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تاریخ دریافت92/8/6:
تاریخ پذیرش92/10/1 :
چكيده:
خراســان در ســده پنجم و ششــم از تركيب مذهبي خاصي برخوردار بود .منازعات مذهبی و درگیری
بین مذاهب مختلف ،ویژگی اصلی این دوره است .تعصب غزنویان نســبت به اهل سنت ،باعث سختگیری
شدید نسبت به شیعیان گردید .سیاســت 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 شدیدی به وجود آید .حمله غزها به خراسان موجب ویرانی و کشتار شدیدی گردید؛ به
دنبال این حمله درگیریهای شدید فرقه ای و مذهبی شکل گرفت.
مذهب غالب ،شــافعي بوده ،پس از آن مذهب حنفي كه مورد اعتقاد پادشاهان ســلجوقي است ،قرار داشته
است .حنبليان در چند شهر به ويژه در هرات پيرواني داشــتند .تا آنجا كه از منابع بر میآید ،دانشمند برجسته
مالكي مذهبي در خراســان حضور نداشته اســت .شــيعيان امامي از جايگاه خاصي برخوردار بوده و برخی از
دانشمندان برجسته شــیعه در این عصر می زیستند .اسماعيليان در شــهرهاي مختلف نفوذ زيادي داشته و
همواره با دولت سلجوقيان ،منازعات سياسي شديدي داشــتند .همچنین تعداد اندكي از زيديان در خراسان
میزیســتند .پیروان ادیان مســیحیت و یهود نیز در خراسان ،به صورت محدود می زیســتند و داراي مراكز
عبادي خاصي بودند.
واژگان کلیدی:
خراسان؛ منازعات مذهبي؛مذاهب اهل سنت؛ شيعيان امامي؛ اسماعيليان؛ مسيحيت؛ يهود.

 .1استاديار گروه تاريخ وتمدن ملل اسالمي دانشگاه علوم اسالمي رضوي dr.rohy@gmail.com
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مقدمه
خراســان بزرگ يكي از مهمترين مراك ِز علمي و مذهبی
ِ
جهان اسالم شناخته مي شــود ،که مذاهب و فرقه هاي
مختلف اسالمی در آن رشد و تکاپو داشته اند .قرن پنجم
و ششــم هجري يكي از شــكوفاترين دوره هاي علمي
و فرهنگي خراسان بود .خراســان در آغاز قرن پنجم ،با
حكومت غزنويان معاصر بوده و پس از چندي سلجوقيان
بر خراسان مسلط شده و تا نيمه قرن ششم ادامه يافت.
در اين عصر مراكز و نهادهاي علمي و مذهبي بســياري
به وجود آمده و به ويژه در نيشابور ،رونق علمي و مذهبي
مذاهب مختلف فکری و
خاصي شــكل گرفت .مکاتب و
ِ
اعتقادی ،در خراســان رونق گرفته و پيروان بسياري به
دست آوردند .اغلب ساكنان شــهرهاي مهمي همچون
نيشابور ،شافعي بوده و حنفيان و شيعيان در اقليت بودند،
كراميان نيز از اعتبار ويژه اي برخوردار بودند.
در كنار آنها ّ
غزنویان بــه حمایت از خلیفــه بغداد برخواســته و خود
را مدافع تســنن معرفی مــی نمودند .مذهــب غالب در
كرامیه بوده است .از مهم ترین و
نيشــابو ِر عصر غزنويّ ،
كرامیه گرایش یافت،
معروف ترین سياستمداراني که به ّ
ســبكتگين بود .او از دانشــمندان اين عصر در خصوص
كراميان پــرس و جو مي كــرد (ذهبي،
زهــد و عقائــد ّ
كرامیان
27/168 :1413و .)29/70عتبی از تالش های ّ
برای اثبات عقیده خــود در دوره غزنویان و به ویژه عصر
ســلطان محمود خبر می دهد .محمود غزنوي همچون
كرامیان برخواســت و در نزاع بين
پدرش به حمایــت از ّ
كرامیه به رياست محمد بن محمشاد
كرامیه و اشعريه ،از ّ
ّ
(درگذشته به ســال 421ق) حمايت كرده و آنان را غلبه
كرامیه
داد (عتبي .) 394-393 :1382 ،از جمله مخالفان ّ
در دوره غزنوي ،ابن فورك بود .مناظراتی بین ابن فورک
كراميان در حضور ســلطان
و محمد بن هیصــم ،رئيس ّ
محمود ،درباره استواء (تکیه زدن خداوند بر عرش الهی)
انجام شد .سلطان جانب ابن هیصم را گرفته و ابن فورک
را طرد نمــود (ابــن کثیــر .)12/38 :1408 ،ابن فورك
كرامیه،
كرامیه داشــت و چند بار ّ
حمله هاي شديدي به ّ
از او نزد ســلطان محمود ســعايت كردند و سرانجام وي
را در سال 406ق ،مســموم و به قتل رساندند .مناظرات
كرامیه شــهرت بسیاری در منابع دارد
و برخوردهای او با ّ
(سبكي 4/127-130 :1386 ،؛ ذهبي.)17/487 :1405 ،
مدفن او در نیشــابور زیارتگاه مردم شــده و در آنجا دعا
اجابت می گردید و مردم برای استسقاء به آنجا می رفتند
(فارسی.)7 :1362 ،

اطاعت محض
محمود به ايجاد رابطه با خالفت عباسي و
ِ
از عباســيان مقيد بود .او از خليفه القادر باهلل القاب يمين
الدوله و اميــن المله را دريافت نمــود (گرديزي :1363 ،
 .)381برخورد محمود با معتزله و عقــل گرایان همانند
شیعه و اسماعیلیان  ،بسیار سخت و خشــن بود و با آنان
با شــدت تمام مبارزه می کرد .اعدام فرستاده فاطمیان،
تاهرتی نمونه آشــکار این برخورد بــود (عتبی:1382 ،
.)373-369
از اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم ،نفوذ ســلجوقيان
در خراســان گســترش يافت .اجداد ســلجوقيان در اثر
تبليغات مســلمانان و تمــاس با درويشــان و بازرگانان
مسلمان نسبت به دين اسالم تمايل پيدا كردند .حسيني
از تمايل تقاق ( دقاق) پدر سلجوق به اسالم و ممانعت از
غارت بالد اسالم توســط يبغو ،خبر میدهد و مینویسد:
پس از مرگ وي (دقاق) ،ســلجوق پســرش به جاي او
نشست .او روزي با سپاه خويش رو سوي ديار اسالم كرد
و به مذهب همايون حنفي درآمد و سپس آهنگ جند كرد
و عمال كافران را از آنجا براند (حسيني.)35-36 :1380 ،
سلجوقيان در ســالهاي اوليه حكومتشان نسبت به ساير
مذاهب تعصب روا میداشــتند .اما به تدريج از ميزان اين
تعصب كاسته شد و به همه فرقهها بجز اسماعيليان اجازه
فعاليت مذهبي و سياســي دادند .احترام به ساير فرقهها
تا آن حد بود كه برخي از ســاطين ســلجوقي به ديدار
علماي مذاهب مختلف میرفتند .حمايت هاي سالطين
و وزيران سلجوقي ،از مذاهب اسالمی به طور گسترده ای
وجود داشــت؛ چنان كه عبدالجليل قزويني مي نويسد :
حقيقت آن است كه در بالد عالم از بسيط زمين هر خيري
كه از مسلماني ظاهر مي شود از مدارس و مساجد و خانقاه
و منابر و ســنت ها نيكو و دفع بدعت ها به بركات و قوت
تيغ آل سلجوق است ( قزويني . )49 :1331 ،
پراکندگی مذهبی خراسان
دربارهــي پراكندگي مذهبــي در خراســان ،برخي از
نويســندگان نظرياتــي را مطرح کردهانــد .عبدالجليل
قزويني كــه در همين عصر میزیســته بــه پراكندگي
مذاهــب رايج در مناطــق مختلف به ويژه در خراســان
پرداخته اســت و مینویســد :در خراســان از نيشــابور
تا اوژكند و ســمرقند و حدود بالد تركســتان و غزنين و
ماوراءالنهر همه حنفي مذهب باشــند و به توحيد و عدل
خداي تعالي و به عصمت انبياء معتقدند و به منزلت اهل
بيت مقر و به فضل صحابه معترف و به خوارزم معتزالن
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عدلي مذهب باشــند و به فقه ،اقتدا به امام ابوحنيفه كنند
و در اصول ،مذهب اهــل بيت دارند مگر در دو مســئله
امامت و وعيد كه خالف كنند .مشــاهد ائمه و مشــهد
رضا و قم و كاشان و سبزوار و ...همه شيعه اصولي امامي
باشــند (قزويني .)493 :1331 ،مقدسي نيز توصيفاتي از
وضعيت مذهبي خراسان آورده است؛ او مینویسد  :پاره
اي از اين بالد همچون چاچ ،طوس ،نســا ،ابيورد ،طراز،
دندانقان ،اسفراين و جوين شافعیاند .در هرات و ختل و
کرامی میزیستند (مقدسي:1967،
جوزجان جمع كثيري ّ
.)336
ویژگی های مذهبی خراسان
خراســان مركز اصلي گســترش نحله هاي مذهبي و
ويژگي
برخي انديشــه هاي كالمي بــود  .مهمتريــن
ِ
مذهبي خراسان در سده پنجم و ششــم ؛ غلبه تعصبات
ِ
مذهبي و حمايتهاي مفرط پيروان مذاهــب بود ؛ كه در
موارد بســياري به جنگهاي خونين منجر میشــد .علم
خالف و فــن مناظره رونق فراواني يافــت و تمامي امور
سياســي و اجتماعي تحت الشــعاع مذهب قرار گرفت.
رقابتها و مجــادالت مذهبي بين مذاهــب اربعه اهل
سنت و همچنين بين شيعه ،و شــافعيان و حنبليان چنان
افزايش يافته بود ،كه به دســته بندي ميان پيروان آنان
منجر گرديد.
