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مذهب د
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علي رضا روحي
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تاریخ دریافت91/11/4 :
تاریخ پذیرش91/12/27 :
چكيده:
خراســان در دوره ســلجوقي از تركيب مذهبي خاصي برخوردار بود .منازعــات مذهبی و درگیری بین
مذاهب مختلف ،ویژگی اصلی این دوره است .سیاست های مذهبی حکومت سلجوقیان در تشدید اختالفات
فرقه ای تاثیر زیادی داشــت .تعصبهای فرقه ای عمیدالملک کندری و خواجه نظام الملک طوسی باعث شد
تا بین حنفیان و شافعیان رقابت های شــدیدی به وجود آید .حمله غزها به خراســان موجب ویرانی و کشتار
شدیدی گردید؛ به دنبال این حمله درگیریهای شــدید فرقه ای و مذهبی شکل گرفت .مذهب غالب ،شافعي
چند شهر
اعتقاد پادشــاهان سلجوقي است ،قرار داشــت .حنبليان در 
مورد 
بوده ،پس از آن مذهب حنفي كه 
به ويژه در هرات پيرواني داشــتند .تا آنجا كه از منابع بر میآید ،دانشــمند برجسته مالكي مذهبي در خراسان
حضور نداشته است .شيعيان امامي از جايگاه خاصي برخوردار بوده و برخی از دانشمندان برجسته شیعه در این
عصر می زیستند .اسماعيليان در شهرهاي مختلف نفوذ زيادي داشته و همواره با دولت سلجوقيان ،منازعات
خراسان عصر
سياسي شديدي داشتند .در اين مقاله به بررسي فرقه هاي اسالمي و مهمترين پيروان آنان در
ِ
سلجوقي پرداخته مي شود.
کلید واژگان
خراسان؛ منازعات مذهبي؛ مذاهب اهل سنت؛ شيعه امامي؛ اسماعيليان.

 .1استاديار و مدير گروه تاريخ وتمدن ملل اسالمي دانشگاه علوم اسالمي رضوي dr.rohy@gmail.com
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مقدمه
خراســان بزرگ يكي از مهمترين مراكــ ِز علمي و مذهبی
ِ
جهان اســام شــناخته مي شــود ،که مذاهب و فرقه هاي
رشد و تکاپو داشته اند .دوره سلجوقي
مختلف اسالمی در آن 
يكي از شكوفاترين دوره هاي علمي و فرهنگي خراسان بود.
در اين عصر مراكــز و نهادهاي علمي و مذهبي بســياري به
وجود آمده و به ويژه در نيشابور ،رونق علمي و مذهبي خاصي
مذاهب مختلف فکری و اعتقادی،
شــكل گرفت .مکاتب و
ِ
در خراسان رونق گرفته و پيروان بســياري به دست آوردند.
اغلب ساكنان شهرهاي مهمي همچون نيشابور ،شافعي بوده
كراميان نيز از
و حنفيان و شيعيان در اقليت بودند،دركنار آنها ّ
اعتبار ويژه اي برخوردار بودند.
اجداد ســلجوقيان در اثر تبليغــات مســلمانان و تماس با
درويشان و بازرگانان مسلمان نســبت به دين اسالم تمايل
پيدا كردند .حســيني از تمايل تقاق ( دقاق) پدر ســلجوق به
اسالم و ممانعت از غارت بالد اسالم توسط يبغو ،خبر میدهد
و مینویســد« :پس از مرگ وي (دقاق) ،سلجوق پسرش به
جاي او نشست .او روزي با ســپاه خويش رو سوي ديار اسالم
رآمد و ســپس آهنگ جند
كرد و به مذهــب همايون حنفي د 
كرد و عمال كافران را از آنجا براند» (حســيني-36 :1380 ،
 .)35سلجوقيان در سالهاي اوليه حكومتشان نسبت به ساير
مذاهب تعصب روا میداشــتند .اما به تدريــج از ميزان اين
تعصب كاسته شــد و به همه فرقهها بجز اســماعيليان اجازه
فعاليت مذهبي و سياســي دادند .احترام به ســاير فرقهها تا
حد بود كه برخي از ســاطين ســلجوقي به ديدار علماي
آن 
مذاهب مختلف میرفتند .حمايت هاي ســاطين و وزيران
وجود داشت؛
سلجوقي ،از مذاهب اسالمی به طور گسترده ای 
نويســد « :حقيقت آن است

چنان كه عبدالجليل قزويني مي
كه در بالد عالم از بســيط زمين هر خيري كه از مســلماني
ظاهر مي شود از مدارس و مســاجد و خانقاه و منابر و سنت ها
نيكو و دفع بدعت ها به بركات و قوت تيغ آل سلجوق است»
(قزويني. )49 :1331 ،
پراکندگی مذهبی خراسان
دربارهي پراكندگي مذهبي در خراسان ،برخي از نويسندگان
نظرياتي را مطرح کردهانــد .عبدالجليل قزويني كه در همين
عصر میزیسته به پراكندگي مذاهب رايج در مناطق مختلف
به ويژه در خراسان پرداخته است و مینویسد« :در خراسان از
نيشابور تا اوژكند و سمرقند و حدود بالد تركستان و غزنين و
ماوراءالنهر همه حنفي مذهب باشند و به توحيد و عدل خداي

تعالي و به عصمت انبياء معتقدنــد و به منزلت اهل بيت مقر و
به فضل صحابه معترف و به خــوارزم معتزالن عدلي مذهب
باشند و به فقه ،اقتدا به امام ابوحنيفه كنند و در اصول ،مذهب
ارند مگر در دو مســئله امامــت و وعيد كه خالف
اهل بيت د 
كنند .مشاهد ائمه و مشهد رضا و قم و كاشــان و سبزوار و...
همه شــيعه اصولي امامي باشــند» (قزويني.)493 :1331 ،
مقدسي نيز توصيفاتي از وضعيت مذهبي خراسان آورده است؛
او مینویســد « :پاره اي از اين بالد همچــون چاچ ،طوس،
نسا ،ابيورد ،طراز ،دندانقان ،اســفراين و جوين شافعیاند .در
کرامی میزیســتند»
هرات و ختــل و جوزجان جمع كثيري ّ
(مقدسي.)336 :1967،
ویژگی های مذهبی خراسان
خراسان مركز اصلي گســترش نحله هاي مذهبي و برخي
مذهبي خراسان
ويژگي
انديشــه هاي كالمي بود  .مهمترين
ِ
ِ
در دوره ســلجوقي ،غلبه تعصبات مذهبي و حمايتهاي مفرط
بود ؛ كه در موارد بسياري به جنگهاي خونين
پيروان مذاهب 
منجر میشــد .علم خالف و فن مناظره رونق فراواني يافت
و تمامي امور سياســي و اجتماعي تحت الشعاع مذهب قرار
گرفت .رقابتها و مجادالت مذهبــي بين مذاهب اربعه اهل
ســنت و همچنين بين شــيعه ،و شــافعيان و حنبليان چنان
افزايش يافته بود ،كه به دســته بندي ميان پيروان آنان منجر
گرديد.
تاليف آثــاري در ترجيح و تفصيل مذاهب بــر يكديگر رواج
بســيار يافت .چنان كه امام الحرمين جوينــي كتاب مغيث
الخلق في اختيار الحق را در تفضيل و برتري مذهبي شافعي بر
حنفي نوشت(يافعي 3/127 :1390 ،؛ سبكي)5/171 :1386 ،
ضد ابوحنيفه و
و امام محمد غزالي رساله اي در اصول فقه بر 
مذاهب او نوشت .در منابع ،مطالب فراواني از اين درگيريهاي
مذهبي نقل شــده اســت (ر.ك :بنداري 60 :1356 ،و  228؛
بلخي 338-340 :1350 ،؛ ابن فندق 269 :1361،؛ ابن اثير،
 8/506 :1417و 9/29-30؛ سبكي.)4/208 :1386 ،
حاكمان سلجوقي نيز به اين اختالفات دامنزده و با حمايت
از يك فرقه موجب تشديد فتنه میشــدند .بازار تهمت و افترا
در اين عصر رونق بســيار يافت .پيروان هــر مذهب ضمن
ايرادهايي كه بــر مذاهب ديگر میگرفتند ،بــه تاليف آثاري
در رد يكديگر پرداختند .مشهورترين اثري كه به معايب يك
فرقه پرداخته اســت ،کتاب فضايح الروافض است .مؤلف اين
اثر احتما ًال شــهاب الدين تواريخي بوده كه مدتي از عمرش
پيرو مذهب تشيع بود .او از ديدگاه خود ،براي شيعيان شصت

