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سال شانزدهم ،شماره اول
بهار  ،4931شماره مسلسل 14

پراکندگی جغرافیایی امامیه در ایران دوره سلجوقی
تاریخ دریافت31/4/31 :

تاریخ تأیید31/8/33 :

محمدرضا بارانی
هدایت نادریان

آگاهی از جغرافیای انسانی گروههای مذهبی ،میتواند به نهخا ت تربیه
جمعیت ،ظرفیهتههای اندشهه ای و تهوا مهدشرش ی بگاگها آ مهذه
گس رش باواهای ود بمک بخد .مذه

بهرای

نیع ب از آغاز اسهم به تهداش دا

اشرا هوادااانی شاف بود ،دا دواه سلجوقیا دا مخهاق قابهت تهوجای از اشهرا
گس رش شافت .اشن نک با توج ب تعص

مذهبی سلجوقیا  ،بسیاا قابت توجه

است .محوا اصلی اشن مقال  ،نخاساشی مرابگ جمعی هی بها ابیرشهت و شها اقلیهت
نیعی دا حوزه بوشر مربگی ،نمال و نمال نرقی و جخوب اشهرا قهی قلمهرو
حکومت سلجوقیا  ،با انااه ب زمیخ های نخا ت با ر افراد و اندا های نیع
دا اشن مخاق است.

کلیدواژگان :امامیه ،اثنیعشریه ،ایران ،سلجوقیان ،جغرافیای انسانی.
* استادیار و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهراء.
** دانشجوی دکتری تاریخ اسالم ،دانشگاه مذاهب اسالمی تهران ،و مدرّس دانشگاه یاسوج.
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مقدمه

تشیع ،یكی از دو جریان اصلی دین اسالم ،از ابتدای حیات آن ،بهه ویهه در ایهران ،بها
تهدیدها و موانع گوناگونی مواجه بود است؛ اما قدرتگرفتن آل بویه در ایهران در ابتهدای
قرن چهارم هجری ،نقطه عطفی در زمینه گسترش و توسعه تشیع به شمار میآید .سیطر
سلجوقیان بر بخش وسیعی از سرزمینهای اسالمی ( 433ه 035ه.ق) ،باعه شهد آنهان
بهعنوان حامی مذهب سهنتت و الالفهت ،بهه درگیهریههای ناهامی بها سها نان المهوت
(اسماعیلیان) بپردازند و این درگیری پیشآمد بین مهم ترین رقیبان تشهیع امامیهه ،را را
برای گسترش بیشازپیشِ تشیع امامیه هموارتر ساالت .پس از روی ار آمدن سهلجوقیانِ
سنتیمذهب و چالشهای مذهبی هه در ایهن دور وجهود داشهت ،شهیعه امامیهه فهارز از
درگیریهای پیشآمد بین سالجقه و شیعیان اسماعیلی ،به رشد و گسهترش الهود ادامهه
داد .این پهوهش ،بر آن است تا با بررسی منابع تاریخی و جغرافیهایی موجهود ،پرا نهدگی
جغرافیایی تشیع در دوران فرمانروایی سلجوقیان بر ایران را ترسیم نماید.
جغرافیای انسانی ،رابطه متقابل انسان و عوامل جغرافیایی را مورد بررسی قرار میدهد؛
به عبارت دیگر ،در این رشته ،آثار متقابل محیط بهر جامعهه انسهانی و انسهان بهر محهیط
زندگی ،مورد پهوهش قرار می گیرد .در این مقاله ،با استفاد از منابع تاریخی و جغرافیایی،
وضعیت پرا ندگی جغرافیایی تشیع در ایرانِ عصهر سهلجوقی ،ابتهدا در نهواحی مر ه ی و
شمالی و سپس در نواحی جنوبی ،از برآمدن تا سقوط سالجقه در ایران ،بررسی میگهردد؛
با اذعان به این نكته ه سایر منابع نی در این بار راهگشا میباشند.
در این الصوص ،سه فرضیه مطرح است :نخست :جغرافیای انسهانی شهیعه ،در دوران
سالطین سلجوقی توسعه یافت .دوم :با وجود گسترش و برجستگی سیاستمداران شهیعی
در دور سالطین متأالر سلجوقی ،در بُعد جغرافیایی ،تحول چشمگیری در جنوب و حهوز
شهرهای ب رگ سنتینشین رخ نداد و تقریباً همان چهر پیشین ،با اندك دگرگونی تثبیهت
گردید .سوم :گسترش شیعه اثنیعشری از شهر قم در ویر مر ی ایران آغهاز شهد و بها
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تالش اندیشمندان شیعیِ بازماند از نسل وزیران و فرهیختگان عصهر آلبویهه ،تشهیع در
نیمه شمالی ایران و مسیر جاد ابریشم گسترش یافت.
در زمینه معرفی منهاط شهیعهنشهین ایهران در دوران سهلجوقیان ،تها نون پههوهش
مستقلی به زبان فارسی صورت نگرفته است؛ گرچه پهوهشگرانی ه در تاریخ تشهیع ایهن
دور تحقی

رد اند ،به این مسئله اشار ههایی نمهود انهد؛ بههعنهوان نمونهه« ،باسهانی»

نویسند مقالهای در بخش سوم جلد پنجم تهاب تاريخ ايران از آمدنن سدجوقياان تدا

فروپاشي دولت ايجخانان (پهوهش دانشگا یمبریج) با عنوان «دین در دور سلجوقی»،
تنها به چگونگی تعامل جریهانههای مهذهبی بها یكهدیگر و گسهترش و پویهایی هریه
می پردازد .همچنین ،رسول جعفریان در تاب تاريخ تشاع در ايران فقط به صورت گهذرا
نكتههایی در این زمینه آورد  ،بهه برالهی نهواحی شهیعهمهذهب ایهران اشهار دارد؛ ولهی
پرا ندگی جغرافیای انسانی شیعه را ترسیم نمی ند .اف ون بر این ،د تر سید محمد حسین
مناور االجداد در رساله د تری الود با عنوان «امامیه در عصر سهلجوقیان» بهه توصهی
جایگا امامیه در عصر سلجوقیان پرداالته و بیشتر به وضعیت شیعیان عراق و روابط آن ها
با الالفت بغداد پرداالته است .وی الاندانهای شیعه عهراق ،مثهل آلم یهد و دانشهمندان
شیعی حوز های علمی بغداد را مورد بررسی قرار داد ؛ ولی به صهورت االتصاصهی ،شهیعه
امامیه در ایران را بررسی نكرد و پرا ندگی جغرافیایی شیعه در ایهن دور را مهورد توجهه
قرار نداد است .عباسعلی دادالوا در سال 3143ه.ش در رسهاله د تهری الهود بها عنهوان
«ایران و تشیع» ه ا نون در تابخانه تاریخ قم موجود اسهت ،مطهالبی انهدك و نهاق
دربار مرا شیعه امامیه در این دور بیان رد و تعدادی از علمای شیعه را نیه معرفهی
نمود است ه البته عمد مطالب الویش را از تاب النقض استفاد رد است .بها توجهه
به موارد پیشگفته ،نمیتوان به پهوهشی مستقل در موضهو جغرافیهای انسهانی شهیعیان
ایران در دور سلجوقی دست یافت.
با تكیه بر پیشینه پهوهش مذ ور ،پرداالتن به این موضهو ضهرورت الواههد یافهت و

پراکندگی جغرافیایی امامیه در ایران دوره سلجوقی

14

انجام چنین تحقیقی برای شناالت علل گسهترش شهیعه اثنهیعشهریه در دور سهلجوقی
بهعنوان دولتمردانی با تعصبات مذهبی اهل سنتت و راز ماندگاری آن ،بهرای پهوهشهگران
امروزی الزم است.
یكی از مهمترین و قدیمیترین منابع مورد استفاد ایهن مقالهه ،تهاب النقض

تهألی

عبههدالجلیل ق وینههی رازی (متوفههای بعههد از 080ه.ق) مههیباشههد .نصههیرالدین ابوالرشههید
عبهدالجلیل ق وینههی رازی ،ایههن تههاب را در سهال 065ه.ق ،و در پاسههخ بههه تههابی ههه
شهابالدین شافعی در سال 000ه.ق ،نوشته و در آن  66نسبت ناروا به شیعه نسبت داد ،
رد .تاب شافعی با عنوان بعض فضائح الروافض مفقهود شهد؛ ولهی عبهدالجلیل

تألی

ق وینی رازی ،بخش اعامی از آن را در تابش (النقض) آورد و به نقد آن پرداالته است.
عبدالجلیل ،از ب رگترین واعاان و علمای شیعیمذهب در ری بود .وی بر آن شد تها
تهمتهای شهابالدین شافعی را در تاب بع
تاب او به بع
الالصه ،النقض

مثالب القواصب فی نض

بع

فضائح الرواف  ،نقض و رد ند .ازایهنرو،
فضائح النرواف

مشههور گردیهد و بهه طهور

نامید شد .این تاب ،نمونه ارزشمندی از نثر فارسهی آن دور اسهت هه

مبانی و اصول مذهب شیعه ،تاریخ ب رگان و االبار آنان را بیان می ند 3.همچنین ،نویسند
شرح حال بسیاری از شاعران را در این تاب یادآور میشهود و در نهار االبهار تهاریخی و
اجتماعی زمانش ،از مرا تعلیم و تابخانههای شیعی گ ارش میدهد .به نار مهیرسهد،
نویسند القض

در نوشتن تاب الویش ،اصل تقیه را رعایت رد است.

از جمله مهمترین تبی ه اطالعات بسیار جامعی در باب سیستم حكومتی سلجوقیان
و اوضا اجتماعی آن عصر به دست میدهد ،تاب سیاستنامه یا سیر الملوک نوشته الواجه
ناامالمل

طوسی می باشد ه در این مقاله ،از تاب فوق و آثار مهم دیگری مانند :راحن

الصدور وآی الصدور نوشته راوندی ،تبصرة العوام فی معرف مضاالت االنام تألی سید مرتضی
حسنی (م 038ه.ق) ،مجالس المؤمقین اثهر قاضهی سهید نهوراش شوشهتری (م 3533ه.ق)،
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العراض فی الحکای السلجوقی تألی حسینی یه دی (م 641ه.ق) و آثهاری از ایهن دسهت،
استفاد شد است.
در پایان ،باید یادآوری رد ه مراد از تشیع در ایهن بررسهی ،تأ یهد بهر شهیعه دوازد
امامی میباشد و ناظر به تمام گرایشهای شیعی در دوران مورد مطالعه نیست .به ههر رو،
از بررسی گ ارش های موجود ،این نكته نمایان می گردد ه تشیع نی همپای سایر گهرو -
هههای مههذهبی ،در دوران سههلجوقی ،تقریب هاً در سراسههر ایههران گسههترش یافتههه و دارای
پایگا هایی بود است؛ اما بدیهی است ه این گسترش ،در برالی نواحی چشمگیرتر است؛
به عبارت دیگر ،تكاپوهای شیعی در بعضی مناط  ،به چند دلیل با موفقیت بیشتری همرا
بود است .در این مختصر ،تالش الواهد شهد تها ضهمن بررسهی لهی منهاط مختله ،
مهمترین شهرها و نواحی شیعی نی معرفی شوند.
 .1شهرهای شیعهنشین حوزه کویر مرکزی ایران

صاحب فضائح النرواف

در تاب الود نقل رد ه شهرهای شیعی چون :قم ،اشان،

ورامین ،ساری و اُرَم 3رواجی ندارند .مؤل
بیان رد است .نویسند فضائح الرواف

نض

در پاسخ ،وضعیت دینی شهرهای شیعی را

مینویسد:

و در هیچ شهری که رافضیان آنجا غلبه دارند ،چون بقگری دین و شریعت را
آنجا جمال نباشد و جمع اهل رف

را بها نبود؛ چون قم و کاشان و آبه و ورامین

و ساری و اُرَم که قریقه الموت است .بدان که خیرالعمل آشنکارا ننقند و در ری
در مصلحگاه و در خراسان و در سبزوار جماعت نکققد .نه شرع را قوتی باشند و
نه مسجدهایشان را نوری.

