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گسترش اندیشه تشیع در خارج از شبه جزیره عربستان و عراق معلول 
عوامل چندي از جمله مهاجرت شیعیان به سرزمین هاي دیگر بود و 
تقابل آنها با خلفاي اموي و عباسی این روند مهاجرت را تسریع کرد. 

اندیشه شیعی توان گفت که میدر خصوص ورود تشیع به ایران، 
ثیر قرار داد. اگرچه أتسرزمین عراق را تحت نخست مناطق همجوار با

گذرگاه هاي طبیعی غرب فالت ایران یکی از مجاري اصلی ورود 
قدري اهمیت داشت که ه تشیع به ایران بود، اما والیات خوزستان ب

تبدیل کرده بود. توقفگاه علویان تحت تعقیب این منطقه را به اولین 
 .قلمداد کردبه ایران  ورود تشیع دروازه ن راخوزستا توان، میرواز این

هاي ورود تشیع به خوزستان حاکی از این است که بررسی زمینه
موقعیت راهبردي و تعدد مسیرهاي ارتباطی خوزستان با مناطق 
جنوبی عراق، به عنوان پایگاه اصلی شیعیان، که امکان آشنایی مردم 

کرد؛ هم میان فراتر شیعیشد راحتومنطقه را با اندیشه شیعی و آمد
هاي تاریخی و اجتماعی حاکم بر منطقه که موجب زمینه هبه عالو

در ورود فکر و  ،شدمینارضایتی مردم خوزستان از سلوك خلفا 
ي داشت. در این میان مؤثرفرهنگ شیعی به خوزستان نقش 

گیري هاي شیعی به خوزستان و شکلمهاجرت یا تبعید خاندان
تکوین مراکز اولیه تشیع و گسترش هاي شیعه مذهب نیز در حکومت

 اي داشت. کنندهفرهنگ شیعی سهم تعیین
 

 ، شیعیان، علویان.خوزستانایران، عراق، : هاي کلیديواژه
 
 

The development of Shiite thought outside of the Arabia 
Peninsula and Iraq has been affected by many factors, 
one of which was the migration of Shiites to other 
regions and their opposition with the Omavid and 
Abbasid Caliphs that precipitated this process. With 
regard to the entrance of Shiism into Iran, it can be said 
that, the thought of Shiism first of all affected the 
neighboring regions in Iraq. Although the Western 
passages of Iran were one of the main ways of entering 
Shiism into Iran, the provinces of Khuzestan were so 
important that it had become one of the main bases for 
the Alavis who were wanted. Because of this, Khuzestan 
can be considered as the entrance gate of Shiism into 
Iran. Studies conducted about the factors that paved the 
way for Shiism to enter Khuzestan show that it's 
strategic situation and the availability of different 
connecting paths to that southern parts of Iraq, which 
were the main bases for Shiites, made it easier for the 
people of Khuzestan province to travel to these regions 
and connect with the Shiites living there. In addition to 
this, the historical and social background of the region 
which was the reason of dissatisfaction of people with 
the behavior of Caliphs of that time had a deep effect on 
entering the Shiism thought and culture into Iran. In the 
meantime, the migration of Shiite tribes and the 
formation of Shiite governments had a profound effect 
on the development of Shiite. 
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 . مقدمه1
و به دست مسلمانان فتح شد  خلیفه دومدر زمان  خوزستان

تا بود.  جزو ماه البصرهدر تقسیمات جغرافیایی مسلمانان 
تغییر  ، حدود و ثغور این ایالتحدود قرن دهم هجري

خوزستان سرزمینی  قرون اولیه اسالمی، درداشت. چندانی ن
 ،، با هفت کوره (شهرستان) بود (اصطخريپهناور و آباد

، مرز غربی خوزستان را دوران. در این )89: 1368
شهرهاي جدیداالحداثی چون بصره، کوفه، واسط و منطقه 

داد. ارتباط مردم این شهرها موسوم به بطائح تشکیل می
از طریق گذرگاه هاي طبیعی غرب فالت با سرزمین ایران 

کاري دشوار بود؛ در  ،همچون پاتاق و قصرشیرین ،ایران
توانستند از مسیرهاي خشکی و حالی که به سهولت می

آبی با خوزستان ارتباط داشته باشند. این در حالی بود که 
همچون قیام خوارج و  ،تحوالت سیاسی این مناطق

خوزستان را نیز تحت  همواره ،قرمطیان و صاحب الزنج
ها را به خوزستان داد و گستره این حرکتتأثیر قرار می

اي عقیدتی، سیاسی و اقتصادي هکشانید. نارضایتی می
این مناطق نیز همواره آنها را به سمت مناطق  ساکنان

داد و خوزستان را محل توجه ایشان قرار شرقی سوق می
شیع و محل داد. از آنجا که جنوب عراق خاستگاه تمی

نمود که هاي ناراضی علویان بود، طبیعی میاستقرار گروه
همچون دیگر ناراضیان سرزمین عراق،  ،در مواقع ضروري

ق طبه خوزستان روي آورند و از این طریق با دیگر منا
 ایران در ارتباط قرار گیرند.

بیشتري  انسجام(ع)  علیخالفت  دورهدر شیعیان که     
بعدي که در حدفاصل رویداد هاي  راثدر  ،پیدا کردند

در ، شهادت علی(ع) تا شهادت امام حسین(ع) حاصل شد
که وضع فعال طرفدارحقوق اهل بیت  هايگروه قالب

تابیدند از دیگران متمایز شدند و هویت و  را برنمی موجود
 خالفتتشکیل . مقارن با کردندکارکرد آشکارتري پیدا 

شیعیان ممتازتر شد و بسته کالمی  -فقهیجایگاه عباسی، 
عباس سیاسی علیه بنیگیري موضع، به وضعیتبه 

پرداختند. طبیعی بود که کارکرد سیاسی شیعیان با اندیشه 
گیري به سرعت راه که پس از قدرت-و مشی بنی عباس

خوانی نداشته باشد و هم -خود را از شیعیان جدا کردند
اي که ارد؛ مقابلهخلفاي عباسی را به مقابله علیه آنها واد