رخراسان عصر سلجوقي
مذهب د
ِ

رد ايــن اثر عبدالجليل
وهفت فضيحت نقل كرده اســت .در 
قزويني در سال 560ق كتاب بعض مثالب النواصب في نقض
بعض فضايح الروافــض را تاليف كرد كه بــه كتاب النقض
مشهور اســت .عبدالجليل قزويني عالوه بر رد كتاب فضايح
الروافض به ذكر برخي مثالب و فضايح مذهب مؤلف به ویژه
مجبره و مشبهه پرداخته است.
شاهفور اســفرايني كه در همين عصر زندگي مي كرده ،در
كتاب التبصير فــي الدين به بيان فضايــح فرقهها و مذاهب
مختلف پرداخته اســت؛ هر چند که بســیاری از این اتهامات
قابل پذیرش نیست .در ســایر كتابهاي ديگر اين عصر چون
الملل و النحل شهرستاني و تبصره العوام علم الهدي و الفرق
بين الفرق عبدالقاهر بغدادي و آثار مشــابه نيز از ذكر فضايح
فرقه هاي مختلف غفلت نشده اســت .اين روش تاثير بسيار
منفي بر جامعه باقي گذاشــت ،و باعث رشد تعصب ،و بوجود
آمدن درگيريهاي سياسي شــد ،چنان كه در مواردي برخي
موضوعهــاي جزئي موجب بروز اختــاف و حتي جنگ بين
فرقه هاي مختلف میشد .در مناقشــاتي كه پیروان مذاهب
مختلف با يكديگر داشتند ،ســخنان عجيبي درباره يكديگر
مطرح میکردند چنان كه سراسر كتاب النقض مملو از پاسخ
گويي به اين گونه تهمت ها به شيعه میباشد (ر.ك :قزويني،
 450 ،449 ،373 ،85 ،84 ،49 :1331و .)463
تعصب مذهبي حاكمان و وزيران سلجوقي
سياست مبتني بر
ِ
عميد الملك كندري و خواجه نظام الملك طوســي،
به ويژه 
باعث دامــن زدن به اين اختالفات میشــد .ســختگيري و
تعصب عميدالملك كندري وزير طغرل ،نســبت به شافعيان
خود حنفي بود و به شدت
باعث نتايج منفي بسياري شــد .او 
از حنفيان حمايت میکرد و از ســلطان اجازه لعن شيعيان را
بر منابر گرفت (ابــن اثيــر 8/358 :1417 ،؛ بنداري:1356 ،
 34؛ يافعي .)3/77 :1390 ،جمعــي از حنبليان نيز مورد بغض
او قرار گرفتند .عامالن دولت به دســتور وزير ،شــافعيان را
تعقيب نموده و از تدريس باز میداشتند اين سياست نه تنها در
خراسان بلكه در عراق نيز اعمال شد .بر این سیاست ،بسياري
از روساي مذهبي نيشابور به زندان افتادند .ابوالقاسم قشيري
و امام الحرمين جويني از خراســان گريختند .امام الحرمين
گزيــد (ابن اثير،

مدت چهار ســال تا رفع فتنه در مكه اقامت
خود را
 .)8/190 :1417ابوســهل بن موفق از بزرگان شافعي 
به ري رساند و شكايت نامه اي به ســلطان طغرل سلجوقي
نوشت .سلطان در مقابل دستور داد تا او را زنداني و اموالش را
مصادره نمايند.
شافعيان چون حق سخن گفتن نداشتند دست به قلم بردند.
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قشيري رساله اي تحت عنوان الشــكايه اهل السنه بحكايه
مانالهم من المحنه نوشــت (ســبكي ،)3/15 :1386 ،كه در
ن از اتهاماتي كه بر
ید و در آ 
سراسر مناطق اسالمي منتشر گرد 
شافعيان و اشعريان زدهشده ،ســخن گفته بود .اين كار نتيجه
مثبتي نداشت .نامههایی نيز توســط ابوبكر بيهقي به كندري
نوشته شد .سختگيري و فشار بر شافعيان تا زمان حيات طغرل
ادامه داشــت ،اما پس از مرگ وي و به وزارت رســيدن نظام
الملك همه آن سختیها برداشته شد .قشيري و امام الحرمين
بار ديگر به خراسان بازگشــتند و جلسات درس شافعيان بر پا
شد(سبكي.)4/310 -313 :1386 ،
سياست حمايت از شافعيان نيز نتايج منفي به بار آورد .خواجه
ود كردن فعاليت ساير
نظام الملك طوسی قصد داشت با محد 
مذاهب ،مذهب شافعي را در سراســر قلمرو سلجوقي اشاعه
داده و به تدريج ســاير مذاهب را از رونق بياندازد .نظام الملك
مدارس نظاميه را اختصاص به شــافعيان داد و از علماي اين
فرقه تجليل بسيارنمود ،چنان كه ابن اثير مینویسد« :هرگاه
ابوالقاسم قشــيري و امام الحرمين و ابوعلي فارمذي نزد وي
ايســتاد و آنان را

آمدند ،او به احترام آنها در برابرشــان مي
خود مینشــاند» (ابن اثير 8/358 :1417 ،؛ ســبكي،
در كنار 
 .)4/309 :1386گرچه نظام الملك جانب احتياط را از دســت
نمیداد ،اما در منابع از نبردهاي مذهبي بســياري ،به ســبب
همين تعصب خواجه نظام الملك ســخن رانده شده است .در
اماد خواجه
كتاب مناظره علماي بغداد كه توســط ابن عطيه د 
نظام الملك تدوين شــده ،به مجالس بحث و مناظره علماي
شيعه و سني در حضور ملكشاه و خواجه نظام الملك پرداخته
شده است.
سلطان سنجر نيز به اين امر توجه خاصي نشان داد و در واقع
نی خراســان
ِ
حكومت او د ِ
وران طاليي حياتِ فرهنگي و تمد ِ
حکومت سنجر و آرامش نسبی
شمرده مي شود .دوره طوالنی
ِ
که در شهرهای مهم و بزرگ خراســان حکم فرما بود ،باعث
شد تا خراسان به عنوان پناهگاه و محل امنی برای دانشمندان
شناخته شود .این امنیت و حمایتهای دولتی باعث شد تا مراکز
و نهادهای متعدد آموزشی در خراســان به وجود آید .راوندی
به این حمایتها اشاره کرده و می نویسد« :در عهد او (سنجر)
خطه خوراسان مقصد جهانیان شد و منشأ علوم و منبع فضائل
و معدن هنر ،علمــای دین را نیکو احتــرام فرمودی و تقرب
زهاد همراهی تمام داشتی و با ایشان خلوت
تمام نمودی و با 
کردی» (راوندی  171 :1364 ،؛ نیشابوری.)45 :1332 ،
تاثیر حملــه های خارجی بــر مذاهب مختلف در خراســان
حملههای اقوام بیگانه به خراسان باعث تضعیف و یا نابودی
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مراکز علمی و تغییــر در امور مذهبی می گردید .شكســت
ســلطان ســنجر از قراختائیان در نبرد ِقطوان ،باعث نابودي
برخي از مراكز آموزشــي چون كتابخانه حسن قطان مروزي
شد.گرچه قراختائیان به شهرهای خراسان آسیب جدی وارد
نیاوردند ،اما در نبرد با سلطان ســنجر تعدادی از دانشمندان
محمد بن یوسف
کشته شدند .افرادی همچون شرف الزمان 
ایالقی که از حکیمان مشــهور خراسان بود در این نبرد کشته
شد (ابن فندق .)125-126 :1421 ،همچنین ابو الفتح احمد
فقیهان بیهق  ،در این جنگ کشــته شد
بن محمد بخاری از
ِ
نبرد شکست
(ابن فندق .)240 :1361،چون ســنجر در این 
خورد  ،آتسز خوارزمشــاه موقعیت را مناسب دید و به خراسان
حمله کرده و ابتدا ســرخس را گرفت و به دیدار امام ابومحمد
زیادی رفت .در مرو امام احمد باخرزی  ،اهل مرو را شــفاعت
کرد .خوارزمشاه این شــفاعت را پذیرفت  ،اما چون مردم قیام
کردند  ،خوارزمشاه شهر را غارت کرد .در این غارت عده ای از
علما کشته شدند؛ از جمله ابراهیم مروزی فقیه شافعی و علی
بن محمد بن ارســان که ذوفنون بود و دانش بسیار داشت،
و شریف علی بن اســحاق که از بزرگان مرو شمرده می شد.
خوارزمشاه پس از سرکوبی قیام ،عده زیادی از علمای شهر را
محمد حرقی فیلســوف،
با خود به خوارزم برد ،از جمله آنها ابو 
نــد (ابن اثیر،
محمد بود 
ابو منصــور عبادی ،قاضی حســین 
 .)9/120 :1417آتســز با این کار وقفه ای کوتاه در مجالس
علمی پدید آورد .او عده ای از دانشمندان را کشته و عده ای را
وضعیت علمی به
با خود به خوارزم برد؛ اما با بازگشت سنجر ،
ِ
حالت قبل بازگشت.
مهم ترين حادثه اي كه بر خراســان تاثير منفي گذاشــت ،
حمله غزان به خراسان بود .شکست سلطان سنجر در مقابل
غزها ،باعث شــد تا آنان به صورت وحشــیانه ای به خراسان
یورش برده و تمامی مراکز و نهادهای آموزشــی خراسان را
نابود نموده و عده کثیری از علما و دانشــمندان خراسان را به
قتل رساندند .از مشــهورترین علمایی که در این واقعه کشته
شــد ،محمد بن یحیی فقیه مشهور شــافعی مذهب نیشابور
بود .تقریبا تمامی منابعی که از حمله غزها ســخن گفته اند،
شــهادت محمد بن یحیی را با اندوه فراوان ذکر کرده اند .او
شــاگرد غزالی بود و به جهت فتوایی که برضد غزها داده بود