تاليف آثاري در ترجيح و تفصيل مذاهب بر يكديگر رواج
بسيار يافت .چنان كه امام الحرمين جويني كتاب مغيث
الخلق في اختيــار الحق را در تفضيــل و برتري مذهبي
شافعي بر حنفي نوشت(يافعي 3/127 :1390 ،؛ سبكي،
 )5/171 :1386و امام محمد غزالي رســاله اي در اصول
فقه بر ضد ابوحنيفه و مذاهب او نوشت .در منابع ،مطالب
فراواني از اين درگيريهاي مذهبي نقل شده است (ر.ك:
بنــداري 60 :1356 ،و  228؛ بلخي 338-340 :1350 ،؛
ابن فندق 269 :1361،؛ ابــن اثير 8/506 :1417 ،و -30
9/29؛ سبكي.)4/208 :1386 ،
حاكمان ســلجوقي نيز به اين اختالفــات دامنزده و با
حمايت از يك فرقه موجب تشــديد فتنه میشدند .بازار
تهمت و افترا در اين عصر رونق بســيار يافت .پيروان هر
مذهب ضمن ايرادهايي كه بر مذاهب ديگر میگرفتند،
به تاليف آثــاري در رد يكديگر پرداختند .مشــهورترين
اثري كه به معايب يك فرقه پرداخته است ،کتاب فضايح
الروافض اســت .مؤلف ايــن اثر احتما ً
ال شــهاب الدين
تواريخي بوده كه مدتي از عمرش پيرو مذهب تشيع بود.
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او از ديدگاه خود ،براي شــيعيان شصت وهفت فضيحت
نقل كرده اســت .در رد اين اثر عبدالجليــل قزويني در
سال 560ق كتاب بعض مثالب النواصب في نقض بعض
فضايح الروافض را تاليف كرد كه به كتاب النقض مشهور
اســت .عبدالجليل قزويني عالوه بــر رد كتاب فضايح
الروافض به ذكر برخي مثالــب 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 نیســت .در ســایر كتابهاي
ديگر اين عصر چون الملل و النحل شهرستاني و تبصره
العوام علم الهدي و الفرق بين الفــرق عبدالقاهر بغدادي
و آثار مشــابه نيز از ذكر فضايح فرقه هاي مختلف غفلت
نشده است .اين روش تاثير بســيار منفي بر جامعه باقي
گذاشت ،و باعث رشد تعصب ،و بوجود آمدن درگيريهاي
سياســي شــد ،چنان كه در مواردي برخي موضوعهاي
جزئي موجب بروز اختــاف و حتي جنگ بين فرقه هاي
مختلف میشد .در مناقشاتي كه پیروان مذاهب مختلف
با يكديگر داشتند ،سخنان عجيبي درباره يكديگر مطرح
میکردند چنان كه سراســر كتاب النقض مملو از پاسخ
گويي به اين گونه تهمت ها به شــيعه میباشــد (ر.ك:
قزويني 450 ،449 ،373 ،85 ،84 ،49 :1331 ،و .)463
تعصب مذهبي حاكمــان و وزيران
سياســت مبتني بر
ِ
ســلجوقي به ويژه عميد الملك كنــدري و خواجه نظام
الملك طوسي ،باعث دامن زدن به اين اختالفات میشد.
ســختگيري و تعصب عميدالملك كندري وزير طغرل،
نسبت به شــافعيان باعث نتايج منفي بســياري شد .او
خود حنفي بود و به شــدت از حنفيــان حمايت میکرد و
از سلطان اجازه لعن شــيعيان را بر منابر گرفت (ابن اثير،
 8/358 :1417؛ بنــداري 34 :1356 ،؛ يافعــي:1390 ،
 .)3/77جمعي از حنبليان نيز مــورد بغض او قرار گرفتند.
عامالن دولت به دستور وزير ،شافعيان را تعقيب نموده و
از تدريس باز میداشــتند اين سياست نه تنها در خراسان
بلكه در عراق نيز اعمال شــد .بر این سیاســت ،بسياري
از روســاي مذهبي نيشــابور به زندان افتادند .ابوالقاسم
قشيري و امام الحرمين جويني از خراسان گريختند .امام
الحرمين مدت چهار سال تا رفع فتنه در مكه اقامت گزيد
(ابن اثير .)8/190 :1417 ،ابوســهل بن موفق از بزرگان
شافعي خود را به ري رساند و شكايت نامه اي به سلطان
طغرل سلجوقي نوشت .سلطان در مقابل دستور داد تا او
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تمام نمودی و با زهاد همراهی تمام داشــتی و با ایشان
را زنداني و اموالش را مصادره نمايند.
شــافعيان چون حق سخن گفتن نداشــتند دست به قلم خلوت کردی ( راوندی  171 :1364 ،؛ نیشابوری:1332 ،
بردند .قشــيري رســاله اي تحت عنوان الشكايه اهل .)45
السنه بحكايه مانالهم من المحنه نوشت (سبكي:1386 ،
 ،)3/15كه در سراسر مناطق اسالمي منتشر گردید و در تاثیر حمله های خارجی بر مذاهب مختلف در
آن از اتهاماتي كه بر شافعيان و اشعريان زدهشده ،سخن خراسان
گفته بود .ايــن كار نتيجه مثبتي نداشــت .نامههایی نيز حمله های اقوام بیگانه به خراســان باعــث تضعیف و یا
توســط ابوبكر بيهقي به كندري نوشته شد .سختگيري نابودی مراکز علمی و تغییر در امــور مذهبی می گردید.
و فشار بر شــافعيان تا زمان حيات طغرل ادامه داشت ،اما شكست ســلطان ســنجر از قراختائیان در نبر ِد قطوان،
پس از مرگ وي و به وزارت رســيدن نظام الملك همه باعث نابودي برخي از مراكز آموزشــي چــون كتابخانه
آن ســختیها برداشته شد .قشــيري و امام الحرمين بار حسن قطان مروزي شــد.گرچه قراختائیان به شهرهای
ديگر به خراسان بازگشتند و جلســات درس شافعيان بر خراسان آسیب جدی وارد نیاوردند ،اما در نبرد با سلطان
ســنجر تعدادی از دانشــمندان کشته شــدند .افرادی
پا شد(سبكي.)4/310 -313 :1386 ،
سياست حمايت از شــافعيان نيز نتايج منفي به بار آورد .همچون شــرف الزمــان محمد بن یوســف ایالقی که
خواجه نظام الملك طوسی قصد داشت با محدود كردن از حکیمان مشــهور خراســان بود در این نبرد کشته شد
فعاليت ساير مذاهب ،مذهب شــافعي را در سراسر قلمرو (ابن فندق .)125-126 :1421 ،همچنین ابو الفتح احمد
فقیهان بیهق  ،در این جنگ کشــته
سلجوقي اشــاعه داده و به تدريج ساير مذاهب را از رونق بن محمد بخاری از
ِ
بياندازد .نظــام الملك مدارس نظاميــه را اختصاص به شــد (ابن فندق .)240 :1361،چون ســنجر در این نبرد
شــافعيان داد و از علماي اين فرقه تجليل بســيارنمود ،شکست خورد  ،آتسز خوارزمشاه موقعیت را مناسب دید و
چنان كه ابن اثير مینویســد :هرگاه ابوالقاســم قشيري به خراسان حمله کرده و ابتدا سرخس را گرفت و به دیدار
و امام الحرميــن و ابوعلي فارمذي نــزد وي آمدند ،او به امام ابومحمد زیادی رفت .در مرو امــام احمد باخرزی ،
احترام آنها در برابرشــان مي ايســتاد و آنان را در كنار اهل مرو را شــفاعت کرد .خوارزمشــاه این شــفاعت را
خود مینشاند (ابن اثير 8/358 :1417 ،؛ سبكي :1386 ،پذیرفت  ،اما چون مردم قیام کردند  ،خوارزمشــاه شــهر
 .)4/309گرچه نظــام الملك جانب احتياط را از دســت را غارت کرد .در این غارت عده ای از علما کشــته شدند؛
نمیداد ،اما در منابــع از نبردهاي مذهبي بســياري ،به از جملــه ابراهیم مروزی فقیه شــافعی و علی بن محمد
سبب همين تعصب خواجه نظام الملك سخن رانده شده بن ارســان که ذوفنون بود و دانش بســیار داشــت ،و
است .در كتاب مناظره علماي بغداد كه توسط ابن عطيه شریف علی بن اسحاق که از بزرگان مرو شمرده می شد.
داماد خواجه نظام الملك تدوين شده ،به مجالس بحث و خوارزمشاه پس از ســرکوبی قیام ،عده زیادی از علمای
مناظره علماي شيعه و ســني در حضور ملكشاه و خواجه شهر را با خود به خوارزم برد ،از جمله آنها ابو محمد حرقی
فیلســوف ،ابو منصور عبادی ،قاضی حسین محمد بودند
نظام الملك پرداخته شده است.
سلطان ســنجر نيز به اين امر توجه خاصي نشان داد و در (ابن اثیر.)9/120 :1417 ،
تمدنی آتســز با این کار وقفه ای کوتــاه در مجالس علمی پدید
حيات فرهنگي و
حكومت او
واقع
دوران طاليــي ِ
ِ
ِ
ِ
حکومت سنجر آورد .او عده ای از دانشمندان را کشته و عده ای را با خود
خراسان شمرده مي شــود .دوره طوالنی
ِ
وضعیت علمی به
و آرامش نسبی که در شــهرهای مهم و بزرگ خراسان به خوارزم برد؛ اما با بازگشت ســنجر ،
ِ
حکم فرما بود ،باعث شــد تا خراســان به عنوان پناهگاه حالت قبل بازگشت.
