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اوضاع مذهبی در همه زمانها ، یکی از مهمترین معیارهای تعیین کننده اوضاع چکیده: 

است. بدون توجه به انگیزه های مذهبی و و فرهنگی اقتصادی  ،سیاسی ، اجتماعی 

شناخت واقعیت های موجود ، نه حاکم می تواند حکومت کند و نه مورخ می تواند 

قضاوت تاریخی درستی داشته باشد. بویژه دولتهایی که در مهد مذهب نشو و نما می 

گسترش  منسوب اند.ذهب از م، یا آنها خود طرفدار مذهب اند و یا به طرفداری یابند

فعالیت های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شیعیان با تسلط آل بویه بر بغداد مرکز 

دوران آل بویه ه نیز مانع ادامه این روند نشد. خالفت عباسی رونق گرفت و سقوط آل بوی

فقه  در بغداد ،گسترشو خالفت عباسی بر عباسیان ایرانیان تسلط و سیطره  یرا دوره

یافتن  ی شیعه و رسمیتو تدوین کتب اربعه مجال اعتالی علمای بزرگ تشیع شیعه،

استقرار مدارس دینی ، نگارش آثار متعدد در زمینه فقه و  ند.ی امامیه ذکر کرده اشیعه

نقش و جایگاه شیعیان در آن مقطع زمانی ، از نکات و  تفسیر ، ظهور اندیشمندان شیعی

در این مقاله به بسط و توسعه جغرافیایی تشیع با توجه به ست. این مقاله امورد بررسی 

 .توجه می شودو عراق عرب حضور گسترده شیعیان در برخی از شهرهای ایران 

 ، کاشانع، خالفت عباسی، قم، ری، تشیّآل بویه: واژگان کلیدی
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 قدمه:م

شخوند. ریشخه کلمخه شخیعه از مشخایعت و بخه معنخای        ک سخخن  طرفدار و گروهی است که بر امری ی شیعه در لغت به معنای پیرو ،

مطاوعه و پیروی کردن است. شهرستانی در معنای اصطالحی این واژه گفته است : شیعه به کسانی گفته می شود که تنهخا از علخی   

شخعابهای  تشیع در جریخان توخول تخاریخی خخویش ان     پیروی می کنند و قائل به امامت منصوص او می باشند و اورا وصی می دانند.

گوناگونی را به خود دیده است؛ اما از سده سوم به بعد فرآیند توول و انشعاب سرانجام با تثبیت سه شاخه اصلی تشیع شکل نهخایی  

به خود گرفت و هریک از سه فرقه بزرگ شیعی یعنی تشیع زیدی، تشیع اسماعیلی و تشیع امامی نمایندگی بخشی از جهان نظری 

. با ظهور دولت شیعی مذهب آل بویه در قرن چهارم و پنجم هجری، عصر جدیدی بخرای  ندود اختصاص دادواجتماعی شیعه را به خ

شیعیان ایران و عراق آغاز شد. شیعیان و علمای شیعه که تا آن زمان در فشار و تبعید و تقیه به حیات سیاسی ، مذهبی خود ادامخه  

گفت که پیش از آمدن آل بویخه  باید  به بسط و گسترش عقاید خود پرداختند.می دادند، در این دوران با حمایت حاکمان آل بویه ، 

تشیع در بغداد نفوذی بدست آورد بود. آشکار بود که بدون وجود چنین نیرویی، آل بویه نمی توانستند در ایخن شخهر دوام بیاورنخد.    

اخطار شده بخود کخه    فراوان شده بودند، لذا صریوا قبل از ورود آل بویه به بغداد ، روافض  333ابن الجوزی نوشته است که در سال 

ود را از هر کس که صوابه را به بدی یاد کند، برداشته است. بی گمان تصرف بغخداد بدسخت آل بویخه شخیعی مخذهب      خه خلیفه ذمّ

حکومخت آنهخا از   اما با تثبیت خالفت عباسی از سوی بویهیان سبب گردید تا ممکن بود ضربه ای مهلک برخالفت عباسی وارد آورد. 

مقطع زمانی که آل بویه در آن به قدرت رسخیدند از جنبخه ای    پیدا کند.ر رعایایشان که مذهب سنی داشتند نمودی قانونی نظر اکث

حائز اهمیت بود. اصول اعتقادی شیعه امامیه را بزرگانی همچون کلینی ، ابن بابویخه ، شخیخ مفیخد تخدوین کخرده بودنخد. از طرفخی        

بود که این امر بوث موافل  323د در دوران شکل گیری قدرت آل بویه، غیبت کبرای حضرت مهدی )عج( در سال مهمترین رویدا

دینی و مذهبی شده بود و لذا پیش برد مقاصد شیعی در عصر آل بویه امری مقبول به نظر می رسید و سبب بخروز کشخمکش هخای    

با استفاده از منابع تاریخی و جغرافیایی، وضخعیت   این است که این مقالهدر هدف از طرح این مبوث  عقیدتی در این دوران گردید. 

نقش عالمان شخیعی  تا سقوط آنها با تأکید بر  آل بویه، در دوران و برخی شهر های عراق عرب  پراکندگی جغرافیایی تشیع در ایران

مربوط به مناسخبات مخذاهب بخویژه شخیعیان و     و آن را مبنای طرح مباحث  گردد؛ بررسیدر گسترش علوم دینی همچون فقه  عصر

 باشند. می راهگشا باره این در نیز منابع سایر که نکته این به اذعان با دیگر فرق مذهبی قرار دهیم.

 

 وضعیت علوم دینی در عصر آل بویه

شیعیان فراهم کرد و حاکمیت یکصد و اند ساله آل بویه بر قسمت اعظم ایران در قرن چهارم هجری قمری، مجال مساعدی برای 

یان توانستند تا حدامکان درصدد گسترش و توسعه عقاید خود برآیند. در حقیقت شیعه توانست در بستری که در سایه شیع

حاکمیت آل بویه شیعی مذهب، بوجود آمده بود، به اجرای علنی مراسم و آیینهای مذهبی خود همت گماشته، مراسمی چون 

با پشتیبانی حاکمان بویهی ضمن تاسیس دارالعلمهای و ر کنند. در عصر آل بویه تشیع توفیقی یافت عاشورا و عید غدیر را برگزا

مقطع زمانی که آل بویه در آن به قدرت رسیدند  شیعی و حوزه های درسی مربوط، شیعه را از حالت انزوا و پراکندگی بیرون آورد.

را بزرگانی همچون کلینی، ابن بابویه ، شیخ مفید تدوین کرده بودند. از  از جنبه ای حائز اهمیت بود. اصول اعتقادی شیعه امامیه
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بود که این امر بوث  323طرفی مهمترین رویداد در دوران شکل گیری قدرت آل بویه ، غیبت کبرای حضرت مهدی )عج( در سال 

ه نظر می رسید و سبب بروز موافل دینی و مذهبی شده بود و لذا پیش برد مقاصد شیعی در عصر آل بویه امری مقبول ب

 کشمکشهای عقیدتی در این دوران  می گردید.

های مستقل و نیمه مستقل بخه علخم دوسختی و دانخش پخروری      سده چهارم هجری را رویکرد حاکمان و امیران دولتمهم ویژگی     

باالی اجتمخاعی، از جملخه طبقخه عالمخان و     های های اجتماعی، بویژه در الیهاند. طبیعتا علم دوستی و دانش پروری با آزادیدانسته

هخای  اکم در سخده چهخارم بخا دری ایخن ضخرورت و بخا اعطخای آزادی       ند.دولتهای حخ باشالزم و ملزوم یکدیگر می توصیل کردگان ،

م هخای مختلخر را فخراه   خ موجبات بالندگی علوم در زمینخه خویشیافتی برای کسب مشروعیت و اعتباراجتماعی خ البته به عنوان ره 

 ( 55ص ،32ش ،3، س 3331 شاکری،)  نمودند.