و آنها را مهدور الدم شــمرده بود؛ با شکنجه شدید ِغزها کشته
ند تا فــوت کرد .این
شــد .غزها آنقدر خاک در دهانش کرد 
اقدام وحشیانه غزها باعث تحریک شــدید احساسات مردم
شد و مرثیه هایی برای وی سرودند .خاقانی در رثای او ابیاتِ
مشهوری را سروده است:

محمد مرسل نداشت کس
در دولت 
فاضلتر از محمد یحیی فنای خاک
او کرد روز تهلکه دندان فدای سنگ
وین کرد روز قتل دهن را فدای خاک
( نیشابوری 50 :1332 ،؛ کرمانی.)279 :1373 ،
غزان به همــراه محمد بن یحیی  ،ســی هزار نفــر دیگر را
کشتند و مســجد جامع نیشابور را از کشــته ها غرق نمودند.
از دیگر علمای مشهور خراســان که به ریاست شافعیه رسید
مســعود بن محمد بن مسعود

و در حمله غزها کشــته شــد،
طریثیثی ( 505-578ق) است  .او شــاگرد امام قشیری بوده
شــد  .طریثیثــی مدتی در
و در موضوعــات مختلف متبحر 
نظامیه نیشابور تدریس کرده و در کتاب الهادی موضوع های
مختلف فقه شافعی را مورد بررســی قرار داده است ( سبکی،
 .)7/297 :1386غزها عدة زیادی از دانشــمندان را کشتند.
در شرح حال بسیاری از علماء  ،اشاره به قتل آنان توسط غزها
شده اســت .در منابع ،مطالب مفصلي درباره نابودي بسياري
از مراكز علمي و نهادهای آموزشــی به دست آنان آمده است
(مجمــل التواریخ و القصــص ،)526-527 :1317 ،از جمله
مســجد عقيل و مدرســه

مراكز مهمي چون جامع منيعي ،
ابوعثمــان صابوني ويران گرديدنــد .ابن اثیر نــام برخی از
علمایی را که در نیشــابور ،جوین و طوس کشته شدند ،ذکر
کرده و می نویســد« :غزان در نیشــابور هرچه کتابخانه بود
ند و تنها برخی از آنها ســالم ماند» (ابن اثیر:1417 ،
ســوزاند 
مســجد عقیل و هفده مدرسه

 .)9/204ابن وردی از ویرانی
شافعیه و ویرانی کتابخانه ها خبر می دهد (ابن الوردی:1417،
. )2/62
مورد سروده است:
خاقاني مرثيه اي رسا در اين 
آن مصر معرفت كه تو ديدي خراب شد	
وان نيل مكرمت كه شنيدي بر آب شد
آن كعبه وفا كه خراسانش نام بود	
اكنون به پاي پيل حوادث خراب شد
عالوه بر اين ،خاقاني مرثيه هاي ديگري نيز درباره اين واقعه
ســروده اســت( .خاقاني 155 :1357 ،و  237و  . )239حمله
غزها باعث شد تا مدتها بازار علم از رونق بیافتد .ابن فندق که
خود معاصر با این حمله بوده می نویسد « :بیهق را در گذشته
تهامه صغری خوانده اند از کثرت فضالء و ادباءکه اینجا بوده
اند و امروز طراوتِ علم منسوخ شده است و همت طالب ادب
در مهاوی قصور و نقصان افتاده اســت » (ابن فندق:1361 ،
. )276
حوادثي كه پس از حمله غزها روي داد و پاره اي از تعصباتِ

رخراسان عصر سلجوقي
مذهب د
ِ
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خراســان يكي از علماي برجســته به عنوان رئيس شافعيان
انتخاب میشد .با توجه به اهميتي كه سلطان سنجر نسبت به
امور مذهبي قائل بود ،معمو ًال انتخاب رئيس شافعيان توسط
وي صورت میگرفت .سندي در دست است كه سنجر منشور
رياست شافعيان را به تاج االسالم عبدالكريم سمعاني مؤلف
االنساب تفويض نمود (منتجب الدين.)85-87 :1329 ،
برخي از زعماي شــافعي به صورت موروثــي اين منصب را
داشتند؛ نظير خاندان خجندي كه از علماي برجسته شافعيان
شمرده میشدند (قمي239 :1363،و .)249در برخي شهرها
چون هرات و خوارزم ،شــافعيان از اكثريت برخوردار نبودند،
اما با اين حال به سبب نفوذشــان در امور سياسي و مذهبي از
جایگاه و اعتبار خاصي برخوردار بودند.
عبدالقاهر بغدادي در كتاب الفَرق بين الفِرق كه در اين عصر
و در خراســان تاليف نموده به اعتقادات اهل سنت و جماعت
كه شــافعيان از مهمترین آنها میباشــند ،پرداخته اســت
(بغدادي .)312-365 :1358 ،در كتــاب تبصره العوام كه در
اوايل قرن هفتم هجري تاليف شــده ،شافعيان از حيث كالم
به شش گروه تقسيم شدهاند :مشبهه ،سلفي ،خارجي ،معتزله،
اشعري و يزيدي .هر يك از اين فرقهها اعتقادات خاص خود
را داشتهاند (علم الهدی .)97-107 :1364 ،
پیوند نزدیکی
مذهب شــافعی از اوائل قرن پنجم با تصوف 
برقرار نموده و به تدریج بسیاری از شافعیان به تصوف گرائیده
و از صوفیان برجســته گردیدند .چنانکه در شرح احوال بیشتر
دانشمندان ســده پنجم و ششــم به گرایش آنان به تصوف
برخورد می کنیم.