و محل امنی برای دانشمندان شــناخته شود .این امنیت مهم ترين حادثه اي كه بر خراســان تاثير منفي گذاشت
و حمایتهــای دولتی باعث شــد تا مراکــز و نهادهای  ،حمله غزان به خراســان بود .شکست سلطان سنجر در
متعدد آموزشی در خراســان به وجود آید .راوندی به این مقابل غزها ،باعث شــد تا آنان به صورت وحشیانه ای به
حمایتها اشاره کرده و می نویسد :در عهد او (سنجر) خطه خراسان یورش برده و تمامی مراکز و نهادهای آموزشی
خوراسان مقصد جهانیان شد و منشأ علوم و منبع فضائل خراسان را نابود نموده و عده کثیری از علما و دانشمندان
و معدن هنر ،علمای دین را نیکو احترام فرمودی و تقرب خراسان را به قتل رساندند .از مشــهورترین علمایی که

درخراسان سده پنجم و ششم هجری
مذهب
ِ

در این واقعه کشــته شــد ،محمد بن یحیی فقیه مشهور
شافعی مذهب نیشــابور بود .تقریبا تمامی منابعی که از
حمله غزها ســخن گفته اند ،شــهادت محمد بن یحیی
را با اندوه فراوان ذکــر کرده اند .او شــاگرد غزالی بود و
به جهت فتوایی که برضد غزهــا داده بود و آنها را مهدور
الدم شمرده بود؛ با شکنجه شــدی ِد غزها کشته شد .غزها
آنقدر خاک در دهانــش کردند تا فوت کــرد .این اقدام
وحشیانه غزها باعث تحریک شدید احساسات مردم شد
ابیات
و مرثیه هایی برای وی سرودند .خاقانی در رثای او ِ
مشهوری را سروده است:
در دولت محمد مرسل نداشت کس
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 همراه محمد بن یحیی  ،ســی هــزار نفر دیگر
را کشتند و مســجد جامع نیشابور را از کشــته ها غرق
نمودند .از دیگر علمای مشهور خراســان که به ریاست
شافعیه رسید و در حمله غزها کشته شد ،مسعود بن محمد
بن مســعود طریثیثی ( 505-578ق) اســت  .او شاگرد
امام قشــیری بوده و در موضوعات مختلف متبحر شد .
طریثیثی مدتی در نظامیه نیشــابور تدریــس کرده و در
کتاب الهادی موضوع های مختلف فقه شــافعی را مورد
بررسی قرار داده است ( ســبکی .)7/297 :1386 ،غزها
عدهی زیادی از دانشــمندان را کشــتند .در شرح حال
بســیاری از علماء  ،اشــاره به قتل آنان توسط غزها شده
است.
در منابــع  ،مطالب مفصلــي درباره نابودي بســياري از
مراكز علمي و نهادهای آموزشــی به دســت آنان آمده
اســت (مجمل التواریخ و القصص، )526-527 :1317 ،
از جمله مراكز مهمي چون جامع منيعي  ،مســجد عقيل
و مدرســه ابوعثمان صابوني ويران گرديدند .ابن اثیر نام
برخی از علمایی را که در نیشــابور ،جوین و طوس کشته
شــدند ،ذکر کرده و می نویســد :غزان در نیشابور هرچه
کتابخانه بود سوزاندند و تنها برخی از آنها سالم ماند (ابن
اثیر .)9/204 :1417 ،ابن وردی از ویرانی مســجد عقیل
و هفده مدرسه شافعیه و ویرانی کتابخانه ها خبر می دهد
(ابن الوردی. )2/62 :1417،
خاقاني مرثيه اي رسا در اين مورد سروده است:
وان
		
آن مصر معرفت كه تو ديدي خراب شد
نيل مكرمت كه شنيدي بر آب شد
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آن كعبه وفا كه خراسانش نام بود
اكنون به پاي پيل حوادث خراب شد
عالوه بر اين ،خاقاني مرثيه هــاي ديگري نيز درباره اين
واقعه سروده است  ( .خاقاني 155 :1357 ،و  237و .)239
حمله غزها باعث شــد تا مدتها بازار علم از رونق بیافتد.
ابن فندق که خود معاصر با این حمله بوده می نویســد:
بیهق را در گذشــته تهامه صغری خوانــده اند از کثرت
طــراوت علم
فضــاء و ادباءکه اینجا بــوده اند و امروز
ِ
منسوخ شده است و همت طالب ادب در مهاوی قصور و
نقصان افتاده است (ابن فندق. )276 :1361 ،
گذشــته از حمله غزها  ،حوادثي كه پس از آن روي داد و
تعصبات مذهبي ،منازعات و كشاكش فرقه ها
پاره اي از
ِ
با يكديگر باعث شد تا بقاياي ويراني هاي آنان هم نابود
شود .به گفته ابن اثير بر اثر كشاكش حنفيان و شافعيان
هشت مدرسه از مدارس حنفيه  ،هفده مدرسه از شافعيان
ويران گرديد  ،پنج كتابخانه آتش گرفت  ،هفت كتابخانه
را هم غــارت كردند و كتاب هايي را كــه به چنگ آورده
بودند به ارزان ترين قيمــت فروختند  .اينها چيزهايي بود
كه امكان شــمردن آن وجود داشــت ،جز اينها تلفات و
خساراتي وارد آمد كه امكان شمارش آنها نبود ( ابن اثير،
 9/283 :1417؛ ابن الوردي .) 62/2 :1417 ،
اين اختالفات و درگیریهای مذهبی ،ويژگي اصلي اين
دوره شده و حتي پس از حمله و كشتار وحشيانه غزان به
خراسان نيز تشــديد گردید .چون غزان نيشابور را تخليه
كردند .مردم متعصب از موقعيت استفاده كرده و هر شب
گروهي بر محلــه رقيب حمله میبردند و بخشــهايي از
شــهر را كه از خرابيهاي غزان در امــان مانده بود؛ آتش
میزدند و باعث قحطي و وبا در شــهر شدند .بازماندگان
از تهاجم غزان در اين مرحله كشته شــدند (نيشابوري،
 51 :1332؛ راوندي.)182 :1364 ،
پس از سنجر ،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
کرامیان
را به گردن او انداخت .شافعيان و حنفيان بر ضد ّ
وارد عمل شــده و عده بســياري از آنها را كشــتند .اما
بين شــافعيان و حنفيان نيز نبردهاي سختي درگرفت.
مجالس درس شافعيان تعطيل شد و خانه امام الحرمين
غارت گرديد (ابن اثير .)9/251 :1417 ،اين اختالفات در
تمامي شئون علمي ،سياســي و اجتماعي تاثير گذاشت
و موجب تغيير اساســي در ،جبهه بنديهاي سياســي و
نظامات خاص اجتماعي گرديد.
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مذاهب اهل سنت:
 - 1شافعي
مذهب غالب در اين عصر شــافعي بــوده و پيروان اين
مذهب از حمايتهاي سالطين سلجوقي و به ويژه خواجه
نظام الملك طوسی برخوردار بودند .با بررسي آثار رجالی
شــافعیان همچون ،همچون كتاب طبقات الشــافعيه
الكبري تاليف سبكي و طبقات الشافعیه ابن قاضی شهبه
و المنتخب من الســياق عبدالغافر فارســی؛ متوجه اين
امر میشویم که بيشــتر علماي برجسته شافعي در قرن
ششم ،در خراسان ظهور كردند و در حقيقت مركز عمده
شافعيان ،شــهرهاي بزرگ خراســان همچون نيشابور،
بوده اســت .در بســياري از شهرهاي خراســان يكي از
علماي برجسته به عنوان رئيس شافعيان انتخاب میشد.
با توجه به اهميتي كه ســلطان ســنجر نســبت به امور
مذهبي قائل بود ،معمو ً
ال انتخاب رئيس شافعيان توسط
وي صورت میگرفت .سندي در دســت است كه سنجر
منشور رياست شــافعيان را به تاج االســام عبدالكريم
سمعاني مؤلف االنســاب تفويض نمود (منتجب الدين،
.)85-87 :1329
برخي از زعماي شــافعي به صورت موروثي اين منصب
را داشــتند؛ نظير خاندان خجندي كه از علماي برجسته
شافعيان شمرده میشدند (قمي239 :1363،و .)249در
برخي شــهرها چون هرات و خوارزم ،شافعيان از اكثريت
برخوردار نبودند ،اما با اين حال به سبب نفوذشان در امور
سياســي و مذهبي از جایگاه و اعتبــار خاصي برخوردار
بودند.
عبدالقاهــر بغدادي در كتــاب الفَرق بيــن الفِرق كه در
اين عصر و در خراســان تاليف نموده بــه اعتقادات اهل
سنت و جماعت كه شــافعيان از مهمترین آنها میباشند،
پرداخته اســت (بغدادي .)312-365 :1358 ،در كتاب
تبصره العوام كه در اوايل قرن هفتم هجري تاليف شده،
شــافعيان از حيث كالم به شش گروه تقســيم شدهاند:
مشبهه ،سلفي ،خارجي ،معتزله ،اشــعري و يزيدي .هر
يك از اين فرقهها اعتقادات خاص خود را داشتهاند (علم
الهدی .)97-107 :1364 ،
مذهب شــافعی از اوائل قــرن پنجم با تصــوف پیوند
نزدیکی برقرار نموده و به تدریج بســیاری از شافعیان به
تصوف گرائیده و از صوفیان برجســته گردیدند .چنانکه
در شرح احوال بیشتر دانشمندان ســده پنجم و ششم به
گرایش آنان به تصوف برخورد می کنیم.

مهمترین دانشمندان شافعی
دانشمندان
خراسان در سده پنجم و ششم شــاهد ظهور
ِ
برجسته شافعي مذهب بود؛ شــخصيتهايي چون ابوبكر
باقالنــي (د403.ق) (ســبكي 257/5 :1386 ،و ) 378؛
ابن فورك (د406.ق) (سبكي )127/5 :1386 ،؛ عبداهلل
بن احمد قفال صغير(ســبكي 53/5 :1386 ،؛ االسنوی،
 )2/147 :1407تأثیر بســیاری بر فقیهان دهه های بعد
گذاشتند .
ابو محمــد عبداهلل بن یوســف جوینــی (د 438.ق) پدر
امام الحرمین جوینی ،از دیگر دانشــمندان شافعی است.
او در شهرهای مختلف خراســان به تحصیل پرداخته و
به تألیف چند اثر مهم فقهی اقدام نمود (ســبکی:1407 ،
 5/73؛ ذهبی ،17/617 :1405 ،یافعی.)3/59 :1390 ،
همزمان با جوینی ،اسماعیل بن عبدالرحمن (د 449.ق)
مشــهور به ابوعثمان صابونی ملقب به شیخ االسالم از
خاندان مشــهور صابونی از علمای بنام خراســان بود .او
فقیه ،محدث ،مفســر و خطیبی توانا بود که حدود شصت
و اندی ســال مجلس موعظه و تدریس فقه داشــت  .در
منابع درباره زندگی و مجالس درسی و فقهی وی مطالب
فراوانی آمده است  .پس از مرگش قبرش زیارتگاه مردم
شد (فارسی 176-180 :1362 ،؛ سمعانی-247 :1382 ،
 8/248؛ سبکی .) 4/271-283 :1386 ،
بزرگ شافعیان مرو عبدالرحمن بن محمد فورانی مروزی
( د 461ق) بود .او چنــد اثر مهم در فقه شــافعی تألیف
کرد  .کتاب االبانــه عن احکام فروع الدیانــه و العمده از
مشــهور ترین آن هاســت (ذهبــی 18/264 :1405 ،؛
بغدادی ،1/517 :1402 ،یافعی .)3/84 :1390 ،ســبکی
از این دو کتاب ،مقداری از مســائل فقــه و غرائب آن را
نقل کرده اســت (ســبکی .)5/109 :1386 ،از برجسته
ترین دانشمندان شافعی خراسان ،عبدالملک بن عبداهلل
مشهور به امام الحرمین جوینی (416-478ق) است  .او
صاحب چندین اثر مهم در فقه و اصول شــافعی اســت .