قرن چهارم هجری همزمان با تشکیل دولتهای کوچک مستقل، دوران شکوفایی فکری نیز بوجخود آمخد و دریچخه افکخار بخه روی          

میراث هندی، یونانی و ایرانی گشوده شد. افکار نوین خصوصاً یونانی بیشترین تخاثیر را در موخیط اسخالمی گذاشت.تشخویق و سخعه      

 (333، ص3331سامر، ) گذاشت.ن دادند هیچ گونه قیدی در مقابل آزادی اندیشه نمیصدری که امرا در این قرن از خود نشا

قرون چهارم و پنجم ، بویژه دوران حکومت آل بویه ، عصر درخشش و پختگی تمدن اسالمی و گسترش فرهنگ و علوم عقلخی و      

یران آنان رونق به سزایی یافت. مردم و بویژه علمخا  نقلی است. در این دوران علوم در سایه تشویق و اهمیت دادن امیران بویهی و وز

های آنان عالوه بر مسایل نقلخی، بخه علخوم عقلخی از جملخه علخوم       به علوم اسالمی عنایت خاصی کردند. رجال درباری و هم مجلسی

 ( 31ص ،3333فدایی عراقی ، )فلسفی، کالمی، طب، نجوم و ریاضیات نیز روی آوردند و آنرا شکوفا کردند.

یکی از این خاندانها، دولت شیعه مذهب حمدانی در شمال عراق بود که به عنوان سدی در برابر حمالت امپراطوری بیخزانس بخه       

الدولخه حمخدانی   نمود. حمدانیان بیشتر به ادب و لغت توجه داشتند. با این حال در دربار سخیر سرزمینهای خالفت عباسی عمل می

شکی و نجوم نیز حضور داشتند چراکه امیر حمدانی مجال عرضه برای انواع معرفت فراهم کرده بود و بعضی از دانشمندان فلسفه ،پز

اش را به روی هر گرایشی گشوده بود چنانکه حکیم بزرگ فارابی قصد درگاه وی کرد و در سایه حمایت او به تعلیم و تالیر در خانه

اب در منطق، الهیخات، طبیعیخات و سیاسخت تخالیر کخرد و کتخب منطقخی و        پرداخت. فارابی در سایه حمایت این خاندان ، دهها کت

 حخداقل درصدد بود تا فلسفه قدیم را وحدت بخشخد یخا   اخالقی ارسطو را شرح نمود و قوانین افالطون را تلخیص کرد. همچنین وی

 ( 335، ص3331) سامر،  تناقض میان آراء ارسطو و افالطون را از بین ببرد.

ر این دوره تنها نهضت احیای فقه اسالمی خ شیعی نبود، بلکه عالوه بر کوششی که دانشخمندان اسخالمی و بخویژه     نهضت علمی د    

شیعی در توقق اهداف علم جویانه خویش داشتند، فضای تساهل و تسامح برخاسته از روح شیعی امیران آل بویه، راه را بخرای ورود  

عقاید الوادی کامال باز کرده بخود. سجسختانی در سختایش از فضخای ایجخاد شخده در        انواع افکار علمی از سایر مکاتب و مذاهب حتی

این پادشاه سزاوار آن است که تمامی » می نویسدکه  فی الکمال الخاص بنوع االنساندوران حکومت عضدالدوله، در پایان رساله 

را آنها را تقویت کرده، گفتارشان را منزلت بخشیده و خلق و خاصه اهل دانش و فرهنگ او را تمجید و برای بقا ملک او دعا کنند، زی

بند از زبان ایشان برداشته تا هریک از آنها معتقدات فرقه خویش را بدون تقیه ابراز کنند و چنان امنیتی پدید آمد که کسی با زبان 

 ( 33، ص 3333فدایی عراقی،  ) «تعصب دینی به دیگری هجوم برد.
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عقلی ، در حوزه علوم نقلی ، ما شاهد پیشرفت و به کمال رسیدن فقه شخیعی در دوران آل بویخه هسختیم.    اما در کنار پیشرفت علوم 

چراکه دو کتاب از کتابهای چهارگانه فقه شیعه در این دوره تالیر شد.از نویسندگان کتب معتبر شیعی مخی تخوان بخه ایخن بزرگخان      

 اشاره نمود:

های درخشان فقخه امامیخه و از روات ثقخات در حخدیث و     وب بن اسواق کلینی از چهره، ابوجعفر مومد بن یعقه( 323کلینی)م     

» ضبط آن بوده است. وی عالمی آشنا به اخبار و احادیث بود.اثر مهم فقهی وی که جزء کتابهای اربعخه شخیعه امامیخه نیخز هسخت،      

گشت که در همه فنون علم دین ، متعلمان  است. این کتاب در عرض بیست سال تالیر شد و طوری تنظیم«  االصول من الکافی

 و طالب را کفایت و هدایت کند.

، ابوجعفر مومد بن علی بن حسین بن موسی ابن بابویه ملقب به شیخ صدوق و معروف بخه ابخن بابویخه از    ه( 333شیخ صدوق)م     

اش را نشان می بزرگان شیعه و دانشمندان مشهور امامیه است. آثار او در زمینه فقه و اصول و کالم شیعه امامیه کمال مطلوب زمانه

های مورد عالقه رکخن الدولخه بخویهی بود.مجموعخه تالیفخات شخیخ       د را در شهر ری گذراند و یکی از چهرهدهد.او بیشتر ایام عمر خو

است که آنرا در فقه ،حالل و حخرام ،   من الیحضره الفقیهصدوق نشان از دانش وسیع و قداست نفس او است.از مهمترین کتاب او 

 (311، ص3333) جعفریان،  شرایع و احکام قرار داده است.

، ابوعبداهلل مومد بن مومد بن نعمان بغدادی معروف به ابن معلم و ملقب به شیخ مفید است. عضدالدوله بخویهی  ه(333شیخ مفید)

ای تعیین کرد.بعدها که شیخ مفید در بغداد و بویژه در مسجد ارادت خاصی نسبت به ایشان داشت تا آنجا که برای او مستمری ویژه

هخا  راه انداخت؛بسخیاری از علمخا از جمیخع طوائخر در موضخر درس او حاضخر شخدند و از او بهخره        براثای موله کخرخ مجلخس درس   

گرفتند.شریر رضی و شیخ طوسی از شاگردان بنام او بودند. تالیفات شیخ مفید را بالغ بر دویست کتاب و رساله دانسته اند. یکخی از  

 س کتاب تهذیب االحکام شیخ طوسی را تشکیل می دهد.است که پایه و اسا « المقنعه فی الفقه» معروفترین آثار او 

ایام جوانی او در روزگار آل  (، ابوجعفر مومد بن حسن بن علی بن حسن طوسی ملقب به شیخ الطائفه،ه 311شیخ طوسی)م     

تکانهای مذهبی و یشان در جامعه دخالت داشتند.ولی ی اای در تعیین مشی حیات مذهبروزگاری که شیعیان تا اندازه بویه گذشت؛

آورد. شیخ کنش های مذهبی و فرهنگی را بوجودمعنوی جامعه به درگیری ها وارتعاشات مذهبی انجامید و عصری از کنش و وا

زمانیکه  333سال ، دربغداددر دوره استیالی سالجقه بر (خصوصا32و 33 :3ش ،3313)آژند،طوسی نیز از این تکانها مصون نماند، 

-)ابنموله کرخ بغداد غارت و به آتش کشیده شد. خانه او در های مذهبی فریقین بود،دستخوش درگیری ظام اجتماعی بغدادن

و  «االحکامتهذیب»از آنها یعنی مورد  اند که دوعنوان نوشته 35شمار آثار وی را بالغ بر ( 335 /3 :ه 3335 م/3335،الجوزی

 اند.الودیث و اخبار تنظیم و تالیر یافتهدو این آثار در علم رود و هرجزء کتب اربعه شیعه به شمار می «ستبصارالا»

در عهد آل بویه به دلیل اعتقاد شیعی یا روحیه تسامح طلبی حاکمان، مردم و بویژه علما و دانشمندان از هر گروه و فرقخه اجخازه       

ی به خود بگیرد. اگر بپذیریم کخه مخردم بخر دیخن     یافتند تا عقاید خویش را ابراز کنند تا بوثها و مناظرات علمی و کالمی رونق خاص

اند و اهمیت اشاعه اطالعات و دانش کمتر از تولید آن نیست، بناچار خواهیم پذیرفت که در عهد آل بویه این مهم زمامداران خویش

نگونخه اسخت کخه نظخر     به خوبی توقق پیدا کرده است. تعداد دانشمندان به لواظ کمی و اهمیت آنان به لواظ کیفی در این زمان آ

فخدایی عراقخی،    ) همه مورخان و موققان را به خود جلب کرده است و بویژه تنوع موضوعی علم نیز در این زمان جالب توجه اسخت. 