مذهبي ،منازعات و كشــاكش فرقه ها با يكديگر باعث شد تا
نابود شــود .بــه گفته ابن اثير «
بقاياي ويراني هاي آنان هم 
بر اثر كشاكش حنفيان و شافعيان هشــت مدرسه از مدارس
يد  ،پنج كتابخانه
حنفيه  ،هفده مدرسه از شافعيان ويران گرد 
ند و كتاب هايي
آتش گرفت  ،هفت كتابخانه را هم غارت كرد 
ند به ارزان ترين قيمت فروختند  .اينها
را كه به چنگ آورده بود 
وجود داشــت ،جز اينها
چيزهايي بود كه امكان شــمردن آن 
تلفات و خساراتي وارد آمد كه امكان شمارش آنها نبود» ( ابن
اثير 9/283 :1417 ،؛ ابن الوردي .) 62/2 :1417 ،
اين اختالفــات و درگیریهــای مذهبــی ،ويژگي اصلي
اين دوره شــده و حتي پس از حمله و كشــتار وحشيانه غزان
به خراســان نيز تشديد گردید .چون غزان نيشــابور را تخليه
كردند .مردم متعصب از موقعيت اســتفاده كرده و هر شــب
گروهي بر محله رقيب حمله میبردند و بخشــهايي از شهر را
ند و باعث
كه از خرابيهاي غزان در امان مانده بود؛ آتش میزد 
قحطي و وبا در شهر شدند .بازماندگان از تهاجم غزان در اين
ند (نيشابوري 51 :1332 ،؛ راوندي:1364 ،
مرحله كشته شد 
.)182
پس از ســنجر ،آي آبه به قدرت رســيد .او توانايي مقابله با
اين تعصبات را نداشــت و به ناچار ،نقيب علويان را به حبس
انداخته و گناه آتش زدن كتابخانه مســجد عقيلي را به گردن
او انداخت .شافعيان و حنفيان بر 
کرامیان وارد عمل شده
ضد ّ
و عده بسياري از آنها را كشــتند .اما بين شافعيان و حنفيان
نيز نبردهاي ســختي درگرفــت .مجالس درس شــافعيان
يد (ابن اثير:1417 ،
تعطيل شد و خانه امام الحرمين غارت گرد 
 .)9/251اين اختالفات در تمامي شــئون علمي ،سياســي
و اجتماعي تاثير گذاشــت و موجب تغيير اساســي در ،جبهه مهمترین دانشمندان شافعی
ان برجسته
خراسان در عصر سلجوقي 
بنديهاي سياسي و نظامات خاص اجتماعي گرديد.
شاهد ظهور دانشمند ِ
شــافعي مذهب بود؛ شــخصيتهايي چون ابوبكــر باقالني
مذاهب اهل سنت:
(د403.ق) (ســبكي 257/5 :1386 ،و ) 378؛ ابــن فــورك
(د406.ق) (ســبكي )127/5 :1386 ،؛ عبداهلل بن احمد قفال
 - 1شافعي
مذهب غالب در اين عصر شــافعي بوده و پيروان اين مذهب صغير(سبكي 53/5 :1386 ،؛ االسنوی )2/147 :1407 ،تأثیر
از حمايتهاي ســاطين ســلجوقي و به ويــژه خواجه نظام بسیاری بر فقیهان دهه های بعد گذاشتند .
الملك طوسی برخوردار بودند .با بررسي آثار رجالی شافعیان ابو محمد عبداهلل بن یوســف جوینــی (د 438.ق) پدر امام
همچون ،همچون كتــاب طبقات الشــافعيه الكبري تاليف الحرمین جوینی ،از دیگر دانشــمندان شــافعی است .او در
سبكي و طبقات الشافعیه ابن قاضی شــهبه و المنتخب من شــهرهای مختلف خراســان به تحصیل پرداخته و به تألیف
نمود (سبکی 5/73 :1407 ،؛ ذهبی،
چند اثر مهم فقهی اقدام 

السياق عبدالغافر فارســی؛ متوجه اين امر میشویم که بيشتر
علماي برجسته شــافعي در قرن ششــم ،در خراسان ظهور  ،17/617 :1405یافعی.)3/59 :1390 ،
ند و در حقيقت مركز عمده شــافعيان ،شــهرهاي بزرگ همزمان با جوینی ،اســماعیل بــن عبدالرحمن (د 449.ق)
كرد 
خراسان همچون نيشابور ،بوده است .در بسياري از شهرهاي مشــهور به ابوعثمان صابونی ملقب به شــیخ االســام از
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خاندان مشــهور صابونی از علمای بنام خراسان بود .او فقیه،
محدث ،مفسر و خطیبی توانا بود که حدود شصت و اندی سال
مجلس موعظه و تدریس فقه داشت  .در منابع درباره زندگی
و مجالس درسی و فقهی وی مطالب فراوانی آمده است  .پس
از مرگش قبرش زیارتگاه مردم شــد (فارسی-180 :1362 ،
 176؛ سمعانی 8/248-247 :1382 ،؛ سبکی -283 :1386 ،
.)4/271
محمد فورانی مروزی (
بزرگ شــافعیان مرو عبدالرحمن بن 
چند اثر مهم در فقه شافعی تألیف کرد  .کتاب
د 461ق) بود .او 
االبانه عن احــکام فروع الدیانه و العمده از مشــهور ترین آن
هاســت (ذهبی 18/264 :1405 ،؛ بغدادی،1/517 :1402 ،
یافعی .)3/84 :1390 ،ســبکی از این دو کتــاب ،مقداری از
مســائل فقه و غرائب آن را نقل کرده اســت (سبکی:1386 ،
 .)5/109از برجســته ترین دانشــمندان شــافعی خراسان،
عبدالملک بن عبداهلل مشهور به امام الحرمین جوینی (-478
416ق) اســت  .او صاحب چندین اثر مهــم در فقه و اصول
شافعی اســت  .امام الحرمین مدت چهار سال بر اثر تعصبات
مذهبی که عمیدالملک کندری به وجــود آورده بود ،به مکه
بود و باعث تعجب همگان
رفت و در آنجا به تدریس مشغول 
ید  .او بیشتر
شــد و به همین جهت ملقب به امام الحرمین گرد 
وقت خود را در مکه به تألیف کتاب نهایــه المطلب فی درایه
المذهب گذراند (فارســی ،508 :1362 ،ابن الوردی:1417 ،
 ،1/37یافعی.)3/127 :1390 ،
این اثر که در فقه و مذهب شــافعی تألیف شده تا سال ها بعد
یکی از متون اصلی فقهی شافعیان شــمرده می شد  .از دیگر
آثار او البرهان در اصول فقه اســت این اثر بر اســاس صحاح
مدون شــده و به گفته ذهبی همگان بــر صحتش متفق اند
(ذهبی.)18/471 :1405 ،
نویسد  ":این کتاب بر اسلوب
سبکی در توصیف البرهان می 
غریبی است و از افتخارات شافعیه شــمرده می شود و کسی
چند نفــر از مالکی ها این
بیفزاید  .

توانــد چیزی بــر آن

نمی
اثر را شرح کرده اند  .این شروح ســعی در تخریب چهره امام
الحرمین دارنــد" (ســبکی .)5/192-193 :1386 ،از آثار
دیگر او در علم فقه می تــوان به کتاب های الورقات ،مختصر
التقریب و االرشــاد اشــاره کرد .در منابع توصیفات بسیاری
از زندگی و اســتادان و مناظــرات مذهبی و شــاگردان امام
الحرمین آمده است (سبکی 5/165-191 :1386 ،؛ سمعانی،
 3/430-432 :1382؛ ابن قاضی شهبه 2/211 :1407 ،؛ ابن
جوزی.)1/394 :1990 ،
محمد غزالی
از شــاگردان مشــهور امام الحرمین ،ابو حامد 

( 450-505ق) اســت  .او ذوفنــون بــوده و در موضوعات
مختلف آثاری را به رشــته تحریر درآورده است  .از مهمترین
آثار وی در فقه شــافعی کتاب های الوسیط ،البسیط ،الوجیز و
الخالصه می باشد( .ســبکی .) 6/224-227 :1386 ،با توجه
به اینکه غزالــی مخالف جدی عقل گرایی اســت؛ لذا در آثار
ارد  .این مطلب را از
فقهی خود وابســتگی شــدیدی به نقل د 
کتاب الفتاوی به روشــنی می توان دریافــت  .غزالی مذهب
رسمی ســنت را بسیار خشــک و ظاهری می داند؛ لذا در ربع
اول کتاب احیاء علوم الدین بر خالف سایر آثار فقهی  ،تنها به
ظاهر و صورت عبادات نپرداخته است بلکه فلسفه ی عبادات
و معانی آن ها را نیز مورد بحث قرار داده است .
از مشهورترین خاندان های علمی خراسان ،خاندان سمعانی
هســتند  .عبدالکریم بن محمد بن منصور ســمعانی (-563
 506ق) از فقیهان برجسته شــافعی مذهب در این عصر می
باشد  .او در آغاز حنفی بود و ســپس به مذهب شافعی گروید

 .این تغییر مذهــب او باعث مخالفت های بســیاری گردید .
ســمعانی در موضوعاتِ مختلف آثاری را تألیف نموده که به
گفته ابن اثیــر هر چه که آورده به بهتریــن وجهی بیان کرده
و شمار اســتادانی که به خدمتشان رسیده متجاوز از چهار صد
استاد است (ابن اثیر .)9/335-334 :1417 ،در فهرستی که

