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 مقدمه
(ص)، تشــیع امامیــه را در موضــع وع جانشــینی پیــامبرمتفــاوت از موضــ گرچــه تفســیر

ترین رقیب سیاسی خالفـت نشـاند و شـیعیان را از کسـب قـدرت کـالن سیاسـی         جدّی
های مستمر فرهنگـی و اجتمـاعی، مـذهب و    محروم ساخت؛ اما شیعیان امامیه با فعالیّت

نِ موقعیت خویش را حفـظ کردنـد. دوره زمـانی بـین سـقوط خوارزمشـاهیان تـا برآمـد        
آید. دراین محدودۀ زمانی، شمار میکننده بهایلخانان برای گسترش تشیع، عصری تعیین

عواملی نظیر نابسامانی اوضاع سیاسی، تسامح و تساهل مذهبی مغـوالن، رشـد و توسـعه    
های فرهنگی و سیاسی علمای شیعه، نقش های فتوّت و تصوف، و سرانجام فعالیّت جریان

  شت. بارزی در گسترش تشیع دا
این دوره، در پی اختالفات سیاسـی خالفـت بـا خوارزمشـاهیان، خلیفـۀ عباسـی        در

ق) و جانشینانش با هدف تجدید اقتدار خالفت، با طرح 622-575هللا (حک: الناصرلدین
گرفتنـد. وزیـران   گرایی مذهبی، از وجود شیعیان برای تصدّی منصب وزارت بهـره وحدت

شده، به ترویج، توسعه و تحکیم باورها و شـعائر شـیعی   شیعی با استفاده از فرصت ایجاد 
در قلمرو خالفت پرداختند. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسـش اسـت کـه چگـونگی     

  عملکرد و نقش وزیران شیعی خالفت عباسی در گسترش تشیع چگونه بوده است؟ 
در دو  تـوان آنهـا را   در محدودۀ موضوع مقاله حاضر آثار متعددی نوشته شده که مـی 

سـاختار قـدرت در   بندی کرد: نخست آثاری که ضمن بررسی پیرامون  موضوع کلی دسته
ها و چگونگی فعالیت شیعیان در مناصب حکومتی ایـن  دربار خالفت و سلطنت، بر زمینه

اند و دسته دیگر، آثاری است که به پژوهش درباره عوامل و چگونگی  تمرکز کردهدربارها 
 اند.   رن هفتم هجری اختصاص یافتهرشد و توسعه تشیع در ق

توان از الویری و موحد ابطحی نام بـرد کـه در مقالـۀ خـود، ضـمن       در دسته اول می
های حضور شیعیان در مناصب حکومتی دربـار آن  بررسی ساختار خالفت عباسی، زمینه

ای  ). مقالـه 78ـ41 خالفت را در قرن هفتم ق تبیین کرده است (الویری و موحد ابطحی،
نویسندگان با تشریح چگونگی حضـور و فعالیـت شـیعیان امامیـه در نظـام اداری       گر،دی

دســتگاه دیــوانی ســلجوقیان  مــذهب در ســلجوقی، بــه تبیــین نقــش کــارگزاران امــامی
نقش وزرای خلفای عباسـی در  ). ناطقی نیز 46ـ31 زاده، اند (مطهری و اسماعیل پرداخته

را در طول دوره حکومت سلجوقیان بررسـی   وقایع سیاسی و مذهبی منطقه ایران و عراق
  ).108ـ34(ناطقی، کرده است 
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ضـمن بررسـی    رحمتـی و بیرانونـد،  تـوان یـاد کـرد:     در دسته دوم نیز از آثار زیر می
ق نقش مدارس مستنصریه را بررسی کرده انـد  7چگونگی ترویج تشیع در نیمه اول قرن 

ای  ). همچنـین آنهـا در مقالـه   194ــ 171، ...»مدرسه مستنصریه و «رحمتی و بیرانوند، (
دیگر،به نقش علمای شیعه و به ویژه سید بن طاووس در گسترش تشیع در قـرن هفـتم   

). گرچـه در  58ــ 33، »نقش سید بـن طـاووس...  «اند (رحمتی و بیرانوند،  هجری پرداخته
ها اشاره هایی به وزیران شیعی مـذهب دربـار خالفـت و چگـونگی جـذب و       این پژوهش

آنها در نظام اداری خالفت عباسی هست، اما از نقش چشمگیر آنها در گسـترش  عملکرد 
اسـت. در مقالـۀ حاضـر، ضـمن بیـان شـرح مختصـری از        تشیع، سخنی به میان نیامـده 

مذهب دربـار خالفـت، نقـش آنهـا را در تـرویج تشـیع در قلمـرو         شخصیّت وزرای شیعی
  کنیم.هفتم ق بررسی می خالفت عباسی در قرن

  
  در دربار خلفاء   وزارت

ترین ارکان حکومتی در ساختار اداری ـ دیـوانی ایـران در عهـد باسـتان      وزارت از اساسی
بود و پس از اسالم نیز همچنان ادامه یافت. با جلوس عباسیان بـر تخـت خالفـت، نظـام     

داشت،احیاء شد و خلفای مذکور بـا تـدابیر وزرای   دیوانی ایرانی که در رأس آن وزیر قرار
طقطقـی،  کردند (ابن ، امور را اداره میایرانی همچون آل برمک، آل سهل و جز آن اًعمدت
هـای موجـود، وزارت در عهـد عباسـی بـر دو نـوع        ). براساس آگـاهی 6/93؛ نویری، 206

تنفیذی و تفویضی بود. در نوع اول، وزیر تنها واسطۀ ارتباطی میان خلفاء و مـردم بـود و   
شد و در نوع دوم، همـۀ امـور مـالی، عـزل و     خلیفه منحصر میکار او به انجام امور دربار 

گرفـت  نصب متصدّیان حکومتی، لشکرکشی و فرماندهی قشون با تدابیر وزیر صورت مـی 
  ).98، 128/ 6(نویری، 

دادند ادارۀ امور را خود در دست داشته باشـند و   ترجیح می نخستین خلفای عباسی،
گردیـد (مسـعودی،   و ضعیف محسوب مـی   ستدرنتیجه، در آن زمان، وزارت، منصبی س

تدریج، از  نیمه دوم قرن دوم ق به بعد، نهاد وزارت قدرت گرفـت و  )، اما به298، 3/284
وزرای عباسی، مسئولیّت امور ـ اعمّ از لشکری و کشوری ـ را بر عهده گرفتنـد و امـور را     

). بـا تسـلّط   252ـ251، 270، 306طقطقی، فصل کردند (ابنو دید خویش، حل به صالح
بویه بر خالفت عباسی، وزارت خلیفه به صورت تنفیذی در آمد، یعنی اقتـدار سیاسـی   آل

و اداری خود را از دست داد و وزیران همراه با خلفاء، به صالح دید امیران بویهی عـزل و  
  ).392طقطقی، شدند (ابننصب می
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که عزل و ، اما از آنجا گرچه سالطین سلجوقی خالفت را تثبیت کردند یک قرن بعد،
نصب وزرای خالفت  و گاهی نیز تعیین کارگزاران حکومتی با صالحدید سالجقه صـورت  

)، وزارت خلیفـه، همچنـان از   230؛ راوندی، 233، 217، 210، 196گرفت (اصفهانی،می
نوع تنفیذی و نهادی ضعیف و مطیع اوامر سلطان باقی ماند. این وضعیّت تا دوره خالفت 

