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مقدمه

دوران فرمانروايی 150 ســاله آل بويه نقطه عطفی در تاريخ پرفراز و نشيب جهان اسالم 
به شــمار می رود؛  ايامی که با درخشان ترين عصر دگرگونی های همه جانبه علمی، فرهنگی و 
اجتماعی، به حدی اســت که عده ای از متفکران مسلمان و حتی برخی محققان اروپا اعتراف 

کرده اند که امت مسلمان بايد به اين دولت شيعی مباهات کند.
اما متأســفانه برخی مورخان، که در مذهب خود تعصب داشته اند، و برخی از نويسندگان 
غــرب برخوردی واقع بينانــه با تدابير و تالش های با ارزش آل بويه در شــکوفايی علمی و 
فرهنگی نواحی تحت قلمرو خود  نداشــته اند و اين گونه اشاعه داده اند که در عصر آل بويه 
نابســامانی های اقتصادی و اجتماعی و وضع ماليات های سنگين،  مصادره اموال و ناامنی های 
بازرگانی مردم را رنج می داد؛  ضمن اينکه کارگزاران اين سلســله در فتنه و آشــوب دســت 
داشــتند؛ چنان که حتی قاطعيت آنان را به وحشی گری و خشــونت تفسير کرده اند و اهتمام 
ايشــان را در حاکميت نظم و آرامش، به زورگويی تعبير نموده اند و گفته اند: حاکمان آن در 
کســب شهرت با يکديگر رقابت داشتند و در احداث کاخ های باشکوه و دربارهای مجلل بر 
يکديگر پيشی می گرفتند. همچنين ادعا کرده اند: غالباً به مصلحت خود فکر می کردند و برای 

آنان امارت اصل بود و گرايش های اعتقادی در مرحله بعد قرار داشت.
برخی مؤلفان معاصــر هم که به معرفی اين دولت پرداخته اند، يا از برخی نويســندگان 
مغرض مـــتأثر بوده اند يا اينکه آن همه تالش های سترگ آل بويه را در ترويج برخی مراسم 

شيعيان، که خود تفرقه انگيز بود، خالصه کرده اند!
اما بررســی های تاريخی و قرائن متعدد گواه اســت که عصر آل بويه از درخشــان ترين 
اعصار تمدن اسالمی است و فرمانروايان اين سلسله، که ارادت خود را به خاندان طهارت، با 
 معرفت و بصيرت توأم نموده بودند، ضمن زمينه سازی برای تدوين ميراث علمی و آموزه های 
اهل بيت: توســط دانشمندان شــيعه، در عمران و آبادانی و توسعه اعتاب مقدس اهتمام 
ورزيدند و چون شــيعه تا آن زمان بر اثر فشار سياســی حاکمان عصر اجازه نداشت مراسم 
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و شــعائر خود را برگزار کند، موانع آنان را برای آشــکار نمودن سنت ها و آئين خود از ميان 
برداشــت. با اين وجود در برخورد با پيروان ديگر مذاهب از خود تســامح نشان می دادند و 
از بــروز اختالف و نزاع بين فرقه ها و اقوام جلوگيــری می کردند؛ چنان که حتی کارگزارانی 
مســيحی، يهودی و مجوسی در دستگاه حکومت آنان مشــغول کار بودند. آل بويه حتی در 
برخورد با دشــمنان متانت و بردباری داشتند و نواحی آسيب ديده در فتوحات و جنگ ها را 

بازسازی می نمودند و سخاوت و عطايای آنان شامل حال اقشار محروم می گرديد.

آل بويه

آل بويه از مشــهورترين خاندان های شــيعه به شمار می روند که دولت بزرگی را تشکيل 
دادند. آنان به ديلميان و ديالمه هم مشــهورند. )مســتوفی، 1387، ش409؛ مشکور، 1363، 

ص175؛ پرويز، 1363، ش51(.
آل بويه پس از اقتدار سياســی، نسب خود را به بهرام گور )بهرام پنجم(، پادشاه ساسانی، 
که از 421 تا 439 ميالدی حکومت کرد، رسانيدند؛ البته صحت اين انتساب محل ترديد است؛ 
چراکه اين دعوی در زمان عضدالدوله انتشــار يافت و خود بويه و پسرانش ادعايی نکردند. 
اين خاندان در نهايت گمنامی در منطقه گيل و ديلم زندگی عادی آميخته به فقر و فاقه داشتند 
و آرزوی نيل به قدرت و مکنت برايشــان حالت رؤيايی داشــت )ابن جوزی، 1358ق، ج6، 

 ص268- 269؛ زرين کوب، 1371ش، ج2، ص418؛ مصاحب، 1387ش، ج1، ص201(.

تشيع آل بويه

برخی منابع نوشته اند: آل بويه از نظر گرايش های اعتقادی، شيعه زيدی بودند؛ زيرا سرزمين 
ديلم عرصه فعاليت داعيان زيدی بود که سلطه خود را در طبرستان بنياد گذارده بودند. با اين 
وجود فرقه اسماعيليه هم در گيالن استقرار داشتند؛ در عين حال بر گرد اطروش و اخالفش 
شيعيان دوازده امامی هم ديده می شوند. البته مردآويج احتماالً  تحت تأثير تعاليم اسماعيليه در 
کنار سامانيان سنی مذهب با زيديان طبرستان در حال جنگ بودند. )ابن مسکويه، 1332ق، ج2، 
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ص34-35؛ يارشاطر، 1354، ج1، ص155و156(
مورخان اهل تســنن تصريح نموده اند که آل بويه به تشــيع شهرت دارند، اما از بيم اينکه 
به فرمانروايی آنان آسيبی وارد گردد، اعتقاد خود را آشکار نمی نمودند. بنابراين در اينکه اين 
سلسله شيعه و دوستدار اهل بيت: بوده اند، ترديدی وجود ندارد. )ابن کثير، 1386ق، ج11، 

ص307؛ ابن تغری بردی، بی تا، ج3، ص307(
پس در شــيعه بودن اين خاندان ترديدی نيســت، اما اينکه آنان شيعه اثناعشری يا زيدی 
بوده اند، مورد تأمل اســت. از قراين، مدارک و مستندات متعددی مستفاد می گردد که دولت 
آل بويه در مجموع مذهب شــيعه امامی داشته اند و در حمايت از عقايد و تعاليم اين مذهب 
اهتمام می ورزيدند؛ اما با وجود اصرار در اظهار تشيع، نسبت به فعاليت های فکری، فرهنگی و 
تبليغی پيروان ديگر مذاهب اسالمی و حتی ساير اديان، وسعت نظر و بردباری داشتند. )همو، 

ج2، ص479(
موارد و مصاديقی که نشان می دهد امرای اين سلسله شيعه اثناعشری بوده اند، عبارتند از: 
1. علمای معاصر آل بويه و نيز شخصيت های شيعه در اعصار بعد، به دوازده امامی بودن 
اين دولت تصريح نموده اند و از اميران اين سلســله به نيکی ياد کرده اند. )صدوق، 1405ق، 
ص54( رکن الدوله با شيخ صدوق روابط تنگاتنگی داشت و صدوق، هنگام عزيمت به مشهد 

رضوی، از وی اجازه گرفت. )همو، 1404ق، ص381(
2. وقتی عضدالدوله مناظره کالمی بين شــيخ مفيد و قاضی عبدالجبار معتزلی را شنيد، از 
اين دانشمند بلندپايه  شيعه کيفيت آن را جويا شد و چون شيخ مفيد مباحث مطروحه را برايش 
شــرح داد، عضدالدوله به تکريم و احترام فوق العاده وی پرداخت و هدايا و جوايزی برايش 

مقرر نمود. )موسوی خوانساری، 1392ق، ج5، ص169-159(
3. مؤيد شيرازی، شاعر و مبلغ منطقه فارس، به دليل آنکه مذهب زيدی داشت مورد توجه 
حکام آل بويه قرار نگرفت و ناگزير از ايران به مصر رهسپار شد تا در دربار فاطميان توانايی 

ادبی و فکری خويش را بروز دهد. )محيط طباطبايی، 1367ش، ص59(
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4. دانشــمندان و محققــان اروپايی تصريح نموده اند: »آل بويه پيرو شــيعه دوازده امامی 
بودند و بر اســاس اين عقيده، مراسم، آداب و آيين هايی را در مرکز خالفت عباسی و کانون 
عمده و نيرومند اهل سنت رواج دادند«.  )اشپولر، 1369ش، ج1، ص329؛ آريری، 1365ش، 

ص48و49(
5. احمــد معزالدولــه ديلمی، ابن جنيد اســکافی، فقيه و متکلم شــيعه را مرجع فقهی 
خويش قرار داده بود و در مباحث کالمی و شــرعی از ايشان پرسش هايی می نمود؛ از جمله 
نگاشــته های اين محدث اديب و متبحر در معارف اهل بيت: کتابی اســت که در جواب 
سؤاالت معزالدوله تأليف نموده است. )قمی، 1363ش، ص112؛ همو، بی تا، ج2،  ص26و27؛ 

شوشتری، 1392ش، ج3، ص273(
6. شــيخ منتجب الدين از ابن شهرآشوب ســروی مازندرانی نقل می کند که اين دانشمند 

شيعه آل بويه را داخل در تشيع امامی نمود. )ابن حجر عسقالنی، 1390ق، ج2، ص123(

7. هنگامی که احمد معزالدوله بر مســند فرمانروايی استقرار يافت، عقايد خاندان خود را 

علنی نمود و در مقام ترويج مذهب حق ائمه اثناعشری: برآمد. )شوشتری، 1392ش، ج5، 

ص207و208(

8. آل بويه به اشــکال گوناگون، ارادت خويش را نســبت به خاندان طهارت بروز دادند؛ 

از جمله آنکه آســتان های مقدس ائمه را به طرز باشکوهی برپا کردند و موقوفاتی برای آنها 

اختصــاص دادند. با پای پياده به زيارت مراقد مطهــر آن وجودهای مبارک می رفتند و مردم 

را به اين امور تشــويق می کردند. مجالس و مراسم ويژه ايام شهادت و والدت امامان شيعه و 

مناسبت های جشن و ســرور را علنی، عمومی و فراگير نمودند. اميران و کارگزاران آل بويه 

برای امامــزادگان نذوراتی در نظر می گرفتند و نيز وجوهــات قابل توجهی در اختيار نقيب 

سادات قرار می دادند تا بين علويان تقسيم کنند. آنان وصيت می کردند پس از مرگ،  پيکرشان 

در جوار بارگاه ائمه معصومين يا فرزندان و نوادگان اين فرو غ های فروزان دفن شود.
تــا زمان روی کار آمدن آل بويه کار تدوين مباحث و موضوعات کالمی،  روايی و فقهی 
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شــيعيان دوازده امامی به تأخير افتاده بود کــه فرمانروايان اين دولت در جهت رفع اين خلل 
برآمدند و زمينه هايی فراهم آوردند تا متکلمان، محدثان و فقها در اين باره دست به کار شوند 
و آثاری گران سنگ،  معتبر و مستند تأليف نمايند. آل بويه برای تعليم و ترويج علوم و معارف 
اهل بيت: مدارسی تأسيس نمودند که موقوفاتی منضم آنها بود )يار شاطر، 1354ش، ج1، 

ص155-157؛ خطيب بغدادی، بی تا، ج1، ص224؛ ابن کثير، بی تا، ج7، ص126(.

شکل گيری و استقرار دولت ديلمی

در نيمه های ســومين قرن هجری، دســتگاه ســفاک و ستمگر عباســی با خيزش های 
استقالل طلبانه ای در نواحی تحت حکمرانی خود روبه رو شد که اين روند رفته رفته به ضعف 

تدريجی نفوذ سياسی خلفای اين سلسله منجر گشت.
در اوايــل قرن چهارم هجری، ديلميان که از اطاعت خلفا ســرپيچی می نمودند، حرکت 
ديگری را در نواحی شــمالی ايران ترتيب دادند؛ هنگامی که ماکان فرزند کاکی، اســفار پسر 
شيرويه و مردآويج زيادی لشکری تدارک ديدند و از ناحيه گيالن و ديلم قيام کردند، علی و 
حسن پسران ابوشجاع بويه ماهيگير ديلمی به ماکان، که خود فرمانبردار سامانيان بود، پيوست. 

البته علی از قبل در خدمت نصر بن احمد سامانی می زيست.
موقعی که مردآويج زيادی بر گرگان و مازندران اســتيال يافت، اين دو برادر با جلب نظر 
ماکان،  به مردآويج ملحق گرديدند. او از فرزندان بويه به گرمی استقبال کرد و چون لياقت هايی 
را در علی مشاهده کرد، وی را به حکومت کرح ابودلف )کرهرود کنونی و در حوالی اراک( 
منصوب کرد. علی به پايمردی حسين بن محمد، ملقب به عميد، به سرعت به اقتداری دست 
يافت که مايه هراس مردآويج گرديد. قوايی که توسط مردآويج برای دستگيری علی به کرح 

ابودلف فرستاده شده بودند، به او پيوستند و نيروی وی رو به فزونی رفت.
مورخان فتح ارجان را به سال 321 قمری، آغاز پايه گذاری دولت آل بويه دانسته اند. سال 
بعد از اين فتح، برادران بويه بر فارس چيره گرديدند و دولت مستقل خود را در آنجا تشکيل 
دادند. طی دوازده سال بعد از آن، حسن و احمد به ترتيب بر ری، کرمان و عراق عرب غالب 
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گرديدند و دولت آل بويه به ســه شاخه اصلی، شامل فارس، ری، همدان و اصفهان، عراق و 
يک شاخه کوچک تر در منطقه کرمان و عمان تقسيم شد.

