
Journal iranian political sociology 

Vol. 5, No.11, Bahman2023 

 

 

 

 

 

Abstract 

In the first Islamic centuries, governments practically played a significant and influence role in 

religious developments. In the fourth century AH due to the emergence of the Shiite governments 

of Al-Buwayh and Al-Hamdan, A suitable background was provided for the growth and 

development of Imami Shiism in comparison with previous periods; In particular, these 

governments pursued policies and measures to spread Shiism within their territory.  Accordingly, 

the question arises that  What similar or different policies did the rulers of these governments adopt 

to spread the Shiite religion?  Descriptive-analytical study of the actions and policies of the two 

governments of Buwayh and Al-Hamdan shows 

 Some of the policies of the rulers of Al-Buwayh and Al-Hamdan in this regard were very similar 

to each other. These include providing security for Shiites, religious tolerance, promoting Shiite 

rituals, rebuilding the tombs of Imams (AS), promoting the culture of the Ahl al-Bayt (AS) through 

literature and poetry, supporting Shiite scholars, and handing over government positions to Shiite 

officials. However, there have been differences in their policies based on temporal , spatial and 

historical requirments. At a time when Al-Buwayh was busy organizing Shiite religious 

celebrations such as Eid Ghadir and in spite of keeping the Abbasids in the position of caliphate, 

they had practically limited their sphere of power, influence and action in favor of the Shiite 

current. On the contrary, according to the special conditions of the territory of Hamdanian and the 

land of Sham, It prevented the celebration of Eid Ghadir. Furthermore, Battle and the defense of 

Islamic region by the Hamdanians have been effective in promoting the position of Shiism in 

Shamat. 
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چکیده  

کردند. در سدۀ چهارم تحوالت مذهبی ایفا می گیری در  ها عمال تأثیر چشمهای نخستین اسالمی دولت در سده

زمینه   ق( 393-292ق( و آل حمدان، )حک.    448-322های شیعی آل بویه )حک.  با ظهور دولت  هجری

ها سیاستهایی را برای گسترش تشیع در دولت مناسبی برای رشد تشیع امامی فراهم آمد؛ به ویژه اینکه این

ها برای اشاعه  بر این اساس این پرسش مطرح است که حاکمان این دولت   گرفتند.قلمرو تحت فرمان در پیش 

تحلیلی از اقدامات و ـ توصیفی بررسی  مذهب تشیع چه سیاستهای مشابه یا متفاوتی را در پیش گرفته بودند؟  

امنیت شنشان میحمدان    سیاستهای دو دولت بویهی و آل تأمین  مانند  آنان  از سیاستهای  یعیان،  دهد برخی 

سپردن  حمایت از عالمان شیعه و در شعر،    )ع(  فرهنگ اهل بیت   اشاعه ترویج شعائر شیعی، بازسازی قبور ائمه،  

مناصب دولتی به شیعیان، به همدیگر شباهت داشتند. در عین حال، بنابر مقتضیات زمانی و مکانی و شرایط  

بویه نسبت به   داشته است؛ در شرایطی که آلتاریخی، تفاوتهایی هم در سیاستهای آنها در این زمینه وجود  

نفوذ آنها را  و    رغم حفظ عباسیان در منصب خالفت، عمال حوزه قدرتبرگزاری عید غدیر اهتمام داشتند و به

بودند، در مقابل شرایط خاص حوزه قلمرویی حمدانیان، مانع از برپایی عید  به نفع جریان تشیع محدود کرده  

ین، جهاد و دفاع از ثغور اسالمی از سوی حمدانیان، در ارتقاء جایگاه تشیع در شامات  بود. عالوه بر ا  غدیر

 تأثیرگذار بوده است.   
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 مقدمه 

شیعی از جمله    های ظهور حکومت   این دوره به علت بود.   ویژگی مهم قرن چهارم هجری گسترش تشیع      

-322حک.  )  ،عراقو  آل بویه در ایران  (  ق  567-358حک.  )  ر، مصق( و    362-297حک.  )  فاطمیان در مغرب

و نیز کاهش   ق(  1382-284)  یمنر  ها دق( زیدی  393-292حک.  )  ،جزیرهو    در شام  هاق( حمدانی  448

قدرت سیاسی غالب   شیعیان این قرن،ر رود. ددرخشان تاریخ تشیع به شمار میاقتدار خالفت عباسی از ادوار 

این انتظار   ،را به دست آورند. بر این اساس  توانستند جایگاه خودشدند و  در بخش زیادی از جهان اسالم  

فرمانشان  های اهل سنت، گسترش تشیع در قلمرو تحت  های شیعی مذهب نیز مانند دولت رفت که دولت می

 و ها ضمن این که به شدت از سوی قدرتهای سیاسیاساس سیاستهای خود قرار دهند. البته این دولت ا  ر

با یک چالش عمده روبرو بودند و آن اینکه اکثر    ،گرفتندجریانهای سیاسی و مذهبی رقیب تحت فشار قرار می 

این دولت  به رعایای  گرفتن سیاست مذهبی معطوف  پیش  در  در چنین شرایطی  بودند.  تسنن  بر مذهب  ها 

و عدم موفقیت این    توفیق   میزان  کرد  ساساو ا  دکرای پیدا میشرایط پیچیده  ،این نواحیگسترش تشیع در  

  ی استهایس ت اس آن بر مطالعه نیا .است  شرایط پیچیده این به توجهمستلزم  تشیع  فراگیری پیشبردر د هادولت 

  ن یچن  با  مواجه  در  دولتها  نیا  که  دهد  نشانرا بیان و با بررسی مقایسه ای آن    انیحمدان  و  هیبو   آل  یدولتها

  ع یتشگسترش  د  شبریپ  در  توانستند  را  یاقدامات  و   هادکریرو   چه  یعیش  یدولت  و   قدرت  ی عنوان  به  ده، یچیپ  طیشرا

 آنهاای  بررسی سیاسته   است   بدیهی  است؟  داشته  باهم  ییتفاوتها  و  شباهتها  چه   استهایس  نیا  و  رندیگ   شیپ  در

یک دوره تاریخی با توجه به شرایط  ر  د  دو دولت معاصر با مذهب یکساناین    باشد که  مهم  اینر  شانگد نتوانمی

ای در عین اتخاد برخی سیاستهای مشابه، سیاستهایی متفاوت از هم برای تحقق هدفی یکسان  محیطی و منطقه

 بودند. در پیش گرفته 

 تحقیقپیشینه     

حمدان دولت باره  در  یمتعددهای  پژوهش      آل  و  بویه  آل  است   ،های  گرفته  آناما    . صورت  اغلب  ها  در 

در این بین، محمد رضا زارع    تطبیقی مد نظر نبوده است.سیاستهای مذهبی حاکمان این دو دولت به صورت  

به عرصه های رشد تشیع به اختصار پرداخته است   شیعه در قرن چهارم هجریدر کتاب    (1391)  خورمیزی

سیاستهای این دو دولت در گسترش تشیع با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی،    ایمقایسه  ولی به بررسی

تعامل سیاسى    احیای فرهنگی در عهد آل بویه  کتاب  فصل اولدر  (  1375) ر  کرم  جوئل  توجه نکرده است.

 مقاله در  (  1392)  هوشنگ خسروبیگی و قهرمان جلیلیان را بررسى نموده است.  با دستگاه خالفت  یانهبوئ

انحصارا در حوزه مناسک    در ترویج تشیع  یبویه  نیز به نقش امرای  »نقش آل بویه در تعمیق فرهنگ شیعی«

در دو جلد   حلب و    الدوله الحمدانیه فی الموصلکتاب  در    (1970)ر  فیصل سام  .اندکرده  مذهبی شیعیان اشاره

( در 1380)ر  ت و خلیل صنعتگپرداخته اس حلب  آنها در  تمدن و فرهنگ،  تاریخ سیاسیو    موصل  حمدانیانبه  
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 را  توسط وی  و احیاء آثار تشیع  حکومت سیف الدوله  اوضاع فرهنگی  ،اولین مدافعان قدس  حمدانیان،کتاب  

اختصار   است به  ایدهبیان  در  بیکر    .آورده  حاکمان  اسالمیویژگیهای  است   آل  کرده  اشاره  عضدالدوله   .به 

(baker, Medieval Islamic Sectarianism, 2019: 59-75  )در سوریه    بیت ای اهلهمولدر زیارتگاه

-Mulder, the Shrines of the Alids in Medieval Syria, 2014: 63)است.    را بررسی کرده

 pomerantz, A political Biography. )را ارائه داده است   پومرنتز نقش صاحب در حکومت(  113

of al-sahib Ismail b. abbad, 2014: 1-23) ،پژوهش مستقلی که با عنایت به تأثیر شرایط   از این رو

 بپردازد، صورت نگرفته است.   این دو دولت  مذهبی به بررسی و تحلیل سیاستهای تاریخی

 حاکمان آل بویه و گسترش تشیع

  در دوران ضعف خالفت عباسی   است که  قرن چهارم هجری  در های شیعیدولت   قدرتمندترینآل بویه از       

 آنان  .عراق بودو    ایراناز    وسیعی  گسترش تشیع بر بخشهای،  آن  مهمترین پیامدهای تشکیل  ازبه وجود آمد.  