کخرد. بخه مخوازات افخزایش     با قدرت گرفتن آل بویه در بغداد، دیگر نقل حدیث برای تفریع مسائل فقهی کفایت نمی ( 13، ص3333
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تری برای بیان مسایل و احکام تازه در فقه امامیخه احسخاس   حمایت سنیان در قلمرو اسالمی نیاز به اخذ مبنای پرکششتعداد و نیز 

شده بود. این مبنا ، مبتنی و ملهم از روش معنی شناسانه علم اصول بود که برخخی از متکلمخان معتزلخی چخون ابخوعلی و ابوهاشخم       

ید به عنوان یکی از فقهخای برجسخته شخیعه امخامی بخه رهیافخت معتزلخه نیرویخی تخازه          جبایی به تدوین آن کوشیده بودند. شیخ مف

هخای  بخشید.استفاده مفید از عقل بیشتر جنبه دفاعی داشت و به منظور نشان دادن این مطلب بود که میان مذهب امامیخه و یافتخه  

ی سرزمین ری، بطور خاصی ،شخاهد فعالیخت و   در نیمه دوم قرن چهارم هجر ( 211،ص، 3333فیرحی،  )عقل تعارضی وجود ندارد.

توری چشمگیر جنبش اعتزال بود.این نکته را روایت مقدسی نیز که در نیمه دوم قرن چهارم از ری دیدن کرده است، مورد تاکیخد  

 ( 533 :3313مقدسی، ) «کنند.تنها عوام در مورد خلق قرآن از فقها تبعیت می» گوید: دهد، او میقرار می

 

 فیای مذاهب در عصر آل بویهجغرا

هخ( فتح شد. مناطق 23خ  33امپراتوری پهناور ایران ساسانی توسط مسلمانان و عمدتاً در زمان خلیفه دوم، عمر بن خطاب )

باقیمانده نیز در زمان خلفای پس از او به تصرف مسلمانان درآمد و دامنه فتوحات آنان از حدود ایران فراتر رفت. تنها ساکنان 

طق حوضه جنوبی خزر، یعنی طبرستان و گیالن، توانستند با استفاده از موقعیت طبیعی این نواحی استقالل خود را کم و بیش منا

از آن رو که مذهب غالب و حاکم در زمان فتوحات مذهب اهل سنت   .تا اواسط قرن دوم هجری و اوایل عصر عباسی حفظ کنند

گرچه معدود  .وهله اول با مذهب تسنن آشنا می شدند و به مرور آن را می پذیرفتند بود، طبعاً مردم سرزمین های فتح شده در

افرادی از مسلمانان که در فتوحات شرکت داشتند از جمله بنی هاشم و بعضی قبایل یمنی و برخی از انصار با مکتب اهل 

دلیل در اقلیت قرار داشتن این افراد و نیز مخالفت بیت)علیهم السالم( )تشیع( آشنا و بعضاً به آن معتقد و پایبند بودند، ولی به 

حکومت با رشد و گسترش مکتب اهل بیت)علیهم السالم(، به طور طبیعی چهره کلی فرهنگ سرزمین های فتح شده فرهنگ 

مذهب سنّت می توان چنین استنباط کرد که در دوره آل بویه  ( 15ص ، 3، تاریخ تشیع در نیشابور، ش3333دشتی، ) .تسنن بود

عمدتاً در مشرق و مغرب ایران رواج داشت، و مراکز شیعه هم عموماً در بخشهایی از عراق عجم و طبرستان و مرکز ایران )خصوصاً 

های مذهبی، در دوران مطالعه، تقریباً در سراسر ایران  تشیع نیز همپای سایر نوله شهرهایی چون قم ، کاشان و ری( رایج بود.

هایی تأسیس نموده است، اما بدیهی است که این گسترش در برخی نواحی چشمگیرتر است؛ به برای خود پایگاهگسترش یافته و 

با موفقیت بیشتری همراه بوده است. در این مختصر تالش خواهد شد  دالیلیعبارت دیگر، تکاپوهای شیعی در بعضی مناطق به 

اینک به معرفی شهرهای مهم شیعه در این  واحی شیعی نیز معرفی شوند.ترین شهرها و نعالوه بر بررسی کلی مناطق مختلر، مهم

 دوره می پردازیم:

 

قم را باید نخستین شهر شیعی در حوزه ایران دانست، زیرا پیشینه تشیع آن به ربع آخر قرن اول هجری دار المومنین شهر  : قم    

مهمترین خاندان عرب مقیم قم، طایفه اشعریان است که در اصل یمنی بودند، پس از مهاجرت شماری از قبایل یمخن   باز می گردد.

به این ناحیه آمده و شماری نیز در کوفه ساکن شدند. از چهره های برجسته آنان می تخوان بخه ابوموسخی اشخعری     عده ای به عراق، 

ت، از یّخ مفرماندهی سپاه اعراب را عهده دار بود و بعخدها در جریخان حک    ، ز جمله قماشاره کرد که در فتوح اصفهان و نواحی جبال ا

حسن بخن مومخد قمخی     ( 333، ص3، ج3331) جعفریان، صورت تومیلی از سوی علی )ع( انتخاب گردید.ه سوی طوایر جنوبی ب



 

 

 102-139، ص   1931،  بهمن 1، جلد 02علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 

http://www.joih.ir  

185 
 

بر مجموع آنها نهادند و  می نویسد: چون اعراب اشعری به قم فرود آمدند و در صواری، هفت ده بهم متصل گشتند و نام کمیدان را

در خصوص نقش مهاجران اشخعری   (23،ص3313 قمی، معربش ساخته و به قم معروف گشت.)سپس  ،ر کرده کُم نامیدندآنرا مخفّ

تن از پسران سعد بن مالک بن عخامر اشخعری    2عبداهلل و احوص  « تاریخ قم» بر طبق گزارش عه در قم ، در گسترش فرهنگ شی

هجری به قم آمدند، یزدانفاذار صاحب ابوشتجان از ناحیه قم پسر خود مخسرهان را بخه   33در ایام خالفت عبدالملک اموی به سال 

ایشان داد تا در آن ساکن شخوند ولخی بعخد از مخدتی عبخداهلل و احخوص از کمخی         . یزدانفاذار دیه ممجّان را بهاستقبال ایشان فرستاد

چراگاههای شتران ، اسبان و گوسفندان شکایت کردند، یزدانفاذار دیه فرابه از ناحیه قم را نیز بخه اقطخاع بخه ایشخان داد و تخا زمخان       

» چون عبداهلل بسیار زاهد و عابد بود ، راغب بود کخه بخه قخزوین رود    ( 233،ص3313مرگش جانب ایشان را نگه می داشت. ) قمی، 

زیرا نمی خواست نماز در سرای مجوس گزارد و همه روزه می گفت که من از اینجا می روم پس برادر احوص گفت کخه ایخن مکخان    

، اینجخا نیخز   کنیکفار و مخالفان  هم ثغری است که دیلم از آن منقطع نمی شوندو اگر غرض تو آنست که به ثغر قزوین روی تا دفع

احوص مسجد عتیق را که قبال آتشخکده بخود خخراب کخرد و بخه جخای آن        «دیلم است اینجا مقام کن تا من برای تو مسجدی بسازم

 (31مسجد بنا نهاد و عبداهلل در مدت حیات خود در آن مسجد نماز می گزارد.) همان، ص

نویسد: ناحیه قم مرکب از هفت قریه بخود کخه اسخم    سالمی دانسته و میهای مستودث االبلدان قم را از شهرحموی در معجمیاقوت

یکی از آنها کمندان بود و آنرا بر سایر مول ها هم اطالق نمودند و بعضی از حروف آنرا ساقط کردند و قم گفتند و بین آن و کاشخان  

مهاجر به قم می داند و مخی نویسخد:    عرباشعری را اولین  بن مالک بن عامروی عبداهلل بن سعد فرسخ است. 32و ساوه از هر طرف 

-)یخاقوت او فرزندی بود که در کوفه تربیت شده بود و بر مذهب امامیه بود؛ او کسی بود که تشیع را برای اهل قم بخه ارمغخان آورد.   