2

بنابراین ،از شهرهای شیعهنشین ه در محدود جغرافیایی نیمه شهمالی شهور ایهران
میباشند ،بنا به گفته ی

فرد سنتی ه الود پیشتر مذهب شیعه امامیه داشته ،ی

لی به دست آمد .اینكه چرا با وجود مسیر حر ت امام رضا

نمای

به طوس ه از الوزستان،
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فارس و ی د به الراسان بود  ،در تب تاریخی اشار نشد هه آیها در ایهن مسهیر ،شههر
شیعهنشین بود یا الیر ،جای تحقی دارد.
فهرست شهرهای شیعهنشین تقریباً در همه منابع یكسهان مهیباشهد .ایهن یكسهانی،
زمینهساز این تردید الواهد بود ه آیا این فهرست ،اقتباسی بود و یا استقرایی؟ حال ایهن
پرسش پیش میآید ه در جای ایران شمار شیعیان بیش از جاهای دیگر بود؟ باید گفت،
شهرهایی ه بیشتر منابع در شیعهنشین بودن آنها تواف دارند ،1عبارت بودند از :قم ،ری،
آو و اشان .البته شهرهای :ساری و اُرَم ه در بالد مازندران بهود انهد و نیه نیشهابور و
سههب وار ،در منههابع آن دور ج ه شهههرهای شههیعهنشههین بههود انههد .از همههین رو ،ناههر
پطروشفسكی ،الاورشناس برجسته روس را ه معتقد است« :مذهب شیعه در ایران ،بیشتر
در محیط روستا رواج داشته» 4و اقلیت شیعه «از حُسن توجه روستاییان و الیههای شهری
برالوردار بود است» ،0میتوان پذیرفت؛ اما افه ودن شههری چهون قه وین بهه فهرسهت
شهرهای با ا ثریت شیعی ،جای تأمل دارد:
اثقیعشریها بیشتر در مراکز شهری مقطضه جبال ،یعقی :ری ،قزوین ،قم ،آوه
و کاشان نفوذ داشتقد.

6

( )1ری

ری ،پس از جنگ نهاوند ،به تصرف مسلمانان درآمد و پس از آن ،دین اسالم در ایهن
شهر نفوذ یافت 6.از آنجا ه در میان یاران امام صادق

و امام بهاقر

مردمهی از ری

بود اند ،پس ،تشیع در همان قرن اوّل به ری را پیدا رد است 8.شیعیان ری ،با پادشاهی
الاندان شیعه آلبویه قهدرت و اعتبهار یافتنهد و شهاعران ،دانشهمندان ،فقیههان و عالمهان
شیعیمذهب در آنجا ظهور یافتند .ن دیكی ری به طبرستان ه مهأمن و پناهگها علویهان
بود ،باع

ثرت حضور علویان در ری شد .مهاجران علوی ه به ری وارد میشدند ،چهار

دسته بود اند؛ نخست ،آنان ه از جور و ستم امویها به این سو آمد بودند .دوم ،آنهان هه
در جریان والیتعهدی امام رضا

به ایران و ری وچ ردند .سوم ،فعاالن بر ضد الاندان
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عباسی ه پس از شكست به این نواحی میآمدند و چهارم ،سانی هه در هنگهام ظههور
علویان در طبرستان ،در این نواحی استقرار یافتند 3.پس از اینكهه علویهان آوازو والیهت و
عهدنامه مأمون بر ولیعهدی امام رضا

را شنیدند ،تعدادی از آنها به ری رسیدند و پس

از شنیدن البر شهادت امام رضا

 ،در وهستان دیلم و طبرستان پرا ند شدند 35.قبهر

حم  ،فرزند موسی بن جعفر

ه در ری میباشد ،توسط حضرت عبدالعایم الحسهنی

(متوفای 303ه.ق) ،پس از آمدن به ری در نیمه قرن سوم ،زیارت شد اسهت .ایهن قبهر،
هموار برای شیعه و سنتی زیارتگا بود است.

33

با این حال ،مقدسی ه در زمان آلبویه میزیسته ،از تشیع مردم ری سخنی به میهان
نیاورد است؛ اما شاید دلیل آن ،قدرت و حا میت شیعه در دوران آلبویه بود هه نیهازی
به منازعه با سایر مذاهب نداشته و بیتقیه زندگی می رد اند .با وجود گفتههای مقدسهی،
شكی نیست ه مردم ری بیشتر شیعه بود اند؛ چنان هه وقتهی محمهود غ نهوی در سهال
435ه.ق بر آنجا دست یافت ،با آنان بهالشونت و آزار رفتار رد 33.همه منابعِ بهجایماند
از دوران سالجقه اعتراف دارند ه پس از روی ار آمدن سلجوقیان ،شیعه ثرت یافهت و
عامت پیش از هجوم غ نویان را در ری به دست آورد .این مطلب را مهیتهوان از تعهداد
قابل توجه محلههای شیعهنشین این شهر اثبات رد .عبدالجلیل ق وینهی رازی در تهاب
القض

شیعیان ری را محلهبهمحله نام برد است و مینویسد:
لشکر آل مرتضی ،دانی که باشد؟ شیرمردان فلیسان باشد و سپهسناالران در
عایش و سادات درِ ناد مهران و جوانمردان درِ مصنلحگاه و معتضندان درِ رشنضان
و. ...

13

البته باید توجه داشت ه ری در مسیر جاد معروف ابریشهم واقهع شهد بهود و دارای
مر یت سیاسی و علمی بود .بنابراین ،شیعه امامیه مثل سایر گهرو هها و مهذاهب ،سهعی
داشت تا این نقطه را ه چهاررا تمدن اسالمی در میان شرق و غرب و شهمال و جنهوب
بود ،در االتیار داشته باشد .ابن طباطبها نویسهند تهاب مقتضلن الطالبین تعهداد بسهیاری از
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18

شخصیتهای علوی و الاندانهای آنان را ه در ری سا ن شد انهد ،آورد اسهت .وجهود
مراقد امام ادگان در ی

محل ،زمینهساز اجتما شیعیان در آن محل میشد .این مسهئله،

بهالصوص زمانی بود ه علویِ مدفونگردید یا به دست دشمن شتهشد و یا به لحها
علمی و معنوی ،از موقعیتی ویه برالوردار بود باشد .قوامی رازی دربار امام اد مقتهولی
ه در محله زعفرانجای در ری مدفون بود و االتصاص به شیعیان داشته ،چنین سهرود
است:
میر امام اد ه چون او نیافرید

تا از عدم الدای همی بند آورد

از شوم قتل آن تن بیسر بدیع نیست

گر جویبار سرو سرافكند آورد

بنگر چه صعب درد بود قتل درد اوی
آرد به زعفرانجا هر سال گریهها

ان تیر شب ز روز درالشند آورد
آن زعفران ه الاصیتش الند آورد

34

باید به این نكته توجه داشت ه سرزمین جبهال ه منطقههای میهان ری و اصهفهان و
همدان ه برای هر سه گرو شیعه ،یعنی :امامیه ،زیدیه و اسماعیلیه مورد توجهه و اهتمهام
بود؛ ولی شورش و قیام الاصی از امامیه دید نشد است .ههمزمهان بیشهتر فعالیهتههای
علمی ،به امامیه تعل داشته است؛ بهطوری ه آنان در محهالت و مرا ه اصهلی الهود در
میانه شهر ری به تبلیغ عقاید الویش میپرداالتند .مؤل

القض

ه الود سها ن ری بهود ،

مینویسد:
و کدام دوشقبه باشند کنه در مجلنس منا ان ده و بیسنت و قجناه و انصند
مقضبتخوان و عالم و باناری ان حقفیان و شنافعیان کمتنر باشنقد و منیشنقوند و
بعضی مینویسقد.

15

باقیماندن امامیه در ری ،حكایت از عم نفوذ شیعه امامیه و مقبولیهت آنهها در ایهن
دیار دارد .البته تشیع ری ،مدیون آلبویه و استقرار آنها در ری و ن دیكی این شهر به قم
میباشد .از میان دولتمردان آلبویه ،ر نالدوله ،ری را بهعنوان مقر حكومت الویش قهرار
داد و در آبادانی آن وشید 36.صاحب بن عباد شیعی ،یكی از افرادی بود هه بها اقهدامات
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13

الود فرهنگ شیعی را در ری تقویت رد .بیش از نیمهی از اشهعار وی ،در سهتایش اههل
است 36.او با نارگذاشتن مخالفهان اههل بیهت

بیت

و ن دیه

هردن شهیعیان و

38

معت لیان ،فضای مذهبی ری را به نفع تشیع تغییر داد .ارتباط الاندان بابویه بها عالمهانی
چون شیخ صدوق و حضور برالی از ایشان در ری ،باع شد تا ارتباط قم و ری و بههتبهع
مذهب شیعه امامیه در ری تقویت گردد.
طغرل سلجوقی در سال 414ه.ق به ری آمد و در سال 446ه.ق بقایای آلبویهه
را نی در بغداد برانداالت 33.دو محله شیعهنشین ری ه نقش مهمهی در توسهعه فرهنهگ
شیعی در این شهر بر عهد داشتهاند ،عبارتاند از :مصلحگا و زاد مهران 35.البته به غیر از
این دو محله ،عبدالجلیل از محله :رشقان ،یلسان و عایش ههم نهام بهرد اسهت33.محلهه
زعفران نی یكی از محلههای شیعهنشین ری بود است 33.مهمترین این محهالت ،محلهه
مصلحگا یا درِ مصلحگا بود است ه توسط راوندی در شعری مورد مذمت قرار گرفتهه
است:

31

السروا هسهت جهههای باطنیان

قم و اشههان و آبه و تههفرش

آتب روی چههههار یار بهههدار

واندرین چار جای زن آتش

پس فراهان بسوز و مصلحگا

تا چهارت ثواب گردد شش

محالت شیعهنشین ،همان بخش قدیمی و سنتتی شهر بود و محالت سنتینشین
ساالتی جدید داشتهاند .البته در دوران آلبویه ،محلههای شهیعهنشهین بهه رونه رسهید ،
تجدید عمارت شد اند 34.به نار میرسد ،شیعیان ری از سا نان قدیمی ری بود انهد؛ چهه
اینكه وجود بقعه عبدالعایم ،امام اد حم و امام اد عبداش در قسمت ری قدیم ،نشان از
این واقعیت دارد ه الانواد های اصیل ایرانی ،ضمن پذیرفتن علویانِ راند شد از امویان و
عباسیان و پنا دادن به آنها ،مذهب شیعه را پذیرفتهاند .برالی تصریح دارند« :قسهمتی از
پهنه غربی ،تمامی عرصه جنوبی و بخشی از جنوب شرقی ری» ،به شیعیان تعله داشهته
است.

30

با مقایسه محالت شیعهنشین با سایر محالت شهر ،بخش تحت تمل

شیعیان ،بیشتر
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45

سایر مذاهب بود است 36.این محالت ،بیشتر در مسیر را منتهی به

از بخش تحت تمل

قم بود ه ارتباط تنگاتنگ مذهبی این دو شهر را نشان میدهد .شهر ری به جهت آنكه
در مسیر جاد شرق به غرب و شمال و مر ایران قرار گرفته بود ،جایگها ههر دو گهرو
شیعه و سنتی بود است .این تقابل مذهبی در شهر ری ،باعه ایجهاد محهالت ،مسهاجد،
مدارس و مرا فرهنگی الاص شیعه یا سنتی شد بود؛ مثل :مدرسه فقیهه علهی جاسهبی،
مدرسه الواجه عبدالجبار مفید ،مدرسه وی فیروز ،مدرسه الواجه امام رشید و مدرسه شیخ
حیدر مكی .این مدارس ،ازآنِ شیعیان بود و فرقههای حنفهی و شهافعی نیه در محهالت
الود ،صاحب مدارس جداگانهای بود اند 36.همین ارتباط و ن دیكی جغرافیایی ،تا حهدودی
باع نشر و بسط تشیع در محالت جنوب ری شد و با تأثیرپذیری از قم ،این محلهها بهه
تشیع امامی گرویدند .اوجگیری تشیع در ری ،باع شد ه روستاهای اطراف نی تا زمهان
مستوفی ،به ج چند روستا ،به تشیع گرایش یابند.