بعضاً شرایط را براي زندگی شیعیان در عراق با مشکل 

تر کرد و با هدف تعقیب منویات و تحقق مطلوبمواجه می
تر هایشان آنها را به مهاجرت به مناطق دوردستخواسته

به لحاظ  ،کرد. در این میان سرزمین ایرانتشویق می
مام بیشتر آنها هایی که براي شیعیان داشت مورد اهتجاذبه
گروه زیادي از مخالفان عقیدتی و سیاسی دستگاه  بود و

آوردند. در این میان، به  خالفت به این سرزمین روي می
پناهگاه به عنوان سبب سهولت دسترسی، خوزستان را 

 خوزستانبه  تشیعچگونگی ورود زیدند. گمی اولیه بر
شتار که نو ايمسئلهاین طریق، به عنوان وگسترش آن از 

ترین حاضر بدان پرداخته است با هدف تبیین یکی از مهم
تحوالت فکري و فرهنگی ایران در دوران اسالمی انجام 

است. با وجود اهمیت موضوع، پژوهشی که به  گرفته
جایگاه خوزستان در ورود تشیع به ایران پرداخته باشد و با 
رهیافت روشمند زمینه هاي این مهم و به ویژه جایگاه 

اهبردي این ایالت را بررسی کرده باشد وجود ندارد و این ر
بخشد. مطالب  مهم اهتمام به موضوع را ضرورت می

-گویی به این سوال اصلی را تعقیب مینوشتار حاضر پاسخ
کند که موقعیت راهبردي و نزدیکی خوزستان به عراق، 

نوایی مردم آن با شیعیان و وضعیت اقتصادي و هم
ه در ورود تشیع به این منطقه چه تأثیري اجتماعی این خط

جغرافیایی و راهبردي  جایگاه داشت؟ در این جهت،
خوزستان در ورود اندیشه شیعی به ایران را با رویکرد 

-کند. در مرحله تبیین با بهره تفسیري بررسی می -تبیینی
گیري از گزارش هاي منابع تاریخی سعی در فهم 
چگونگی و چرایی تحقق موضوع در فضاي گفتمانی 

-همگذشته دارد و در مرحله تفسیر نظر به اهمیت فهم 
در تاریخ، درك کارآمدتر موضوع را در راستاي فهم  عصري

بهتر شرایط امروزین جامعه ایرانی و ضرورت بیشتر در ابعاد 
در این شیعه  منظور ازر نظر دارد. اجتماعی و عقیدتی د

که به طرق مختلف حمایت یا  هستندکسانی   همهنوشتار 
-میگرایش خود را نسبت به خاندان امام علی (ع) نشان 

با وجود اهمیت موضوع، پژوهشی که به جایگاه  .دادند
خوزستان در ورود تشیع به ایران پرداخته باشد و با رهیافت 

هم و به ویژه جایگاه راهبردي روشمند زمینه هاي این م
اي هپژوهش این ایالت را بررسی کرده باشد وجود ندارد.

صورت گرفته در خصوص تشیع در خوزستان، به تشکیل 
است .کتاب حکومت مشعشعیان در قرن نهم معطوف بوده
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تاریخ پانصد ساله خوزستان تالیف احمد کسروي و پژوهش 
 ان از این جمله اند. آقاي محمد علی رنجبر با عنوان مشعشعی

 
 جایگاه راهبردي خوزستان در ورود تشیع. 2

از طریق دو جاده مهم بـه  در قرون اولیه هجري خوزستان 
بصره و دیگري به شهر یکی از آنها به  ؛شدعراق وصل می

و مسافران در کمتر از یک هفته ایـن راه را  رفت واسط می
: 1365، رسـته ؛ ابن  88، بی تا:(قدامه بن جعفر پیمودندمی

در نهایت به شـهر ارجـان    ،جاده واسط به خوزستان .)229
در مرز استان فارس می رسید و در این استان ادامـه پیـدا   

ایــن مسـیر در دوره خالفــت   ).129:1387(رنجبـر، کرد مـی 
ه ـــ کشـی خلفـا ب  اموي و عباسـی همـواره جهـت لشـکر    

گرفـت.  مـی  مورد استفاده قـرار سرزمین خوزستان و فارس 
کشـی بـه بغـداد    وب لیث نیز از همین جاده براي لشکریعق

؛ ابـن رسـته،    6449-6450:  1354(طبـري ،  استفاده کرد
نیـز   آبیهـاي زمینـی، دو مسـیر   عالوه بر راه). 219:1365

، خسـرو (ناصـر  کـرد عراق را به بنادر خوزستان وصـل مـی  
. به سبب قـرار  )94: 1368، ؛ اصطخري113 -116: 1365
جنوبی ایران بـه  الت هاي ایامسیر راه خوزستان در گرفتن

این  ، شهرهايیسمت عراق و نواحی غربی خالفت اسالم
افـراد   و اي داشـتند موقعیت سیاسی و اقتصادي ویژهایالت 

 .)608 :1361، (مقدسـی  کردنـد  می جذبزیادي را به خود 
در مسیر آبی عربستان و عراق به و  هاي خوزستاندر کرانه

 ماننـد  مهمـی هـاي  کرمـان ، لنگرگـاه  خوزستان، فارس و 
وجود داشـت کـه   عبادان (آبادان)  مهروبان، دورق، باسیان،

 تبعیدگاه مخالفـان سیاسـی بـود    عالوه بر نقش مواصالتی
. دو )261: 1373، لســترنج. 113-116:1365ناصرخســرو، (

سه راه آبی اهواز را بـه عـراق    راه زمینی دیگرنیز شوش و
 ).626-627/ 2:ج1361(مقدسی ، متصل می ساخت

هــاي زمینــی و آبــی از ســرزمین عــراق بــه وجــود راه
مهـاجرین سـرزمین   خوزستان شرایط بسیار آسانی را براي 

ساخت که با انگیزه هاي مختلف بـه ایـن   فراهم می عراق
ماندن از  ها امکان مخفیآوردند. تعدد راهسرزمین روي می

فـراري فـراهم    فـان موران حکومتی را بـراي مخال أمچشم 
منطقه خوزسـتان گـذرگاه عبـور     ،از سوي دیگر .ساختمی