 آل بويه موفق شــدند بين سال های 322 تا 448 هجری بر بخش  وسيعی از ايران، عراق 
و منطقه جزيره، تا مرزهای شــمالی شام، فرمان برانند )ابن طقطقی، 1360ش، ص378، ج1، 

ص27؛ دائرة  المعارف بزرگ اسالمی، 1367ش، ج1، ص629(.
خليفه وقت عباسی وقتی اين فتوحات و اقتدار سه برادر، يعنی علی، حسن و احمد را ديد، به 
ترتيب آنان را عمادالدوله، رکن الدوله و معزالدوله ملّقب کرد و دستور داد نامشان روی سکه های 
دستگاه خالفت ضرب گردد. رکن الدوله در سال 1335 هجری منطقه ری را از تصرف سامانيان 
بيرون آورده و دولت بويهی را در آنجا اســتوار ســاخت.  استيال بر ری در واقع يعنی تسلط بر 
منطقه جبال، از اصفهان تا قزوين و زنجان )جعفريان، 1378ش، دفتر دوم، ص124 و 131؛ دائرۀ 

المعارف تشيع، 1383ش، ج1، ص153؛ مصاحب، 1387ش، ج1، ص201(. 
آل بويه اولين سلســله ايرانی بود که موفق شــد بين النهرين را تحت تسلط خود درآورد؛ 
هرچند در فراز و نشيب تکاپوهايی که بر سر کسب قدرت بر پا بود، استيالی آنان بر نواحی 
شــمالی ايران ميسر نمی گرديد و اگرچه قادر نبودند در برابر سامانيان قدرت مطلقی به دست 
بياورنــد، ولی نواحی جنوب غربی ايران همچون فارس و خوزســتان همچنان اســتوار، در 
اختيارشــان بود؛ به عالوه ســامانيان نه تنها با خلفا در ارتباط بودند، بلکه تحت ســلطه آنان 
قرار داشــتند. اين در حالی است که دستگاه خالفت، تحت قدرت آل بويه قرار گرفته بودند. 

)اشپولر، 1369ش، ج1، ص170-168(
در آن زمان ايران از حوالی ری، اصفهان، يزد، کرمان تا جزيره هرمز، به دو بخش تقســيم 
می گرديد: نواحی شــرقی که مردمانــش غالباً تابع حنفی بودند. اين نقاط را ســامانيان اداره 
می نمودنــد و با افراط در گرايش های مذهبی، مخالفان عقايــد خويش را به اتهام رافضی و 
قرمطــی بــر دار می کردند. اين راه پر آفــت را پس از آنان، غزنويان نيــز ادامه دادند. مناطق 
 غربی، شــيعه مذهب يا شــافعی بودند و در تمايالت دينی شيوه ماليم و معتدلی داشتند و از 
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اهل بيت: حمايت می کردند. آل بويه بر اين نواحی و نيز نقاط مرزی اين دو بخش، يعنی 
ری، اصفهان و کرمان استيال داشتند و می کوشيدند تضادهای عقيدتی و کشمکش های مذهبی 

را کاهش دهند. )باستانی پاريزی، 1369ش، ص201و202(
گاه متصرفات آل بويه تا طبرســتان و گرگان بسط می يافت و بر اثر هم مرز بودن با دولت 
ســامانی، غالباً ميان اين دو سلســله منازعاتی پيش می آمد که برای هر دو دولت خسارات و 

ضعف هايی به همراه می آورد. )صفا، 1371ش، ج1، ص212(
آل بويه بر نوزايی انديشه سياسی اصرار می ورزيدند و دوران آل بويه، که حدود 110 سال 

به طول کشيد، به سه دوره تقسيم می گردد:
دوره آغازين )333-365ق(: اين دوره ايام تحکيم قدرت به دســت سه پسر بويه و انتقال 

آن به بختيار )پسر معزالدوله( و عضدالدوله )پسر رکن الدوله( بود.
دوره امپراتوری )365- 400ق(: اين دوره با جلوس عضدالدوله بر مسند قدرت شروع شد 
و با حکمرانی پسرانش صمصام الدوله، شرف  الدوله و بها ءالدوله ادامه يافت. اگرچه بدون ترديد 
برجسته ترين فرمانروای آل بويه عضدالدوله بود که در زمانش اين دولت به بيشترين حد قدرت 
و وسعت رســيد، ولی پس از وفاتش اين امپراتوری از هم گسست و رفته رفته بروز اختالف 
بين پسرانش زمينه های اضمحالل و سقوط اين خاندان را رقم زد. )کرم،  1375ش، ص74و75(
چهارده تن از اوالد و اعقاب سه پسر بويه، در بخش هايی از قلمرو اسالف خود، حکمرانی 
مســتقل داشتند که به مناسبت ناحيه تحت امر خويش به ديالمه فارسی، عراق، اهواز، کرمان، 
ری، همدان، اصفهان و کردســتان موسومند. ابواســحاق ابراهيم بن هالل صابی )م.386ق( 
تاريخی درباره اين دودمان با عنوان تاجی نوشته است.  جمال الدين علی بن يوسف قتطی وزير 

نيز اثری در شرح حال اين خاندان،  نوشته است. )دهخدا، 1377ش، ج1، ص190(

اقتدار سياسی و نفوذ اجتماعی آل بويه

آن گونه که ابن ابی الحديد نوشــته اســت، حضرت علی7 در يکــی از بيانات گهربار 
خويش، روی کار آمدن سلســله قدرتمند شيعی آل بويه را پيش بينی کردند )ابن ابی الحديد، 
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1379ق، ج7، ص49( محــدث قمی گويد: امير مؤمنان7 در اخباری غيبی به دولت ديالمه 
اشاره می کند و می فرمايد: »و يخرج من الديلمان بنو الصياد يستقوی امرهم متی يملک الزورا 
و يخلعوا الخلفاء قال قائل يا اميرالمؤمنين فکم مدتهم فقال مأۀ أو يزيد قليال«. )قمی، 1377ش، 
ص280( در اين فرموده موالی متقيان، نه تنها به روی کار آمدن آل بويه اشاره شده، بلکه به 

اقتدار و استيالی آنان بر دستگاه خالفت و مدت فرمانروايی ايشان خبر داده شده است. 
آل بويه بر خالف طاهريان، صفاريان و سامانيان، که از دستگاه خالفت بغداد می خواستند 
مشروعيت آنان را تضمين کند، به حوزه اوليه حکومت خود در نواحی مرکزی و جنوب غربی 
ايران اکتفا نکردند و اقتدار سياسی و نفوذ اجتماعی خلفای عباسی را در اختيار گرفتند و دستگاه 
خالفت صرفاً جنبه اسمی و تشريفاتی داشت. در واقع آل بويه خلفا را عزل و نصب می کردند 
و در کانون امپراتوری اسالمی، فاعل مايشاء بودند. بدون ترديد آنان از قدرتمندترين زمامداران 
شــيعه بودند که بر بخش های مهمی از جهان اســالم در قرن چهارم هجری حاکم گرديدند؛ 
به گونه ای که امت مسلمان نسبت به ساير ملل، به اين دولت مقتدر مباهات می نمودند. )ابن 
خلدون، 1375ش، ج1، ص356 و 579؛ همو، 1391ق، ج4، ص420؛ مســعودی، بی تا، ج4، 

ص276و277(
آل بويه کوشــيدند پيروان اهل بيت: را از تقيد و فشار سياسی مخالفان نجات دهند و 
برای آنان آزادی عمل و سازمانی رسمی به وجود آورند. )خوارزمی، 1390ق، ص164و165(
به قدرت رســيدن حکومت شيعه آل بويه، اين فرصت و ضرورت را برای شيعيان امامی 
فراهم آورد تا ضمن رهايی از وضع مرارت بار گذشته و دست يافتن به اقتدار سياسی، به رشد 
و شکوفايی علمی و فرهنگی بپردازند. دانشمندانی سترگ و بلندپايه در چنين بهار باطراوتی 
تصميم گرفتند بوســتان معرفت و انديشه تشيع را به رويش وادارند و با تأليف آثاری روايی، 
کالمــی و فقهی، ضمن ترميم خأل فکری پيش آمده، با ســالح علمی بــه دفاع از ارزش های 
اعتقادی شيعه پرداخته و جنگ نرم دشمن را بی اثر نمايند. آنان دامنه تعاليم و آموزه های مکتب 
تشيع را توســعه داده و در فضايی آرام و امن، با پيروان مذاهب گوناگون به بحث، مناظره و 
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بررسی های علمی پرداختند. )جاسم جسين، 1367ش، ص211، 223، 228، 213؛ يار شاطر، 
1354ش، ج1، ص156؛ مکدرموت، 1384ش، ص6-4(

بنابراين آل بويه در خدمت به تشــيع صرفاً به مظاهر ســرور در عيد غدير و شعائر حزن 
و اندوه در عاشــورا اکتفا نکردند؛ بلکه تالش خويش را به هر وســيله ممکن در خدمت به 
فرهنگ اهل بيت: مصروف می داشتند؛ همه گونه وسايل و امکانات رفاهی و خدماتی را در 
اختيارشان می نهادند و از بذل اموال فراوان، برای ترقی علمی و معنوی جامعه شيعی، مضايقه 
نداشــتند؛ شيعيان را در جوار مشاهد مشرفه اســکان دادند و مقرری های منظم و هزينه هايی 
برايشان تعيين کردند و در بخشش به ايشان دستی گشاده داشتند؛ زيرا وقتی اين مشاهد مقدس 
از رفاه کافی برخوردار می گرديد، نه تنها اقامت زائران در جوار مراقد اهل بيت: امکان پذير 
و مطبوع می گرديد، بلکه در مجاور آستان های مقدس فعاليت های آموزشی، ارشادی و تربيت 
مرّوجان و مبّلغان پا می گرفت و تکاپوهای علمی و فکری افزايش می يافت. )مظفر، 1368ش، 

ص299-296(
عصر آل بويه را می توان از درخشــان ترين ادوار تمدن اســالمی در قرون ميانه دانست؛ 
چراکه در اين دوره علوم و فنون و معارف دينی بارور گرديد. آثار چشمگير دانشمندان حوزه 
فرمانروايی آل بويه در زمينه های گوناگون علمی و معرفتی، اگرچه برآمده از روند تاريخی و 
متکامل دانش پژوهی در جهان اسالم است، اما نمی توان از وابستگی حداقل بخش های مهمی 
از آن به برخی اميران فرهيخته آل بويه چشــم پوشيد؛ چه بســياری از اين مشاهير در زمره 
وزيران، قاضيان، نقبا، نديمان و مقّربان آنان به شــمار می روند. بازار وّراقان يا کتابفروشــان، 
گذشــته از آنکه مرکز نشــر کتاب بود، علمای هر فن را گرد می آورد و اين افراد در آنجا به 
بحث و تبادل آرا می پرداختند. دانشــوران به تناسب هر فن و ميزان توانايی علمی، از فقيه تا 
رياضيدان، از دستگاه حکومتی حقوق مکفی دريافت می کردند و مورد حمايت ويژه کارگزاران 
اين سلسله قرار داشــتند. )قفطی، بی تا، ص273؛ ابن اثير، بی تا، ج8، ص 608؛ ابن مسکويه، 

1332ق، ج2، ص408(
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ديالمه عالی ترين عواطف و خالصانه ترين احساســات را نثــار اهل بيت: عصمت و 
طهارت و علويان می نمودند و اين حب و عالقه را در جهت گيری های اجتماعی، سياســی، 
 اقدامات و عمران و آبادانی مراقد ائمه: نشــان می دادند. با کسانی که خالف جهت خاندان 
رســول اکرم9 قرار می گرفتند، به دشــمنی می پرداختند و در برابرشان می ايستادند؛ اما در 
اين مســير مراقب بودند خالفی مغاير با تعاليم معصومين مرتکب نگردند. )خوانساری، ج7، 

ص538؛ ابن ابی الحديد، 1379ش، ج1، ص28( 

تفاهم و انسجام جوامع مذهبی

در دوران آل بويه، شــيعه اماميه مســلط بر عراق و ايران بود و اصــول اعتقادی آنان را 
دانشمندانی بلندپايه به طرزی محققانه، عالمانه و نمايان تدوين کرده بودند. دولت ديالمه هم 
با وجود انجام فعاليت ها و خدماتی در جهت احيای آداب و سنن شيعيان، اما در گرايش های 
اعتقادی خود، چندان مبالغه و تعصب نشــان نمی دادند و در برخورد با مذاهب و فرق ديگر، 

اهل تحمل و گذشت بودند.
در نواحی تحت قلمرو آل بويه پيروان اديان و فرق گوناگون از نظر آماری، قابل مالحظه 
بودند. اين افراد غالباً در اقامه مراســم و آيين های خويش آزادی داشتند و در مقابل پرداخت 
جزيه و خراج، در ذّمه حمايت آنان قرار داشتند. اما اعطای مناصب اداری و مشاغل حکومت 
در دستگاه آل بويه نشانه ای از سعه صدر ديلميان و اعتماد بر برخی شايستگی های ايشان بود. 
موقعی که بين مســلمانان و مجوسيان در شيراز نزاعی پديد آمد و خانه  های افراد زردشتی به 
غارت رفت و در اين درگيری عده ای کشــته شدند، عضدالدوله از اين بابت مشوش گرديد 
و عامالن اين فتنه را شناســايی کرد و مجازات نمود. )مصاحــب، 1387ش، ج1، ص203؛ 