برگزاری عزاداری  تاریخی چون  و بنا بر دالیل  (  157:  15ج  ،1412،  ابن جوزی)  علمااز    ای عده  تصریحکه به  

:  1375، کرمر )د حک نام دوازده امام در کتیبه تخت جمشیو   ( 549: 8ج، 1385، رابن اثی)ر  ، جشن غدیعاشورا

   یی را در نشر تشیع در پیش گرفتند که به شرح ذیل است:سیاستها ند،مذهب امامی بودبر  (82

از طرق گوناگون به آنان در چنین فضایی  فراهم شد و  روی کارآمدن آل بویه امنیت نسبی برای شیعیان  با       

پرداختند افکار خود  این  .ترویج  اثیر)،  یان وجود داشت های حنابله برضد شیعدوره شورش  اگرچه در  ،  ابن 

امنیت ولی    (543و    628:  8ج،  1385 ایجاد  در  بویه سعی  آل  تا    اغلب حاکمان  داشتند  که  جایی  و وحدت 

در مواردی در نزاع بین شیعیان و سنیان هاشمیان را توقیف تحقق آن    برای(  ق  356-320حک.  )ه  معزالدول

 وی   این زمینه تالش فراوانی کرد.در  ز  نیق(    372-367.  حک.)  عضدالدوله   (80:  2، ج1415،  ذهبی)  .دکرمی

 را از(  275:  11، ج1407،  رابن کثی)  اهل تسنننابخردان    خوانان و به تعبیر ابن کثیر،پس از ورود به بغداد قصه

  علمای امامیه، از    برای برقراری امنیت در عین احترام به علمای شیعه، برخیو    منع  انگیزرطرح مباحث اختالف ب

آنان را از مقام خود عزل  زیدی نیز اهل سنت را تبعید ا استفاده از  مسکویه ب  (81:  1375ر،  کرم)  .دکر  و یا 

آل مسلمان در توصیف عضدالدوله، حقانیت و درستی آل بویه را متذکر می شود.  استانداردهای یک حاکم ایده

ایدهاو بر   از خلیفه که وی  اشاره می کند    تأکید و  مسلمان توسط عضدالدولهآل  تحقق ویژگیهای یک رهبر 

امنیت بغداد را و اینچنین استدالل می کند که عضدالدوله   عباسی که باعث آشوب در بغداد شد، قانونی تر بود

مرجی که از دوره عباسی    عراق را از هرج وو    کرد، از مردم محافظت نمود، دشمنانش را شکست دادحفظ  

  ( 517:  8، ج1385،  ابن اثیرنک.  )  ق( 320-366)  رکن الدوله  (baker, 2019: 71 )  .داد  آغاز شده بود نجات

ز  بسیاری از کارگزاران آل بویه نی و  (37و  33: 15، ج1412، جوزی ابننک. ) ق( 379-403. حک) هاءالدولهب

کوشا بودند.  حفظ صلح ودر   الدوله    وزیر شیعی  (ق  412-406.  وزارت)  ابن سهالن  امنیت شیعیان  سلطان 

  ق(   413)   شیخ مفید  شیعه و سنی،  نزاع بین  ظاهرا برای فرونشاندنق    409درسال    ق(  403-412.  حک)   دیلمی
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اغلب حاکمان آل بویه، برای تحقق  با توجه به آنچه گفته شد  (  306:  9، ج1385،  ابن اثیر)  .دبغداد تبعید کررا از  

که باعث اختالف خوانان را  حتی قصهد و  جانبدارانه نداشتنهای میان شیعه و سنی، مداخله  یامنیت در درگیر

این اوصافد.  نکردمنع می  ،شدندمی با    ، واضحبا  امامیه    زمینه قدرتی یافت و    آمدن آل بویهاست که شیعه 

 فراهم شد.گسترش عقایدش 

سایه همین   در سیاست دیگری بود که در این زمان از طرف حاکمان آل بویه دنبال شد.  1، یتسامح مذهب     

فراهم   را  گسترش تشیع  زمینه  2مردم   علمیپاسخ به شبهات    دربا نگارش آثاری    رویکرد، دانشمندان بزرگ امامیه

عمده مردم شهر   ،بود  شیراززمانی که وی در    .نمودبه شکل وسیعی تعقیب  را    عضدالدوله این سیاست   .ساختند

م کرد و از این فراه  را  زمینه تضارب آراءنسبتا باز،    فضایایجاد    (439:  1411،  مقدسی)  .دمذهب بودن  سنی

مذهب   د،سنی بو ر  که ساکنانش بیشت در بغداد  تشیع به گسترش وسیعی دست یافت به حدی که حتیطریق  

: 1411،  مقدسی)  ه، بیشتر مردم بصرهکناسز محله  ج  کوفه بهمردم    (153:  1374،  مظفر)  .نما یافت  شیعه نشو و

شیعیان  در فارس    (415و    336:  1411مقدسی،  )د.  بودن  هجمعی از مردم نیشابور شیعز و  مردم اهوا  نیمی از(  126

  امامیه   غالباًشیعیان ایران    در این قرن  (439و    365:  1411مقدسی،  )  .دداشتنآوازه    و طبرستاندر گرگان  و  بسیار  

 در بسیاری از شهرهای ایران و عراق گسترش یافت.   تشیع ،آزادی اینر پرتو د .بودند

شعائر مکتب    کنند.  ، شیعیان توانستند آشکارا مطالبات خود را بیان  حاکمان بویهی  یسایه رواداری مذهبدر       

حکمرانان  (82: 1375، کرمر)  .ددارالخالفه را به خود جذب کرمحدوده از  حتی اشخاصی  تشیع مرسوم شد و

مراسم   خالفت عباسیمقر    رق د  352در سال  معزالدوله    .داشتندم ویژه  اهتمار  شعایاین  رویج  تدر    آل بویه

عید غدیر با داد  دستور  در همین سال هیجدهم ذیحجه  باز  (  549:  8، ج1385،  ابن اثیر)  .دعاشورا را برگزار کر

تا اواخر حکومت آل بویه نیز حکمرانان آل بویه   (151:  14، ج1412،  ابن جوزی)  .دشکوه فراوانی برگزار گردی

کم و بیش نسبت به برگزاری مراسم عاشورا و جشن غدیراهتمام داشتند. همچنین، در این زمان در ایران و  

درهای مساجد  بر  معزالدولهبه دستور ق  351ل سادر چنانکه عراق سایر شعارهای شیعی آشکارا رواج یافت.  

»اشهدان   در این دوران، جمالت  (543:  8، ج1385ابن اثیر،  )  3. دعلی را نوشتنحق آل  بغداد لعن معاویه و غاصبین

 (77:  12، ج 1407،  ابن کثیر؛  133:  2، ج1391،  یتنوخ)  . شدگفته    اذاندر    »حی علی خیرالعمل«  و  علیا ولی اهلل«

 رواج مذهب امامیه در میان بسیاری از توده های مردم بود.   اقدامات،نتیجه این 

 
بارانی، »مدارای دینی ومذهبی در عصر آل بویه«، تاریخ .برای آگاهی کامل از تسامح مذهبی آل بویه نک. مفتخری، انطیقه چی، 1

 79-100، 6فرهنگ وتمدن اسالمی، ش

( این 126: 1417صدوق، )د. مسافرتهای بسیاری کر و( 157تا: )طوسی، بی بیش از سیصد کتاب تألیف (ق 381م ) شیخ صدوق.2

به ر و .. مص از خراسان و بصره و کوفه و نقش مهمی داشت. در گسترش تشیع ،آن به درخواست رکن الدوله بود مسافرتها که اصل

در جواب سؤاالت مردم از . وی حدود دویست جلد است ق( نیز 413) تألیفات شیخ مفید (13: 1417 صدوق،د. )رجوع داشتن او