امام الحرمین مدت چهار سال بر اثر تعصبات مذهبی که
عمیدالملک کندری به وجود آورده بــود ،به مکه رفت و
در آنجا به تدریس مشــغول بود و باعث تعجب همگان
شــد و به همین جهت ملقب به امام الحرمین گردید  .او
بیشــتر وقت خود را در مکه به تألیف کتاب نهایه المطلب
فی درایه المذهــب گذراند (فارســی ،508 :1362 ،ابن
الوردی ،1/37 :1417 ،یافعــی .)3/127 :1390 ،این اثر
که در فقه و مذهب شافعی تألیف شده تا سال ها بعد یکی
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از متون اصلی فقهی شافعیان شمرده می شد  .از دیگر آثار شافعیان خراسان بوده ،لذا آثارش در بین این فرقه جایگاه
اهمیت مذهب شافعی ،تعداد
او البرهان در اصول فقه اســت این اثر بر اساس صحاح واالیی دارد .نظر به جایگاه و
ِ
مدون شده و به گفته ذهبی همگان بر صحتش متفق اند دانشمندان شافعی ،در خراسان بسیار زیاد است و در اینجا
تنها به برخی از مهمترین شخصیتها اشاره شد.
(ذهبی.)18/471 :1405 ،
ســبکی در توصیف البرهان می نویســد  :این کتاب بر
اسلوب غریبی است و از افتخارات شــافعیه شمرده می  - 2حنفي
شود و کســی نمی تواند چیزی بر آن بیفزاید  .چند نفر از دومين جماعت بزرگ مذهبي خراســان ،حنفيان بودند.
مالکی ها این اثر را شــرح کرده اند  .این شروح سعی در مکتب حنفی با کالم ماتریدی پیونــد یافت و مهمترین
تخریب چهره امام الحرمین دارند (سبکی -193 :1386 ،منطقة نفوذ ماتریدیه ،شــهرهای خراســان بزرگ بود.
 .)5/192از آثــار دیگر او در علم فقه مــی توان به کتاب پادشاهان سلجوقي پيرو مذهب حنفي بوده و پيروان اين
های الورقات ،مختصر التقریب و االرشــاد اشاره کرد .در مذهب در برخي شــهرها چون خوارزم و بلخ از اكثريت
منابع توصیفات بســیاری از زندگی و استادان و مناظرات برخوردار بودنــد (علم الهدی )91 :1364 ،و بســياري از
مذهبی و شــاگردان امام الحرمین آمده اســت (سبکی ،علماي آنها به تصوف گرايش يافتند .حنفيان بیشــتر به
 5/165-191 :1386؛ ســمعانی 3/430-432 :1382 ،مسلك معتزله معتقد بوده و با توجه به مخالفتهایی كه با
؛ ابن قاضی شــهبه 2/211 :1407 ،؛ ابن جوزی :1990 ،معتزله میشد ،بخشــنامه اي از سوی القاهر باهلل در سال
408ق در خصوص ممنوعيت گفتگــو درباره آراء معتزله
.)1/394
از شاگردان مشهور امام الحرمین ،ابو حامد محمد غزالی صادر شد .همچنين سب و لعن آنان بر منابر در دهه هاي
( 450-505ق) اســت  .او ذوفنون بوده و در موضوعات بعد؛ باعث شــد تا علماي حنفي دچار سختيهاي فراواني
مختلف آثــاری را به رشــته تحریر درآورده اســت  .از شوند ( ابن اثير ) 7/649 :1417 ،
مهمترین آثار وی در فقه شــافعی کتاب های الوســیط ،ســاطين ســلجوقي براي حفظ آرامش جامعه ،جانب
البســیط ،الوجیز و الخالصه می باشــد( .سبکی :1386 ،احتيــاط را رعايــت كــرده و از علماي حنفــي حمايت
 .) 6/224-227با توجه به اینکــه غزالی مخالف جدی میکردند .راوندي اشــاره بــه حمایتهــای بي دريغ
عقل گرایی است؛ لذا در آثار فقهی خود وابستگی شدیدی ســلطان ســنجر از خاندان آل مازه كه از علماي مشهور
به نقل دارد  .این مطلب را از کتاب الفتاوی به روشنی می حنفي بودند و تقرب آنان بــه وي ،دارد (راوندي:1364 ،
توان دریافت  .غزالی مذهب رسمی سنت را بسیار خشک  .)18در واقع سالطين سلجوقي خود را وابسته به علماي
و ظاهری می داند؛ لذا در ربع اول کتاب احیاء علوم الدین حنفي میدانســتند و از اين رو بسياري از اقدامات آنان ،با
بر خالف سایر آثار فقهی  ،تنها به ظاهر و صورت عبادات تاييد علماي حنفي انجام میشــد .علماي حنفي ،خليفه
نپرداخته است بلکه فلســفه ی عبادات و معانی آن ها را عباسي را جانشــين حقيقي پيامبر میشمردند .به پيروي
از آنان ســاطين ســلجوقي نيز به اين اعتقاد گرويدند.
نیز مورد بحث قرار داده است .
از مشــهورترین خاندان های علمی خراســان ،خاندان طغرل و آلپ ارسالن هر يك خود را غالم و مطيع خليفه
ســمعانی هســتند  .عبدالکریم بن محمد بــن منصور میدانســتند (بنداري .)8-10 :1356 ،سنجر در حمايت
ســمعانی ( 506-563ق) از فقیهان برجســته شافعی از خليفه تالش بسيار میکرد .او زوال خالفت عباسي را
مذهب در این عصر می باشــد  .او در آغــاز حنفی بود و باعث طوفان و نزول بالي آسماني میدانست (جويني،
سپس به مذهب شافعی گروید  .این تغییر مذهب او باعث .)3/218 :1355
موضوعات بناي چند مدرسهي حنفي به تقليد و شيوه مدارس نظاميه
مخالفت های بسیاری گردید  .ســمعانی در
ِ
مختلف آثاری را تألیف نمــوده که به گفته ابن اثیر هر چه براي تبليغ اين مذهب توســط برخي از دانشــمندان و
حاميــان اين فرقه انجــام گرفت چنان كه وزير شــرف
که آورده به بهترین وجهی بیان کرده و شمار استادانی که
ِ
به خدمتشان رسیده متجاوز از چهار صد استاد است (ابن الملك نايب نظام الملك مدرســه اي به اين شــيوه بنا
اثیر .)9/335-334 :1417 ،در فهرستی که سبکی از آثار كرد(بنــداري .)39 :1356 ،افرادي چون زمخشــري،
او آورده  ،نام چند رساله فقهی به چشم می خورد (سبکی ،سرخسي ،نســفي ،مهمترین دانشمندان این فرقه بوده و
 .)7/182-184 :1386با توجه به اینکه ســمعانی شیخ نقش زيادي در گسترش مذهب حنفی داشتند.
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مهم ترين دانشمندان حنفی
در این عصــر علمای حنفــی چندین اثر مهــم در فقه
مذهبشــان تألیف کردند  .از معروف ترین آنان علی بن
حسین سغدی (د 461.ق) است  .او ســاکن بخارا بوده و
ریاســت حنیفیه را بر عهده داشــت  .کتــاب النتف فی
الفتاوی و شرح الجامع الکبیر شــیبانی  ،از مهم ترین آثار
او می باشــند(حاجی خلیفه .)2/1925 :1941 ،حنفیان
با تألیف آثار سغدی تقویت شــده و همواره در مناظرات
مذهبی به او پناه می بردند(سمعانی . ) 7/146 :1382 ،
همزمان با ســغدی ،علی بن محمد بن حسن بزدودی1
( 400-482ق) شــیخ و فقیــه حنفیــان در ماوراءالنهر
و صاحب طریقتی خاص در ماوراء النهر بود (ســمعانی،
 2/201 :1382؛ ذهبی .)18/602-603 :1405 ،او مورد
اعتراض شدید شــافعیان قرار داشــت .وی صاحب آثار
مهمی در فقه و اصول حنفی است که مهترین آن ها کنز
الوصول در اصول فقه ،المبســوط در یازده مجلد ، ،شرح
الجامع الکبیر تألیف شیبانی ،شرح تقویم االدله در اصول
می باشد (بغدادی.)5/693 :1402 ،
مهمترین اثرفقه حنفی کتاب المبســوط تألیف شمس
الدین محمد بن احمد سرخســی(د483.ق) می باشد .از
زندگی سرخسی اطالع چندانی در دســت نیست  .او در
فقه ،اصول و کالم تبحر خاصی داشته اما به لحاظ اینکه
حنفی بوده مورد غضب ســاعیان و حاسدان قرار گرفت
و ســرانجام به جهت فتوایی که صادر کرد چند سال در
اوزکند 2زندانی شد و طالبان علم در زندان از محضرش
فیض می بردنــد (بلخــي 336-338 :1350 ،؛ ذهبی،
 .)18/177-178 :1405او در زندان ،کتاب المبســوط را
در  15جلد بدون اینکه به کتابی مراجعه کند تألیف نمود .
این اثر یک دوره کامل فقه حنفی است که از کتاب صاله
آغاز می شــود و در هر باب ،جزئیات مسئله توضیح داده
می شود  .هیچ گونه ابهامی برای خواننده باقی نمی ماند.
از آثار دیگر سرخسی می توان به کتاب اصول سرخسی
در اصول فقه کــه در دو جلد تألیف نموده ،اشــاره کرد.