ق) ادامه یافت، ولی الناصر وزارت تفویضی را احیاء کرد؛ 622ـ575هللا (حک: رلدینالناص
چنانکه در عهد وی، وزیران، ضمن مقابله با جاه طلبی های سـپاهیان بـه عنـوان عوامـل     

)، فرماندهی عملیات نظامی 277ـ276، 258ـ12/256اثیر، اختالل در ساختار اداری (ابن
؛ 111، 109ـ12/108اثیر، دار بودند (ابن ت را شخصاً عهدهبرای توسعۀ ارضی قلمرو خالف

  ). 41/73، تاریخ اإلسالمذهبی، 
هللا، نظامیان دوباره قدرت گرفتند و بـا تصـاحب مناصـب    در دوران جانشینان الناصرلدین
، 59، الحـوادث الجامعـة   ؛238، 242- 8/240الحدید، ابی نظامی از جمله فرماندهی لشگر (ابن

یران را از مداخله در امور لشگری بازداشتند. از این پس، نهاد وزارت در چـارچوب  )، وز16- 18
). با توجه به انتخاب واپسین خلیفـۀ عباسـی   53، 33، 22مسائل کشوری محدود شد (همان، 

)، معلـوم اسـت کـه بعـد از خالفـت      549؛ سیوطی، 7/153بردی، تغری با اراده نظامیان (ابن
   نفوذ فرماندهان نظامی افزوده شده است.       الناصر، بر دامنه قدرت و

  
  ق 7تشیع در سدۀ 

شیعیان امامی که با اعتقاد به انحصار امامت در امام علی(ع) و فرزنـدانش، از دیگـر ِفـرَق    
شیعی متمایز هستند، در قرون نخستین اسالمی، با اتخاذ شـیوۀ تقیّـه و پرهیـز از قیـام     

بویهیان بـر خالفـت عباسـی    کردند. با غلبه  مسلحانه علیه خلفاء، مذهب خویش را حفظ
ق، فضایی مناسب برای شیعیان پدید آمد تا بتوانند با برپـایی مراسـم مـذهبی    4در سدۀ 

؛ 365، 332) و شرکت در مجالس مناظره و نگـارش کتـاب (ابـن نـدیم،     149(همدانی، 
  ند.    )  عقاید و  باورهای خود را تبیین و ترویج کن158؛ طوسی، 392-389نجاشی، 

ق، بـا برآمـدن سـلجوقیان و اقتـدار مـذهب تسـنّن، فشـارهای سیاسـی و          5در سدۀ
اجتماعی بر جامعۀ شیعی، از سرگرفته شد. در این سده، شـیعیان، عـالوه بـر ممنوعیـت     

)، از تعـرّض متعصـبان از    215الملـک،   حضور و فعالیت در ساختار اداری ـ دیوانی (نظـام  
). بر خـالف شـیعیان اسـماعیلی کـه بـه      638ـ9/637اثیر، اهل سنّت برکنار نماندند (ابن

های نظامی و حتـی تهدیـد و قتـل مخالفـان بـه مبـارزه بـا خالفـت و سـلطنت           فعالیت
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)، شـیعیان امامیـه، طریـق سـکوت و تقیـه در پـیش       355-26/351پرداختند (نـویری،  
لجوقیان مذهب باوندی، به حمایت و همراهی با سـ  گرفتند؛ چنانکه حتی شهریاران امامی

). این نوع سلوک، زمینه را برای راهیابی شیعیان امامیه بـه  225/ 11اثیر، برخاستند (ابن
، الـوزراء تـاریخ ساخت (قمی، ق فراهم  6 مناصب حکومتی دربار سلجوقیان عراق در سدۀ

ق، شیعیان امـامی در نـواحی مرکـزی و غربـی ایـران هـم       6). بنابر این،در سده 47-50
ویـژه عـزاداری عاشـورا و مجـالس منقـب خـوانی را آشـکارا برپـا         د بهمراسم مذهبی خو

). در مقابـل، اهـل سنّت،ضـمن تـرویج عقایـد      404-403، 43داشتند (قزوینی رازی، می
)، از 43خـوانی بـرای پیشـوایان خـویش (قزوینـی رازی،      خود،به ویژه از طریـق فضـیلت  

از طریق تحریک سـالطین  چینی علیه کارگزاران شیعی و کوشش برای عزل آنها  دسیسه
روی گردان نبودند، ولی باز هم کارگزاران امامی، جایگاه برجستۀ اجتماعی خود را حفـظ  

  ). 352-351کردند (راوندی، 
ق، نزاع میان خالفت و سلطنت،بعد از سقوط سلجوقیان نیز تـداوم یافـت:   6در اواخر سدۀ 

یان امامیـه گـرایش پیـدا کردنـد؛     سالطین خوارزمشاهی برای مقابله با خلیفۀ عباسی، به شیع
مـذهب   ) بـا اخـذ فتـوا از علمـای سـنی     617- 596که سلطان محمد خوارزمشاه (حک: چنان

مبنی بر غصبی بودن خالفت عباسی، درصـدد انتقـال خالفـت بـه علویـان برآمـد (جـوینی،        
اهیان و الناصرلدین هللا نیز هم برای مقابله با اقـدامات خوارزمشـ   ). در مقابل، خلیفه97- 2/96

گرایی مـذهبی روی آورد و بـا شـیعیان    خالفت، به وحدت هم به منظور احیای اقتدار سیاسی
شـمار  امامیه همراهی نشان داد؛ تا آن حدّ که مورّخان، وی را از معتقدان بـه ایـن مـذهب بـه    

). او شـیعیان را بـر مناصـب حکـومتی گماشـت و      533؛ سیوطی، 432طقطقی، اند (ابن آورده
). به ایـن ترتیـب   276، 11/288اثیر، خالفتش را با وزیران شیعی به پایان رساند (ابننیمی از 

خاطر و دور از فشارهای سیاسـی، بـه نشـر عقایـد و شـعائر مـذهبی        شیعیان امامی، با فراغت
  خود،به ویژه از طریق تدوین کتب همّت گماشتند.

  
  وزیران شیعی؛ زندگی و شخصیّت 

یعیان را از تصدی مناصب اداری و حکـومتی در دربـار   شش قرن حاکمیت اهل سنت، ش
هللا، زمینه را بـرای حضـور   گرایی مذهبی الناصرلدینخلفاء محروم ساخته بود، اما وحدت

شیعیان در وزارت خلفای عباسی فراهم سـاخت و ایـن رونـد بـا وزارت چنـد شخصـیّت       
ی از عملکرد سیاسی و اطالع شیعی تا سقوط خالفت تداوم داشت. از آنجا که منابع، هیچ
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ق بـه وزارت رسـید، بـه     585اداری نخستین وزیر شیعی خلیفه، ابن حدیده، که در سال
؛ ذهبـی،  330-329؛ نخجوانی، 435ـ434طقطقی، ؛ ابن12/302اثیر، اند (ابندست نداده

)، بررسی دقیق عملکرد او بـر توسـعۀ   95/ 6تغری بردی، ؛ ابن41-40/ 41، اإلسالمتاریخ
  شیعی بسیار دشوار است.       جامعۀ 

ق 584، در یق)، دیوانسـاالر شـیراز  592- 522مؤیدالدین ابن قصاب (ح  وزیر دیگر،
به بغداد رفت و در دیوان انشا به کار گمارده شـد و بـه زودی بـه ریاسـت دیـوان رسـید       

ق وزارت را تصـدی کـرد و   590). مدتی بعد مقام نیابت وزارت و در 9(ابوشامه مقدسی، 
). 331سوی لشکر کشید (نخجوانی،   خوزستان، بدان یصله، با استفاده از نابسامانیهابالفا