 460) شیخ طوسی ق( و 406) سید رضی ق( 436سید مرتضی )( 402-399: 1416کتابهایی تألیف نمود. )نجاشی،  خوارزم تا مصر

 نیز برای زدودن شبهه دست به تألیف آثاری زده اند. ق(

 . است  یسن و عهیش نیب چالش از یر یجلوگ در یهیبو حاکمان تالش نشانگر لعن در هیمعاو جز یکس نام نبردن.1
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سلمان فارسی را و  ع(  )  امام حسیند  مرق  عضدالدوله  پرداختند.  به آبادانی قبور ائمه و بزرگان شیعه  بویهیان     

مرقد    (161:  1382،  ابن زهره)  .ع( ساخت )   قبر امام علی بر  نیکو  ار  بنایی بسی و  (  415:  1339،  مستوفی)  بازسازی 

،  مقدسی)  .دساخته شجار ابوکالیامام رضا به دستور  مرقد  و  (  202:  1339،  مستوفی)  از طرف آل بویه  امام کاظم

یک فرسخ  ق(    416-435.  حک)  وله الدجالل  رفتند.می  ایشان  به زیارتد  خو آنها    عالوه بر این،(  333:  1411

( 516:  9، ج1385،  ابن اثیر)  .دزیارت نائل می آمبرهنه به    پای  ع()  حسینو امام  ع(  )  علیامام    مانده به حرم

  ، ن امام حسی  ، یبارها به زیارت امام علز  ق( نی  435-440.  حک) ر  جاابوکالی  ق(  356-367)،  الدولهزع  عضدالدوله،

  رضا امام به زیارت ز نیرکن الدوله  (453: 1، ج1961، همدانی) .درفتنمیعلیهم السالم( ) امام جواد ،امام کاظم

، 1385،  ابن اثیر)  یعلامام  حرم  ر  دواین وزیر شیعی،  (  ق  412م  )  ابن سهالن (279:  2، ج1373،  صدوق)  .رفت 

،  یابن جوز)،  عضدالدوله  دفن شدن(  160:  15، ج1412،  یابن جوز)  .دوار کشیدی  حسینامام    و(  219:  9ج

در جوار  (  241:  9، ج1385،  ابن اثیر)  بهاءالدوله  و(  61:  9، ج1385ابن اثیر،  )   شرف الدوله  (300:  14، ج1412

 امی دیگر در جهت نشر فرهنگ شیعی در میان مردم بود. گ ع() نالمؤمنیرامیآرامگاه 

 شاعران آزادانه در فضائل ائمه شعرسرودند. با تسلط آل بویه بر عراق و از میان بردن اختیارات خلیفه،       

انتخاب   (237و257:  2،ج1403،  )ثعالبید.  حمایت می کردن   از شاعران  و  شاعر بودندبسیاری از امرای این دولت  

 که از مشاهیر شاعران شیعی بودندق(  385-367:  وزارت)  صاحب  و ق(  356-334:  )وزارت  وزرایی چون مهلبی 

ن صاحب ای  در این زمان به نشر تشیع کمک نمود.(، 37: 2ج ،1391،مدخل»ادب شیعه« ،)دائره المعارف تشیع

ی، زهیر) .  سرود  بیزاری از دشمنان ایشان  و  )ع(  وزیر شیعه مذهب آل بویه ده هزار بیت شعر در فضایل اهل بیت

( 41:  12،ج 1407)ابن کثیر،  یمهیار دیلم  (667:  1380الفاخوری،)  مرتضى  و شریف  ( شریف رضى186:  م1949

از دیگر   (330-329:  11ج  ،1407،  )ابن کثیر  2( وابن حجاج بغدادی262:  3ج1403،  )ثعالبی  1ابوالعباس ضبی 

با سرودن اشعاری در مدح اهل بیت وسب دشمنان به دفاع از حقوق اهل بیت)ع(    بودند کهکارگزاران آل بویه 

 نقش مهمی در کسترش تشیع امامی ایفا نمودند

متکلمان شیعى فرصت یافتند با مناظرات، جمع آوری مصادر   ومحدثان  فقها،    حمایت امرای بویهی،  پرتو   در     

 صدوق  شیخ  تأیید و  مناظراتبرگزاری  الدوله با رکن ترویج دهند.تفکر شیعی را  بیت،فقه اهل إحیاء  شیعى و

عضدالدوله نیز شیخ  .در گسترش تشیع نقش ویژه داشت  (87: 1، ج1405، صدوق) امامت و غیبت مباحث  در

دانشمند  بسیاری از وزرای این دولت نیز  (362 تا: ، بیبحرانی). دادمی مورد تشویق قرار مناظرات در مفید را 

منصب در ایجاد آن  از صاحبان  بسیاری  کهتأسیس شد مراکز علمی شیعی مهمی    هاییاثر چنین زمینهبر    .بودند

دارالعلم   ( 172:  15، ج1412،  جوزیابن  )،  الدولهبهاء  وزیر  شاپور بن اردشیر  العلمدار از آن جمله    بودند.  فعال

  معزالدوله   فرزند  حبشی،   و  ( 449:  1411،  مقدسی)  عضدالدولهکتابخانه    (141  :1387،  دوانی)،  شریف رضی

  بن و صاحب  (  301:  6، ج1376،  مسکویه)   الدوله دانشمند رکن    وزیرد  ابن عمی  و  (584:  8، ج1385،  ابن اثیر)

 
 (175: 1ج ،1414حموی) ی وزیر فخرالدوله پس از صاحب بودو.2

 (330-329: 11،ج1407ی سرپرست امور حسبه در عصر آل بویه بود )ابن کثیر،و.3
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کالمی شیعه به ویژه در بغداد شکوفا شد  های فلسفی وحوزه. همچنین  است  (372: 9، ج1385، ابن اثیر) عباد

روههای مخالف را به مکتب  پرداخته و گ   شیعی  هایاندیشهفرصت به دست آمده با قدرت به نشر  و متکلمان از  

  »حوزه«،  مدخل  ،  1391،  دایره المعارف تشیع)  .دپیوستن  مردم گروه گروه به تشیع می  اهل بیت فرا خواندند.

  (550: 6ج

نصیب   ایارزنده  سپردن مناصب دولتی به شیعیان توسط برخی از حاکمان شیعه ثمرات بسیار   دوره،این  در       

هوشمندانه خود را به نقاط حساس   ،راه گسترش شیعهابزار در  عالمان شیعی با درک شرایط از این تشیع کرد.

 الدولهرکن در دوره در ایران مرکزی،  سعی بلیغ نمودند.در این راه  قدرت نزدیک و با پذیرش مناصب دولتی 

آغاز    عی از سوی شیعیانـ مذهبى وسی  ق( فعالیت سیاسى  366- 387  .حک)  فخرالدوله  ق( و  320-366  .حک)

ابن )  1.بیت بودشاعران اهلاز  ،  فخرالدوله  ق( وزیر مؤیدالدوله و  385-367وزارت.  )  . صاحب بن عبادشد

احادیث  در    ع()   الرضاعیون اخبار  کتاب    چنان بود که شیخ   شیخ صدوقرابطه او با    (183تا:  ، بیشهرآشوب

-از استثناییوی    (3:  1، ج1373،  صدوق)  .ودبه نام صاحب نگاشت و به کتابخانه وی هدیه نمرا    ع()  امام رضا

گفته می شود  (Pomerantz, 2014: 4).  دبو  شایستگی و ، عزمتقویافراد زمان خود به خاطر دانش،  رینت

   Pomerantz, 2014: 18))د.  وزارت را رها کن  خواست   دینی میه  مطالعانجام    برایفخرالدوله  در زمان  

ق(  387-420. حک) مجدالدوله (227: 3، ج 1403، ثعالبی) .در وزارت باقی بماند اصرار داشت  فخرالدولهما ا

 432 یا 422 یا 421م ) 2ابوسعد آوى و ق(  392م ) ضبی احمد بن ابراهیمچون شیعیانی  را ازای خود وزر نیز

مرتضی  سید    خویش خدمات زیادی به تشیع نمود.در مدت وزارت  هم   ق(  412م  )  سهالنابن    .ق( برگزید

بهاءالدوله نقیب   ( 75:  1415،  سید مرتضی)   .دهدیه نمو   به اوشیعه را    فقهدر  ر  االنتصا  تألیف ارزشمند خویش

تصدی    ( 182:  9، ج1385،  ابن اثیر)  .دحجاج و متصدى دیوان مظالم را از شیعیان انتخاب نمو ر  علویان، امی

