تعصب مذھبی اداره می شد

مان او ھنوز جوان بود، که در ز) ۴١٣م (او به عالم بزرگ شیعه، شیخ مفید .اما اعتقاد شیعی خود را حفظ کرده بود

  .سخت ارادت داشت و به دیدار او می رفت

جنازه .، پس از پنج سال و نیم حکومت بر بخش بزرگی از دنیای اسالم در گذشت٣٧٢عضد الدوله در اوج قدرت در سال 

  .دفن کردند) ع(وی را به نجف برده و در کنار مرقد امیر مؤمنان 

  دولت بویھی بغداد و فارس پس از عضد الدوله

فرزند وی شرف الدوله بر کرمان حکومت می .اشاره کردیم که عضد الدوله از کرمان تا بغداد را در اختیار داشت

  .زمانی که او درگذشت، امرای بغداد، فرزندش ابو کالیجار مرزبان را با لقب صمصام الدوله به جانشینی وی گماردند.کرد

گاه بود که پس از درگذشت سه فرزند بویه، اختالفات خانوادگی میان بویھیان آغاز و به تدریج سبب زوال قدرت این باید آ

در بغداد نیز میان صمصام الدوله با .این مسأله در ری با اختالف میان مؤید الدوله و فخر الدوله مطرح شد.خاندان شد

  .بر فارس حاکم شده بود، اختالف عمیقی به وجود آمد شرف الدوله که اکنون از کرمان به شیراز آمده و

ھنوز این مشکل .در نبردی که میان دو برادر در گرفت، سپاه بغداد شکست خورد و شرف الدوله بر اھواز نیز تسلط یافت

روی کار کامال حل نشده بود که صمصام الدوله در بغداد با توطئه اسفار بن کردویه یکی از فرماندھان که قصد عزل او و 
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بخت با صمصام الدوله یار بود و وی توانست جنگ را برده بھاء الدوله را .آوردن برادرش بھاء الدوله را داشت، روبرو شد

  .وی که او را بی تقصیر یافت، فورا آزادش کرد.اسیر کند

  آخرین امیران بویھی بغداد

رست به ھمان اندازه که اتحاد میان سه برادر د.گذشت که رقابت میان برادران، مھم ترین دشواری خاندان بویه بود

  .در آخرین دھه ھای قرن چھارم، چندین امیر در بغداد حکمرانی کردند.نخست، مھم ترین عامل توسعه قدرت آنھا بود

در این زمان که قدرت شرف الدوله در خوزستان رو به فزونی نھاده بود، به ھدف تسلط بر بغداد بدان سوی حرکت 

  .که صورت گرفت، صمصام الدوله پذیرفت تا در بغداد به نیابت از برادرش شرف الدوله امارت کند در صلحی.کرد

یکی از علویان با نام ابو الحسن محمد که نفوذی در دستگاه شرف الدوله داشت، و پیش از آن در بغداد مورد آزار و 

راھی واسط شد و صمصام الدوله بدون  ٣٧۶ر سال او د.اذیت قرار گرفته بود، وی را بر انگیخت تا بغداد را تصرف کند 

علوی .شرف الدوله او را دستگیر کرد و در رمضان آن سال وارد بغداد شد.درگیری ھمراه با فرماندھانش نزد وی رفت

  .!از چشم شرف الدوله افتاد و اموالش تصاحب شد ٣٧٩مزبور در سال 

و ترک بود که در آغاز ورود شرف الدوله نزاعشان به جنگ ھنوز مھم ترین دشواری بویھیان، نزاع سربازان دیلمی 

  .شرف الدوله با زحمت توانست بر اوضاع مسلط شود.کشیده شد

تصمیم گرفت تا برادرش صمصام الدوله را نابینا کند، اما ھنوز نماینده وی به شیراز نرسیده،  ٣٧٩شرف الدوله در سال 

  .خودش درگذشت

این زمان، اوج فتنه و درگیری میان ترکان و دیلمان بود و کشتارھای زیادی .الدوله بود جانشین شرف الدوله برادرش بھاء

در فارس نیز صمصام الدوله که متکی به نیروھای .این درگیری ھا تنھا به عراق محدود نمی شد.میان آنھا صورت گرفت

  .دستور داد تا ھر چه ترک یافتند، بکشند ٣٨۵دیلمی بود، در سال 

مان عراق تا به آن حد بود که فخر الدوله و وزیرش صاحب بن عباد که بر ری حکومت می کردند، ھوس اوضاع نابسا

به سوی عراق حرکت کردند، اما کاری از پیش نبرده و به ری  ٣٧٩آنھا در سال .تسلط بر عراق در سرشان پدید آمد

  .بازگشتند

بھاء .مارت بغداد را داشت، بر فارس حکمرانی می کرداین زمان صمصام الدوله فرزند دیگر عضد الدوله که روزگاری ا

زمانی که به بغداد .الدوله به فارس لشکر کشید که از سپاه برادرش شکست خورد و به عراق و خوزستان اکتفا کرد

دو بعد از آن نیز چند بار خوزستان میان .بازگشت، جنگ ھا و نزاع ھای فرقه ای و مذھبی، بغداد را در آتش فرو برده بود

  .برادر دست به دست شد

بھاء الدوله که اموال کافی برای نگاه داشتن سپاھش نداشت، ابتدا اموال وزیرش شاپور بن اردشیر را که از چھره ھای 

  فرھیخته دولت بویھی بود، تصاحب کرد و پس
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  سالھای حکومت/سالطین بویھی در بغداد

  ٣۵۶ ٣٣۴/معز الدوله احمد

  ٣۶٧ ٣۵۶/عز الدوله بختیار

  ٣٧٢ ٣۶٧/د الدوله فنا خسروعض

  ٣٧۶ ٣٧٢/صمصام الدوله ابو کالیجار

  ٣٧٩ ٣٧۶/شرف الدوله شیر دل

  ۴٠٣ ٣٧٩/بھاء الدوله ابو نصر فیروز

  ۴١٢ ۴٠٣/سلطان الدوله ابو شجاع

  ۴١۶ ۴١٢/مشرف الدوله ابو علی

  ۴٣۵ ۴١۶/جالل الدوله ابو طاھر

  ۴۴٠ ۴٣۵/عماد الدین ابو کالیجار

  ۴۴٧ ۴۴٠/الملک الرحیم

او را از خالفت خلع کرد و القادر باهللا را به  ٣٨١به ھمین دلیل در سال .از آن در اندیشه اموال الطائع عباسی افتاد

  .خالفت رساند

نگاھی به رخدادھای این سالھا نشان می دھد، تنھا وزیری که پا بر جا ماند، صاحب بن عباد، وزیر رکن الدوله و 

در فارس و بغداد، ھر روز وزیر جدیدی سرکار می آمد و اندکی بعد، اموالش .ید الدوله و فخر الدوله بودفرزندانش مؤ

  .تصاحب شده وزیر دیگری به کار گماشته می شد

دنبال کردن ماجراھای تاریخی آل بویه در بغداد، چندان به موضوع کتاب ما مربوط نمی شود، گر چه باید توجه داشت 

افزون بر آن، به .غداد، معموال برخوزستان نیز حکومت می کرد و به ھمین دلیل به ایران مربوط می شدکه دولت بویھی ب

در واقع، دولت بویھی بغداد، به نوعی شاخه فارس را نیز در .دالیل دیگری نیز سرنوشت این دولت با ایران مربوط بود

وجود استقاللی که در خراسان یا حتی منطقه جبال  گفتنی است که با.اختیار خود داشت و قلمروش تا جنوب ایران بود

به ھمین جھت، مقدسی .وجود داشت، مناطق جنوبی ایران، تا دیر زمان زیر سلطه تقریبا مستقیم بغداد باقی ماند

  .می نویسد که درآمد خوزستان پشتوانه خلیفه عباسی است



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

 

١۴ 
 

را به جای وی بر فارس و کرمان حاکم ) عز الدوله(تیار دیلمیان صمصام الدوله را کشتند و ابو نصر فرزند بخ ٣٨٨در سال 

  .بر کرمان مسلط شد ٣٩٠بھاء الدوله امیر بویھی بغداد در اندیشه تسلط بر آن ناحیه بر آمد و در سال .کردند

وی در ارجان درگذشت و جسدش .بر عراق حاکم بود) ۴٠٣سال (بھاء الدوله به رغم دشواری ھای فراوان، تا پایان عمر 

این مسأله نشان می دھد که افراد خاندان بویھی .دفن کردند ) ع(ا در کنار پدرش عضد الدوله، در مشھد امیر مؤمنان ر

  .ھمه بر مذھب تشیع بوده اند

وی برادرش جالل الدوله را بر فارس و برادر دیگرش ابو .پس از بھاء الدوله، فرزندش سلطان الدوله به امارت عراق رسید

  .کرمان حاکم کردالفوارس را بر 

در این سال، سپاھیانش بر او شوریدند و برادرش مشرف الدوله را .بر عراق حکمرانی کرد ۴١١سلطان الدوله تا سال 

به طور رسمی در  ۴١٢تالش سلطان الدوله برای بازگشت به قدرت به جایی نرسید و از سال .به حکومت گماردند

قرار شد مشرف الدوله در عراق و .سال بعد، دو برادر با یکدیگر صلح کردند.بغداد به نام مشرف الدوله خطبه خوانده شد

درگذشت و فرزندش ابو کالیجار در فارس به قدرت  ۴١۵سلطان الدوله در سال .سلطان الدوله در فارس و کرمان باشد

  .رسید، اندکی بعد عمویش ابو الفوارس بر فارس غلبه کرد

مشرف الدوله، با دختر عالء الدوله ازدواج  ۴١۵در سال .استحکام بیش تری می یافت روابط میان بویھیان، گاه با ازدواج،

ھمه اینھا نشانگر امامی مذھب بودن دولت .عقد ازدواج را سید مرتضی، عالم برجسته شیعه در بغداد خواند.کرد

جالل الدوله با .رسیدمشرف الدوله درگذشت و برادرش جالل الدوله به امارت عراق  ۴١۶در سال .مردان بویھی است

در نبردی سه روزه با ابو  ۴٢٠وی در سال .وجود درگیری ھای فراوانش با ابو کالیجار، ھمچنان در بغداد باقی ماند

سال بعد، جالل الدوله از سپاه ابو کالیجار شکست خورد، .کالیجار، او را به شکست کشاند و موقعیت خود را تثبیت کرد

  .کرده، عراق را برای خود نگاه داشت و بر بصره نیز پیروز شد اما به سرعت بر اوضاع غلبه

با شدت درگیری ھا در بغداد و قدرت طلبی و فزون .درگذشت و القائم عباسی به جای وی نشست ۴٢٢القادر در سال 