اندکی بعد با خأل قدرتی که پس از سقوط سلجوقیان، در ناحیـه جبـال پدیـد آمـد، ابـن      
قصاب سپاه بدان سو برد و به رغم نیروهای خوارزمشاهی بر آن ناحیه مسلط گشـت، امـا   

ق) نتوانسـت مقاومـت کنـد و سـرانجام در     596-568با رسیدن خوارزمشاه تکش (حک: 
 ).2/38،ی؛جوین112-12/111؛ ابن اثیر، 382-377ق از دنیا رفت (راوندي، 592شعبان 

بعد از مرگ او، خلیفه ابتدا فرزندش احمد ابن قصاب را به نیابت وزارت برگزید، اما پـس  
ـ   یاز مدت ه وزارت منصـوب کـرد   او را برکنار و حسن نصر معروف به ابن قنبر شـیعی را ب
او ناصـر بـن    یدت وزارت او کوتاه بـود و پـس از برکنـار   م ).283، خالصة الذهب، ی(اربل
  ).52، یق به وزارت منصوب شد (ابو شامه مقدس 602در  یمهد

بـه   )،71عنبـه،  ناصر بن مهدی، از سادات حسنی مازنـدران و سـاکن شـهر ری (ابـن    
قواعد امور دیـوانی نیـز آشـنایی حاصـل کـرد       فراگیری علوم متداول عصر روی آورد و با

) بـر ری، ناصـر بـن    596-568). پس از غلبه تکش خوارزمشاه (حـک: 436طقطقی، (ابن
). تقارن ورود او به بغداد با جست و جـوی خلیفـۀ   71عنبه،مهدی روی به بغداد نهاد (ابن

زمینه را بـرای   )،50طقطقی، عباسی برای یافتن شخصی توانا برای تصدی ادارۀ امور (ابن
مهدی به دربار خالفت و تصدّی توأم نقابت شیعیان و نیابت وزارت فـراهم کـرد   ورود ابن

). او بــا اثبــات کــاردانی خــود، پــس از یــک دهــه، وزارت خلیفــه را در 333(نخجــوانی، 
). جایگـاه وی  13/43کثیـر،  ؛ ابـن 43/9، اإلسالمتاریخق بر عهده گرفت (ذهبی، 602سال

چندان بود که وی نه تنها امور مهم حکومتی را از طریق افـراد معتمـد، بـا     در نزد خلیفه
فصـل امـور    و گذاشت، بلکه همواره تدابیر کارساز وی را برای حل مهدی در میان میابن
مهدی در گماشتن شیعیان بر ارکـان  ). او حتی از شیوۀ ابن333کار می برد (نخجوانی، به

) حمایـت کـرد.   45/408 اإلسـالم، تاریخ؛ ذهبی، 334ی، ؛ نخجوان71عنبه، حکومتی (ابن
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ترین منصب اداری دستگاه خالفـت و بـدرفتاری وی بـا     حضور شخصیتی شیعی در عالی
العمل آنها را برانگیخت، ولی اقتـدار   )، خشم و عکس549مذهب (سیوطی،  درباریان سنّی

)، 335(نخجـوانی،  دیوانی ابن مهدی و نظارت دقیق بر مقرّری سـپاه و منـاطق اقطـاعی    
یابی آنها گردید. سرانجام سپاهیان ضمن ترک بغداد، بـه مخالفـت بـا وزیـر     مانع از قدرت

) و 277ــ 276، 257-12/256اثیـر،  ابـن ؛ 5/274، مجمـع اآلداب ، یابن فوطبرخاستند (
ق عزل کـرد، ولـی او مقـرری وزیـر     604هللا تسلیم شد و او را در سالخلیفه الناصرلدین

ق. برقرار بود و حتی پس از مرگ وی بدون وقفه به ورثـۀ  617ان مرگش در معزول تا زم
دیگـر   یوی، یکـ  به جای خلیفه). سپس 336؛ نخجوانی، 13/47کثیر، رسید (ابنوی می

معروف به ابن امسینیا را به وزارت منصـوب کـرد. او    یاز شیعیان، محمد بن احمد بن عل
به ریاست دیوان زمام رسید و در زمـان ابـن    ق 594از کاتبان امیر بصره بود که در سال 

ق  بـرای سـرکوب    605). او در سـال  2/109، یمهدی نیز براین سمت باقی بود (صـفد 
امیر شورشی خوزستان، امیر قطب الدین سنجر، به شوشـتر لشـکر کشـید (ابـن سـاعی،      

(ابـن   ابن امسینیا را بر کنار کـرد  یق خلیفه الناصر به سبب نامعلوم 606). در سال 265
  ). 2/109، ی؛ صفد3/125، مجمع اآلداب، یفوط

هـای شـیعی   مؤیدالدین قمی نیز با بیش از دو دهه وزارت، از متنفـذترین شخصـیّت  
ق در قم متولد و پس از فراگیری فنـون نویسـندگی در   557دربار خالفت بود. او در سال

در دیوان انشاء به کـار  دربار سلجوقیان، روانۀ بغداد شد و به واسطۀ آشنایی با ابن قصاب، 
) و سـالها بعـد نیـز    409-45/408، اإلسالمتاریخ؛ ذهبی، 438طقطقی، گماشته شد (ابن
). در 317/ 23؛ نـویری،  96، الحـوادث الجامعـة  دار منصـب مـذکور بـود (   همچنان عهده

هللا با صدور فرمانی مبتنی بر ادارۀ توأم امور لشـکری و کشـوری،   ق، الناصرلدین606سال
). بـا توجـه   342-339؛ نخجوانی، 206طقطقی، لدین قمی را به وزارت برگزید (ابنمؤیدا

های نهاد وزارت تا اوایل خالفت المستنصربالله (حک: به عدم تغییر و تحوّل در مسئولیّت
رسد که وزارت تفویضی مؤیدالدین قمی، تا پایـان مسـئولیّتش   ق)، به نظر می 623-640

هر اقدامی که امنیّت قلمرو خالفت را تهدید یا اقتدار وزیـر  باقی بود. در چنین شرایطی، 
؛ 290ــ 12/289اثیـر، شد (ابنرو میساخت، با برخورد قاطعانۀ قمی، روبهدار میرا خدشه

). شیوه هـای اسـتوار مؤیدالـدین قمـی در کـار وزارت (نخجـوانی،       19، الحوادث الجامعة
بـه مخالفـت بـا وی برخاسـتند     مـذهب خـوش نیامـد و     )، به مذاقِ درباریـان سـنی  343

ق از دنیـا  630ق عزل شد. اندکی بعـد در  629) و او سرانجام، در 130،الحوادث الجامعة(
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در  رفت و پیکرش را ابتدا در مأمونیه بغـداد و پـس از یـک دهـه، در مقبـرۀ اختصاصـی      
؛ ذهبـی،  130، الحوادث الجامعـة ؛ 288 ،خالصة الذهب کاظمین به خاک سپردند (اربلی،

 ).14/57اعالم النبالء،  سیر
ق در بغداد بـه دنیـا آمـد و    593ن فرد، مؤیدالدین محمد بن العلقمی،در سالیچهارم

شـاکر،  ؛ ابـن 451طقطقـی،  علوم متداول عصر را نزد عالمـان ایـن شـهر فراگرفـت (ابـن     
ت مشـرف     3/252 ـمَ دارالتشـریفات منصـوب شـد     ). او در زمان مؤیدالـدین قمـی، بـه سِ
العلقمی در دربار خالفـت و نظـارت بـر امـور دیـوانی      ). حضور ابن19، ةالحوادث الجامع(