و رسیدن شریف   (145:  1374،  مظفر)  مرتضینیز برادرش سید  ، پدر، پسر و  منصب مهم قضاء توسط سید رضی

  که سخت پایبند مذهب شیعه و صاحب  (161:  14و ج  189:  9، ج1385،  ابن اثیر)  رضی و پدرش به مقام نقابت 

 داشت.   در رشد تشیع تأثیر بسیاری برخی دیگر از رجال شیعیو  3تالیف بودند

قرار    کرده بود ولی همچنان مورد ستم حاکمان عباسیرا پیدا  خود    شیعه جایگاه  آل بویه  اگرچه قبل از     

معزالدوله پس از تسلط بر بغداد تمام اختیارات خلیفه عباسی را محدود    (247:  13، ج1412،  ابن جوزی)  .داشت 

  ( 452: 8، ج1385، ابن اثیر)  .وزارت او را به خود منتقل کرد کرد به طوری که خلیفه فقط یک منشی داشت و 

از بروز چالش در جهان اسالم مسلمانان نسبت به اصل خالفت،    اتخاذ چنین موضعی با توجه به اعتقاد اکثریت 

 
متکلم و شاعر نشانگر نقش عظیم آل   ادیب، سپردن منصب وزارت به مدت هجده سال به شخصیتی چون صاحب بن عباد، عالم،.1

 (299: 1374، )مظفر نتشار تشیع است.بویه در ا

 (  219: 1358وی از شاگردان شیخ صدوق و امامی مذهب بود. )قزوینی رازی، .2

. )نجاشی، آثاری دست زدم به نگارش بسیاری از علو درنیز  مرتضی سیددوازده کتاب به سید رضی منسوب کرده است  نجاشی.3

    (667: 1380ی، فاخوراشعاری در فضائل ائمه سروده اند. )این دو عالم بزرگ،  ( 270و  398: 1416
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باقی    برای دفاع از خالفت   های مذهبیشورش  برای برپاییمجالی  و    (452:  8، ج1385،  ابن اثیر)جلوگیری  

،  کرمر).  دستگاه خالفت وجهان سنی بود ترقی شیعه امامی در این عصر حاصل تعامل سیاسی با  د.  گذار  نمی

1375 :109)   

 حاکمان آل حمدان  و نشر تشیع 

در    ق( دولتی شیعی مذهب بودند که در دوران ضعف حکومت عباسی ابتدا  393-292.  حک)  حمدانیان     

که بنا به شواهد زیادی چون تألیف  این دولت  موصل و سپس در حلب حکومتی نیمه مستقل تشکیل دادند.  

  علی الرضا ع( و ) کاظمامام  ذکر نام  و  (178: 1374، مظفر) کتابی در امامت برای ناصرالدوله توسط شیخ مفید

ای  آنکه رویکرد مذهبی و تعصبات فرقهبی  دند،بو   شیعه دوازده امامی  (164:  1979،  مغنیه)  میمیه ابوفراس ع( در  )

حمدانی داشته باشد، در گسترش تشیع در مناطق زیر فرمان، نقش غیر قابل انکاری ایفا کرد. سیاست حاکمان  

   جستجو کرد: توان در موارد ذیل را می در انتشار تشیع

در شهرهای گوناگون  فرصت یافتند    فراهم آوردند و آناندر مناطق تحت نفوذ    را  حمدانیان امنیت شیعیان     

  های داخلی مواقع شورش  ین دوره در بعضیدر اخود بپردازند. اگرچه    به ترویج عقایدمانند حلب و موصل  

  الدوله سیف  کشوردر    (566و    562:  8، ج1385،  رابن اثی.  نک)  .دشمی  با تدابیر حمدانیان آرام بروز می کرد ولی  

تا زمانی که با مسلمانان وارد   فرق مختلف مسلمین حتی قرامطه  ها،یهودی  ها،ق( مسیحی  369-334.  حک)

: 6، ج1376،  ابن مسکویه)د.  بودنحمایت او برخوردار  و از    ( 93:  1380،  صنعتگر)   آسایش  درد  جنگ نشده بودن

  نسبت  ابوتغلب دوران    رسدبه نظر می  .ایندبرقرار نمرا  نسبی  امنیت    سعی کردندابوتغلب نیزناصرالدوله و  (  243

  برخی چنانکه    (366:  1، ج1970،  سامر)  .داشت  بیشتریو ثبات    آرامش  ق(  353-308)  ناصرالدولهبه پدرش  

نگاهی به  تنها    (307:  1، ج1403،  ثعالبی)  .اند  دانستهرا همین مسئله    ویبه درگاه   علت روی آوردن شاعران

حاکی از موفقیت حمدانیان   به دربار فرمانروایان حمدانی  شاعران و فیلسوفان فراوان عالمان،شمار  آمد    رفت و

در پرتوی امنیتی که امرای حمدانی به وجود آوردند، دانشمندان   . بوده است به ویژه شاخه حلب در این زمینه  

 منطقه کمک نمودند.مذهب شیعه در  شیعه زیادی از نقاط مختلف به شام و جزیره مهاجرت و به انتشار

 با وجود آنکه سیف   (172:  1979،  مغنیه)  .کردندحمدانیان مردم را به پیروی از مذهب شیعه اجبار نمی     

بر   امامی بودالدوله  کثیر)  ،مذهب  انتخاب نمی  (240/ 11،  ابن  از شیعیان  ، سامر)د.  ش ولی در زمان او قاضی 

 1به تدریج موجب رشد تشیع شد به حدی که در جزیره برقرار کردند،    فضای بازی که حمدانیان (8:  1، ج1970

و اطراف   سوریه نیز مانند حلب   (138  :1411،  مقدسی).  را به خود جلب کرده بود  مقدسی  توجه  جمعیت شیعه

اهل طبریه، نیمی   (226-225  :1374،  مظفر) .  بود  مملو از شیعیان  آن، بعلبک وتوابعش، جبل عامل و سواحل آن

 
در این شیخ طوسی برخی از رجال فعال  حوزه علمی در موصل و برخی از شهرهای جزیره رونق گرفت.این دوره آزادی، در .1

 (431: 1415)طوسی، ت. دوره را نام برده اس
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بیشتر از   و  قدس  نابلس،  عمان   اهالی  شیعه (  179  :1411،  مقدسی)  1اهل  طرابلس  ساکنان   . بودند  همه 

»جبل    وطرابلس  ارتباط مردم  کردند.  در شهرهای مختلف شام زندگی میشیعیان    (49:  1983،  ناصرخسرو)

این  شیعیان    کثرتشانگر  نعالمان شیعه  با   «عامل نیز    . است نواحی  در  این مذهب روی  به  مردم  در حمص 

از   ارتباط مردم شهرهای گوناگون با عالمان شیعی  ،در این دوره آزادی  (64:  1، ج1354،  شوشتری)  .آوردند

 عوامل انتشار تشیع بوده است. 

آشکارا    در حلب   عاشوراعزاداری  مراسم  این زمان  در    حمدانیان به احیای شعائر شیعی در شامات پرداختند.     

گر  سیف الدوله در حلب بر لعن معاویه و دی خود به آن اشاره کرده است. در مثنویمولوی چنانکه  انجام شد،

، 1979،  حموی )د.  اذان احیا کررا در    شیعیو شعائر    (241:  11، ج1407،  ابن کثیر)د.  اسالم امر فرمو   دشمنان

  ع( )  علی  وص(  .)  و »محمد  العمل«»حی علی خیر    جمالتق    369  سالدر حلب در    سعدالدوله نیز  (283:  2ج

  (160-159: 1، ج1425، ابن عدیم) .را به اذان افزود خیرالبشر«

  ع( )   امام علی  حرم  ای برایقبه  الدولهرناص  پرداختند.  بزرگان شیعهو  ائمه  ر  قبو   حاکمان حمدانی به بازسازی     

بن المحسن  مشهد  و  (87:  1990،  شحنهابن  )  (النقطه)  مشهدالحسین  الدولهسیف  (146:  1411،  مقدسی)  .ساخت 

عمرو    برای  ایق مقبره  336  درز  بن حمدان نید  سعی.  را بنا کرد  (147:  1، ج1962،  ابن شداد)  در حلب   الحسین

  . کرد  حلب مسجد جامع را از نو بازسازیسعدالدوله در    (716:  3، ج1409،  ابن اثیر )  .بن حمق خزاعی ساخت 

هاى آل حمدان از شام، حلب، موصل و عراق به نجف و همچنین انتقال مرده  (159:  1، ج1425،  عدیمابن  )