زرين کوب، 1371ش، ج2، ص480؛ دائرة المعارف بزرگ اسالمی، ج1، ص640(
فرمانروايان ديالمه اگرچه به شيعه اماميه اعتقادی راسخ داشتند، ولی با توجه به مقتضيات 
زمان، مصالح سياسی و اينکه در پايتخت اهل تسنن حکومت می کردند و اقليت قابل توجهی 
از شــيعيان در بغداد ســاکن گرديده بودند، می کوشــيدند در رفتار با اهل تسنن گرايش های 
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آميختــه به تعصب و تصميم های جانبدارانــه از خود بروز ندهند. در واقع قصد آنان  اين بود 
که يک حق حکمرانی برای شــيعه برقرار کنند که در پرتو اين نظام سياســی، پيروان مذهب 
اهل بيت : از برخی الزامات تقيه بياســايند؛ در عين حال از به وجود آمدن تنش و آشوب 
بين فرق اســالمی جلوگيری می نمودند و سعی می کردند يک نوع تعادل سياسی اجتماعی به 
دور از افــراط و تفريط در نواحی تحت قلمــرو خود حاکم نمايند. از اين جهت در برخورد 
با مســلمانانی که شيعه نبودند، رفتاری نيکو و توأم با بردباری داشتند و از تکريم و انعام آنان 
فروگذار نبودند. اين وسعت نظر و بها دادن به آزادی فکر و عقيده، به همراه تشويق اهل علم 
و حمايت از دانشمندان و متفکران، عاملی برای ترقی فرهنگی، اعتالی کوشش های پژوهشی 
و گام برداشــتن به سوی شکوفايی تمدن اســالمی بوده است. )مارتين مکدروت، 1384ش، 

ص21-23؛ پورسيدآقايی، 1379ش، ص379؛ مظفر، 1368ش، ص249(

آل بويه بــرای آرام کردن فضای فکری، تبليغی و فرهنگی حاکم بر جوامع اســالمی، با 

فعاليت های طرفداران فرقه هايی که راه افــراط را می پيمودند، مبارزه می کردند.  مهلبی، وزير 

باکفايــت اين دولــت، با جلوه  های صوفی گری و غاليان با قاطعيت رفتار کرد و دســتور داد 

گروهی که عقايد و افکار منحرف داشــتند، محبوس و مضــروب گردند. همچنين از وعظ 

و خطابــه افرادی که به منازعــات دامن می زدند، جلوگيری می کردنــد. )کرومر، 1375ش، 

ص79و80(

عضدالدوله و برخی اخالفش در عراق و فارس، با رفع تظاهرات عليه عقايد و آموزه های 

ديگر مذاهب اسالمی،  کوشيدند تا حدودی از اختالفات مذهبی و برخوردهای خشن فرقه ای 

پيشگيری کنند؛ حتی شيعيان را از اهانت به رهبران و شخصيت  های مورد احترام فرق اسالمی 

منع می نمودند تا از توســعه منازعات کاسته شــود. )مظفر، 1368ش، ص294؛ زرين کوب، 

1371ش، ج2، ص479و480( 
ديلميان هرگز در پی آن نبودند که شــيعيان را به جان ديگر مســلمانان بيندازند؛ زيرا از 
مذاهب اسالمی کسانی در تشکيالت اداری، قضايی و لشکری آنان مناصبی در اختيار داشتند. 
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بديهی است آنان می کوشيدند از ميان شــيعيان دوازده امامی، پشتيبانی استوار و مطمئن برای 
خود فراهم نمايند؛ اما نه به بهای اينکه پيروان مذاهب اسالمی را از خود برنجانند يا به افکار 

و عقايد ايشان وقعی ننهند. )يار شاطر، 1354ش، ج1، ص156(
با اين وصف در عصر اين سلسله شکاف های اعتقادی به نزاع های طوالنی و خونينی مبدل 
می گرديد. در اين عصر ســاکنان محله کرخ بغداد، که در بخش  غربی اين شــهر قرار داشت، 
شيعه دوازده امامی بودند. آنان مساجدی برای اقامه نماز جمعه و ساير مراسم مذهبی داشتند 
که معروف ترين آنها مسجد براثا بود. در اطراف اين محله، محله هايی وجود داشت که ساکنان 
آن سنی مذهب بودند. حنبلی ها ميان بخش شرقی و جنوب غربی کرخ، در محله باب البصيره 
اقامت داشتند. در نهر القاليين واقع در جنوب کرخ نيز عده ای با مذهب حنبلی مقيم گرديده 
بودند. اهالی مســتقر در جنوب شرقی کرخ نيز اهل تسنن بودند. اين موقعيت باعث گرديده 
بود محله کرخ، جز اوقاتی که ميان ســنی و شيعه آشــتی و روابط دوستانه برقرار بود، مکرر 
در معــرض حمله هجوم قرار می گرفت. در مواردی بــا تحريک برخی رجال صاحب نفوذ 
سياســی اجتماعی به اين محله حمله می شد؛ اموال و سرمايه مردم به غارت می رفت و خود 
محله هم به آتش کشــيده می شد که اين گونه خشونت ها به هيچ وجه جنبه اعتقادی نداشت؛ 
اگرچــه عامل اين فتنه ها پيرو مذهب عامه بود. )زرين  کوب، 1371ش، ج2، ص479؛ کرومر، 
1375ش، ص78؛ جعفريان، 1393ش، ص371-377، يادنامه عالمه شريف رضی، 1366ش، 
ص326و327؛ مارتين مکدرموت، 1384ش، ص23( در ســال 392 هجری زد و خورد ميان 
عياران چنان شــدت يافت که فرمانده آل بويه مســتقر در عراق مأمور فرو نشاندن آن گرديد 
و کسانی را که در افروخته شدن اين فتنه دست داشتند، صرف نظر از گرايش مذهبی، تبعيد 

کردند. )مکدرموت، 1384ش، ص23(
دانشمند،  محدث متکلم و فقيه جهان تشيع، شيخ مفيد )336-413ق( که در عصر ديلميان 
با عزت و جالل می زيست و از طريق مناظره و مجادله با مخالفان به دفاع از ارزش های شيعه 
و معارف ناب اهل بيت: می پرداخت و آنان را وادار به عقب نشينی از ديدگاه های غلط خود 



فصلنامه فرهنگ زيارت
134

وامی داشــت، در مواقعی گردباد تنگ نظران و رشــک ورزان و زمانی آتش عداوت بدخواهان 
آرامش اين عالم فرزانه را بر هم می زد و برايش گرفتاری هايی به وجود می آورد.  در سال 398 
هجری عده ای از ساکنان باب البصره به مسجدی که در باب الرياح کرخ قرار داشت و پايگاه 
فعاليت های ارشادی شيخ مفيد بود، رفتند و وی را مورد اهانت و دشنام قرار دادند. اين رفتار 
مذموم، آتش خشم شيعيان را برانگيخت و درگيری هايی را بين آنان و مخالفان به وجود آورد. 
)ابن جوزی، 1358ق، ج7، ص227( شيخ مفيد، که رياست طايفه اماميه را عهده دار بود، برای 
فرونشاندن اين آشوب ها و جلوگيری از گسترش نزاع ها برای مدتی کوتاه محل اقامت خويش 
را ترک می کرد و بعد از آرام گرديدن اوضاع باز  گشــت. )مقاالت فارسی، 1413ق،  جزء 55، 
ص96و97( اين منازعات باعث آتش ســوزی در محله کرخ و آتش گرفتن منزل دانشــمند 

پرآوازه، سيدمرتضی علم الهدی گرديد. 
در ســال 448 هجری طغرل بيک ســلجوقی، با تحريکات عده ای از عوام،  به محله کرخ 
بغداد يورش برد و اهالی بی پناه آن را به خاک و خون کشــيد.  دو ســال بعد، به فرمان وی، 
کتابخانه عظيم و غنی ابونصر شاپور بن اردشير در اين ناحيه طعمه حريق گرديد و ذخيره های 
ارزشــمندی از فرهنگ و تمدن اسالمی در شــعله  های جهل و خرافه سوخت.  در اين توطئه 
فرهنگی ـ نظامی عليه شيعيان، که تا سال 451 هجری تداوم داشت، چندين مرتبه کتابخانه شيخ 
طوسی و نيز دست نوشته های آن فقيه واال مقام به آتش کشيده شد. )ابن حوزی، 1358ق، ج8، 

ص179؛ االعالم، 1404ق،  ج6،  ص84؛ جعفريان، ص378(
مورخان ايــن دوره، همچون ابن کثير، ابن جوزی و ذهبی، به دليل گرايش های فکری و 
مذهبــی در ثبت گزارش های مربوط به منازعات عصر آل بويــه منصفانه برخورد نکرده  اند؛ 
چنان که ذهبی ذيل حوادث ســال 449 هجری هيچ اشــاره ای به غارت منزل شــيخ طوسی 
نمی کند. به عالوه بين طرفداران مذاهب اهل سنت درگيری پيش می آمد؛ چنان که در حوادث 
سال 447 هجری بين شافعی ها و حنبلی ها نزاع رخ داد و خوف چنان بر اشاعره سايه افکند که 
در نماز جمعه هم حاضر نمی گرديدند. در اين ميان گاهی يهوديان مورد تعرض واقع می شدند. 
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پاره ای منابع تاريخی نوشته اند که سبب اين امر، طرفداری يهودی ها از شيعيان بود که در اعالم 
اين نظر اغراض خاصی بوده اســت. )ابن اثير، بی تا، ج6، ص187؛ ابن جوزی، 1358ق، ج9، 

ص375؛ کرومر، 1375ش، ص146؛ ملک مکان، 1389ش، ص288و289(

دوران معزالدوله

اولين فرمانروای آل بويه، علی عمادالدوله بود که پس از فتح اصفهان در سال 321 هجری 
به امارت رسيد و بعد از اداره امور کشوری و لشکری به گسترش قلمرو آل بويه پرداخت. او 
در تمام مدت حکومت خويش با مردم به مهربانی رفتار کرد و بساط انصاف و عدالت را در 
سراسر مملکت خويش گسترانيد و نام نيکی از خود به يادگار نهاد. عمادالدوله اميری بخشنده،  
بردبار و با تدبير بود و تمام برادرانش از وی همچون پدری ناصح و دلسوز پيروی می کردند؛  
چنان که معزالدوله، که در بغداد فرمان می راند، از دستورش سرپيچی نکرد و همين وفاق رمز 
اقتدار و ماندگاری دولت ديلمی گرديد. علی عمادالدوله با اسيران خوشرفتاری داشت و آنان 
را مورد عفو قرار می داد؛ چون بر فارس استيال يافت در عمران و آبادانی اين منطقه کوشيد و 
اجازه  نداد سپاهيان و کارگزارانش به بهانه  های گوناگون بر مردم ستم روا دارند. وی، که اولين 
حاکم فارس به شــمار می آيد، در ســال 338 هجری در شيراز درگذشت. )پرويز، 1363ش،  
ص57؛ ميرخوانــد، 1338ش، ج4، ص45؛ ابراهيــم حســن، 1386ش، ص586؛ خضری، 

1387ش، ص149؛ امين، 1386ق، ج1، ص493؛ شوشتری، 1392ش، ج5، ص201(
پس از علی عمادالدوله، برادرش حسن، ملقب به رکن الدوله، زمام امور ديلميان را عهده دار 
شــد و برادرش معزالدوله به نيابت از او در عراق فرمان راند. معزالدوله اميری علم دوست و 
هنرپرور بود و عالم و محدث معاصرش، شــيخ محمد صدوق را تعظيم و تکريم می نمود. او 
توسط رکن الدوله به مرکز حکومت فرا خوانده شد تا به ترويج عقايد و معارف اماميه بپردازد. 
او موفق شد کتاب من اليحضره الفقيه را، که در زمره کتب اربعه شيعه است، به رشته نگارش 
درآورد. کافی کلينی و دو کتاب تهذيب و استبصار شيخ طوسی از ديگر کتاب های مهم شيعه 

به شمار می آيد.
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صدوق، که در ری اقامت داشــت، با حمايت رکن الدوله نگاشــته های ارزشمند ديگری 
را تأليــف کرد. رکن الدوله حدود 44 ســال فرمانروايی نمود که هفده ســالش را با برادرش 
عمادالدوله معاصر بود . )شوشتری، 1392ش، ج5، ص206؛ ابن کثير، بی تا، ج8،  ص303؛ ابن 
مســکويه، 1332ق، ج2، ص120؛ خضری، 1387ش، ص160؛ زرين کوب، 1371ش، ج2، 

ص430؛ پرويز، 1363ش، ص61؛ جعفريان، 1393ش، ص379(
ســه برادر بويهی با تالش های ســتودنی و تحمل رنج های وافر و نبردهای متعدد موفق 
گرديدند فارس را به عنوان پايگاه اساسی خود در آورند و بستر را برای تصرف خوزستان و 
ســپس عراق فراهم کنند. سرانجام معزالدوله در سال 331 هجری بصره را در اختيار گرفت. 
در يازدهم جمادی االول سال 334 هجری، وی موفق شد به بغداد قدم بگذارد؛ درحالی که از 
خالفت عباســی جز عنوانی نمانده بود. او خليفه وقت، المستکفی باهلل را از قدرت خلع کرد 
و خالفت را به المطيع هلل سپرد. با اين حال تثبيت اوضاع بغداد، به سود ديلميان هنوز روشن 
نبود؛ زيرا لشکر ناصرالدوله حمدانی، که گرايش های شيعی داشتند، در سمت شرقی اين شهر 
استقرار داشتند. معزالدوله با استفاده از تانک جنگی، رقيب حمدانی را منهدم کرد. ناصرالدوله 
به موصل گريخت و بدين گونه دولت آل بويه به فرمانروايی معزالدوله در عراق استقرار يافت. 
کارگزاران و نظاميان ترک از تشــکيالت حکومتی حذف گرديدند و به سوی نواحی شمالی 

عراق رانده شدند و تمام اين سرزمين تابع فرامين آل بويه گشت.
معزالدوله 21 ســال حکومت کرد: سه ســال معاصر عمادالدوله و هيجده سال در عصر 
رکن الدولــه. در اين مدت او نه تنها اميراالمرا که خليفۀ الخلفاء بود؛ چراکه حتی بر دســتگاه 
خالفت عباسی احاطه يافت. معزالدوله از تمکنی که به دست آورد، به خوبی استفاده کرد؛ زيرا 
رســوم پسنديده بنيان نهاد و آداب مذمومی که عراق را دچار تشتت و پراکندگی می  ساخت، 
برانداخت؛ به عمران نواحی گوناگون اين ســرزمين اهتمام جدی نشان داد و ويرانه ها را آباد 
کرد. همچنين روابط سياســی خود را با دولت های همسايه استوار نمود، شيعيان را از الزام به 
تقيه رهانيد،  علويان و طالبيان را در هيئتی مســتقل از عباسيان سازماندهی کرد و بر اقتدار و 
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عزت آنان و شــيعيان افزود. )خواندمير، 1362ش، ج2، ص154؛ ابن مسکويه، 1332ق، ج2،  
ص85؛ مستوفی، 1387ش، ص412؛ مصاحب، 1387ش، ج1، ص208؛ شوشتری، 1392ش، 
ج5، ص207؛ ابراهيم حسن، 1386ش، ص586؛ زرين کوب، 1371ش، ج2، ص430؛ تاريخ 
ايــران، پژوهش کمبريــج، 1379ش، ج4، ص228 و 239؛ کرومر، 1375ش،  ص87؛ پرويز، 

ص74-76؛ اميرعلی، 1366ش، ص304و305(

احيای فرهنگ و شعائر شيعيان در عصر معزالدوله

احمــد معزالدوله ديلمی با وجود گرفتاری های گوناگــون، با صالبت بر عراق حکومت 
کرد. اين ســرزمين، که طی سال های متوالی گرفتار آشوب های فرماندهان ترک بود، در پرتو 
حکومت آل بويه از آرامش و امنيت نسبی برخوردار شد و قلمرو فرمانروايی وی از يک سو 
تا موصل و از ديگر سو تا عمان توسعه يافت. در اين ايام نه تنها نفوذ شيعيان افزايش يافت، 
بلکه آنان موفق شدند شعائر خود را آشکارا انجام دهند. آستان مقدس ائمه هدی: در عراق 
به طرزی شــکوهمند بازسازی و آباد گرديد و ســنت زيارت اعتاب مقدس متداول گشت. 