ق، 629) و متعاقب آن، تصدّی ریاست دربـار(= اسـتاد الـدار) در سـال    150-152(انوری، 
  ). 21، الحوادث الجامعةوی را به یکی از رجال برجستۀ سیاسی تبدیل کرد (

نظامی، نهـاد وزارت را بـه    هایهللا و جاه طلبی شخصیّتضعف جانشینان الناصرلدین
ادارۀ امور کشوری محدود ساخت. ضعف و بیماری ابن ناقد وزیر المستنصـر و نـاتوانی او   

) بر میزان نفوذ و اقتدار فرمانـدهان نظـامی افـزود؛    354در ادارۀ حکومت نیز (نخجوانی، 
اللـه  ببرای پیشبرد اهداف خود، المستعصـم  کل سپاهیانق، فرماندۀ 640چنانکه در سال

؛ سـیوطی،  153/ 7بـردی،   تغـری ق) را بر کرسـی خالفـت نشـاند (ابـن    656-640(حک: 
-ق،ابن العلقمی را بر مقام وزارت گماشت (ذهبی، تـاریخ 642). خلیفۀ جدید درسال549

). حمایت خلیفه المستعصم از فرماندهان نظامی و اشخاص غیر دیـوانی  14/ 47اإلسالم، 
). درچنـین  452طقطقی، بط او با ابن العلقمی افزود (ابن) بر تیرگی روا3/252شاکر، (ابن

العلقمـی، قـدرت و    شرایطی، نظامیان متنفذ با اخالل در فعالیت کارگزارانِ منصوبِ ابـن 
که وظیفه داشت از تعدّی سـپاهیان بـر    اختیارات وزیر را به چالش کشیدند: شحنۀ بغداد

نازعه و غـارت محلـۀ شـیعیان بـه     )، در جریان م225-223مردم جلوگیری کند (انوری، 
؛ 14/319دست اهل تسنّن،از عهدۀ مجازات خطاکاران برنیامد (ذهبی، سیراعالم النـبالء،  

ق، اندکی پـس از سـقوط خالفـت عباسـی،     656). سرانجام درسال26/ 7بردی،  تغریابن
؛ ذهبـی،  197، الحوادث الجامعةابن العلقمی درگشت و در کاظمین به خاک سپرده شد (

  ).   319/ 14یراعالم النبالء، س
این وزیران شیعی، به رغم مخالفت عناصر سنی دربار خالفت، توانستند ضـمن حفـظ   
موقعیت خود، زمینه را برای گسترش تشیع هموار سازند. ابـن قصـاب و ابـن مهـدی بـا      
جذب کارگزاران شیعی، ورود شیعیان به دستگاه اداری خالفت عباسی را همـوار کردنـد   

. پـس از آنهـا، همچنـان    )408/ 45 اإلسالم،تاریخ؛ ذهبی، 334؛ نخجوانی، 71ه، عنب(ابن
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شیعیان در دستگاه اداری خالفت عباسی بـاقی ماندنـد و ایـن امـر، بـه رشـد اجتمـاعی        
قمی نیز در ادامه این مسیر و از طریـق انتصـاب حامیـان خـود در     شیعیان یاری رساند. 

، 37، 53، الحوادث الجامعـة ود را تحکیم کرد (ساختار اداری ـ دیوانی خالفت،موقعیت خ 
؛ 341-339،  343). وی با سپردن مناصب حساس حکومتی به شـیعیان (نخجـوانی،  22

) موجب حضـور پیوسـتۀ آنهـا در دربـار خالفـت شـد و بـا        46/ 45، اإلسالمتاریخذهبی، 
انی، )،از جمله تخفیف به شیعیان در کار مالیـات (نخجـو  53سیاست مالی خاص (کلوزنر، 

)، بر ارتقای معاش ایشان افزود. همچنین او با انتصاب فرزندش فخرالدین احمد بـه  343
دو منصبِ شحنگی و محتسبی به صورت همزمان، اختیار کامل شهر و محـالت بغـداد را   

). بنابراین، در دوران صـدارت وی، شـیعیان از تعقیـب و    343در دست گرفت (نخجوانی، 
دند و در نتیجه در انجام مراسم و برگزاری شعائر مذهبی خـود  آزار دیگر فرق در امان مان

  آزادی بیشتری پیدا کردند.  
ابن العلقمی نیز گر چه کوشید تا با انتصاب کارگزاران شیعی در حمایـت از شـیعیان   
کوشا باشد، ولی کاهش دامنۀ اختیارات وزیر بـه امـور کشـوری، عملکـرد وی را در ایـن      

ترین مـانع درمقابـل فعالیـت شـیعیان     د و سپاهیان را به اصلیزمینه تحت الشعاع قرار دا
مبدل ساخت،بنابر ایـن، در جریـان منازعـات مـذهبی اهـل تشـیع و تسـنّن بغـداد، وی         

 تغـری ؛ ابـن 319/ 14نتوانست از منافع شیعیان حمایت کند (ذهبی، سـیراعالم النـبالء،   
ل، عمالً این مـانع را از میـان   )، ولی نابودی سپاه خلیفه در جریان حمله مغو7/26بردی، 

  برد و با زوال خالفت عباسی، شیعیان آزادی بسیار یافتند.
  

  وزیران شیعی و گسترش تشیع
های فرهنگی، همواره مؤثرترین شیوه برای نشر عقیده است،به ویژه اگر کسـب قـدرت   فعالیّت

گیـری از  را با بهـره ق، باورهای خویش  7سیاسی با آن همراه شود. شیعیان امامیه نیز در سدۀ
با استفاده از اقتدار خـود و از   تبلیغ کردند؛ بدین معنی که وزیران شیعی دربار خالفت، قدرت،

  های فرهنگی و اجتماعی شیعیان بغداد یاری رساندند.  طُرُق مختلف، به فعالیّت
 
  انتصاب شیعیان در مناصب حکومتی  . 1

هللا، شیعیان امامی نت در عهد الناصرلدینشد، در نزاع میان خالفت و سلطچنانکه اشاره 
. خلیفۀ عباسـی بـرای مقابلـه    های مطرح سیاسی ـ مذهبی تبدیل شدند به یکی از قدرت

گرایی مـذهبی و جلـب حمایـت حـداکثری سـاکنان      با سالطین خوارزمشاهی به وحدت
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ی عراق روی آورد. انتصاب وزیری توانمند و هماهنگ با سیاست خلیفه همچون ابن مهد
) نیز برای تحقق این هدف بود. البته تحقق اهـداف حکـومتی، جـز بـا     436طقطقی، (ابن

جذب و استخدام حامیان و همفکران توانـا در امـور اداری میسـر نیسـت و در آن دوران،     
کیشـان خـود در مناصـب    و هـم  کوشیدند تا با انتصاب خویشـان  منصبان می همه صاحب

میـانی بـرای خـویش فـراهم کننـد.      )، حا37،16، معةالحوادث الجا؛ 132اداری (راوندی، 
مهدی نیز بعد از انتصاب بـه وزارت، کوشـید تـا شـیعیان را در بافـت اداری دسـتگاه        ابن

 خالفت به کار بگمارد.  
ای بـا ابـن مهـدی داشـت و     مؤیدالدین قمی، پیش از ورود به بغـداد، روابـط دیرینـه   