  خواھی سپاھیان، جالل الدوله توسط

  سالھای حکومت/سالطین بویھی فارس و خوزستان

  ٣٣٨ ٣٢٢/عماد الدوله علی

  ٣٧٢ ٣٣٨/ضد الدوله فنا خسروع

  ٣٨٠ ٣٧٢/شرف الدوله شیر دل

  ٣٨٨ ٣٨٠/صمصام الدوله ابو کالیجار

  ۴٠٣ ٣٨٨/بھاء الدوله ابو نصر
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  ۴١٢ ۴٠٣/سلطان الدوله ابو شجاع

  ۴١۵ ۴١٢/مشرف الدوله

  ۴۴٠ ۴١۵/عماد الدین ابو کالیجار

  ۴۴٧ ۴۴٠/الملک الرحیم

ھمین رخداد، بار .ندی بعد، نزد وی رفته با عذر خواھی او را به بغداد آوردندامرای ترک از بغداد بیرون رانده شد، اما چ

دشواری وی با ترکان ھمچنان ادامه داشت، درست ھمان طور که قدرت او با دوام .تکرار شد ۴٢٧و  ۴٢۴دیگر در سال 

وافقت نکرد و تنھا پس از خلیفه ابتدا م.از الطائع درخواست لقب ملک الملوک یا شاھنشاه را کرد ۴٢٨وی در سال .بود

  .آن که فقھا به جواز اعطای چنین لقبی فتوا دادند، جالل الدوله را ملک الملوک خواند

زمانی که این رخدادھا در بغداد می گذشت، طغرل سلجوقی سرزمین ماوراء النھر، خوارزم و خراسان را در می نوردید 

  .کرمان را تصرف کردمنطقه جبال و سپس  ۴٣۴وی در سال .و به پیش می تاخت

اکنون طغرل بر جبال .به امارت عراق رسید ) فرزند سلطان الدوله(درگذشت و ابو کالیجار  ۴٣۵جالل الدوله در سال 

میان ابو کالیجار و  ۴٣٩در سال .تسلط یافته و در اصفھان نیز فرامرز پسر عالء الدوله کاکویه به نام وی خطبه می خواند

  .ا دوامی نیاورد طغرل صلحی منعقد شد، ام

او برای .درگذشت و الملک الرحیم فرزند وی، آخرین امیر بویھی بغداد، به جای وی نشست ۴۴٠ابو کالیجار در سال 

توسعه طلبی وی به سوی .چندی درگیر مسائل خوزستان و فارس بود و توانست این منطقه را در اختیار خود نگاه دارد

طغرل نیز که قدرت تصرف عراق را در خود می دید، .ن ناحیه به طغرل پناه برندفارس، سبب شد که برخی از بویھیان ای

این .وارد بغداد شد و الملک الرحیم را به اسارت گرفت ۴۴٧وی در سال .در اندیشه انحالل کامل دولت بویھی افتاد

  .درگذشت ۴۵٠، در سال الملک الرحیم که در قلعه ای زندانی شده بود.سال، سال پایان دولت آل بویه در بغداد بود

  دولت بویھی ری

وزیر .گذشت که رکن الدوله در ری با دشواری ھای زیادی روبرو بود.اکنون به سراغ شاخه دولت بویھی در ری باز گردیم

مھم ترین دشواری .وی در ری و اصفھان نقشی اساسی داشتبلند پایه او ابن العمید در حل دشواری ھای حکومت 

دولت بویھی ری، سامانیان یا سپاه خراسان بود که ھر از چندی اقدام به لشکر کشی به سوی ری و منطقه جبال 

در بحث از .این زمان، یکی از انگیزه ھای مھم سامانیان، مرز بندی شیعه و سنی میان خراسان و جبال بود.می کردند

اکنون که بویھیان شیعی در ری بودند، سامانیان می .نیان، گذشت که آنان سخت وفادار به مذھب سنت بودندساما

  .کوشیدند تا جنگ خود را با آنھا، به صورت یک جنگ مذھبی در آورند

بیست ھزار نفر خراسانی به بھانه آن که به میدان ھای جنگ با رومیان می روند به سوی ری حرکت  ٣۵۵در سال 

ابن العمید با زیرکی کوشید تا آنھا را آرام کند، اما آنان در پی بھانه بودند تا با رسیدن نیروھای کمکی بیش تر از .ردندک
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زمانی که وارد شھر شدند، به قتل و غارت دیلمیان پرداخته و به نوشته ابن اثیر با .خراسان، ری را به تصرف در آوردند

نیروھای دیلمی توانستند بر آنھا غلبه کرده و .به کشتن مردم این شھر پرداختند این اتھام که دیلمیان رافضی ھستند،

  .با تأمینی که رکن الدوله به آنھا داد، به خراسان بازگشتند

با حمایت سامانیان در تالش برای لشکر کشی به ری بود، اما مرگ وی ھمه چیز را به نفع رکن  ٣۵۶وشمگیر در سال 

معز الدوله، وشمگیر، حسن بن : از آن جمله.ن که در این سال بسیاری از امیران بالد مردند شگفت آ.الدوله پایان داد

  .فیروزان، کافور اخشیدی امیر مصر، ابو علی بن الیاس امیر کرمان و سیف الدوله حمدانی

ری به دست ھمان سال، برخی از دشمنان محلی رکن الدوله نیز از میان رفتند و دولت بویھی در ری استحکام بیش ت

که بویھیان با سامانیان صلح کرده و منصور بن نوح با دختر عضد الدوله ازدواج کرد، برای مدتی  ٣۶١در سال .آورد

  .طوالنی، نزاع میان آنھا پایان یافت

وی وزیری فرھنگ دوست و اھل سیاست بود و از ھر جھت شایستگی و لیاقت .تاکنون بارھا از ابن العمید یاد کرده ایم

مجالس .او در ادبیات عرب تخصص فوق العاده و در شعر عربی مھارتی ستودنی داشت.عیت خویش را داشتموق

علمی و ادبی که در محضر او برگزار می شد، ری را به شھری فرھنگی و علمی تبدیل کرد و شھرت وی در این باره، 

  .به اقصا نقاط جھان اسالم رسیده بود

پیش از .اداره ممالک بزرگی که در اختیار او بود، به فرزندش عضد الدوله رسیدرکن الدوله درگذشت و  ٣۶۶در سال 

  .درگذشت وی، تمامی بویھیان در اصفھان اجتماع کرده و رکن الدوله در حضور آنھا عضد الدوله را جانشین خود کرد

ده و از کمک بزرگی که ابن اثیر از اخالق رکن الدوله و منش اجتماعی او و کمکش به بی خانمان ھا سخت ستایش کر

رکن الدوله می گفت که از برخورد خشن مرداویج و بدی سرانجام او درس .وی درباره علویان می کرد، یاد کرده است

  .گرفته، مصمم شده تا در زندگی برخورد نرمی با مردم داشته باشد

  دولت بویھی ری پس از رکن الدوله

اندکی بعد، .لدوله فرزند رکن الدوله به حکومت ری و ھمدان منصوب شدبا بازگشت عضد الدوله به عراق، برادرش فخر ا

فخر الدوله به امید کمک سر .ھمین امر سبب آمدن عضد الدوله به جبال شد.وی با عضد الدوله به مخالفت برخاست

ان رفت و برادر دیگر بنای معاصرگرفتن از زیاریان نزد آن) ٣٨۵م (در مسجد جورجیر از دوره آل بویه آرامگاه صاحب بن عباد 

او در مسیر، بسیاری از سرکشان کرد و .پس از آن عضد الدوله به بغداد بازگشت.وی مؤید الدوله به حکومت ری رسید

  .جز آنھا را آرام کرد

  سالھای حکومت/سالطین بویھی ری

  ٣٣۵ ٣٢٠/عماد الدوله علی

  ٣۶٠ ٣٣۵/رکن الدوله حسن
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  ٣٨٧ ٣۶۶/فخر الدوله

  ۴٢٠ ٣٨٧/مجد الدوله رستم

  .بعد از این ری به دست محمود غزنوی افتاد

  سالھای حکومت/سالطین بویھی ھمدان و اصفھان

  ٣٧٣ ٣۶۴/مؤید الدوله بویه

  ٣٧٨ ٣٧٣/فخر الدوله علی

  ۴١٢ ٣٧٨/شمس الدوله ابو طاھر

  .بعد از این حکومت به بنی کاکویه منتقل شد

  .زیرک، ادیب و با استعداد بوداقبال مؤید الدوله، به مانند پدرش، در داشتن یک وزیر 

ابو القاسم اسماعیل بن عباد معروف به صاحب بن عباد وزیر با کفایت وی، به درستی خلف ابن العمید بلکه به مراتب 

  .از وی، نسبت به مسائل سیاسی و نیز فرھنگی و ادبی آگاه تر بود

طبرستان را از زیاریان ستانده و قابوس را ھمراه مؤید الدوله با حمایت عضد الدوله موفق شد تا جرجان و  ٣٧١در سال 

  .با برادر خود فخر الدوله آواره خراسان کند

در حالی که تنھا چھل و سه سال داشت، درگذشت و ھیچ کس را به جانشینی خود انتخاب  ٣٧٣مؤید الدوله به سال 

از وی .است که آن زمان در خراسان بود صاحب بن عباد احساس کرد تنھا فرد الیق این مقام، مؤید الدوله بویھی.نکرد

پس از آمدن، صاحب از او خواست تاوی را از خدمت معاف .دعوت کرد تا به ری آمده و ریاست دولت بویھی را بپذیرد 

  .کند، اما فخر الدوله نپذیرفت و صاحب ھمچنان با قدرت به وزارت خود ادامه داد

گ شرف الدوله، به منظور تسلط بر عراق و خوزستان لشکر کشی اشاره کردیم که فخر الدوله و وزیرش، پس از مر

  .بعد از آن، برای سال ھا بویھیان ری، با آرامش به حکومت خود ادامه دادند.کرده، اما توفیقی بدست نیاوردند

خبر .اصفھان منتقل کردنددر ری درگذشت که جنازه وی را به  ٣٨۶صاحب بن عباد وزیر مشھور بویھی در سال 

نمونه ھای فراوانی از .درگذشت او موجی از اندوه میان فرھیختگان و شاعران و فرھنگیان و ارباب مذاھب ایجاد کرد

از ھمان روزگار تاکنون، مقبره اش در اصفھان بر .اشعاری که شاعران در سوگ وی سرودند، در تاریخ یمینی آمده است

  .جای مانده است

پس از وی فرزند چھار ساله اش مجد الدوله به ریاست دولت بویھی ری .درگذشت ٣٨٧ھم در سال  فخر الدوله

برادر دیگرش شمس الدوله نیز در ھمدان به .روشن بود که مادر وی و دیگر امرا دست اندر کار این امارت بودند.رسید



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

 

١٨ 
 

، اما شمس الدوله از ھمدان به ری آمد و فرزندش را از امارت ری خلع کرد ٣٩٧مادر مجد الدوله در سال .امارت نشست