سبکی از آثار او آورده  ،نام چند رساله فقهی به چشم می خورد
(ســبکی .)7/182-184 :1386 ،با توجه به اینکه ســمعانی
شــیخ شــافعیان خراســان بوده ،لذا آثارش در بین این فرقه
اهمیت مذهب شــافعی،
جایگاه واالیی دارد .نظر به جایگاه و
ِ
اد دانشــمندان شافعی ،در خراسان بســیار زیاد است و در
تعد 
اینجا تنها به برخی از مهمترین شخصیتها اشاره شد.
 - 2حنفي
دومين جماعت بزرگ مذهبي خراسان ،حنفيان بودند .مکتب
پیوند یافــت و مهمترین منطقة نفوذ
حنفی با کالم ماتریدی 
ماتریدیه ،شهرهای خراسان بزرگ بود .پادشاهان سلجوقي
پيرو مذهب حنفي بوده و پيروان اين مذهب در برخي شهرها
ند (علم الهدی،
چون خوارزم و بلخ از اكثريت برخــوردار بود 
 )91 :1364و بســياري از علمــاي آنها به تصــوف گرايش
يافتند .حنفيان بیشتر به مســلك معتزله معتقد بوده و با توجه
به مخالفتهایی كه با معتزله میشــد ،بخشنامه اي از سوی
القاهر باهلل در ســال 408ق در خصــوص ممنوعيت گفتگو
درباره آراء معتزله صادر شد .همچنين سب و لعن آنان بر منابر
شــد تا علماي حنفي دچار سختيهاي
در دهه هاي بعد؛ باعث 
شوند ( ابن اثير ) 7/649 :1417 ،
فراواني 

رخراسان عصر سلجوقي
مذهب د
ِ

سالطين سلجوقي براي حفظ آرامش جامعه ،جانب احتياط
را رعايت كرده و از علماي حنفــي حمايت میکردند .راوندي
اشــاره به حمایتهای بي دريغ سلطان ســنجر از خاندان آل
مازه كه از علماي مشــهور حنفي بودند و تقرب آنان به وي،
دارد (راوندي .)18 :1364 ،در واقع ســاطين سلجوقي خود
را وابسته به علماي حنفي میدانســتند و از اين رو بسياري از
تاييد علماي حنفي انجام میشــد .علماي
اقدامات آنان ،بــا 
حنفي ،خليفه عباسي را جانشــين حقيقي پيامبر میشمردند.
اعتقاد گرويدند.
به پيروي از آنان سالطين سلجوقي نيز به اين 
خود را غــام و مطيع خليفه
طغرل و آلپ ارســان هر يك 
میدانســتند (بنداري .)8-10 :1356 ،ســنجر در حمايت از
خليفه تالش بســيار میکرد .او زوال خالفت عباسي را باعث
طوفان و نزول بالي آســماني میدانســت (جويني:1355 ،
.)3/218
بناي چند مدرسهي حنفي به تقليد و شــيوه مدارس نظاميه
حاميان
براي تبليغ اين مذهب توســط برخي از دانشمندان و
ِ
اين فرقه انجام گرفت چنــان كه وزير شــرف الملك نايب
نظام الملك مدرسه اي به اين شــيوه بنا كرد(بنداري:1356 ،
 .)39افرادي چون زمخشري ،سرخســي ،نسفي ،مهمترین
دانشــمندان این فرقه بوده و نقش زيادي در گسترش مذهب
حنفی داشتند.
مهم ترين دانشمندان حنفی
در این عصر علمای حنفی چندین اثر مهم در فقه مذهبشان
تألیف کردند  .از معروف ترین آنان علی بن حســین ســغدی
(د 461.ق) است  .او ســاکن بخارا بوده و ریاست حنیفیه را بر
عهده داشــت  .کتاب النتف فی الفتاوی و شرح الجامع الکبیر
شــیبانی  ،از مهم ترین آثار او می باشند(حاجی خلیفه:1941 ،
 .)2/1925حنفیان با تألیف آثار سغدی تقویت شده و همواره
در مناظرات مذهبی بــه او پناه می بردند(ســمعانی :1382 ،
. ) 7/146
همزمــان بــا ســغدی ،علــی بــن محمــد بن حســن
بزدودی 400-482(1ق) شیخ و فقیه حنفیان در ماوراءالنهر
و صاحب طریقتی خاص در ماوراء النهر بود (سمعانی:1382 ،
 2/201؛ ذهبــی .)18/602-603 :1405 ،او مورد اعتراض
شدید شافعیان قرار داشــت .وی صاحب آثار مهمی در فقه و
اصول حنفی اســت که مهترین آن ها کنز الوصول در اصول
فقه ،المبســوط در یازده مجلد ، ،شــرح الجامع الکبیر تألیف
شــیبانی ،شــرح تقویم االدله در اصول می باشــد (بغدادی،
.)5/693 :1402
 - 1از اهالی بزده و آن قلعه مستحكمي است در شش فرسخي نسف در راه بخارا
(سمعانی.) 2/201 :1382
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مهمترین اثرفقه حنفی کتاب المبسوط تألیف شمس الدین
محمد بن احمد سرخســی(د483.ق) می باشــد .از زندگی

سرخسی اطالع چندانی در دست نیســت  .او در فقه ،اصول و
کالم تبحر خاصی داشــته اما به لحاظ اینکه حنفی بوده مورد
غضب ســاعیان و حاسدان قرار گرفت و ســرانجام به جهت
کرد چند سال در اوزکند 2زندانی شد و طالبان
فتوایی که صادر 
علم در زندان از محضرش فیض می بردنــد (بلخي:1350 ،
 336-338؛ ذهبــی .)18/177-178 :1405 ،او در زنــدان،
جلد بدون اینکه بــه کتابی مراجعه
کتاب المبســوط را در  15
کند تألیف نمود  .این اثر یک دوره کامل فقه حنفی است که از

شود و در هر باب ،جزئیات مسئله توضیح
کتاب صاله آغاز می 
داده می شود  .هیچ گونه ابهامی برای خواننده باقی نمی ماند.
از آثار دیگر سرخســی می توان به کتاب اصول سرخســی
جلد تألیــف نموده ،اشــاره کرد.
در اصول فقــه کــه در دو 
چند اثر از امام محمد شیبانی را شرح کرده است  .از
سرخسی 
مجلد است که
مشهورترین این آثار شرح الســیر الکبیر در دو 
در فقه حنفي تألیف نموده اســت  .این اثر نیز در زندان تدوین
شده و چون سرخسی به باب شروط رســید از زندان آزاد شد .
در آخر عمرش به فرغانه رفت و در آنجا به امالء آن پرداخت و
کرد (حاجی خلیفه .) 2/1014 :1941 ،متن اصلی
آن را کامل 
کتاب الســیر الکبیر تالیف محمد شیبانی (د 186.ق) به دست
نیامده تا با مراجعه به آن بتوان صحــت مطالب او را دریافت
فهمید که سرخسی قسمت هایی
اما از همین شــرح می توان 
از سلسله سندها را حذف کرده است( .سرخسي .)15 :1417 ،
عالوه بر این اثر ،شروح متعدد و آثار ديگري توسط سرخسی
تاليف شــده اســت  .تمامی این آثار در فقه و اصول حنفیان
ند (سرخسی،
بوده و حنفيان با آثار سرخسی بسیار تقویت شد 
 8-7 :1973؛ حاجی خلیفه .) 2/1378 :1941 ،شــیخ حنفیه
در سمرقند علی بن محمد اسپیجابی3سمرقندی (454-535
نزد نسفی و سمعانی فقه آموخت و سمعانی به تمام
بود  .او 
ق) 
مســموعاتش به او اجازه داد  .اســپیجابی آثار مهمی در فقه
حنفی تألیف کرد که مهمترین آن ها شرح مختصر الطحاوی،
و الفتاوی می باشند (بغدادی.) 1/696 :1402 ،
همزمان با اســپیجابی عمر بن عبدالعزیز بــن مازه (-536
 483ق) ملقب به حســام الدین از فقهیان مشــهور حنفی در
مرو می زیسته اســت  .او نزد سلطان ســنجر منزلت و اعتبار
خاصی داشــت و چند اثر در فقه حنفی تألیف نمود  .مهمترین

اوزکند ســرزمینی در ماوراءالنهــر از نواحی فرغانه ،وآخرين شــهر

-2
فرغانه اســت و بعد از آن دار الحرب مي باشــد (یاقوت الحموی:1995 ،
.)1/280
 .3اســپيجاب (اســفيجاب) نام ســرزمين بزرگي در بالد ماوراءالنهر در حدود
تركستان است وداراي شهرهاي بزرگي مي باشد ( ياقوت )1/179 :1995 ،
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عبارتند از  :الفتاوی الصغری ،الفتاوی الکبری،

آثار فقهی وی
شرح الجامع الصغیر شیبانی ،شرح أدب القاضی ،عمده المفتی
و المســتفتی و الجامع  .ابن مازه در نبرد قطوان در ســمرقند
کشته و در بخارا دفن شــد  .کتاب الجامع وی اهمیت زیادی
در فقه حنفی داشــت و توسط ورســکی (د  594ق) شرح شد
(بغدادی. ) 1/785 :1402 ،
در همین زمان نخســتین کتاب لغوی فقــه حنفی ،با عنوان
طلبه الطلبه فی اصطالحات الفقهیه توسط ابوحفص عمر بن
شد  .نســفی در این اثر
محمد نســفی ( 462-537ق) تألیف 