،چندان که ریاست دیوان انشاء را بـه  مهدی را جلب کردنخستین کسی بود که توجه ابن
داری و امور مربوط به خراج، درآمـدها  ). خزانه408/ 45، اإلسالمتاریخوی سپرد (ذهبی، 

های حکومتی نیز،یکی دیگر از مناصب اداری مهم بود که ابن مهدی، فرزند خود و هزینه
شـیعیان را کـه    ). او همچنین، یکی دیگـر از 12/276را به ریاست آن گماشت (ابن اثیر، 

دار کتابخانـۀ نظامیـۀ بغـداد تعیـین کـرد      اند، به عنـوان خزانـه   منابع نامش را ذکر نکرده
یافـت: نخسـت آنکـه شـیعیان در     ). این انتصاب از دو جهت اهمیّت مـی 334(نخجوانی، 

-گونه مدخلیّتی در آن نداشتند. دیگر آنکـه، ابـن  منصبی وارد شدند که تا این زمان هیچ
دار سـابق، بـه وی اعطـا کـرد تـا      ای به مراتب بیشتر از مقـرّری خزانـه   زحمهال مهدی حق

  وضعیّت مالی این شخص شیعی را بهبود بخشد.  
مذهب به ریاست حاجبان  شیعی یهمچنین حسن بن هبة هللا بن درامدر این زمان، 

ق ایـن سـمت را    609دارالخالفه و بعد از مدتی به ریاست مخزن گماشته شد و تا سـال  
همچنـین تـاج الـدین     .)3/6، مجمع اآلداب ،ی؛ ابن فوط12/290،یعهده داشت (صفدبر

او را کنار گذاشتند و بـه   یابوسعید نیز به نظارت دیوان ابنیه گماشته شد، اما بعد از مدت
ق در این سمت بود 608عنوان کاتب دیوان مجلس به کار پرداخت و تا آخر عمر در سال

 620نیز در سال  یبن هبة هللا موسو ین ابوالمظفر عل). فخرالدی222-12/221، ی(صفد
ق، در این سـمت   633گماشته شد و تا زمان مرگش در یدار ق به ریاست مخزن و خزانه

). مجیرالـدین ابوالفضـل   142، ی؛ ابوشـامه مقدسـ  3/223، مجمع اآلداب، یبود (ابن فوط
رت دو شـهر بصـره و   و اما یشحنگ یسپاه، مدت یشیع ی،از امرایفراس حلّ یجعفر بن اب

  ).  566-4/565مجمع اآلداب، واسط را بر عهده داشت (ابن فوطی، 
دیگر از شیعیان صاحب نفوذ بود که با توطئـۀ ناصـر ابـن     ییک یطاشتکین مستنجد
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ق مـدت چهـار    592مذهب خلیفه متهم و محبوس گشت و تـا سـال    یونس وزیر حنبلی
صاب، آزاد شد و امـارت خوزسـتان  و امـارت    سال در زندان بود، اما ظاهراً با توصیۀ ابن ق

مجمـع اآلداب،  ماند (ابن فوطی،  یق) در این مناصب باق602حج  یافت و تا زمان مرگ (
انتصاب شـیعیان در مناصـب اداری و    ).12/241؛ ابن اثیر، 53، یابوشامه مقدس ؛4/573

  حکومتی از چند جهت  به بهبود اوضاع شیعیان یاری رساند:
 

  ند سازی اداری و اجتماعی شیعیانتوانم  .1ـ1
ــت اداریورود  ــیعیان در باف ــن  ش ــوانی در دورۀ وزارت اب ــ دی ــرای  ـ ــه را ب ــدی، زمین مه

هـای مجـرب   توانمندسازی اداری شیعیان فراهم ساخت: خلفای عباسی که به شخصـیّت 
پوشـی کننـد؛   دادنـد، نتوانسـتند از وجـود ایشـان چشـم     در ساختار حکومت اهمیّت می
اء مجـرب شـده   مهدی، مؤیدالدین قمی را که در دیوان انشچنانکه خلیفه بعد از عزل ابن

). در نتیجـه،  45/408، اإلسـالم تـاریخ ؛ ذهبـی،  12/288اثیـر،  بود، به وزارت برگزید (ابن
مهدی در استخدام شیعیان در ساختار اداری ـ دیوانی دربار خالفت، نه تنهـا   سیاست ابن

  دچار خلل نشد، بلکه کوشش قمی، ادامه یافت.  
دار شده بـود  وزارت تفویضی را عهدهمؤیدالدین قمی که با حفظ ریاست دیوان انشاء، 

)، به لحاظ سیاسی، قدرت درخور توجّهی داشت، 23/317؛ نویری، 96، الحوادث الجامعة(
زیرا دو منصب رده باالی اداری را به صورت همزمان سرپرستی مـی کـرد. او بـا انتصـاب     

 ) کوشـید تـا  343فرزند خود فخرالدین احمد بر منصب شحنگی و احتساب (نخجـوانی،  
 مناصبِ اداریِ مهم و مؤثر در زندگی شیعیان را در اختیار ایشان قرار دهـد، زیـرا وظیفـۀ   
شحنه جلوگیری از تعدّی سپاهیان و کسانی بود که امنیّت ساکنانِ محالتِ بغـداد را بـه   

) و وظیفۀ محتسب نیز نظارت بر اجرای قوانین شرعی در 225انداختند (انوری، خطر می
داری را نیز به یکی از شیعیان که نامش در منابع نیامـده  ). خزانه226، بود (انوری جامعه

ــن ــر،است،ســپرد (اب ــا درخواســت  12/424اثی ــدین قمــی کوشــید ت ). همچنــین مؤیدال
طـاووس را اجـرا   المستنصربالله مبنی بر پذیرش نقابت طالبیان از سوی عالم شیعی ابـن 

  ). 173ـ171 المحجه،کشفکند (ابن طاووس، 
دوره، نظارت بر عملکرد مناصب اداری به ویژه امور مالی، از طریـق نـاظران یـا    در آن 

). مؤیدالــدین قمــی نیــز بــرای چنــین 150ـــ152شــد (انــوری، ص مُشـرفان انجــام مــی 
، الحـوادث الجامعـة  مـذهب را در نظـر گرفـت (    العلقمی شیعی مسئولیّتی(= مُشرِفی)، ابن
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حامیانِ درباری وزیر شـیعی، فعالیـت دیگـر     ) تا از این طریق، عالوه بر تقویتِ صفوف19ِ
درباریان مخالف با شیعه را نیز تحت نظر گیـرد. بنـابراین، انتصـاب شـیعیان در مناصـب      
اداری، به افزایش تجربه های شیعیان در ادارۀ  امور یاری رساند و نفـوذ آنهـا را در امـور    

  اداری و اجتماعی فزونی بخشید.  
  