سرخسی چند اثر از امام محمد شیبانی را شرح کرده است
 .از مشهورترین این آثار شرح الســیر الکبیر در دو مجلد
اســت که در فقه حنفي تألیف نموده است  .این اثر نیز در
زندان تدوین شده و چون سرخسی به باب شروط رسید از
 .1از اهالی بزده و آن قلعه مستحكمي اســت در شش فرسخي نسف در راه بخارا
(سمعانی.) 2/201 :1382
 .2اوزکند سرزمینی در ماوراءالنهر از نواحی فرغانه ،وآخرين شهر فرغانه است و
بعد از آن دار الحرب مي باشد (یاقوت الحموی.)1/280 :1995 ،

زندان آزاد شد  .در آخر عمرش به فرغانه رفت و در آنجا به
امالء آن پرداخت و آن را کامل کرد (حاجی خلیفه:1941 ،
 .) 2/1014متن اصلی کتاب الســیر الکبیر تالیف محمد
شــیبانی (د 186.ق) به دســت نیامده تا با مراجعه به آن
بتوان صحت مطالب او را دریافت اما از همین شــرح می
توان فهمید که سرخسی قســمت هایی از سلسله سندها
را حذف کرده است( .سرخســي  .)15 :1417 ،عالوه بر
این اثر ،شــروح متعدد و آثار ديگري توســط سرخسی
تاليف شده است  .تمامی این آثار در فقه و اصول حنفیان
بوده و حنفيان با آثار سرخســی بســیار تقویت شــدند
(سرخسی 8-7 :1973 ،؛ حاجی خلیفه2/1378 :1941 ،
).
شــیخ حنفیــه در ســمرقند علــی بــن محمــد
اسپیجابی3سمرقندی ( 454-535ق) بود  .او نزد نسفی
و سمعانی فقه آموخت و سمعانی به تمام مسموعاتش به
او اجازه داد  .اســپیجابی آثار مهمی در فقه حنفی تألیف
کرد کــه مهمترین آن ها شــرح مختصــر الطحاوی ،و
الفتاوی می باشند (بغدادی.) 1/696 :1402 ،
همزمان با اسپیجابی عمر بن عبدالعزیز بن مازه (-536
 483ق) ملقب به حســام الدین از فقهیان مشهور حنفی
در مرو می زیسته است  .او نزد ســلطان سنجر منزلت و
اعتبار خاصی داشــت و چند اثر در فقه حنفی تألیف نمود
 .مهمترین آثار فقهی وی عبارتنــد از  :الفتاوی الصغری،
الفتاوی الکبری ،شرح الجامع الصغیر شیبانی ،شرح أدب
القاضی ،عمده المفتی و المستفتی و الجامع  .ابن مازه در
نبرد قطوان در سمرقند کشته و در بخارا دفن شد  .کتاب
الجامع وی اهمیت زیادی در فقه حنفی داشــت و توسط
ورسکی (د  594ق) شرح شد (بغدادی. ) 1/785 :1402 ،
در همین زمان نخستین کتاب لغوی فقه حنفی ،با عنوان
طلبه الطلبــه فی اصطالحات الفقهیه توســط ابوحفص
عمر بن محمد نســفی ( 462-537ق) تألیف شد  .نسفی
در این اثر معانی الفاظ و کلماتــی را که فقیهان حنفی به
کار می بردند ،آورده اســت  .مؤلف خود را مقید به ابواب
فقهی نموده و در ضمن توضیحات خود ،از شواهد قرآنی و
حدیثی بهره گرفته است (نسفی .) 60-63 :1416 ،نسفی
آثار دیگری در فروع فقه حنفی دارد (نسفی-23 :1378 ،
 22؛ بغدادی.)5/783 :1402 ،
شيعه:
 - 1اماميه
 .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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شــيعه اماميه در ايران و به ويژه در شــهرهاي مختلف
خراسان از قدرت و قوت بسيار برخوردار بود .سلجوقيان
در آغاز حكومت خود نسبت به شــيعه دشمني شديدي
داشتند ،به ويژه در سياست مذهبي عميد الملك كندري
و تا حدودي خواجه نظام الملك اين دشمني منظور شده
بود ،اما به تدريج و با ضعف سلجوقيان  ،شيعيان بار ديگر
قدرت يافته و در حكومت سلجوقيان نفوذ كردند .يكي از
علل اصلي دشمني با اماميه اين بود كه سلجوقيان آنان را
با اسماعيليان يكسان میدانستند.
خواجــه نظام الملــك دركتاب سياســتنامه ،اجمالي از
سياست ضد شيعي ســلجوقيان را نقل میکند .او شيعه
را هم رديف گبران و جهودان میداند و دشــمنی خود را
این گونه بیان میکند :نه بر دين حميتشــان هست و نه بر
مال شــفقت و نه بر رعايا رحمت ( طوسی،)215 :1378 ،
سپس از نفوذ آنان در دســتگاه اداري اظهار ترس كرده
و ادامه میدهد  :در روزگار محمود و مســعود و طغرل و
آلپ ارسالن هيچ گبري و ترسايي و رافضيي را زهره آن
نبودي كه بر صحرا آمدندي و يا پيش تركي شــدندي و
كدخدايان تركان همه متصرف پيشــگان خراسان بودند
و دبيران خراسان حنفي مذهب يا شافعي باشند ...اكنون
كار به جايگاهي رسيده اســت كه درگاه و ديوان از ايشان
بسيار شده اســت و در دنبال هر تركي دويست از ايشان
میدوند (طوسی.)215 :1378 ،
عبدالجليل قزويني نيز به اين قدرت يافتن شــيعه اشاره
كرده و مینویسد :در هيچ روزگاري اين قوت نداشتند كه
اكنون ،چه دلير شدهاند و به همه دهان سخن میگویند.
هيچ سرايي نيســت از تركان كه در او ده و پانزده رافضي
نيستند و در دیوانها هم دبيران ايشانند (قزويني:1331 ،
 .)53قزويني به مراكز مهم شيعه نشين ايران اشاره كرده
كه در بين آنها شــهرهاي بيهق ،مشهد علي بن موسي
الرضا (ع) ،بخشي از نيشــابور ،از مراكز مهم شيعيان در
خراسان بوده است .اشاره های دیگری به جمعیت غالب
شیعیان در مشهد امام رضا(ع) شده است (فارسی:1362 ،
 .)400ياقوت مذهب مردم بيهق را شــيعه غالي میداند
(ياقوت حموي.)1/538 :1995 ،
نفوذ شــيعه در خوارزم و مرو نيز زياد بوده است .شيعيان
در امور مهم حكومت نفــوذ كرده بودند ،چنان كه چندين
مشــاوران خليفگان بغداد،
وزيران ســلجوقيان و
نفر از
ِ
ِ
شــيعه مذهب بودند كــه مهمترین آنان تــاج الملك
ابوالغنائــم قمي ،خلف و جانشــين نظــام الملك و وزير
ملكشاه و بركيارق ،و شــرف الدين ابوطاهر مهيسه قمي
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و معين الدين بونصر كاشــي هر دو از وزيران ســلطان
ســنجر(قزويني 220 –221 :1331 ،و )280و هبــه اهلل
محمد بن علي وزير المستظهر عباســي ،و شرف الدين
انوشــيروان بن خالد كاشــاني وزير المسترشد عباسي و
محمود بن ملكشــاه بودند .وجود مراكز و مدارس متعدد
شــيعيان و نيز نفوذ عده اي از شيعيان در دستگاه سياسي
سلجوقيان ،موجب شد تا شــيعيان در انجام امور مذهبي
خويش آزادي عمل داشــته باشــند .برپايي عزاداري در
عاشورا ،از مهمترين مراســم مذهبي شناخته مي شد ،كه
در مواردي اين مراسم موجب برخوردها و درگيري هاي
مذهبي میگرديد ،چنان كه در سال 510ق آشوب بزرگي
در مشهد روي داد ( ابن اثير 8/617 :1417 ،؛ ابن جوزي،
 347 :1412و  9/ 264؛ ابن كثير.)12/221 :1408 ،
از ديگر مجالس شيعيان كه در گســترش مذهب شيعه
نيز استفاده میشــد ،مجلس منقبت خوانان میباشد .در
اين مجالس به مناقب حضرت علي (ع) پرداخته میشــد
و در مواردي ســخنان مناقبيان به افراط كشيده میشد.
عبدالجليــل قزويني گزارش هايــي از اين مجالس نقل
میکند كه نشان از اقتدار شــيعه در عصر سلجوقي دارد
(قزوينــي .)75-77 :1331 ،اهــل ســنت در برابر اين
مجالس افرادي به نام فضايل خــوان را تربيت كردند كه
فضايل ابوبكر ،عمر و اصول جبر و تشبيه و امثال اين امور
را به شعر میخواندند (قزويني.)33-35 :1331 ،
وجود علمــاي برجســته اي چون عالمه طبرســي در
خراســان ،نشــان از رونق مراكز علمي و تربيتي شيعه
دارد .به ويژه اينكه شــيعيان بيهق مدتي از ايشان دعوت
نمودند تا به بيهق آمده و بين آنها ســاكن شود .با مراجعه
به آثار رجالي شــيعه در اين عصر ،همچون معالم العلماء
ابن شهر آشــوب و فهرســت منتجب الدين متوجه اين
واقعيت میشویم كه خراســان در اين دوره ،شاهد ظهور
دانشمندان شيعي بسياري بوده است ،كه در موضوعهاي
مختلف آثار علمي گرانسنگي تاليف نمودهاند.
مهمترين دانشمندان شیعه
شهرهایی چون بیهق ،طوس و مشــهد علی بن موسی
الرضا(ع) ،مراكز اصلي شــيعيان در خراسان به شمار مي
آمدند .در منابع رجالی شرح مختصری از زندگي عالمان
شيعة خراســان آمده است  .عالم برجســته ی این دوره
شیخ طوسی است که رهبری تشــیع را بر عهده داشت و
مهمترین آثار فقهی توسط او تدوین گردیده و فقه شیعه
تحت تأثیر آثار وی قرار گرفت  .لــذا فقیهان این دوره را
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حموي .) 4/1760 :1414 ،متأسفانه از این آثار هیچ یک
مقلده گویند .
دانشــمنداني همچون ســار بن عبدالعزیز (د 448.ق) باقی نمانده است.