  .بار دیگر قدرت به دست مجد الدوله افتاد

  :در این زمان دولت بویھی ری به سه دولت کوچک تر تقسیم شد

  شاخه ری به امارت مجد الدوله، ١

  شاخه ھمدان به امارت شمس الدوله، ٢

  .فرزند دایی مادر مجد الدوله) زیار ابو جعفر بن دشمن(شاخه اصفھان به امارت عالء الدوله کاکویه  ٣

شمس الدوله در ھمدان موفق شد منطقه لرستان را نیز تحت سیطره خود در آورده به حکومت بدر بن حسنویه خاتمه 

وی که ثروت باد آورده ای به دست آورده بود، به سوی ری آمد، اما به دلیل شورش سپاھیانش مجبور به بازگشت .دھد

  .به ھمدان شد

  .ھمدان را تصرف کرد و بدین ترتیب قلمرو خود را گسترش داد ۴١٣الدوله در سال عالء 

مجد الدوله ھمچنان بر ری حکم می راند، جز آن که تقریبا از کار سیاست کناره گرفته و مادرش امور را اداره می 

  نوشته اند که مجد به کتاب عالقه فراوانی داشت قلمرو آل بویه.کرد

سپاه وی که ھر روز برای پول بیش تر وی را تحت فشار می گذاشتند، او ! ا نیز صرف زنان می کردو وقت باقی مانده ر

به ری آمد و به دولت بویھی  ۴٢٠او نیز به سال .ھمین امر سبب توسل او به سلطان محمود غزنوی شد.را آزرده کردند

ما در .ید کرد و کتاب ھای فراوانی را سوزاندوی شیعیان را سخت آزار داد، معتزلیان را به خراسان تبع.ری خاتمه داد

  .جای دیگری درباره وی سخن خواھیم گفت

در گذشت، فنا خسرو فرزند مجد الدوله تالشی برای تصرف ری کرد که به جایی  ۴٢١زمانی که محمود غزنوی در سال 

تالش ھای بعدی او نیز به .ختعالء الدوله نیز مدت کوتاھی ری را تصرف کرد، اما شکست خورد و به ھمدان گری.نرسید

او توانست با مسعود کنار آمده و اصفھان را در ازای .جایی نرسید و سپاه مسعود غزنوی، سپاه او را شکست داد

  .پرداخت مبلغی ساالنه برای خود نگاه دارد

شد، کتاب  اصفھان غارت ۴٢۵گفتنی است که این زمان ابن سینا در خدمت عالء الدوله بود و ھنگامی که به سال 

  .ھای ابن سینا، به یغما، به غزنه برده شد

  .پس از وی فرزندش ظھیر الدین فرامرز در اصفھان به جای او بر تخت امارت نشست.زنده بود ۴٣٣عالء الدوله تا سال 

  .، ھفده سال پیش از پایان قدرت آن در بغداد، پایان یافته بود۴٢٠در اصل، دولت بویھی در ری، در ھمان سال 

  وال دولت بویھیز
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بعدھا زیاریان .روی کار آمدن بویھیان، نتیجه قدرت نظامی برتر دیلمیان بود که از زمان علویان به تدریج خودنمایی کردند

آنھا تا چند دھه، .آل بویه با خلق و خویی بھتر از زیاریان، از دیلمان استفاده کردند.را سر کار آوردند و سپس آل بویه را

از نیروھای دیلمی، با ترکان نیز برخورد مناسبی داشتند و توانستند از پیاده نظام دیلمیان و سوارکاران در عین استفاده 

در آن روزگار، ھیچ دولتی نمی توانست بدون نظامی گری برقرار بماند و به ھمین دلیل، .ترک به خوبی استفاده کنند

دولت آل بویه برای کسانی که آن روزگار را دیده اند، .کردند بویھیان با استفاده بھتر از این نیرو، دولت خود را تثبیت 

  :مقدسی که خود در عراق عرب و عجم قدرت آنھا را دیده، می نویسد.دولتی با عظمت و بسیار وسیع بوده است

ایشان سیاستی شگفت انگیز و رسم ھای بد دارند، ولی ایشان ھیچ گاه به بازماندگان کاری ندارند و اگر مواجبی 

در جنگ ھا با صولت و ھیبت و شکیبایی پیروز می .ای کسی قرار دادند تا ھنگام مرگ به وی می دھندبر

کشوری پھناور و دولتی نیرومند دارند، از چین تا یمن خطبه به نام ایشان است، در برابر پادشاھان زمانه .شوند

  .یشان مانده، ھفت اقلیم مھم را در دست دارندپادشاه خاوران از ایشان درمانده، خلیفگان عباسی در دامان ا.ایستادند

در اصل، نوعی عصبیت .اتحاد خانوادگی آل بویه تا چند دھه، یکی از عوامل مھم پایداری این خاندان بر سریر قدرت بود

  .خانوادگی نیرومند، پایه نخست دولت بویھی را استوار کرده بود 

نه .اد دیلمیان از یک سو و اختالف آنھا با ترکان از سوی دیگر اشاره کردبرای زوال دولت بویھی، باید به از میان رفتن اتح

ھر دوی اینھا، ارکان پایه ھای .تنھا بغداد، که فارس و ری نیز از بابت اختالف ترک و دیلم گرفتار آشوب و فتنه شده بود

بویھیان به طور مرتب گرفتار مشکل با وجود اختالف میان آنھا و پیوستن آنھا به رقبایشان، .نظامی گری آل بویه بودند 

  .می شدند

از سوی دیگر، بویھیان بر مذھب شیعه بودند و از این جھت، میان سنیان، نه تنھا محبوبیتی نداشتند بلکه به نوعی 

زمانی که در درگیری ھای بغداد، بویھیان جانب شیعه را می گرفتند، خشم اھالی سنی این شھر را .مورد تنفر بودند

البته .اخبار این مسائل به سایر نقاط می رسید و برای آنھا دشواری ھای بیش تری به وجود می آورد.گیختندبر می ان

زیرکی بویھیان سبب شد تا آنھا بتوانند برای یک صد و سیزده سال در بغداد بمانند، اما روشن بود که این دشواری، 

که خود را سنیان متعصبی می دانستند، با استفاده از ناگفته پیداست که سامانیان و غزنویان .ھمچنان ادامه داشت

به طور معمول، ترکان مدافع مذھب سنت و .ھمین بھانه، به تحریک خیل سنیان خراسان بر ضد آل بویه می پرداختند

  .دیلمیان مدافع تشیع بودند

پیاپی سپاھیان، چنان وضع  اعتراضات.یکی دیگر از مشکالت آل بویه در بغداد، ناتوانی در رسیدگی مالی به سپاه بود

آنھا مجبور بودند از ھر راھی به تھیه .شھر را بحرانی کرده بود که ھر زمان احتمال جنگ و درگیری در شھر می رفت

روشن بود که این کار تا چه .از این روی به تصاحب اموال برخی از بزرگان و وزیران و حتی خلفا می پرداختند.مال بپردازند

  .آنھا لطمه می زداندازه به نفوذ 

عیاران نیز که مشتی بیکاره و غارتگر بوده و شمارشان در بغداد بسیار فراوان بود، برای چپاول مردم دسته ھای 

متحدی تشکیل داده، در درگیری ھا بغداد نقش مھمی بازی می کردند و غالبا با بحرانی شدن اوضاع به چپاول مردم 

  .می پرداختند
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این مسأله مشکل تمامی سلسله ھای ایرانی .رفتن اتحاد خانوادگی میان امیران بویھی بوداز ھمه مھم تر، از دست 

البته این روابط، گاه با ازدواج استحکام می یافت، اما به .است که به صورت موروثی به قدرت می رسیده اند) و غیره(

روشن بود که برای این قبیل جنگ ھا، ھیچ دلیل معقولی .شده و کار به جنگ و نزاع می کشید سرعت نقض بویه

  .و مالی آن، ضربه سختی بر جامعه بودوجود نداشت و تلفات انسانی 

  )٣۵۶ ٣٣۴(ز الدوله احمد مع) /٣۶۶ ٣٣۵(رکن الدوله حسن ) /٣٣٨ ٣٢٢(عماد الدوله علی 

  )٣۶٧ ٣۵۶(عز الدوله بختیار 

  )٣٧٣ ٣۶۶(مؤید الدوله ) /٣٧٨ ٣٧٣(فخر الدوله ) /٣٧٢ ٣٣٨(عضد الدوله 

  )۴١٢ ٣٧٨(شمس الدوله ) /۴٢٠ ٣٨٧(مجد الدوله رستم 

  )۴٠٣ ٣٧٩(بھاء الدوله ) /٣٧۶ ٣٧٢(صمصام الدوله ) /٣٧٩ ٣٧۶(شرف الدوله شیردل 

  )۴٣۵ ۴١۶(جالل الدوله /قوام الدوله ابو الفوارس) /۴١۶ ۴١٢(مشرف الدوله ) /۴١٢ ۴٠٣(سلطان الدوله ابو شجاع 

  ابو علی خسرو/فوالد ستون) /۴۴٧ ۴۴٠(ملک الرحیم 

  

  

 فعالیت ھای دینی و مذھبی در دوره آل بویه

  روند اسالم گرایی در ایران تا قرن چھارم ھجری

در اینجا به این مناسبت که قرن چھارم قرن .تاکنون به طور پراکنده، مطالبی درباره نفوذ اسالم در ایران آورده ایم

ره کامل اسالم در ایران است، به برخی از نکات تاریخی و تحلیلی نفوذ تدریجی اسالم در ایران اشاره می سیط

در واقع، در این قرن دیگر خبری از شورش ھای ضد دینی مانند خرم دینان که در قرن دوم و سوم در خراسان یا .کنیم

  .آذربایجان شاھد آن بودیم، نیست

آنھا با یک دست قرآن و با .در ایران، ھمراه ورود سپاھیان اعراب مسلمان به ایران بود  از نظر تاریخی، نفوذ اسالم

دست دیگر شمشیر، وارد ایران شدند و پس از آن که سپاه ساسانی را شکستند، به تعلیم قرآن میان مردم 

با .ران از سوی ھمه طبقات واقع شدکتاب خدا، آن اندازه زیبا و پر محتوا و با معنویت بود که مورد توجه مردم ای.پرداختند

این حال، اعراب مسلمان، آیین زرتشتی را به رسمیت شناختند و در تحمیل دین اسالم، جز نسبت به بت پرستان 

  .مورد اجبار و اکراه قرار نگرفت .بودایی در شرق ایران که آن ھم با احتیاط بسیار ھمراه بود
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مسلمان شدن ایرانیان از قرن نخست با کندی آغاز شد و به تدریج بر  یک بررسی عالمانه، نشان داده است که روند

این شدت، در قرن چھارم به اوج خود رسید و تقریبا به جز برخی جمعیت ھای قومی مانند .شدت آن افزوده گردید