  یعیانحفظ منافع اقتصادی ش  .1ـ2

، نیازمنـد  های اجتماعی ـ فرهنگیِ هر گروه یـا حزبـی   تحقق اهداف و سازماندهی فعالیّت
کوشـیدند از   هـای مخـالف مـی    منابع مالی است و  فرمانروایان نیز بـرای کنتـرل جریـان   

امتیازات و مسائل اقتصادی همچون حربه ای استفاده کنند. بر این اساس، وزیران شیعی 
؛ نخجوانی، 12/424اثیر، کیشان خود (ابناعطای مناصبِ اداری به هم دربار خالفت نیز با

)، اوضاع معیشتی این گروه را بهبود بخشیدند و آنها نیـز بـه نوبـۀ خـود، مشـکالت      334
اقتصادی و اداری همکیشان خود را برطرف کردند. مثال گاهی اوقات مـردم تحـت فشـار    

کـیش و درخواسـت تخفیـف     بان هـم گرفتند، مالقـات بـا صـاحب منصـ     مالیاتی قرار می
الدین فخّار ): سید شمس12/424اثیر، توانست عامل رفاه و آرامش شیعیان باشد (ابن می

عَد موسوی (برای شرحی مبسـوط دربـارۀ وی، نـک: دوانـی،      ) از علمـای  66-55/ 4بن مَ
ـ     بزرگ شیعه که از سنگینی مالیات د گالیه داشت، برای دیدار بـا فخرالـدین احمـد، فرزن

مؤیدالدین قمی، راهی بغداد شد. فخرالدین احمد نیز با شرح ایـن واقعـه بـرای پـدرش،     
بـه ایـن ترتیـب، حضـور      ).343درصدد تخفیف مالیات این عالم شیعی برآمد (نخجوانی، 

  توانست از فشار بر جامعۀ شیعی تاحدودی بکاهد.شیعیان در بافت اداری می
بـن   یداشت: او در کنار آرامگاه امام موس، همچنین به حال عموم شیعیان توجه یقم

کـرد. هـم چنـین در آنجـا مکتـب و       یسـاخت و آن را وقـف اهـال    یجعفر(ع) بیمارستان
کودکان یتیم شیعی و علویان ساخت تا در آن جا کتابت و قرآن بیاموزند.  یدارالقرآن برا

). 337جـوانی، ص را هم وقف بیمارستان و دارالقرآن کرد (نخ یعالوه بر این، اموال فراوان
کرد؛ از جمله یک شب به غـالم   بضاعت و فقیر هم رسیدگی می یبه وضع شیعیان ب یقم

خود دستور داد در مشهد کاظمین،میان علویان محتاج مقیم آنجا شیرینی تقسـیم کنـد   
   ).440(ابن طقطقی، 

تداوم حضور شیعیان در مناصب حکومتی مزیّت دیگری نیـز بـرای شـیعیان داشـت:     
اثیـر،  گردید (ابنود که با عزل وزراء، اموال و دارایی آنها به نفع دربار مصادره میمرسوم ب
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). با عزل مؤیدالدین قمی، خالفت دارایی 309/ 23؛ نویری، 326؛ اصفهانی، 178ـ6/175
رفِ عمران و آبادانی اماکن شیعی و احداث مدارس برای رونق فرهنگی جامعۀ  او را که صَ

)،مصادره کرد،اما ابن العلقمی، امـوال مصـادره شـده را بـه     337 شد (نخجوانی،شیعی می
العلقمـی و فرزنـدش بـا دختـران     خانوادۀ وی بازگرداند. ایـن واقعـه در پـی وصـلت ابـن     

)، صورت گرفت. به این ترتیـب کـه رئـیس دربـار     63، الحوادث الجامعةمؤیدالدین قمی (
امـا   قمـی را بفروشـد،   خلیفۀ عباسی در نظـر داشـت امـالک مصـادره شـدۀ مؤیدالـدین      

). بنـابراین، وزیـران شـیعی بـا حفاظـت از منـافع       174العلقمـی مـانع شـد (همـان،      ابن
توانستند همکیشان خود و صرف اموال برای بهبود و ارتقای مادی و علمی جامعۀ شیعی 

  زمینه ای مناسب برای رشد اجتماعی آنها فراهم سازند.   
  

  برپایی مراسم و مناسک شیعی. 1ـ3
جوامعی که دین یا مذهب رسـمی برقـرار اسـت، برپـایی مراسـم و مناسـک مـذهبی         در

های اقلیت با دشواری و حتی ممانعت مواجه خواهـد بـود، امـا نفـوذ هـواداران هـر        گروه
ای برای رهـایی هـواداران آن مـذهب از     تواند مقدمه اقلیت در ساختار اداری ـ دیوانی می 

م و مناسک مذهبی خود باشد. شیعیان نیـز کـه   های اجتماعی در اجرای مراس محدودیت
در طول چند قرن، از اجرای آشکار مناسک و مراسم مذهبی محروم بودند، در ایـن دوره  

  با ورود به بافت اداری کوشیدند تا موانع انجام مراسم خود را رفع کنند.  
سـتیزی و دعـوت مـردم بـه ایسـتادگی در برابـر        واقعۀ عاشورا با ترویج روحیـۀ ظلـم  

های دیگر علیه امویـان گشـت. بازتـاب     )، زمینه ساز قیام48/ 4اثیر، حاکمان ستمگر (ابن
امیه و حامیانشان، برای جلـبِ افکـار عمـومی بـه تبرئـۀ      این قیام چنان بود که حتی بنی

). برگـزاری مراسـم   235ــ 234، تـذکره الخـواص  خویش پرداختند (سبط ابـن جـوزی،   
ر فرهنگی شیعیان و عامل حفظ و تداوم تشیع بود،امـا  ترین مظاهعزاداری عاشورا از مهم

به سبب ممانعت  خالفت و اهل سنت، در قرون نخسـتین اسـالمی، مراسـم عاشـورا بـه      
لَنی برگزار نمی لَنی و عمومی مراسم عاشـورا  صورت عَ شد، ولی در عهد بویهیان، برپایی عَ

). زوال بویهیـان و چیرگـی   549، 558، 8/600اثیر، در کوچه و بازار  مرسوم گردید (ابن
بـرای شـیعیان در جامعـۀ اسـالمی      ق، جوّ نامساعدی 6و  5حامیان اهل سنت در قرون 

، 11/522اثیـر،  های مذهبی متعددی برای آنها در پـی داشـت (ابـن   وجود آورد و تنش به
  ). 203، 12/331؛ 411ـ410
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هـای  ، فعالیّـت هـای مـذهبی  مؤیدالدین قمی برای آنکه شیعیان بتوانند دور از تـنش 
ویژه مراسم عاشورا را با فراغ خاطر به اجرا درآورند، فرزندش اجتماعی و فرهنگی خود، به

) تا بـه پشـتوانۀ ایـن نهـاد     343فخرالدین احمد را به شحنگی بغداد گماشت (نخجوانی، 
الـدین احمـد بـا  قـوّۀ     گونه نزاع جلوگیری کنـد. جمـال  ) از بروز هر225امنیتی (انوری، 

) توانست بیش از یک دهه، امنیت و آرامش را در محـالت متعـدد   343ه (نخجوانی، قهریّ
  سازد.  بغداد، برقرار

گیری از فضای موجود، دوباره مراسم عاشورا را به صـورت علنـی و   یان نیز با بهرهعشی
). البتـه اطالعـی   111، الحوادث الجامعةعمومی در محالت مختلف بغداد  برگزار کردند (

ق و بـار دیگـر در   641زئیات این مراسم در دست نیست،تنها یک بـار در سـال   دربارۀ ج
ق دربار خالفت عباسی که از واکنش اهل سنت در قبال شیعیان بیمناک بود، بـرای  648

محافظت از شیعیان و جلـوگیری از نبـرد مـذهبی بـین سـنی و شـیعه، دسـتور داد تـا         
به صـورت محـدودتری انجـام شـود      سرایی شیعیان در محالت بغداد خوانی و نوحه مقتل
دهد که در دورۀ زمانی قبل و بعـد از ایـن سـالها،     ). این امر نشان می113، 111، (همان

شـده اسـت. بنـابراین، در ایـن دوره، فضـای       مراسم عاشورا به صورت معمول انجـام مـی  
مناسبی برای تبلیغ و ترویج باورهای شـیعی پدیـد آمـد و نقـش وزیـران شـیعی در آن       