 بود. مؤثر  شیعید ای قعدر نشر  (240: 1، ج1986، آل محبوبه) دفن کردن آنان درحرم

 حاکمان  از  یاریبس   .بود  عیتش  گسترش  در  آنها   حاکمان  اقدامات  گرید  شعراز  در (  ع) ت یب   اهل  فرهنگ  جیترو     

 از   خود  یحمدان  رانیام  از  یبرخ  (42:  1،ج1403،یثعالب)د.  کردن  یم  ت ی حما  شعرا  از  و   بودند  شاعر   یحمدان

  ، (476:  8،ج 1385ر،یاث   ابن)  الدوله  ف یس  ثغور  ریام (  ق357م)فراس  ابو .  رفتند  ی م  شمار به  ( ع)   ت ی ب  اهل  شاعران

 ارزش  یبرخ  .است   پرداخته  (ص)  رسول  یها  بت یمص  انیب  به  ه«یالشّاف»  دهیقص  ژهیو  به  شیخو   متعدد   اشعار  در

د. ان  دانسته  خدا  نید  نصرت  و  (ص)  رسول  آل  از  دفاع  در  ریشمش  هزار  معادل  روزگار،  آن  در  را  دهیقص  نیا

 امام  یرثا  در  یمتعدد  اشعار  انیحمدان  دربار  برجسته   شاعر  ( ق335م)  یصنوبر  احمدبن(.  225:  1374مظفر،)

( ق370م) هیخالو  ابن  ،(ق399م)  یالنام  ،(ق350م)  کشاجم  (356:  1973ف،یض)  .دارد  (ع )  ت ی ب  اهل  و  (ع )  نیحس

 عهد در که بودند وادب شعر  بزرگان از گری د یبرخ( 279و136،138،34: 1،ج1403،یثعالب) ( ق354م) یمتنب و

  و (  ع) ت ی ب ازاهل دفاع به  دشمنانشان از یزار ی ب و ائمه فضائل در یاشعار سرودن با و دندیدرخش الدوله فیس

 . پرداختند عیتش جیترو

تشویقسیف       حلب  به  مهاجرت  به  را  شیعه  علمای  در    الدوله  که  تشیعنمود  افتاد   گسترش    . مؤثر 

(66Mulder, 2014: )  وی دورۀ  سع   در  مرکزهالدولدو  به  حلب  شخصیت   ،  از  شماری  و مهاجرت   ها 

 
به خصوص در مورد مناطقی مثل طبریه و عَمّان گزارشهایی  های شام نامعلوم است.ل دقیق انتشار تشیع در برخی از بخشعوام.2

 زیاد نیست. ای که از این مناطق برخاسته باشندهای شیعههای علمی و شخصیتاز حوزه
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آنان   و کثرت  در حلب   شیعهرشد  موجب   علمای شیعی  ها وخاندان  از  حمایت شد.    های شیعی تبدیلخاندان

خاندان   و(  232-231  تا:، بیابن عنبه)  هسادات شیعه امامیخاندان    ،زهره  بنی  ( 60:  1تا، ج، بیابن عدیم)  .دگردی

ق( کتاب تبصره فی    371م  )  حسن بن احمد بن صالح سبیعیداشتند.    ایترویج تشیع سهم عمدهدر    سبیعی

برای   را  المطهره  العتره  ج1413،  ذهبی).  نگاشت   الدولهسیففضیله   ق(   339م  )،  ابونصرفارابى  (495:  26، 

 383م  )  ابوبکر خوارزمیو  (  128:  12، ج1403طهرانی،  )  ق(  370م  )،  ابن خالویه(  136:  1، ج1403،  طهرانی)

کثیر)  .بودندالدوله  سیف  اکراممورد  ق(   به ویژه در  الدوله  ره سیفدر دو  (297:  11، ج1407،  ابن  مناظرات 

اندیشه هاى کالمىِ شیعى امامى   ، به طور خاص،در این مجالس (147: 1979، همغنی) .مباحث کالمی رایج بود

از حاکمان   برخی د که  گیری مراکز علمی شیعی انجامیچنین زمینه هایی به شکل  تأثیر داشت.  تشیعدر گسترش  

وی ده هزار جلد کتاب به آن   پایگاه شیعه امامیه بود.ه،  الدول  دارالعلم سیفبودند.    پیشقدمخود در ایجاد آنها  

حوزه علمیه شیعی حلب و پس از آن تغییر مذهب مردم تأسیس    (499:  30، ج 1413،  یذهب).  دکرده بو   هدیه

 است.این زمینه حاکمان آنها در نشانگر حمایتهای  (60: 1تا، ج، بیابن عدیم)  حلب از حنفی به امامی

: 2، ج1973،  سامر)  .سپرده می شد  به اهل سنت مناصب دولتی بیشتر   به دلیل غلبه اهل سنت،  در این زمان     

که این  فراهم نمود  شیعیان را به حکومت  زمینه ورود  هوشمندانه  ،  با اتخاذ تدابیری خاصالدوله  سیف  (228

، 1973،  سامر).  ق شیعیان را به سکونت در حلب تشویق کرد  351سال  وی از    د.افتار  گسترش تشیع مؤثامر در  

 .رساندمی  واالیی  مقاماتبه  را  د و آنان  بو قرار داده    ایت جایگاه ویژهحاکمی در    برای علویانهمچنین  (  229:  2ج

افراد    خود  استانداراناو    (115:  1، ج1425،  عدیمابن  ) از  ورا  چون    (60:  1380،  صنعتگر)  متعهدی  مؤمن 

 ( 47:  1، ج1403،  ثعالبی)  داوود  بن  تغلب   ابی وائل،   (476و    467:  8، ج1385،  ابن اثیر.)  ینصر ثمل  ابوفراس،

  اهل علم و   بنی زهره،خاندان    از(  ق  449م  )  حرّانی بن احمد  محمد ابراهیم  ابو به    نقابت رابرگزید و منصب  

. حک) سعیدالدولهو ( ق 381-356حک. )  سعدالدوله دوران این روند در   .سپرد (280تا: ، بیابن عنبه) ،تألیف

: 1، ج1425،  ابن عدیم).  کردندمی  رسماً از میان شیعیان نیز قاضیانی را انتخاب  شد. آنانر  پررنگت(  ق  381-386

   (8: 1، ج1970، سامر)د.  ق تعداد شیعیان در حلب فزونی یافته بو  351ل چون بعد از سا (166

- 15:  1406،  الماوردی)  برای خلفا  اقدام به جهاد و دفاع از ثغور و مرزهای قلمرو اسالمیرسد  به نظر می      

-31:  1945)ابن عدیم،،  از سوی حمدانیان که والیان خلفای عباسی به شمار می رفتند  از سوی حمدانیان  (16

 289-279.  حک)  آنان که از موقعیت به دست آمده در زمان معتضد منطقه کمک کرد.  در    پیشرفت تشیع  (46

  . ادامه موفقیت خود را در دفاع صادقانه از بنی العباس یافتند ق( برای شناساندن تشیع به خوبی استفاده کردند،

از کیان اسالم و تشیع در مقابل ضمن مدارای عباسیان با تشیع،    اتخاذ چنین سیاستی  (28:  1380،  صنعتگر)

و اگر او   اسالم و عرب را حفظ کرد  الدوله در جنگهای خود با رومیان،در حقیقت سیفود. نمکافران دفاع می

   (193: 1، ج1403، علی کرد). نبود رومیها بر شام غالب می آمدند

 ایسه سیاست حاکمان آل بویه و حمدانیان  مق 
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این بخش از پژوهش برآن است تا سیاست حاکمان آل بویه و آل حمدان در نشر تشیع را با یکدیگر           

مقایسه و دالیل احتمالی اتخاذ سیاستهای مشابه و متفاوت ازهم آنها را مورد بحث و نتیجه گیری قرار دهد. از  

که تا پیش از این جدا از هم بررسی شد در این بخش در کنار هم آورده می شود تا این روی، این سیاستها  

شباهتها و تفاوتهای آنها بهتر آشکار شود. بر اساس آنچه گفته شد سیاستهای حاکمان هر دو دولت بر اساس  

 ویژگیهای خانوادگی و قومی، عوامل سیاسی، اجتماعی و منطقه ای صورت پذیرفته بود.