)جعفريان، 1393ش، ص374و375؛ همو، 1378ش، ص132و133( 
محورهای فعاليت های معزالدوله به شرح ذيل است: 

1. قبل از روی کار آمدن آل بويه شــيعيان اگرچه عيد غدير خم را گرامی می داشتند، اما 
شرايط به گونه ای بود که آنان اجازه انجام مراسمی آشکار نداشتند. احمد معزالدوله زمينه هايی 
به وجود آورد که روز هيجدهم ذی الحجه، که مقارن با اين عيد مبارک بود، جشن و سرور و 
شادمانی از شعارهای علنی شيعه گردد. او فرمان داد مردم خيمه ها را برپا کنند و آنها را بيارايند 
و جامه ها و پارچه های زيبــا بر خيمه ها بياويزند و به آتش بازی پرداخته و عوامل دولتی هم 
طبل و شيپور بنوازند. شيعيان کرخ عالوه بر اين موارد شتری نحر کردند و بامدادان به زيارت 
مقابر قريش )کاظمين( رفتند. در تمام دوران حکومت معزالدوله و در اثنای حکومت پسرش 
عزالدوله بختيار، مجالســی بدين مناسبت برگزار می گرديد که واکنش خشونت آميز حنبلی ها 

را بر می انگيخت.
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عوام اهل سنت در سال 389 هجری در مقام معارضه و رقابت با جشن عيد غدير شيعيان، 
روز 26 ذی الحجه را، که ســال ورود رســول اکرم9 به همراه خليفه اول به غار ثور است، 
 جشــن گرفتند. اما با وجود اين مخالفت ها و برخی اعتراض هــا روز غدير همچنان گرامی 
داشته می شــد. البته در دوره اختالف بين جانشينان عضدالدوله و مقارن با ظهور انحطاط در 
قدرت آل بويه، به منظور جلوگيری از توسعه منازعات و بروز آشوب ها، اقامه اين گونه مراسم 
برای هر دو فرقه ممنوع شــد. )همدانــی، 1381ق، ج1، ص187؛ ابن جوزی، 1358ق، ج7، 

ص16 و 207(
2. معزالدوله اولين فرمانروای شــيعه است که مراسم سوگواری برای خامس آل عبا را 
رســمی نمود و گسترش داد. وی در ســال 352 هجری، ضمن متداول کردن عزاداری های 
محرم، دســتور داد مردم در دهه اول اين ماه محل کســب و کار و بازارها را بســته، لباس 
سياه بپوشند و به تعزيه داری بپردازند و اظهار حزن نمايند. در روز عاشورا خريد و فروش 
موقوف گرديد، گوسفند ذبح نشد، طباخ  ها غذايی نپختند، مردم آب ننوشيدند و در بازارها 
خيمه بپا کردند و بانوان بر سر و روی خود می زدند و بر ساالر شهيدان ندبه می کردند؛ آنان 
به صورت دســته جمعی در بازارها و معابر حرکت می کردند، درحالی که ژوليده و آشفته به 

نظر می رسيدند.
اين برنامه ها تا اواخر حکومت ديلميان برگزار می گرديد و اگر روز عاشورا با عيد نوروز 
يا جشــن مهرگان مصادف می گرديد، مراسم شادی به تأخير می افتاد. حنبلی ها به دليل اينکه 
دولت آل بويه حامی ســوگواری های شيعيان بود،  قادر به ممانعت از آن نبودند؛ اما رفته رفته 
برای مقابله با آنان درگيری ايجاد می کردند يا مراســم را برهم می زدند و به خانه  های شيعيان 

در کرخ بغداد هجوم می بردند و منازعات خونينی را رقم می زدند.
به نظر می رســد شــيعه، به مناسبت فرا رســيدن محرم و ايام ماتم، عالوه بر سينه زنی و 
عزاداری های متداول، نوعی نمايش های مذهبی داشتند که ياد شهيدان کربال را در اذهان زنده 
می کرد. در واقع به شبيه خوانی و تعزيه ســرايی می پرداختند؛ زيرا افرادی که پيرو اهل تسنن 
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بودند، در محله ســوق الطعام بغداد برای خنثا کــردن اين نمايش ها، ماجرای جنگ جمل را 
در قالب صحنه هايی بازســازی کردند. )ابن جوزی، 1358ق، ج7،  ص9؛ ابن اثير، بي تا، ج7، 
ص257؛ ابن مســکويه، 1332ق، ج5، ص260؛ فقيهی، ص267؛ يارشــاطر، 1354ش، ج1، 
ص156؛ احمدی، 1391ش، ص296؛ مدرس بستان آبادی، 1380ش، ص238؛ محدث قمی، 
1377ش، ص275؛ گلــی زواره، 1375ش، ص27و28؛ همو، 1382ش، ص24-26؛ محيط 

طباطبايی، 1354ش، ص4و5(
3. از جمله نشــانه های شــيعه ذکر عبارت »حی عل خريالعمل« در اذان بود که معزالدوله 
مؤذن  هــا را موظف کرد آن را در اذان بر زبان بياورند. قاضی تنوخی، به نقل از کتاب االغانی 

ابوالفرج اصفهانی، گفته است: 
مؤذنی در قطيفه بغداد )کاظمين کنونــی( در اذان جمله »حی علی خريالعمل« را 

می گفت. هنگام استيالی سلجوقيان بر آل بويه، اهالی محله شيعه نشين بغداد )کرخ( 

مجبور شدند به جای عبارت مذکور جمله »الصلة خرٌي من النوم« را در اذان بگويند. 

)قاضی تنوخــی، 1391ق، ج2، ص133؛ ابن جوزی، 1358ق، ج8، ص172؛ فقيهی، 

ص457-458؛ ملک مکان، 1389ش، ص233(

همچنين مؤذن ها عبارت »اشهد اّن علياً ول اهلل« را در اذان بر زبان آوردند که اين شيوه علنی 
و متداول گرديد و تا قرن پنجم هجری ادامه داشت تا اينکه طغرل سلجوقی آن را منع کرد و 
تا زمان شــاه اسماعيل صفوی کسی اجازه نداشت در اذان به واليت حضرت علی7 گواهی 
بدهد. )قاضی تنوخی، 1391ق، ج2، ص133؛ يادنامه عالمه شريف رضی، 1366ش/1406ق، 

ص310و311؛ روملو، 1357ش، ج2، ص61(
4. معزالدوله توصيه کرد دانشــمندان، شــاعران و سخنوران و واعظان به تدوين آثاری از 
منظوم و منثور درباره خاندان طهارت: بپردازند و خطبا هم بر سر منبرها از مکارم و منزلت 
آن فروغ های فروزان بگويند. قبل از اين دوران شيعيان يارای تصريح عقايد خود را نداشتند، 
مگــر اينکه از جان خويش بگذرند. آن امير ديلمی، موانع چنين فشــارها و محدوديت ها را 
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برطرف کرد؛ البته در همين ايام شــيعيان از گزند معانــدان مصون نبودند و افرادی از پيروان 
 و محبــان ائمه، که در کوچه و بــازار حرکت می کردند و ابياتی در مــدح و منقبت خاندان 
رســول اکرم9 با صــدای بلند می خواندند، گاه دچار رنج ها، صدمــات و جراحات زيادی 
می شدند و در مواردی اتفاق می افتاد که زبانشان را می بريدند )فقيهی، ص455 -456؛ يادنامه  

عالمه شريف رضی، 1366ش/1406ق، ص308-307(
5. معزالدوله زيارت اعتاب مقدســه را برای شيعيان و عالقه مندان به ساحت مقدس اهل 
بيت عصمت و طهارت هموار ساخت و موانع آن را از بين برد. پيش از آن کسانی که به اماکن 
زيارتی در عراق مشــرف می گرديدند، با خشونت ها و يورش های خونين روبه رو می شدند و 
در مواقعی به قتل می رســيدند.  با روی کار آمدن معزالدوله سفرهای زيارتی شيعيان به سوی 
نجف و کربال، با ســهولت انجام می پذيرفت و حتی وســايل آسايش زائران فراهم می آمد و 
خيمه هايی برپا می کردند تا زوار در آنها به اســتراحت بپردازند.  از ايشان نيز توسط خدمه و 

مجاورين حرم های مقدس پذيرايی به عمل می آمد.
شيعيان محله کرخ بغداد، در نيمه شعبان، هنگامی که برای زيارت عازم کربال می گرديدند، 
تخت هايی محمل مانند با خود حمل می کردند، حتی فرمانروای آل بويه و کارگزاران عالی رتبه 
با نوعی فروتنی و خاکساری پياده به عتبات عراق عزيمت می نمودند و با شور و شوق خاصی 
به زيارت مراقد شــريف معصومين: می پرداختنــد و در ضمن فرمان هايی برای رفاه حال 
زائران، مجاوران حرم،  کارکنان و علويان صادر می کردند. )همدانی، 1381ش، ص121 و 156؛ 
ابن جوزی، 1358ق، ج8، ص179؛ رازی قزوينی، 1391ش، ص452 و 608؛ فقيهی، ص461؛ 

ملک مکان، 1389ش،  ص233(
6. با توجهی که معزالدوله به کانون های زيارتی داشــت، مقدمات رشــد و توسعه نجف 
اشــرف فراهم شــد و از آن پس اين ديار علوی رو به آبادنی نهاد و در آن عالوه بر ساخت 
و سازهايی در حرم مطهر، ســاختمان هايی چون مدارس علوم دينی، کتابخانه، مراکز اسکان 
زائران، بازارها و معابر مناسب احداث گرديد و برای امور رفاهی و خدماتی آن از قبيل تأمين 



شماره37،زمستان1397
141

آب مورد نياز شــهر و نيز مزارع و باغات سرســبز تمهيداتی انديشيده شد و با اين تحوالت 
دوران شــکوه و اقتدار نجف اشــرف آغاز گرديد. پس از معزالدوله،  عضدالدوله در افزايش 
جالل اين ديار، به لحاظ توسعه و عمران شهری، سعی وافر نمود )احمديان شالچی و ديگران، 

1388ش، ص56و57(
در عصــر معزالدوله آبادانی کربالی معال وارد مرحله جديدی گرديد و تزئينات هنری و 
فنون معماری اين شــهر مقدس، به خصوص آجرکاری و ساير جلوه هايی که در حرم مطهر 
امام حسين7 و ساير بناهای اين ديار به کار گرفته شد، به اوج شکوفايی خود رسيد. آستان 
حسينی و عمارت های فرعی آن پيشرفت چشمگيری نمود و امکانات و ظرفيت های اجتماعی 
و اقتصادی ارتباطی آن تقويت گرديد. بازرگانی آن توسعه يافت و کشاورزی کربال گسترش 
پيــدا کرد؛ از نظر علمی و ادبی به مرحله وااليی نايــل گرديد و روح تالش،  اهتمام و رونق 
فکری،  عملی،  ادبی و فرهنگی در آن ديده شــد؛ مشــاهير علمی و ادبی از آن برخاستند يا به 
ســوی اين ديار حماسه و ايثار مهاجرت کردند. )سلمان هادی الطعمه، 1403ق، ص36و37؛ 

االنصاری، 1387ش، ص110(
بعد از روی کار آمدن احمد معزالدوله و خاتمه يافتن دوران اختناق و فشارهای سياسی، 
شيعيان از اطراف و اکناف به سوی آستان کاظمين کوچيدند و اين شهر رو به آبادانی گذاشته 
شد. در ســال 336 هجری به امر اين فرمانروای آل بويه عمارت های قبلی اين مکان شريف 
تخريب گرديد و به جايش عمارت عظيمی بنا گشــت و روی هر يک از دو مضجع مقدس 
ضريحی از چوب ســاج، که به لحاظ جلوه های هنری با ارزش بود، نصب گرديد و بر فراز 
آنها دو گنبد رفيع احداث شــد. در مقابل عمارت آستان صحنی وسيع ساخته شد و فضاهای 
داخل اين بنای مقدس به طرز باشــکوهی تزئين گرديد. قنديل هــای طال و نقره آويختند و 
برای تأمين امنيت زائران و مجاوران حرم و تشــريفات ويژه سه گردان سرباز در مقابل آستان 
کاظمين اســتقرار يافت. معزالدوله در مقابل اين آستان مبارک عمارت شکوهمندی بنا کرد و 
در روزهای پنج شــنبه همراه وزيران، اعيان، اشــراف و فرماندهان خويش به کاظمين تشرف 
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می گرديد و در بنای فوق اقامت می گزيد و صبح شــنبه بــه مقر حکومت خود در بغداد باز 
می گشت. )خضری، 1378ش، ص168؛ دائرۀ المعارف تشيع، 1383ش، ج1، ص107و108؛ 

