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 چکیده
ــلجوقیان  ــدن س ــا روی کار آم ــه و ب ــیعی آل بوی ــت ش ــول دول ــس از اف پ
از  امامیــه کاهــش یافــت و ســخت گیری هایی  ســنی  مذهب، قــدرت 
ــا  ــه( ام ــد. )تاریخچ ــود آم ــه وج ــیعیان ب ــه ش ــبت ب ــت نس ــوی حکوم س
ــت  ــزاران( شــیعی، در حکوم ــرا و دیوان ســاالران )کارگ ــی، ام ــس از مدت پ
ســلجوقی حضــور مؤثــری یافتنــد و مناصبــی چــون وزارت، کتابــت و حتــی 
ــا  ــد. )مســأله( ب ــه دســت آوردن امــارت حکومت هــای کوچــک شــیعی را ب
ایــن وصــف، بررســی های منســجم و کل نگــری دربــاره برآمــدن شــیعیان و 
خدمــات آنــان بــه مســلمانان صــورت نگرفتــه اســت. )پیشــینه( ایــن مقالــه، 
در پــی پاســخ گویی بــه نحــوه ورود شــیعیان و کارکــرد آنــان در دوره هــای 
ــن  ــه ای ــؤال( مطالع ــت. )س ــلجوقی اس ــی س ــتگاه حکومت ــف دس مختل
ــد  ــه، می توان ــخ تحــوالت سیاســی و فرهنگــی شــیعه امامی بخــش از تاری
دســتاوردهای ارزشــمندی در جهــت کشــف و فهــم پویایــی تاریــخ شــیعه 
امامــی در اختیــار جوامــع شــیعه بگــذارد. )فرضیــه( ازایــن رو، در این نوشــتار 
ــدف(  ــلجوقی )ه ــت س ــتگاه حکوم ــیعیان در دس ــگاه ش ــا جای ــم ت ــر آنی ب
ــری  ــم. )روش( انعطاف پذی ــان دهی ــی نش ــی - تحلیل ــه روش توصیف را ب
شــیعه بــرای حفــظ موجودیــت در ســخت ترین اوضــاع بــا تأکیــد بــر ابــراز 

ــه( ــه اســت. )یافت ــن مقال ــن نتیجــه ای ــی، مهم تری ــد مذهب عقای
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مقدمه
 ســلجوقیان در قرن هــای پنجــم و ششــم هجــری، بــر بخش هــای بزرگــی از 
ــا  ــان ب ــتند. آن ــی داش ــراق، فرمان  روای ــام و ع ــی، ش ــران کنون ــامل ای ــی، ش ــیای غرب آس
درگیــری و جنگ هــای مختلــف بــر ایــران و بــا از بیــن بــردن حکومــت شــیعی آل بویــه، 
بــر بغــداد مســلط شــدند. پادشــاهان ســلجوقی بــه حمایــت از اهــل ســنت، جریان هــای 
مخالــف بــه ویــژه شــیعیان را زیــر فشــار گذاشــتند. هــر چنــد پادشــاهان اولیــه ســلجوقی 
نســبت بــه ســایر مذاهــب، رفتــاری متعصبانــه نداشــتند، بــا حضــور وزیــر قدرتمنــد آنــان 
یعنــی خواجــه نظام الملــک، سیاســت مذهبــی آنــان در مســیر تــازه ای قــرار گرفــت. وی 
ــان ســلجوقی،  ــر حاکم ــر او ب ــن رو، تأثی ــان تشــیع نداشــت و ازای ــه جری ــی ب ــگاه مثبت ن
باعــث کم رنــگ شــدن حضــور شــیعیان گردیــد، ولــی بــا وجــود ایــن، شــیعیان از فعالیــت 
ــه  ــتند و ب ــور داش ــلجوقیان حض ــی س ــتگاه حکومت ــی دس ــه و حت ــتادند و در جامع نایس
ــه سیاســت دســتگاه حکومتــی  ــا اشــاره ب ــد. در ادامــه، ب مناصــب مختلفــی دســت یافتن
ســلجوقی نســبت بــه شــیعیان، حضــور آنــان را در امــور حکومتــی بررســی خواهیــم کــرد.

 1.	سیاست	مذهبی	سلجوقیان
ــت  ــود از آن حمای ــام وج ــا تم ــد و ب ــنت بودن ــل س ــب اه ــرو مذه ــلجوقیان پی س

می کردنــد. ایــن سیاســت مذهبــی، تابــع
ــدن  ــا روی کار آم ــد و ب ــی بودن ــرو مذهــب حنف ــاز پی ــه در آغ ــود؛ چنان ک ــران ب وزی
خواجــه نظام الملــک، بــه مذهــب شــافعی گرویدنــد و آن را ترویــج دادنــد و از نشــر ســایر 
ــان فرقه هــای اهــل  ــری می ــد. همیــن موضــوع، درگی ــری  کردن فرقه هــای ســنی جلوگی

ــوزی، 1412، ج 16:7( ــد. )ابن ج ــنت را ســبب ش س
اختافــات مذهبــی میــان اهــل ســنت و مشــغول شــدن آن هــا بــه ایــن امــور، طبعــًا 
ــن  ــی در ای ــا نقش ــرا آن ه ــد؛ زی ــبب می ش ــیعیان را س ــرای ش ــت ب ــوع مصونی ــک ن ی
ــش  ــد خوی ــج عقای ــت و تروی ــه تثبی ــات، ب ــن اختاف ــه دور از ای ــات نداشــتند و ب اختاف
مشــغول بودنــد؛ امــا ایــن مطلــب را نبایــد بــه معنــای آرامــش بــرای شــیعیان دانســت؛ 
ــه آزار  ــد و ب ــی ایجــاد کردن ــیعیان محدودیت های ــرای ش ــن دوره، ســاجقه ب ــرا در ای زی
ــعارهای  ــد و ش ــری کردن ــیعی جلوگی ــن اذان ش ــه از گفت ــد. از جمل ــز  پرداختن ــا نی آن ه
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ــوزی،  ــد )ابن ج ــود زدودن ــرخ« ب ــین »ک ــه شیعه نش ــای منطق ــر دیواره ــه ب ــیعی را ک ش
ــاب  ــون ابوعبداهلل  بن  ج ــیعی هم چ ــخصیت های ش ــی از ش ــی برخ 1412، ج 16:8( و حت
پیشــوای پارچه فروشــان در محلــه باب  الطــاق بغــداد را بــه جــرم تبلیــغ آشــکار باورهــای 