 سیاستهای همسان و مشابه   الف(     

در میان سیاستهای حاکمان آل بویه در گسترش تشیع با سیاستهای حاکمان حمدانی در بسیاری موارد      

 همسانی هایی وجود داشت که به شرح زیر است: 

 تأمین امنیت شیعیان      

بی شیعیان را در مناطق امنیت با توسعه مذهب بسیار به هم وابسته است. اغلب امرای بویهی امنیت نس     

( البته همانطور که 453: 6، ج1376مسکویه، ) .تحت نفوذ خود فراهم آوردند که تا پیش از آن از بین رفته بود

در متن پژوهش اشاره شد در این دوره بین سنیان و شیعیان کشمکش وجود داشت ولی اقتدار حاکمان بویه  

یک جامعه امن و با ثبات نهادهایی چون کتابخانه، دارالعلم، بیت    در ایجاد آرامش و ثبات بسیار سودمند بود. در

می رشد  و  آیند  می  وجود  به  بود.  الحکمه  سیاستی  چنین  نتیجه  دوره،  این  در  شیعه  مذهب  پیشرفت  کنند. 

: 5، ج1376،  )مسکویه  حمدانیان نیز در سایه اقتداری که از به رسمیت شناخته شدنشان از سوی خلفای عباسی

برای آنان حاصل آمد، ضمن کسب مشروعیتی برای خود، امنیت را برای شیعیان درمناطق تحت حاکمیت    (131

نداد اهل سنت رخ  بین شیعیان و  ای  زمان مشاجره  این  در  که  آنگونه  نمودند  برقرار  المعارف )  . خود  دائره 

ی حمدانی پدید آوردند علم ( در پرتو امنیتی که امرا334:  3، مدخل »حمدانیان«، ج1412االسالمیه الشیعیه،  

 شیعی رشد و زمینه برای توسعه تشیع فراهم گردید. 

 تسامح مذهبی       

. )نک. ابن جوزی،  حاکمان بویهی، سیاست تسامح مذهبی را در نقاط تحت نفوذ خود در پیش گرفتند     

استفاده از این زمینه  ضای نسبتا باز، موجب باروری فقه وکالم شیعی شد و علمای شیعه با( ف44: 15، ج1412

به دست آمده آثار مهم حدیثی، کالمی و فقهی را به وجود آوردند و شاگردان برجسته ای را تربیت نمودند.  

رشد مذهب تشیع در این دوره مرهون تسامح امیران بویهی بود. این فضا در دوره حمدانیان هم فراهم شد.  

شیعیان و دانشمندان به مناطق تحت حاکمیت آنان گردید ایجاد فضای نسبتا آزاد علمی ومذهبی، باعث جذب 

و امکان فعالیت علمی را برای اندیشوران در هر زمینه فراهم نمود. بی شک گسترش  (  164-163:  1979مغنیه،  )

 علوم شیعی در این عصر وامدار روحیه آزاد اندیشی حاکمان آنها بود.
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  رواج شعائر شیعی      

را در قلمرو خود آشکارا رواج دادند که تا آن موقع شیعیان نمی توانستند    امرای آل بویه شعائر مذهبی شیعه     

انجام می دادند پنهانی  کثیر،  )  . یا به طور  آنها در برگزاری مراسم سوگواری  236و    240:  11، ج1407ابن   )

دند. حمدانیان نیز شعائر شیعی را احیا  ( سعی بلیغ نمو 150:  14، ج1412ابن جوزی،  عاشورا وجشن غدیر )

ی در  شواهد.  دادند  انجام  آشکارا  را  حلب   در(  ع )  نیحس  امام  یعزا  مراسم  شد  اشاره  چنانکه  زین  آنانکردند.  

سیف الدوله حمدانى چنانکه    اند.اهتمام داشته  مسئله  نیا  به  نیز  موصلدر    انیحمدان  دهددست است که نشان می

( را  )عدستور عزادارى عمومى براى امام حسین  ق  352سال  در قلمرو حکومت خویش، در شمال عراق، در  

 (549:  8، ج1385. )ابن اثیر، صادر کرد

 آبادانی قبور ائمه)ع(      

  ر ائمه قبو بازسازی به    )ع( به ائمهنسبت نشان دادن ارادت خود ترویج مذهب تشیع و حاکمان بویه برای      

. حمدانیان نیز چنانکه گذشت اقدام به تعمیر  رفتنددر نجف و کربال و کاظمین  پرداختند و به زیارت ایشان  )ع(  

آن   ،یاد اهل بیت )ع( هر کجا اثری از آثار تشیع بودو برای زنده نگه داشتن نام نیز قبور ائمه )ع( نمودند. آنان 

 را احیا کردند.

 شعر  در)ع(  تیب اهل  فرهنگ جی ترو

 توانستند  ی عیش  شاعران  آنان،  از  یاریبس  یتها یحما  هیسا  در  .کردند  ت ی حما  عهیش  ادب  از  یهی بو   یامرا      

  وزرا   انتخاب  با   هیبو   آل  حاکمان  از  یبرخ  .پردازندی  شعرخود  در  (ع )  ت ی ب  اهل   حقوق  از  دفاع  به  آزادانه

  تی حما  عه یش  ات یادب  از  زین  شام  و  درموصل  ان یحمدان  .کردند  فا یا  یمهم  نقش  نه یزم  نیپروردرا  ادب  یوکارگزاران

  ع یتش  یهاجلوه   نیآشکارتر  .داشت   عهیش  ادب  ییشکوفا  در  یمهم  نقش  شام  در  انیحمدان  دولت   ژهیو  به.  کردند

 ،1389«، انیمدخل»حمدان اسالم، جهان دانشنامه ،یابوالقاسم ریم ). است  منعکس روزگار نیا یشعرا اشعار در

 .پرداختند  شعرشان   در  خود  دهیعق  انیب  به  دولت   نیا  حاکمان  از  ت یحما  با  یعی ش  شاعران  از  یاریبس(  146:  14ج

 . پرداختند عیتش گسترش  به ذوق صاحب  کارگزاران از یبرخوردار  با انیهی بو  همچون آنها

 حمایت از عالمان شیعه      

های بسیاری از فرمانروایان و وزیران حاکمان بویهی از اندیشمندان شیعه حمایت نمودند. درسایه پشتیبانی     

ق، به کانون اصلی تجمع دانشمندان و فقهای شیعه تبدیل شد. شیخ مفید، 447تا 335بویهی، بغداد طی سالهای

نک. دایره ).  صدوق در همین دوران درخشیدند و کتب اربعه را تدوین کردندسیدمرتضی، شیخ طوسی و شیخ  

حمدانیان نیز از عالمان شیعه حمایت کردند. بخشی از   (549-551:  6، مدخل »حوزه«، ج1391المعارف تشیع،  

(  164-163:  1979مغنیه،  )  .متنبی، ابن نباته با امرای حمدانی ارتباط داشتند  بزرگان رجال آن عصرمانند فارابی،
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آنان از عالمان شیعه،به جامعه شیعه رونق علمی داد و باعث نشر مکتب تشیع امامی   دراین دوره،حمایتهای 

 گردید.

 سپردن مناصب دولتی به شیعیان     

حاکمان بویه با سپردن مناصب وزارت و قضاوت و نقابت و نظیر آن به افرادی دانشمند، مقتدر و شیعه       

مناصب   سپردن  با  نیز  حمدانیان  گردیدند.  تشیع  مکتب  نشر  باعث  بودند،  وآثار  کتاب  صاحب  که  مذهب 

(  280:  تا¬ابن عنبه، بیقابت )نو  (  476و  467:  8، ج1385نک. ابن اثیر،  استانداری، فرمانداری، فرماندهی جنگ )

 ( باعث افزایش  جمعیت شیعه در منطقه گردیدند.  60: 1380)صنعتگر، به افرادی مؤمن، ادیب وشجاع 

به یکدیگر   همانگونه که آمد سیاستهای حاکمان آل بویه با سیاستهای حاکمان حمدانی در موارد فوق بسیار     

اگر بخواهیم تحلیل درستی بر علت سیاستهای همسان حاکمان این دو دولت در گسترش تشیع  شباهت داشت.