مؤلف المراســم العلویه و االحکام النبویه و المبســوط؛
قاضی عبدالعزیز بن بــراج (د 481.ق) مؤلف الجواهر فی  - 2اسماعيليه
امامت اســماعیل پسر بزرگ
الفقه و المهذب ؛ نظام الدین صهرشتی (درگذشته اواخر فرقه اســماعيليه معتقد به
ِ
سده ششم) مؤلف اصباح الشــیعه بمصباح الشریعه ؛ ابن امام جعفر صــادق(ع) بودند .آنان با دعوتهاي گســترده
زهره ( د  585ق) مؤلف غنیه النزوع از مهمترین فقیهان ابوعبداهلل شيعي موفق شدند تا در سال 297ق دولتی در
شیعه در این دوره بوده و از آثار شیخ طوسی تاثير بسياري افریقیه به نام فاطمیان تشــکیل دهند .اين دولت تا سال
567ق ادامه حيات داد .در اين سال ،صالح الدين خطبه را
پذيرفته بودند.
برجسته ترین عالم شیعه در خراســان عالمه طبرسی ( به نام خليفه بغداد خواند و دولت فاطميان منقرض گرديد.
د 548ق) می باشــد .به لحاظ اينكه مهمترين تخصص در قرن پنجم قمري ،خليفه فاطميان در مصر ،المستنصر
اســماعيليان
او در تفسير مي باشــد ،لذا او را به عنوان شيخ المفسرين باهلل(427-487ق) بود .پس از مرگ وي
ِ
مي شناسند .او در فقه صاحب نظر بوده و در آثار تفسیری ايران به رهبري حسن صباح ،به امامت نزار فرزند بزرگ
خود تبحرش را در این زمینه به خوبی نشان داده است  .در وي معتقد شده و به نزاریه مشهور گردیدند و اسماعيليان
فهرست آثار وی ،کتاب المنتخب من مسائل الخالف به مصر به خالفت المســتعلي بــاهلل اعتقاد پيــدا كرده و
چشم می خورد .او همچنین صاحب فتواهای خاصی می مستعلويه ناميده شــدند .اين بزرگترین شکاف در فرقه
باشــد (کریمان 85 :1340 ،و .)1/244شاگردان او نقش اســماعیلیه بود .در اواخر قرن پنجم و اوائل قرن ششم،
فرقه نزاریه با فعالیتهای حســن صباح در ایران گسترش
مهمی در گسترش فقه شیعه در خراسان داشتند .
از دیگر دانشــمندان شــیعه ابوجعفر محمــد بن حمزه پیدا کرده و ســازمان مذهبي جديدي را پي ريزي نمود.
طوسی مشهدی ( در گذشــته پس از  566ق) مشهور به آنان تا ســال 557ق از امامي مســتور پيروي میکردند
ابن حمزه است .او از شاگردان شــیخ طوسی بوده و آثار و رهبري آنان با حجت و داعي امام مســتور بود .در این
گران ســنگی را در فقه شــيعه تألیف نمود که مهمترین زمان حســن دوم به امامت رســید .وی در سال 559ق
آن ها الواســطه الرائع فی الشرایع  ،و الوســیله الی نیل اعالم قیامت نمــوده و عبادات را از دوش اســماعیلیان
الفضیله می باشند (منتجب الدین .)164 :1404 ،این دو برداشت .در دور قيامت ،اســماعيليان همواره خود را در
اثر از اهمیت بسیاری نزد علمای شــیعه برخوردار است عبادت میدیدند .دور قيامت تا ســال 607ق ادامه يافت.
و به جهت تألیف کتاب الوســیله او را به صاحب الوسیله در اين تاريخ ،جالل الدین حسن معروف به نومسلمان به
ملقب نموده اند .از ابتکارات او این است که عموم فقیهان امامت رسید .او بار دیگر اسماعیلیان را به عبادات اسالمی
عبادات را در پنج بــاب نمــاز ،زکات ،روزه ،حج و جهاد بازگرداند(جوينــي 3/227 :1355 ،؛ مســتوفي:1339 ،
دانسته اند  .ابن حمزه در کتاب الوســیله آن را در ده باب .)522–523
آورده و غسل جنابت ،خمس ،اعتکاف ،عمره و رباط را بر ويژگي عمده اســماعيليان اطاعت محض از امام مستور
بود كه دســتوراتش توســط حجت بــه پيروانش ابالغ
پنج باب اول افزده است .
از دیگر دانشــمندان برجستة شــیعه علی بن زید بیهقی میشــد .حجت براي از ميان برداشــتن مخالفان خود
( 493-565ق) مشهور به ابن فندق است .یاقوت به نقل دســتور فتك و قتل آنان را صادر میکــرد و در واقع اين
از مشــارب التجارب تألیف ابن فندق ،شرح حال مفصلی دوره مشــحون از كشــتارهاي غافلگيرانه اي است كه
اســماعیلیان نزاري به تدریج
از او ارائه می کند (ياقــوت الحموي  )4/1760 :1414 ،از توسط آنان انجام میشد.
ِ
او هفتاد اثر علمی ياد شــده كه در بين آنها شرحي بر نهج از اوائل قرن ششــم هجری دارای قدرت و قوت بســيار
جنوب خراسان ،و در منطقه
البالغه با عنوان معارج نهج البالغه و نيز كتاب مشــهور شدند .عده زيادي از آنان در
ِ
تاريخ بيهق ديده مي شود .همچنين نام چند کتاب که در قهستان  ،و شهرهاي مختلف آن پراكنده شده و به عنوان
فقه و اصول تألیف شده ،به چشم می خورد که عبارتند از  :قدرتي قوي در برابر سلجوقيان شناخته میشدند.
اســماعيليان قهســتان در جنوب خراسان ،حسين
المختصر من الفرائض در یک مجلد ،الفرائض بالجدول ،رهبر
ِ
اصول الفقــه ،ایضــاح البراهین فی االصــول (ياقوت قايني بود ،که از سوی حســن صباح به اين منطقه اعزام

درخراسان سده پنجم و ششم هجری
مذهب
ِ

شــد .او شــهرهاي طبس ،قاين ،تون ،خور ،خوســف
و زوزن و چند شــهر مهم ديگر منطقه را در قهســتان به
تســخير خود درآورد (ابن اثير .)9/218 :1417 ،ملكشاه
بنا به صواب ديد نظام الملك ســپاهي به فرماندهي قزل
سارق به قهستان اعزام كرد .اين سپاه به جهت آنكه خبر
مرگ ملكشاه را شنيد ،پراكنده شد و اسماعيليان از خطر
نجات يافتند .به تدریج نفوذ اسماعيليان در امور سياسي
و نظامي بسيار قوي شــد .چنان كه اميرداد در نبردي كه
بين سنجر و بركيارق درگرفت ،از پنج هزار پياده باطني1
اســتفاده نمود (ابن اثير .) 8/435 :1417 ،وزيراني چون
درگزيني كه مدتي وزارت ســنجر را داشــت از آنان در
امور مختلف سياســي خود اســتفاده نمودنــد (بنداري،
 .)168-169 :1356در خراســان حبشــي بن آلتونتاش
شهرهاي بزرگ خراســان را در دســت داشت و سنجر
در ابتداي ورودش به خراســان با او درگير نبرد ســختي
شد .اين نبرد در واقع جنگ با اسماعيليان شمرده میشد
چرا كه سپاه حبشــي از پنج هزار سوار اسماعيلي استفاده
میکرد .حبشي شكست خورده و به قتل رسيد (بنداري،
 312-313 :1356؛ ابن اثير ، ) 8/435-434 :1417 ،اما
ريشه اسماعيليان كنده نشــد و در سالهاي بعد مشكالت
بســياري را براي ســلطان ســنجر پديد آورد .برخي از
شهرهاي ماوراءالنهر نيز صحنه نفوذ اسماعيليان گرديد.
بغراخان حاكــم ماوراءالنهر براي جلوگيري از توســعه
نفوذ آنان دست به قتل عام اســماعيليان اين منطقه زد
(ابن اثيــر ،)8/48 :1417 ،اما پايگاه هــاي آنان در بلخ و
مرو نابود نشــد .امير اســماعيل بن گيلكي از مهمترین
فرمانروايان اسماعيلي منطقه قهســتان بود كه مدتها
درطبس حكومت مستقلي داشت .ســلطان سنجر ،امير
بزغش را كه از ســرداران بزرگش بود دوبار به نبرد با وي
فرســتاد .او پيشــرويهايي كرده و موفق به فتح طبس
گرديد (ابن اثير ،)8/457 :1417 ،اما نفوذ اســماعيليان
افزايش بيشــتري يافت و ســال بعد با غارت كارواني از
زائران در ري ،انتقام شكست خود را گرفتند.
نفوذ اســماعيليان به تدريج به شهرهاي ديگر نيز رسيد و
برخي شهرهاي خراسان چون طريثيث (ترشیز یا کاشمر
امروزی ) به طور كامل در اختيار اسماعيليان قرار گرفت.
چنان كه بنداري مینویسد :آنان به مردم حمله میکردند
و میکشتند ،هيچ پادشــاهي از آنان در امان نبود .مردم
دو دسته شــدند يا صلح كردند و يا دشمني میکردند كه
در اين صــورت از حمله آنان در امــان نبودند و هر كس
 .1عنوان معروفي كه به خاطر تاويل قــرآن و اعتقاد به باطني بودن آيات قرآن به
اسماعيليان مي دادند.