ــوزی، 1412، ج 16:9( ــیدند. )ابن ج ــه دار کش ــود ب ــیعی خ ش
ــه او  ــه خان ــه نجــف ب در ابتــدای ایــن حکومــت و پــس از هجــرت شــیخ طوســی ب
ــر،1385، ج  ــوزاندند. )ابن اثی ــای او را س ــد و کتاب ه ــداد هجــوم آوردن ــرخ بغ ــه ک در محل
ــیعی  ــیر، از وزرای ش ــه شاپوربن  اردش ــلجوقی )442-455 ق(کتابخان ــرل س 9: 637( طغ
حکومــت آل بویــه را کــه بیــش از ده هــزار کتــاب در آن وجود داشــت، در ســال 450 قمری 
بــه آتــش کشــید. )ابن اثیــر،1385، ج 9: 350( ایــن محدودیت هــا و ســخت گیری ها 
ــس از  ــان )455-465 ق( پ ــب ارس ــه آل ــت؛ چنان ک ــه یاف ــز ادام ــد نی ــای بع در دوره ه
ــه  ــیعیان را ب ــردی از ش ــی_ ف ــدا یحی ــرداران وی _دهخ ــی از س ــه یک ــی از این ک آگاه
عنــوان دبیــر خــود برگزیــده، ســردار را بــه دشــمنی بــا خــود متهــم کــرد و پــس از احضــار 
دبیــر، خطــاب بــه او گفــت: »ای مــردک، تــو باطنــی ای و می گویــی خلیفــه خــدا حــق 
نیســت؟« دبیــر توضیــح داد کــه باطنــی نیســت، بلکــه شــافعی و رافضــی اســت. ســلطان، 
مذهــب روافــض را بدتــر از کیــش باطنیــان شــمرده »چاووشــان را فرمــود تــا چــوب در 
ــک،  ــه نظام المل ــد.« )خواج ــرون کردن ــرای بی ــرده او را از س ــد و نیم  م ــردک نهادن آن م

)195 :1348
 منابــع از ادامــه ایــن ســخت  گیری ها در روزگار ملک شــاه )465 – 485 ق( نیــز 
خبــر داده انــد؛ بــه طــوری کــه بــه تحریــک خواجــه نظام الملــک، عالمــان امامی  مذهــب 
ســاکن ری را »بــه منبرهــا بردنــد، ســرها برهنــه کــرده، بــه بی حرمتــی و اســتخفاف کــه 
ــت  ــام را لعن ــابقان اس ــد و س ــمنان دینی ــما دش ــد ش ــان و می گفتن ــر ایش ــد ب می کردن
ــر  ــتند و اگ ــر خواس ــا اگ ــد ت ــان بیاوری ــعار ملحــدان اســت؛ ایم ــعارتان، ش ــد و ش می کنی
ــا:51( ــزار می شــدند.« )قزوینــی رازی، بی ت ــت رفــض بی ــد و از مقال ــه، ایمــان می آوردن ن

خواجــه نظام الملــک کــه مهم تریــن وزیــر دولــت ســلجوقی و از طــرف  داران 
سرســخت تســنن از نــوع شــافعی آن بــود، بــر فرقه  هــای شــیعه، بــه ویــژه اســماعیلیان، 
ــت. وی  ــیعه اس ــه ش ــنام  ب ــر از دش ــت نامه او، پ ــاب سیاس ــرد. کت ــخت گیری می ک س
ســلطان را نیــز از راه دادن شــیعیان بــه امــور اداری پرهیــز داده و نگرانــی خــود را از نفــوذ 
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ــد:  ــت. وی می نویس ــرده اس ــام ک ــت اع ــتگاه حکوم ــیعیان در دس ش
و کســان هســتند کــه امــروز در ایــن دولــت، قربتــی دارنــد و ســر از گریبــان شــیعت 
بیــرون کرده انــد، از ایــن قومنــد و در ســر کار ایشــان می ســازند و قــوت می دهنــد 
ــه خلفــای  ــد کــه خان ــر آن می دارن ــم ]شــاه[ را ب ــد عال و دعــوت می کننــد و خداون
بنی عبــاس برانــدازد و اگــر بنــده نهبــن ]درپــوش[ از ســر آن دیــگ بــردارد، بــس 

ــا: 228( رســوایی کــه از زیــر آن بیــرون می آیــد. )قزوینــی رازی، بی ت

ــه از  ــت ن ــی اس ــت سیاس ــل و مصلح ــر از تحلی ــه، بیش ت ــخنانی از خواج ــن س چنی
دیانــت؛ زیــرا وی در کتابــش، شــیعه را اهــل بدعــت و ضالــت معرفــی کــرده، می گویــد:
ــچ  ــم- هی ــاراهلل برهانه ــان- ان ــرل و آلپ  ارس ــعود و طغ ــود و مس در روزگار محم
ــه صحــرا توانســتی  ــان نبــودی کــه ب ــارای آن گبــری و ترســایی و رافضــی  ای را ی
آمــد یــا پیــش بزرگــی شــدی... و اگــر کســی در آن روزگار بــه خدمت ترکــی آمدی، 
ــا شــافعی  مذهب  ــم ی ــی حنفی  مذهب ــر گفت ــه شــغل دیگــر، اگ ــا ب ــی ی ــه کدخدای ب
ــم و  ــیعی ام و از ق ــی ش ــر گفت ــرد و اگ ــول ک ــند، قب ــه ســنی باش ــا از شــهری ک ی
ــار  ــه م ــا مارکشــیم ن ــه م ــرو ک ــی ب ــی و گفت ــه و ری  ام، او را نپذیرفت کاشــان و آب

پروریم!)خواجــه نظام الملــک، 1348: 250(

خواجــه قصــد داشــت افــرادی معتقــد بــه مذهــب شــافعی تربیــت کنــد تــا از آن هــا 
ــی  ــژه مدارس ــه وی ــی ب ــز علم ــن رو، در مراک ــد؛ از ای ــتفاده نمای ــی اس ــب دولت در مناص
ــن  ــرد. ای ــال می ک ــدیدتری اعم ــا، ســخت گیری ش ــی نظامیه ه ــرد یعن ــا ک ــود بن ــه خ ک
مــدارس بــر اســاس فقــه شــافعی اداره می شــد و بســیاری از اســاتید کــه از مذاهــب دیگــر 
بودنــد، یــا کنــار گذاشــته شــدند و یــا تغییــر مذهــب دادنــد و معــدود دانشــمندانی چــون 
فصیحــی اســترآبادی )م 516 ق( کــه تشــیع خویــش را انــکار نکردنــد، از تدریــس مدرســه 
ــا  ــوی، 1995، ج 15: 415( ب ــد. )حم ــا محــروم ماندن ــای آن ج ــه و مســکن و مزای نظامی
ایــن حــال، خواجــه بــه ســادات ری و برخــی از عالمــان شــیعه آن شــهر، احتــرام فراوانــی 
ــراق  ــه در ع ــی ک ــت. او زمان ــی می رف ــیعیان امام ــس درس ش ــه مجل ــزارد و گاه ب می گ
ــان و  ــر امــام کاظــم در کاظمیــن و امیرمؤمن ــارت قب ــه زی ــود، همــراه ملک شــاه ب ب