 3313قزوینخی، )ب اسخت.  خخرا  اند اما هخم اکنخون ،  زکریای قزوینی در مورد قم نوشته است که اهلش شیعه (311،ص3315حموی،

بر مذهب امام صادق و باقر صادر می شود و قاضخیان   احکامدر قم و کاشان و آبه که به تشیع اشتهار داشتند همه فتواها و ( 533،ص

اند چنانکه قاضی ابوابراهیم بابویی مدت پنجاه سال به قم بر مذهب اهل بیخت حکخم رانخد و فتخوا نوشخت و اکنخون       یا علوی یا شیعی

  (353،ص  3353)قزوینی رازی، سال است که سید زین الدین امیره شرفشاه حاکم ومفتی است. بیست

با توجه به اینکه قم همواره مرکز علم و تجمع علما بوده و پس از کوفه دومین پایگاه تشیع به حساب می آمد. عبدالجلیل قزوینی از 

ینکه از کتابخانه هخای مشخوون از کتخاب، عالمخان، مدرسخان و      نویسندگان سده ششم هجری از مدارس قم خبر می دهد او ضمن ا

سخعیدعزالدین مرتضخی،    مدرسه سعدصلب، مدرسه اثیرالملک، مدرسه  شخهید  ی دهد، از چند مدرسه همچونمفسران بزرگ خبر م

ضی  بخا اوقخاف و   مدرسه زین الدین امیره شرفشاه، مدرسه ظهیرعبدالعزیز، مدرسه استاد ابوالوسن کمیج و مدرسه شمس الدین مرت

 (335،ص  3353قزوینخی رازی،   )شخد. مدرسان و فقها و ائمه با زینت تمام  بود که در همه آنها اصخول فقخه جعفخری تخدریس مخی     

که درباره تشیع قم و کاشان می گفتند: حمدهلل که ما مسلمانیم خ نخه زقمخیم و    است قزوینی همچنین از قول مخالفان تشیع آورده 

ابن حوقل  ر جغرافیایی قرن چهارم نیز به آن اشاره شده است.ان شهرتی برخوردار بوده که در آثاامامی قم از چن نه زکاشانیم. تشیع

ابن حوقل، « ) همه مردم قم بی استثناء شیعه و اغلب آنها عرب اند.» که از سیاحان قرن چهارم هجری است، درباره قم می نویسد: 

خلفخا حتخی ابخوبکر    را از در قم یافت نمی شد و یک نفخر نبخود کخه نخام فرزنخدش       به گزارش حموی یک نفر سنی( 333، ص3311

 (311،ص3315)حموی،«  قطّ یٌبها سنّ الیوجدُ» نامگذاری کند 
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و عمال تابع شهر قخم   جز داراالیمان قم بودهیکی دیگر از شهرهای شیعه در این دوره، کاشان است که بیشترین ضیاع آن  :  کاشان

انخد و بسخیار   شهری است میانه قم و اصفهان .اهلش شیعه امامیخه قزوینی در مورد آن می نویسد:   (33، ص3313قمی، ) بوده است.

غلو در آن باب دارند و احمد بن علی بن بابه کاشانی کتابی در ذکر فرق مختلر شیعه نوشته و چون به ذکخر امامیخه رسخیده و ذکخر     

 ام ،ب آن است که در والیت کاشان ،جمعی می باشند از امامیه و من ایشخان را دیخده  عج»نموده ،گفته :  منتظر مومدالمهدی )ص(

در هر صبح، انتظار ظهور امام خود را می کشند و یراق پوشیده به اسب سوار شده ،از شهر بیرون می روند به انتظار آنکخه صخاحب و   

ی کنند و به یکدیگر می گویند که امروز هخم نشخد و همیشخه    ظاهر شود و چون آفتاب بلند می شود، باز به شهر عود م امام ایشان ،

قزوینی رازی نیز در کتاب النقض تشیع مخردم کاشخان را تاییخد کخرده، مخی       (512، ص  3313)قزوینی،  «در این انتظار می باشند.

آن از جهل و بطخال خبخری    اهل کاشان نیز به شیعی گری شهرت داشتند. افراد بافرهنگی از این شهر برخاسته بودند و در »نویسد: 

( وی همچنین مدارس 335،ص3353)قزوینی،« در کاشان یک جامع وجود دارد که شیعیان در آن نماز آدینه بجای می آورند.نبود. 

و مدارس متعددی چون صفویه، مجدیه، شرفیه، عزیزیه بازینخت و آالت و عخدت و اوقخاف و مدرسخانی     » شیعی کاشان را نام می برد:

چون سیدامام ضیاءالدین ابوالرضا فضل اهلل بن علی الوسنی، ائمه و قضات و فقها و قاریان و موذنخان بخود. در کاشخان اهخالی بنخا بخه       

و مخدرس چخون   زینخت و آلخت و عخدت و اوقخاف      هفیه و عزیزیخه بخ  و و مجدیه و شر مدارس بزرگ چون مدرسه صفویهاعتقادی که 

 یسیدامام ضیاالدین ابوالرضا، فضل اهلل بن علی الوسنی و غیر او از ائمه و قضات و فقها و مقریان ... که همه داللخت اسخت بخر صخفا    

قی در تاریخ خود چنین مخی  سلجو( راوندی از نویسندگان متعصب عصر3353،333قزوینی،) «ایمان و نزهت طاعات مومنان کاشان.

خبری به دروغ از عایشه نقخل کننخد    نویسد: هزار مرد کاشی را حاجی خوانند که نه کعبه دیده و نه ببغداد رسیده بطوس رفته باشد

.مقصود وی این است که شیعه از جمله مردم کاشان، به جای رفتن به مکخه  که هرکه بزیارت طوس رسد به هفتاد حج مقبول باشد 

لخذا از نظخر   ادای مناسک حج، بطوس می روند و علی بن موسی الرضا را زیارت می کنند و از این پس خود را حاجی می دانند.برای 

راوندی از هفتادودو فرقه طوایر اسالم را ملود نشاید خواند اال رافضی را و همچنانکه مارکهن شود اژدهخا گخردد رافضخی کخه کهخن      

 (333،ص3313شود ملود و باطنی گردد. )راوندی، 

 

: آوه یا آبه یکی دیگر از شهرهاست که گرایش شیعی شدیدی داشته و لذا با اهالی ساوه کخه در تسخنن تعصخب داشخته انخد،       آبه    

همواره اختالف داشتند. آبه به دلیل پیوندی که با قم داشت به تشیع گروید. ساداتی کخه در قخم اقامخت مخی کردنخد بعضخا بخه آبخه         

دهی است نزدیک ساوه قصبه خوبی است و هیچ عیب ندارد مگراینکه اهخل آنجخا   » ته که مهاجرت می کردند. صاحب آثارالبالد نوش

« شیعه و رافضی می باشندو با اهل ساوه که سنّی هستند همه اوقات منازعه دارندو جنگ مذهبی میان این دو شهر همیشگی است.