ايدرم، 1380ش،  ص41و42(
همين بناهای جديد و توجه به آبادانی کاظمين، باعث ازدياد خانه سازی در اطراف روضه 
مقدسه گرديد. به دليل برقراری امنيت و آرامش و زايل گرديدن برخی نگرانی ها،  قلمرو شهر 
به سرعت گسترش يافت. همچنين مردم هدايای نفيسی که ساخته هنرمندانی خوش ذوق بود، 
به آن آســتان شــريف اهدا می کردند. معزالدوله برای تثبيت معنويت حرم کاظمين، تا شعاع 
 يک کيلومتری را محدوده اين مکان مبارک قرار داد. هر کس خود را به اين ناحيه می رسانيد، 
 از تعقيــب و مجــازات مأموران در امان می مانــد. در اطراف صحن هــم حجره هايی برای 
سکونت دانش پژوهان شيعی احداث گرديد و در ضلع شرقی آن مدرسی برای تدريس معارف 
قرآنی و روايی تدارک ديده شــد. )آل ياسين، 1371ش، ص27و28؛ جعفر الخليلی، 1407ق، 

ج9، ص163(
ابی الحســين احمد بن بويه )معزالدوله( پس از غلبه بر ناصرالدوله آل حمدان و حاکميت 
آرامش بر ســامرا وارد اين شــهر گرديد و اموال زيادی صرف عمران آن نمود و گنبد بزرگی 
بر مرقد امام هادی و امام حسن عسکری8 برآورد و حرم مجللی در اطراف آن مرقد مطهر 
احداث نمود؛ صحنی باشکوه برای آستان مقدس عسکريين ساخت و به دستور وی ضريحی از 
چوب ساج به جلوه های هنری روی مضاجع شريف نهادند؛ سرداب غيبت حضرت مهدی] 
را بازسازی نمود و حقوق ماهيانه ای برای خدمه حرم مقدس تعيين کرد و تمام تأسيساتی را 
که ناصرالدوله حمدانی ناتمام گذاشته بود،  کامل کرد. )صحتی سردرودی، 1389ش، ص73؛ 

دائرۀ المعارف تشيع، 1383ش، ج1،  ص92(
معزالدوله در ســال 356 هجری، پس از 21 سال حکومت بر عراق درگذشت و  دانشمند 
و محدث بزرگ شــيعه، ابن قولويه قمی )م.369ق.(، که با دعوت وی به بغداد آمده بود،  بر 
پيکرش نماز خواند.  جســدش را در معزيه )منزل شــخصی او( در شماسيه بغداد به امانت 
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 گذاشــتند تا اينکــه فرزند عزالدوله بختيار، وقتــی زمام امور آل بويــه را در اختيار گرفت، 
 مقبره باشــکوهی در جوار حرم کاظمين برای پدر بنا کرد و در ســال 358 هجری جنازه اش 
 را با تشــريفات خاصی بــه اين آرامگاه انتقــال داد. )آل ياســين، 1371ش، ص80؛ ايدرم، 

1380ش، ص43(
عزالدوله بختيار از سال  356 تا 367 هجری به مدت يازده سال بر عراق حکم راند. وی 
جوانی دلير، شجاع، سلحشور و بخشنده بود. اين امير ديلمی کوشيد نزاع بين شيعه و سنی را 
به صلح و آرامش و انســجام مبدل سازد. در يکی از درگيری های بين شيعيان و پيروان ديگر 
مذاهب اســالمی،  حنبلی ها غالب آمدند.  چون گزارش اين وضع به گوش عزالدوله رســيد، 
برايش مســلم شــد که اين غلبه با تحريکات يکی از کارگزاران عالی رتبه دستگاه حکومت 
صورت گرفته اســت. پس او را، که فردی متعصب و متصلب در مذهب خود بود، از سمت 
خويــش عزل کرد. عزالدوله عليه زيدی ها اقــدام کرد و به دنبال آن ابوعبداهلل داعی، بغداد را 
به قصد طبرســتان ترک گفت. هنگام يورش روميان به قلمرو آل بويه، کشمکش های فرقه ای 
فزونی گرفت. محله کرخ غارت گرديد و به آتش کشــيده شد. در اثنای لشکرشی اين حاکم 

ديلمی عليه حمدانيان، بار ديگر آشوب هايی بر عراق سايه افکند.
در تابستان 363 قمری سردار ترک سبکتگين با پشتيبانی سربازان ترک سنی مذهب، عليه 
امير متکی، به حمايت شــيعيان ديلمی، ســر به شورش برداشــت. عزالدوله بختيار در سال 
 361 قمری به قصد زيارت بارگاه اميرمؤمنان7  به نجف اشــرف رفت. سه سال بعد همراه 
حسين بن موسی نقيب و محمد بن عمرو علوی بار ديگر برای زيارت عازم ديار علوی گرديد. 
در ســال 366 قمری شريف ابوالحســن محمد علوی را به نيابت خود در بغداد معين کرد و 
خود،  رهسپار کربالی معال شد تا آستان حسينی را زيارت کند و به اوضاع رفاهی، خدماتی و 
ارتباطی اين ديار مقدس رسيدگی کند. سرانجام عزالدوله در نبرد با عضدالدوله از وی شکست 
خورد و با کشته شدن او، زمام امور آل بويه به ابوشجاع فناخسرو عضدالدوله، واگذار گرديد. 
)شوشتری، 1392ش، ج5، ص209؛ ابن مســکويه، 1332ق، ج6، ص304 و 355؛ همدانی، 
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1381ش، ص231؛ ابراهيم حســن، 1386ش، ص588و 589؛ مشکور، 1363ش، ص177؛ 
فقيهی، ص463؛ کرومر، 1375ش، 81(

دوران عضدالدوله

عضدالدوله پسر بزرگ و جانشين رکن الدوله، يکی از نامورترين شخصيت های دوران آل 
بويه است که عصر رنسانس اسالمی در عهد حکومت پر صالبت و توانمند او بود که به قله 
پرشکوهش رسيد. او، که اليق ترين و فعال ترين فرمانروای آل بويه است، بدون آنکه اختيارات 
خويشــاوندان خويش را محدود سازد يا تهديد نمايد، به سرعت به عنوان صدر اين خاندان 
شناخته شد؛ بدين ترتيب استقرار و استحکام قطعی حکومت آل بويه و نظم سازمان داخلی آن 
مرهون تدبير و کاردانی اوست؛ تا به جايی که اين سلسله در نتيجه مساعی وی به اوج قدرت 

و اعتالی خود نائل آمد. 
عضدالدوله از سال 369 هجری عمران عراق را آغاز کرد. فرمان داد ساختمان ها و معابری 
که در اثنای دوره فتنه ويران شــده بودند، بازســازی شــود و جالل و شکوه سابق را به آنها 
برگردانند. او نوسازی را از مسجد جامع بغداد آغاز کرد و در اين راه از صرف مبالغ هنگفت 
دريغ نورزيد. برای خازنان مســاجد، مؤذن  ها، ائمه جمعه و جماعات و قاريان قرآن مواجب 
تعيين کرد.  ســپس به نوسازی مساجد آسيب  ديده حومه شــهر پرداخت و موقوفات آنها را 
بازگردانيد. نقيــب علويان بر اين اصالحات نظارت می کــرد و صاحب منصبان نظامی قابل 

اعتمادی آن را عملی می نمودند.
عضدالدوله در قدم بعد وام های سهل الوصولی از خزانه در اختيار مالکانی گذاشت که در 
ماجرای آشوب های سياسی ـ  نظامی اموالشان نابود شده بود. او بر آنان تکليف کرد مستغالت را 
با تمامی ساختمان ها و شکوه ظاهرشان احيا کنند. به صاحب منصبان و درباريان، که در ساحل 
دجله از خود خانه هايی داشتند، دستور داد اين بناها را بازسازی کنند. جوی های مورد استفاده 
باغات و مزارع و نيز آب آشاميدنی اهالی، که از نهرهای متعدد دجله سرچشمه می گرفتند،  بر 
اثر رسوباتی از گل و الی و لجن کارآيی خود را از دست داده بودند که به فرمان عضدالدوله 
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اليروبی شدند.  همچنين وی پل های نهرهای اصلی را بازسازی و تقويت کرد. امکانات، ابزار و 
ادوات الزم برای جلوگيری از بروز سيالب ها فراهم آمد و بسياری از آب گيرها و حوضچه ها 
آماده شدند. عضدالدوله آرامش و همدلی را به شهری که خصومت ساکنانش با يکديگر تا حد 
بيزاری و نفرت متقابل اوج گرفته بود، بازگردانيد. )کرومر، 1375ش، ص372-375؛ اشپولر، 
1369ش، ج1، ص175؛ جعفريان،  1378ش، ص135و136؛ دائرۀ المعارف بزرگ اســالمی، 

1367ش، ج1، ص643(

عضدالدوله در نبرد با دشمنان اعتدال را رعايت می کرد و بردباری و صبر به خرج می داد. 

قبل از يورش،  هشدار می داد و پس از فتح مناطق مورد نظر، نظم و آرامش را بر آن نقاط حاکم 

می ساخت.  قاطعيت و صالبت وی با نوعی عطوفت و رأفت توأم بود. اين فرمانروای شيعی، 

در رفتار و کردار و موضع گيری ها موازين اعتقادی و شرعی را مراعات می کرد. هر روز را با 

اقامه نماز صبح، دعا و ذکر آغاز می کرد. پس از فراغت از عبادت با مالزمان خود می نشست و 

از امور کشوری، لشکری، نظم و امنيت جوامع بحث می کرد. نسبت به اقليت های غير مسلمان 

سعه صدر داشــت. هنگام آشوب های داخلی در شيراز به سال 369 هجری،  عده ای مسلمان 

بــه خانه مجوس ها هجوم بردند و آنها را غارت کردنــد. وی اين برخوردها را تقبيح کرد و 

مقصرانی را که به منازل زردشتی ها آسيب رسانيده بودند، به شدت مجازات کرد.

برخی کارگزاران عالی رتبه دســتگاه عضدالدوله پيرو مذاهب غير اســالمی بودند. وی با 

وجود اعتقادی آميخته به معرفت و محبت نسبت به ساحت مقدس خاندان عصمت و طهارت، 

کوشيد در تنش های بين شيعه و سنی در بغداد، اکثريت سنی را با دولت خود همراه کند و اين 

در حالی است که کتيبه وی در تخت جمشيد، به سال 363 هجری، حاوی نام دوازده امام، با 

سالم بر آن بزرگواران است، حاکی از تعلق وی به مذهب اماميه است.
بــا اين همه درباره اخــالق و رفتار اين امير قدرتمند آل بويــه نکاتی مورد تأمل وجود 
دارد و برخی منابع از خشــونت و قســاوت  وی نکاتی را گفته اند که سيمای انسانی او را تا 
حدودی دچار خدشه کند. عالقه به تجمالت،  تشريفات، اعياد و القاب از خوی لجام ناپذير و 
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تجاوزگرش حکايت دارد. ذوق تفوق جويی عضدالدوله سبب شد تا خود را از زبان متملقان 
شاهنشاه بخواند و اين عنوان منفور را به وسيله شعر، خطبه و سکه رايج نمايد و لقب تاج المله 

را بر القاب خود بيفزايد.
هيبت شاهانه، عالقه به تجمالت، جشن و عشرت، عضدالدوله را از توجه به علم،  معرفت 
و ادب و بذل  مال در امور عام المنفعه مانع نمی آمد؛ چنان که شخصاً در کسب معارف متداول 
بــا دقت و عالقه وقت صرف کــرد.  به عالوه اين صالبت و مهابت در دفع ســتم و تجاوز 
اقويا از محرومان و رنج ديدگان تأثيری قوی داشــت. )پيرنيا و اقبال آشتيانی،  بی تا، ص167؛ 
هندوشــاه نخجوانی، 1344ش، ص240-242؛ آوی، 1328ش، ص17؛ مرعشــی، 1333ش، 
ص137-139؛ کرومر، 1375ش، ص378و379؛ ابن کثير، 1386ق، ج8، ص522؛ زرين کوب، 
1371ش، ج2، ص434و435؛ خضری، 1378ش، ص150و151؛ ابراهيم حســن، 1386ش، 

ص583و584(

عمران اعتاب مقدس در دوران عضدالدوله

عضدالدوله ديلمی درباره احياء، عمران و توسعه اعتاب عراق عرب اقدامات مفيد، مؤثر و 
گسترده ای به عمل آورد که در ذيل به آنها اشاره می گردد:

1. ايــن امير متنفذ و عالقه مند به ســاحت مقدس اهل بيت:، عمارت آســتان مبارک 
حضرت علی7 را در نهايت شــکوه و عظمت بنا کرد.  او در اين راســتا اموال زيادی هزينه 
نمود و برای عملی ساختن اين کار سترگ، معماران و هنرمندان را از اطراف و اکناف دعوت 
کرد. در ســال 372 هجری ساختمان اين بنا خاتمه يافت. عضدالدوله همزمان با توسعه حرم 
مطهر و مورد توجه قرار دادن مجاوران، زائران و خدمه آن، حصاری بر گرد شــهر بنا نهاد و 
يک رشته قنات برای تأمين آب شرب و نيز آبياری باغات و مزارع اين ديار علوی حفر کرد 
که تا صدها سال بعد داير بود. در واقع مفصل ترين کارهای ساختمانی،  رفاهی و خدماتی در 