  رناپذیر است.انکا
  

 عمران مشاهد متبرّکهـ 2
مشاهد متبرکۀ ائمه(ع)، همواره مأمنی برای تجمع شـیعیان و زیـارت، یکـی از باورهـای     
اصلی شیعیان بوده است. بنابراین، رونق و آبادانی این مشاهد، به جلب زائـران و اسـتقرار   

زیـران بـرای رفـاه    در طول تاریخ، وشد. دائمی شیعیان در حوالی اماکن مذکور منجر می
پرداختنـد (قزوینـی رازی،    مـی  حال مردم، به احداث یا ترمیم امکانات رفاهی در جامعـه 

). چنانکه مؤیدالـدین قمـی در طـول بـیش از دو دهـه وزارت، بـا       158 /12اثیر، ؛ ابن57
)، چنین سیاستی را در پیش گرفت. 337عمران و آبادانی در مقابر ائمۀ شیعه (نخجوانی، 

یکی از بانوان زائر، انگشتر یاقوت خود را در راه زیارت کاظمین گم کرده بود،  یوقتحتی 
با زحمت بسیار انگشتر را یافت و به صاحب آن بـاز گردانـد (نخجـوانی،    مؤیدالدین قمی 

با آبادانی مشاهد متبرکه، ضمن کمـک بـه رشـد     ). بنابراین، وزیران شیعی340-339ص
را گشودند که خلفای عباسی نیز برای جذب قلوب فرهنگی و اجتماعی شیعیان، مسیری 
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؛ 124، الحوادث الجامعـة ؛ 408/ 45، اإلسالمتاریخشیعیان آن را تداوم بخشیدند (ذهبی، 
خلیفه الناصر برای جلب قلوب شیعیان،قبور ائمه را سخت تکـریم  ). 341ـ340نخجوانی، 

، یشـناخت (ذهبـ  پناهنـدگان مـی    یمی کرد؛ چنانکه مشهد کاظمین را مکان امـن بـرا  
چوبین تهیه کنند تـا   یا ق دستور داد در و شبکه 606) و در سال 40/58تاریخ االسالم، 

ـ  ) و آن در و شـبکه تـا   3/182، یبر سرداب و قبۀ ائمۀ مدفون در سامرا نصب شود (تهران
 ). 368، یتتمه المنته، ییک قرن پیش باقی مانده بود (قم

) بـه رغـم    623-622ه دادند: الظاهر بالله (حـک:  جانشینان الناصر نیز روش او را ادام
تقیّد در مذهب حنبلی، دستور داد حرم کاظمین(ع) که آتش گرفتـه بود،بازسـازی شـود    

) نیز در مشاهد متبرّکه حاضر شـد  640-623المستنصربالله (حک:)؛ 441(ابن طقطقی، 
 ،الغمـه شـف ک ؛ اربلـی، 117، 92، 59، الحـوادث الجامعـة  و به شـیعیان امـوالی بخشـید (   

ق به زیـارت کـاظمین   641ق)  نیز در سال 656-640). المستعصم بالله (حک: 2/1014
ای برای علویان مقـیم در آنجـا احـداث کـرد      ) و دارالضیافه112، الحوادث الجامعةرفت (

ق نیز به زیـارت کـربال و نجـف رفـت و صـدقات بسـیاری بـه        651). او در 518(غسانی، 
). با توجـه بـه قداسـت خالفـت در نـزد اهـل       593د (همان، مقیمان آن دو حرم اعطا کر

عِ خلیفه، مردم نیز به حضـور در مشـاهد متبرکـه ترغیـب شـدند (      الحـوادث  سنت، به تَبَ
  ). 117، 62، 37،الجامعة

طـاووس،  طاووس، که روابط عمیقی بـا وزیـران شـیعی داشـت (ابـن     ابن عالم شیعی،
)، کوشـید ایـن میـزان اقبـال بـه      2/992 ،الغمـه کشـف  ؛ اربلی،173ـ171، المحجهکشف

مشاهد متبرکه را به فرصتی مناسب برای نشر شعائر شیعی تبدیل کند و واقعـۀ عاشـورا   
نویسـی، میـان زائـران    فرهنگی شیعیان بود، در چارچوب مقتل ترین مظاهررا، که از مهم

تشـریح   خـوانی بـا   الی مقتـل او در البـه  ).29، اللهوفطاووس، (ابناهل سنت، نشر دهد 
) و بـا اسـتناد آیـات قـرآن و احادیـث      جایگاه امامان شـیعه در نـزد پیـامبر(ص   مناقب و 

) در زمینه زمامداری جامعۀ اسالمی به اثبات حقانیّت اهل بیت(عمضبوط در صحاح ستّه 
ــن  ــت (اب ــاووس، پرداخ ــوفط ، 171، 163، 121، 119، 95، 65، 61، 43، 37، 23،الله

191،201 ،203 ،253.(  
بر این، برخی وزیران شیعی در صدد بودنـد تـا بـه تأسـی از امامـان شـیعه، از       عالوه 

مهدی با چنـین  طریق تقیّد عملی به حسن خلق، عقاید خود را ترویج دهند؛ چنانکه ابن
؛ نخجـوانی،  205طقطقـی،  ای بخشی از جامعۀ بغداد را به تشیع سـوق داد (ابـن  خصیصه
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طاووس نیز که ابن). 2/109، ییم داشت (صفدنیک و مال یابن امسینیا نیز اخالق). 185
، المحجـه کشـف طـاووس،  مهدی در بغداد ساکن شده بود (ابـن در پی وصلت با دختر ابن

) و از سـوی  363، الـدعوات مهجطاووس، ) از یک سو به سبب شخصیّت بارزش (ابن170
؛ 277/ 12اثیـر،  دیگر، به سـبب جایگـاه محتـرم پـدر زنـش در نـزد اهـالی بغـداد (ابـن         

طــاووس، )، ارزش و احتــرام خـاص داشــت (ابـن  47/ 13کثیـر،  ؛ ابــن436طقطقـی،   ابـن 
هـای  که حضـور گسـتردۀ مـردم نـزد او، وی را از فعالیّـت     ایگونه)؛ به360، الدعوات  مهج

بنـابراین، وزیـران شـیعی بـا     ). 51، السـائل فالح طاووس،خود باز داشته بود (ابن شخصی
  قلوب مردم را جذب و عقاید شیعی را ترویج کنند.رفتاری می کوشیدند  خوش

  
 تولیّت مدرسۀ مستنصریهـ 3

رَق مختلف اسالمی در بغداد تا پیش از سدۀ  هـای بسـیار بـود    ق، موجب تنش7حضور فِ
ق، وزیـران شـیعی،   7). در ربـع اول سـدۀ   637، 578-9/575: ابن اثیر، ـ (برای نمونه نک

عباسی المستنصـربالله، نیـز در پـی     بودند و خلیفۀبرقرار کرده  آرامشی نسبی در جامعه
 المستنصریه بـرای علمـای چهارگانـۀ   تداوم این شرایط بود. او کوشید تا با احداث مدرسۀ

هـای مـذهبی را در چـارچوب    )، تـنش 237بطوطـه،  ؛ ابـن 5/316واصـل،  اهل سنت (ابن
المی حفـظ شـود   مناظرات علمی محدود نگاه دارد و بدین ترتیب، آرامش در قلمـرو اسـ  

). گـر  489، مراۀالزمـان ... ابن جوزی، ؛سبط4/170شاکر،؛ ابن286، خالصه الذهب (اربلی،
نظارتی پیوسته ـ و شاید نامحسوس ـ بر جریان تدریس علمای المستنصـریه     چه خلیفه،
)، ولـی حـقّ عـزل و    34، الحوادث الجامعـة ؛ 14/192، سیر؛ ذهبی، 5/317واصل، داشت (ابن
- مـذهب بـود (ابـن    ،یعنی ابن العلقمی شـیعی ور اداری و آموزشی با تولیّت مدرسهنصب در ام

). با توجه به افزایش شمار و نفوذ شـیعیان  189/ 14سیراعالم النبالء، ؛ ذهبی، 13/140کثیر، 
در بغداد، در پی عملکرد وزرای شیعی،کنترل منازعات بدون توجه بـه جامعـۀ شـیعی ممکـن     

بر مدرسه المستنصریه، زمینـه را بـرای ورود و حضـور شـیعیان در     تولیت وزیری شیعی  نبود.
 مناظرات آن مدرسه و به تبع آن، تبلیغ و ترویج باورهای شیعی مهیا کرد.