سخنّت علخوی و ترتیخب عیدغخدیر و قخدر و      کخه   بقعه بزرگخواری مخی دانخد   (  اما صاحب کتاب النقض آبه را 332،ص 3313)قزوینی،

ای چخون  برگزاری مراسم عاشورا در آن معمول بود.مدرسه عزالملکی و عربشاهی از مخدارس معتبخر شخهر بودنخد بخا مدرسخان زبخده       

نخی  قزوی )و سخلیمان از فرزنخدان موسخی الکخاظم .    سیدابوعبداهلل و سید ابوالفتح حسینی.مشاهد امامزادگان عبخداهلل موسخی وفضخل    

 (333،ص  3353رازی،
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عمربن سعد را بدبخت کرد و بخه  » این شهر از امهات شهرهای شیعی در این دوره است و به گفته مقدسی این شهر بود که  : ری   

اکثریخت مخردم ری در دوره آل بویخه مخذهب           (513،ص3335)مقدسی،« کشتن حسین بن علی واداشت و آتش دوزخ را برگزید

نفوذ تشیع در ری از گفته های ابن الجوزی پیداست . ابخن الجخوزی در گخزارش     از اصول معتزلی پیروی می کردند.شیعه داشتند و 

شخهر ری را   سلطان مومود غزنوی بر رستم بخن علخی ،   هنگام پیروزی 321در سال نامه مومود غزنوی به خلفه القادر باهلل عباسی 

ه معتزلیان اهل بدعت و روافض مخالر کتاب خدا وسنّت با آنخان مخلخوط شخده و    مول پناهی برای باطنیان کفار و مبتدع دانسته ک

داشتند.فقها اعالم نمودند که اهل ری به تشخیع و رفخض و بخاطنی    « اباحه گری»و مذهب « کفر»صوابه را ناسزا می گفتند و اعتقاد 

ی دهند و شخرایط اسخالم را نمخی شناسخند و بخین      گری منتسب بوده و اعالم نمودند که بیشتر این قوم نماز نمی خوانند و زکات نم

 3،ج 3335)ابخن الجخوزی،    حالل و حرام تمییز قایل نشده بلکه به سب صوابه می پردازند و بزرگان آنان به مذهب معتزله معتقدند.

(  صاحب آثار البالد نوشته که اهل مذهب شیعه ، همواره اسبی سمند با زین و یراق طال 333، ص3، ج3321ابن کثیر،  – 222،ص

، ص  3313)قزوینی،تا موقع ظهور آن حضرت بخی اسخب نماننخد.   را در سردابی که مهدی صاحب الزمان غایب شده نگه می داشتند 

همانند دیگخر  ( 33، ص3313انسته است. )جعفریان ، عفریان نیز یکی از دالیل تشیع این شهر را نزدیکی آن به قم دجرسول  (355

و نزدیک ای که سیدتاج الدین مومد گیلکی در موله کاله دوزان بنا کرده مدرسه»  نیز در ری ، مرکز سنتی تشیع شهرهای شیعی،

کخه در آن قرائخت و   نزدیک سخرای ایالخت   بود و مدارس شمس االسالم حسکا بابویه نود سال در آنجا ختم قرآن و نماز جماعت برپا 

ای در مدرسخه  ، که آنرا خانقخاه ریخان گوینخد    مدرسه متعلق به سادات گیلکی و دیگر تعلیم قرآن به کودکان و مجالس وعظ برپا بود،

دروازه آهنین منسوب به سید زاهد بلفتوح ،مدرسه فقیه علی جاسبی در کوی اصفهانیان که خواجه امیری در مورد آن فرموده بخود  

مدرسخه خواجخه عبخدالجبار     ای را نیست که سادات دارنخد ، بدان تکلر )خوبی و مبالغه در حسن و زیبائی بنا( هیچ طایفه ایمدرسه

مفید که چهارصد مرد فقیه و متکلم در آن مدرسه درس شریعت و دین آموختند و مدرسه کوی فیخروز و خانقخاه علخی عثمخان کخه      

   (35خ  33،صص  3353)قزوینی رازی،  «ئیس سادات و شیعه بود.همه به برکت وجود شرف الدین مرتضی مقدم و ر

لشکر آل مرتضخی دانخی   : » ارایه کرد درباره موالت شیعه نشین ری می توان تصویری دقیق عبدالجلیل با استفاده از مطالب کتاب 

که باشند، شیر مردان فیلسان و سپاه ساالران در عایش، سادات در زادمهخران و جخوانمردان در مصخلوگاه و معتقخدان در رشخقان و      

حمخداهلل   ( 331ص، 3353) قزوینخی رازی،   .« کالهدوزان و کوی اصفهانیان ، کوی فیروزه، دروازه آهنین و دروازه جخاروب بنخدان   

ری از اقلیم چهارم و ام البالد ایران است و در ری اهل بیت بسیار مدفون اند و از اکابر و اولیخاء  » درباره ری می نویسد: نیز  مستوفی

 ( 51، ص3331مستوفی، « ) بسیار آسوده اند. 

 (3یشختر بودنخد    حنفیخان کخه ب   (2شافعیان اندی بودنخد    (3یاقوت نیز در کتاب خویش اهل ری را به سه گروه تقسیم کرده است:

شیعیان که بزرگترین گروهها بودند و نیمی از مردم مذهب شیعه داشتند و در روستاهای ری جز شخیعه یافخت نمخی شخد تخا آنکخه       

کشاکش میان سنیان و شیعیان افزایش یافت ابتدا با همکاری دو گروه حنفی و شافعی ،ابتدا شخیعیان را نخابود کردنخد و چخون کخار      

 ( 331،ص3315) یاقوت حموی، ید جنگ مذهبی میان این دو فرقه درگرفت و به نابودی حنفیان انجامید.شیعیان به پایان رس

نیز که در این دوره دهی است اما به منزلت از شهرها باز نمانده و از آثار شریعت و انوار اسالم از طاعات و عبادات و  ورامین: ورامین

برکت وجود افراد خیری چون رضی الدین ابوسعد و پسرانش که به ساختن مساجد  ازمالزمت خیرات و احسانی که آنجا ظاهر است 

هایی چون رضویه، فتویه با اوقاف معتمد و مدرسان عالم متدین همچنین در هر رمضان خوان عام نهاده و جامع پرداختند مدرسه
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بنابراین  (211، ص 3353)قزوینی رازی ، .شدندهمه طوایر اسالم از حنفی و سنی وشیعی بدون تعصب و تمییزی اطعام داده می

در بالد عالم و بسیط زمین هر خیری که در مسلمانی » مساجد و منابر سادات شیعه اعم از بزرگ و کوچک در این دوره بسیار است.

نظور تامین منابر وجود داشته است.درآمد و پشتوانه مالی مراکز علمی شیعی به م شود از مدارس و مساجد، خانقاهها ،ظاهر می

شد که حقوق مدرسان و مستمری طالب و تاسیس خود مراکز علمی و آموزشی و اماکن عام المنفعه از برکت وجوه کالنی تامین می

پرداختند.این منابع مستمر مالی همواره پشتوانه مردمی داشته و از دخالت و تجاوز غاصبانه مردم از مول سهم امام و نذر و وقر می

مسائل سیاسی مصون مانده بود. مساجد بی شمار، قاریان فاخر، مفسران عالم به آیات ، ائمه نوو و لغت و اعراب امرا و حکام و

متکلمان و زهاد. منابع مالی این موسسات از مالهای فراوانی که هر سال از وجوه حالل به متابعت شریعت در وجه  ،تصریر ،فقها ،

قزوینی رازی،  ) «.شودامین و متدین و موتسب عارف علوی صرف اینگونه موارد می با نظر افرادمی رسد زکات و خمس و صدقات 

 (335، ص 3353

ت به شمار می آمد و مجموعه ای از بزرگ ترین شهری که طی چندین قرن یکی از مهم ترین حوزه های درسی اهل سنّ:  نیشابور

طی روندی طوالنی، به یکی از مراکز تشیع تبدیل گردید و مکتب فقها و مودثان اهل تسنن را در خود جای داده بود. اما این شهر 

مذهب تشیع هم زمان با فتوحات وارد سرزمین ایران و از جمله بالد  .اهل سنت جای خود را به مکتب اهل بیت)علیهم السالم( داد

قبایل یمنی شیعه مقیم کوفه، خراسان گردیده است سپس در عصر سلطه خونبار حجاج بن یوسر ثقفی بر عراق جمعیت زیادی از 

از جمله اشعری ها، بر اثر فشار و خصومت امویان با شیعیان و موبّان امام علی)علیه السالم( به قم و سپس برخی از آنان به خراسان 

حضور امام رضا)علیه ( 32، ص3،ش3333) دشتی،  مهاجرت کردند و موجب تقویت و ترویج مذهب تشیع در خراسان گردیدند.