نجف اشرف به وسيله عضدالدوله در دوران آل بويه انجام گرفت.
او بر مرقد مطهر، گنبد ســفيد آجری ساخت که چهار در داشت. ضريحی از نقره، قناديل 
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طاليی و فرش های گرانبهايی بر روضه منوره وقف کرد. اطراف صحن را توســط رواق هايی 
آراسته گردانيد و تزيينات گچ بری و کاشی کاری بر آستان مقدس علوی اضافه کرد. به  آبادانی 
خود شهر هم توجه کرد و در آن خانه  های متعدد، حمام و بازارهايی احداث نمود و شيعيان را 
به سکونت در اين ديار زيارتی تشويق کرد.  خدمه ای را برای انجام کارهای حرم تعيين کرد و 
موقوفات زيادی برايش اختصاص داد. بناهايی که عضدالدوله در نجف اشرف برآورد، تا نيمه 
قرن هشتم هجری پا بر جای بود؛ تا آنکه در سال 755 هجری قسمتی از آستان علوی دچار 
آتش سوزی گرديد و در اين فاجعه تزيينات ديوارها، که تمامی آنها از چوب ساج، آيينه کاری ها 
و نقاشی های نفيس بود و نيز پرده های حرير و فرش های نفيس آستانه، طعمه حريق گرديد. 
کتابخانه آستان اميرمؤمنان، که مورد توجه علمای شيعه قرار داشت، در اين آتش سوزی کاماًل 
ســوخت، از جمله نفايس خطی که در اين آتش سوزی از بين رفت قرآنی از پوست آهو بود 

که می گويند در سه مجلد بزرگ به خط موالی متقيان بود.
هيــچ يک از مورخان و محققان اصالح و بازســازی آســتان علــوی را، که پس از اين 
حريق صورت گرفت، به کســی نسبت نمی دهند و اين نکته مؤيد است که اصل عمارتی که 
عضدالدوله ساخته بود، از گزند آتش ســوزی مصون مانده و صرفاً بخش های آسيب ديده از 
سوی امرا و شيعيان در اعصار بعدی بازسازی و مرمت شده است. بنابراين حرم مطهر همچنان 
از شاهکارهای معماری دوران آل بويه به شمار می رود. )شوشتری، 1392ش، ج5، ص212؛ 
جعفــر الخليلــی، 1407ق، ج6، ص195و196؛ آل محبوبــه، 1401ق، ج1، ص210و211؛ 
احمديان شالچی، 1388ش، ص64؛ سعيد بابايی، 1376ش، ص25، 74 و 134؛ دائرۀ المعارف 

تشيع، 1383ش، ج1، ص68و69(
2. در فاصلــه ســال های 369 تا 371 هجری، عضدالدوله فرمــان داد حرم حضرت امام 
حســين7 و بناهای اطراف آن به طرزی شکوهمند بازسازی گردد. او عمارتی را برای اين 
بارگاه شريف بنا کرد که گنبدی رفيع از آجر وگچ داشت. همچنين به دستور او رواق هايی در 
اطراف عمارت اصلی ســاخته شد که بر هر جانب دری داشت. داخل عمارت با چوب ساچ 
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قرمز مزين شده بود. در اطراف ســاختمان مرکزی اين آستان مقدس، صحنی وسيع احداث 
گشت که با حصاری بلند احاطه می گرديد. باروی مذکور به هر سمتی دری داشت. همچنين 
بنای حرم مطهر حضرت عباس در ســال 372 هجری به طرزی هنرمندانه بازســازی شــد. 
ســاختمان ها، بازارها، مدارس علوم دينی و بناهای ديگر در اطرف اين دو حرم شريف و بين 
آنها ســاخته شد و شهر کربال با ديواری محکم احاطه گرديد. اين ديوار اولين ديوار اين شهر 

محسوب می شود. در اين ديوار سه در ورودی ديده می شد.
در دوران فرمانروايی عضدالدوله کربال به طرز گسترده ای شکوفا گشت و امکانات رفاهی، 
اقتصادی و بازرگانی برای رونق آن در نظر گرفته شد. تجارت و کشاورزی توسعه پيدا کرد. 
به لحاظ علمی، ادبی و فرهنگی هم به مرحله وااليی نائل شد. عضدالدوله مقيد بود در مواقع 
مقتضی به زيارت آســتان حسينی برود و در اين ســفرها نهايت سعی را در تکريم و تجليل 
اين بارگاه مقدس داشــت. او دستور داد نهر آبی برای امور زراعی و ضياع اهل کربال احداث 
گردد. برای روشنايی حرم و ساير امورات آن نيز موقوفاتی اختصاص داد. )آل طعمه، 1403ق، 
ص34؛ مدرس، ص251 و 255؛ االنصاری، 1387ش، ص60، 110 و 137؛ صحتی، 1388ش، 

ص84(
عضدالدوله مهاجرت شــيعيان به کربال را تشويق کرد و در اطراف آستان مقدس حسينی 
خانه های زيادی ساخت و آنها را بين مهاجرين و ساکنان حائر شريف تقسيم کرد و مستمری 
ماهانــه و موقوفات زيادی برای مجاورين و خدمه آســتان حســينی تعيين کرد.  بازار بزرگ 
سرپوشــيده ای که وی بين آستان حسينی و  آســتان حضرت ابوالفضل7 ساخت، به حالت 
وقف در تصرف احفاد و بازماندگانش تا ســنوات اخير باقی ماند. اين امير مقتدر ديلمی، در 
ضلع شرقی صحن شريف، برای خود خانه ای بنا کرد که يک در آن به طور مستقيم به سوی 
صحن حسينی گشوده می شد و در دوم آن در بازاری که خود ساخته بود، قرار داشت. موقعی 
که برای زيارت به کربال مشرف می گرديد، وی در اين منزل سکونت می گزيد. خانه ياد شده 
توسط ذريه اش مالمحمدکاظم طالقانی وقف گشت. سپس شيخ جعفر فرزند مالمحمد کاظم 
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مذکور،  آن را به مدرسه علوم دينی تبديل کرد. )دائرۀ المعارف تشيع، 1383ش،  ج1، ص75(
3. عضدالدوله در سال 369 هجری تعميرات اساسی و وسيعی در آستان کاظمين انجام داد 
و به وسعت اين بنای مقدس افزود و تزيينات جذاب و باشکوهی به آن ضميمه کرد. همچنين 
در عهد وی حصار محکمی برای کاظمين احداث گرديد. در ســال 371 هجری بيمارســتان 
بزرگی بين کاظمين و کرخ تأســيس کرد. در سال 378 هجری، زمانی که شرف الدوله فرزند 
عضدالدوله در بغداد به ســر می برد، وزير ترک زبانش، ابوطاهر سباش،  با حفر نهر بزرگی از 
نهر دجيل، اقدام به آبرسانی برای مشهد کاظمين کرد؛ از آنجا که غالب اهالی و زائران ناگزير 
بودند برای دسترسی به آب، يا چاه حفر کنند يا مسافت های طوالنی را بپيمايند، اين آبرسانی 
در آن زمان، در توســعه کاظمين نقش مهمی ايفا کرد و از آن پس تعداد زوار و مجاوران آن 
رو به افزايش نهاد. )جعفر الخليلی، 1407ق، ج9، ص109؛ آل ياسين، 1371ش، ص28و29؛ 

دائرۀ المعارف تشيع، 1383ش، ج1،  ص107، ايدرم، 1380ش، ص44(
4. تا زمان روی کار آمدن عضدالدوله ســه بار بارگاه سامرا عمارت گرديده بود.  عمارت 
چهارم آستان مقدس عسکريين در سال 367 هجری به فرمان وی انجام گرفت که اين برنامه 
تا سال 372 هجری ادامه داشت.  او تأکيد کرد اين برنامه طبق نقشه ای سنجيده صورت پذيرد،  
تأسيســات مزبور در نهايت شکوه،  جالل و عظمت خاتمه يافت و اين بنا بزرگترين عمارتی 
بود که بر مضجع مقدس امام هادی و امام حسن عسکری8 بنا گرديد و همچنان تا دهه های 

اخير پا برجا بود.
عضدالدوله حصاری اســتوار به منظور تأمين امنيت ســامرا بر گرد آن ساخت.  همچنين 
منازلی در اطراف آســتان مقدس اين ديار تأســيس نمود و حقوق مستمری جهت خادمان و 
کارکنان آن مشــخص کرد و برای آبادانی و توسعه همه جانبه سامرا، کوشش فراوانی به خرج 
داد. توجه به عمران، امور رفاهی و خدماتی ســامرا توســط اين امير با کفايت آل بويه، باعث 
گرديد مشــتاقان خاندان طهارت از اطراف و اکناف به اين شــهر، که زادگاه حضرت مهدی 
موعود هم هســت، هجرت کنند. حرم آستان سامرا ـ که در وسط صحن شريف قرار دارد و 



فصلنامه فرهنگ زيارت
150

از آثار عضدوالدله اســت و در دوران صفويه، قاجاريه و ادوار بعد تعميرات روی آن صورت 
گرفتــه بودـ  در دو يورش تروريســتی و عمليات بمب گذاری )يکی در 3 اســفند 1383 و 
ديگری در 23 خرداد 1386( توسط گروه های منحرف و تکفيری، آسيب جدی و اساسی ديد 
و گنبد بزرگ و زيبای اين آستان مقدس به طور کامل و بخش عمده ای از گلدسته ها تخريب 
گرديد؛ تا اينکه عمليات نوسازی اين حرم توسط ستاد بازسازی آغاز گرديد و پس از چندين 
سال ساخت گنبد طاليی خاتمه پذيرفت. )گلی زواره، پاييز و زمستان 1394، ص153؛ دائرۀ 

المعارف تشيع، ج1، 1383ش؛ صحتی سردرودی، 1388ش،  ص73و74(
5. عضدالدوله در سال 368 هجری فرمان داد آستانه مقدس حضرت مسلم بن عقيل7، 
واقع در زاويه جنوب شرقی مسجد اعظم کوفه بازسازی و مرمت گردد و در فضاهای الحاقی 
آن اصالحات و تزييناتی صورت گيرد. او برای رونق اين بنای زيارتی دســتور داد در کنارش 
خانه هايی بسازند و مردم را تشويق به سکونت در اين منازل کردند. موقوفاتی برای آستان در 

نظر گرفت و مقرری پايداری به خدمه آن اختصاص داد.
در نيمه قرن هفتم هجری، که بساط خالفت عباسيان برچيده شد و شيعيان به آزادی نسبی 
دســت يافتند، اين بقعه و بارگاه تعميرات اساســی گرديد. در اين ايام غالب ساکنان حوالی 
آستان مسلم بن عقيل و متوليان آن، از تبار آل بويه بودند؛ چنان که بر ديوار حرم مذکور ثبت 
اســت. )احمديان شالچی، 1388ش، ص107؛ دائرة المعارف تشيع، 1383ش، ج1، ص110؛ 

گلی زواره، 1373ش، ص214(
6. مرقد ميثم تمار، صحابی خاص حضرت علی7 ، که در ذی حجه 60 هجری توســط 
حاکم وقت کوفه، عبيداهلل بن زياد، به دار آويخته شد، در فاصله يک کيلومتری مسجد اعظم 
کوفه و در غرب آن، در راه کوفه به نجف اشرف، واقع است.  قبر شريف اين فاضل و دانشور 
به خون خفته شيعه در قرن اول هجری عاری از هرگونه حفاظی بود و در قرون دوم و سوم 
هجری بقعه کوچکی داشــت. عضدالدوله ديلمی دستور داد آستانه ای با شکوه و مطابق شأن 
و منزلت اين شهيد بر مزارش بنا گرديد که از تزيينات معماری، آجرکاری و جلوه های هنری 
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برخوردار بود. اين عمارت تا حدود قرن ســيزدهم هجری برقرار بود که البته در طول قرون 
و اعصار مکرر تعمير گرديده بود. اما اصالحات اساســی و زيربنايی را شــيخ مالعلی فرزند 
ميرزاخليل نجفی، مجتهد وقت، در نيمه دوم قرن ســيزدهم انجام داد. )دائرۀ  المعارف تشيع، 
1383ش، ج1، ص112؛ احمديان شــالچی، 1388ش، ص111و112؛ گلی زواره، 1373ش، 

ص183 و 216(

فروپاشی آل بويه 

عضدالدوله در ماه های پايانی زندگی از بيماری رنج می برد و سرانجام در اوج قدرت، بعد 
از 5/5 ســال حکومت بر بخش های مهمی از جهان اسالم، در سال 372 هجری درگذشت و 
پيکرش در مجاورت مرقد موالی متقيان،  در نجف اشــرف، دفن گرديد. بدين گونه زندگی 
پادشــاهی که تدابير و برنامه هايش برای تحت قلمروش مزايايی در برداشت، به پايان رسيد. 
امنيت ناشــی از اقتدارش منجر به رونق توليد، توســعه  بازرگانی، آبادانی شهرها و روستاها 
گرديد؛ چنان  که به موازات اين اقدامات،  با حمايت وی، دانش، ادب و هنر راه شــکوفايی را 
پيش گرفت.  برای امور ديوانی و اداری اهتمام فوق العاده ای داشت. به پرداخت مواجب سپاه 
و کارکنان در موعد مقرر اصرار می ورزيد و حتی به کســانی که برای مدتی شــغل خود را از 
دست می دادند، در ايام بيکاری مستمری می داد. دستگاه لشکری و کشوری خود را از مطالبات 
هيجان آميز و از اينکه تنگناهای معيشتی خود را بهانه ای برای اجحاف در حق مردم سازند و 
در وظايف محوله کوتاهی کنند، باز می داشت و از وقوع آنچه در دوران اخالف وی مايه هرج 