معانی الفاظ و کلماتی را که فقیهان حنفــی به کار می بردند،
خود را مقید به ابواب فقهــی نموده و در
آورده اســت  .مؤلف 
ضمن توضیحات خود ،از شواهد قرآنی و حدیثی بهره گرفته
است (نسفی .) 60-63 :1416 ،نســفی آثار دیگری در فروع
ارد (نســفی 22-23 :1378 ،؛ بغدادی:1402 ،
فقه حنفــی د 
.)5/783
    شيعه:
     - 1اماميه
شيعه اماميه در ايران و به ويژه در شهرهاي مختلف خراسان
از قدرت و قوت بســيار برخــوردار بود .ســلجوقيان در آغاز
حكومت خود نســبت به شيعه دشمني شــديدي داشتند ،به
عميد الملك كنــدري و تا حدودي
ويژه در سياســت مذهبي 
خواجه نظام الملك اين دشمني منظور شده بود ،اما به تدريج
و با ضعف ســلجوقيان  ،شــيعيان بار ديگر قدرت يافته و در
حكومت ســلجوقيان نفوذ كردند .يكي از علل اصلي دشمني
با اماميه اين بود كه ســلجوقيان آنان را با اسماعيليان يكسان
میدانستند.
خواجه نظام الملك دركتاب سياستنامه ،اجمالي از سياست
ضد شيعي ســلجوقيان را نقل میکند .او شــيعه را هم رديف

اند و دشــمنی خود را ایــن گونه بیان
گبران و جهودان مید 
میکند« :نه بر دين حميتشــان هســت و نه بر مال شفقت و
نه بر رعايا رحمت »( طوســی ،)215 :1378 ،ســپس از نفوذ
آنان در دستگاه اداري اظهار ترس كرده و ادامه میدهد « :در
مسعود و طغرل و آلپ ارسالن هيچ گبري و

روزگار محمود و
ترســايي و رافضيي را زهره آن نبودي كه بر صحرا آمدندي
و يا پيش تركي شــدندي و كدخدايان تــركان همه متصرف
پيشگان خراســان بودند و دبيران خراســان حنفي مذهب يا
شافعي باشند ...اكنون كار به جايگاهي رسيده است كه درگاه
و ديوان از ايشان بسيار شده است و در دنبال هر تركي دويست
از ايشان میدوند» (طوسی.)215 :1378 ،

عبدالجليــل قزويني نيز به اين قدرت يافتن شــيعه اشــاره
كرده و مینویســد « :در هيچ روزگاري اين قوت نداشتند كه
اكنون ،چه دلير شدهاند و به همه دهان سخن میگویند .هيچ
سرايي نيست از تركان كه در او ده و پانزده رافضي نيستند و در
دیوانها هم دبيران ايشانند» (قزويني .)53 :1331 ،قزويني
به مراكز مهم شيعه نشين ايران اشــاره كرده كه در بين آنها
شهرهاي بيهق ،مشهد علي بن موســي الرضا (ع) ،بخشي از
نيشابور ،از مراكز مهم شــيعيان در خراسان بوده است .اشاره
های دیگری به جمعیت غالب شیعیان در مشهد امام رضا(ع)
شده است (فارسی .)400 :1362 ،ياقوت مذهب مردم بيهق را
شيعه غالي میداند (ياقوت حموي.)1/538 :1995 ،
زياد بوده اســت .شيعيان در
نفوذ شــيعه در خوارزم و مرو نيز 
امور مهم حكومت نفوذ كرده بودند ،چنــان كه چندين نفر از
مشــاوران خليفگان بغداد ،شيعه مذهب
وزيران سلجوقيان و
ِ
ِ
بودند كه مهمترین آنان تاج الملــك ابوالغنائم قمي ،خلف و
جانشين نظام الملك و وزير ملكشاه و بركيارق ،و شرف الدين
ابوطاهر مهيســه قمي و معين الدين بونصر كاشــي هر دو از
وزيران سلطان سنجر(قزويني 220 –221 :1331 ،و )280و
محمد بن علي وزير المستظهر عباسي ،و شرف الدين
هبه اهلل 
انوشيروان بن خالد كاشاني وزير المسترشد عباسي و محمود
بن ملكشــاه بودند .وجود مراكز و مدارس متعدد شيعيان و نيز
نفوذ عده اي از شيعيان در دستگاه سياسي سلجوقيان ،موجب
شد تا شيعيان در انجام امور مذهبي خويش آزادي عمل داشته
باشند .برپايي عزاداري در عاشورا ،از مهمترين مراسم مذهبي
شناخته مي شــد ،كه در مواردي اين مراسم موجب برخوردها
و درگيري هاي مذهبي میگرديد ،چنان كه در ســال 510ق
آشوب بزرگي در مشــهد روي داد ( ابن اثير 8/617 :1417 ،؛
ابن جوزي 347 :1412 ،و  9/ 264؛ ابن كثير12/221 :1408 ،
).
از ديگر مجالس شــيعيان كه در گســترش مذهب شيعه نيز
استفاده میشــد ،مجلس منقبت خوانان میباشــد .در اين
شــد و در
مجالس به مناقب حضــرت علي (ع) پرداخته می 
مواردي سخنان مناقبيان به افراط كشيده میشد .عبدالجليل
قزويني گزارش هايي از اين مجالس نقل میکند كه نشــان
از اقتدار شيعه در عصر ســلجوقي دارد (قزويني-77 :1331 ،
 .)75اهل ســنت در برابر اين مجالس افرادي به نام فضايل
خوان را تربيت كردند كه فضايــل ابوبكر ،عمر و اصول جبر و
تشبيه و امثال اين امور را به شعر میخواندند (قزويني:1331 ،
.)33-35
وجود علماي برجســته اي چون عالمه طبرسي در خراسان،

رخراسان عصر سلجوقي
مذهب د
ِ

نشان از رونق مراكز علمي و تربيتي شيعه دارد .به ويژه اينكه
شيعيان بيهق مدتي از ايشــان دعوت نمودند تا به بيهق آمده
و بين آنها ساكن شــود .با مراجعه به آثار رجالي شيعه در اين
عصر ،همچون معالم العلماء ابن شــهر آشــوب و فهرســت
منتجب الدين متوجه اين واقعيت میشــویم كه خراسان در
اين دوره ،شاهد ظهور دانشمندان شيعي بسياري بوده است،
كه در موضوعهاي مختلــف آثار علمي گرانســنگي تاليف
نمودهاند.
مهمترين دانشمندان شیعه
مشــهد علی بن موســی