کسانی بود که می خواستند به منـاطق مرکـزي و شـرقی    
ایران کوچ کـرده و از مرکـز خالفـت دور شـوند. منـاطق      

کوهستانی شمال و شرق خوزستان ایـن امکـان را فـراهم    
ساخت تا مخالفان خالفت اموي و عباسی چون خوارج، می

 اي مختلـف شـیعه و دیگـر ناراضـیان از حکومـت     گروه ه
یک پناهگـاه نظـر داشـته     همچونبتوانند به این سرزمین 

 ).304:1368؛ اشپولر ؛93: 1368اصطخري،( باشند
هجري که کوفه به عنوان مرکز  ن اولدر نیمه اول قر

در عـراق  شـیع  و نفوذ ت شدخالفت امام علی (ع ) انتخاب 
نظـر   نـاطقی را کـه از  گسترش یافت، دامنـه ایـن نفـوذ م   

-ز در برـنیشدند تشکیالت سیاسی زیر نظر عراق اداره می
متصرفی سپاه خوزستان از جمله مناطق گرفت. از آنجا که 

و در ایـن زمـان از    .)130-133: 1960، (دینوري بودبصره 
مـاه  «نظر سیاسـی و اقتصـادي جـزء تشـکیالت سیاسـی      

گسترده  تمناسباشد؛ طبیعی بود که محسوب می» البصره
خوزسـتان  ثیر پذیري أ، تعراقشهرهاي خوزستان و جنوب 

اجتنـاب ناپـذیر    عـراق را  هاي موجود در سرزمیناز اندیشه
 نماید.
 

 زمینه هاي ورود تشیع به خوزستان .3
 پیوندهاي قومی و مناسبات فکري و فرهنگی .1-3

در عهد ساسانیان سرزمین عراق جزئی از قلمرو آنها بـود و  
در این نواحی جزئی از رعایاي ایرانـی قلمـداد    مردم ساکن

می شدند. نظر به استقرار مرکزیـت سیاسـی ساسـانیان در    
هاي مدید پس از سقوط ایـن  عراق، طبیعی بود که تا مدت

هاي فکري و فرهنگی ایرانـی در ایـن منطقـه    دولت انگاره
تداوم داشته باشد و همین طور قومیت و هویـت اجتمـاعی   

-طقه ایرانی باقی بماند. از این جهت میبخشی از مردم من
عراق ایرانـی بودنـد و   بخشی از مردم شهرهاي توان گفت 

تعـداد ایرانیـان   واسط تا قرن سوم هجـري  در برخی چون 
 . ایرانیان ساکن این شـهرها )101 :1347یعقوبی،( زیاد بود

 اي داشـتند با هموطنان خویش در خوزستان روابط گسترده
هـا، تبـادل و تعامـل افکـار و     و در آمد و شد افـراد، گـروه  

ـــهــاي سیاسناــــهــا و ورود و خــروج جریاندیشــه ی و ـ
ـ کایفا می يثرؤش مـاجتماعی نق وجـود  خصـوص  هردند. ب

شـد   موجب مـی  مشترکات فرهنگی و شرایط اقلیمی مشابه
کـه بنـابر   -براي مهاجران از سـرزمین عـراق   که خوزستان

تنگناهاي سیاسی و اجتماعی مایل به ترك علل اعتقادي و 
دانـان مسـلمان   جغرافـی  .جذابیت داشته باشد -عراق بودند
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و پوشش مردم عراق و خوزستان یـاد  بارها از شباهت زبان 
 ).1361:616 ،؛ مقدسی94:1368رده اند اصطخري،ک
 

ارتباط نزدیـک بـا ائمـه و بزرگـان فرقـه       .2-3
 امامیه
و تعیین  )ع(نهاد وکالت در زمان امام موسی کاظم  تأسیس

ارتبـاط بـا شـیعیان جهـت دریافـت       برايافراد مورد وثوق 
وجوهات شـرعی و نیـز پاسـخگویی بـه مسـائل دینـی از       

که در انسـجام بیشـتر شـیعیان نقـش مهمـی       بودعواملی 
در ایـن میـان منـاطق شـیعه      .)46: 1386،(مدرسی داشت

و  نـد اي برخـودار بود میت ویژهنشین نزدیک به عراق از اه
وکیـل  اي از وکال در هر منطقه با هـدایت یـک سـر   شبکه

ـ    مسئولیت عهـده داشـتند. از دوره    رارتباط بـا شـیعیان را ب
تـا   (ع)امـام موسـی کـاظم     به رهبرينهاد وکالت  تأسیس

ـر   )،ع(ي امام عصر اغیبت کبر  شروع دوره  کـالي و وکـال و س
شـیخ  ( امامان معصوم با مردم خوزسـتان در ارتبـاط بودنـد   

ــی ــی،  548: 1348 ،طوس ــام . )48: 1386، مدرس ــه ام نام
بــه مــردم اهــواز در خصــوص تفســیر روایــت  هــادي (ع)

بیانگر تعداد قابل توجهی از  ،ازسویی، »االمربین االمرین «
از سـوي  ، شیعیان در قرن دوم هجري در خوزستان است و

از ارتباط مردم منطقه با امامان شیعه در جهت حـل   ،دیگر
مشکالت فکري پیش روي شیعیان دراین منطقه حکایـت  

). حکام شیعه مذهبی نیز که گاه 545:1382(الحرانی ، دارد
پذیرفتند ارتباط خود را  در دوره بنی امیه اداره والیتی را می

ـ   ا با امامان شیعه حفظ نموده و از آنها در چگونگی تعامـل ب
طلبیدند؛ چنانکـه عبـداهللا بـن نجاشـی     مردم راهنمایی می
اي از امام صادق (ع) طلب ارشاد داشت. حاکم اهواز در نامه

 عبداهللا بن جندب، از جمله صحابه برجسـته امـام صـادق،   
به تصـریح   است که )علیهم السالم( امام کاظم و امام رضا

(شـیخ   شیخ طوسی، وکیل امام هفـتم و امـام هشـتم بـود    
اي در مورد این که وي در چه منطقه). 549: 1348سی،طو

به انجام وظیفه وکالت پرداخته اسـت، تصـریحی در منـابع    
علـی بـن    پس از مرگش،اما با توجه به اینکه  ،وجود ندارد