38

روستاهای ری ه به تشیع گرویدند ،شامل قریه :راشد  ،شنست ،قوهد علیا ،دوریست،
لین و قصران میباشند .تهران نونی نی یكی از روستاهای شیعهنشین اطراف ری بهود
است 33.البته به قول یاقوت حموی در تاب معجم البلدان ،در سال 636ه.ق شههر ری بهه
ویرانی ناشی از ن ا بین مذاهب گرفتار شد و سبب الرابی آن را چنین مینویسد:
در شهر ری ،سه طایفه ساکن بودند؛ شافعیه که اندک بودند ،حقفیهنا کنه ان
آن ها بیشتر بودند و شیعه که سواد اعظم بودند؛ نیراکه نصن اهنل شنهر شنیعه
بودند و اهل روستا اکثر شیعه بودند ...و حرب و قتال میان ایشان امتداد یافت ،تا
[ایقکه] آخر ،حقفیه و شافعیه بر شیعه غالب آمدند و ایشان را برانداختقد30.
در تاب القض

آمد ه شیعه ری ،بیشتر از سنتیانِ آنجا بهود اسهت .نویسهند تهاب

القض  ،این گفته مؤل

فضائح الرواف

(شهابالدین شافعی) را در تاب الود بیهان هرد :

« در مقابل تعریض شیعه ری گفته ه مذهب شهر نباید داشتن ،بلكهه مهذهب حه بایهد
داشتن و بلكه در ری ،اغلب رافضیاند .مغرور نباید بودن ه به عدد ،اعتبهار نیسهت 13».از
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43

همین سخن ،ف ونی شیعیان امامیه در ری و در قرن ششم به دست میآید.
همانطور ه اشار شد ،عبدالجلیل در تاب القض  ،شیعیان ری را محلهبههمحلهه نهام
برد است و مینویسد« :لشكر آل مرتضی ،دانی هه باشهد؟ شهیرمردانِ فلیسهان باشهد و
سپهساالرانِ درِ عایش ،و سادات درِ زاد مهران ،و جوانمردانِ درِ مصلحگا  ،و معتقهدانِ درِ
رشقان و 13». ...گفتنی است ه فلیسان ،یكی از درواز های معروف ری بود است.
محالت شیعهنشین ری در قرن ششم ،عبارت بود است از :قسمتی از مغرب باطان ،درِ
رشقان ،درِ عایش ،درِ مصلحگا  ،درواز آهنین ،درواز جاروب بندان ،دیرینه قبه ،قسمتی از
شمال و جنهوب رود  ،زاد مههران ،زعفهرانجهای ،فخرآبهاد ،قسهمتی از مشهرق فیلسهان،
الهدوزان ،وی اصفهانیان ،وی فیروز  ،ناه

یا ناه  ،مشهد امیرالمؤمنین ،سرداب.

11

( )2قم

همه منابع با تعابیر گوناگون ،بر تشیع مردم قم گواهی داد اند .اگرچه نویسندگان پیش
از اصطخری ،مانند :ابن الرداذبه ،قدامة بهن جعفهر ،ابهن رسهته ،یعقهوبی ،ابهن فضهالن و
مسعودی در این بار سكوت رد اند ،اما اصطخری بهصراحت اعالم داشته است« :مهردم
قم ،مذهب شیعت دارند و اصل ایشان ،بیشتر از عرب است 14».در تاریخ قم هه بهه گفتهه
نویسند آن ،نخستین تاب مدون در باب احهوال و االبهار ایهن شههر اسهت ،االبهاری در
فضیلت آن آمد است .نویسند  ،فصل مهمی را به «ذ ر جمعی از طالبیه ه به شهر قم و
اطراف آن ن ول رد و وطن گرفته ،بر نس امامت و ترتیب نسب علوی» االتصاص داد
است.

10

در واقع ،شهر قم را باید نخستین شهر شیعی در حهوز ای دانسهت هه بهه نهام ایهران
شناالته میشود؛ زیرا پیشینه تشهیع آن ،بهه ربهع آالهر قهرن اوّل هجهری بهازمیگهردد؛

16

درحالی ه ایران هنوز گرفتار شمكش بین پذیرش اسالم و بهاقیمانهدن بهر دیهن آبها و
اجدادی الود بود ،قم با سكونت اعراب اشعری در آن ،16مشی مذهبی الود را هم برگ یهد.
بنابراین ،اینكه بعضیها مدعی هستند ایرانیان مذهب شیعه را به دلیهل ن دیه بهودن بهه

پراکندگی جغرافیایی امامیه در ایران دوره سلجوقی

43

سنتت پادشاهی موروثی پذیرفتهاند ،18ناریهای تقریباً نادرست مهیباشهد؛ چهون مههاجرت
اعراب اشعری از وفه ه مر تشیع در عراق بود  ،پایهگذار ورود تشیع به قهم و سهپس
ایران شد است .بر اساس آنچه در تاریخ قنم آمهد  ،حمه و بهن یسهع بهن سهعد اشهعری،
نخستین سی بود ه شهر قم را به صورت ور درآورد است؛ بدان معنا ه «منبهر در
آن بنهاد» و والی و حا م برای آن مقرر گردید.

13

موسی بن عبداش بن سعد اشعری ه نخستین شهیعه در ایهن الانهدان معرفهی شهد ،
بهعنوان صحابی امام باقر

و امام صادق

یاد شد است 45.تشیع امامی قم ،از چنهان

شهرتی برالوردار بود ه در تمامی آثار جغرافیدانان قرن چهارم به بعد ،به آن اشار شد
است .یاقوت حموی ،ضمن بحه مفصهلی هه از تهاریخ تأسهیس ایهن شههر دارد ،از آن
بهعنوان شهری ه هیچ سنتی در آن نیست ،یاد رد است؛ «ال یوجهد بهها سهنتی قهط».
سپس داستانی را آورد است ه نشان میدهد ،مردم شهر بهاصهرار حها م سهنتی ،ابهوبكر
نامی را یافتند و به الدمت آوردند 43.ق وینهی ،ضهمن بیهان داسهتان فهوق ،نوشهته اسهت:
«شهری است ب رگ و آبادان »...مذهب سا نان قم ،تشیع است ،دوازد امامی هستند و در
مذهب غلو می نند.
در عهد مؤل

43

تاب القض  ،حكومت سلجوقی قم را بهه اقطها بهه امیهر «غهازیزاد

صاتماز بن قایماز الحرمی» زند تا سال 000ه.ق ،و امیر قم تها شهرو سهلطنت سهلطان
ارسالنشا بن طغرل 41داد بود .با وجود تصور بدی هه سهنتیههای حنفهی از شههر قهم
داشتهاند ،به دلیل آنكه اهالی شهر قم اللفا و سهالطین سهنتی را غاصهب الالفهت و یهاور
غاصبان میدانستند ،چندان از امرا استقبال نمینمودند؛ اما این فرد ه اتفاقهاً الهود سهنتی
حنفی بود  ،موف به برقراری ارتباط صمیمانهای با مردم قم مهیشهود؛ بههطهوری هه در
نامهای ،رضایت الود را از اهالی قم چنین بیان می ند:
اهل قم ،ان خدای تعالی به نزدیک ما ودیعتاند و ما را رعیتی مبنارکانند و
تا شهر قم نامزد دیوان ما کردهاند ،هر رون ما را مقزلتی و رتبتی دید آمده است
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و ما ایشان را بفال کردهایم.

41

44

تشیع یكپارچه مردمان قم ،در تمامی ممال

امری شناالته شد بود و دلیل عمهد اش

این است ه هیچ شهری در آن زمان وجود نداشت ه این چنین به طور امل بهر تشهیع
ه بیشترین اطالعات تاریخی در مهورد وضهعیت شهیعه

امامی باشد .صاحب تاب القض

امامیه در دوران سلجوقی را ارائه میدهد ،از قول مخالفان تشهیع آورد اسهت هه دربهار
تشیع قم و اشان میگفتند« :حمد ش ه ما مسلمانیم /نه ز قمیم و نه ز اشانیم».
الواجه ناامالمل

40

ه الود از مخالفان شیعه است ،ضهمن اشهار بهه نپهذیرفتن وزرا و

دیوانیان شیعهمذهب توسط سالطین اوّلیه سلجوقی ،به تشیع اهالی شهرهای :قم ،ری ،آبه
46

و اشان اذعان می ند .ق وینی در القض

دربار این شهر میگوید:

معلوم است ،در شهر قم که همه شیعهاند ،آثار اسنمم و شنعار دینن و قنوت
اعتضاد چون باشد؛ ان جوامع که بلفضل عراقی کرده اسنت بینرون شنهر ،و آنچنه
کمال ثابت کرده است در میان شهر ،و مضصورههای بانیقت و مقبرهای باتکل و
مقارهای رفیع و کراسی علما و نوبت عضود مجنالس و کتابخاننههنای ملنی و ان
کتب طوای .

47

شهر قم در این دوران ،ی

پای ثابت حاضر در جنگ قدرت بین وزیهران ،مسهتوفیان،

دبیران و سایر عوامل درباری بود است .تقریباً این جنگ قدرت بهر سهر وزارت ،از اواالهر
دوران وزارت ناامالمل

شرو شد و تا سقوط طغرل سوم در سال035ه.ق ادامه داشهته

است؛ مثل درگیری بین ناامالمل

و فرزندانش با تاجالمل

و مجدالمل

48

براوستانی .در

دور سلجوقی ،قم و مردم آن ،نقش مهم و بارزی در حفظ فرهنگ شیعه داشتهاند .عالمان
و مردان نامی ب رگی از شیعیان قم و اطراف قم ،در دربار سالطین سهنتی سهلجوقی نفهوذ
رد اند و ضمن حفظ موجودیت شیعه ،به رشد و پیشهرفت آن در قهرون پهنجم و ششهم
هجری م

قابل توجهی نمود اند؛ مثل مجدالمل

قمی ،43شرفالدین ابوطاهر بن سعد
05

القمی ه وزیر سلطان سنجر بود و نیه مهال ثابهت .در شههر قهم و دیگهر شههرهای
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شیعهنشین ،بسیاریِ مدارس و مساجد ه محلی برای سب علم بود اند ،نمونه آشكار نفوذ
فرهنگ شیعی در این دور است.
از آنجا ه اصفهان به تعصب در سنتت مشهور بود و در بیشتر ایام پایتخت سهالطین
سنتی سلجوقی بود  ،رقابت مذهبی شدیدی بین اصفهان و قم وجود داشته است .در تاب
آمد ه شخصی از اهالی اصفهان ،از ی

القض

قمی پرسید :از دام شهری؟ گفت :مهن

از شهر دندان نانم .مرد اصفهانی با درماندگی ،از نامفهوم بودن جواب او سؤال مهی نهد.
قمی گفت :معنا آن است ه چون بگویم از قم ،گویی آ  .از اینجا معلوم میشود ه قمهی
نباشد ،مگر شیعی و اصفهانی نبودی ،مگر سنتی.

03

در مجالس المؤمقین آمد است ه عمراننامی را در قم میزدند .سی گفت :چون عمر
نیست ،چرا او را می زنید؟ دیگری گفت ه او عمر است و ال ونون را از عثمان دزدیهد و
بر آن اف ود است .وی نقل رد ه در معامالت تجاری بین اههالی قهم و اصهفهان ،بهه
سبب آنكه قمیها صحابه را سب می رد اند ،درگیری به وجود میآمد است.

03

با وجود آنكه مؤلفان شیعی عصر سلجوقی سعی دارند ه وجود درگیری بین شهیعیان
امامی و اهل سنتت را م نشان دهند ،اما وجود این درگیریها بین سا نان دو شهر قهم و
اصفهان ه هر دام در ابراز تمایالت مذهبی الود افراط نشان میداد انهد ،اجتنهابناپهذیر
بود است؛ البته بیشتر این داستانها و اشعاری ه در این مضهامین سهاالته شهد  ،گرچهه
آیینه تمامنمای االتالفهای مذهبی آن عصر بود  ،اما تقریباً غیرواقعی میباشد؛ زیرا چنین
داستانهایی ،در مورد شهرهای دیگر نی گفته شد است.
( )3کاشان

اشان ،چون دیگرمناط مر ی ایران ،توسط اعراب بهزور فتح شد .در تاریخ قم آمد
است:
ابوموسی اشعری ،به دست بعضی ان رئیسان لشنکر خنود ،رسنتاا قاشنان را
به جقگ فتح کرد .و نیز گویقد کنه نفنس کاشنان را نینز ابوموسنی اشنعری فنتح
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53

اشان ،هموار ج داراالیمان قم بود و بعضی از روستاهای آن ،از توابع اصهفهان و
بعضی از توابع قم بود اند؛ اما والی اشان و اصفهان ،یكی بود است .بنا بر اعتراف بیشتر
منابع ،مردم اشان از همان سد اوّل ،شیعهمذهب بود اند؛ البته تأثیرپذیری اهل این شهر،
از قم و پس از مهاجرت اشعریها به قم بود است.
در منابع تاریخی و جغرافیای تاریخی ه غالباً در قرن ششهم نوشهته شهد انهد ،شههر
اشان به تشیع شهرت دارد؛ از جمله یاقوت حموی (م 636ه.ق) ذیل نام «قاشان» مهی-
نویسد« :اهل آنجا ،همه شیعه امامیاند 04».مؤل همین تاب ،معتقد است هه مههاجرت
الاندان عبدالجبار طوسی و سادات راوندی (ازری) ،موجب ازدیاد شیعه این شهر شد است.
این نار درستی است؛ اما نقش همسایگی این شهر با قم را نی نبایهد نادیهد گرفهت .در
ادامه ،وی وضع فرهنگی شهر و تربیت عالمان شایستهای را ه بهه مناصهب مههم وزارت
سالطین سلجوقی رسیدند ،دلیل پیشرفت تشیع در این شهر میداند 00.فخرالدین طاهر بن
الوزیر معینالدین اشی ،یكی از این وزرا مهیباشهد هه الهود ،فرزنهد وزیهر معهینالهدین
مخت المل

اشی بود و تربیتی عالی یافته بود .در ذیل نفث المصدور میالوانیم:
عزالملک ،فخرالملک ،سر معینالندین ابونصنر کاشنی را بیناورد و دینوان
عرض به وی تفوی

کرد .معینالدین ،ونیر سلطان سقجر بود.