 بویهی و حمدانیتعدادی از عالمان شیعه به دربار هر دو حکومت    هایی کهرفت و آمدداشته باشیم، باید به  

م  بپردازیم.  اند،داشته تجزیه  و خطر  عباسی  اقتدار خالفت  با وجود ضعف  تحت  قرن چهارم هجری،  ناطق 

گیری و پیدایش امیران حاکمیت ایشان، اوج شکوفایی تمدن اسالمی بود. جهان اسالم در این دوره با شکل 

مستقل دولت شیعی در گوشه و کنار سرزمین اسالمی مواجه بود. حاکمان مستقل در این مناطق به علت چشم 

به دربارشان به شدت با یکدیگر رقابت  و هم چشمی یا تفاخر در برابر یکدیگر، در جذب دانشمندان و علما  

در    آل حمدانعراق و    و  رانیدر ا  هیبو حاکمیت آل     انیم  نیدر ا(  359:  1، ج1970می کردند.)نک: سامر،  

هر دو دولت بویهی و آل   حاکمانو (153 : 1357 ی،)مسعود ادب بودند  علم و انیحام نیبهتر موصل و حلب 

چندان که در این دوره   با توجه به عقاید شیعی خود نیاز به جذب عالمان شیعی به دربار خود داشتند.  حمدان

  ی هی افراد مورد توجه حاکمان بو   نیا شتریب شام رفت و آمد داشتند و  و عراق و   رانیا   انیم یادیز  یعیعالمان ش 

 هیبو   آل قیتشو   مورددر ری و بغداد  (  ق356)یاصفهان  ابوالفرجدانشمندی همچون    گرفتند.  یقرار م  یو حمدان

 او .  دیدرآ  الدوله  فیس   ریام  ارانی  حلقه  به  توانست  یمدت  از  پس  واقع شد و  حمدان  آلدر شام مورد تشویق    و

  در   را  خود  یزندگان  شتر یب  که  بود  ب یترت  ن یا  به   و   شد  واقع   عباد،   بن  صاحب  زی ن  و  ، یمهلب  توجه  مورد  سپس

  307  در  بود که  نحو   علم  بزرگان  از(  ق377)  یفارس  یابوعل(  127:  3،ج1403،یثعالب)  .دیگذران  هیسور  و  عراق

  نزد   به  یروزگار  و  دیرس  حلب   به ق    331  در   .دیرس  کمال  به   تاید  ورز  اشتغالو  نح  علم  بهو    شد  بغداد   وارد  ق

-211:  1العلما،ج  اضیر).  دیگرد  عضدالدوله  مصاحب   و  رفت   فارس  به  سپس  ،ماند  حمدان  بن  الدوله  فیس

 بود. ر  آنان مؤث یاستهای در اشتراک سر دربااین دو  انیم عهیعالمان شد ش آمد و دین ترتیب ب (214

 

 

 سیاستهای غیرهمسان و متفاوت ب(     
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اگرچه سیاستهای حاکمان هر دو دولت در گسترش تشیع در بسیاری موارد به یکدیگر شباهت داشت        

متفاوت، تدابیر گوناگونی می جوید. اندکی تأمل درعملکرد حاکمان این دو دولت     ولی بدون تردید شرایط

را برای نشر تشیع  نشان می دهد که آنها متناسب با مقتضیات محیطی وشرایط منطقه ای خود، فعالیتهایی 

 انجام می داده اند. ناهمسانی ها در سیاستهای آنها به ترتیب در سه مورد دیده می شود که به شرح ذیل است: 

 جشن غدیر      

از مهم  به بزرگداشت واقعه غدیر خم به منزله برترین عید شیعیان پرداختند. این واقعه فرمانروایان آل بویه،     

امامیه به شمار می رود، که برای اولین بار در طول تاریخ اسالم به دستور معزالدوله، در سال ترین شعائر شیعه  

فرمانروایان آل بویه در شرایطی که  (  151:  14، ج1412)ابن جوزی،    ق توسط شیعیان جشن گرفته شد.  352

راسم جشن غدیر اهتمام به برپایی مو تا پایان حکومت خود،    (155:  9، ج1385ابن اثیر،  نک.)  در سال های بعد

داشتند، در مقابل حمدانیان به دلیل شرایط خاص حوزه قلمرویی خود تمایلی به برپایی چنین مراسمی از خود  

 نشان نمی دادند. 

 تحدید خالفت سنی عباسی      

بنی عباس را   1حاکمان آل بویه در جهت ترویج و تثبیت مذهب خود به رغم اعتقاد نداشتن به خلفای عباسی، 

در خالفت خود ابقا ساختند هرچند قدرت آنان را محدود و بسیار ضعیف کردند به طوری که خلیفه در بغداد  

)ابن   رفت  بین  از  خلیفه  اختیارات  تمام  معزالدوله  زمان  در  خصوصا  نبود.  تشریفاتی  مقام  یک  جز  چیزی 

الفت از یک سو از فرمانبرداری سنی مذهبان (. در واقع آنها با حفظ عباسیان در منصب خ452: 8،ج1385اثیر،

قلمرو خود و به طورکلی جهان اسالم در جهت تداوم حاکمیت خویش بهره برده و از سوی دیگر با تحدید  

( عمال حوزه قدرت و نفوذ آنها را به نفع جریان شیعی محدود کردند. ترقی شیعه  452:  8، ج1385ابن اثیر،  آن )

( این در حالی است که  109:  1375کرمر،  )   .دستگاه خالفت و جهان سنی بود  امامی حاصل تعامل سیاسی با

 حمدانیان قدرت تسلط بربنی عباس را نداشتند.

 جهاد و دفاع از ثغور و مرزهای قلمرو اسالمی     

حاکمان حمدانی سیاست جهاد و دفاع را برگزیدند تا بتوانند ضمن جلب اعتماد خلیفه نسبت به خود در       

و  (  28:  1380)نک: صنعتگر،  رند.  این شرایط برای شناساندن مذهب خود بهره ب  تثبیت حاکمیتشان، ازجهت  

بویژه تشیع را در مقابل رومیان کافر از خطر  از سوی دیگر با دفاع مستحکم از مرزهای بالد اسالمی، اسالم و 

 
. بویهیان شیعه بودند وخالفت عباسیان را غاصبانه می دانستند، معزالدوله به جایی رسید که تصمیم گرفت حکومت را از عباسیان  1

 (452: 8،ج1385ولی مشاورانش به دالیلی او را از این تصمیم منصرف کردند. )ابن اثیر، به علویان منتقل کند
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و به نشر آن در منطقه شام و جزیره کمک نمایند، حال آنکه حاکمان  (  193:  1، ج 1403کرد علی،  نابودی حفظ )

 آل بویه اهتمام جدی به این مسئله نداشتند.     

مراسم از آن جمله   ای باز می گردد.منطقه  سیاستهای ناهمسان حاکمان این دو دولت به شرایط محیطی و     

بیشتر  چون    خورد.حمدانیان به چشم نمیدوره    در  غدیرجشن    برپاییبه    ایاشاره منابع  در   است.ر  عید غدی

تحت حاکمیت  مناطقی که سالها  مراسم در    مذهب تسنن بودند، برگزاری این  و حلب بر  د جزیرهبالساکنان  

را با خود    چه بسی برای مقابله با امرای شیعی، خلفاگرفت و    قرار می  آنها مورد مخالفت  طبیعتا  اهل سنت بود،  

برگزاری چنین مراسمی در وضعیتی که شرح آن رفت،   این،داشتند. گذشته از  می   وا  ضد حمدانیانبر و    همراه

به    حاکمان حمدانی تمایلی،  رویاینزشدید بین سنی و شیعه می گردید، ا به طور حتم موجب برخوردهای

داخلی و خارجی تمام وقت  به ویژه آنکه جنگ های  ؛  شیعه و سنی نشان نمی دادند  میانزدن اختالفات  دامن  

اتفاقی که موجب ایجاد تفرقه هر  چنین شرایطی در (7: 1، ج1970، سامر). خود مصروف داشته بود  آنان را به

وحدتی با دشمنان داشته باشد.    انسجام ملی برای رویاروییدر    سنی می شد می توانست تاثیر منفی  بین شیعه و

با عدم تمایل   بنایراین ایشان سیاست دوری از التهاب را برگزیدند و  نیازمند بودند.که در آن برهه، سخت به آن  

برگزاری چنین رویدادهایی نمودند.وحدت    به  را حفظ  تسنن  تشیع و  از    بین  ایشان  کامل  آگاهی  بی شک 

با دشمنان  حوادث در مبارزاتشان    منفی و حتمی اینگونهر  چنین رخدادهایی و پیش بینی تاثی  پیامدهای ناگوار

داشته است.    اتخاذ سیاستهایشان در عدم تمایل به برگزاری چنین مراسمی، نقش ویژهدر    خارجی و داخلی

انجام    بغداد  به ویژه  در مناطق زیر سیطره  ق   352   را از سال  حال آن که حاکمان آل بویه مراسم عید غدیر

  باعث می شد تا خلفا نتوانند با اتکاء به جمعیت (548:  8، ج1385،  اثیرابن  ) دادند و قدرت سیاسی آل بویهمی

در این زمان در عدم اعتراض آنان نقش    نیز  شیعیانکثرت    را با خود همراه کنند. بدون تردید اهل سنت آنها  

در    آل بویه قبل از    گزارش ابن جوزی شیعیان امامی چنانکه به    ( 548:  8، ج1385ابن اثیر،  )  . مؤثری داشته است 

اال    (37و    361:  14، ج1412،  ابن جوزی).  محله هایی از آن آنان بود  خالفت عباسی زیاد بودند وبغداد مقر  

البته برگزاری گسترده عید غدیر خم در مناطقی که سالها محل سکونت اهل سنت    اینکه غلبه با اهل سنت بود.