  .آشوری ھا در غرب یا جوامع کوچک زرتشتی در یزد و شیراز، سایر مردم به اسالم گرویدند

الم در جامعه ایرانی، در مقایسه با برخی از مناطق دیگر دنیای اسالم، نکته ای شگفت انگیز فراگیر شدن اس

  :اشپولر محقق آلمانی در کتاب تاریخ ایران نوشته است.است

تقریبا تمام ایرانیان، بدون اعمال زور و فشار خارجی معتنابھی از طرف فاتحان، در مدت قرون اندکی به اسالم 

لنھرین، سوریه، فلسطین، مصر و اسپانیا تا قرن ھای متمادی، دسته ھای بزرگ مذھبی مسیحی، در بین ا.گرویدند

موجودیت خود را حفظ کردند و سرانجام یا به طور کلی بر مسلمین غلبه نمودند چنان که در اسپانیا با تسلط مجدد 

مانند قبطیان در [وده، باقی ماندند دولت شمال آن صورت گرفت و یا آن که به صورت دسته ھای کوچک تری پایداری نم

  ] .مصر

در مجلد نخست در این .یکی از مھم ترین عوامل نفوذ سریع اسالم در جامعه ایران، حضور اعراب در شھرھای ایران بود

باره سخن گفتیم که اساسا در ادامه ھر فتحی که صورت می گرفت، جمعی از افراد قبایل عربی، در شھرھای ایران 

به ھمراه سکونت اینان، مساجد ایجاد می شد و به تدریج با برخاستن صدای اذان، اسالم در آن .ندساکن می شد

در .نام برخی از محالت شھرھا که به ھمین مناسبت نامگذاری شده، گویای این مطلب است.شھر بسط می یافت

ما در جای دیگری .ن نخست ھجرییزد، محله تازیان خاطره ای است از سکونت شماری از افراد قبیله بنی تمیم در قر

  .درباره تسلط اسالم بر ماوراء النھر، مطالب مشابه ای را درباره بخارا آوردیم

عامل دیگر این تحول، آن بود که مردم مناطق مختلف، تحت سیطره دھقانان که اشراف زمین دار آن روزگار بودند، قرار 

دند، برای حفظ موقعیت خود، می بایست شرایط جدید را به اینان که دولت ساسانی را از دست رفته می دی.داشتند

تغییر عقیده مذھبی در آنھا، می توانست عاملی مؤثر در روند اسالم پذیری میان سایر مردم .راحتی می پذیرفتند

  .باشد

بایست افزون بر اینھا، اسالم به سرعت، یک طبقه عالم را به وجود آورد که بر اساس یک وظیفه دینی و قرآنی، می 

افراد مسلمان به مراکز علمی بروند و پس از گرفتن آموزش ھای دینی الزم، به محیط خود بازگشته به تبلیغ اسالم 

بنابراین، از میان اعراب ساکن ایران یا .این دستوری است که در قرآن بر روی آن به صراحت تأکید شده است.بپردازند

شھرھای بزرگ مانند نیشابور، بخارا، ری و اصفھان یا حتی بغداد رفته و  تازه مسلمانان ایرانی، کسانی برای تحصیل به

به سخن دیگر، احساس وظیفه .در بازگشت، به عنوان یک عالم مذھبی اسالم را میان توده ھای مردم تبلیغ می کردند

رد یا افراد کافر، مذھبی برای ھدایت دیگران، به قدری میان مسلمانان نیرومند بود که ھر مسلمانی در برخورد با ف

  .بالفاصله شروع به تبلیغ از اسالم می کرد

مؤلف تاریخ .برخورد مناسب برخی از امیران عرب در شھرھای ایران نیز عامل مؤثری برای رواج بیش تر اسالم بود

د تا علم و ربیع بیامد به سیستان و سیرت ھا نیکو نھاد و مردمان را جبر کردن: سیستان درباره ربیع حارثی نوشته است

  .قرآن و تفسیر آموختند و داد و عدل فرو نھاد و بسیار گبرکان مسلمان گشتند از نیکویی سیرت او
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تنوع آیین ھای مذھبی در اسالم، مانند نمازھای پنجگانه، روزه رمضان، حج و بسیاری از آیین ھای مستحب، تنوع 

در کنار آن، مجالس وعظ .را برای آن به وجود می آوردخاصی به نظام مذھبی موجود در اسالم داده و جاذبه ویژه ای 

  .گسترده نیز جمعیت زیادی از توده ھای مردم را با زبان ساده، با معارف دینی آشنا می کرد

بی شبھه نفوذ اسالم در میان خراسانیان و ترکان ماوراء النھر از ھر نقطه دیگری از ایران، سریع تر بوده و به احتمال 

م نیرومندی دین سابق در میان این مردم و احساس نوعی خالء فکری، عامل مؤثر گرایش سریع آنھا به بسیار قوی، عد

  .اسالم بوده است

  شیعیان در قرن چھارم و پنجم

نگاھی به دولت ھای مستقل اسالمی در قرن چھارم، نشان می دھد که تشیع در این قرن، شانس بزرگی در تسلط 

به ھمین دلیل، این قرن را قرن پیروزی شیعه نام گذاری کرده اند، اما به دلیل .ته استبر تمامی جھان اسالمی را داش

اختالفات موجود میان دولت ھای شیعه، که بخشی از آنھا جنبه سیاسی و نژادی به مانند عربی، دیلمی، و غیره 

شیعی ھر گروه، متفاوت از به عالوه، نوع عقاید .داشت، تشیع نتوانست چیرگی خود را بر دنیای اسالم تکمیل کند

با این حال قدرت شیعه در قرن .برخی زیدی مذھب، برخی اسماعیلی و برخی دیگر امامی مذھب بودند.دیگری بود

از سوی دیگر، حمدانیان در .از یک سوی فاطمیان بر شمال افریقا و مصر حکم می راندند .چھارم واقعا اعجاب آور است

آل بویه بر عراق و بخش ھای وسیعی از ایران .احیانا دمشق، حاکمیت داشتند شمال و شمال غرب عراق تا حلب و 

بنابر این اتحاد آنھا می توانست جھان اسالم را به طور کامل در .یمن در اختیار امامان زیدی بود.حکومت می کردند

عیان نیز مانع عمده ای افزون بر اختالفات سیاسی و نژادی، اختالف مذھبی میان خود شی.اختیار این مذھب قرار دھد

  .فاطمیان مصر، خود را امام دانسته و از دیگران انتظار داشتند تا ریاست کامل آنھا را بپذیرند.بر سر راه اتحاد آنھا بود

افزون بر آن، وجود برخی از افکار انحرافی در میان فاطمیان، مانع از آن بود که از سوی علمای مذھب امامیه مورد تأیید 

گر چه زمانی که قادر عباسی، منشوری در سید نبودن امامان فاطمی صادر کرد، علمای شیعه حاضر به .دقرار گیرن

  .تأیید آن نشدند

این .در ھمین حال، آل بویه که خواستار اعمال قدرت خود بود، برای حفظ دولت خویش، خالفت عباسی را نگاه داشت

  .ھم خود مانعی اساسی در راه پیشرفت تشیع بود

شاید یکی از مھم ترین مشکالت، عدم آمادگی فرھنگی شیعه برای تغذیه فکری ھمه کسانی بود که به نوعی، به 

افراطی ھای شیعه نیز که به آنھا غالی گفته می شد، عامل پرھیز دیگران از .این نحله مذھبی بستگی داشتند

  .مذھب تشیع امامی بودند

  گسترش تشیع در دوره آل بویه

) ٣٢٩ ٣٢٢خالفت (در دوران الراضی باهللا عباسی .ار آمدن آل بویه، تشیع در ایران و عراق نفوذی داشتپیش از روی ک

الراضی .چھار سال پس از وی بود که بویھیان بر بغداد مسلط شدند.تشیع در بغداد نفوذ چشمگیری به دست آورد
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به ویژه از این ناحیه که آنھا، شیعیان اھل بیت  ضمن اعالمیه ای در بغداد، اھل حدیث و حنابله را مورد حمله قرار داد،

  .را متھم به کفر و گمراھی می کنند

عالمان زیادی از بالد مختلف به بغداد که مرکزیت داشت .با آمدن آل بویه به عراق تشیع در بغداد رشد چشمگیری یافت

که در اصل در ری و قم تحصیل ) ٣٢٩ م(شیخ محمد بن یعقوب کلینی .مھاجرت کرده و به کار رواج آثار شیعی پرداختند

وی یادداشتھای خود در آنجا منظم کرده کتاب عظیم .کرده بود، بیست سال پایانی عمر خویش را در بغداد سپری کرد

به طور یقین او می بایست در آنجا پایگاه مھمی می داشته تا بتواند چنین کار سترگی را به .الکافی را تألیف نمود

  .انجام برساند

در این شھر، شمار زیادی از محدثان و عالمان .ایران، مھم ترین مرکز شیعه از قرن دوم به این سو، شھر قم بود در

نام صدھا تن از راویان اخبار شیعی که .شیعه بودند که در قرن سوم و چھارم به ری و بغداد نیز رفت و شد داشتند 

از آنان که از خاندان اشعری بودند، صاحب کتاب و تألیف بسیاری .قمی ھستند، در منابع رجالی شیعه ضبط شده است

  .در مسائل حدیثی، فقھی، تاریخی و جغرافیایی بوده اند

است که ) ٣۶٩م (یکی از عالمان بزرگ شیعه این عھد قم، ابو القاسم جعفر بن محمد معروف به ابن قولویه قمی 

این عھد قم، علی بن الحسین معروف به ابن بابویه قمی از دیگر عالمان .کتاب کامل الزیارات او بر جای مانده است

  .است که ھنوز مرقد وی در شھر قم، مورد اعتنای اھالی این شھر است

او .برجسته ترین محدث شیعی روزگار خویش است) ٣٨١م (فرزند وی ابو جعفر محمد بن علی معروف به شیخ صدوق 

صدوق پس از آمدن به ری، به .از قم به ری دعوت کردند  سخت مورد اعتنای بویھیان ری بوده و ھم آنان وی را

او بارھا برای زیارت امام .شھرھای زیادی سفر کرد و با رھبران و عالمان جوامع کوچک شیعه در آن شھرھا مالقات کرد

  .رضا علیه السالم به مشھد سفر کرد و مدت ھا در آن شھر و نیشابور ماند

وذ، بلخ، سمرقند، ایالق، فرغانه، و برخی دیگر از شھرھای ماوراء النھر نیز شیخ صدوق ھمچنین به سرخس، مرو الر

  برای شنیدن حدیث و تقویت ایمان

کتاب با ارزش کمال ) ع(در ماوراء النھر بود که برای رفع نگرانی شیعیان درباره وجود حضرت مھدی .شیعیان سفر کرد

  .الدین و تمام النعمه را نگاشت

  مکتب قم و مکتب بغداد

درباره تشیع، یک نکته دانستنی در این دھه ھا آن است که اساسا دو مکتب مھم برای تشیع از نظر منطقه ای وجود 