56

مطلب فوق ،ما را متوجه این نكته می ند ه وزرای شیعی ،نقهش تعیهین ننهد ای در
پیشبرد اهداف شیعه در سراسر ایران دور سلجوقی داشتهاند.
ق وینی رازی ،در تاب القض

ی

تشیع مردم اشان را تأیید رد  ،مینویسد« :در اشان،

جامع وجود دارد ه شیعیان در آن ،نماز آدینه به جای میآورند 06».مجالس المؤمقین از

معجم البلدان نقل رد  :اشان ،شهری است ن دی

به اصفهان ،و در آنجا طبه و اسهه

اشی میآورند و مردم آنجا ،همگی شیعه امامیهاند .در ادامهه ،قهول سهمعانی را از تهاب
االنساب نقل رد ه گفته:
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اشان ،شهری است ن دی

به اصفهان ه تا آنجا سی فرسخ را اسهت و مردمهانش،

همه شیعهاند و اهل فضل و علم ،در میان ایشان بسیار زیهاد اسهت .حضهور سهید قاضهی
ابوالرضا فضلالدین بن علی العلوی الحسینی الكاشانی رسیدم و چند حدی از او شنیدم و
نوشتم و چند قطعه از شعر او نی نوشتم.

08

او حتی آیه تطهیر را ه بر سردرِ من ل این عالم بود  ،دید است.

03

نكته مهم اینكه تأثیرپذیری اشان ،از قم و ری بیشتر بود تا اصهفهان سهنتی ،و ایهن
تأثیرپذیری ،در زمینه مذهب شیعه نمود بیشتری داشته است .در واقع ،قم ،ری و اشهان،
ی

مثل را در قسمت جبال برای دفا و نشر و گسترش تشیع تشهكیل داد بودنهد و در

زمان سلجوقیان ،این وظیفه سنگین را عالمان ،دانشمندان ،وزیران و فقیهانی از ایهن سهه
شهر و بهالصوص قم و اشان ،به نیكوترین شكل انجام داد اند .در بحه وزرای شهیعی
عصر سلجوقی ،ما با نامهایی سرو ار داریم ه از اشان و قم برالاستهاند .مدارس فراوانی
در اشان عصر سلجوقی وظیفه تربیت این ب رگان را بهر عههد داشهتهانهد .وجهود مقهابرِ
امام ادگانی چون امام اد علی بن محمد الباقر در یار رز ،باع توسهعه تشهیع در اشهان
شد است؛ البته الرافاتی نی در بین مردم شیعه اشان و البته مردم عهوامِ دور سهلجوقی
وجود داشته است؛ مثل این مورد ه مؤل مجالس المنؤمقین از قهول میرمخهدوم شهریفی
شیرازی در تاب نواق

الرواف

آورد ه اهل اشان را گمان اسهت هه ابولولهو ،قاتهل

عمر ،پس از شتن عمر ،به اشان آمد و در آنجا وفات یافته است .م ار او هه در الهارج
اشان به «بابا شجا الدین» مشهور است ،مورد زیارت عوام و اوباش شهر اشهان در روز
36ذیحجه ،یعنی سالروز قتل عمر ،قهرار مهیگیهرد و ایهن زیهارت ،همهرا آداب الاصهی
میباشد ه نشان از جهل عوام و اوباش و تعصب ور ورانه آنها بود است.
ق وینی رازی ،اشانِ عهد سلجوقی را طوری توصی

65

رد است ه میتوان در نهار

قم ،به آن لقب «دارالعلم شیعه» داد؛ البته این گفتهههها حقیقهت دارد؛ زیهرا باعه اظههار
نگرانی شدید الواجه ناامالمل

از حضور گسترد شیعه در این شهر شد است.

63
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از نار راوندی نی حدود چهل سال پس از صاحب النقض

46
علهت نابسهامانی و الرابهی

اواالر دولت سلجوقیان را ناشی از رشد شیعه در شهرهایی مثل اشان دانسته اسهت .وی،
حتی موفقیت الوارزمشا را در تسخیر اشان به گهردن شهیعه انداالتهه اسهت 63.البتهه در
سراسر تاریخ سلجوقیان ه بهج الدمات قابهل تقهدیر وزیهران شایسهتهای هه از اشهان
برالاسته بودند و الود را در الهدمت توسهعه سهلطنت سهلجوقیان قهرارداد بودنهد و البتهه
همزمان به رشد تشیع هم م

می ردند ه هیچ گ ارشی مبنی بر توطئه اهل اشان بهر

ضد حكومت گ ارش نشد است.
ق وینی در آثار البمد ،متعصبانه ،اهل اشان را غالی در تشیع میداند .او از تابی هه
احمد بن علی بن بابه اشانی راجع به مذهب شیعه تألی

رد  ،مطالبی را در اثر الود نقل

رد است .در این تاب ،وقتی به بح دربهار حضهرت مههدی موعهود(عج) مهیرسهد،
مینویسد:
اهل شهر ما ،عجیباند؛ به جای مقتظر ماندن تا امام نمان آید ،تو گویی برید
آمده و نامه ان مهدی آورده کنه فنردا بنه قاشنان آینم .هنر رونه بامنداد گناه،
شاکیالسمح بر اسبان سوار میشوند ،به بیرون شهر میروند .هرگاه خورشنید ان
آسمان باال آمد ،یعقی آفتاب برآمد ،به خانهها برمیگردند و میگویقد امرون هنم
تشری نیاورد.

63

شیعه عصر سهلجوقی ،بها توجهه بهه ثهرت عالمهان و دانشهمندان شهیعی آن دور و
همچنین ،میراث مكتوب باقیماند از دور آلبویه و حوز های قهم و بغهداد و ایهن اواالهر
حوز حله ،نباید صاحب چنین اندیشههایی باشد؛ اما فضهای عمهومی آن روزهها ،بهر ضهد
مذهب شیعه و در صدد تخریب آن بود و آثار البمد واخبار العباد ق وینی نی از این قاعهد
جدا نیست.
منابعی ه پس از انقراض سالجقه عراق نگارش یافتهاند ،در باب رستاقهای اشهان
مینویسند :بیشتر آنها ،سنتی بود اند .در تبصرة العوام آمد اسهت« :رسهتاقههای اشهان،
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حنفی بر طری نجاری هستند 64».ق وینی در آثار البمد ،روستای ما آباد ،از توابع اشان را
در شمار مناطقی آورد ه مذهب شیعه دوازد امامی دارند 60.مستوفی ،بدون استثنا ،همهه
هجد پارچه روستای اشان را ه بیشتر آنها معاتم بود اند ،سهنتینشهین قلمهداد هرد
است« 66.بارتُولد» نی با توجه به همین یافتهها مینویسد« :اهالی اشان در قرن چهاردهم
[میالدی] شیعه بودند؛ هرچند ا ثریت سكنه قرای اطراف ،با سنتیها بودند 66».عبدالجلیل
در توصی شیعیان بالد مختل  ،شیعیان اشان را با لفظ «وزیران قاشان» یاد می نهد و
البته این وزارت شیعیان اشانی و قمی ،چنان باعه نهاراحتی سهنتیان آن دور شهد هه
صاحب فضائح الرواف

ه تاب الود را در نقد شیعه نوشته است ،مینویسهد« :و در عههد

بر یارق و سلطانمحمد ،ابوالفضل براوستانی و بوسعد هندوی قمی ،مستوفی بودنهد و آن
دستاربندان از قم و اشان و آبه ،چنان مستولی بودند بكرد و رفت ( ردار و رفتار)!»

68

عبارت فوق ،توصیفی است از قدرتگرفتن وزرا ،سیاسهتمهداران و علمهای شهیعی در
دور سالطین متأالر سهلجوقی در مقایسهه بها دور سهالطین متقهدم سهلجوقی (طغهرل،
آلبارسالن و سلطان مل شا )؛ البته شیعه امامیه ،نقش متری در معادالت قهدرت ایفها
می رد.
در مسیر بین قم و اشان با فاصله تقریبی دوازد یلومتری از اشان ،راوند ه یكهی
از مرا تشیع در نواحی جبال بود ،قرار داشته است .عالمان شیعی فراوانی از راوند اشان،
در نشر تشیع در دور سلجوقی وشید اند ه عموماً از دو الانواد قطبالهدین راونهدی و
فضلاش راوندی میباشند .اسامی این عالمان راوندی قرن ششم ،در فهرست منتجبالدین
یاد شد اند .مهمترین عالمان شیعی راونهد ،قطهبالهدین راونهدی (م 061ه.ق) ،فضهلاش
راوندی (متولد 481ه.ق و متوفای بعد از 063ه.ق) و فرزندانش ،یعنی :سید مالالدین (م
005ه.ق) ،سید ع الدین علهی (م 034ه.ق) و تهاجالهدین ابوالفضهل محمهد (نامشهخ )
میباشند 63.قطبالدین راوندی ،مؤل

تابهای زیر میباشد:

در تفسیر ،تابهای امّ الضرآن و اسباب القزول؛ در الم ،تاب جواهر الکمم؛ در حدی ،
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تاب شرح شهاب االخبار قضاعی و در فقه ،تاب فضه الضرآن.
نوشته است .این

وی ،تاب الخرائج والجرائح را در رامات پیامبر و ائمه معصومان

تاب ،نشاندهند مذهب او ،یعنی تشیع امامی میباشد 65.وجود این همه عهالم شهیعی و
تألیفات قوی آنها در راوند اشان ،ما را به این مطلب میرساند هه اشهان و توابهع آن،
ستون محكمی برای شیعه اثنیعشری در عصر سلجوقی بود اند.
( )4آبه /آوه

نویسند القض

آبه را شهری وچ

توصی

رد است؛ اما آن را صاحبِ مسجد جامع

معرفی نمود است ه نماز جمعه و جماعت در مسهاجد آن مرتهب برقهرار مهیباشهد .وی
اضافه می ند ه عید غدیر و سایر اعیاد اسهالمی و مراسهم شهبههای قهدر و عه اداری
عاشورا ،در آنجها همیشهه برگه ار مهیشهود و از مهدارس آن هه شهامل «ع الملكهی» و
«عربشاهی» میباشند ،نام میبرد .در دور سلجوقی ،امام ادگانی چون :امام اد عبهداش
موسی ،فضل و سلیمان ه از اوالد امام اظم

میباشند نی مورد زیارت مردم آبه قرار

میگرفته است 63.مجالس المؤمقین از قول صاحب معجم البلدان گفته ه آو یا آبه ،قریههای
است از ساو ه البته در مقابل ساو قرار میگرفته و اهالی شیعه آنجها ،همیشهه بهر سهر
مذهب با اهالی سنتی ساو جنگ داشتهاند .وی فاصله آو تا ساو را دو فرسخ مینویسد و
از تعصب و ن ا همیشگی میان این دو شهر تا سال ششصد هجری حكایهت مهی نهد.

63

نویسند مجالس المؤمقین سپس در فضیلت آبه و سا نانش حكایتی را از شب معهراج نقهل
می ند.
ساو  .اهل آبهه ،از

در آثار البمد دربار آبه چنین آمد است :آبه ،شهر ی است ن دی

غالت شیعی هستند و با اهل ساو ه همه سنتی هستند ،میانهشان شكروآب است.
قاضی ابونصر میمندی در این بار دو بیت عربی دارد؛ بدین معنا:
گفتند سا نان آبه دوستی را س اوارند

61

ه شاعر و ادیبانش مفاالر روزگارند

گفتم دشمن دوستم یار الود نمیشناسم اینان دشمن آناناند ه با رسولاش یارند

پراکندگی جغرافیایی امامیه در ایران دوره سلجوقی

05

تاریخ کامل مطلبی دارد مبنی بر اینكه یكی از دالیل شتهشدن صدقة بهن م یهد بهه
دست سلطانمحمد سلجوقی ،پنا دادن وی به ابودل سرالاب یخسرو و حا م ساو و آبه
بود است .سپس مینویسد ه پهس از اسیرشهدن حها م ،او از سهلطان امهان الواسهت و
سلطان گفت:
من با خدای خود عهد کردهام که هرگز اسیری را نکشم؛ اما اگر ثابنت شنود
که باطقی هستی ،تو را خواهم کشت.