پرداخت ماهیانۀ چشمگیر و توجه روزافزون خلیفه به مدرسه موجب شـد تـا علمـای    
رف به متون دینی (اربلی،  ) 287 صه الذهب،خالمذاهب چهارگانۀ اهل سنت با اشتغال صِ

)، خود را بـه دربـار خالفـت    4/170شاکر، و اهدای تألیفات خویش به المستنصربالله (ابن
هـا کـه در آنهـا مغلـوب شـدن در منـاظرات مـذهبی،         نزدیک سازند. بر خـالف نظامیـه  
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) در 271محرومیت از مزایـای سیاسـی، اجتمـاعی و علمـی را در پـی داشـت (غُنیمـه،        
مند باشند و بنابر این،بـدون  توانستند از مزایای خود بهره ان میالمستنصریه، علما همچن

طـاووس،  پرداختنـد (ابـن   امامـت مـی   هراس از عواقب، به مناظره با علمای شیعه دربـارۀ 
 ).122، المحجهکشف

طـاووس،  درچنین شرایطی، ابن طاووس که تبحّر خاصی در فنّ مناظره داشـت (ابـن  
مناظرات خود با عالمان المستنصریه، بـا آیـات و    ) در124-123 ،85-82 ،المحجهکشف

احادیثِ مضبوط در صحاح سـتّه در بـاب امـام علـی(ع) و فرزنـدانش، جریـان سـقیفه را        
گانـۀ شـیعه را اثبـات کـرد کـه بـا تصـدیق عالمـان         تخطّئه و حقانیت امامت ائمۀ دوازده

 ).122-115 ،المحجهکشفطاووس، المستنصریه همراه شد (ابن
) و چیرگــی نظامیــان بــر 354باللــه (نخجــوانی، ی و سســتی المستعصــمخوشــگذران

) ضعف نهاد وزارت را در اواخر عمر خالفـت  252/ 3شاکر، ؛ ابن48ـ47طقطقی، امور(ابن
های مذهبی بین تشیع و تسنّن نیـز  عباسی به دنبال داشت و زمینه را برای تشدید تنش

ــرد   ــراهم ک ــة (ف ــوادث الجامع ــن179، 173، الح ــردی،  ت؛ اب ــری ب ــدمیر، 7/26غ ؛ خوان
اش بـه سـبب واهمـه از     ). وزیر و شـحنه 14/319سیراعالم النبالء، ؛ ذهبی، 338ـ2/336

، الحـوادث الجامعـة  های احتمالی، از برگزاری علنی مراسم عاشـورا جلـوگیری کردنـد (   آشوب
هـای   ، علمای مدرسۀ المستنصریه نیز با تخّطـی از شـیوه  ). با ضعف نظارت خلیفه115، 111

آوردند. در پاسخ به ایـن  الی مواد آموزشی رویسنتّی، به تدریس نظرات فقهی خویش در البه
؛ 324در منـزل خـود (اصـفهانی،     امر، ابن العلقمی، از یـک سـو بـا برپـایی مجـالس منـاظره      

)، توجه علماء را به خویش جلب کرد تا در قبال هـدایایی، تألیفاتشـان را   20- 19طقطقی،  ابن
) و از 451طقطقـی،  ؛ ابـن 165حوادث الجامعـة،  ؛ ال4- 3/ 1الحدید، نوشتند (ابن ابیی به نام و

سوی دیگر، با اخراج عالمان خاطی از مدرسـه، عالمـان المستنصـریه را واداشـت تـا بـه روال       
  ).153- 152، 142، الحوادث الجامعةمعمول خود بازگردند (

در المستنصریه، موقعیت فرهنگی و به این ترتیب ابن العلقمی، با حفظ جوّ مناظراتی 
اجتماعی شیعیان را از تعرض اهل سنت مصون داشت. در زمـان سـقوط بغـداد، علمـای     
شیعه با پیروی از خط مشی جدید مبنی بـر همکـاری بـا حـاکم جـائر در عصـر غیبـت        

) 2/202ادریس حلی آن را احیاء کرد (ابن ادریـس حلـي،   ) که ابن98-2/89الهدی،  (علم
-19طقطقـی،  ر فتوای برتری سلطان کافر عادل بر سلطان مسلمان ستمگر (ابنو با صدو

آوردنِ مناصـبی در  ) توجّه مغوالن به جامعۀ شیعی جلب شد و توانستند با بـه دسـت  20
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) جـان بسـیاری از   588ــ 586، االقبـال طـاووس،  ساختار حکومتی زمامداران جدید (ابن
ش آخرین وزیر شیعی زمینه را بـرای شـرکت   بنابراین،کوش مسلمانان را از مرگ برهانند.

علما و فقهای شـیعی در مباحثـات و منـاظرات المستنصـریه و متعاقـب آن، ارتبـاط بـا        
  ایلخانان و در نتیجه، نشر و گسترش باورها و عقاید شیعی فراهم کرد.

 
   نتیجه

دوران  رغم سلطۀ چند صد سالۀ اهل سنت بر ساختار اداری ـ اجتماعی قلمـرو اسـالمی، در    به
ق، فضایی برای به قـدرت رسـیدن شـیعیان     7چهار خلیفۀ واپسین عباسی، در نیمۀ اول سدۀ

در دربار خالفت پدید آمد. وزیران شیعی مـذهب دربـار خالفـت عباسـی در نیمـۀ اول قـرن       
بنـدی   ق،برای گسترش تشیع سخت کوشیدند. کوشش ایشـان در سـه سـطح قابـل طبقـه     7

یان به مناصب اداری و پرداخت مسـتمری، بـه تقویـت نفـوذ     است: در سطح اول، با ورود شیع
اداری ـ اجتماعی و قدرت اقتصادی آنـان پرداختنـد و در سـطح دوم، بـا احـداث، تعمیـر یـا         
تجدید بنای مشاهد متبرکۀ ائمۀ شیعی یا تأسیسـات فرهنگـی و رفـاهی مربـوط بـه ایشـان،       

سـاختند. در سـطح سـوم نیـز، بـا       زمینه را برای ابراز و انجام مناسک و شعائر شـیعی همـوار  
تصدی تولیت مدرسۀ المستنصریه کوشیدند راه علمـا و فقهـای شـیعی را بـدان مدرسـه بـاز       
کنند تا از طریق شرکت در مباحت و مناظرات، بتوانند ضمن دفاع از عقاید و باورهای خـود و  

  اثبات حقانیت این باورها، به نشر و گسترش عقاید خویش بپردازند.   
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