هخ( نقطه عطفی در روند توسعه تشیع در خراسان به ویژه نیشابور، موسوب می گردد. ظهور دولت های 211م( در نیشابور )السال

هخ( و آل بویه در ایران و عراق زمینه توسعه بیش از پیش  331خ  351شیعی در مناطق وسیعی از ایران از جمله علویان طبرستان )

گونه ای که در قرن چهارم هجری تشیع در خراسان، به ویژه در ناحیه نیشابور حضوری چشم گیر تشیع را در ایران فراهم آورد، به 

در سنه ماتین نیشابور به مقدم حضرت ایشان رگضات جنان شد و در کوچه بالس آباد مقام اختیار » حاکم می نویسد:  داشت.

مقدسی که کتاب معروف خود را در  ( 213، ص3315وری، نیشاب« ) کردند. و مشهور بود که چار سال در نیشابور توطن فرمودند.

در نیشابور معتزلیان آشکارند »د: نویسیشابور می ندر نووه و ترکیب حضور مذاهب اسالمی  قرن چهارم هجری می نوشت در مورد

است،مگر در خوره چاچ و ولی تسلط ندارند. شیعه و کرامیان در آنجا جاذبیت دارند. اکثریت در این سرزمین از آن پیروان بوحنیفه 

ایالق و طوس و نسا و ابیورد و طراز و حومه بخارا و سنج و دندانقان و اسفراین و جویان که همگی شافعی هستند و آیین ایشان به 

کار به جنگ هم اما در همین نیشابور میان شیعه و کرامیان ) اهل سنت(  اضیان جز از این دو گروه نباشند.کار بسته می شود و ق

تاریخ نیشابور نوشته ابو عبداهلل حاکم نیشابوری ظاهراً اما مهمترین کتاب در بررسی   (333، ص 3313مقدسی،)« کشیده می شود

این  .قدیمی ترین منبعی است که به طور اختصاصی به بررسی تاریخ نیشابور و به خصوص مسائل فرهنگی این شهر پرداخته است

کتاب به مقتضای تاریخ تألیر آن، به ذکر صوابه و تابعین و تابعینِ تابعین و طبقات علمای این شهر تا اواخر قرن چهارم هجری 

حاکم،  .که در بین ایشان افرادی صاحب نفوذ و اندیشمند از آشنایان و معتقدان به مکتب تشیع به چشم می خورد پرداخته است،

ام می برد که به نووی با نیشابور ارتباط داشته و بیشترشان ساکن این شهر بوده و در همان جا فوت نفر صوابی ن 31از حدود 

از جمله این افراد ابوالفضل عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف عموی پیامبر اکرم کرده و دارای فرزندان و اعقابی بوده اند. 
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می  (ر ادامه به ذکر علما و بزرگان از تابعین )آنان که صوابه را دری کرده اندحاکم د( 13 -11، صص 3315می باشد. ) نیشابوری، 

پردازد که به نیشابور رسیده، از آن گذشته و یا در آن جا ساکن شده اند. در این باره حاکم جمع زیادی را ذکر می کند که در میان 

 :آنان این افراد به چشم می خورند

جعدة بن هبیره مخزومی که علی)علیه السالم( دایی او  -، از نیشابور بود و به مرو ساکن شد.  بشیر بن یویی از علمای تابعینخ 

 (12) همان، ص   .حدیث نقل می کرداز ایشان جعدة از امیرالمؤمنین علی علم آموخته بود و ،  بوده است. به گفته حاکم

سعید بن امیرالمومنین عثمان، که در مدینه متولد شد و با لشکر تمام به غزاء خراسان آمد و در آن لشکر صوابه و تابعین بودند و خ 

خ  بود. وی پسر برادر ابوذر غفاری  ;امتعبداهلل بن ص -به نیشابور آمد و لشکر به ماورالنهر برد و بخارا و سمرقند را فتح کرد.  

)  .علقمه از مالزمان و تالمذه حضرت امیرالمؤمنین علی بود که علم از ایشان آموخت»خعی . به نقل حاکم: علقمة بن قیس الن

 (13همان، ص

 (13) همان،ص  «بود. غیاث از بزرگان اصواب امیرالمؤمنین علی» خ غیاث بن عبداهلل. به گفته حاکم: 

بر اساس نوشته ابن فندق، ابوالقاسم علی بن مومد بن حسین  : بیهق به مرکزیت سبزوار نیز از مراکز شیعی این دوره است.  بیهق

معمور بود : حنفیان را بنام امام ابوالقاسم  نویسنده کتابکه تا زمان  رئیس بیهق چهار مدرسه را برای چهار دسته تاسیس کرد

ا در موله نوکوی از جهت امام ابوالوسن حنانی واعظ ، کرامیان را در موله شاد راه ، سادات و عبدالعزیز بن یوسر ، شافعیان ر

پیروان آنان از عدلیه )معتزله( و زیدیه در موله اسفریس بنام امام سعید علی بن ابی الطیب . زمانیکه صاحب برید این حال به 

ه غزنه فراخوانده شد و به دلیل ساختن مدرسه برای شیعیان سلطان مومود فرستاد رئیس بیهق توسط سلطان مومود غزنوی ب

سلطان به او عتاب کرد که چرا یک مذهب را که معتقد توست نصرت نکنی و ایمه آن طایفه را مدرسه بنا » مورد غضب قرار گرفت. 

شهر   (333دق، بی تا، صابن فن« ) ننهی، و هرکه برخالف معتقد خویش کاری کند ریا و سمعه را بود نه تقرب به حق تعالی 

اما سبزوار » سبزوار نیز که در خراسان می باشد، یکی دیگر از شهرهای شیعی منطقه بود. قزوینی رازی درباره سبزوار می نویسد:

بومداهلل و منه هم مول شیعت و اسالم است آراسته به مدارس نیکو و مساجد نورانی و علما خلر از سلر، وطریقت و شریعت 

ت بواطنه در آن بقعه آشکارا و درس و مناظره و مجلس و ختمات قرآن متواتر و ظاهر، و عجبتر آموخته و لعنت مالحده و خصوم

اینست که هر لشکری که در عهد عباس از ری روی بدان حدود نهند غارت و نهب و ملود کشتن ایشان به دامغان باشد و به 

 ( 212،ص3353)قزوینی،« سبزوار عادت نباشد.

م در ایران، اصفهان به پایگاه اصلی مذهب تسنن در ایران مرکزی تبدیل شد و از این جهت در مقابل : با گسترش اسالاصفهان    

ها در اصفهان بیشترین تعداد کاشان و ری قرار گرفت که از معدود شهرهای شیعه نشین بودند.از میان فرق چهارگانه تسنن، حنفی

به عنوان در دوره های بعد بویژه در عصر سلجوقی رخوردار بودند، اصفهان را داشتند ولی چون شافعیان از شهرت و قدرت زیادتری ب

مقدسی نیز یکی از عیبهای این سرزمین را سادگی مردم  (333ص ،3331) کجباف، شد.یک شهر شافعی مذهب شناخته می

 (531ص ،3335اصفهان و غلو ایشان درباره معاویه دانسته است.)مقدسی،
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آن قسمت از اقلیم جبال را که مواذی کوههای طالقان و تارم از ایالت جبال است دیلم و مل دیلم شاسرزمین  طبرستان:دیلم و 

گاهی هم به صیغه جمع دیلمان می نامیدند این سرزمین در تاریخ از این جهت معروف شده که موطن اصلی آل بویه یا دیالمه 

 ،3333) لسترنج، . ر دستگاه خالفت صاحب نفوذ و قدرت بودند است که سرکردگان آنها در قسمت اعظم قرن چهارم در بغداد و د

دیلم مودود است از جنوب به » نمای جغرافیایی منطقه را اینگونه گزارش می کند: نیز ابن حوقل ، سیاح قرن چهارم (331ص 

شمال به دریای خزر و از قزوین و طارم و قسمتی از آذربایجان و قسمتی از ری و از مشرق به بقیه اعمال ری و طبرستان و از 

تصرّف والیات قول مشهور ( بنابر333،ص3331حوقل، )ابن«  ان و جبال منتهی می شود.مغرب به قسمتی از آذربایجان و باد ار

هاى صعب العبور این کوه بویژه تر از تسخیر سایر نقاط این سرزمین بود وشمالى ایران، یعنى گرگان، طبرستان و دیلم بسیار مشکل

ق براى ساکنان آن، حکم قلعه طبیعى مستوکمى را داشت.به علت همین شرایط جغرافیایى مساعد منطقه، والیات ساحلى مناط

آنچه بذر اولیه اسالم را در این منطقه کاشت، پناهنده شدن بعضی از  دریاى خزر پناهگاهى امن براى مدعیان و مخالفان بوده است.