74

اتهام باطنیبودن در این دور  ،دسهتاوی ی بهود بهرای نهابود ردن مخالفهان دسهتگا
سلجوقی ،و این حا م ،قطعاً شیعه بود ه به صدقه پناهند شد است .جنهگ فرقههای و
رقابت مذهبی میان ساو و آو  ،این دو را روبهروی همهدیگر قهرار داد اسهت .البتهه ایهن
جنگ ،بیشتر در ادبیات آن دور الود را نشان داد است .منابع سنتی ،از بدمذهبی مردم آبه
سخن گفتهاند و منابع شیعی ،به تشبیهگرایی اهالی ساو اشار رد اند؛ مهثالً راونهدی در
تاب الود ،از «عوانان و غمازان و بددنیان ظالمِ» آبه یاد رد و از شا وقت میالواهد آبه
و دیگر شهرهای شیعهنشین را به آتش شید  ،ثواب االروی را نصیب الود سازد 60.یاقوت
حموی نی آورد است:
مردم ساوه ،سقّی شافعی هستقد و مردم آبه ،شیعه امامی .و بنین آن دو ،ننزاع
واقع است.

76

از دیگر نكتههای جالب در مورد اهالی آبه در منابع عصر سلجوقی ه بهوفور از آنهها
صحبت میشود ،یكی جریان دهخدا یحیی دبیر اَردَم ه اهل آبه و شیعه بود و جاسوسان
البههر آن را بههه آلههبارسههالن داد بودنههد ههه در نهایههت ،باع ه الشههم وی و مع ه ول و
مصدومشدن دبیر میشود 66.و دیگری قتل سعدالمل  ،وزیر محمد بن مل شها هه وی
نی اهل آبه و شیعهمذهب بود .سنتیان ،وی را به باطنیگری متهم ردند و سرانجام اعهدام
شد 68.دو تن از عالمانِ سید این شهر ،سید ابوالفتح االوی الحسینی و سهید ابوعبهداش ،در
آو استاد بود اند 63.در الفهرست با تصحیح ارموی ،به اسامی سید فخرالدین بابا بن محمهد
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علوی حسینی آبی و موف الدین حسن بن محمد بن حسن معهروف بهه الواجهه آبهی هه
دومی در روستایی از توابع ری سكونت داشته ،برمیالوریم.

85

( )5ورامین

یكی دیگر از شهرهای شیعهنشین در ایران دور سلجوقی ،شهر ورامین اسهت .مهردم
ورامین ،به علت ن دیكی به ری و همچنین طبرستان و قم ،به تشیع گرویهد انهد 83.البتهه
حضور سادات در این مكان ،م ید بر علت بود تا سا نان این شهر بهه تشهیع عالقههمنهد
شوند و آن را بپذیرند .ورامین ،در واقهع ،قریههای به رگ بهود هه جه روسهتاهای ری
محسوب میشد است؛ اما در دور سلجوقی ،به همهت شهیعیان آن شههر و بههالصهوص
رضیالدین ابوسعد و پسرانش ،صاحب مسجد جامع و مدرسه شد و شهری آبادان گردید
است .قرارگرفتن آلبویه شیعی در ری و ن دیكی ورامین به آن ،ضمن گسهترش تشهیع در
آن ،سبب رشد شهر ورامین در قرن چهارم تا ششم شد .بعضی منابع ،از آن به «ورام» یاد
می نند« :شهری است در ن دیكی ری ،و اهالی آن ،همه شیعهاند».

83

مستوفی مینویسد ه نواحی ری ،شصت پار دیه مهیباشهند هه ورامهین و الهاو  ،از
ب رگترین قریههای آن ناحیه است .وی مینویسد« :ا نهون ،ری الهراب اسهت .ورامهین،
شهر آنجاست ».و نی مینویسد« :ورامین ،ماقبل دیهی بود است و ا نون ،قصبه شهد و
دارالمل

آن تومان گشته ...اهل آنجا ،شیعه اثنیعشریانهد و تكبهر بهر طبعشهان غالهب

بود 81».مستوفی ،دلیل اصلی این تكبر را نمینویسد .ممكهن اسهت ،مناهور وی ،غلهو در
تشیع مردم ورامین باشد .مجالس المؤمقین از معجم البلندان زیهادبودن غلهو در تشهیع مهردم
ورامین را متذ ر شد و باز از تاب االنساب سمعانی نقل رد است:
ورامین ،دهی بزرگ است شنبیه بنه شنهرها .و ان ری ،ان اهنل علنم بینرون
آمده اند و در نمان ما ،رئیسی مالدار بود که امارت حرمین کرده و منال بسنیار
در آن صرف نمود .سر او ،حسین ورامیقی ،حج بسنیار منینمنود و در صندقات
رغبت تمام داشت؛ اما شیعی بود و در آن باب ،غلوی عظیم داشت.

84

پراکندگی جغرافیایی امامیه در ایران دوره سلجوقی
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صاحب مجالس المؤمقین در ادامه مینویسد:
ان قدیماالیام ،همگیِ اهل ورامین ،ان اصنحاب یمنین و در دوسنتی خانندان،
امیناند.

85

صاحب فضائح الرواف

ه همه شهرهای شیعی را به بیعبادتی و بیدینی متهم رد ،

به ورامین نی میتازد؛ اما عبدالجلیل ق وینهی در پاسهخ وی ،از ثهرت عبهادت و الیهرات
ورامینیها مینویسد؛ ابتدا ورامینِ عصر سلجوقی را چنین توصی می ند:
اما ورامین ،اگرچه دهی است ،بهمقزلت ان شهرها بان نماند؛ ان آثار شریعت و
انوار اسمم ،ان طاعات و عبادات و ممنمت خیرات و احسنانی کنه آنجنا رناهر
است.

سپس در ادامه ،این الدمات و الیرات را از بر ت وجود شخصی به نهام «رضهیالهدین
ابوسعد» و پسرانش میداند و حتی این افراد ،عالو بر ساالتن مسجد جهامع و مدرسهه در
وارمین ،از ثروت الود در را الدمت به حجاج استفاد رد اند:
خیرات ایشان در حنرمین مکنه و مدیقنه و مشناهد ائمنه ،ان شنمع نهنادن و
برگفرستادن ،و به ورامین در هر رمضان خوانِ عام نهادن و ...و رسوم کنه همنه
طوای

اسمم را باشد ،ان حقفی و سقّی و شیعی ،بیتعصب و تمییز و مانقد آن.

86

از این مطلب میتوان به قدرت مالی شیعیان ورامین پی برد؛ زیرا سالطین سلجوقی و
بهالصوص مل شا  ،الدمت به حاجیان را یكی از افتخارات الهود مهیدانسهتند .در جنهگ
لفای بین مؤل

فضائح الرواف

بین صاحبان مذاهب مختل

و نویسند القض

ه ناشی از تعصب ور ورانهه مهذهبی

میباشد ،صاحب فضائح الرواف

حمله قرار داد است؛ اما عبدالجلیل در القض

مردم ورامهین را نیه مهورد

از آنها با عنوان «مردانِ مردانهه و رؤسها و

مصلحیان ورامین» یاد رد است 86.از روسهتاهای ورامهین هه مهردم آن مهذهب شهیعه
داشتهاند ،میتوان الاو و سناردك را نام برد 88.عبدالجلیل ،همچنین ،از اقامه نماز جمعه در

سال شانزدهم ،شماره اول ،بهار  ،4931شماره مسلسل 14

شهرهای شیعه ،از جمله ورامین ،یاد می ند.

01

83

 .1شهرهای شیعهنشین در حوزه شمال و شمال شرقی ایران
( )1بیهق /سبزوار

سب وار ،یكی دیگر از شهرهای شیعیان در ایران دور سلجوقی میباشد .ن دی بهودن
سب وار به نیشابور و مشهد ،شاید یكی از دالیلی بود ه سبب تقویت مذهب تشیع در این
شهر شد باشد .در تاب مجالس المؤمقین از قول صاحب معجم البلندان ،آن را بها «بیهه »
یكی دانسته و گفته ه قصبه آن ،السروجرد است:
و ان آنجا ،جماعت الیحصی ،ان فضم و علما و فضها و ادبا بیرون آمندهانند و
معهذا ،غالب بر اهالی آنجا ،مذهب رافضه غُمت است و ان مشنهوران آنجنا کنه
متهم است بر ف  ،امام ابوبکر احمد بن الحسین البیهضی است.

90

تشیع بیه در دور سلجوقی ،با یكی از الاندانهای شهیعی ،یعنهی الانهدان «تمیمهی
سب واری» شناالته شد است .یكی از هنترین آثار دعهایی شهیعه هه شهامل :دعاههای
مختل  ،نمازهای مستحب ،آداب روزهای شری سال ،زیهارت عاشهورا ،تعقیبهات نمهاز و
شرحی بر زیارت امام رضا

می باشد ،نوشته علی بن محمهد بهن علهی بهن عبدالصهمد

تمیمی سب واری ،زند در سال 011ه.ق است ه نام ذخیرة اآلخرة بر آن نهاد شد است.

33

گروهی از تمیمیهای عرب نی ه در سب وار سا ن بود اند ،به تشیع مشههور مهیباشهند.
منتجبالدین ،یكی از چهر های این الاندان را ه معاصر وی بود  ،نام میبرد .ایهن فهرد،
یعنی ر نالدین محمد ،در سب وار سا ن بود است .وجود تمیمیهای عهرب ،نشهانگر آن
است ه تشیع در سب وار ،نتیجه مهاجرت اعرابِ شیعی به این شهر بود است.
در االمالیِ صدوق ،نام ی

33

فقیه سب واری آمد ه ن د شیخ طوسی شاگردی رد و از

او حدی روایت نمود است .این فهرد« ،الشهیخ الفقیهه ابوالحسهن علهی بهن عبدالصهمد
التمیمی» است 31.وی ،سه فرزند با نامهای :علی ،محمد و حسین داشهته اسهت 34.فرزنهد
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نخست او ،ر نالدین علی بن علی ،شاگرد ابوعلی ،فرزند شیخ طوسی بود است 30.فرزنهد
دوم وی ،حسین بن علی بن عبدالصمد بهعنهوان «فقیهه ثقهه» از او یهاد شهد اسهت و از
فرزندش ر نالدین محمد با عنوان «فقیه ،دیّن و ثقه سب وار» یاد شد است 36.فرزند سوم
او ،محمد بن علی بن عبدالصمد است ه نیهاش ابهوجعفر بهود اسهت .نویسهند ذخینرة

اآلخرة تاب الود را به «امیر سید رئیس شرفالسادة جمالالعترة محمد بن ابی طالی
بن اب محمد الموسوی» تقدیم رد است ه احتماالً از رؤسای سهادات در قهرن ششهم
میباشد.

36

نویسند القض

در توصی تشیع سهب وار ،آن را صهاحب مهدارس ،مسهاجد و علمهایی

طریقت و شریعتآموالته میداند .با توجه به ن دی بودن سب وار بها قهال اسهماعیلیان در
قهستان و تون و طبس و دامغان ،برالوردها و منازعاتی بین اسماعیلیان و شیعیان امامیهه
در سب وار رخ داد است .صاحب فضائح الرواف

بین شیعیان سب وار و مالحهد  ،قائهل بهه

ارتباط بود ه عبدالجلیل بهشدّت آن را رد می ند و مینویسد:
و عجبتر این است که هر لشکری که در عهد عباس نمنانی و ایقناب بینگ
مجاهد ان ری بدان حدود نهقد ،غارت و نهب و ملحد کشنتن ایشنان بنه دام نان
باشد و سبزوار عادت نباشد .س چون خواجه (مؤل فضنائح النرواف

احنوال

دام ان و مذهب دام انیان [که سقّی بودهاند] داند ،باید ان حق سنبزوار ،نبنان بنه
ادب بجقباند.

98

بر طب توصی مؤل القض :
سبزوار ،بحمداهلل والمق هم ،محل شیعه و اسمم است آراسته به مدارس نیکو
و مساجد نورانی و علماء خل ان سنل و طریضنت و شنریعتآموختنه و لعقنت
ممحده و خصومت بواطقه در آن بضعنه ،آشنکارا و درس و مقنارره و مجلنس و
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ختمات قرآن ،متواتر.