دوم مکتب بغداد که تا زمان .شد و پس از آن رو به افول رفت) ٣٨١م (مکتب قم که خالصه در شیخ صدوق .داشت

) ع(از آن تحت سرپرستی نایبان چھارگانه امام زمان پس .حضور امامان علیھم السالم از رھبری آنان بھره مند شدند

عثمان بن سعید سمان، محمد بن عثمان بن سعید، ابو القاسم حسین بن روح : این افراد عبارت بودند از.قرار گرفتند

به درازا  ٣٢٩دوران ریاست این چھار نفر را غیبت صغرا می نامند که تا سال .نوبختی و علی بن محمد سمری
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یکی از .از آن رھبری جامعه شیعه به دست عالمان و فقیھان و چھره ھای برجسته شیعه در بغداد افتادپس .کشید

  .مھم ترین خاندان ھای شیعه این شھر، خاندان نوبختی بود که در علم و سیاست، زبدگی و شھرت داشتند

گری غلو به مقدار زیادی دور  ویژگی عمده مکتب قم، اخبار گرایی بود که در عین حال، از فرقه گرایی و افراطی

عمده تألیفات علمای قم، به صورت کتاب حدیث بود و در عین حال که بر اساس احادیث اھل بیت از تشبیه و عقاید .بود

در حقیقت آنھا اعتقادات عقلی خود را .نادرست نسبت به خداوند دور بودند، اما با استدالل عقلی نیز میانه ای نداشتند

  .امامان علیھم السالم بر می گرفتنداز متن روایات 

و بعد از آن، به گرایش عقلی ) ع(در برابر، شیعیان مکتب بغداد، از زمان ھشام بن حکم معاصر امام صادق و کاظم 

  .البته غلو گرایی، فرقه گرایی و انحراف فکری در شیعیان بغداد وجود داشت.عالقه بیش تری نشان دادند

البته در بغداد نیز مکتب حدیثی وجود داشت و .به بغداد برده شد) ٣٢٩م (شیخ کلینی  نتایج مکتب حدیثی قم، توسط

محصول مکتب بغداد، .میراثی از کتاب ھایی که اصحاب امامان علیھم السالم تألیف کرده بودند، در اختیار شیعیان بود

عقل گرا و در عین حال ضد معتزلی  وی عالمی اھل بحث و مناظره و تا حدود زیادی.تبلور یافت) ۴١٣م (در شیخ مفید 

او ھمچنین آثاری در تاریخ اسالم و زندگی امامان دارد .او آثار زیادی در علم کالم شیعی و نیز فقه شیعه تألیف کرد.بود

  .که بسیار با ارزش است

ته دنیای است که از متکلمان و عالمان برجس) ۴٣۶م (بھترین شاگرد شیخ مفید، سید مرتضی معروف به علم الھدی 

وی در بیش تر علوم اسالمی صاحب نظر بود و در ھر زمینه کتاب ھای مھمی تألیف کرد که در .اسالم به شمار می آید

کتاب الشافی فی االمامه او در چھار جلد، از بھترین .ھمه اعصار مورد توجه عالمان شیعه و غیر شیعه قرار داشت 

  .یعه نوشته شده استکتاب ھایی است که درباره امامت از نظرگاه ش

است که دانش او جمع کامل میان مکتب حدیثی قم و مکتب ) ۴۶٠م (مھم ترین شاگرد سید مرتضی، شیخ طوسی 

کتاب مھم تفسیری او التبیان فی .وی از یک سو محدث و از سوی دیگر فقیه، متکلم و مفسر بود.عقلی بغداد است

او رساله ھای بی شماری در علوم مختلف اسالمی نوشته .ستتفسیر القرآن و کتاب فقھیش المبسوط و النھایه ا

  .است

از قرن سوم تا پنجم، ھزاران عنوان کتاب از سوی مؤلفان شیعه نوشته شد که یکی از شاگردان شیخ طوسی با نام 

م نیز در نام بسیاری از این کتاب ھا را ابن ندی.نجاشی، فھرست آن کتاب ھا و مؤلفان آنھا را در کتاب رجال خود آورد

  .کتاب الفھرست خود آورده است

  تشیع آل بویه

با توجه به گرایش شیعی آنھا، می توان گفت .آل بویه در طبرستان به اسالم گرویده بودند.به تشیع آل بویه باز گردیم

اکنون .زمانی که فعالیت نظامی خود را آغاز کردند، تشیع خود را آشکار نکردند.اسالم آنھا به دست علویان بوده است

دالیل زیادی وجود .محققان برآنند که آل بویه، از آغاز بر مذھب تشیع زیدی بوده اند، اما بعدھا به تشیع امامی گرویدند

  .دارد که این مطلب را تأیید می کند
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کنار  به عنوان رھبر غیر رسمی در) محمد(زمانی که معز الدوله در بغداد بود، یک عالم علوی با نام ابو عبد اهللا داعی 

از بغداد گریخت و به دیلم و طبرستان رفت و در آنجا یاران  ٣۵٣وی بود، اما روشن نیست چرا این شخص در سال 

بعدھا نیز کار وی .فراوانی یافت و ضمن جنگی با یکی از فرماندھان وشمگیر، نیروھای زیاری را به شکست کشاند

ه، با گرایش معز الدوله به مذھب امامی، نتوانسته ممکن است، او که عالمی زیدی بود.پیشرفت چشمگیری داشت

  .باشد در کنار وی بماند

شروع کار شیعی او با فرمانی بود که وی در سال .معز الدوله با استقرار در بغداد، فعالیت ھای شیعی خود را آغاز کرد

  :ابن اثیر می نویسد.صادر کرد ٣۵١

: این متن چنین بود.معز الدوله، متنی را در ھمه مساجد نوشتند در ربیع الثانی این ماه، شیعیان بغداد به دستور 

و لعنت کند کسی که فدک را که حق فاطمه بود غصب کرد، و لعنت کند کسی که مانع از .خداوند معاویه را لعنت کند

در  و کسی که ابو ذر را تبعید کرد و کسی که عباس را داخل.دفن امام حسن علیه السالم در کنار قبر جدش شد 

  .نکرد] ی شش نفره [شورا 

این بار معز الدوله به توصیه وزیر قدرتمندش ابو محمد .شب ھنگام برخی از اھل سنت آن نوشته ھا را محو کردند

  .لعن اهللا الظالمین آلل محمد، در ادامه نام معاویه را نیز نوشتند: مھلبی دستور داد تا تنھا بنویسند

وی دستور داد تا مردم، روز عاشورا، مغازه ھای خود را تعطیل .معز الدوله صادر شدفرمان جدیدی از  ٣۵٢در محرم سال 

سنیان قادر به ممانعت از این مراسم نبودند و دلیل آن ھم این بود که .کرده و مجالس سوگواری و عزاداری بر پا کنند

  .میان شیعیان آموخته باشندبویھیان این رسم را می بایست در طبرستان و ری، .دولت آل بویه پشتیبان آن بود

شب ھنگام، به مانند سایر .در روز غدیر ھمان سال، باز معز الدوله دستور داد تا شھر را آذین بسته و آتش بازی کنند 

  .اعیاد، ھمه بازارھا را باز کرده و طبل و بوق بزنند

اندک اندک، سنیان بغداد، به ویژه حنابله که .پس از آن، ھر سال، مراسم عاشورا و غدیر توسط شیعیان برگزار می شد

  :این مقابله به دو صورت انجام شد.افراطی بودند، در اندیشه مقابله افتادند

ھمچنین در برابر ! رفت ھمراه ابو بکر به غار) ص(نخست در برابر روز غدیر، روز غار درست شد، روزی که پیامبر 

  .عاشورا، روزی را برای عزاداری برای مصعب بن زبیر که توسط حجاج کشته شد، معین کردند

شیوه دوم برای مقابله با شیعیان، ایجاد درگیری و برھم زدن مراسم مذھبی و سوگواری و حمله به خانه ھای 

، منجر به کشته شدن بسیاری از مردم بغداد از دو سو طی سال ھا، این درگیری ھا.شیعیان در محله کرخ در بغداد بود

  .شد

محله کرخ که محله تجار و شیعیان بود، ھر بار به بھانه ای توسط عیاران و مردمان سایر محالت، بیش تر به بھانه ھای 

یت در ھمین وضع.بسیار گسترده بود ٣۶١در این میان، فتنه سال .مذھبی مورد دستبرد و قتل و غارت قرار می گرفت
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آتش سوزی این سال، منجر به کشته شدن ھفده ھزار نفر و سوختن .نیز برای محله کرخ پیش آمد  ٣۶٢شعبان سال 

  .سیصد باب مغازه شد

به .به جای الطائع به قدرت رسید، اندک اندک قدرت بویھیان رو به ضعف می رفت ٣٨١زمانی که قادر عباسی در سال 

 ٣٨٧در این سوی، محمود غزنوی در سال .احیای مذھب سنی در بغداد آغاز کرد ھمین دلیل، وی تالش خود را برای 

بنابراین، از دو سوی .قدرت را به دست گرفت، ھمانند سامانیان در کوبیدن معتزله و شیعه فعالیت سختی را آغازکرد

در جای دیگری درباره  ما.به ھمین دلیل، اوضاع بر شیعیان در عراق و ایران سخت شد.شیعیان گرفتار محدودیت شدند 

  .سیاست مذھبی غزنوی ھا صحبت خواھیم کرد

زمانی که نزاع شیعه و سنی در بغداد باال گرفت، حاکم بغداد مجبور شد شیخ مفید عالم برجسته شیعی را از این 

ادامه نزاع ھای شیعه و سنی محدود به بغداد نبود، بلکه در شھر واسط عراق نیز ھمین درگیری ھا .شھر تبعید کند

درگیری سختی در این شھر رخ داد که که سنیان بر شیعیان غلبه کرده و رھبران شیعه به علی  ۴٠٧در سال .داشت

  .بن مزید اسدی پناه بردند

بود که در بغداد پیش  ۴۴٣یکی از سخت ترین آنھا، درگیری سال .این درگیری ھا برای سالھای بعد نیز ادامه داشت

  :ایی ساخته و با طال بر روی آنھا نوشتند اھالی شیعه کرخ برج ھ.آمد

ھر کس .محمد و علی بھترین انسان ھا ھستند.محمد و علی خیر البشر، فمن رضی فقد شکر، و من ابی فقد کفر

  .بپذیرد، شکر کرده و ھر کس نپذیرد کفر ورزیده است

ین حمله شد و تمامی اسباب و در ضمن درگیری به مشھد کاظم.این مسأله سبب بروز فتنه از سوی حنابله بغداد شد

زمانی که این خبر به دبیس بن علی مزیدی رسید، از خطبه .اثاثیه آن به غارت رفت و حتی ضریح نیز آتش گرفت

  .خواندن به نام القائم عباسی خودداری کرد، چرا که منطقه او، یعنی حله ھمه شیعه نشین بود