تـوان چنـین اسـتنتاج    مهزیار به جاي وي منصوب شد، می
اهواز و بصـره بـه    کرد که عبداللَّه بن جندب نیز در منطقه

لت مشغول بوده است. پس از درگذ شت وي در عصـر  وکا
صحابی امام رضا، از علی بن مهزیار اهوازي،  ،امام رضا(ع)

ب ونصمبه جاي او  (علیهم السالم) امام جواد و امام هادي
شــد. منطقــه فعالیــت وي منحصــر بــه خوزســتان نبــود و 

شـد. وي در  اي از خوزستان تا بصره را شامل مـی محدوده
، (شیخ طوسی سکونت گزیددر اهواز شد و  دمتول هندیجان

اوج فعالیت علی بـن مهزیـار در عصـر امـام     ). 548: 1348
او دانشمندي قابل وثوق، با اعتقادي راسخ به  بود. (ع)جواد

تشیع بود که احکام دینی را از امامان شـیعه فـرا گرفـت و    
 تالش زیادي در گسترش این اندیشه داشت (شیخ طوسی،

هاي علی بن مهزیار ). بیشتر نوشته417 ،403، 381: 1348
هاي اشـربه،  هایی در زمینهدر زمینه فقهی است، اما نوشته

بنـو مهزیـار از ایـن     خاندان وري نیز دارد.بازرگانی و پیشه
پس، یکی پس از دیگري، وکالت منطقه اهواز و حوالی آن 

. ابـراهیم بـن مهزیـار، بـرادر علـی بـن       ندعهده داشترا به 
ـیخ طوسـی   جسته منطقه اهواز بـود دیگر وکیل برمهزیار،  ، (ش

ـه وي پـس از در     . )532-531: 1348 ـود دارد ک ـال وج گذشـت  این احتم
مهزیار یکی دیگـر   داوود بن .برادرش به جاي وي منصوب شده باشد

از برادران علی بن مهزیار است که منابع از وي به عنـوان  
 / 6 ،الشـیعه انـد (اعیـان   یکی از شیعیان مخلص یاد کـرده 

نهاد وکالت که کارکردي سیاسی، اقتصادي و فقهی  ).385
ي امـام عصـر نقـش مهمـی در     اداشت تا زمان غیبت کبر

 کـرد.  انسجام شیعیان و گسترش اندیشـه تشـیع ایفـا مـی    
سهم به سزایی در ورود فرهنگ شیعی و انسـجام   ،بنابراین

به خوزستان  ورود امام رضا(ع)شیعیان در خوزستان داشت. 
نیز در گرایش مردم به اهـل بیـت   و ارتباط ایشان با مردم 

ایشـان در ورود بـه خوزسـتان در شـهر اهـواز و       ثر بود.ؤم
 عبـور و اخباري نیز در مورد ند ارجان (بهبهان) اقامت گزید

-به نظر مـی  .هاي شوشتر و دزفول وجود داردشهر ازامام 
از  ترمهمزستان و هایی به نام امام در خووجود قدمگاه رسد
ابودلف ( ارجان شوشتر و به نام آن حضرت در اجديمسآن 

 توانــد دلیلــی بــرمــی) 302: 1375، اقتــداري؛  89: 1343،
باشـد. صـرف نظـر از ارتبـاط      یالـت اقامت ایشان در این ا

 مستقیم و غیر مستقیم با امامان شیعه، پناهندگی و عملکرد
در نفـوذ تشـیع   نیز هاي شیعی مخالف با خالفت شخصیت

یکی از این افراد کـه جـان    .ثر داشتؤبه خوزستان نقش م
خود را در دفاع از علویان و مخالفـت بـا دولـت عباسـی از     

ابوعلی یا اباجعفر محمد بن  .دست داد، دعبل خزاعی است
از اصحاب امام رضـا(ع)   ،دعبلیا علی بن رزین بن عثمان 

 



 7هاي محلی ایران، سال چهارم، شماره اول، پیاپی پژوهشنامه تاریخ          136

ر کوفه بـه  دق  148و فردي ادیب و شاعر بود که در سال 
 هو هشـت خلیفـ   (ع) دنیا آمد و با امام کـاظم و امـام رضـا   

سـرود  . او که در مدح علویان شـعر مـی  بود عباسی معاصر
مورد غضب قرار گرفت و پس از پناه بردن بـه خوزسـتان،   

بـه  ق 246فرستادگان متوکـل در سـال    به دستسرانجام 
وجود مقابر فرزنـدان و   شهادت رسید و در شوش دفن شد.

از نوادگان  ،ادگان امامان شیعه از جمله عبداهللا بن حسننو
فرزند امام حسن، عبداهللا بن  ،امام سجاد، عبداهللا بن بانویه

فرزند امام صادق(ع) و سید محمد بازار و سید محمد  ،افطح
در شـهر   ،از اعقاب امام موسی کاظم علیهما السالم ،ماهرو

ن بــه شوشــتر بیــانگر ارتبــاط ومهــاجرت گســترده شــیعیا
). وجـود  19-21: 1348 ،جزائري تسـتري خوزستان اسـت( 

سادات تلغري و حسینی درشهر شوشـتر کـه نسبشـان بـه     
ترتیب به عبداهللا بن موسی الکاظم و قاسم بـن علـی بـن    

رسـد نشـان دیگـري از مهـاجرت      موسی الکـاظم (ع) مـی  
ــه خوزســتان اســت  ــذکر گســترده ســادات از عــراق ب  ة(ت

ــا ). علویــان دی39:1348شوشــتر، گــري نیــز از فرزنــدان ی
) در 83ق: 1423نوادگان امام جعفر صـادق (ع) (الهـروي ،  

شوش و امام سجاد(ع ) در شوشـتر مـدفون هسـتند (ابـن     
). بنـا بـه نقـل    214:1365؛ شوشتري، 182: 1337بطوطه،

، سید محمد بن فالح مشعشـعی  شوشتر ةتذکر لف کتابؤم
بـه   که در نیمه دوم قرن نهم هجري در منطقـه بطـائح و  

گزاري کرد، حکومت مشعشعیان را پایه هویزهمرکزیت شهر
رسـید   یده واسطه به امام موسی کاظم (ع) مـ نسبش با یاز