توصی

صاحب القض

00

99

از سب وار با توجه به وجود مجالس توصی شد در بهاال ،دور از

اغراق میباشد.
( )2نیشابور

تشیع نیشابور ،به سابقه حضور اعراب در الراسان بازمیگردد .از آنجا ه نیشابور ،یكی
از آالرین مكانهای توق امام رضا

پیش از ورود به دارالخالفه مأمون بود و حهدی

مشهور ایشان در قدمگا نیشابور در منابع مختل آمد  ،به همین جهت ،پیشینه تشهیع در
آن شهر ،به پیش از دور سلجوقی مربوط میشود؛ اما نیشابور بیشتر به سنتیگری مشهور
بود تا شیعهگری ،و بر طب روایات منابع سلجوقی ه از درگیریههای فرقههای در ایهن
شهر بین شیعیان و سایر گرو ها البر میدهند ،وجود جمعیت چشمگیری از شیعیان را باید
پذیرفت.
در مجالس المؤمقین آمد است:
شهری است مشهور ،به مسافت ده فرسخ ان مشهد مضدس دور که حضنرت امنام رضنا(ع را
مکرر ان آنجا عبور افتاده ،ان رتو اشعه حضور او ،نور تشیع بر مستعدان آن دیار تافته و بسیاری
ان شاعران و فضمی امامینه ان آنجنا بنودهانند و در منذهب حنق امامینه ،کتنب علمینه تصنقی
نمودهاند.

355

گفتنی است ه نویسند  ،ترویج شیعه را نتیجه حكومت بنیلی در نیشابور میداند.

353

از عالمان و ادیبان معروف شیعی نیشابور در قرن ششم ،بایهد از ابوالحسهن علهی بهن
احمد نیشابوری فنجكردی (م 031ه.ق) یاد رد ه تابی با عنوان تاب األشنعار فنی القبنی

المختار وآله األطهار نوشته است .عالم دیگر نیشهابوری ،تهاجالعلمها نیشهابوری و دیگهری
حسن بن ابراهیم بن عبدالع ی تمیمی نیشابوری است ه تا سال 055ه.ق زند بود است.
ابن ابیطی شیعی امامی ،از وی یاد رد و او را یكهی از علمهای شهیعه و از برجسهتگان
نیشابور (وجو نیشابور) معرفی رد است 353.حسن بن ابراهیم نیشابوری ،شهیعهای اسهت
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ه ابن ابیطی در تاب طبضات االمامی از وی یاد هرد اسهت .نمونهه دیگهر ،حسهن بهن
یعقوب نیشابوری است ه در 036ه.ق فوت رد است .یكی از عالمان علوی نیشهابوری،
با نام زید بن حسن بن ...موسی بن جعفر

نیشابوری متوفای ( 433ه 433ه.ق) ،در سال

461ه.ق به اصفهان رفته ه در آنجا او را به وضع حدی متهم نمودند؛ چون روایهاتی در
باب صفات الداوند روایت رد ه با آرای اهل سنتت اصفهان موافقت نداشت 351.محمد بن
احمد علوی نیشابوری (م 460ه.ق) 354و محمد بهن حمهاد موسهوی ( 008ه 468ه.ق) ،از
دیگر علما و شیعیان نیشابوری میباشند.

350

( )3ساری و اُرَم

تشیع در ساری ،به علت آنكه نواحی شمال ایران از قدیماالیام جایگها علویهانی بهود
است ه از ستم حكام اموی و عباسی به جنگلها و منهاط

وهسهتانی آنجها پنها آورد

بودند ،تشیعی ریشهدار است .پس از آنكه حكومت علویان زیدی در طبرستان بها اسهتقبال
مردم روبهرو شد ،زمینه برای پیشرفت شیعیان امامیه نی فراهم گردید؛ هرچند بر سر زیدی
یا اثنیعشریبودن ناصر بیر ،معروف به اطروش ،بح های فراوانی صورت گرفته اسهت؛
اما این منطقه سرسب  ،با معرفی آلبویهه و سهپس باونهدیان طبرسهتان ،سههم الهود را در
گسترش و نشر تشیع ،بهالوبی انجام داد است.
در مجالس المؤمقین ،تشیع ساری چنین توصی شد است:
الحال ،دارالملک ملوک طبرستان است و محبت اهل البیت چون روح در ابدان ایشان سناری،
و لوح خاطر ایشان ان نضوش اعتبار اغیار عاری است.

356

چون نویسند فضائح الرواف  ،ساری و اُرَم را قرینهه «المهوت» الوانهد اسهت ،مؤله
القض

با دالیل متعدد آن را رد می ند ه به جهت اهمیت موضو  ،دالیل وی در ردّ ایهن

ادعا نقل میشود.
اوّلین دلیل وی ،این است ه اگر ساری قرینه «الموت» است ،پس چرا سلجوقیانِ ضد
مالحد به هنگام بهوجودآمدن الوف ،به آنجا پناهند میشهدند؛ مثهل طغهرل و مسهعود؟
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درحالی ه آنها باید به «الموت» پنا میبُردند.
دلیل دوم وی ،آن است ه سالطین سلجوقی و باوندیان طبرسهتان ،بها ههم وصهلت
انجام داد اند .پس در این صورت ،آیا آنها با مالحهد وصهلت هرد انهد؟ وی ،سهپس از
ارتباط میان اسپهدان طبرستان و اللفا و ردّوبدل ردن تحفهههها و اللعهتهها بهین آنهها
صحبت می ند و مینویسد« :پس ،اگر ساری و اُرَم قرینه الموت است ،به جهای اللعهت و
تحفهبردن ،باید تیغ بكشند و با ملحدان بجنگند».

356

تعدادی از زیهدیان طبرسهتان ،در قهرون بعهدی ،جهذب مهذهب شهیعه اثنهیعشهری
گردیدند 358.یكی از شیعیان طبرستان را ه به حلب مهاجرت رد بود ،وقتی در آنجا فتوا
به فر باطنیه دادند ،وی را شتند .این فرد ،عبدالواحد بن اسماعیل رویانی طبری بود ه
با تعبیر «من علما حلب الشیعه» در تاب ریاض العلماء از او یاد شهد اسهت.

353

مجنالس

المؤمقین گفته:
اُرَم ،به ضم اوّل و فتح دویم ،به ونن نفر یا به سنکون دوینم ،بلندهای اسنت
110

نزدیک ساری ،ان نواحی طبرستان .اهالی آنجا ،شیعهاند.
( )4خراسان

پس از ورود امام رضا

به الراسان و تأثیر عمیقی هه رفتهار ایشهان بهر ایرانیهان و

اعراب مهاجر به آنجا گذاشت ،شیعیان فراوانی در شهرهای الراسان دید شد اند .در مورد
سب وار و نیشابور بح شد؛ اما طوس و مشهد الرضا

 ،از دیگر نواحی الراسان بود ه

محل زندگی شیعیان امامیه بود است .همجواری با بارگا امام رضها

 ،بهرای شهیعیان

افتخار محسوب میشد .افراد بسیاری از نقاط مختل  ،برای زیارت به مشهد میرفتنهد .در
مجالس المؤمقین آمد است:
در اصل ،دهی بود سقاباد نام داشت ،ان توابع طوس .بعد ان آنکه مرقد مقنوّر
حضرت امام رضا

در آنجا واقع شد ،با اندکمدتی ،ان اعارم بمد خراسان شد

و شهر طوس مقسوخ و بلکه مقدرس و مطموس گردید و به سبب برکنات مرقند

پراکندگی جغرافیایی امامیه در ایران دوره سلجوقی

08
مقوّر حضرت امام رضا

و حُسنن اهتمنام سنادات رفینعالندرجات موسنوی و

رضوی ،اهالی آنجا همیشه تابعنان دینن مصنطفوی و ناهجنان مقناهج مرتضنوی
111

بودهاند.

در اوایل دولت سلجوقی ،بر طب گ ارشی از تاب العراض فی الحکای السنلجوقی قبهه
بهتازگی تجدید عمارت شد بود:

مرقد امام رضا

ج ری بگ ابوسیلمان داود و ط رل بگ ابوطالب محمد ،ی ام فرسنتادند بنه
عمید نیشابور ،سوری ابن المعتز ،بانی قبه نصّ قدوس و امنام معصنوم ،مجتبنای
 ،در طوس ،کی مضنام در نیشنابور و ننواحی معنیّن

معلی ،امام مرتضی الرضا
112

کن.

نكته دیگر آنكه به رسم سالطین شیعه آلبویه ه برای بارگها امامهان شهیعه احتهرام
الاصی قائل بودند و در بازسازی و زیهارت آنهها از ههیچ تالشهی وتهاهی نمهی ردنهد،
گ ارش های مختلفی از انجام این امور در زمان سالطین سهلجوقی وجهود دارد .در تناریخ

روض الصفاء در شرح سفر آلبارسالن سلجوقی به الراسان آمد :
و بعد ان اجانه انصرافی ایلچیان ،سلطان بنه شنرز نینارت والند خنود قینام
نموده ،عانم طوس شد .و بعد ان طی مقزل به آن دیار ،با انوار رسیده بنر طنواف
مشهد مضدس امام علی بن موسیالرضا ن علیه التحیه والثقناء ن اقندام نمنوده و ان
113

آنجا به جانب رادکان شتافت.

اصرار شیعیان در زیارت امام رضا

 ،باع طعنه ی

سنتی ضد شیعه در همین قرن

شد است؛ چنان ه گفته است« :زیارت طوس را بر حجّ عبه ترجیح نهند».

334

به همین مناور ،تاب ذخیرة اآلخرة توسط یكی از شیعیان الراسان نوشته شهد هه در
آن ،شرحی بر آداب زیارت امام رضا

به تحریر درآمد است .البته شهر طوس ،شهری

امالً شیعی نبود و میدانیم ه یكی از سنتیهای متعصب از شهر طوس بود هه اتفاقهاً
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این شخ  ،یعنی الواجه ناامالمل

03

طوسی به ضدیت و دشمنی بها شهیعه مشههور شهد

است؛ اما فردوسی ه در عهد غ نویان بود  ،ی

شیعه اعتقادی بود اسهت 330.شهاید بهه

همین دلیل ،مورد غضب سلطانمحمود قرار گرفته است .ایهن دوگهانگی مهذهبی ،باعه
درگیریهایی در این شهر شد و تلفاتی چند به بهار آورد اسهت .در شهرح حهوادث سهال
035ه.ق ،در تاب تاریخ کامل آمد :
در این سال ،در رون عاشورا ،شورش بزرگی در طوس ،در آرامگاه علی بنن
بر ا شد .علت برون این آشوب ،آن بنود کنه در رون عاشنورا،

موسی الرضا

یک نفر علوی در مشهد با یکی ان فضیهان طوس درافتاد و کار این اخنتمف ،بنه
116

ندوخورد کشید.

در نتیجه این فتنه ،مشهد ویران شد و گروههی شهته شهدند و مجلهس وعاهی هه
جمعهها برگ ار میشد ،تعطیل گردید .عضدالدین فرامرز بن علی ،دیوار محافای در اطراف
مشهد امام

بنا رد تا دیگر در اثر فتنههای مذهبی ،مشهد آسیب نبیند.

افراد بسیاری از عالمان هستند ه با پسوند طوسی مشهور بهود و شهیعه مهیباشهند.
ابومنصور حسین بن عبدالجبار بن محمد طوسی (م 033ه.ق) ،حسین بهن عبهدالجبّار بهن
حسین بن عبدالجبار و نی عبدالجبار بن حسین ه هر سه نفر طوسی و شیعه هستند؛ امها
در اشان زندگی مهی هرد انهد .فهرد دیگهر ،حمه و بهن عبهداش طوسهی مهیباشهد هه
منتجبالدین ،با عنوان «فقیه ثقه» از وی یاد رد است.

336

نویسند تاریخ رویان نقل رد است ه سالطین غور ،پس از اینكه به الراسان آمدند،
از نیشابور عازم مشهد شدند و به زیارت امام رضا

شتافتند .در آنجا متن والیتعههدی را

دیدند ه نامی از جفر و جامع در آن بود .از فخرالدین رازی پرسهیدند ،گفهت :از آن آگها
نیست؛ اما در طوس ،عالمی شیعی به نام «حم طوسی» از آن آگا است.
عالمی علوی به نام «محمد بن اسماعیل مشهدی» (م 043ه.ق) نی مقیم طوس بود
است.

338
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65
( )5جرجان و استرآباد

جرجان و استرآباد ،در شمال ایران ،از شهرهایی است ه در ایران عهد سلجوقی شمار
بسیاری از شیعیان در آنجا زندگی می هرد انهد؛ جرجهان ،الهور اى در دیلهم ،و جرجانیهه،
شهرى در الوارزم است.