اد نبود، بلکه در برخی از شھرھای ایران نیز کما بیش مطرح گفتنی است که درگیری ھای شیعه و سنی تنھا در بغد

در اصفھان میان سنیان و شیعیان قمی حاضر در آن شھر درگیری پیش آمد، رکن الدوله  ٣۴۵زمانی که در سال .بود

  .بویھی بر ضد سنیان مداخله کرد

  دولت فاطمی در مغرب و مصر

ز پیدایش دولت فاطمی در شمال افریقا داشته باشیم، چرا که در اینجا به مناسبت، الزم است تا گزارش کوتاھی ا

دولت مزبور، تأثیر مھمی در تحوالت دنیای اسالم در قرن چھارم تا ششم داشته و به عالوه با فرستادن داعیان فراوانی 

ری الموت از آن جمله، فرستادن حسن صباح و تشکیل دولت نزا.به ایران، در این کشور نیز تأثیر زیادی داشته است

  .است که بعد از این از آن، سخن خواھیم گفت
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امامان اسماعیلی، در فاصله میان امام صادق علیه السالم تا آخرین امام مستور و پنھان اسماعیلیه که محمد بن 

احمد است، تاریخ روشنی ندارند، اما به نظر می رسد که آنھا فعالیت پنھانی خود را در نیمه دوم قرن دوم و نیمه 

  .نخست قرن سوم داشته اند

امام محمد بن احمد، در نیمه دوم قرن سوم ھجری، یکی از داعیان مھم خود را با نام ابوالقاسم بن حوشب به یمن 

وی توفیق فراوانی در آن دیار حاصل کرد، جز آن که بعدھا، زیدیه در .فرستاد تا دعوت اسماعیلی را در آنجا نشر دھد

  .تا به امروز کسانی از پیروان مذھب اسماعیلی در یمن زندگی می کنندآنجا غلبه یافتند، گر چه 

به دنبال آن، داعی دیگری با نام حسین بن احمد معروف به ابو عبد اهللا شیعی به یمن رفت تا نزد ابن حوشب تربیت 

ای مغرب برخورد کرد و وی بعد از آن با حاجیان شھر کتامه، از شھرھ.شود و پس از آن برای تبلیغ به نقطه ای دیگر برود

  .شمار فراوانی از علویان نیز که از عباسیان گریزان بودند، به شمال افریقا رفتند.به آنجا رفت

وی توانست یاران .ابو عبد اهللا شیعی در آنجا به نشر دعوت اسماعیلی پرداخت و خبر از ظھور قریب الوقوع مھدی داد

وی .ھر سلمیه شام بود، به سوی مصر حرکت کرده از آنجا به مغرب رفتامام اسماعیلی که در ش.زیادی را فراھم آورد

 ٢٩٧ربیع الثانی سال  ٢١وی در .اسماعیلیان او را از زندان رھانیدند.وارد شھر سجلماسه شد که در آنجا به زندان افتاد

خود را امیر المؤمنین  وارد شھر رقاده شده ھمان زمان با لقب المھدی لدین اهللا تشکیل دولت فاطمی را اعالم کرد و

  .نامید

، دولت امویان در اندلس نیز رسما اعالم کرد که خلیفه آنھا نیز عنوان امیر المؤمنین ٣١٧بیست سال پس از آن در سال 

دو خالفت سنی از عباسیان و امویان .بنابراین در قرن چھارم و پس از آن، سه خالفت در جھان اسالم وجود داشت.دارد

  .فت شیعی از فاطمیاناندلس و یک خال

در آنجا مردم بر مذھب مالکی بودند و سخت بر ضد شیعه .فاطمیان دشواری ھای فراوانی در شمال افریقا داشتند

فعالیت می کردند، امام مھدی اسماعیلی، نخست شھر بزرگی با نام مھدیه در سمت ساحل شرقی مغرب ساخت و 

آن تدارک دیده بود، فعالیت خود را در بسط سلطه دولت خود آغاز  پس از استقرار در آن شھر که امنیت کاملی برای

  سالھای خالفت/خلفای فاطمی.کرد

  ٢٩٨ ٢٨٨/داعی و مؤسس(ابو عبد اهللا شیعی 

  ٣٢٢ ٢٩٧/عبید اهللا المھدی

  ٣٣۴ ٣٢٢/ابو القاسم محمد القائم

  ٣۴١ ٣٣۴/ابو طاھر اسماعیل المنصور

  ٣۶۵ ٣۴١/ابو تمیم معد معز

  وارد قاھره شد ٣۶٢فتح شد و معز در سال  مصر ٣۵٨در سال 
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  ٣٨۶ ٣۶۵/ابو منصور نزار العزیز

  ۴١١ ٣٨۶/ابو علی منصور الحاکم

  ۴٢٧ ۴١١/ابو الحسن علی الظاھر

  ۴٨٧ ۴٢٧/ابو تمیم معد المستنصر

  ۴٩۵ ۴٨٧/ابو القاسم احمد المستعلی

  ۵٢۴ ۴٩۵/ابو علی المنصور اآلمر

  ۵۴۴ ۵٢۵/ابو المیمون عبد المجید الحافظ

  ۵۴٩ ۵۴۴/ابو المنصور اسماعیل الظافر

  ۵۵۵ ۵۴٩/ابو القاسم عیسی الفائز

در  ٣٢٣فرزند او القائم در سال .خود مھدی در این باره فعالیت کرد، اما به جایی نرسید.ھدف مھم آنھا تصرف مصر بود

ھمین زمان، .ین حال، داعیان آنھا در مصر سخت مشغول فعالیت بودندبا ا.این باره کوشید، اما توفیقی به دست نیاورد

به ھمین دلیل داعیان .برای آنھا شرق اسالمی، به ویژه خراسان اھمیت زیادی داشت.آنان ایده ھای بزرگتری داشتند

رودبار و  ھمین فعالیت ھاست که در نھایت به تشکیل دولت فاطمی در الموت.فراوانی را به سوی ایران گسیل کردند

  .قھستان در جنوب خراسان منجر شد

این زمان مغربی ھای طرفدار فاطمیان به شدت .در میانه قرن چھارم، دولت اخشیدی مصر رو به ضعف می رفت

و پس از مرگ کافور اخشیدی، بسیاری از مصری  ٣۵٧با آشفتگی اوضاع مصر در حوالی سالھای .مشغول فعالیت بودند

سپاه یک صد ھزار نفری معز  ٣۵٨در محرم سال .است کردند تا به سوی مصر حرکت کندھا، از معز فاطمی درخو

سپاه جوھر، فرمانده فاطمیان، تقریبا بدون .فاطمی که بسیاری از آنان بربرھای مغربی بودند به سوی مصر حرکت کرد

ی در می آمد که خالفت این نخستین بار بود که مصر تحت سلطه دولت.مشکل در شعبان ھمان سال مصر را تصرف کرد

  .عباسی را قبول نداشت

فاطمیان، درست ھمانند کاری که در مغرب کردند، به تأسیس شھر جدیدی دست زدند تا به خوبی بر آن مسلط 

جوھر .این شھر، ھمان شھر بزرگ قاھره است که تا امروز مرکزیت خود را برای این کشور بزرگ حفظ کرده است.باشند

رنگ سیاه .رت بر مصر از طرف معز، این کشور را از ھر جھت برای تثبیت دولت فاطمی آماده کرددر طی چھار سال اما

در ادامه، .عباسی از میان رفت و سکه ھای جدید با نام معز فاطمی و شعارھای شیعه بر روی آن، به جریان افتاد

  .وارد قاھره شد بعد از گذشت چھار سال معز فاطمی.جمله حی علی خیر العمل در اذان افزوده شد
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در این سال که .دمشق را نیز گشود و در انطاکیه با رومیان ھم مرز شد ٣۵٩شگفت آن بود که سپاه فاطمی در سال 

حمدانیان نیز در حلب و شمال عراق به نام فاطمیان خطبه می خواندند، حی علی خیر العمل در تمامی مأذنه ھای 

  .شمال افریقا و شام شنیده می شد

ال، از تاریخ مصر به خوبی می توان دریافت که فاطمیان با تسامح مذھبی فراوانی با مصریان برخورد کرده و با این ح

  .کسی را وادار به ترک مذھب نکردند

دولت فاطمی با شدت و ضعف بر بخشی از شامات و حتی گاه بر مکه و مدینه، حکومت می کرد و ھمان گونه که 

در بغداد خطبه به نام فاطمیان خوانده  ۴۵٠شگفت آن که در سال .اسالم بود گذشت، در پی تسلط بر تمامی جھان

تنھا با آمدن سلجوقیان به بغداد خالفت .شد و خلیفه عباسی نیز یقین کرد که بساط دولت عباسی برچیده شده است

  .عباسی برای دو قرن دیگر پایدار ماند

در تمام این سال .ا از میان برد، در اختیار فاطمیان باقی بودکه صالح الدین ایوبی خالفت فاطمیان ر ۵۶٧مصر تا سال 

یکی از ارجمندترین .ھا، فاطمیان، جنگ ھای زیادی با رومیان کرده و مانع از نفوذ بیش تر آنھا به جھان اسالم شدند

ظام الملک کارھای آنان، افزون بر تأسیس شھر قاھره، تأسیس دانشگاه االزھر بود که پیش از نظامیه ھای خواجه ن

به عقیده بسیاری از محققان، نظام الملک تنھا برای مقابله با فارغ التحصیالن آن دانشگاه، نظامیه ھا را برای .بود

  .تقویت مذھب اھل سنت در شرق ایجاد کرد

  عالیت دیگر فرقه ھای مذھبی در قرن چھارم

  حنابله و اھل حدیث

گروھی را .ل، یک گرایش مذھبی افراطی در بغداد به وجود آمده بودپیش از آمدن آل بویه، از زمان ظھور احمد بن حنب

در دفتر نخست این کتاب اشاره کردیم که نام اصلی آنھا اھل حدیث .که به این گرایش وابسته بودند حنابله می نامیدند

تزله و شیعه سخت اینھا با سایر فرقه ھای مذھبی موجود بغداد و نیز مع.بود که به تدریج خود را اھل سنت نامیدند 

درگذشت، حنابله مانع از تشییع جنازه  ٣١٠زمانی که طبری، مورخ برجسته ایرانی مقیم بغداد، به سال .درگیر بودند

دلیل این اقدام آنھا این بود که وی برخی .وی شدند، درست ھمان طور که در زمان حیات وی، مانع از تدریس او شدند

  .از عقاید جزیی آنھا را نمی پذیرفت

در اصل، حنابله خود را سنی واقعی معرفی کرده و سایر فرقه ھای اھل سنت و ھمچنین شیعه و معتزله را اھل 

زمانی که ھنوز مذھب اشعری که تازه در نیمه نخست قرن چھارم در عراق پدید آمده بود رواجی .بدعت می دانستند

اصفھان، ھمدان و برخی شھرھای دیگر اھل نداشت، بیش تر سنیان شرق اسالمی، به ویژه در شھرھایی مانند 

فقه اھل حدیث بیش تر شافعی .در آن ھنگام حنفیان و شافعیان در مقابل اھل حدیث شناخته می شدند.حدیث بودند

با پدید آمدن مذھب اشعری، بیشتر شافعیان به مذھب اشعری پیوستند و آنان .و حنبلی بود که به مرور از میان رفت

  .ر پیروی از احمد بن حنبل داشتند، در زمره اھل حدیث باقی مانده با اشعریان نیز دشمنی کردندکه تأکید بیشتری ب



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

 

٣٠ 
 

پیش از آمدن معز الدوله بویھی به بغداد، حنابله قدرت زیادی داشتندو آشوب ھای زیادی بر ضد مخالفان خود در بغداد 

الراضی که این زمان .لعاده ای به دست آوردندقدرت فوق ا ٣٢٣گزارش شده است که آنھا در سال .به وجود می آوردند

  .از این اعالمیه برخی از عقاید آنھا به دست می آید.خلیفه بود، ضمن اعالمیه ای به نکوھش آنھا پرداخت

دیگر .یکی از کارھای بد شما، پرچانگی درباره خداوند بزرگ، که منزه باد نام او، و پیامبر و عرش و کرسی است..