و مرج در سپاه می گرديد، جلوگيری می کرد.
با مرگ عضدالدوله، که برادرش ابومنصور مؤيدالدوله هم در فاصله ای کمتر از يک سال به 
او پيوست، دوران انحطاط آل بويه آغاز گرديد و صرفاً قدرت فخرالدوله مقداری زوال آن را 
به تأخير انداخت. حکومت مؤيدالدوله، که هنگام مرگ پدْر  قلمرو وی شامل اصفهان و توابع 
بود و بعد ها به ســعی عضدالدوله ری و همدان بدان ملحق گرديد، بيشتر از هفت سال طول 
نکشــيد. بخش عمده آن هم صرف درگيری با فخرالدوله، قابوس و حاميان آنان در جرجان 
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)گرگان( گرديد. اين امير آل بويه هنگام مرگ وليعهدی معين نداشت. ازاين رو برادر کم سالش 
خســروفيروز را، که پدرش در هنگام وفات او به عضدالدوله سپرده بود، به جايش نشانيدند. 
چندی بعد به اهتمام صاحب بن عماد، فخرالدوله برای امارت و جانشينی فرا خوانده شد و با 
آمدن او،  خسروفيروز بدون هيچ گونه مقاومتی کنار رفت. به  هر حال با پايان عمر عضدالدوله 
و مؤيدالدوله، زمان تفرقه و فروپاشــی آل بويه آغاز شــد و افول غمناک و اسف باری را در 
فرجام حال مجدالدوله و الملک الرحيم نشان داد و فخرالدوله و صمصام الدوله نتوانستند در 
منطقه عراق عجم دوران اعتالی گذشــته را تجديد کنند. )مشکور، 1363ش، ص177و178؛ 
کرومــر، 1375ش، ص382و383؛ جعفريان، 1378ش، ص136و137؛ زرين کوب، 1371ش، 

ج2، ص450و451(
فخرالدوله در ســال 385 هجری، پس از مرگ صاحب بن عباد، وزير دانشــور، کاردان و 
با وفای خود، اموالش را مصادره کرد و خود در ســال 387 قمری در قلعه ری درگذشــت. 
بعد از مرگ فخرالدوله حکمرانی آل بويه در ری و همدان دچار اختالل گرديد؛ زيرا پســران 
خردسالش توان اداره امور را نداشتند. مجدالدوله ابوطالب رستن، فرزند فخرالدوله يکی از اين 
کودکان بود که به جای پدر نشست.  همين امر موجب شد مادرش سيّده ملکه شيرين، دختر 
رستم بن شروين، معروف به اّم الملوک و ام رستم آل بويه، که فخرالدوله بعد از بازگشت از 
خراسان وی را به عقد ازدواج خويش در آورده بود،  نيابت سلطنت را که به علت خردسالی 
پســرش به عهده او گذاشــته بود، برای خود به نوعی سلطنت واقعی تبديل کند و امور را به 
دست گيرد و قلمرو فخرالدوله را بين پسرانش تقسيم کند و خود همچنان به عنوان سرپرست 

آنان مسائل کشوری و لشکری را مديريت کند.
دخالت های ســيده خاتون، آتش اختالف را در خاندان فخرالدوله شــعله ور ســاخت و 
اقتدارشــان را به شــدت متزلزل گردانيد. افزون بر اين سپاهيان مجدالدوله که در ری مستقر 
بودند، مکرر شورش نمودند که از بيم آنان از سلطان محمود غزنوی استمداد طلبيد. محمود 
در ســال 420 هجری به ری آمد و مجدالدوله و مادر را به دربار خود در غزنين فرســتاد و 
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حکومت ديلميان را در آن ديار پايان داد. چندی قبل از آن نيز، در ســال 414 هجری، قلمرو 
ابوالحسن سماء الدوله، آخرين حکمران آل بويه در همدان و کرمانشاه، به تصرف عالءالدوله 
کاکايــه، والی اصفهان درآمد و شــاخه ديالمه همدان برافتاد. )ابــن اثير، ج9، ص371و372؛ 
مستوفی، 1387ش، ص419؛ ابن جوزی، 1358ق، ج7، ص202؛ زرين کوب، 1371ش، ج2، 

ص486و487؛ خضری، 1378ش، ص162(
ابونصر خســرو فيروز، ملقب به ملک الرحيــم، در بغداد فرمانروايــی می نمود. اوضاع 
دارالخالفه در اين زمان آشفته بود و خالفت عباسی هم در دست القائم باهلل بود؛ ولی اختيار 
همه امور در دســت غالمی ترک به نام بساســيری، که رياست لشکريان ترک را داشت، بود. 
طغرل سلجوقی در آغاز سال 447 هجری از ری به همدان رفت و از آنجا به سوی بغداد آمد. 
تا اين موقع در بغداد به نام ملک رحيم ديلمی، پادشــاه آل بويه، خطبه می خواندند. با ورود 
طغرل به اين شهر، به فرمان خليفه وقت، خطبه به نام وی خوانده شد. طغرل، ملک رحيم را 
دستگير کرد و به زندان افکند و به دولت آل بويه، شاخه عراق، خاتمه داد. )مشکور، 1363ش، 

ص188و189؛ تاريخ ايران پژوهش کمبريج، 1379ش، ج4، ص261و262(
بديــن گونه دوران امارت 113 ســاله آل بويه، که با خالفت پنج نفر از خلفای عباســی 
مقارن بود و اين خلفا جز اقامه مراسم مذهبی و تشريفاتی اختياری نداشتند، منقضی گرديد. 

)خضری، 1378ش، ص163(
در ميان احفاد و بازماندگان اين سلســله شــخصيت های علمی، فکری و رجال کارگزار، 
متولی اعتاب مقدس و موقوفات خاندان ديده می شــود. محمد فرزند محمد فرزند ابی جعفر 
بويهی، مکنی به ابوجعفر و ملقب به قطب الدين، از علمای شــيعه است که نسبتش به امرای 
ديلمی از خاندان آل بويه می رســد. او از شاگردان معتبر عالمه حلی است. شهيد اول يادآور 
شده است که بويهی را در دمشق ديدم و او را دريايی وسيع يافتم. مرا به جميع آنچه از روايات 
جايز است، اجازه داد. در همان موقع و به سال 776 هجری بويهی در منطقه شام درگذشت. 

االصداف، لوامع االسرار، شرح مطالع و آثار متعدد ديگر در زمره آثار اوست. 
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شــيخ ناصر بن ابراهيم بويهی از محققان و فضالی قرن نهم هجری است که به آل بويه 
نســب می برد. او از شاگردان مورد عالقه شــيخ ظهيرالدين عاملی بود و رساله ای جامع در 
حســاب، حاشــيه بر قواعد عالمه حلی و حواشــی متعدد بر آثار فقهی و اصولی از تأليفات 
اوست. زمان وفاتش را سال 853 هجری نوشته اند. شيخ محمدکاظم طالقانی )م.1094ق.( عالم 
بزرگ شــيعه، مؤسس مدرسه نواب قزوين و صاحب شرحی بر نهج البالغه، که سرسلسله آل 
طالقانی است، از ذريه سالطين آل بويه است؛ چنان که بر سنگ مزارش در قزوين اين موضوع 
ذکر شده است. )دائرۀ المعارف تشيع، 1383ش، ج1، ص153و154 و 193و194؛ سرتيپ پور، 

1370ش، ص67و68(

نتيجه گيري

آل بويه به عنوان يک دولت شــيعي، ســال هاي متمادي بر بخش مهمي از جهان اســالم 
حاکميت داشتند و به موازات آباداني نواحي تحت قلمرو خود، بر شکوفايي علمي و فرهنگي 
جامعه تالش کردند. جشــن عيدغدير، عزاداري در عاشورا، توسعه و عمران عتبات عاليات، 
اسکان شيعيان در جوار مشاهد مشرفه و حمايت از عالمان شيعه، از اقدامات پسنديده آل بويه 

است که در تثبيت فرهنگ اماميه و گسترش مذهب شيعه مؤثر بود.



شماره37،زمستان1397
155

منابع

آريــري، الف. ج )1365ش(، شــيراز مهد شعر و عرفان، ترجمه منوچهر کاشــف، تهران، شرکت . 1

انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ پنجم.

آل محبوبه، باقر )1401ق(، ماضي النجف و حاضرها،  بيروت، داراالضواء.. 2

آل ياســين، شيخ محمدحســين )1371ش(، تاريخ حرم کاظمين8، مشــهد مقدس، کنگره جهاني . 3

حضرت امام رضا7، چاپ اول.

آوي، حســين بن محمــد بن ابی الرضا )1328ش(، ترجمه محاســن اصفهان از عربي به فارسي،  به . 4

اهتمام عباس اقبال آشتياني، تهران، خيام.

ابراهيم حســن، حســن )1386ش(، تاريخ سياســي اسالم، ترجمه ابوالقاســم پاينده، تهران، بدرقه . 5

جاويدان، چاپ دوم.

ابن ابي الحديد، عبدالحميد بن هبة اهلل )1379ق(، شــرح نهج البالغه، به کوشــش محمد ابوالفضل . 6

ابراهيم، قاهره، دار احياء الکتب العربية، چاپ اول.

ابن اثير جزري، عزالدين علي بن محمد )بيتا(، الکامل في التاريخ، بيروت، دار صادر.. 7

ابن الوردي، عمر بن مظفر )1389ق(، تاريخ ابن الوردي )خالصه و متمم تاريخ ابوالفداء(، نجف . 8

اشرف، مطبعة الحيدرية.

ابن تغري بردي، يوســف بن تغري بردي )بيتا(، النجــوم الزاهرة في ملوک مصر و القاهرة، قاهرة . 9

)مصر(، وزارة الثقافة و االرشاد القومي.

ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی )1358ق(، المنتظم في التاريخ الملوک و االمم، حيدر آباددکن، . 10

بیتا.

ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد )1375ش(، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروين گنابادي، . 11

تهران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ هشتم.

ـــــــــــــــــــــــ ، )1391ق(، العبر )تاريخ ابن خلدون(، بيروت، مؤسسة االعلمي.. 12



فصلنامه فرهنگ زيارت
156

ابن خّلــکان، احمد بن محمد )1364ش(، وفيات االعيان و ابناء الزمان، تصحيح احســان عباس، . 13

قم، منشورات الرضي. 

ابن طقطقي، محمد بن علي )1360ش(، تاريخ فخري، ترجمه محمدوحيد گلپايگاني، تهران، بنگاه . 14

ترجمه و نشر کتاب.

ـــــــــــــــــــــــ ، )1376ش(، االصيلي، به کوشــش ســيدمهدي رجائي، قم، کتابخانه آيت اهلل . 15

مرعشي نجفي، چاپ اول.

ابن عماد حنبلي، عبدالحي )1399ق(، شذرات الذهب في اخبار من ذهب، بيروت، دارالفکر.. 16

ابن عنبة، احمد بن علي )1417ق(، عمدة الطالب في انســاب آل ابيطالب، قم، انصاريان، چاپ . 17

اول.

ابن کثير، اسماعيل بن عمر )1386ق(، البداية و النهاية، بيروت، مکتبة المعارف، از روي طبع مصر.. 18

ابن مســکويه، احمد بن محمد )1332ق(، تجارب االمم، به اهتمام و تصحيح ه .ف. آمدرو. قاهره، . 19

بينا، طبع افست.

ابن نديم، محمد بن اسحاق )1346ش(، الفهرست، ترجمه رضا تجدد مازندراني، تهران، بيتا، چاپ . 20

اول.

ابوريحــان بيرونــي، محمد بن احمــد )1364ش(، آثار الباقية عن القــرون الخالية، ترجمه اکبر . 21

داناسرشت، تهران، اميرکبير، چاپ سوم.

ابوالفــرج اصفهانــي، علي بن الحســين )1368ش(، االغاني )برگزيده(، ترجمه، تلخيص و شــرح . 22

محمدحسين مشايخ فريدني، تهران، انتشارات علمي فرهنگي، چاپ اول. 

احمدي، محمدقاســم )1391ش(، محله کرخ، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ . 23

اول.

احمديان شالچي و ديگران )1388ش(، نجف کانون تشيع، مشهد، بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان . 24

قدس رضوي، چاپ دوم.

اشــپولر، برتولد )1369ش(، تاريخ ايران در قرون نخستين اســالمي، ترجمــه جواد فالطوري، . 25



شماره37،زمستان1397
157

تهران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ سوم.

اميرعلي )1366ش(، تاريخ عرب و اسالم، ترجمه فخر داعي گيالني، تهران، گنجينه.. 26

اميــن، سيدمحســن )1386ق/ 1345ش(، دائرة المعارف شيعه، ترجمه ســيدکمال الدين موسوي، . 27

تهران، اسالميه، چاپ اول.

ـــــــــــــــــــــــ ،  )1403ق(، اعيان الشــيعة، به کوشش سيدحســن امين، بيروت، دارالتعارف . 28

للمطبوعات، چاپ سوم. 

اميني، عبدالحسين )1356ش(، الغدير، تهران، دارالکتب االسالمية.. 29

االنصــاري، رئوف محمدعلــي )1387ش(، معماري کربال در گذر تاريخ، به کوشــش حســين . 30

احمدي، قم، انتشارات مسجد مقدس جمکران، چاپ اول.

بابائي )حائري(، ســعيد )1373ش(، صاحب بن عباد وزير دين پرور، تهران، مرکز چاپ و نشــر . 31

سازمان تيليغات اسالمي، چاپ اول.

ـــــــــــــــــــــــ ، )1376ش(، ســيماي اشــرف بارگاه نور، تهران، معاونت پژوهشي سازمان . 32

تبليغات اسالمي، چاپ اول.

باســتاني پاريزي، محمدابراهيم )1369ش(، ناي هفت بند، تهران، موسســه مطبوعاتي عطايي، چاپ . 33

پنجم )با اضافات و تجديد نظر(.