333

شوشتری در تاب الویش ،روایتی از ارتباط شیعیان آنجا با امام حسن عسهكری

از

تاب کش ال م نقل رد و در پایان آن مینویسد:
و به سبب این کرامت که اهل جرجان به آن اختصاص یافتهاند ،میگقجد کنه
بر اهل کاشان و قم ،نیارتی جویقد و بر اهنل مشنهد و سنبزوار ،طرینق افتخنار
120

ویقد.

تاب القض  ،اطالعات مفیدی از تشیع جرجان و استرآباد به دست میدهد .در دفا از
ابوطالبِ مناقبالوان ،فهرستی از شهرهایی ه وی در آنجا منقبتالوانی رد  ،ارائهه داد
ه دقیقاً شهرهای شیعی ایران دور سلجوقی میباشد .وی مینویسد:
و تا چهل سال بعد ان آن تناریخ ،در ری و قنزوین و قنم و کاشنان و آبنه و
نیشابور و سبزوار و جرجنان و اسنترآباد و بنمد ماننندران ،توحیند و مقاقنب و
121

فضیلت میخواند تا آن نیکونامی با جوار خدای شد.
نویسند القض

در جواب اتهامات مؤل فضائح الرواف  ،از شیعیان جرجان با اصهطالح

«مهتران جرجان» و از شیعیان استرآباد با عنوان «امینان اسهترآباد» بههنیكهی یهاد هرد
است.

333

عبدالجلیل ،برای دفا از اعتبهار و اهمیهت واالی سهادات شهیعهمهذهب در شههرهای
شیعهنشین ه در ردّ ادعای صاحب فضائح الرواف

ه مبنی بر زبون و ناتوانبودن شهیعیان

مثل جهودان ه چنین نگاشته است:
 ...و به جرجان ،چون سید شرفالدین ماضی و ناصرالدین ،نورالندین و سنید
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مقتهی ،و اکقون سید اجل جمالالدین و سید مشنیرالدین ،ننه همیشنه رفینع قندر
مضبولالضول بوده اند و هستقد؟ به استرآباد ،سید نظامالدین و جز ان وی سادات ان
ماضیان و باقیان ،چون سید صندرالدین سنمرققدی و کمنالالندین اسنترآبادی و
معینالدین و غیر ایشان ،نه همه به همه رونگار ادشاه و محترم و معظم بودهانند
123

و هستقد؟

در جای دیگر ،عبدالجلیل شهرهای شیعه و مناط شیعهنشین ایران دور سهلجوقی را
چنین معرفی می ند:
 ...و مشهد رضنا و قنم و کاشنان و آوه و اسنترآباد و سنبزوار و گرگنان و
دهستان و جربادقان و همه بنمد ماننندران و بعضنی ان دینار طبرسنتان و ری و
نواحی بسیار ان وی و بعضی ان قنزوین و ننواحی آن و بعضنی ان خرقنان ،همنه
124

شیعی اصولی و امامتی باشقد.

عبدالجلیل ،از ی
است».

شاعر شیعی نی یاد هرد اسهت« :فخهری جرجهانی ،شهاعر بهود

330

 .2شهرهای شیعهنشین در جنوب ایران

مناور از جنوب ایران در این مقاله ،منطقه فارس قدیم است ه در نقشهه جغرافیهایی
امروز ایران ،شامل استانهای :فارس ،هگیلویه و بویراحمد ،بخهشههایی از الوزسهتان و
بوشهر میباشد .به نار میرسد ،با وجود ه اران مرقد از امام ادگان علوی در جنوب ایران،
بهالصوص جنوب غربی ایران ،باید تشیعی قوی در این منهاط وجهود داشهته باشهد؛ امها
متأسفانه ،منابع تاریخی متر به این مطلب توجه داشتهاند و شاید دلیل اصلی آن ،حضهور
مرا قدرت در شمال و مر

شور بود و به تبع آن ،مؤلفانی ه تابههای تهاریخی را

نوشتهاند ،بیشتر در نیمه شمالی ایران و یا در عراقِ عرب به دور از جنوب ایران بهود انهد.
اگر به محتوای تاب القض

توجه شود ،وی مناط ایران را از نار نهو مهذهب ،فقهط در
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63
محدود اصفهان و باالتر بررسی رد است.
( )1شیراز

در سفرنامه ابن بطوطه ،اشار ای به وجود شیعه در شیراز شد است .ابن بطوطهه مهی-
نویسد:
ان جمله مزارات شیران ،مضبره احمد بن موسی ،برادر علی الرضا ابنن موسنی
بن جعفر ن رضیاهلل عقهم ن میباشد .این بضعنه ،در نظنر شنیرانیان احتنرام تمنام
126

دارد.

وی در ادامه مطلب مینویسد:
شیران ،ان جمله شهرهایی است که سید در آن بس نیاد است ...و نضیب آننان،
127

عضدالدین حسیقی نام دارد.

با توجه به مطالب فوق و مقابر امام ادگانی ه در اطراف شهر و الود شیراز مدفوناند،
وجود اقلیتی شیعی در این شهر اثبات میشود؛ اما در مجمهو  ،شهیراز ،شههری بهود هه
سنتیها در آن صاحب ا ثریت بود اند .مجالس المؤمقین سابقه تشهیع در شهیراز را از زمهان
عضدالدوله دیلمی میداند و مینویسد:
در نمان عضدالدوله دیلمی ،شنیوع و رهنور تمنام داشنت و ان اهنالی آنجنا
128

سادات رفیعالدرجات ،خصوصاً سادات ا خوا ،به قِدَم تشیع مشهورند.

مقدسی ،ضمن صحبت از مذهب مردم فارس ،به حضهور شهیعه و معت لهه در سهواحل
فارس و اینكه ا ثریت مردم ارجهان (بهبههان و حومهه) مهذهب شهیعه داشهتهانهد ،اشهار
می ند 333.مناور از سواحل ،ممكن است منطقه بوشهر و توابع آن باشد.
( )2کهگیلویه و بویراحمد

هگیلویه ،در ابتدا یكی از قسمتهای استان فارس بود .ایهن منطقهه ،بهین فهارس و
الوزستان قرار گرفته است .رموم فارس ،پنج رم بود و ب رگتر از همه ،رم گیلویه میباشد
ه آن را «زنیجان» (معرب زمیگان) گویند 315.این منطقه ه در جنوب غربی ایهران بهین
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دو استان الوزستان و فارس بود ،در مسیر مهاجرت امام ادگانی قرار گرفت هه همهرا بها
احمد بن موسی ،معروف به شاهچراز ،قصد پیوستن به امام رضا

را داشتند؛ اما در سال

351ه.ق با مأموران دولت عباسی درگیر شدند و سربازان حكهومتی از ادامهه سهفر آنهها
ممانعت ورزیدند .آنان بهناچار مسیر الود را تغییر دادند و دو گرو شدند:
یکی ،ان مسیر کیزوک ،دهدن ،ایذه ،به طرف کوه غارون به مقطضه بهمئی کوه
گیلویه و ان مقظری دیگر ،ان شناهراه ابوالفنارس وارد صنحرای کوشنک دشنت
ارجننان بننه کوهسننتان عظننیم شننمال شننرا کننوه گیلویننه و بویراحمنند (امتننداد
سلسلهکوههای ناگرس شدند که قاهگاهی امنن بنین دو سنرنمین خونسنتان و
فارس بوده است ،ان ترس جان و ناموس خود قاه بردند و در آن نواحی ،به طور
131

ناشقاس اقامت گزیدند.

یكی از امام ادگان بویراحمد ،امهام اد ابهراهیم سهید محمهد در روسهتای د برآفتهاب
بویراحمد میباشد ه بنا بر تحقیقات دو باستانشناس آلمهانی در سهال 3101ش ،قهدمت
ساالتمان این امام اد به دور سلجوقیان برمهیگهردد 334.در همهین منطقهه هگیلویهه و
بویراحمد ،طبه سرشهماری ادار اوقهاف در سهال 3181ه.ق ،تعهداد  154بقعهه متبر هه
شناسایی شد و بر اساس تحقیقات مؤل

تاب ستارگان راکقنده اسنمم نمنین  188بقعهه

متبر ه مربوط به امام ادگان و علویانی ه پس از ولیعهدی امام رضا
پنا گرفتهاند ،شناسایی گردید است.

در این سهرزمین

313

وجود مقابر این همه امام اد در منطقهه هگیلویهه و بویراحمهد و در مسهیر تهاریخی
مهاجرت امام رضا

به الراسان ،نشانه رگههایی از تشیع در این منطقه میباشد؛ زیرا بعد

از گذشت سالهای متمادی ،سادات این منطقه نسبنامههایی دارند ه نسب آنها را بهه
امامان شیعه میرساند و مقابر امام ادگان نی توسط شیعیان همین منطقهه بنها گردیهد و
سپس ،مرمت و نگهداری شد اند؛ تا اینكه به زمان ما رسید اند.
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 .4شهرهای با اقلیت شیعی

سنتیهای ایران ،بیشتر حنفی و شافعی بودند و البتهه مناسهبات حسهنهای بها یكهدیگر
نداشتند و این الود ،باع رشد تشیع شد .در شهرهایی هه در ادامهه ذ هر الهواهیم هرد،
اقلیتهایی از شیعیان نی زندگی می ردند .یكی از این شهرهای سنتینشین ه البهری از
تشیع در آن نیست ،رمان است .در تاب ،عضد العلی للموق األعلی آمد است« :این شهر،
از تشبیه و تعطیل و زندقه و رفض و اعت ال و جبر و قدر ،مطهر است311».؛ هرچند در قرن
چهارم ،شیعیانی در بعضی از مناط

رمان زندگی می هرد انهد هه در تهاب المسنالک

والممالک آمد است« :والغالب علی أهل الرودبار وقوهستان ابیغانم والبلوص والمنوجهان،
التشیع 314».شهرهای سنتینشهین ایهرانِ عصهر سهلجوقی ،شهامل شههرهای :آذربایجهان،
همدان ،اصفهان ،ساو  ،ق وین ،نواحی لرستان ،الوزستان ،رج ،گلپایگان ،بروجرد و نهاوند
بود اند.

310

( )1قزوین

ق وین ،بیشتر به سنتیگری مشهور بود تا گرایش به تشیع؛ اما الاندانهایی از شیعیان
در این شهر در نار دیگرمذاهب اهل سنتت در قرون پنجم و ششم زندگی مهی هرد انهد.
ناصر السرو قبادیانی ،در سفرنامه الود پس از اینكه از شهر ق وین در سال 418ه.ق بازدید
رد است ،مینویسد« :و رئیس آن شهر ،مردی علوی بود».
نكته دیگر در مورد تشیع قه وین ،الهود مؤله

316

تهاب النقض  ،یعنهی عبهدالجلیل بهن

ابیالحسین ق وینی رازی میباشد ه اصالتاً ق وینی است؛ ولی در ری تحصهیل و زنهدگی
می رد .مهمترین دفاعیه شیعه را وی در جواب نویسند تهاب فضنائح النرواف

در قهرن

ششم نوشته است .سند دیگری ه نشانگر حضور تشیع در ق وین اسهت ،تهاب الفهرسنت

منتجبالدین میباشد .البته وی از اهالی ری و در همسایگی شهر ق وین میباشد.
ق وینی ،در اصل از الاندانی شیعی در ق وین اسهت و الهانواد وی ،شهامل بهرادران و
برادرزادگانش ،همه عالم و روحانی بود اند .ثرت مدارس و محافل علمهی شهیعه در ری،
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باع شد تا وی به ری مهاجرت نهد .شهرح حهال او ،در تهاب التندوین موجهود اسهت:
«عبدالجلیل بن ابیالحسین بن ابیالفضل ابوالرشید الق وینی یعرف بالنصیر ،واعظ ،اصولی،
له الم عذب فی الواعظ ومصنفات فی االصول ،توطن الری و هان مهن الشهیعة 316».بهر
اساس گفته الودش ،وی صاحب مدرسهای در شهر ری بود است.
یكی از مواردی ه نشانگر وجود اقلیتی از شیعه در ق وین است ،جریهان الهرابشهدن
مدرسهای متعل به ابواسماعیل همدانی در فتنهای ه در سال پانصد هجری رخ داد ،می-
باشد .وی در اصفهان طی مناظر ای در حضور سلطانمحمد ،اسماعیلیان را محكوم مهی-
ند و از سلطان لقب «ناصرالدین» میگیرد .همدانیهای قه وین ،یكهی از الانهدانههای
ب رگ شیعه بود اند و تنها االتالف مذهبی و شیعهبودن ی
میتواند باع ویرانی ی

فرد در شهر دارالسنه قه وین،

مدرسه گردد:

سلطان ،مدرسهاش [را که] در فتقه خراب کرده بودند ،بفرمنود تنا عمنارتش
کردند و کرسی نهادند و او بان سر قاعده و رسم خود رفت و این مدرسه ،هقنون
138

معمور و مشهور است.