امــام حســین در نجــف و کربــا رفــت. )مســتوفی بافقــی،  1385، ج 1، 48(
 ســخت گیری بــر شــیعیان، باعــث رکــود شــیعیان و از میــان رفتــن آنــان نشــد، بلکــه 
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ــارهای  ــم فش ــا علی  رغ ــد ت ــث ش ــری، باع ــون دبی ــور هم چ ــی ام ــان در برخ ــی آن کارای
ــند و  ــته باش ــال داش ــوری فع ــی، حض ــاختار حکومت ــی در س ــه و حت ــده، در جامع فزاین
ــه  ــد؛ ب ــر مناصبــی چــون دبیــری، وزارت و حتــی امــارت برخــی از نواحــی دســت یابن ب
طــوری کــه ایــن حضــور، اعتــراض مخالفــان را در پــی داشــت. نویســنده کتــاب بعــض 
فضائح  الروافــض، از بزرگ تریــن مخالفــان شــیعه در ری، قــدرت شــیعه را در آن زمــان 

ــد:  ــف می کن ــن توصی چنی
در هیــچ روزگاری، ]شــیعیان[ ایــن قــوت نداشــتند کــه اکنــون، چــه دلیــر شــده اند! 
و بــه همــه دهــان، ســخن می گوینــد. هیــچ ســرایی نیســت از تــرکان کــه در او ده 
ــه  ــون بعین ــان اند، و اکن ــران ایش ــم دبی ــا ه ــتند، و در دیوان ه ــی نیس ــزده رافض پان
ــا: 53-54(  ــود. )قزوینــی رازی، بی ت ــان اســت کــه در عهــد مقتــدر خلیفــه ب هم چن

ــهر،  ــن ش ــود. در ای ــیعیان ب ــار ش ــت در اختی ــن دوره، دربس ــم در ای ــن ق هم چنی
ــه  ــه: مدرس ــود؛ از جمل ــر ب ــادی دای ــه های زی ــا و مدرس ــی، کتابخانه ه ــی های علم کرس
ــن،  ــام زین الدی ــید ام ــه س ــن مرتضــی، مدرس ــعید عزالدی ــهید س ــه ش ــک، مدرس اثیرالمل
مدرســه ظهیــر عبدالعزیــز و مدرســه شــمس الدین مرتضــی. هم چنیــن کتــاب الفهرســت 
منتجب  الدیــن، چگونگــی حضــور فرهنگــی تشــیع در شــهر ری را در قــرن ششــم نشــان 
ــیار  ــیعی بس ــه  وران ش ــه اندیش ــرد ک ــی ب ــوان پ ــاب می ت ــن کت ــدن ای ــد. از خوان می ده
ــی  ــی مناظره های ــد و گاه ــی می کرده ان ــهر زندگ ــن ش ــن دوره، در ای ــته ای در ای برجس
ــور  ــا در حض ــن مناظره ه ــی ای ــت و گاه ــورت می گرف ــنی ص ــای س ــان و علم ــان آن می

ــان، 1385، ج 2: 481( ــد. )جعفری ــزار می ش ــلجوقی برگ ــاهان س پادش

2.	وزرا	و	دیوان	ساالران	شیعی
بســیاری از امیــران و دیوان ســاالران ســلجوقی، شــیعه  بودنــد. ملک شــاه دختــر خــود 
ــی برخــی از  ــی درآورد و حت ــام ســپهبد عل ــه ن ــه ازدواج یکــی از شــیعیان ب ــون را ب خات
رجــال شــیعه همچــون مجدالملــک برادســتانی قمــی در حکومــت ســلجوقیان بــه وزارت 

ــا: 87( ــی رازی، بی ت ــیدند. )قزوین رس
ــارق )485-498 ق(  ــر برکی ــاه و وزی ــتیفای ملک ش ــوان اس ــس دی ــک، رئی مجدالمل
ــدار برشــمرده و  ــد، اهــل بصیــرت و برخــوردار از اقت ــگاران، او را فــردی عاب ــود. تاریخ ن ب
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ســتوده اند. ابن اثیــر در ایــن بــاره می گویــد: 
ــاز  ــرد و نم ــادت می ک ــیار عب ــب ها، بس ــه ش ــود ک ــری ب ــی، وزی ــک قم مجدالمل
شــبش تــرک نمی شــد. از احســان و صدقــه فــراوان بــه مــردم، مخصوصــًا علویــان، 
ــزی،  ــود و از خون  ری ــل نب ــد، غاف ــراد آبرومن ــه اف ــک ب ــد. از کم ــغ نمی ورزی دری
بســیار کراهــت داشــت. او بــا ایــن کــه شــیعی بــود، ولــی بــا ســایر ِفــرق و طوایــف 

ــر، 1385، ج10: 290(  ــت. )ابن اثی ــه داش ــاری عادالن ــلمان رفت مس

عبدالجلیــل رازی وی را از شــیعیان بســیار معتقــد، بااخــاص، اهــل بصیــرت و 
ــز او را از  ــا: 88-87( دیگــران نی ــی رازی، بی ت ــادل دانســته اســت. )قزوین دانشــمندی ع
ــد. )شوشــتری، 1354، ج2: 459؛  ــل کرده ان ــص شــمرده و بســیار از او تجلی شــیعیان خال
امیــن، 1421، ج3: 299( مجدالملــک در دســتگاه ســلجوقیان، اقتــدار و موقعیــت ویــژه ای 
ــود. وی  ــر او ب ــوذ و تأثی ــر نف ــه شــدت زی ــارق ب ــه طــوری کــه شــخص برکی داشــت؛ ب
ــری  ــال 492 قم ــی در س ــه قول ــوی، 1995، ج1: 368( و ب ــری )حم ــال 472 قم در س