تـوان  ). در ایـن خصـوص مـی   34:1348،جزائري تسـتري (
ــ ــر  أگفــت کــه ت ثیر پیشــوایان و جامعــه دینــی شوشــتر ب

 ).124:1387مشعشعیان انکار ناپذیر است (رنجبر،
 

 زیدي و اسماعیلیفعالیت شیعیان  .3-3
هاي زیدیان نیـز سـبب پنـاه بـردن سـادات علـوي و       قیام

مهاجران . بسیاري از شدنها به سرزمین خوزستان آحامیان 
شیعه زیدي بودند که محور قیام هـاى ضـد   به این منطقه 

- 227 :1358، (قزوینـی رازي  آمدنـد عباسى به شمار مـی 

شکست  قیام محمد بن نفـس زکیـه    چنانکه پس از .)224
در شهر کوفه و کشته شدن وي، برادرش ابراهیم کـار وي  
را ادامه داد و براي مدتی اهواز، بصره و فارس را در اختیـار  

خلیفـه  ،برادرش به دست منصـور  گرفت، اما وي نیز مانند 
. )300: 1370مسعودي،( کشته شد ق 145در سال  ،عباسی

ـ    دیان در شـهرهاي خوزسـتان   با توجه به نفـوذ سیاسـی زی
در وهلـه  ، ها به ایران وان این قیامـطبیعی بود که بازماندگ

به خوزستان پناه آورند. تعدادي از این افراد پس از  ،نخست
ازجمله سه تـن   ؛کردنداقامت به مناطق دیگر مهاجرت می

از فرزندان امام سـجاد (ع)کـه در قـم مـدفون هسـتند در      
-258ق :1388(ابـن طباطبـا،   خوزستان سـکونت داشـتند  

در قرن پنجم هجرى، تعداد علویانی که ازعراق بـه  ). 252
احتمـاالً  این عده  بودند؛نفر  50خوزستان مهاجرت کردند، 

این مهاجرین درشهر اهـواز سـاکن    . بیشترسادات بودنداز 
). یکی دیگر از علویـانی  10-16ق:1388(ابن طباطبا، بودند
احمد بن عیسـی بـن    س بودمخالفان سلطه بنی عبا که از

درعبادان (آبادان ) مردم را به ق  185است که در سال  زید
قیام دعوت و پنهانی با وي بیعت کردند؛ او که مورد تعقیب 

سرانجام در سـال   ،کردبنی عباس بود و پنهانی فعالیت می
 ).272/ 7: 2000(الصفدي، درگذشت 247

یز در قرن صرف نظر از شیعیان زیدي، فرقه اسماعیلیه ن
سوم هجري، به رهبري عبداهللا بن میمون قداح اهـوازي، در  

-اي را آغـاز کـرده  بصره، کوفه و خوزستان، فعالیت گسـترده 
). در ذیـل مجموعـه   230-231ق:1381بودند (شیخ طوسی،

در  ریشـه کـه  نیزهـا  شـورش قرمطـی  هاي اسـماعیلیه،   قیام
(ابن اثیر، از اهمیت زیادي برخوردار بود  ،اندیشه تشیع داشت

قرامطه در قرن چهـارم هجـري، بـه ویـژه در      ).161: 1368
اي داشتند. رهبر ایـن جنـبش از   شهر هویزه فعالیت گسترده

اهالی خوزستان بود و شهر کوفه را به عنوان پایگاه خـویش  
فعالیت دعات اسماعیلی در شهرهاي خوزسـتان  گزیده بود. بر

خسـرو در  صـر تا قرن پنجم محسوس بود به گونه اي کـه نا 
ق در 443سفر دریایی خود از بصـره بـه خوزسـتان در سـال    

شهر ارجان با ابوسـعید بصـري، امـام معتزلـه آن شـهر، بـه       
 .)113-116: 1372مباحثه پرداخت (ناصرخسرو، 
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اجتمــاعی ضــد  -فعالیــت هــاي سیاســی .4-3
 خالفت
هاي مذهبی و نحلـه هـاي فکـري فعـال در     فرقهبرخی از 

قـدیمی موجـود در   هـاي  از اندیشهالبته سرزمین عراق که 
) بر اندیشه مردم 7-8 :1375 ،(کرمر تاثیر نبودندبی منطقه

از زمـرة   هـا  ایـن جریـان   اگر چه .گذار بودندثیرأخوزستان ت
ند، اما فضایی را ایجـاد  دششیعی محسوب نمی هايجریان

فکري نزدیک به آنهـا   هاي که شیعیان یا جریان کردندمی
دستگاه خالفت به فعالیت خود کمترِ دور از فشار بتوانند به 
از اولین فرقه هاي مخالف حاکمیت بنـی امیـه   . ادامه دهند

که به خوزستان آمدند و در آنجا با سپاهیان بنـی امیـه بـه    
کـه بـه شـکل وسـیعی در     نبـرد پرداختنـد، خـوارج بودنـد     

. ) 269-280:  1960،(دینــوري خوزســتان فعالیــت کردنــد
امیه در در روسـتایی بـه    خوارج با حکام بنیاولین درگیري 

نام آسک روي داد که چهل تن از خـوارج، سـپاه دو هـزار    
). 93: 1368(اصـطخري،  نفري امـوي را درهـم شکسـتند   

 پیوسـتند خوارج که گاه به دیگر ناراضیانی چون زنگیان می
هـا بـه   ) دردوره عباسـی نیـز سـال   145: 1368(ابن اثیـر،  

(الـروض المعطـار    ادامـه دادنـد   فعالیت خـود در خوزسـتان  
اندیشه اعتزالی در قرون اولیه ). حضور گسترده 249-250،

تشیع  وجوه مشترك آن با و) 620: 1361مقدسی، هجري (
هاي مناسبی را جهت فعالیت شیعیان در شهرهاي نیز زمینه

هـاي  ترین شخصیتیکی از مهمکرد. خوزستان فراهم می
از  -اهـل جبـا   –) 303-235مکتب معتزله ابوعلی جبائی (

اهالی خوزستان بود که بـه عنـوان رئـیس مکتـب معتزلـه      
از استاد ابوالحسن اشعري و به عنوان شد بصره شناخته می