در جای دیگر ،مؤل

فضائح الرواف

گفته :زبهان بوطالهب مناقهبالهوان را در قه وین

بریدند .از این گ ارش ،روشن میگردد ه منقبتالوانی ،یكی از برنامههای شیعیان دوران
سلجوقی بود و در ق وین برای عد ای شیعه اجرا میشهد اسهت 313.در جهایی دیگهر ،از
عمید بوالمعالی شیرزادی شیعی یاد رد ه در الانهاش یكی از عالمهان سهنتی مهتهم بهه
الحاد را محا مه رد اند.

345

هرجا ه مؤل فضائح الرواف  ،شیعیان را با الفا زشت مورد الطاب قرار داد  ،نویسند
القض

جواب وی را داد است و در یكی از این قسمتها ،از شیعیان قه وین بها اصهطالح

«سادات و شیعت ق وین» نام برد است 343.البته ی

وجه اشتراك و وحدت تقریبی بهین

شیعه و سنتی ق وین وجود داشته ه جای تحسین دارد و آن ،زیارت قبهور سهادات علهوی
بود است:
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66

اهل قزوین ،سقّی و شیعه ،بهتضرب به نیارت ابوعبداهلل الحسنین ابنن الرضنا
شوند.

343

با بررسی این مسائل آشكار میشود ،در شهر ق وین هه ا ثریهت آن سهنتی بهود انهد،
برالوردهایی بین شیعیان و ا ثریت سنتی شهر صورت میگرفته است .همه این تعصبهها،
از فرهنگ ضعی مردم آن عصر سرچشمه میگرفته و اینكه تحمل انتقاد و یا زنهدگی در
نار یكدیگر را نداشتهاند .این بددهنی ،ابتدا از طرف نویسند سنتی فضائح الرواف

شد و مؤل

شیعی القض

شهرو

جواب وی را داد است .در ل ،رفتار هر دو طرف ،ناپسند می-

باشد.
( )2همدان

اوّلین مطلب در مورد وجود تشیع در همدان ،اعتراف راوندی سنتی به سیادت علویان بر
همدان دور سلجوقی میباشد:
و در هر شهری ،مضتدایی و یشوایی ان علما بنود و رئیسنان قناهر در عینون
شهرها حاکم؛ چقانکه در دارالملک همدان ،خاندان علویان و دودمان سادات کنه
تاقیامت بماند. ...

مطلب فوق ،از تاب فرمانروایان گمقام نقل شد ه نویسند آن معتقد است علویان در
نیمه سد سوم به همدان مهاجرت ردند و رفتهرفته نیرو گرفتند و اوج قهدرت آنهها ،در
سد ششم به هنگام فرمانروایی سلجوقیان عراقِ عجم است؛ زمانی ه همهدان ،پایتخهت
آنان بود .ایشان الاندانی ب رگ و هن شدند و هموار ریاست شهر با آنان بود.

341

یكی از این علویان قدرتمند ،ابوهاشم ،رئیس همدان در دوران سلطنت سلطانمحمهد
بود ه الواجه احمد بن ناامالمل  ،وزیر سلطان ،بنا بر طمعی ه به مهال و امهوال ایهن
شخ

نمود و یا تعصبی ه نسبت به مهذهب وی داشهته ،تصهمیم بهه فروگهرفتن وی

میگیرد .سلطان لئیم و مالدوست سلجوقی ،در عوض گرفتن پانصد دینار از الواجه احمد،
تصمیم گرفت ه ابوهاشم را به دست او بسپارد؛ اما ابوهاشم با زرنگی و ترفند ،الود را بهه
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اصفهان رساند و با پرداالت هشتصده ار دینار ،این جنگ را به نفع الود بهه پایهان بهرد و
الواجه را سرنگون و مقتول ساالت.

344

حكایت فوق ،ضمن اینكه قدرت مالی شیعیان دور سهلجوقی را نشهان مهیدههد ،بهه
جنگ دیرینه میان ناامالمل

و فرزندانش با علویان و شیعیان اشار دارد .در مورد تشهیع

همدان ،در تاب تاریخ کامل آمد است:
و ان آن س ،ط رل بیگ به ری بانگشت و ناصر علوی را بهنمایقدگی خود
در همدان نهاد .گرشاس  ،او را دستگیر کرده بود و ط نرل بینگ او را رهانند...
145

.
( )3اصفهان

در مورد تشیع در اصفهان عصر سهلجوقی ،اطالعهات چنهدانی در دسهت نیسهت؛ امها
هرجا ه االتالفات مذهبی و منازعات بین گرو ها وجود داشته است ،حتماً گروهی از اههل
سنتت و تشیع هم حضور داشتهاند .از تقابل قم و اصفهان ،در صفحات پیش البهری آورد
شد؛ اما عبدالجلیل در ضمن برشمردن شخصیتههای برجسهته شهیعه ،همچهون وزیهر و
مستوفی و اتب و الواجه ،از جمله مینویسد« :و از الواجگان و رؤسا ه در عداد اعتبار و
التفات آیند ،چون ابوعبداش الفضل بن محمود ه رئیس اصفهان بود؛ شیعی الیّر رحمةاش
علیه 346».در ادامه و در جای دیگر ،از دو تن از رهبران سادات یاد می ند؛ «الاندان ...سید
طباطبا الحسینی به اصفهان با علم و من لت ،وهو صاحب شعر رسولاش
شرف الحسینی به اصفهان با درجت تمام و حرمت عایم».

و سهید قهوام

346

در الفهرست ،نام چند دانشمند شیعی اصفهانی نی آمد است یكی سید نجمالدین بدران
بن شری

بن ابیالفتح علوی حسینی موسوی اصفهانی ه نویسند تابی با نام المطالنب

فی مقاقب آل ابیطالب بود است .دانشمند دیگر ،ابوالمكهارم هبهةاش بهن داود بهن محمهد
اصفهانی ه منتجبالدین از وی با عنوان «االجل ثقةالدین» یاد رد است .فهرد دیگهر،
سید ابوعلی شرفشا بن عبدالمطلب بن جعفر حسینی افطسی اصفهانی میباشد ه یه
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فرد نسابه بود است .شیعی دیگر اصفهانی ،منیرالدین ابواللطی یا احمد بن ابیاللطی بن
زرقویه اصفهانی است ه در الوارزم سكونت داشهته و از وی بها عنهوان «منهاظر ،فقیهه و
دیّن» یاد شد است.

348

الاندانی ه هم علمی بود و هم به تشیع منسهوب بهود  ،الانهدان شهفرو اسهت هه
تعدادی از افراد این الاندان ،به مكتب تشیع وابسته بود اند؛ از آن جمله ،ابوالسعادات اسعد
بن عبدالقاهر بن اسعد اصهفهانی اسهت هه در اواالهر حكومهت سهلجوقی مهیزیسهته (م
645ه.ق) و تابی از وی باقی ماند به نام مطلع الصباحتین ومجمع الفصاحتین ه جمع االبار
تاب شهابالقبی(

و تاب شری

نهج البمغه سید رضی است .تاب رشیع الوالء فنی

شرح الدعاء نی شرح دعای صنمی قریش است 343.تشیع این فرد ،در همین تهاب معلهوم
است .در آن زمان ،الاندان معتصب سنتی الجندی ،در اصفهان زندگی می رد اند؛ امها وی
در نار آنها ،در باطن بر مهذهب تشهیع بهود اسهت .در سهالههای بعهد از سهلجوقیان،
گ ارشهایی داریم مبنی بر االتالفات بین شیعیان و سنتیان اصفهانی هه باعه تخریهب
شهر شد اند:
اصفهان که ان شهرهای عرااِ عجم اسنت ،شنهری بنزرگ و نیباسنت؛ ولنی
اکقون قسمت نیادی ان آن ،در نتیجه اختمفاتی که بین سقّیان و شیعیان آن شنهر
150

به وقوع می یوندد ،به ویرانی افتاده است.
نتیجه

شیعه امامیه با مر یتدادن به شهرهای مر ی ایران ،پس از ورود اشعریان شیعی به
قم ،موف به ترویج مذهب شیعه امامیه در اطراف قم گردید  ،در مسیر جهاد ابریشهم بها
فعالیتهای علمی ،فرهنگی و تبلیغی ،به گسترش جغرافیایی مناط شیعهنشهین پرداالتهه
است؛ اما شهرهای جنوبی ایران ،با وجود اینكه مدفن امام ادگان بسیاری بود اند ،ولی بهه
علت نبود مرا تبلیغی و فرهنگی قوی ،نتوانستند مثل شهرهای قهم ،اشهان و ری ،بهه
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ا ثریت مذهبی دست پیدا نند .در حقیقت ،فرضیه سوم اثبات میگردد و نشان از اهمیت
و جایگا مهم و اثربخش قم و شهرهای پیرامونی در آن زمان دارد.
در برالی شهرها مانند :ق وین ،اصفهان ،همدان ،گرگان و نیشهابور ،شهیعه و سهنتی در
نار هم زندگی می ردند و تمر دیگر شیعیان در شمال ایران بود است ه برالاسته از
پیشینه آن ،در دور حضور علویان طبرستان است ه مهاجرت اوّلیه علویان و اشعریها به
مر و شمال ایران در همان دور های نخستین رخ داد .اشهعریهها و علویهان شهیعه ،بها
مهاجرت به قم و تسخیر دژها و مناط اطراف قم ،آرامآرام به قهدرت اوّلِ مهذهبی مر ه
ایران تبدیل گشتند و مذهب الود را در اطراف ترویج دادند.
مسئلهای دیگر ه به دست میآید ،این است ه تشیع در مر ه  ،بها رویكهرد آغهازین
امامی و با تأ ید بر فعالیت فكری و اندیشهای پایهری ی شد و توانست در گسترش تشیع و
ماندگاری آن ،نقش آشكاری داشته باشد؛ اما تشهیع در شهمال ایهران ،متهأثر از مههاجرت
سادات و علویان ،با رویكرد زیدیبودن و با هدف مبارز سیاسهی آغهاز گردیهد بهود و بها
بهر گیری از موقعیت جغرافیایی ،جنگلهها و منهاط صهعبالعبهور ،در مقابهل الالفهت و
دولتهای سنتی فعالیت الود را آغاز ردند و تأثیر فكری متری نسبت به قم داشهتهانهد؛
هرچند در ادامه ،با یاری شیعیان مر ی ،م
الراسان نی به دلیل حضور امام رضا

بسیاری به گسترش تشیع ردند.
و همچنهین مههاجرت اعهرابِ شهیعی ماننهد

الاندان آل زبار  ،شیعیان فراوانی را در الود جای داد و مرا عمد شهیعیان الراسهان ،در
شهرهای :سب وار ،طوس و نیشابور بود .دیگر نقاط ایران ،به ا ثریهت سهنتیمهذهب تعله
داشت ه تقریباً سراسر جنوب ،غرب و مشرق ایران را فراگرفته بودند .البته در این شهرها
هموار اقلیتی شیعی زندگی می ردند و سرانجام ،همین اقلیت شیعی ،به حیات الود ادامه
دادند و با یاری ا ثریت دیگر شهرها ،توانستند پیروان سایر مذاهب را بهه تشهیع رهنمهون
سازند.
گ ارشهای موجود ،نشانگر آن است ه نحلههای شیعی ،بیشتر در شهرهای وچه
صاحب نفوذ بود  ،در برالی موارد ،ا ثریت ی

منطقه را تشكیل میدادند؛ درحهالی هه در
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شهرهای ب رگ ،هموار در اقلیت قرار داشتهاند.
نكته دیگر اینكه بها وجهود گسهترش و قهدرتگیهری نیروههای فرهنگهی ،سیاسهی و
به الصوص دیوانیان و وزیران شیعی در دوران سهالطین متهأالر سهلجوقی و تأثیرگهذاری
شیعیان مر ی ،تشیع از لحا جغرافیایی گسترش نسبتاً متهری یافهت و تنهها توانسهت
موقعیت علمی و فرهنگی الود را حفظ ند و اینگونه ،شهیعیان زمینهه توسهعه پسهینی را
فراهم ردند و نشانههای آن ،در دور ایلخانان آشكار گردید.
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 .15قزوینی رازی ،پیشین ،ص  .754

 .17قوامی رازی ،دیوان ،تصحیح جاللالدین محدث ارموی ،تهران[ :بیجا]1547 ،ق،
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