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صلح میکــرد متهم به عقايــد و افكار آنــان میگردید
(بنداري .)76 :1356 ،سلطان سنجر در سال 520ق وزير
خود معين الملك ابونصر احمد را به جنگ با اسماعیلیان
طریثیث فرستاد .ســپاهي ديگر نيز به بيهق و آبادي طرز
كه در دست اسماعيليان بود ،فرستاد .اين هر دو سپاه عده
زيادي از اسماعيليان را از بين بردند ،و پيشرويهايي كسب
كردند (ابن اثير .)9/10 :1417 ،در مقابل ،اسماعيليان نيز
دست به فتكهاي سياسي زدند و مقرب جوهر ،از غالمان
خاصه سنجر را كشتند ،هم چنين امير سپاه ساالر برسق
ازفرماندهان مهم سپاه ســنجر را نيز كارد زدند (مجمل
التواريخ و القصص.)409 :1317 ،
لشكركشيهاي ســنجر تنها محدود به خراسان نبود .او
در سال 521ق لشــکر بزرگي را به الموت فرستاد و عده
بسياري از باطنيان رابه قتل رســاند .بنا به گفته ابن اثير
در اين لشكركشــي بيش از ده هزار نفر از اســماعيليان
كشته شــدند (ابن اثير .) 9/10 :1417 ،سلطان سنجر بر
اثر تهديد اسماعيليان تا حدودي دست از دشمني با آنان
برداشته و سعي در حل مشــكل 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 سال
528ق امير ارغش را بــراي فتح گردكوه در خراســان
فرســتاد .وي اين قلعه را به محاصره گرفت اما با گرفتن
مقداري پول دست از محاصره برداشت (ابن اثير:1417 ،
 .)9/55اين جنگهاي جسته و گريخته تا زمان حمله غزها
ادامه يافت .اســماعيليان از درگيري سپاه سنجر با غزها
اســتفاده كرده و به توابع خواف حملــه بردند .محمد بن
انر از سرداران ســنجر به مقابله آنان پرداخت و عده اي از
بزرگان اسماعيلي را كشت .اگر حمله غزان درميان نبود
قلعه هاي بي دفاع اســماعيليان به تصرف سلجوقيان در
میآمد .اسماعيليان در ســال 552ق با قتل عام حاجيان
خراســان انتقام خود را از خراســانيان گرفتند (ابن اثير،
 .)9/ 243 :1417شواهدی از وجود قرامطه (اسماعیلیان)
در سمرقند وجود دارد (نسفی.)438 ،204 ،202 :1378 ،
چنان كه پيدا است اسماعيليان از بزرگترین مشكالتي
بودند كه سالطين ســلجوقي با آنان دســت به گريبان
فتك افراد ،از
بودند .تاكيد بســيار اســماعيليان بر قتل و ِ
اين تفكر آنان سرچشمه میگرفت كه غير اسماعيليان را
كافر و دشمن خويش میشمردند .در طي دوره حكومت
ســلجوقيان دو ،يا بنا بر نظر عده اي ،ســه امام مستور بر
اســماعيليان امامت نمودند .حجت ،وظيفه واسطه بين
امام و پيروانش را داشــت و انتخاب رؤساي اسماعيليان
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در مناطق مختلف توســط او انجام میشد .پس از حجت
مقام داعي قرار داشت .خراسان در اين عصر شاهد ظهور
ناصر خســرو به عنوان يكي از داعيان بزرگ اسماعيلي
بود .ناصر خســرو با تاليف آثاري چــون وجه دين ،خوان
االخوان ،جامع الحكمتين ،روشــنايي نامه ،گشــايش و
رهايش ،زاد المســافرين ؛ نقش بسزايي در تدوين ،حفظ
و گسترش تفكر اســماعيلي داشت و ســرانجام همين
فعاليتهاي او موجب نفي بلدش گرديد.
علماي اســامي نيز در برابر اين آثــار ،تاليفاتي را در رد
اســماعيليان نوشــتند ،مشــهورترين اثر در اين زمينه
كتاب فضايــح الباطنيه تاليف امام محمد غزالي اســت.
غزالي اين اثر را به درخواســت خليفه المســتظهر باهلل
عباسي نوشت و از اين رو به نام المستظهري نيز شناخته
میشــود .غزالي در اين اثر به رد عقايد اســماعيليان در
موضوعات مختلف بــه ويژه در موضــوع اعتقاد آنان به
امام پرداخته اســت و در پايان كتاب داليلــي را در تاييد
خالفت عباســي ذكر میکند .او هم چنين كتابي به نام
قسطاس تاليف نمود كه گفتگويي است ميان او و يكي از
دوستان اسماعیلیاش ،و در آن اصل لزوم پيروي از امام
منابع رجالي به نام برخي آثار
معصوم را رد كرده است .در ِ
ديگر كه در همين دوره در رد اســماعيليان نوشته شده بر
میخوریم ،به عنوان نمونه دو كتاب جوابات االسماعيليه
و جوابات القرامطه در همين عصر توســط عالم شــيعي
مذهب ،خليل بن ظفر خليل اســدي تاليف شد(منتجب
الدين.)69 :1404 ،
 - 3زيديه
معتقدین به امامت زيد بن علي بن حســين به نام زيديه
منابع ملل و نحل در اين عصــر ،زيديه را به
مشــهورندِ .
سه گروه تقســيم میکنند :جاروديه ،ســليمانيه ،بتريه
يا صالحيه .هر يك از اين گروههــا اعتقادات خاصي در
مورد امامت داشتهاند ( شهرستاني1/205-211 :1361 ،
؛ اسفرايني 32 :1374 ،؛ بغدادي 22 :1358 ،و .)33-30
با توجه بــه اينكه مركــز اصلي زيديــان ،منطقــه ديلم و
طبرســتان ،و يمن بوده ،لذا در منابع در مــورد مراكز زيدي
نشين در خراسان اطالع دقيقي ثبت نشده است ،اما در شرح
حال برخي دانشمندان به افرادي زيدي مذهب بر میخوریم.
از جمله دانشمندان زيدي مذهب ،محسن بن کرامه چشمي
(د 494ق ) مولف التهذيب در تفسير قرآن میباشد.
اهل كتاب
 - 1مسيحيت

گزارشــهايي از وجود برخي مراكز مذهبــي اهل كتاب
در اين عصر ذكر شــده ،كه نشــان دهنده وجود تعدادي
مسيحي و يهودي در خراسان میباشد .از اين گزارشها
چنين بر میآید كه اهل كتــاب از آزادي مذهبي كاملي
برخوردار بودهاند .تنها برخــي محدودیتها در وضعيت
ظاهري آنان وجود داشته است .چنان كه طغرل سلجوقي
دســتور داد اهل كتاب لباســهاي مخصوصي بپوشند تا
از مسلمانان جدا باشــند (ابن كثير .)12/236 :1408 ،از
اطالعاتي كه محمد بن منور در مورد يكي از كليســاها
میدهد ،مشخص میشــود كه مسيحيان زنار میبستند
و از ساير افراد جامعه جدا بودهاند(محمد بن منور:1378 ،
.)1/210
مراتب مقامات كليسا ،ناچيز است ،اما
اطالعات ما درباره
ِ
اين اندازه مشخص است كه دستگاه تبليغاتي مسيحيت
در ماوراءالنهر به جهت برتري كه جاثليق نســطوريان و
مقامات وي در اين منطقه داشتند ،با اهمیتترین دستگاه
تبليغي شمرده میشد (اشپولر .)387 :1349 ،اين تبليغات
در دوره سلجوقي با محدوديتهاي بســيار مواجه شد .در
صورتي كه تعداد مسيحيان در يك شــهر زياد بودند ،در
محله خاصي ساكن میشــدند .چنان كه در طوس كوي
ترســايان از آن مســيحيان بود (محمد بن منور:1378 ،
.)1/59
محمد بن منور از ورو ِد ابوســعيد ابوالخير به كليســاي
مسيحيان و عبادت آنان در روز يكشــنبه ياد كرده است
(محمد بن منــور .)1/210 :1378 ،در جــاي ديگر همو
عبادات مسيحيان
اشاره به كليســا ،محراب و چگونگی
ِ
دارد (محمد بن منــور 1/93-94 :1378 ،؛ عطار:1346 ،
 .)281شابشــتي نام تعــدادي از ديرهاي مســيحيان و
يهوديان را در عراق و مصر آورده اســت اما به دير هاي
خراســان نپرداخته است .بســياري از اين ديرها تا عصر
سلجوقي باقي مانده بود.
 - 2یهود
گزارش های اندکــی از حضور یهودیان در شــهرهای
خراســان ذکر شــده اســت (محمد بن منــور:1378 ،
 )114-113/1همچنین از کنشــت یهودیان یاد شــده
است (محمد بن منور .)130/1 :1378 ،یهودیان از لحاظ
تعداد ،به جمعیت مســیحیان نمی رسیدند .آنان در برخی
شهرها که جمعیت بیشتری داشــتند ،در محله ای به نام
یهودیه زندگی میکردند ،ابن حوقل در نیمه قرن چهارم،
توصیفاتی از یهودیه یکی از دو شــهر گوزگانان بلخ دارد

درخراسان سده پنجم و ششم هجری
مذهب
ِ

(ابن حوقل.)442 :1939 ،
مهمترین منبع در خصوص وضعیــت و تعداد یهودیان،
ســفرنامه رابی بنیامین تودالئی است .او در سال 558ق
به مناطق مختلف جهان اسالم از جمله برخی شهرهای
خراســان ،و تا سمرقند ســفر کرده ،اما بعضی شهرهای
مهم خراسان همچون طبس و نیشابور را ندیده و گزارش
این شــهرها را از قول دیگران نقل نموده است .هرچند
که آمارهای او بسیار اغراق اســت ،اما با کمی مسامحه،
می توان از گزارشــها و برخی اطالعات او استفاده نمود.
از نوشته های تودالئی مشــخص می شود که یهودیان
در مناطق مختلــف ایران و عراق و بیــن النهرین تحت
سرپرستی روحانی بزرگ قرار داشــتند و همه یهودیان
از او ،معلم مذهبی می گرفتنــد (تودالئی-104 :1380 ،
.)105
گزارش وی از سمرقند حاکی است که در این شهر پنجاه
هزار خانوار یهودی می زیستند و شاهزاده رابی عبادیه در
راس آنها قرار دارد و در میــان آنها حکماء و افراد ثروتمند
بســیاری وجود دارد (تودالئی .)127 :1380 ،بدون شک
این آمار اغراق آمیز اســت و در هیچ کدام از منابع دیگر
اشــاره ای به این تعداد زیاد از یهودیان نشــده اســت.