را به کفر و گمراھی، در کمین ) ص(ه نیکان امت، نسبت دادن شما شیعیان اھل بیت پیامبر ناسزاگویی شما ب

نشستن برای شکنجه و آزار ایشان در ھر کوی و برزن، دیگر، خواندن شما مسلمانان را به دینداری با آن ھمه بدعت 

خدا لعنت کند آن ...ار آن را می پذیردھای آشکار و باورھای کفرآمیز شما که نه از قرآن بر می آید و نه آیین پروردگ

  ...آموزگار را که این ناشایست ھا را به شما آموخت که چقدر پست بوده است

ده سال بعد که معز الدوله وارد بغداد شد، آنھا پشتوانه حکومتی خود را از دست دادند و تا یک صد و اندی سال بعد، 

درگیری  ۴۴٧یک بار در سال .شیعیان و سایر مخالفان خود پرداختندتنھا با اتکای به توده ھای حامی خود، به آزار 

  .مفصلی میان حنابله و شافعیان در بغداد در گرفت

به نوشته ابن اثیر، عبد المغیث بن .نکته شگفت درباره حنابله، مخالفتشان با شیعه و حمایت شان از دولت اموی است

تابی در فضائل یزید بن معاویه نوشت که خشم برخی از علمای یکی از علمای بزرگ حنبلی بغداد، ک) ۵٨٣م (زھیر 

  .سنی بغداد، مانند ابن جوزی را برانگیخت

آنھا عقاید .حنابله سخت با فلسفه مخالف بوده و ھر نوع تمایالت فلسفی را با زندقه گری یکسان می شمردند 

ھا را حتی اگر از نظر عقل مردود بود، می کالمی خویش را تنھا بر اساس روایات نقل شده مبتنی کرده و محتوای آن

به ھمین دلیل، یکی از عقاید رایج آنھا، بر اساس یک حدیث، آن بود که ھمه بھشتیان، در روز قیامت، خداوند .پذیرفتند

حنابله بر اساس حدیث دیگری، .این مسأله حتی مورد قبول اشعری ھا نیز قرار گرفت.را با چشم سر خواھند دید 

در بسیاری از ! ردند که خداوند روز قیامت روی عرش می نشیند، و پیامبرش را نیز در کنارش می نشانداظھار می ک

  !منسوب می کردند، برای خدا دست، پا و یاحالت ھایی مانند خندیدن ثابت شده بود) ص(روایاتی که آنان به پیامبر 

بوده و ھر گونه شورش و مبارزه بر ضد سلطان، حتی اگر فاسق و » سلطان«آنھا از نظر سیاسی نیز سخت وفادار به 

بر ضد یزید را نیز ) ع(بر ھمین اساس، در مواردی، حتی قیام امام حسین .فاجر باشد، غیر شرعی عنوان می کردند

قیدتی، در میان خود نداشتند، به مرور و در بیشتر اھل حدیث که چندان انضباط فکری و ع! غیر شرعی می دانستند

این تحول تا آنجا پیش رفت که در دوره ھای .مناطق، جای خود را به اشاعره، یعنی پیروان ابو الحسن اشعری دادند

  .بعد، اھل حدیث یا حنابله بسیار محدود شدند و تا به امروز، ھنوز اقلیت بسیار کوچکی را تشکیل می دھند 

  معتزله

این مذھب در شھرھای جنوبی ایران، به ویژه خوزستان، .رن چھارم و پنجم، قرن گسترش اندیشه ھای اعتزال بودق

مقدسی نوشته است که بیش تر مردم خوزستان معتزلی اند، اما در بغداد، .توسعه مردمی شگرفی به دست آورد

  .ی می پرداختنداعتزال محدود به شماری عالم بود که بیش تر به کارھای فرھنگی و علم
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معتزله از یک سو، مورد طعن سنیان بودند و از سوی دیگر، آل بویه به دلیل داشتن مذھب تشیع، میانه چندانی با آنان 

اظھار عالقه ) ع(به تدریج، بسیاری از معتزله تحت تأثیر شیعه قرار گرفته و سخت به اھل بیت و امام علی .نداشتند

علول شرایط ویژه ای بود که آل بویه ایجاد کردند، ھر چند پیش از آن نیز نزدیکی برخی نزدیکی معتزله و شیعه، م.کردند

به ھمین دلیل، در قرن چھارم بسیاری از .از روشھای عقلی میان دو مکتب راه را برای نزدیکی آنھا ھموار کرده بود

امامی مذھبان .گر نزدیک شده بودشیعیان عمدتا زیدی مذھبان معتزلی بوده و مذھب زیدیه و معتزله بسیار به یکدی

  .فاصله خود را با معتزله حفظ می کردند

صاحب بن عباد یک عالم شیعه به احتمال نزدیک به یقین امامی مذھب با معتزله مناسبات خوبی داشت و در اشعار 

گفتنی .ودمجلس وی، ھمیشه مملو از عالمان شیعه و معتزلی ب.خود، به گرایش شیعی معتزلی خود افتخار می کرد

  .است که وی سخت طرفدار شعر عربی بود و با این که ایرانی بود، ھیچ تالشی برای زبان فارسی و احیای آن نداشت

یکی از مشھورترین .در شھر ری، معتزلیان فراوانی زندگی می کردند .حضور معتزله در شھرھای ایران نیز مشھود بود

بود که در زمان صاحب بن عباد به سمت قاضی القضاة ری منصوب  )۴١۴م (عالمان آنھا قاضی عبد الجبار ھمدانی 

بحث ھای زیادی با عالمان شیعه داشت و ردیه ھای زیادی میان وی و برخی از علمای شیعه بر ضد یکدیگر .شد

  .او دست کم، مھم ترین متفکر معتزلی در روزگار خود به شمار می آید.نوشته شد

بود که گر چه ) ٣٢١م (و فرزندش ابو ھاشم جبائی ) ٣٠٣م (ن قرن، ابو علی جبائی از مھم ترین رھبران معتزله در ای

  .پیش از عصر بویھی می زیستند، اما اندیشه ھای آنھا در قرن چھارم بسیار رایج بود

معتزله، یک گرایش عقالنی مذھبی است که تقریبا به جز در مواردی اندک، نتوانسته است ھواداری توده ھای 

بعدھا، مذھب .میراث معتزله در ری، پس از سقوط آل بویه، توسط غزنوی ھا ضربه اساسی خورد.جذب کند مسلمان را

با این حال، میراث با ارزشی در ھر زمینه از عالمان معتزلی بر .اعتزال، در قرن ھفتم ھجری به طور کامل از میان رفت

  .فتاین میراث بیش از ھمه مورد استفاده شیعیان قرار گر.جای ماند

  اسماعیلیه و قرامطه

آنھا پس از وی به .پیش تر گفتیم که اسماعیلیه به امامت اسماعیل فرزند امام صادق علیه السالم اعتقاد داشتند 

فعالیت داعیان اسماعیلی در شھرھای ایران در قرن سوم جدی بود و نه تنھا .سلسله امامانی از نسل او معتقد شدند

  .ماوراء النھر نیز فعالیت ھایی داشته انددر ری و طبرستان، بلکه در 

ابو حاتم رازی، از دانشمندان اسماعیلی مذھب، در دھه ھای نخست قرن چھارم ھجری، به عنوان رھبر داعیان ری و 

او .گفته اند که وی در میان دیلمیان سپاه اسفار بن شیرویه و مرداویج نفوذ فراوانی داشته است.طبرستان مطرح بود

الزینه اثری منحصر به فرد در .کتاب دیگر او با نام کتاب.داشته که یکی از آنھا کتاب اعالم النبوة می باشد چندین کتاب

  .شناخت فرقه ھای اسالمی و تشریح برخی از آیات قرآنی درباره صفات خداوند است

شده و پس از آموزش  در نیمه دوم قرن چھارم ھجری، بسیاری از داعیان اسماعیلی ایران، از طریق فاطمیان تغذیه

  .ھایی که در مغرب یا قاھره می دیدند، به ایران اعزام می شدند
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حمدان قرمط رھبر این فرقه، در نیمه ھای .به طور معمول گفته می شود که قرامطه شاخه ای از اسماعیلیه ھستند

فت و صاحب الزنج به مدت زمانی که آشوب بصره را فرا گر.قرن سوم در اطراف کوفه به تبلیغ مرام خود مشغول بود

این گروه متھم .پانزده سال این منطقه را در آتش انقالب فرو برد، زمینه بیش تری برای برآمدن قرمطیان فراھم شد

آنھا ظھور مھدی را قریب .بودند که چندان به ظاھر شریعت وفادار نبوده و به امامت امامان اسماعیلی اعتقاد دارند

واقعیت آن است که در آثار بر جای مانده از .به شریعت را تا آغاز ظھور الزم می دانستند الوقوع دانسته و پای بندی

اسماعیلیان، گر چه تفاوت ھایی با عقاید و فقه سایر مسلمانان یافت می شود، اما اعتقاد به شریعت و عمل به آن، 

  .مورد اعتنا بوده است

ر ادامه ابو سعید جنابی گناوه ای به ھواداران حمدان قرمط د.در عراق آغاز شد ٢٧٨نخستین شورش قرمطیان از سال 

آنان ده سال بعد، توانستند در اطراف بصره سپاه بغداد را به شکست .پیوست و در قطیف و بحرین به فعالیت پرداخت

چرا که  قرامطه بحرین را مرکز خویش قرار داده و با تسلط بر راه ھای مکه، موقعیت ممتازی به دست آوردند،.بکشانند

دولت ھای ھمجوار باید مبالغ ھنگفتی پول به آنان می دادند تا حجاجشان بتوانند به راحتی و با امنیت کامل به مکه و 