ــت. ــا رف ــر،1385، ج10: 290( از دنی )ابن اثی
ســعدالملک رازی )آوجــی( دیگــر وزیــر شــیعه دربــار ســلجوقی بــه شــمار می  رفــت. او 
اصالتــًا از آوه بــود و قبــل از آن کــه ســلطان محمــد ســلجوقی )498- 511 ق( بــه ســلطنت 
برســد، کاتــب و مدیــر امــور او بــه شــمار می  رفــت و پــس از بــه ســلطنت رســیدن وی 

بــه مقــام وزارت رســید. )قزوینــی رازی، بی تــا: 86-87؛ شوشــتری، 1354، ج 2: 457(
ابوطاهــر  شــرف الدین  بــه  بایــد  ســلجوقی  دســتگاه  شــیعی  وزرای  دیگــر  از 
ســعدبن  علی قمــی وزیــر دربــار ســلطان ســنجر )511-552 ق( اشــاره کــرد. وی در آغــاز 
جوانــی از زادگاهــش شــهر قــم، بــه بغــداد رفــت و بــر اثــر قابلیــت و کفایــت سیاســی، از 
ــرو  ــردم م ــه م ــری ک ــال 481 قم ــد. در س ــاه گردی ــه ملک ش ــک ب ــخصیت های نزدی ش
ــزد ملک شــاه  ــد، شــکایت خویــش را ن ــه تنــگ آمــده بودن ــار ب از ســتم حکــم  ران آن دی
ــل  ــد. وی چه ــه برگزی ــم آن منطق ــی را حاک ــر قم ــک، ابوطاه ــه نظام المل ــد. خواج بردن
ســال در آن  جــا حکومــت کــرد. مدتــی نیــز خــود متصــدی دیــوان عــرض1 لشــکر بــود. 

ــوری نظــارت داشــت.  ــور ســپاهیان امپرات ــر ام ــه ب ــود ک ــت ســلجوقیان ب ــوان عــرض از دیوان هــای دول 1 . دی
رییــس دیــوان عــرض را بــا عنــوان عــارض لشــکر می شــناختند و وظیفــه وی حضوروغیــاب کــردن ســربازان و 

تنظیــم مواجــب و جیــره غذایــی آنــان بــود.
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ــری، او را  ــال 515 قم ــه س ــرش شهاب  االســام ب ــس از درگذشــت وزی ــنجر پ آن  گاه س
بــه وزارت برگزیــد. هــر چنــد دوران صــدارت وی چنــدان اســتمرار نیافــت و بعــد از ســه 
ــاه »بــه غایــت متدیــن و متشــرع بــود  مــاه وزارت، از دنیــا رفــت، در همیــن مــدت کوت
و در کمــال حلــم و وقــار بــه امــر وزارت اشــتغال داشــت.« )نیشــابوری، 1332: 52( بــدن 
ــه خــاک ســپردند.  ــارگاه امــام رضــا ب ــد و در جــوار ب ــه مشــهد مقــدس بردن او را ب
)خواندمیــر، بی تــا، ج2 :190-191؛ شوشــتری، 1354، ج2: 462( از آثــار بــا ارزش او، 
ســاخت مدرســه مجللــی در شــهر قــم بــود. وی روضــه مقــدس امــام رضــا را کــه 
در فتنــه غــزان آســیب دیــده بــود، مرمــت کــرد و در جــوار بقعــه، حجــره ای هــم بــرای 
ــف نمــود. )فیــض، 1349،  ــر آن وق ــا نهــاد و امــاک و مســتغاتی ب ــش بن ــن خوی مدف

ج1: 356(
ــه وزارت  ــلجوقیان ب ــه در عصــر س ــود ک ــیعیانی ب ــز از ش ــک کاشــی نی  مختص  المل
احمدبن  فضل  بن  محمــود  ابونصــر  مختص  الملــک  نصیرالدولــه  معین-الدیــن  رســید. 
ــت  ــغل کتاب ــه ش ــی ب ــوان دولت ــارق )485-498 ق( در دی ــد برکی ــل عه ــی، از اوای کاش
ــت  ــه ریاس ــلجوقی )498- 511 ق( ب ــلطان  محمد س ــان س ــت. وی در زم ــتغال داش اش
ــودن  ــی ب ــت باطن ــه تهم ــد ب ــدی بع ــی چن ــد، ول ــرا1 منصــوب گردی ــوان انشــا و طغ دی
ــوان اســتیفا  ــه ریاســت دی ــی ب ــس از مدت ــد. او پ ــار شــد و از مقامــش عــزل گردی گرفت
ــده  ــر عه ــلطان  محمد( را ب ــر س ــون )همس ــز وزارت گوهرخات ــه ای نی ــید و در بره رس
ــا: 114-115( وی طــی  ــی، بی ت ــداری اصفهان ــی، 1425: 244 و252؛ بن داشــت. )اصفهان
ســال های 511 تــا 518 قمــری از سیاســت دور بــود. ســلطان ســنجر ســلجوقی در ایــن 
ــلطان  ــان س ــش در زم ــدت وزارت ــد. م ــود برگزی ــه وزارت خ ــری وی را ب ــال 518 قم س
ــیعی،  ــر ش ــن وزی ــوی، 1382 ج5: 299( ای ــود. )تت ــری ب ــا 521 هج ــنجر از 518 ت س
ســرانجام در ســال 521 قمــری توســط فداییــان اســماعیلی، بــه شــهادت رســید. )بنــداری 

اصفهانــی، بی تــا: 322(
ــلجوقی  ــار س ــیعی درب ــر وزرای ش ــانی از دیگ ــیروان  بن  خالد کاش ــرف الدین انوش ش

1. منصــب طغــرا پــس از وزارت و منصــب اســتیفا باالتریــن مناصــب اســت. دیــوان رســائل و انشــا جــزء دیــوان 
ــا: ص  طغراســت. پــس از طغــرا، دیــوان اشــراف و ســپس عــرض ســپاه قــرار داشــت. )بنــداری اصفهانــی، بی  ت