گزارشهای تودالئی از یهودیان نیشــابور نیز اغراق آمیز
است (تودالئی.)132-131 :1380 ،
نتيجه گیری
خراســان در ســده پنجم و ششم هجری شــاهد ظهور
مهمتریــن و بزرگترین دانشــمندان مســلمان بود .از
مهمترین دالئل این رونق علمی  ،ثبات نسبی سیاسی ،در
دوره سلجوقیان ،به ویژه دوره طوالنی حکومت سلطان
سنجر ،و حمایتهای گســترده سلجوقیان از دانشمندان و
مراکز و نهادهای آموزشی بود .هرچند حمله هاي خارجي
باعث وقفه هايــي كوتاه مدت در رونــد علمي و مذهبي
گرديد ،اما اين امر زودگذر بود .در این دوره در شــهرهای
مختلف خراسان به ویژه نیشــابور ،رونق علمی بسیاری
وجود آمد .این رونق علمی تا آن زمان بی ســابقه بوده و
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پس از آن نیــز ،چنین رونق علمی در خراســان به وجود
نیامد .برجسته ترین و مهمترین دانشمندان برخی فرقه
های مذهبی ،همچون شــافعی و حنفــی در این عصر
ظهور کردند.
این موضوع باعث شــد تا  ،گرانســنگ ترین آثار فقهی
و مذهبی این دو فرقه تدوین و تالیف گردیده  ،و رشــد و
تکاپوی علمی قوی در بین شــافعیان و حنفیان به وجود
آمد .خاندانهای مشهور و مهمی همچون خاندان جوینی
و برجســته ترین فرد این خاندان  ،امام الحرمین جوینی
 ،و نیز خاندان صابونی و برجســته ترین فرد این خاندان
 ،اســماعیل صابونی  ،که حدود بیســت ســال خطابت
نیشــابور را برعهده داشــت .او پس از مرگش در مدرسه
ای در نیشابور دفن گردید .سمعانی بارها به زیارت قبر او
رفته و اشــاره مي كند كه همواره بر مزار او دعا مستجاب
می گردد (ســمعانی .)8/248 :1382 ،حمایتهای دولت
ســلجوقی از شــافعیان و ظهور هزاران دانشمند شافعی
باعث شــد تا تاثیر زیادی در گسترش و استحکام اندیشه
های شافعیان به وجود آید.
در اين عصر ،مذهب حنفی نیز از اســتحکام بســیاری
برخوردار گردید ؛ خاندان مشــهور صاعدیان نیشابور که
از پیشــوایان حنفیان بودند و ابوالعــاء صاعد بن محمد
قریب چهل سال پیشوای حنفیان نیشابور بود .تدوين آثار
گرانسنگ حنفي در اين دوره صورت گرفت.
اســماعیلیان مهم ترین فرقه ای بودند کــه با حکومت
سلجوقی منازعات و درگیریهای بســیاری داشتند .آنان
هر چند كه از نظر تاليف و نگارش متون اعتقادي نسبت
به ساير ف َِرق ،كمتر فعاليت داشــتند ؛ اما از لحاظ سياسي
مســتحكم خراسان؛
و نفوذ و تصرف قلعه هاي بزرگ و
ِ
فعاليت گســترده اي انجام دادند .اين ویژگی ها  ،باعث
به وجود آمدن منازعات و رقابتهــای مذهبی و فرقه ای
در میان گروهها و فرقه های مســلمان گرديد و به طور
طبيعي تاثیر منفی را بر روند علمــی و مراکز و نهادهای
آموزشی گذاشت.
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تودالئی ،رابی بنیامین ،)1380 (،سفرنامه ،ترجمه مهوش ناطق ،تران :سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر.
جويني ،عطاملک بن بهاءالدین ،)1355( ،تاريخ جهانگشاي ،به سعی و اهتمام محمد بن عبد الوهاب قزوینی ،لیدن :بریل.
حاجي خليفه ،مصطفي بن عبداهلل كاتب جلبي ، )1941( ،كشف الظنون عن اسامي الكتب و الفنون ،بغداد :مكتبه المثني.
حسيني ،صدرالدین ابوالحســن علی ،)1380( ،زبده التواریخ اخبار امراء و پادشاهان ســلجوقي ،تصحیح محمد نورالدین ،ترجمه
رمضان علی روح اللهی ،تهران :انتشارات ایل شاهسون.
خاقانی ،بديل بن علي ، )1357( ،ديوان خاقاني شرواني ،تصحيح ضياء الدين سجادي ،تهران :زوار.
ذهبي ،شمس الدین ابو عبداهلل محمد بن احمد ،)1405 (،سير اعالم النبالء ،تحقیق شعيب االرنووط  ،طبعه الثالثه ،بیروت :موسسه
الرساله.
ذهبي ،شمس الدین محمد بن احمد ،)1413 (،تاريخ االسالم و وفيات المشاهير و االعالم ،تحقيق عمر عبدالسالم تدمري ،طبعه
الثالثه ،بيروت :دارالكتب العربي.
راوندي ،محمد بن علی بن ســلیمان ،1364 ،راحه الصدور و آیه السرور ،به ســعی و اهتمام محمد اقبال ،حواشی مجتبی مینوی،
تهران :امیرکبیر.
ســبكي ،تاج الدین ابونصر عبدالوهاب بن علی ،)1386( ،طبقات الشــافعيه الکبری ،تحقیق محمود محمد الطناحی و عبدالفتاح
محمد الحول ،مصر :مطبعه عیسی البابی.
سرخسی ،شمس الدین ،محمد بن احمد ،)1973( ،اصول السرخسی ،تصحیح ابوالوفا االفغانی ،بیروت :دارالمعرفه.
سرخسی ،شمس الدین ،محمد بن احمد :)1417 (،شرح كتاب الســير الكبير ،تحقيق كمال عبد العظيم عناني ،بيروت :دار الكتب
العلميه.
سمعاني ،عبدالکریم بن محمد ،)1975 (،التحبير في المعجم الكبير ،تحقيق منيره ناجي سالم ،بغداد :مطبعه االرشاد.
سمعاني ،عبدالکریم بن محمد ،)1382(،االنساب ،تحقیق عبدالرحمن بن يحيي المعلمي اليماني ،حيدرآباد :مجلس دائره المعارف
العثمانيه.
شهرستاني ،تاج الدین محمد بن عبدالکریم ،)1361 (،الملل و النحل ،تحریر مصطفی خالقداد هاشمی ،تصحیح محمد رضا جاللی
نائینی ،تهران :اقبال.
طوســي ،حســن بن علی نظام الملك ،)1378 (،ســیرالملوک یا سياســتنامه ،تصحیح هیوبرک دارک ،تهران :انتشارات علمی
فرهنگی.
عتبي،محمد بن عبد الجبار ،)1382 (،ترجمه تاريخ يميني ،مترجم ابوالشرف ناصح بن ظفر جرفادقاني ،مصحح جعفر شعار ،تهران،
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شركت انتشارات علمي فرهنگي.
عطار ،ابوحامد محمدبن ابی بکر ابراهیم ،)1346( ،تذكره االولياء ،مقدمه ميرزا محمد خان قزويني ،تهران :كتابخانه مركزی.
علم الهدي ،سيد صفي الدين مرتضي بن داعي بن قاسم حسني رازي ،1364 ،تبصره العوام ،تصحیح عباس اقبال آشتیانی ،تهران:
اساطیر.
فارسی ،عبد الغافربن اسماعیل ،)1362 (،تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق ،انتخاب ابو اسحاق ابراهیم الصریفینی ،اعداد محمد
کاظم المحمودی ،قم :جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه.
قزويني ،عبدالجليل ،)1331 (،بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضائح الروافض ،مقدمه و تصحیح سید جالل الدین ارموی
محدث ،تهران :سپهر.
قمي ،ابوالرجاء ،)1363 (،تاريخ الوزراء ،به کوشش محمد تقی دانش پژوه ،تهران ،موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
کرمانی ،افضل الدین ابوحامد ،)1373 (،ســلجوقیان و غز در کرمان ،تحریر میرزا محمد ابراهیم خبیصی ،مقدمه باستانی پاریزی،
(بی جا) :انتشارات کومش.
کریمان ،حسین ،)1340 (،طبرسی و مجمع البیان ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
گرديزي ،ابوسعيد عبد الحي بن ضحاك( ،)1363 ،زين االخبار ،تصحيح عبد الحي حبيبي ،تهران :دنياي كتاب.
مجمل التواريخ و القصص ،)1317( ،تصحیح ملک الشعراء بهار ،مقدمه محمد قزوینی ،چاپ دوم ،تهران :کالله خاور.
محمد بن منور ،)1366 (،اسرار التوحيد فی مقامات الشیخ ابی ســعید محمد بن منور میهنی ،مقدمه وتصحیح محمد رضا شفیعی
کدکنی ،تهران :انتشارات آگاه
مستوفي ،حمداهلل ،)1339 (،تاريخ گزيده ،تصحیح عبدالحسین نوائی ،تهران :امیرکبیر.
مقدسي ،ابوعبداهلل محمد بن احمد ،1967 ،احسن التقاسيم في معرفه اقاليم ،تصحيح دخويه ،ليدن :بریل.
منتجب الدين ،بدیع اتابک جوینی ،)1329 (،عتبه الكتبه ،تصحیح محمد قزوینی و عباس اقبال ،تهران :شرکت سهامی چاپ.
منتجب الدين ابوالحسن علی بن عبیداهلل ابن بابویه رازی ،)1404 (،فهرست اسماء علماء الشیعه و مصنفیهم ،تصحیح عبد العزیز
طباطبائی ،قم :مجمع الذخائر االسالمیه.
نسفی ،ابوحفص عمر ،)1416 (،طلبه الطلبه فی الصطالحات الفقیه ،تصحیح خالد عبدالرحمن ،بیروت :دارالنفائس.
نسفي ،نجم الدین ابوحفص عمر بن محمد ،)1378 (،القند فی معرفه علماء سمرقند ،تحقیق یوسف الهادی ،تهران :آئینه میراث.
نيشابوري ،ظهيري ،)1332 (،سلجوقنامه ،تصحیح محمد رمضانی ،تهران :انتشارات کالله خاور.
هاجسن ،مارشال ،)1369 (،فرقه اسماعيليه ،ترجمه فريدون بدره اي ،تهران :سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمي.
يافعي  ،عبداهلل ابن اســعد ،1390 ،مرآه الجنان و عبره الیقظان فی معرفه ما یعتبر من حوادث الزمان ،بیروت :موسســه االعلمی
للمطبوعات.
ياقوت الحموي ،شهاب الدين ابوعبداهلل ،)1995 (،معجم البلدان ،بیروت :دار الصادر.
ياقوت الحموي ،شهاب الدين ابوعبداهلل ،)1414 (،معجم االدباء  ،تحقيق احسان عباس ،بيروت :دار الغرب االسالمي.