ابـن حوقـل،    ؛ 93: 1368اصـطخري ، ( او یاد شـده اسـت  
1366 :257.( 

  هاي فکري بـود کـه بـه نوبـه    نحله جملهتصوف نیز از
ــی ــویش م ــبی را خ ــاي مناس ــت فض ــد  توانس ــت رش جه

آن چنانکـه برخـی از    مرسوم ایجاد نمایـد. ي غیر ها اندیشه
افراد تصوف را لُب تفکـرات شـیعی دانسـته و معتقدنـد در     

هاي صوفیانه مشهود اسـت  اقوال و رفتار بزرگان تشیع رگه
ــروزي ؛ ــادي الم ــوفیه   ).10:1362(العب ــایخ ص ــاط مش ارتب

قابـل  خوزستان با مشایخ صوفیه عراق و شـهر بصـره غیـر   
تردیــد اســت. یکــی از مشــایخ صــوفیه ابوســهل تســتري 

او . ق در بصـره وفـات یافـت   261(شوشتري) است کـه در  

عطارنیشـابوري  ( داد طریق توبه تعلیم میاز را،توجه به خدا 
است دراصول و . در شرح حال وي گفته شده)121: 1321،

، المعارف اسالمی ةدائر( استاقوال پیرو مذهب امامیه بوده
). سهل ازشاگردان محمـد بـن سـوار تسـتري و     313 /12

بن عبداهللا عبادانی (آبادانی ) و از اقران جنید بغدادي  ةحمز
ـ   بود و باذوالنون مصري طریق مصاحبت مـی  ثیر أپیمـود .ت

ــه ــهلیه   اندیش ــه س ــب طریق ــاي وي در قال ــویري  ه (هج
ــی  294:1368، ــاطق مختلف ــوم من ــرن س ــه دوم ق ) در نیم

(آبـادان ) و بصـره را    ائح، عباداندرجنوب عراق ازجمله بط
ثیر قرار داد. مزار سهل و مادرش تاچند قرن أسخت تحت ت

 آمـد  هاي مردم در شوشتر بـه حسـاب مـی   یکی از زیارتگاه
فعالیت فرقـه صـوفی رفاعیـه    ). 313 /2 :1377(شوشتري ،

که سلسله شیوخ آنها به معروف کرخی می رسید در بطائح 
کمـک  مرزهاي خوزسـتان   در جوار تصوفگسترش به نیز 
گیـري دولـت   شـکل  .)306: 1374؛ (کامل الشیبی کردمی

بر پایه تلفیق  اندیشـه تشـیع و    هویزهمشعشعیان در شهر 
زمان تشیع و تصـوف در  تصوف یکی از نتایج گسترش هم

 منطقه بطائح است.
اواسط  تحوالت سیاسی و اجتماعی که ازدر این میان، 

ـه   را براي هجري زمینه قرن اول ـترش اندیش مخـالف بـا    هـاي گس
گیري فرقه هاي مذهبی و جریانات شکل ،حاکمیت سیاسی

نیز در جـاي  مختلف در مناطقی از عراق فراهم کرد فکري 
یکی از ایـن  . نمودکمک می خود به نفوذ تشیع در خوزستان

. بـود موسوم بـه بطـائح     ، ناحیههاي فکري و مذهبیکانون
باتالقی بـود کـه در جنـوب    هاي بطائح، یک رشته از زمین

-میعراق قرار داشت و از واسط تا خوزستان را در بر یغرب
 ،ولمعمبه طور ،گرفت. این منطقه از آغاز خالفت اسالمی 

محل سکونت افـرادي بـود کـه نظـر خوشـی نسـبت بـه        
با تالش زیاد و تحمل سـختی   و ندحاکمیت سیاسی نداشت

حمـداهللا  ؛ 414-417: 1364 ،بـالذري ( گذراندندروزگار می
اعتـراض علیـه    ،وضعیتیدر چنین ). 164: 1326، مستوفی

در گیري حرکت هاي رادیکـال و غالیانـه   حاکمیت و شکل
چنانکـه در دوره خالفـت    ؛امر بعیدي نبـود سرزمین بطائح 

اموي و عباسی این منطقه بارها شـاهد اعتراضـات و قیـام    
هـا،   از جمله شـورش هـاي خـوارج، زط    هاي ضد خالفت،

در این میـان  گان سیاه (الزنج)، قرمطیان و علویان بود. برد
قیام تر و تاثیرگذارتر بود. تر، و طوالنیقیام زنگیان، گسترده
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هـاي گسـترده دوران   زنگیان در قرن سوم هجري از قیـام 
که رهبري آن را فردي به نام علی بن محمد  بودعباسیان 

ان زنگیـان غالمـ   عهده داشـت. رمعروف به صاحب الزنج ب
سیاهی بودندکه کارهاي سـخت و طاقـت فرسـایی چـون     

نیزارها و امور مزارع پنبـه و نیشـکر را    زارها،کشی شوره زه
انجام مـی دادنـد. گسـترش تنگناهـاي معیشـتی و ازدیـاد       

علویان هاي مساوات طلبانه  آگاهی در اثر آشنایی با اندیشه
 خوارج روز به روز بر نارضایتی بردگان افـزود و همین طور 

تا آنکه در دورة خالفت مهتدي، مردي مشهور به صـاحب  
هـاي مختلـف بردگـان و بـا نویـد      الزنج با هماهنگی گروه

 دسـتگاه خالفـت فـرا خوانـد.     علیـه را به قیام  هاآن ،رهایی
ن وي را علوي دانسته و برخی در نسب وي ابرخی از مورخ
: 1375 ،؛ مسـعودي 6306:  1354 ،(طبري  شک کرده اند

بــا  ق270سـال در   14قیـام طـوالنی پـس از     یـن . ا)595
کشته شدن صاحب الزنج از هم پاشید. قیام زنگیان کـه در  
جوار مرزهاي خوزستان آغاز گردید در اندك زمانی به ایـن  

بخـش   ).6519: 1354(طبـري ،  منطقه نیـز سـرایت کـرد   
ــزنج در    ــده صــاحب ال ــدهان زب ــا و فرمان ــادي از نیروه زی