ولی با توجه به    (309:  11، ج1407،  ابن کثیر.  نک).  بر داشت طبیعتا واکنش خشونت آمیز سنیان را در    بود،

هایی که در این مراسم و مواقع  در نزاع  (44:  15، ج1412،  ابن جوزی.  نک)  ، روابط خوب آل بویه با اهل سنت 

 با حفظ مشی بیطرفی پیشتر آمد  امرای بویهی به ویژه عضدالدوله چنانکه    داد،شیعه رخ می  دیگر میان سنی و

، 1412،  جوزیابن  )د.  دو فرقه ده  کشمکشها جای خود را به وحدت میانشدند  کرده و باعث میرا مهار    آن

  سیاستکه بیشتر به جنگاوری شهره بودند تا مردان   افزون بر این، آل بویه برخالف حمدانیان  (146-145:  8ج

عدم نزدیکی به مرزهای روم و نداشتن دشمن دائمی مقتدری چون روم در  ر به خاط (319: 1، ج1970، سامر)

توانستند با تمرکز در برطرف نمودن اختالفات با تکیه بر هوشمندی سیاست مدارانه صورت وقوع درگیری می

اکثریت سنی جمعیت بغداد، سیاست مدارا خود تالش کنند. بویهیان همچنین پس از تسلط بر عراق با توجه به  
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گزیدند و با تضعیف خالفت، بی آنکه در صدد حذف آن برآیند، توانستند ضمن راضی  با دستگاه خالفت را بر

مذهبان قلمرو خود و به طورکلی جهان اسالم، از فرمانبرداری آنها در تحکیم حاکمیت خویش  نگه داشتن سنی

( مذهب خود را ترویج کنند؛ به  294:  1374کالت زیاد در این راه، )مظفر،  بهره جسته و بدون مواجهه با مش 

شد با  ویژه آن که چنانکه پیشتر اشاره شد نبود خطرهمیشگی تهاجم نظامی دشمن قدرتمند خارجی باعث می

این سیاست    زج  رسد آنان انتخاب بهتریبه نظر می   خیالی آسوده در صدد تحقق اهداف مذهبی خود برآیند.

ازدر حوزه قلمروشان    این اساس سیاست دیگریبر    شتند.ندا تر  توانست مناسب  خالفت برای  حفظ    نمی 

از سویمنطقه  و  محیطیبه شرایط    پاسخگویی با نقش مهمیآنان باشد.    ای  نتیجه حاکمان شیعه  که در   در 

در حالی که    زدند.خط مشی خالفت را به میل خود رقم می  د،نمودنمعادالت سیاسی خالفت عباسی ایفا می

همچنین در شام به   (79:  2، ج1979مرزهای امپراطوری روم )حموی،    جزیره به دلیل نزدیکی بهدر    حمدانیان

  ( 47:  1تا، جابن عدیم، بی)  ،موقعیت استراتژیکاز    برخورداری  و  (45:  1تا، ج، بیابن عدیم)عواصم و ثغور  

هوشمندانه در  ، گزیدند و توانستند با تکیه بر استعداد جنگاورانه خود از این شرایطرجهاد را ب  دفاع و سیاست 

الدوله در مقابله نقش مهمی که به ویژه در دوران سیفبا دفاع مستحکم و  چرا که    ،بهره برند  تشیعجهت حفظ  

  کردنداسالمی و شهرهای مذهبی مهم آن ایفا میاندازیهای حاکمان این امپراطوری به مرزهای قلمرو  با دست 

 در حکومت یکسر سنی عباسیان   خود  را برایپایداری  و    شرایط ویژهتوانستند    (197:  2تا، جابن عدیم، بی)

جزیره کمک    آن در منطقه شام وبه نشر    نابودی حفظ وخطر  از  ع را  که به تبع آن اسالم و بویژه تشی  ثبت نمایند

 . نمودند شایانی

 نتیجه 

حاکمان آل بویه که ترویج تشیع را هدف خود می دانستند، برای دستیابی به این هدف تمامی اقدامات      

به منظور جلوگیری از چالش با توجه به اکثریت مذهب تسنن در نواحی تحت فرمانشان، اتخاذ  مناسب را 

 نمودند. این اقدامات به شرح ذیل است:  

ز تالش در ایجاد آرامش و امنیت از طریق جلوگیری از دامن زدن به اختالفات فرقه ای و  اغلب آنها پس ا     

اختالف مذهبی بین شیعه و سنی، توانستند زمینه قدرت و رواج تشیع را فراهم سازند. آنها با شناخت درست  

سبت به اهل سنت،  موقعیت زمانی و مکانی مناطق تحت فرمانشان، با احترام به مذاهب دیگر و تسامح مذهبی ن

توانستند موجبات رشد تشیع را فراهم سازند. سعی وافر آنان خصوصا دربرگزاری مراسم عاشورا وعید غدیر 

گام مهم دیگری در ترویج تشیع بود. اگرچه این مراسم خالی ازدرگیری های میان شیعه وسنی نبود ولی به 

نیز عدم نگرانی از خطر همیشگی  ،  ونه موارد  دلیل روابط خوب آنان با اهل سنت و حفظ بیطرفی در این گ 

دشمن مقتدری چون روم، با خیالی آسوده، از عهده مهار آنها بر می آمدند. حمایتهای آنان از عالمان شیعه به  

تأسیس مراکز مهم علمی شیعی و در نهایت گسترش معارف شیعی انجامید. در این میان برخی از صاحب  

وی آوردند. استفاده از شیعیان درحکومت هم به شیعه امامیه جایگاه بخشید و منصبان به تأسیس این مراکز ر
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هم موجب رشد تشیع و کثرت جمعیت شیعیان گردید. آنان با سیطره بر خلفا و از طرف دیگر ابقاء خالفت  

 در سایه تسامح دینی توانستند با تسلط بر نظام سیاسی، به تدریج عقاید خود را ترویج دهند.  

انیان نیز همچون بویهیان با اتخاذ سیاست تسامح مذهبی نسبت به مذاهب دیگر و اهل سنت به ترویج حمد     

تشیع پرداختند. آنها از هرکاری که موجب تفرقه بین شیعه و سنی می شد جلوگیری می کردند. احیای شعائر  

ندی چون روم تمایلی به برگزاری  شیعی در نشر عقاید آنها مؤثر بود. البته آنان به دلیل دارا بودن دشمن قدرتم

دادند زیرا در چنین شرایطی وقوع هرگونه درگیری بین شیعه و سنی ضربه ای بود که  مراسم غدیر نشان نمی

آمد. این امر بیانگر آن است که حاکمان بویهی و حمدانی در اتخاذ سیاستهایشان  به پیکر اسالم و تشیع وارد می

اند. پشتیبانی آنها از عالمان شیعه و دخالت دادن شیعیان  د توجه قرار می دادهای را مورشرایط محیطی و منطقه

حکومتی موجب افزایش تعداد شیعیان در منطقه گردید. حمدانیان با اتخاذ سیاست دفاع و جهاد ضمن    در امور

جلب اعتماد خلیفه نسبت به خود در جهت تداوم حاکمیت خود، اسالم و به ویژه تشیع را از خطر نابودی  

 حفظ و به نشر آن در منطقه یاری رساندند.  

مورد برگزاری مراسم جشن غدیر، تحدید خالفت عباسی و دفاع    سیاستهای حاکمان حمدانی جز در سه     

در مجموع می توان گفت از ثغور و مرزهای قلمرو اسالمی با سیاستهای حاکمان بویهی بسیار شباهت داشت. 

 ، در این برهه از زمان  میان شام و عراق و ایران  رفت و آمد عالمان شیعی  حاکمان آنها،در اشتراک سیاستهای  

آنها،  .بوده است ار  تأثیرگذ به نقش موثرترآل بویه،  شباهت سیاستهای حاکمان  آنها در   تاثیر  با توجه  یکسان 

    گسترش تشیع را در پی نداشت. 
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