شــهرهایی چون بیهق ،طوس و
الرضا(ع) ،مراكز اصلي شــيعيان در خراســان به شــمار مي
آمدند .در منابع رجالی شرح مختصری از زندگي عالمان شيعة
خراسان آمده است  .عالم برجســته ی این دوره شیخ طوسی
است که رهبری تشیع را بر عهده داشت و مهمترین آثار فقهی
توسط او تدوین گردیده و فقه شــیعه تحت تأثیر آثار وی قرار
گرفت  .لذا فقیهان این دوره را مقلده گویند .
دانشــمنداني همچون ســار بن عبدالعزیــز (د 448.ق)
مؤلف المراســم العلویه و االحکام النبویه و المبسوط؛ قاضی
عبدالعزیز بن بــراج (د 481.ق) مؤلف الجواهــر فی الفقه و
المهذب ؛ نظام الدین صهرشتی (درگذشته اواخر سده ششم)
مؤلف اصباح الشیعه بمصباح الشــریعه ؛ ابن زهره ( د  585ق)
مؤلف غنیه النزوع از مهمترین فقیهان شیعه در این دوره بوده
و از آثار شیخ طوسی تاثير بسياري پذيرفته بودند.
برجسته ترین عالم شیعه در خراسان عالمه طبرسی ( د548
ق) می باشــد .به لحاظ اينكه مهمترين تخصص او در تفسير
مي باشــد ،لذا او را به عنوان شيخ المفســرين مي شناسند .او
در فقه صاحب نظــر بوده و در آثار تفســیری خود تبحرش را
در این زمینه به خوبی نشــان داده است  .در فهرست آثار وی،
کتاب المنتخب من مســائل الخالف به چشــم می خورد .او
همچنین صاحب فتواهای خاصی می باشد (کریمان:1340 ،
 85و .)1/244شاگردان او نقش مهمی در گسترش فقه شیعه
در خراسان داشتند .
از دیگر دانشمندان شــیعه ابوجعفر محمد بن حمزه طوسی
مشهدی ( در گذشــته پس از  566ق) مشــهور به ابن حمزه
است .او از شاگردان شیخ طوسی بوده و آثار گران سنگی را در
فقه شــيعه تألیف نمود که مهمترین آن ها الواسطه الرائع فی
الشرایع  ،و الوسیله الی نیل الفضیله می باشند (منتجب الدین،
نزد علمای شیعه
 .)164 :1404این دو اثر از اهمیت بســیاری 
برخوردار است و به جهت تألیف کتاب الوسیله او را به صاحب
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الوســیله ملقب نموده اند .از ابتکارات او این اســت که عموم
فقیهان عبادات را در پنج باب نمــاز ،زکات ،روزه ،حج و جهاد
دانسته اند  .ابن حمزه در کتاب الوسیله آن را در ده باب آورده و
غسل جنابت ،خمس ،اعتکاف ،عمره و رباط را بر پنج باب اول
افزده است .
زید بیهقی (-565
از دیگر دانشمندان برجستة شیعه علی بن 
 493ق) مشهور به ابن فندق اســت .یاقوت به نقل از مشارب
التجارب تألیف ابن فندق ،شــرح حال مفصلی از او ارائه می
هفتاد اثر علمی
کند (ياقوت الحموي  )4/1760 :1414 ،از او 
ياد شده كه در بين آنها شرحي بر نهج البالغه با عنوان معارج
نهج البالغه و نيز كتاب مشــهور تاريخ بيهق ديده مي شود.
همچنين نام چند کتــاب که در فقه و اصول تألیف شــده ،به
چشم می خورد که عبارتند از  :المختصر من الفرائض در یک
مجلد ،الفرائض بالجدول ،اصول الفقــه ،ایضاح البراهین فی
االصول (ياقوت حموي .) 4/1760 :1414 ،متأســفانه از این
آثار هیچ یک باقی نمانده است.
 - 2اسماعيليه
امامت اســماعیل پسر بزرگ امام
فرقه اسماعيليه معتقد به ِ
جعفر صادق(ع) بودند .آنان با دعوتهاي گســترده ابوعبداهلل
شيعي موفق شدند تا در ســال 297ق دولتی در افریقیه به نام
فاطمیان تشکیل دهند .اين دولت تا سال 567ق ادامه حيات
داد .در اين ســال ،صالح الدين خطبه را به نــام خليفه بغداد
خواند و دولت فاطميان منقرض گرديد .در قرن پنجم قمري،

خليفه فاطميان در مصر ،المســتنصر باهلل(427-487ق) بود.
اســماعيليان ايران به رهبري حسن صباح،
پس از مرگ وي
ِ
معتقد شده و به نزاریه مشهور
فرزند بزرگ وي 
به امامت نزار 
گردیدند و اسماعيليان مصر به خالفت المستعلي باهلل اعتقاد
پيدا كرده و مستعلويه ناميده شــدند .اين بزرگترین شکاف در
فرقه اسماعیلیه بود.
در اواخر قــرن پنجم و اوائل قرن ششــم ،فرقــه نزاریه با
فعالیتهای حسن صباح در ایران گسترش پیدا کرده و سازمان
مذهبي جديدي را پي ريــزي نمود .آنان تا ســال 557ق از
امامي مســتور پيروي میکردند و رهبري آنــان با حجت و
داعي امام مستور بود .در این زمان حسن دوم به امامت رسید.
وی در ســال 559ق اعالم قیامت نموده و عبادات را از دوش
اسماعیلیان برداشت .در دور قيامت ،اسماعيليان همواره خود
را در عبادت میدیدند .دور قيامت تا سال 607ق ادامه يافت.
در اين تاريخ ،جالل الدین حســن معروف به نومســلمان به
امامت رسید .او بار دیگر اســماعیلیان را به عبادات اسالمی
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بازگرداند(جويني 3/227 :1355 ،؛ مســتوفي–523 :1339 ،
.)522
ويژگي عمده اســماعيليان اطاعت محض از امام مستور بود
كه دستوراتش توسط حجت به پيروانش ابالغ میشد .حجت
براي از ميان برداشــتن مخالفان خود دستور فتك و قتل آنان
را صادر میکرد و در واقع اين دوره مشــحون از كشــتارهاي
غافلگيرانه اي است كه توسط آنان انجام میشد.
اســماعیلیان نزاري به تدریج از اوائل قرن ششــم هجری
ِ
دارای قدرت و قوت بســيار شــدند .عده زيــادي از آنان در
جنوب خراسان ،و در منطقه قهســتان  ،و شهرهاي مختلف
ِ
آن پراكنده شــده و به عنوان قدرتي قوي در برابر سلجوقيان
اســماعيليان قهســتان در جنوب
شناخته میشــدند .رهبر
ِ
خراســان ،حســين قايني بود ،که از سوی حســن صباح به
اين منطقه اعزام شد .او شــهرهاي طبس ،قاين ،تون ،خور،
چند شــهر مهم ديگر منطقه را در قهستان
خوسف و زوزن و 
رآورد (ابن اثير .)9/218 :1417 ،ملكشاه بنا
به تســخير خود د 
يد نظام الملك سپاهي به فرماندهي قزل سارق به
به صواب د 
قهستان اعزام كرد .اين سپاه به جهت آنكه خبر مرگ ملكشاه
را شنيد ،پراكنده شد و اســماعيليان از خطر نجات يافتند .به
تدریج نفوذ اســماعيليان در امور سياسي و نظامي بسيار قوي
اد در نبردي كه بين ســنجر و بركيارق
شــد .چنان كه اميرد 
نمود (ابن اثير،
درگرفت ،از پنج هزار پياده باطني 1اســتفاده 
 .) 8/435 :1417وزيرانــي چون درگزينــي كه مدتي وزارت
سنجر را داشــت از آنان در امور مختلف سياسي خود استفاده
نمودند (بنداري.)168-169 :1356 ،
در خراسان حبشي بن آلتونتاش شــهرهاي بزرگ خراسان
را در دست داشت و ســنجر در ابتداي ورودش به خراسان با او
درگير نبرد سختي شــد .اين نبرد در واقع جنگ با اسماعيليان
شمرده میشد چرا كه سپاه حبشي از پنج هزار سوار اسماعيلي
اســتفاده میکرد .حبشــي شكســت خورده و به قتل رسيد
(بنداري 312-313 :1356 ،؛ ابن اثير8/435-434 :1417 ،
)  ،اما ريشه اسماعيليان كنده نشد و در سالهاي بعد مشكالت
بسياري را براي سلطان ســنجر پديد آورد .برخي از شهرهاي
ماوراءالنهر نيز صحنه نفوذ اسماعيليان گرديد .بغراخان حاكم
ماوراءالنهر براي جلوگيري از توســعه نفوذ آنان دست به قتل
زد (ابن اثير ،)8/48 :1417 ،اما
عام اســماعيليان اين منطقه 
پايگاه هاي آنان در بلخ و مرو نابود نشد.
امير اســماعيل بــن گيلكــي از مهمتریــن فرمانروايان
اسماعيلي منطقه قهســتان بود كه مدتها درطبس حكومت
 .1عنوان معروفي كه به خاطر تاويل قــرآن و اعتقاد به باطني بودن آيات قرآن به
اسماعيليان مي دادند.