شوشتر، رامهرمز و عسـکر   شهرهاي خوزستان چون اهواز،
مکرم مستقر بودند و ارتباط مستقیمی با فرمانده ارشد خود 

هاي خـود بـا خالفـت    در عراق داشتند. زنگیان در درگیري
هـاي آبـی کـه    عباسی به صورت مستمر از طریـق کانـال  

کرد، سپاهیان خلیفـه را مـورد   آبادان را به بصره متصل می
 کردند. ه عقب نشینی میدادند و یا مجبور بحمله قرار می

 
 هاي شیعیحاکمیت فرمانروایان و خاندان .5-3

هاي پس از شورش زنگیان، به دستور الطائح بـاهللا  در سال
عباسـی، اقـداماتی بـراي آبـادي و       خلیفه، ق ) 383-363(

استفاده بیشتر بطـائح، توسـط دبـیس بـن عفیـف اسـدي       
شیعه مذهب و فرمانـدار منطقـه، صـورت گرفـت.      فرماندار

قبیله شـیعی بنـی اسـد در آنجـا      بود کهاین اقدامات  درپی
). دبــیس دردوران 34: 1345،  حوقــلابــن( ســاکن شــدند

ق) شـهر   363-381( خالفت الطایع بـاهللا خلیفـه عباسـی   
هویزه را ساخت که ساکنان آن شیعیان قبیلـه بنـی اسـد و    

حکـامی کـه از   ). 68:1377شوشتري ،(نوراهللا  دیالمه بودند
کردند، بـا توجـه بـه    طرف خلفا در این مناطق حکومت می

 بودنـد و عمـدتاً   شرایط منطقه از اختیارات زیادي برخوردار

: 1354(طبري، یا تمایالت شیعی داشتند ندبودمذهب شیعه 
خانــدان بریــدي یکــی از ). 650: 1368ابــن اثیــر،  ؛6413

که ازحدود سال  ستانی بودندهاي شیعی مذهب خوزخاندان
-ق اداره امالك خاصه خلیفه در رامهرمز و اهواز را بر315

. ازجملـه حاکمـان   )185: 1368، (ابـن اثیـر   عهده داشـتند 
مشـهور بـه    ،خاندان دبیسـیه منصـور بـن حسـین اسـدي     

ابوالفوارس بودکه مجالس او پناهگاه دانشمندان و شاعران 
 هـاي با وجود درگیـري  ).9/103: 1368شیعی بود(ابن اثیر،

این خاندان با آل بویه و خالفت  عباسی، حدود سه دهه بر 
سرانجام نواحی بصره، واسط و خوزستان تسلط داشتند، اما 

د. پـس از ایـن   کـر تصـرف  را معزالدوله بویهی قلمرو آنها 
ارانشان به نام عمران از خاندان بنـی  زخاندان یکی از کارگ

 تأسـیس حکومت مستقلی  ،شاهین که در بطائح ساکن بود
 برمنطقـه حکومـت راندنـد    ق374کرد و اخالف او تا سال 

کـه   دیگر خاندان شـیعی . )184،169: 1369، ابن مسکویه(
طق بصره و واسط و حلـه  امن بر شاهینبنی خاندان  پس از

قبیله  اي ازفرمانروایی کرد، خاندان بنی مزید بود که شاخه
ابتدا از طـرف آل بویـه    رفتند. آنها کهبنی اسد به شمار می

دولـت   ق403منصـوب شـده بودنـد، در سـال      حکومتبه 
و حله را مرکـز حکومـت خـود     تأسیسمزید را مستقل بنی

هاي بعد نیز واسط و بصـره را تصـرف   در سال و ندقرار داد
دولت و قلمرو خود را تا خوزسـتان گسـترش دادنـد.   کردند 

حکـام   اختالفـات داخلـی و درگیـري بـا     رغـم بهبنی مزید 
یعنـی تـا زمـان مـرگ آخـرین       ق545سلجوقی تـا سـال   

 فرمانرواي خود علـی بـن دبـیس بـه حکومـت ادامـه داد.      
اسـد  قبیله بنی .)410،414،385: مجمل التواریخ و القصص(

گیري سلطان محمد سلجوقی و خلیفه نیز که در جریان در
در محاصـره   المستنجد از طرفداران سلطان محمد بودند و

مشـارکت داشـتند، پـس از ناکـامی سـلطان محمـد       بغداد 
بـه دسـتور    )460: 1364،حمداهللا مستوفی( درتصرف بغداد
را و بقیه  انیدندبه قتل رس را اهنفر از آن 4000خلیفه، حدود 

 1368 (ابـن اثیـر،   از عـراق بیـرون راندنـد    ق558در سال 
بنی اسد اجازه سکونت در عراق را  ). از آنجا که165-164:

ترین منطقه براي سکونت آنهـا خوزسـتان   مناسبنداشتند 
شکل محسوسی تعداد این منطقه به مهاجرت آنها به  بود و

گـزارش  بـر البتـه بنـا  شیعیان در خوزسـتان را افـزایش داد.   
در حدود دو قرن قبل از مهاجرت بنی اسـد، تعـداد   مقدسی 



  139        اسالمی: تأملی بر زمینه هاي ورود تشیع به خوزستان در قرون نخستین افشانعزیز گل ،سیدابوالفضل رضوي
 

مهاجرین بصره در اهواز، نصف جمعیـت شـهر را تشـکیل    
مردم خوزستان به زبان  ) و 625: 1361 ،(مقدسی دادندمی

، کردنـد( اصـطخري  هاي فارسی، عربی و خوزي تکلم می
شباهت زبـانی و دینـی میـان منطقـه جنـوب       .)91: 1368

-به شکل گستردههجري هشتم قرن  تاعراق و خوزستان 
کوفـه و  مـردم   اي وجود داشت. به گفته حمداهللا مستوفی،

ان عربی مغیر (تغییـر  زبانش بودند،شیعه اثنی عشري  بصره
 1381(مستوفی ، گفتند فارسی نیز سخن می بود و بهیافته) 

). در ایــن میــان، فعالیــت حاکمــان بــویهی نیــز در 78،70:
گسترش اندیشه تشیع در سـرزمین عـراق و ایـران نقـش     
زیادي داشت. استقرار شـاهزادگان بـویهی در خوزسـتان و    