)114
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اســت. او در ری بــه دنیــا آمــد و بــرای تکمیــل تحصیــات خــود، بــه بغــداد رفــت. وی 
ــه دار و  ــر، خزان ــی خواجــه نظام الملــک دبیــری آموخــت و در مقــام وزی در دســتگاه دیوان
رئیــس دیــوان عــرض، در دربــار پادشــاهان ســلجوقی از جملــه سلطان  محمدبن  ملک شــاه 
)498-511 ق(، ســلطان محمــود )511-525 ق( و مســعود )529-547 ق( حضــور داشــت. 
ــی  ــت و مدت ــده گرف ــر عه ــلجوقی را ب ــود س ــلطان محم ــال وزارت س ــت س ــدت هف م
هــم وزیــر المسترشــد )529-485 ق( خلیفــه عباســی بــود. انوشــیروان از رجــال دانشــمند 
عصــر ســلجوقی بــود و در فضــل و هنــر و ادب و تبحــر در لغــات عــرب، ســرآمد روزگار 
ــول  ــول و منق ــوم معق ــه عل ــات را در مطالع ــیاری از اوق ــد و »بس ــوب می  ش ــود محس خ
ــد.«  ــدم ورزی ــات ق ــر ثب ــت مدت  العم ــوا و امان ــرع و تق ــاده ش ــر ج ــوده، ب ــرف نم ص
)خواندمیــر، بی تــا، ج2: 210؛ تتــوی، 1382 ج5: 3003( وی کتابــی در شــرح حــال خــود، 
دیوان ســاالران و بخشــی از تاریــخ ســاجقه بــه نــام نفثــه الَمصــدور فــی ُفتــور زمــان 
الُصــدور و ُصــدور زمــان الُفتــور را بــه زبــان فارســی نوشــت. نویســنده در مقــام وزیــر 
ــود، ازایــن رو، کتــاب او  و دیوان ســاالر ســلجوقی، خــود بســیاری از رویدادهــا را شــاهد ب
اهمیــت ویــژه ای دارد. وی دوازدهــم صفــر 533 قمــری در بغــداد درگذشــت و در نجــف 

ــر، 1385، ج11: 114( ــد. )ابن اثی ــن ش دف
فخرالدیــن پســر صفی الدیــن ورامینــی نیــز از جملــه وزرای شــیعی دســتگاه ســلجوقی 
بــود. وی وزارت آخریــن پادشــاه ایــن خانــدان یعنــی طغــرل ســوم )571 -590 ق( را بــر 
ــی وزارت  ــز مدت ــن نی ــد وی، معین الدی ــدی،1364: 331 و370( فرزن عهــده داشــت. )راون
ــاه )568- ــش خوارزمش ــلطان تک ــت و در دوران وزارت او س ــده گرف ــر عه ــرل را ب طغ

ــتری، 1354،  ــت. )شوش ــا رف ــرل از دنی ــلطان طغ ــت و س ــتیا یاف ــراق اس ــر ع 596ق( ب
ج2: 466( در ایــن فهرســت، بــه افــراد دیگــری همچــون: اســتاد ابومنصــور آوی از وزرای 
ــروف  ــی مع ــه  اهلل محمدبن  عل ــاه و هب ــر ملک ش ــی وزی ــم قم ــک ابوالغنای ــرل، تاج  المل طغ
ــه "ابن  المطلــب" وزیــر مســتظهر عباســی بایــد اشــاره کــرد. )شوشــتری، 1354، ج 2:  ب
438، 460-461( غیــر از شــیعیانی کــه بــه مقــام وزارت رســیدند، برخــی دیگــر نیــز بــه 
عنــوان امــرای محلــی و دیوانــی در دســتگاه ســلجوقی حضــور داشــتند. امیــر ابوالفضــل 
ــرل )429 - 465  ــلطان طغ ــت س ــر حکوم ــت. وی در عص ــته اس ــن دس ــی از ای عراق
قمــری( می زیســته و نــزد ایــن ســلطان بســیار مقــرب و محتــرم و از امــرای شــیعی آن 
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ــا: 220( ــی رازی، بی ت ــوده اســت. )قزوین عصــر ب
کمال الدیــن ثابت  بن  محمــد نیــز از شــخصیت های پرنفــوذ دولــت ســلجوقی در 
ــات  ــر جامگی ــتیفا، دبی ــوان اس ــا در دی ــود. او مدت ه ــرن ششــم ب ــتین ق ــای نخس دهه ه
بــود و پــس از آن بــه ریاســت دیــوان اشــراف مســعود ســلجوقی منصــوب شــد و در ســال 
528 قمــری، مســتوفی طغــرل دوم گردیــد )ابوالرجــاء قمــی، 1363: 61( و انتظــار وزارت 
او نیــز می رفــت، حتــی گویــا پیشــنهادی هــم در ایــن مــورد بــه او شــده بــود. )ابوالرجــاء 
قمــی، 1363: 103( نگارنــده کتــاب نقــض نیــز از بناهایــی یــاد کــرده کــه کمــال ثابــت 

در قــم ســاخته بــود.
 از دیگــر والیــان ایــن دوره،  بــه حســام الدین اینانــج، والــی ری می تــوان اشــاره کــرد 

)قزوینــی رازی، بی تــا: 221؛ راونــدی، 1364: 175(.
ــر ایــن، در دوره ضعــف حکومــت ســلجوقی و شــکل گیری و رونــق نظــام   افــزون ب
اتابکــی، اتابــکان یــزد از کســانی بودنــد کــه در گســترش فرهنــگ شــیعی نقــش داشــتند. 
ــه  ــتند. عاءالدول ــا گذاش ــی برج ــار گران بهای ــود آث ــت خ ــان حکوم ــدت زم ــان در م آن
ابوجعفــر بنیان گــذار ایــن خانــدان بــود کــه در 398 قمــری از ســوی ســیده خاتــون، دختــر 
ــون آن  ــان و پیرام ــه حکومــت مســتقل اصفه ــه دیلمــی( ب ــادر مجدالدول عمــه خــود )م
ــن  ــری، شــمس  الملوک ظهیرالدی ــال 443 قم ــلجوقی در س ــرل س ــد. طغ منصــوب گردی
ــر،  ــرد. )ابن اثی ــوب ک ــوه منص ــزد و ابرک ــتقل ی ــت مس ــه حکوم ــرز را ب ــور فرام ابومنص
1385، ج 9: 563( حکم  رانــی ابومنصــور در روزگار فرمان  روایــی طغــرل، آلــب ارســان و 
ملک  شــاه ســلجوقی بــود و نــزد آنــان، احتــرام ویــژه ای داشــت. پــس از وی بــه ترتیــب 
ــر  ــرش امی ــار و پس ــه کالیج ــرز، عاءالدول ــور علی  بن  فرام ــه ابومنص ــدش مؤیدالدول فرزن
فرامــرز، بــر یــزد و حومــه آن حکومــت کردنــد. آن هــا نــزد ســلجوقیان، دارای احتــرام و 
اعتبــار بودنــد. چــون امیــر فرامــرز پســر نداشــت، حکومــت یــزد بــه دو دختــرش واگــذار 
ــان گماشــته شــد. بدیــن ترتیــب  ــه اتابکــی آن ــد و رکن الدیــن ســام  بن  وردان روز، ب گردی
ــزد  ــی ی ــکان در آبادان ــزد انتقــال یافــت. اتاب ــکان ی ــه اتاب ــه ب ــزد، از آل  کاکوی حکومــت ی
ــن  ــادگار گذاشــتند. رکن الدی ــه ی ــود ب ــادی از خ ــای زی ــد و بناه کوشــش بســیاری کردن
ــازار دالالن،  ــز ســاخت. وردان روز در ب ــک را در نزدیکــی دروازه مهری ســام مدرســه اتاب