اکاسره و جبابره را پناه و  از قدیم االیام همیشه طبرستان» ه است. به نوشته ابن اسفندیار فرزندان آل ابیطالب به این منطقه بود

کهر و ملجاء و معقل بود و هر جهانداری که دشمن بر او غالب شدی و بر روی زمین و دیگر اقالیم مقام نتوانستی فرمود، برای امن 

نفوذ تنها گروه مسلمانى که توانست در این ناحیه  (11،ص 3321بدین زمین آمدی و از مکاید دشمن فارغ بودی. ) ابن اسفندیار ، 

به علت آزار دیدن از آن دو خلیفه،  ه ق( 253-233و مستعین)  247-232) )که در زمان خالفت متوکل ندکند سادات علوى بود

.دولت وقت عباسى که هر ندو سرانجام حکومت آن سامان را به دست گرفت ندنا چار به نواحى کوهستانى طبرستان و دیلم پناه برد

جمعى مردمان آن نواحى را بر انگیخت و آنان  گرفت، شورش دستهتلر از اهالى طبرستان مالیات مىساله چندین بار به عناوین مخ

دشمنى بر ضد خلفاى عباسى  تنها راه رهایى خود را از آن زندگى مذلّت آور، همدستى و هماهنگى با علویانى که علم مخالفت و

وادگان على بن ابى طالب)علیه السالم(به نام حسن بن زید که در رى براى رسیدن به آن هدف به یکى از ن افراشته بودند یافتند.

ساکن بود گرویدند و او را به طبرستان دعوت نمودند.حسن بن زید هم دعوت آنان را پذیرفت و اهالى آن دیار با او بیعت 

حسن بن زید  ه ق(در طبرستان تأسیس شد که مؤسس آن 331-251اى از سادات علوى)کردند.دیرى نگذشت که سلسله

وی که با استقبال مردم مواجه شد با مشورت مردم برای مناطق مختلر حاکمانی  .ه ق(ملقب به داعى کبیر بود 211-251علوى)

خضری،  -   253، ص3، ش3333 ) شایسته فر،برگزید سپس برای ترویج مذهب تشیع ، دستورالعملهایی صادر کرد .

تا روزگار حسن بن زید علوی، مردمان طبرستان و دیلمان کافر بودند و در این » اصطخری در این باره می نویسد:  (25،ص3333

در خصوص مذاهب مردم این نیز مقدسی   (313،ص 3331اصطخری،« ) ند و مسلمان شدند.روزگار علویان در میان ایشان آمد

 ی هستند. شیعیان در گرگان و طبرستان آوازه ای دارند.ر گیالنیان سنّمذهب ناحیتهای دیلم شیعه و بیشت »منطقه می نویسد: 

 (533،ص3335)مقدسی،« مردم گرگان در تشیع تعصب می ورزند. اکثریت در رودبار و قوهستان بلوچ و منوجان با شیعیان است. 

خواجه نظام الملک از قول سلطان تبلیغات علویان مناسبترین فرصتی بود که سبب شد تشیع در این سرزمین نشو و نما یابد . 

که رافضیان را نباید عامل و دبیر کردی، گفتندی اینان هم مذهب دیلمانند و هواخواه ایشان چون پای » مومود غزنوی می نویسد: 

شومتر و به هیچ دشمن از ایشان » ( 211،ص  3331طوسی،« ) نها را رنجها رسانند.استوار کنند، کار ترکان بر زیان آورند و مسلما

نفرین تر و هیچ خصمی از ایشان بتر نیست و کسانیکه امروز در این دولت قوتی دارند و دعوی شیعت می کنند از این قومند. لذا 

تا  زنادقه گماشته ومان لخواجه نظام الملک چاره را در این می بیند که لشکر تری را که مسلمان و پای دین و حنفی اند بر دی
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، 3331) طوسی،  «بیخ برکندند و بعضی از ایشان بوسیله شمشیر کشته شدند و برخی گرفتار بند و زندان شدند. تخم ایشان را از

 (212ص

   مراکز شیعی در حوزه عراق عرب:

خلفای عباسی در آن ساکن بودند  به عنوان مهمترین شهری که برای تمامی دنیای اسالم مرکزیت داشت ودارالسالم بغداد بغداد : 

ت شیعیان و اهل سنّ اهد حضور گسترده شیعیان در این شهر می باشد و منابع این دوره سرشار از درگیری های مذهبی بیننیز ش

ایشان را رای نیست . عراق که زمانی پایگاه خلیفگان » مقدسی درباره وضعیت بد خلفای عباسی در این دوره می نویسد: می باشد. 

عباسی بود و فرمان، همیشه فرمان ایشان می بود، زبون گشته و دیلمیان بر آنان چیره شدند ایشان را رای نیست و کسی به فرمان 

 (332،ص  3335مقدسی، « ) ایشان گوش فرا نمی دهد.

موله براثا که در غرب . را نام برد کرخ بغداد و باب الطاقموله براثا ،  با این حال می توان از جمله موالت شیعه نشین در بغداد را

در آنجا نماز خوانده بود؛ نیز در آن موله قرار داشت.  )ع( براثا که به اعتقاد شیعیان امام علی معروف جامع مسجدبغداد بوده و 

با  (331ص، 13، ش3332تراکم شیعیان در آن منطقه می شد.) جاللی،  همین عوامل و نزدیکی آن موله به سایر مقابر ائمه باعث

ه مراکز مهم شیعه بوده که براثا از جمل» استیالی سالطین آل بویه بر بغداد این جامع اهمیت زیادی یافت. ابن اثیر معتقد است 

  3351 ابن اثیر،« ) حتی در مواقع تعطیل نماز جمعه در شهر بغداد در مسجد براثا بدون وقفه و در آرامش اقامه می شده است.

 ت افزایش می یافت.هرچه قدرت و جمعیت شیعیان بیشتر می شد، نزاع آنها با موله های اهل سنّ( 231،ص33،ج

ین پایگاه تشیع در عراق و سراسر قلمرو خالفت عباسی بود و شیعیان اعتبار خاصی برای آن قائل بودند. کرخ بزرگترین و مهمتر 

در منابع این دوره که بویژه آنکه آرامگاه امام موسی کاظم )ع( و امام مومد بن علی )ع( امام نهم شیعیان در آن موله قرار داشت . 

، هنگام ذکر حوادثی از این دست به غارت شدن مناطق شیعه نشین اشاره می سرشار از درگیری های اهل سنّت و شیعیان است

ه.ق فتنه بین سنیان و شیعیان موله کرخ رخ داد که مردم زیادی در این درگیری  333 -333به عنوان نمونه در سالهای شود. 