ا فـراهم  هـاي شـیعی، فرصـتی ر   عراق و حمایت از خاندان
جوار آن بتوانند آزادانه ساخت تا شیعیان عراق و مناطق هم

). اقـدامات  147-126: 1368(ابـن اثیـر،   به فعالیت بپردازند
حاکمان بویهی مانند شـرف الدولـه در اهـواز در خصـوص     
توجه به مراقد امامزادگان شیعی و گرایش شـدید صـاحب   

: 1385،حسـینی منشـی  وزیر فخرالدوله بـه تشیع(  ،بن عباد
) و اقدامات عضـدالدوله در شـهر رامهرمـز و تـدریس     134

جمله فرصت هـاي   توان ازکالم معتزلی در این شهر را می
 پیش آمده جهت گسترش اندیشـه تشـیع بـه حسـاب آورد    

اقدامات حاکمـان   ،). از سوي دیگر618/ 2: 1361(مقدسی،
سبب تقویـت و گسـترش اندیشـه     ،به ویژه در بغداد ،بویی

یی در میان عالمان و مجامع علمی گردید که این گرا کثرت
اي براي قوت گرفتن اندیشـه شـیعه   امر به نوبه خود زمینه

-268: 1375(کرمـر،   هـاي غالیانـه گردیـد   حتی در قالـب 
). مجموعه این تحوالت حضـور عالمـان شـیعی را در    267

هاي کالمی افزایش داد و به تثبیت مجالس مناظره و بحث
این مجـالس   ر جامعه اسالمی کمک کرد.جایگاه شیعیان د

شـد (ابـن    مناظره در شهرهاي خوزسـتان نیـز برگـزار مـی    
قدرت یافتن آل بویه در بغداد باعث  .)257:  1364خلکان ،

افزایش کشمکش میان محالت سنی نشین و شیعه نشین 
ها و درگیري میان دو گـروه در  نیز گردید. افزایش نا آرامی

 ،وزیـر خلیفـه   ،دید که مهلّبـی ق باعث گر349و  348سال 
براي آرام کردن اوضاع برخی از بزرگان هاشمی و گروهـی  
از جنگجویان غیر نظامی (احداث) را به خوزستان و عمـان  

در دوران به قدرت رسیدن  ). 79:  1375(کرمر،  تبعید کند
آل بویه، امامیه فرقه شیعی مسلط در عراق و ایران بودنـد.  

در عهـد آل بویـه اجـازه تظـاهر      ترین توفیق شـیعیان مهم
علنی به عقایدشان بدون نیاز بـه تقیـه بـود. در ایـن دوره     
تشیع امامی بی آنکه مذهب رسمی حکومت اسالمی شود، 
گسترش یافت و اشخاص صاحب نفوذي چـون بازرگانـان،   
اغنیا و کارگزاران دولتی در بغداد را بـه خـود جـذب کـرد.     

وزستان و عـراق و  روابط گسترده تجاري میان شهرهاي خ
گرایش بازرگانان به عقاید تشیع در گسترش هرچه بیشـتر  

 .بود مؤثراین اندیشه در در خوزستان 
 

 گیريبحث و نتیجه .4
هـاي  موقعیت جغرافیایی خوزستان و همـوار بـودن زمینـه   

مواصالتی مناطق جنوبی عراق با این ایالت سهم بسـزایی  
تقارن جغرافیایی  در ورود اندیشه تشیع به خوزستان داشت.

و تعدد مسیرهاي مواصالتی موجبـات برقـراري مناسـبات    
سیاسی، فرهنگی، اقتصـادي و اجتمـاعی را میـان      گسترده

خوزستان و شهرهاي جنـوب عـراق فـراهم آورده بـود. بـا      
گسترش اندیشه تشـیع در جنـوب عـراق، و مقابلـه جـدي      
دستگاه خالفت با اندیشه و راهبرد شیعی، طبیعی بـود کـه   
خوزستان به پناهگاه امنی بـراي شـیعیان ناراضـی تبـدیل     
شود. از آنجا که مردم خوزستان در نتیجه سلوك نامناسـب  

هـاي تـاریخی و   فرمانروایان عرب و برخـورداري از زمینـه  
فرهنگی خاص خویش، از عملکرد دستگاه خالفت ناراضی 

هـاي مختلـف را   بودند و این ناحیه ظرفیت پذیرش اندیشه
شت؛ طبیعی می نمود که بـا شـیعیان ناراضـی از    در خود دا

باشـند. در ایـن   سیاست هاي خلفا همگرایی بیشتري داشته
هـاي  میان تشکل اجتماعی و سیاسـی شـیعیان در بخـش   

هاي روي کار آمدن خاندان ،خاصی از عراق همچون بطائح
هاي شـیعی  مهاجرت یا تبعید خاندان ،شیعی در این منطقه

یدتی و فرهنگـی مـردم منطقـه بـا     تعامل عق ،به خوزستان
هـاي سیاسـی   تمرکز جریان ،نمایندگان و نواب ائمه شیعی

هــاي کــردن زمینــهضــد خالفــت در خوزســتان و همــوار
اجتماعی بیشتر براي گرایش آزادانه مردم به سمت شیعیان 

در  ،و البته تسلط آل بویـه بـر بغـداد، فـارس و خوزسـتان     
ي مـؤثر هم گسترش اندیشه، فرهنگ و مـذهب شـیعی سـ   

اي در  داشت. از این جهت خوزستان نقش راهبـردي ویـژه  
هاي شیعی داشت و دسترسـی آسـان   جذب و تعمیق انگاره

آن به عراق از راه دریا و زمین امکان نزدیکـی بیشـتر بـه    
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شیعیان عراق و آشنایی با مرام اعتقادي ایشـان را بـرایش   
یان بود. همین مهم این امکان را نیـز بـه شـیع   فراهم کرده

داد تا در هنگام ضرورت بـه خوزسـتان مهـاجرت     عراق می
کنند و با استقرار در شهرهاي آن زمینه هاي تشکیل اولین 

 .مراکز شیعی و گسترش اعتقادي خود را هموار نمایند
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