ــا کــرد. )مســتوفی بافقــی، 1385، ج3: 620( »مدرســه وردان روز« را بن
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 در روزگار حملــه چنگیــز بــه ایــران، ســلطان ابومنصــور اتابــک )قطب الدیــن(، حکومت 
مغــوالن را پذیرفــت و جانشــینانش بــه عنــوان دست نشــاندگان مغــول، در حکومــت یــزد 
پایــدار شــدند و بــا کفایــت و زیرکــی، یــزد را از ســپاه مغــول مصــون داشــتند. حکومــت 
ــه  ــزد، در ســال 718 قمــری ب ــکان ی ــدان اتاب ــک خان ــن اتاب حاجــی شاه  بن  یوســف آخری

دســت امیــر مبارزالدیــن محمدبن  مظفــر از میــان رفــت. )جعفــری، 1384: 223(

3.	نقش	کارگزاران	در	تعظیم	شعائر	شیعی
ــان  ــام آن ــبب اهتم ــلجوقیان، س ــت س ــیعی در حکوم ــزاران ش ــگ کارگ  حضــور پررن
بــه تعظیــم و ترویــج شــعائر شــیعی گردیــد. منابــع از احتــرام امــرای ســلجوقی بــه ائمــه 
ــم  ــزاری مراس ــه برگ ــرکان ب ــه ت ــی از توج ــد و گزارش های ــر می دهن ــار خب اطه
ــاد  ــوان ی ــه عن ــواره روز عاشــورای حســینی را ب ــه هم عاشــورا شــده اســت. شــیعیان ک
ــه  ــن دوران ک ــته  اند، در ای ــی  داش ــین گرام ــام حس ــت ام ــهادت و مظلومی ــود ش ب
ــن  ــه ای ــا ب ــد ت ــزاداری می پرداختن ــه ع ــه اقام ــوردار شــدند، ب ــای نســبی برخ از آزادی ه
ــهرهای  ــزاداری در ش ــم ع ــازند. مراس ــکار س ــش را آش ــد خوی ــا و عقای ــیله، آرمان ه وس
ــز در آن روز،  ــی نی ــافعی و حنف ــزرگان ش ــی ب ــه حت ــت ک ــان رواج یاف ــین چن شیعه نش
ــًا در  ــد و مراســم و عــزاداری تقریب ــه می پرداختن ــه خطاب در منقبــت امــام حســین ب
بیش تــر قلمــرو ســلجوقی بــه ویــژه بغــداد بــر پــا می شــد. )جعفــری، 1384: 406-402(

در زمــان طغــرل، امیرابوالفضــل عراقــی کــه از احتــرام خاصــی نــزد طغــرل برخــوردار 
ــه حضــرت  ــرد و مشــهد و قب ــم را درســت ک ــاروی شــهر ق ــاروی شــهر ری و ب ــود، ب ب
معصومــه را در قــم بنــا نهــاد. وی قبــه ای را کــه زینــب، دختــر امــام جــواد بــر 
روی قبــر حضــرت فاطمــه معصومــه بنــا کــرده بــود، تجدیــد بنــا نمــود و آن را توســعه 
ــه  ــی ب ــرت عل ــر حض ــارت قب ــرای زی ــه ب ــا: 220( وی ک ــی رازی، بی ت داد. )قزوین
نجــف رفتــه بــود، بــه دیــدار شــیخ طوســی رفــت و ایشــان او را بــه تجدیــد ســاختمان 
حــرم حضــرت معصومــه ترغیــب نمــود. )فیــض، 1349، ج1: 409( مســجد عتیــق قــم 
کــه بســیار بــزرگ و باعظمــت بــوده، یکــی از کارهــای بــزرگ امیرابوالفضــل عراقــی بــه 
شــمار می  آیــد کــه بیــرون شــهر قــم آن را بنــا کــرده اســت. )فیــض، 1349، ج 2: 227( 
ــر  ــر روی قب ــیع ب ــد وس ــتین گنب ــران، وی نخس ــی از پژوهش  گ ــاد برخ ــه اعتق ــی ب حت
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مطهــر حضــرت فاطمــه معصومــه را ســاخته اســت. )فیــض، 1349، ج1: 442(
ــور  ــر روی قب ــد ب ــاختن گنب ــه س ــود، ب ــز در دوران وزارت خ ــی نی ــک قم مجدالمل
مطهــر امامــان اقــدام کــرد. وی در بازســازی و ســاخت عمــارت در مشــاهد شــریفه 
شــیعه تــاش مســتمری داشــت. در منابــع آمــده کــه وی قبــه قبــور مطهــر چهــار امــام 
ــاد. وی  ــا نه ــب را بن ــر عباس  بن  عبدالمطل ــن قب ــع و هم چنی ــتان بقی ــون در قبرس مدف
ــن و حــرم  ــام هــادی در کاظمی ــام کاظــم و ام ــه مرمــت حــرم ام ــن ب هم چنی
ســید عبدالعظیــم حســنی در شــهر ری پرداخــت و منابعــی را بــر آن وقــف نمــود. )قزوینــی 
ــروف  ــیار مع ــه بس ــون، صحاب ــر عثمان  بن  مظع ــر روی قب ــن ب ــا: 220( هم چنی رازی، بی ت
حضــرت رســول اکــرم، در قبرســتان بقیــع، یــک چهارتاقــی ســاخت. )امیــن، 1421. 