  .مدینه سفر کنند

قدرت قرمطیان در دھه ھای نخست قرن چھارم تا آنجا باال رفت که نماینده ای در بغداد داشتند و مناسبات ویژه ای نیز 

در میان جغرافی دانان برجسته این قرن، ابن .آنھا ھمچنین با فاطمیان نیز قرار دادھایی داشتند.ر کردندبا بویھیان برقرا

  .حوقل در شمار ھواداران قرامطه شناخته می شود

در دوره او بود که دولت .کشته شد، فرزندش ابو طاھر سلیمان جانشین وی شد ٣٠١پس از ابو سعید که به سال 

به مکه  ٣١٧یکی از اقدامات شگفت انگیز ابو طاھر آن بود که در سال .پیروزی ھای خود رسیدقرمطی بحرین به اوج 

ھیچ کس به درستی دلیل این .آن را به جایش باز گرداند ٣٣٩حمله کرد و حجر االسود را به پایتخت خود برد و در سال 

  .اقدام ناھنجار و بی معنا را درنیافت

ولت سامانی یا غزنوی به قرمطی گری متھم شده و گاه و بی گاه بدون دلیل بعدھا، در داخل ایران، مخالفان د

  .نمونه ھایی از آن در دوران محمود غزنوی گزارش شده است.روشنی، به وسیله این اتھام، اموالشان مصادره می شد

  صوفیان

در عین حال، انزوای از مسائل .توصیه به تھذیب نفس و پرھیز از دنیاگرایی، در قرآن و روایات اسالمی، به صراحت آمده

قرآن به استفاده از زینت دنیوی الھی که خداوند .دنیوی به طور کامل، ھمیشه مورد انکار دین مبین اسالم بوده است

  .برای انسان مجاز شمرده، توصیه کرده و کسانی را که آنھا را بر خود حرام کرده اند، نکوھش می کند

به صورت نمونه ھای محدود وجود داشت، اما به طور طبیعی با ) ص(ان رسول خدا گرایش به انزوای دینی از ھمان زم

گسترش حوزه دنیای اسالم و تأثیر و تأثر میان فرھنگ ھای دینی مختلف، دامنه گرایش ھای انزوا طلبانه دینی توسعه 

ره گیری از حوزه اجتماع کشاند از طرف دیگر، ابتذال سیاسی دینی در دوران امویان، بسیاری از متدینان را به کنا.یافت

گفتنی است که این شیوه اندیشیدن و عمل کردن، اختصاص به جامعه .و راه را برای گسترش تصوف ھموار کرد
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اسالمی نداشت و در جامعه مسیحی، مانوی و انواع ادیان و مذاھب شرقی و غربی، پیشینه طوالنی و عمیق داشته 

  .است

آنچه اھمیت .ف از صوف به معنای پشم، و در اصل، به معنای پشمینه پوشی استبه طور معمول، گفته اند که تصو

  .دارد، اصولی است که به طور مشترک در میان کسانی که به عنوان صوفی خوانده شده اند وجود داشته است

ث و نیز یعنی چندان به ظواھر قرآن و حدی.از نظر معرفتی، جریان تصوف، به شناخت شھودی و عرفانی اعتقاد دارد

این راه، .پیمودن این طریق در شناخت خداوند و سایر حقائق عالم راه و ابزار ویژه خود را دارد.عقل پای بند نیست

عبارت از تھذیب نفس با اعمال سخت گیرانه مذھبی است که باید ھمراه پرھیز از ھر آن چیزی باشد که انسان را به 

آنھا یادگیری دانش را به صورت مدرسه ای علم اکتسابی چندان .ب می شوددنیا آلوده می کند و میان او و خداوند حجا

  .باور نداشتند و معرفت را که درک باطنی بود، بر آن ترجیح می دادند

که گامی نخست، اما بسیار بلند است، آغاز ) ھجری ١١٠ ٢١(معموال خط تصوف را در دنیای اسالم از حسن بصری 

که از اعراب مقیم ماوراء النھر بود، باید ) ١۶٣م (در قرن دوم ھجری از ابراھیم ادھم .این ھنوز آغاز راه است.می کنند

  .کلمات کوتاه فراوانی از او در نکوھش دنیا، نقل شده است.یاد کرد که سفرھایی به شام داشته است

ترک کشته شد  از چھره ھای دیگر تصوف در این قرن است که در نبرد کوالن در سرزمین ھای) ١٩۴م (شقیق بلخی 

وی مراد بسیاری از عالقه مندان به تصوف بوده و در کتاب ھای داستانی صوفیان، مطالب فراوانی درباره .یا در گذشت

  .اش نقل شده است

از چھره ھای برجسته تصوف قرن دوم ھجری است که در اصل از قبیله بنی تمیم بوده و در ) ١٨٧م (فضیل بن عیاض 

شھرت بیش تر از آن روست که در اوایل زندگی شغل راھزنی داشت و پس از توبه به .ستخراسان زندگی می کرده ا

  .وی یکی از استوانه ھای تصوف به حساب می آید .تصوف گروید

عارفانه نقل شده که بعدھا، به طور معمول، از ھر یک از اینان، یک سری کلمات قصار و نیز یک سری داستان ھای 

  .مجموعه اینھا، ادبیات صوفیانه و عارفانه را که در زبان فارسی جایگاه باالیی داشته و دارد، تشکیل داده است

ظھور حالج جنگ میان صوفیان .تصوف در قرن سوم، با ظھور جنید و حالج از مردم فارس در بغداد به اوج خود می رسد 

ھر یک از آنھا، دیگری را به نوعی .خت و ادبیات منازعه میان صوفیان و فقیھان را به ھمراه داشتو مخالفان را نیز برانگی

فقیھان از سوی صوفیان به قشری گری و دنیا طلبی، و صوفیان از سوی فقیھان به فرار از .به بی دینی متھم می کرد

، پس از ٣٠٩حالج که در سال .و شدید بودزبان ھر دو گروه در حق دیگری، بسیار تند .شریعت دینی متھم می گشتند

تحمل ھشت سال زندان، با فتوای عالمان سنی بغداد به دار آویخته شد، برخی از باورھای صوفیانه را چنان بیان می 

  .به یک نمونه از رفتارھای او توجه کنید.کرد که به عنوان افشاگر اسرار حق اسرار مگو از طرف یارانش مشھور گردید

مرا از .مردم از دست خدا به دادم برسید: اشک می ریخت و فریاد می زد.گھان در بازار قطعیه ظاھر می شدیک بار نا

طاقت حضورش را ندارم، از ھجران می ترسم و از این که در پی آن، غایب و .من ربوده است و به خود بازم نمی گذارد

مردم از گریه وی به .و بعد از وصل به ھجران دچار آیدوای بر آن کس که از پس حضور به غیبت گرفتار شود .محروم گردم
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گاه به جامع منصور در می آمد و از مردم در می خواست به حرف وی ...گریه می افتادند و دنبال وی روان می شدند

بعضی مردم از این حرف به گریه .مرا بکشید.بدانید که خداوند خون من بر شما روا کرد! یاران: می گفت.گوش دھند

  .افتادند می

  :بعدھا حافظ درباره افشای اسرار حق توسط حالج چنین سرود

  جرمش آن بود که اسرار ھویدا می کرد*گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند

نخست آن که جریانی نظام مند و سازمان یافته و تشکیالتی و حتی .به تدریج تصوف و در درازای زمان، دو ویژگی یافت

صورت یک مذھب مشخص و متمایز درآمد، به طوری که پیروان آن به مقدار زیادی، از پیروان دوم آن که، به .حزبی شد

البته این ممکن بود که از ھر مذھبی ھم کسانی در سلک تصوف در .سایر مذاھب اسالمی مشخص و ممتاز بودند 

  .آیند

این .و تشکیل آنھا به شمار می آمدعامل دیگری در استقالل ... پیدایش خانقاه خانه گاه مثل زیارت گاه، شکارگاه و

مکان در آغاز گونه ای کاروان سرا بوده که صوفیان مسافر بی خانمان که به سیاحت می پرداخته اند و برای دیدار 

مشایخ به شھرھای مختلف سفر می کرده اند، در آنجا اجتماع کرده و از آن به عنوان سکونت گاه موقت استفاده می 

گفته شده که خانقاه در نخستین .مال در قرن سوم ایجاد و در قرن چھارم و پنجم گسترش یافتخانقاه به احت.کردند

  .مرحله، ساخته اندیشه فرقه کرامیه در خراسان بوده است

رباطھا نیز که در قرون نخست برای جنگجویان حافظ مرزھا بود، به تدریج، مورد استفاده درویشان و صوفیان قرار 

  .دیگری به عناوین زاویه و تکیه و خرابات نیز بر آن افزوده شد بعدھا مکان ھای.گرفت

رئیس این طایفه، ابو عبد .مھم ترین فرقه ای که خانقاه را در شرق ایران و بعدھا، سایر نقاط رواج داد، فرقه کرامیه بود

شد و از خراسان تا اهللا محمد بن کرام زاھد و صوفی سیستانی بود که در زرنج بالید و مرامش در خراسان فراگیر 

این طایفه، در ھر نقطه ای که بودند، خانقاه ھای بھم پیوسته ای را ایجاد .سرزمین شام نیز ھوادارانی به دست آورد

آنھا از نظر فقھی، تابع مذھب حنفی بودند، اما از نظر اصول دین، از محمد بن .کردند و پیروان فراوانی به دست آوردند

یکی از شاعران فارسی زبان کرامیه با نام ابوذر بوزجانی شاعر نیمه دوم قرن چھارم اشعاری از .کرام پیروی می کردند

  :در مضامین عرفانی در دست است

  مسکین تن بیچاره اسیر گنھان کرد*ھر کوز پی کام و ھوا رفت زیان کرد

  بس عابد و بس زاھد خدام بتان کرد*بسیار تھی کرد ھوا صومعه ھا را

  کین شوخ ھوا، خشک لب و بسته دھان کرد*ه مناجات سحرگاهبس چیره زبان را ب

  مرگ آمد و ناگاه ورا قصد جان کرد*بس کس که وی امید ھمی داشت به فردا

  آمد اجل و مھل ندادش که چنان کرد*» بود توبه کنم من«می گفت به ھر گه که 
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آثاری که صوفیان تا این .ه توسعه گذاشت جدای از کرامیه، تصوف در بسیاری از شھرھای عراق و ایران، به تدریج رو ب

) ٣٨۶م (زمان پدید آوردند، کتاب ھای بی شماری بود که یکی از برجسته ترین آنھا کتاب قوت القلوب از ابو طالب مکی 

این کتاب، سرشار از آثار و کلمات صوفیانه ای است که تا قرن چھارم از طرف مشایخ صوفیه ارائه شده و .است

  .ه ھای صوفیانه در ھر زمینه استمشتمل بر آموز

  