چون می  ندهای یهودیان نیز غارت شد شریر مرتضی و خانه همچنین خانهند کشته شدند و موله کرخ و باب الطاق غارت شد

عاشورا  باب الطاق را از نوحه گری در روزعمید سپاه اهالی کرخ و  333. همچنین در سال گفتند که به روافض کرخ کمک کرده اند 

یان همچون همچنین اهالی باب البصره و باب الشعیر را از انجام کارهایی متقابل شیع در مشاهد متبرکه و بستن بازارها منع کرد

 (231 - 13،صص 3. )ابن الجوزی،جنوحه گری در قتل مصعب بن زبیر بن عوام بازداشت

: نجر نیز به عنوان یکی از برجسته ترین کانونهای شیعی در ایام آل بویه بنیان گرفت و به تدریج جانشین کوفه شد.  نجف اشرف

عمارت این شهر منسوب به عضدالدوله دیلمی است. او این شهر را کنار مرقد مطهر امام علی )ع( برپا کرد و آنرا آباد ساخت. نجر 

شهر حله توسط امیر سیر الدوله صدقه بن منصور بن مزید  335ین شد. پس از آن در سال رفته رفته یک والیت کامال شیعه نش

بنا گذاشته شد . بسیاری از علمای امامیه از حله بودند. شهر کربال نیز مشهورتر از آنست که به ذکر آید. آل بویه در شکل گیری این 

 ( 5 ، ص3،ش3313شهر وبنای مرقد امام حسین )ع( نقش مهمی داشته اند.) آژند، 
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 نتیجه گیری

قرن اول هجری، فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشته بود. با آغاز قرن چهارم هجری روند روبه تکامل و  3تشیع در طول 

استقرار دولتهای شیعی مذهبی چون بنی  گسترش را آغاز کرد و در این قرن زمینه و مجال برای فعالیت و تکاپو را پیدا نمود؛

و نیز اقتدار امامان زیدی در یمن زمینه مساعدی برای رونق تشیع موسوب می شد  ن در موصل، دیار بکر، مضر و ربیعهحمدا

همچنین استقرار و حاکمیت آل بویه در ایالت جبال و عراق موقعیت بسیار مطلوبی برای شیعیان فراهم کرد. باسورث معتقد است 

 .«بسیاری از اقطار عالم اسالم هستیم ما در این قرن شاهد پیروزی تشیع در» که 

ز لواظ فرهنگی رشد چشمگیری داشت.تقویت شهر قم و ابویهیان آن بود که شیعه  ع ایران و عراق در دورهنکته اساسی در تشیّ 

سایه  تجهیز آن از سوی آل بویه می توانست کمک موثری به رشد شیعه در مناطق جبال باشد. فعالیت علمی شیعه در بغداد نیز در

زه تظاهر علنی به عقایدشان بدون نیاز به تقیه بود. در اشیعیان در دوره آل بویه اج بود. مهمترین توفیقحمایت بویهیان قابل توجه 

این دوره تشیع امامی بی آنکه مذهب رسمی حکومت شود، مرسوم شد.شیعیان در این دوره توانستند به احیای شعایر مذهبی خود 

موقع، یا نمی توانستند انجام دهند و یا بطور پنهانی و بسیار ضعیر ومعموال با جنگ و خونریزی همراه بود.   بپردازند  که تا آن

 حکومت آل بویه توانستند با آزادی نسبی موجود دامنه های افکار شیعی را توسعه دهند. هسال 333شیعیان در طول حکومت 

ایران ونیز عراق توسعه یافت، پیروزی غزنویان در شرق بر تسنن کهن این دیار هرمقدار که تشیع با روی کارآمدن آل بویه در مرکز 

( و احیای اصول حنبلی گری توسط 322افزود. ظهور سلطان مومود غزنوی، همراه با سخت گیریهای خلیفه القادرباهلل )خالفت تا 

روشن می گردد که  321ر حمله به ری در سالوی در بغداد سدی استوار در برابر رشد تشیع بود. عناد سلطان مومود با شیعه د

 کتابخانه عظیمی را به آتش کشید، چراکه کتب باطنیان در آن فراوان بود.

 کتابنامه

 35، کامل: تاریخ بزرگ اسالم و ایران ،ترجمه علی هاشمی حائری و ابوالقاسم حالت ، مجلدات  3351ابن االثیر، عزالدین علی،  -3

 علمی، تهران.، موسسه مطبوعاتی 23تا 

، المنتظم فی تواریخ الملوی و  االمم ،الجزء التاسع ، حققه و قدم 3335/3335ابن الجوزی،جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمن،  -2

 له االستاذ الدکتور سهیل زکار، دارالفکر، بیروت.

مومدالبقاعی، الجزء الثامن، م،  البدایه و النهایه، توقیق یوسر شیخ 3321/2115ابن کثیر،حافظ ابوالفداء اسماعیل ،  -3

 دارالفکر،بیروت.

 ، المسالک و الممالک، به کوشش ایرج افشار، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران.3331اصطخری، ابواسواق ابراهیم،  -3

 ، صوره االرض، ترجمه دکتر جعفر شعار، امیر کبیر ، تهران.3331ابن حوقل،  -5

 خ طبرستان، تصویح عباس اقبال، چاپخانه مجلس، تهران.، تاری3321ابن اسفندیار، بهاء الدین مومد ،  -1

 ابن فندق، ابوالوسن علی بن زید ، بی تا، تاریخ بیهق، تصویح احمد بهمنیار، کتابفروشی فروغی، تهران. -1
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، فصلنامه علمی خ پژوهشی تاریخ اسالم وابسته به دفتر « مذهب امامیه در قرن چهارم هجری»، 3313آژند، یعقوب، پاییز  -3

 . 3تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، ش

 .32ش، 3، فصلنامه شیعه شناسی، س«ریشه های پیدایش و گسترش تشیع در قم» ،3333بداشتی، علی اهلل، -3

 ،تاریخ گسترش تشیع در ری، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم، قم.3313جعفریان، رسول،  -31

 تشارات انصاریان، قم.، چاپ سوم، ان3، تاریخ تشیع در ایران، ج3331خخخخخخخخخخخخخ  -33

 ، چاپ سوم، دانش و اندیشه معاصر، تهران.2، تاریخ ایران اسالمی، ج3333 ---------  -32

 .13، مشکوه، ش «عصر سلجوقی و سیاستهای فرهنگی شیعه »  ،1382غالمرضا،  جاللی، -33

 ، تاریخ تشیع،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، قم.3333خضری، احمدرضا،  -33

        .3، مجله تاریخ در آیینه پژوهش، ش«تاریخ تشیع در نیشابور»، 3333،مومد،دشتی  -35

، راحه الصدور و آیه السرور در تاریخ آل سلجوق ، تصویح عباس اقبال ، چاپ دوم 3313راوندی ، مومد بن علی بن سلیمان،  -31

 ، امیرکبیر، تهران.

 ذکاوتی قراگوزلو، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، قم. ، دولت حمدانیان، ترجمه علیرضا3331،سامر، فیصل -31

 .32،ش3گری مذهبی آل بویه ،فصلنامه تاریخ پژوهان، س، تساهل3331شاکری، مریم،  - 33

   .35، س 2و3، توقیقات اسالمی، ش « علل روی آوردن علویان به مازندران»، 3333شایسته فر، مهناز،   -33

 سیرالملوی)سیاستنامه(،به اهتمام هیوبرت داری،چاپ دوم ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب،تهران.، 3331طوسی، ابوعلی حسن،   -21

 چاپ اول ،انتشارات دانشگاه تهران، تهران. ، حیات علمی در عهد آل بویه،3333فدایی عراقی، غالمرضا،   -23

 ، قدرت دانش و مشروعیت در اسالم،چاپ چهارم ، نشرنی،تهران. 3333فیرحی،داود، -22

میرهاشم  ، آثارالبالد و اخبار العباد، ترجمه جهانگیرمیرزا قاجار، تصویح 3313، زکریا بن مومدبن مومود، قزوینی  -23

 مودث،چاپ اول ،امیرکبیر،تهران.

میرجالل الدین مودث       ،  النقض معروف به مثالب النواصب، تصویح  3353قزوینی رازی، نصیرالدین ابوالرشیدعبدالجلیل، -23

 ملی، تهران.،انجمن آثار 

 ، تاریخ قم، ترجمه حسن بن علی بن عبدالملک قمی، توس، تهران.3313،  قمی، حسن بن مومد -25

بررسی علل کشمکش های مذهبی میان خجندیان و صاعدیان  در اصفهان عصر سلجوقی،فصلنامه  ،3331کجباف، علی اکبر، -21

  15،ش31علمی خ پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء ، س

مومدسعید حنایی      ترجمه  گرائی درعصر رنسانس اسالمی،فرهنگی درعهدآل بویه انسان احیای ،3315کرمر،جوئل،  -21

 کاشانی، چاپ اول ، مرکزنشردانشگاهی، تهران.

، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خالفت شرقی، ترجمه مومود عرفان، چاپ ششم، انتشارات علمی و 3333لسترنج، گای،   -23

 ان.فرهنگی، تهر

، چاپ اول شرکت مولفان و مترجمان 2، احسن التقاسیم،ترجمه علینقی منزوی،ج3313مقدسی،ابوعبداهلل مومدبن احمد،  -23

 ایران، تهران.
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