ج 3: 299(
در دوره ســلجوقیان، نخســتین ســنگ مرقــد امــام رضــا کــه از جنــس مرمــر و 
متعلــق بــه ســال  516 قمــری اســت، بــا ابعــاد چهــل ســانت طــول و ســی ســانت عــرض 
و شــش ســانتیمتر قطــر روی قبــر مطهــر نصــب شــد. روی ســنگ عباراتــی مشــتمل بــر 
ــی نوشــته شــده کــه از لحــاظ  ــه خــط کوف ــرآن و اســامی پیشــوایان معصــوم، ب ــه ق آی
قدمــت و نــوع خــط، اهمیــت بســیاری دارد. ایــن قطعــه ســنگ در مــوزه آســتان قــدس 

ــود. ــه  داری می ش ــوی نگ رض
ــنجر  ــلطان س ــد س ــرو در عه ــم م ــی حاک ــعدبن  علی قم ــرف الدین ابوطاهربن  س ش
)511-557 ق( حــرم رضــوی را کــه در ســال 548 قمــری در حملــه تــرکان غــز، آســیب 
 دیــده بــود، مرمــت کــرد و بــرای نخســتین بــار بنــای مفصلــی بــرای مرقد امــام رضا
ــژه حــرم  ــه وی ــه قــم کــه شــهری شــیعی محســوب می شــد، ب ســاخت. در ایــن دوره ب
ــتان آن حضــرت در  ــد. آس ــایانی گردی ــه ش ــه، توج ــه معصوم ــر حضــرت فاطم مطه
ــی  ــود و متول ــت ب ــکیات و تولی ــاف، تش ــری دارای اوق ــم قم ــم و شش ــده های پنج س
آن اداره امــور اوقــاف و تعییــن مــدرس، فقهــا و ائمــه جماعــت و عــزل و نصــب تمامــی 
مشــاغل و مناصــب را در آســتانه بــه عهــده داشــت. منابــع دربــاره آثــار ســاخته شــده در 

ــند:  ــم می نویس ــهر ق ــن دوره در ش ای
ــار اســام و شــعائر دیــن و  معلــوم اســت کــه در شــهر قــم کــه همــه شــیعه اند، آث
قــوت اعتقــاد چــون باشــد کــه از جوامــع بلفضــل )ابوالفضــل( عراقــی کــرده اســت، 
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ــای  ــهر و مقصوره ه ــان ش ــت در می ــرده اس ــت ک ــال ثاب ــه کم ــهد و چ ــرون مش بی
ــود  ــت عق ــا و نوب ــی علم ــع و کراس ــای رفی ــف و مناره ه ــای باتکل ــت و منبره بازین
مجالــس و آن ســرای ســتی فاطمــه بنــت موســی بــن جعفــر بــا اوقــاف و مدرس 

ــا: 220( ــی رازی، بی ت ــول اعظــم... . )قزوین ــت تمــام و قب ــا و ائمــه و زین و فقه

ــار  ــوزه و انب ــه و م ــم در کتابخان ــه ق ــتانه مقدس ــای آس ــه از وقف نامه ه ــد نمون چن
ــه  ــود ک ــوط می  ش ــی مرب ــا و قرآن های ــه کتاب ه ــر ب ــه بیش ت ــت ک ــود اس ــتانه موج آس
وقــف بــر آســتانه شــده اســت. وقف  نامــه مــورخ رمضــان 594 قمــری، حاکــی از وقــف 
 چهــار جلــد مصحــف شــریف بــا صنــدوق آن بــر آســتانه حضــرت فاطمــه معصومــه
ــاد  ــخ ی ــه در تاری ــد کــه ابوعیســی احمدبن  ابی  شــجاع نازوی ــن ســند، برمی آی اســت. از ای
شــده، ایــن مصحــف را در چهــار جلــد کــه اکنــون دو جلــد آن بیش تــر باقــی نیســت، بــر 
آســتانه وقــف کــرده و شــاهدانی نیــز آن را امضــا کرده انــد. )مدرســی طباطبایــی، 1335، 

ج 1: 127–129(
ــرای  ــرار داشــت. ب ــژه ق ــورد توجــه وی ــدارس و مشــاهد شــیعی م ــز م در کاشــان نی
موقوفــات  دارای  کــه   علی  بن  محمدبن  محمدبن  باقــر امــام زاده  مشــهد  نمونــه، 

ــده:  ــع آم ــوده اســت. در مناب ــیعیان ب ــع ش ــز تجم ــه مراک ــود، از جمل ــی ب فراوان
و عمــارت مشــهد امــام  زاده علی  بن  محمدالباقــر بــه بارگــزر کــه مجدالدیــن از 
وزرای دولــت ســاجقه فرمــوده اســت و در آن حــدود بــاز نیــت و عــدت و آلــت و 
رونــق و نــور و بــرکات و اوقــاف بســیار و آن را همــه پادشــاهان و ملــوک و امــرا و 

ــا: ص 170( ــی رازی، بی ت ــد. )قزوین ــدار و معترف ان وزرا خری

از دیگــر بناهــای مهــم شــیعی ســاخته شــده در قــرن ششــم، مســجد جامــع قدیــم 
یــزد اســت کــه گرشاســب  بن  علی  بن  فرامرز از خانــدان شــیعی کاکوئیــان آن را بنــا 
ــزد رســید. وی مســجد را طبــق روایــت  ــه حکومــت ی کــرد. او در ســال 504 قمــری، ب
تاریــخ یــزد در محــل آتشــکده ساســانی ســاخت و بــرای آن کتابخانــه ای در نظــر گرفــت 

ــری، 1384: 37( ــرد. )جعف ــات زارچ را در آن مســجد جــاری ک و شــعبه ای از قن
عــاوه بــر کارگــزاران شــیعی، برخــی از پادشــاهان و منســوبان خانــدان ســلجوقی نیــز 
اقداماتــی در جهــت تعظیــم شــعائر شــیعی انجــام دادنــد. چنان کــه شــاهان ســلجوقی بــه 
ــارت  ــه زی ــاره آلب  ارســان گفتــه شــده کــه ب ــد. درب ائمــه اطهــار احتــرام می گزاردن
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ــور  ــارت قب ــه زی ــاه ب ــا، ج 2: 489( ملک ش ــر، بی ت ــت. )خواندمی ــا می رف ــام رض ام
ائمــه مدفــون در کاظمیــن، کربــا و نجــف رفــت و نــذورات بســیاری میــان اهالــی آن 
منطقــه تقســیم کــرد. )تتــوی، 1382، ج 4: 248( در ســال 475 قمــری ملک شــاه فرمــان 
بازســازی بــاروی زیارتــگاه امــام حســین را صــادر نمــود و بــه افــراد مقیــم در مرقــد 
امــام کاظــم نذوراتــی را بخشــید. طغــرل بــه مرقــد حضــرت عبدالعظیــم توجــه کــرد 
و مزرعــه مبارک  آبــاد را کــه بــه خیرآبــاد غــار شــهرری شــهرت داشــت، وقــف آن کــرد. 