مستقلي داشت .سلطان سنجر ،امير بزغش را كه از سرداران
نبرد با وي فرستاد .او پيشرويهايي كرده
بود دوبار به 
بزرگش 
و موفق به فتح طبس گرديد (ابن اثيــر ،)8/457 :1417 ،اما
نفوذ اسماعيليان افزايش بيشــتري يافت و سال بعد با غارت
كارواني از زائران در ري ،انتقام شكست خود را گرفتند.
نفوذ اســماعيليان به تدريج به شــهرهاي ديگر نيز رسيد و
برخي شهرهاي خراســان چون طريثيث (ترشــیز یا کاشمر
امروزی ) به طور كامــل در اختيار اســماعيليان قرار گرفت.
چنان كه بنداري مینویسد« :آنان به مردم حمله میکردند و
میکشتند ،هيچ پادشاهي از آنان در امان نبود .مردم دو دسته
شدند يا صلح كردند و يا دشمني میکردند كه در اين صورت
از حمله آنان در امان نبودنــد و هر كس صلح میکرد متهم به
عقايد و افكار آنان میگردید» (بنداري .)76 :1356 ،سلطان
سنجر در ســال 520ق وزير خود معين الملك ابونصر احمد
را به جنگ با اســماعیلیان طریثیث فرستاد .سپاهي ديگر نيز
به بيهق و آبادي طرز كه در دست اســماعيليان بود ،فرستاد.
اين هر دو سپاه عده زيادي از اســماعيليان را از بين بردند ،و
ند (ابن اثير .)9/10 :1417 ،در مقابل،
پيشرويهايي كسب كرد 
ند و مقرب جوهر،
اسماعيليان نيز دست به فتكهاي سياسي زد 
از غالمان خاصه سنجر را كشــتند ،هم چنين امير سپاه ساالر
ند (مجمل
برسق ازفرماندهان مهم سپاه سنجر را نيز كارد زد 
التواريخ و القصص.)409 :1317 ،
لشكركشيهاي ســنجر تنها محدود به خراســان نبود .او در
سال 521ق لشکر بزرگي را به الموت فرستاد و عده بسياري از
باطنيان رابه قتل رساند .بنا به گفته ابن اثير در اين لشكركشي
ند (ابن اثير،
بيش از ده هزار نفر از اســماعيليان كشــته شــد 
 .) 9/10 :1417ســلطان ســنجر بر اثر تهديد اســماعيليان
تا حدودي دست از دشــمني با آنان برداشــته و سعي در حل
مشكل از طريق مذاكره داشت (هاجسن .)132 :1369 ،اما با
قتل معين الملك بار ديگر ســنجر عزم خود را بر مقابله با آنان
جزم نمود و در ســال 528ق امير ارغش را براي فتح گردكوه
در خراســان فرســتاد .وي اين قلعه را به محاصره گرفت اما
با گرفتن مقداري پول دســت از محاصره برداشت (ابن اثير،
.)9/55 :1417
اين جنگهاي جســته و گريخته تا زمان حملــه غزها ادامه
يافت .اســماعيليان از درگيري سپاه ســنجر با غزها استفاده
كرده و به توابع خواف حمله بردند .محمد بن انر از ســرداران
ســنجر به مقابله آنان پرداخت و عده اي از بزرگان اسماعيلي
را كشــت .اگر حمله غزان درميان نبود قلعه هــاي بي دفاع
اسماعيليان به تصرف سلجوقيان در میآمد.

رخراسان عصر سلجوقي
مذهب د
ِ

اســماعيليان در ســال 552ق با قتل عام حاجيان خراسان
انتقام خود را از خراســانيان گرفتند (ابن اثيــر243 :1417 ،
 .)9/شــواهدی از وجود قرامطه (اســماعیلیان) در سمرقند
ارد (نســفی .)438 ،204 ،202 :1378 ،چنــان كه
وجــود د 

پيدا است اســماعيليان از بزرگترین مشــكالتي بودند كه
سالطين سلجوقي با آنان دست به گريبان بودند .تاكيد بسيار
فتك افراد ،از اين تفكر آنان سرچشمه
اســماعيليان بر قتل و ِ
میگرفت كه غيــر اســماعيليان را كافر و دشــمن خويش
میشمردند .در طي دوره حكومت سلجوقيان دو ،يا بنا بر نظر
عده اي ،سه امام مستور بر اسماعيليان امامت نمودند .حجت،
وظيفه واسطه بين امام و پيروانش را داشت و انتخاب رؤساي
اسماعيليان در مناطق مختلف توسط او انجام میشد .پس از
حجت مقام داعي قرار داشــت .خراســان در اين عصر شاهد
ظهور ناصر خســرو به عنوان يكي از داعيان بزرگ اسماعيلي
بود .ناصر خســرو با تاليف آثــاري چون وجه ديــن ،خوان
االخوان ،جامع الحكمتين ،روشنايي نامه ،گشايش و رهايش،
زاد المســافرين ؛ نقش بســزايي در تدوين ،حفظ و گسترش
تفكر اسماعيلي داشت و سرانجام همين فعاليتهاي او موجب
نفي بلــدش گرديد .علماي اســامي نيز در برابــر اين آثار،
تاليفاتي را در رد اســماعيليان نوشتند ،مشهورترين اثر در اين
زمينه كتاب فضايح الباطنيه تاليف امام محمد غزالي اســت.
غزالي اين اثر را به درخواســت خليفه المستظهر باهلل عباسي
نوشــت و از اين رو به نام المســتظهري نيز شناخته میشود.
رد عقايد اســماعيليان در موضوعات
غزالي در ايــن اثر بــه 
مختلف به ويژه در موضوع اعتقاد آنان به امام پرداخته است و
تاييد خالفت عباسي ذكر میکند.
در پايان كتاب داليلي را در 
او هم چنين كتابي به نام قســطاس تاليف نمود كه گفتگويي
است ميان او و يكي از دوستان اســماعیلیاش ،و در آن اصل
لزوم پيروي از امام معصوم را رد كرده اســت .در مناب ِع رجالي
به نام برخي آثــار ديگر كه در همين دوره در رد اســماعيليان
نوشته شــده بر میخوریم ،به عنوان نمونه دو كتاب جوابات
االســماعيليه و جوابات القرامطه در همين عصر توسط عالم
شيعي مذهب ،خليل بن ظفر خليل اسدي تاليف شد(منتجب
الدين.)69 :1404 ،
نتيجه گیری
شــاهد ظهور مهمترین و

خراسان در ســده دوره سلجوقي،
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بزرگترین دانشمندان مســلمان بود .از مهمترین دالئل این
رونق علمی  ،ثبات نسبی سیاسی ،در دوره سلجوقیان ،به ویژه
دوره طوالنی حکومت سلطان ســنجر ،و حمایتهای گسترده
ســلجوقیان از دانشــمندان و مراکز و نهادهای آموزشی بود.
هرچند حمله هاي خارجي باعث وقفــه هايي كوتاه مدت در
روند علمي و مذهبي گرديد ،اما اين امــر زودگذر بود .در این

دوره در شــهرهای مختلف خراســان به ویژه نیشابور ،رونق
علمی بســیاری وجود آمد .این رونق علمی تــا آن زمان بی
ســابقه بوده و پس از آن نیز ،چنین رونق علمی در خراســان
به وجود نیامد .برجســته ترین و مهمترین دانشمندان برخی
فرقه های مذهبی ،همچون شــافعی و حنفــی در این عصر
ظهور کردند .این موضوع باعث شــد تا  ،گرانسنگ ترین آثار
فقهی و مذهبی این دو فرقه تدوین و تالیف گردیده  ،و رشــد
و تکاپوی علمی قوی در بین شافعیان و حنفیان به وجود آمد.
خاندانهای مشهور و مهمی همچون خاندان جوینی و برجسته
ترین فرد این خاندان  ،امام الحرمین جوینــی  ،و نیز خاندان
صابونی و برجســته ترین فرد این خاندان  ،اسماعیل صابونی
 ،که حدود بیست سال خطابت نیشــابور را برعهده داشت .او
پس از مرگش در مدرسه ای در نیشابور دفن گردید .سمعانی
بارها به زیارت قبر او رفته و اشاره مي كند كه همواره بر مزار او
دعا مستجاب می گردد (سمعانی .)8/248 :1382 ،حمایتهای
دولت سلجوقی از شــافعیان و ظهور هزاران دانشمند شافعی
باعث شــد تا تاثیر زیادی در گســترش و اســتحکام اندیشه
های شــافعیان به وجود آید .در اين عصر ،مذهب حنفی نیز از
استحکام بسیاری برخوردار گردید ؛ خاندان مشهور صاعدیان
نیشــابور که از پیشــوایان حنفیان بودند و ابوالعالء صاعد بن
محمد قریب چهل سال پیشوای حنفیان نیشابور بود .تدوين

آثار گرانسنگ حنفي در اين دوره صورت گرفت .اسماعیلیان
مهم ترین فرقه ای بودند که با حکومت ســلجوقی منازعات
و درگیریهای بسیاری داشــتند .آنان هر چند كه از نظر تاليف
و نگارش متون اعتقادي نسبت به ســاير ف َِرق ،كمتر فعاليت
داشتند ؛ اما از لحاظ سياسي و نفوذ و تصرف قلعه هاي بزرگ
مستحكم خراسان؛ فعاليت گســترده اي انجام دادند .اين
و
ِ
ویژگی ها  ،باعث به وجود آمدن منازعات و رقابتهای مذهبی
و فرقه ای در میان گروهها و فرقه های مســلمان گرديد و به
روند علمــی و مراکز و نهادهای
طور طبيعي تاثیر منفی را بر 
آموزشی گذاشت.
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