بالغي، سيد عبدالحجه )1328ش(، تاريخ نجف اشرف و حيره، تهران، مظاهري. . 34

بيات، عزيزاهلل )1370ش(، تاريخ ايران از ظهور اسالم تا ديالمه، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد . 35

بهشتي، چاپ دوم.

پورســيدآقايي، سيدمسعود )1378ش(، تاريخ عصر غيبت، با همکاري جباري، عاشوري و حکيم، . 36

مؤسسه فرهنگي انتشاراتي حضور، چاپ اول.

ثعالبي، عبدالملک بن محمد )1402ق(، يتيمة الدهر في محاسن العصر، بيروت، دارالکتب العلمية.. 37

جاســم حسين )1367ش(، تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم، ترجمه سيدمحمدتقي آيت اللهي، . 38

تهران، اميرکبير، چاپ اول. 
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جعفريــان، رســول )1378ش(، تاريخ ايران اســالمي، دفتــر دوم )از طلوع طاهريــان تا غروب . 39

خوارزمشاهيان(، تهران، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر. 

ـــــــــــــــــــــــ ، )1393ش(، تاريخ تشــيع در ايران از آغاز تا طلوع دولت صفوي، تهران، . 40

نشر علم، چاپ ششم.

خالقي، محمدهادي )1387ش(، ديوان نقابت، قم، پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسالمي، چاپ اول.. 41

خضري، ســيداحمدرضا )1378ش(، تاريخ خالفت عباســي از آغاز تا پايان آل بويه، تهران، . 42

سمت، چاپ اول.

خطيب بغدادي، احمد بن علي )بيتا(، تاريخ بغداد، بيروت، دارالکتب العربية.. 43

الخليلي، جعفر )1407ق(، موسوعة العتبات المقدسة، بيروت، موسسة االعلمي، چاپ اول.. 44

خواجه نظام الملک، ابوعلي حســن )1372ش(، سياستنامه، به اهتمام هيوبرت دارک، تهران، شرکت . 45

انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ سوم.

خوارزمي، محمد بن عباس )1390ق(، رســائل خوارزمي، تصحيح نسيب و هيبة الخازن، بيروت، . 46

دار مکتبة الحياة.

خواندمير، غياث الدين بن همام الدين )1363ش(، حبيب السير، تهران، خيام.. 47

دائرة المعارف بزرگ اسالمي )1367ش(، زير نظر ســيدکاظم موسوي بجنوردي، تهران، مرکز 8 48

دائرة المعارف بزرگ اسالمي، چاپ اول.

دائرة المعارف تشــيع )1383ش(، زير نظر ســيداحمد صدر حاج ســيدجوادي، کامــران فاني و 8 49

بهاءالدين خرمشاهي، تهران، نشر شهيد سعيد محّبي، چاپ پنجم.

دليســي اوليــري )1355ش(، انتقال علوم يوناني به عالم اســالمي، ترجمه احمــد آرام، تهران، . 50

جاويدان، چاپ دوم.

دواني، علي )1363ش(، مفاخر االسالم، تهران، امير کبير، چاپ اول.. 51

دهخدا، علياکبر )1377ش(، لغتنامه، به کوشــش محمد معين و ســيدجعفر شهيدي، تهران، مؤسسه . 52

انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جديد.
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ذکاوتي قراگزلو، عليرضا )1374ش(، ابوحيان توحيدي، تهران، طرح نو.. 53

ر. ن، پژوهش دانشگاه کمبريج، )1379ش(، تاريخ ايران، ترجمه حسن انوشه، چاپ سوم.. 54

رازي قزوينــي، نصيرالدين ابوالرشــيد عبدالجليــل )1391ش(، ميرجالل الدين محدث ارموي، با . 55

ويرايش و تحقيق جديد محمدحســين درايتي، قم، مؤسسه فرهنگي دارالحديث و تهران، کتابخانه، 

موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمي، چاپ اول.

روملو، حسن بيگ )1357ش(، احسن التواريخ، تصحيح عبدالحسين نوايي، تهران، بابک.. 56

زرکلي، خيرالدين )1404ق(، االعالم، بيروت، دارالعلم للماليين.. 57

زرين کوب، عبدالحســين )1371ش(، تاريخ مردم ايران از پايان ساســانيان تا پايان آل بويه، . 58

تهران، اميرکبير، چاپ سوم.

زيــدان، جرجي، )1372ش(، تاريخ تمدن اسالم، ترجمه علي جواهرکالم، تهران، اميرکبير، چاپ . 59

هفتم.

ســجادي، سيدضياءالدين )1366ش(، رساله شرح احوال و آثار ابن عميد، تهران، پاژنگ، چاپ . 60

اول.

سرتيپ پور، جهانگير )1370ش(، نام ها و نامداري هاي گيالن، رشت، نشر گيلکان.. 61

سلمان هادي )آل طعمه( )1403ق(، تراث کربال، بيروت، مؤسسة االعلمي للمطبوعات، چاپ دوم. . 62

سيوطي، عبدالرحمان بن ابي بکر )1371ق(، تاريخ الخلفا، قاهرة، مطبعة السعادة.. 63

شوشــتري، نوراهلل بــن شــريف الدين )1392ش(، مجالس المؤمنين، تصحيــح و تعليقات ابراهيم . 64

عرب پور و ديگران، مشهد مقدس رضوي، بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي.

شيخ الشرف عبيدلي، محمد بن محمد )1413ق(، تهذيب االنساب، تعليقات و استدراک ابن طباطبا . 65

حســين بن محمد حســني، با پژوهش و کوشش شــيخ محمدکاظم محمودي، قم، کتابخانه آيت اهلل 

مرعشي نجفي، چاپ اول.

شــيخ صدوق، محمد بن علي )1404ق(، عيون اخبار الرضا7، بيروت )لبنان(، مؤسســة االعلمي . 66

للمطبوعات، چاپ اول.
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ـــــــــــــــــــــــ )1405ق(، کمال الدين، قم، مؤسسة النشر االسالمي.. 67

صحتي سردرودي، محمد )1388ش(، سيماي سامّرا، قم، انتشارات ميثم تمار. . 68

صفا، ذبيح اهلل )1371ش(، تاريخ ادبيات در ايران، تهران، انتشارات فردوس، چاپ دوازدهم.. 69

غنيمــه، عبدالرحيم )1372ش(، تاريخ دانشگاههاي بزرگ اسالمي، ترجمه نوراهلل کسايي، تهران، . 70

مؤسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، چاپ اول.

فخــر رازي، محمد بن عمر )1409ق(، الشجرة المبارکة، پژوهش سيدمهدي رجائي، قم، کتابخانه . 71

آيت اهلل مرعشي نجفي.

فراي، ريحارد )1365(، بخارا دستاورد قرون وسطي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي.. 72

فقيهي، علي اصغر )1378ش(، تاريخ مذهبي، قم، زائر، چاپ دوم.. 73

ـــــــــــــــــــــــ )1389ش(، تاريخ آل بويه، تهران، سمت، چاپ هفتم.. 74

ـــــــــــــــــــــــ )1366ق(، آل بويه و اوضاع زمان ايشان، تهران، صبا، چاپ سوم.. 75

فيض، عباس )1330ش(، خالصة المقال في احوال االئمة و اآلل، قم، چاپخانه قم.. 76

قاضي تنوخي، محسن بن علي )1391ق(، نشوار المحاضرة اخبار المذاکرة، تحقيق عبود شالچي، . 77

بيروت، بينا.

قزوينــي، زکريا بن محمد بن محمود )1380ق(، آثار البــالد و اخبار العباد، بيروت )لبنان(، دار . 78

صادر، چاپ اول.

قفطي، علي بن يوسف )بيتا(، اخبار العلماء باخيار الحکماء، بيروت، داراآلثار، . 79

قمي، حســن بن زيــد )1361ش(، تاريخ قم، ترجمه حســن بن علي بن حســن قمي، به کوشــش . 80

سيدجالل  الدين تهراني، تهران، توس.

قمي، شيخ عباس )محدث قمی( )1377ش(، تتمة المنتهي، تهران، مهتاب، چاپ اول.. 81

ـــــــــــــــــــــــ )محدث قمي( )1363ش(، هدية االحباب، تهران، اميرکبير، چاپ دوم.. 82

ـــــــــــــــــــــــ )محدث قمي( )بيتا(، الکني و االلقاب، تهران، چاپ سوم.. 83

ـــــــــــــــــــــــ )1378ش(، منتهي اآلمال، قم، هجرت، چاپ سيزدهم.. 84
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کرمر، جوئل )1375ش(، احياي فرهنگي در عهد آل بويه، ترجمه محمدســعيد حنايي کاشــاني، . 85

تهران، مرکز نشر دانشگاهي، چاپ اول.

گرديــزي، عبدالحي بن ضحاک )1384ش(، زين االخبار، به اهتمام رحيم زاده ملک، تهران، انجمن . 86

آثار و مفاخر فرهنگي، چاپ اول.

گروهي از علما و اســاتيد حوزه و دانشگاه، مقاالت فارسي )1413ق(، جزء 55، قم، کنگره هزاره . 87

شيخ مفيد، چاپ اول. 

گروهــي از نويســندگان، يادنامه عالمه شريف رضي )1366ش/ 1406ق(، به اهتمام سيدابراهيم . 88

سيدعلوي، قم، بنياد نهج البالغه، چاپ اول.

گلي زواره، غالمرضا )1373ش(، کوفه پايگاه شيعيان، تهران، سازمان تبليغات اسالمي.. 89

ـــــــــــــــــــــــ )1375ش(، ارزيابي سوگواري هاي نمايشي، با مقدمه پژوهشکده باقرالعلوم7، . 90

تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسالمي.

گلي زواره، غالمرضا )1382ش(، از مرثيه تا تعزيه، قم، حسنين، چاپ اول.. 91

ـــــــــــــــــــــــــ )1392ش(، کرخ در قلمرو تاريخ، در فصلنامه فرهنگ زيارت، شــماره 17، . 92

سال چهارم.

ـــــــــــــــــــــــ )پائيز و زمســتان 1394(، گذر و نظري به تاريخ و جغرافياي سامّرا، فصلنامه . 93

فرهنگ زيارت، ويژه نامه سامرا، ش24 و 25، سال ششم.

متز، آرام )1364ش(، تمدن اســالمي در قرن چهارم هجري، ترجمه عليرضا ذکاوتي قراگزلو، . 94

تهران، امير کبير، چاپ دوم.

محيط طباطبايي، ســيدمحمد )1354ش(، تعزيه داري و شــبيه خواني از زمان ديليمان تا امروز، . 95

روزنامه اطالعات، شماره 14906.

ـــــــــــــــــــــــ ، )1367ش(، تطور حکومت در ايران بعد از اسالم، تهران، بعثت، چاپ اول.. 96

مدرس تبريزي، ميرزامحمدعلي )1374ش(، ريحانة االدب، تهران، کتابفروشي خيام، چاپ چهارم.. 97
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مرعشــي، ســيدظهيرالدين )1333ش(، تاريخ طبرستان و رويان و مازندران، به تصحيح و اهتمام . 98

عباس شايان، تهران، بيتا.

مســتوفي، حمداهلل )1362ش(، نزهة القلوب، به ســعي و اهتمام گاي لسترنج، تهران، دنياي کتاب، . 99

چاپ اول.

ـــــــــــــــــــــــــ ، )1387ش(، تاريخ گزيده، به اهتمام عبدالحســين نوايي، تهران، اميرکبير، . 100

چاپ پنجم.

مسعودي، ابوعلي )بيتا(، مروج الذهب، بيروت، داراالندلس.. 101

مشکور، محمدجواد )1363ش(، تاريخ ايران زمين، چاپ دوم، تهران، اشراقي.. 102

مصاحب، غالمحسين )1387ش(، دائرة المعارف فارسي، تهران، شرکت سهامي کتابهاي جيبي، . 103

چاپ پنجم.

مظفر، محمدحســين)1368ش(، تاريخ شــيعه، ترجمه ســيدمحمدباقر حجتي، تهران، دفتر نشر . 104

فرهنگ اسالمي، چاپ اول.

مقدسي، محمدبن مقدسي )1361ش(، احسن التقاسيم في معرفة االقاليم، تهران، شرکت مؤلفان . 105

و مترجمان ايران، چاپ اول.

مقريزي، تقي الدين احمد )1361ق(، الســلوک، مصر )قاهره(، لجنة التأليف و الترجمة و النشــر، . 106

چاپ اول.

مکدرموت، مارتين )1384ش(، انديشــه هاي کالمي شــيخ مفيد، ترجمه احمــد آرام، تهران، . 107

مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.

ملــک مکان، حميد )1389ش(، تشيع در عراق در قرون نخستين، با همکاري امير جوان آراسته . 108

و مصطفي سلطاني، قم، دانشگاه اديان و مذاهب، چاپ اول.

موسوي خوانساري، ميرزامحمدباقر )1392ق(، روضات الجنات في احوال العلماء و السادات، . 109

تحقيق اسداهلل اسماعيليان، قم، اسماعيليان )دهاقاني(

ميرخواند، ميرمحمد بن خاوند شاه )1338ش(، تاريخ روضة الصفا، تهران، خيام.. 110
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نخجواني، هندوشــاه بن سنجر )1344ش(، تجارب السلف، تصحيح عباس اقبال آشتياني، تهران، . 111

طهوري، چاپ دوم.

نفيسي، سعيد )1359ش(، پورسينا، تهران، دانش، چاپ سوم.. 112

همداني، محمد بن عبدالملک )1381ش(، تکملة تاريخ الطبري، بيروت، مطبعة کاتوليکية، چاپ . 113

اول.

يار شاطر، احسان )1354ش(، دانشنامه ايران و اسالم، تهران، بنگاه ترجمه نشر کتاب، چاپ اول. 114

ياقــوت حموي، ياقوت بن عبداهلل )بيتا(، معجم االدبا يا ارشاد االريب الي معرفه االديب، به . 115

اهتمام احمد فريد رفاعي، قاهرة، دارالمأمون..