)شــهابی، 1343: 73-72(
ــده از دوره ســلجوقی اســت. در  ــه جــا مان ــار ب مســجد جامــع شــهر قــم، از دیگــر آث

ــت:  ــده اس ــدان آم خلاصه  البل
و امــا مســجد جامــع شــهر را کــه الحــال دایــر اســت و تولیــت آن بــا سلســله جلیلــه 
ــان و  ــنه ثم ــود در س ــلطنت خ ــام س ــرل در ای ــلطان طغ ــظ اســت، س ــادات واع س
عشــرین و خمــس مــأه )528 قمــری( بنــا نهــاده و موقوفــات بــر آن مقــرر نمــوده« 

ــا: 185( ــی، بی ت ــینی قم )حس

ــلطان  ــرزاده س ــک خواه ــرد مل ــرکان زم ــتور چت ــه دس ــز ب ــری نی ــال  557 قم  در س
ــه  ــس مائ ــر و خم ــا عش ــخ آن  ه ــر تاری ــی ها و ذک ــته های روی کاش ــر نوش ــنجر، بناب س
)512 قمــری( ازاره حــرم بــا کاشــی های نفیــس شــش  ضلعی، هشــت ضلعــی و ســتاره ای 
)معــروف بــه کاشــی ســنجری( تزییــن شــد. ایــن بانــو دســتور داد تــا قــرآن کریــم را بــا 
ــی،  ــینی قم ــه ساخت.1)حس ــف بقع ــا را وق ــتند و آن ه ــی نوش ــوش در جزوه های ــط خ خ

بی تــا: 185(

نتیجه
ــرار  ــا ق ــت در تنگن ــن حکوم ــدای ای ــژه در ابت ــه وی ــان ســلجوقیان، ب شــیعیان در زم
ــا  ــاد، نه  تنه ــارهای زی ــم فش ــری، علی  رغ ــور دبی ــان در ام ــی آن ــی کارای ــتند؛ ول داش
موجــب خاموشــی تشــیع نشــد، بلکــه رشــد و گســترش آن را نیــز بــه همــراه آورد. وزارت 
ــن  ــر ای ــازری ب ــد از شــیعیان در حکومت هــای عباســیان و ســلجوقیان، گــواه ب تنــی چن

مدعاســت.

1. این اثر هم  اکنون در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی نگه  داری می شود.
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ــوان از قــدرت سیاســی  ــه نظــر می رســد کــه نمی ت ــه ایــن گزارش هــا، ب ــا توجــه ب ب
ــه آن  ــان روزگاری ک ــرا در هم ــت؛ زی ــی گذش ــه راحت ــلجوقی ب ــر س ــیعیان در عص ش
ــک،  ــدار نظام المل ــی در دوران اقت ــد و حت ــل می ش ــیعیان تحمی ــر ش ــخت گیری ها ب س
نفــوذ دیوان ســاالران شــیعی در دســتگاه ســلطنت آغــاز شــده بــود و بــا گذشــت زمــان، 
ــه حــدی رســید کــه بســیاری از وزیــران شــاهان ســلجوقی و حتــی خلفــای عباســی،  ب
ــی را  ــور دیوان ــت، وزارت و ام ــی هم چــون کتاب ــا مناصب ــد. آن ه ــر مذهــب شــیعه بودن ب
بــر عهــده گرفتنــد و در ترویــج شــعائر شــیعی کوشــیدند. افــزون بــر ایــن، امیــران شــیعی 
ــاری از  ــد و آث ــت می کردن ــران حکوم ــی از ای ــر بخش های ــز ب ــزد نی ــکان ی همچــون اتاب

خــود برجــای نهادنــد و بــه تحکیــم و تثبیــت شــیعه کمــک کردنــد.
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ــی، ج 4 و 5 . ــی و فرهنگ ــارات علم ــران،  انتش ــد، ته ــی مج ــا طباطبای غامرض

- جعفــری، جعفــر بــن محمــد )1384(. تاریــخ یــزد، مصحــح ایــرج افشــار، تهــران، 
انتشــارات علمــی و فرهنگــی.

- جعفریــان، رســول )1385(. تاریــخ تشــیع در ایــران از آغــاز تــا طلــوع دولــت 
ــان، ج 2. ــم، انصاری صفــوی، ق

- حموی، یاقوت  بن  عبداهلل )1995(. معجم  البلدان، بیروت، دارصادر، ج 10 و 15.
- حســینی قمــی، صفی الدیــن محمــد )بی تــا(. خلاصه  البلــدان، بــا کوشــش 

ــت. ــاپ حکم ــم، چ ــی، ق ــی طباطبای ــین مدرس حس
ــعار،  ــر ش ــر جعف ــش دکت ــه کوش ــت نامه، ب ــک )1348(. سیاس ــه نظام المل - خواج

ــی. ــای جیب ــهامی کتاب ه ــرکت س ــران، ش ته
و  محقــق  دســتورالوزرا،  )بی تــا(.  غیاث الدین  بن  همام  الدیــن  خواندمیــر،   -

ــال، ج 2 . ــران، اقب ــی، ته ــعید نفیس ــح س مصح
راحه  الصــدور و آیه  الســرور در   .)1364( راونــدی، محمدبن  علی  بن  ســلیمان   -
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ــران،  ــوی، ته ــی مین ــال و مجتب ــد اقب ــح محم ــق و مصح ــلجوق، محق ــخ آل س تاری
ــر. امیرکبی

- شــهابی، علی اکبــر )1343(. تاریخچــه وقــف در اســلام، تهــران، دانشــگاه 
ــران. ته

ــی  ــران، کتاب فروش ــن، ته ــوراهلل )1354(. مجالس  المؤمنی ــی ن ــتری، قاض -  شوش
اســامیه، ج 2.

-  فیض )1349(. گنجینه آثار قم، قم، چاپخانه مهر استوار، ج 1و 2.
- قزوینــی رازی، عبدالجلیــل )بی تــا(. النقــض، بــه اهتمــام ســیدجال الدین 

محــدث، بیــروت، داراالضــواء.
-  مدرسی طباطبایی، سیدحسین )1335(. تربت پاکان، قم، چاپخانه مهر، ج1.

ــار،  ــرج افش ــدی، مصحــح ای ــع مفی ــد )1385(. جام ــی، محمدمفی ــتوفی بافق -  مس
ــاطیر، ج 1 و 3. ــران، اس ته

- نیشابوری، ظهیرالدین )1332(. سلجوق  نامه، تهران، خاور.
 


