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 چکیده
تسنن است که توسط  ز مذهبا منشعب ق کالمیِر فِ  ازجمله کرامیه

سجستانی در زمان حکومت طاهریان در بن کرام  محمدابوعبدالله 
گذاری شد و در نیشابور صاحب نفوذ فراوان گشت. خراسان پایه

 وهای آن نشان از مذهب کرامیه تنها یک فرقۀ کالمی نبود، بلکه آموزه
ای از زندگی اجتNعی و ویژه قمکتبی فقهی داشت که سبک و سیا

امی گداد. همچنین پیشمسائل مرتبط با آن را به پیروان خود ارائه می
مثابه محلی برای آموزش علوم اسالمی و سیر آنان در ایجاد خانقاه به

و سلوک عرفانی در نیشابور و جهان اسالم نیز عامل مهم و اثرگذاری 
ع است تا با استفاده از مناب آندر تحوالت اجتNعی بود. این پژوهش بر 

ی به تحلیل -ای و با اتکاء به روش توصیفیو تحقیقات کتابخانه
یابی کرامیان در شهر نیشابور بپردازد و چگونگی چگونگی ظهور و قدرت

ها در تحوالت سیاسی، اجتNعی و عقاید و اعتقادات و نقش آن
. پرسش اصلی امنیتی این شهر در زمان مورد بحث را واکاوی bاید

گرفته است که چه عواملی باعث این پژوهش حول این محور شکل
ای هشد تا اقدامات کرامیان مسبب تغییر و تبادالت گوناگون در الیه

اجتNعی، سیاسی و امنیتی شهر نیشابور در دوره تاریخی مورد بحث 
، تقویو  زهددهد که تظاهر به های پژوهش نشان مییافته شود؟

 ،ریاستمقام و ب حُ  های زمانه،نزدیکی تدریجی به برخی قدرت
ای و به راه انداخk دستگاه تفتیش های فرقهتعدی، جنگو  اجحاف
 نیل به اهدافشان برای هابودند که کرامیان از آن ابزاری ازجمله عقاید،

گونه اوضاع سیاسی، اجتNعی و  در شهر نیشابور بهره بردند و بدین
  امنیتی این شهر را تحت تأثیر قرار دادند.

: کرامیه، ابن کرام، ابوبکر بن محمشاد، نیشابور، واژگان کلیدی
  سامانیان، غزنویان طاهریان،

 
 

Abstract 

Karamiyya is one of the theological divisions of the 
Sunni religion founded by Abu Abdullah Muhammad 
abn Karam Sajjastani during the rule of the Taherians 
in Khorasan which gained great influence in 
Neyshabur. Karamiyya was not just a theological sect, 
but its teachings depicted a religious and 
jurisprudential school that presented its followers 
with a particular style and politics of social life and 
related issues. Also being pioneer inthe creation of a 
sanctuary as a place for the teaching of Islamic 
sciences and mystical conduct in Neyshabur and the 
Islamic world was also an important factor in 
influencing social change. This research seeks to 
explore the emergence and empowerment of 
Naymabur in the city of Neyshabur using library 
resources and descriptive-analytical methods. It also 
seeks to explore  their beliefs and roles in political, 
social and security developments in the city. The main 
question of this research revolves around the factors 
led to the actions of Karamians  resulting in various 
changes in the social, political and security layers of 
Neyshabur during the historical period? The findings 
of the study show that the pretense of asceticism and 
piety, the gradual closeness to certain powers of the 
time, the supremacy of the presidency, the 
overthrow, the sectarian wars, and the inquisition 
were some of the tools that the Karamians used to 
achieve their goals aiming at the benefited the city of 
Neyshabur and thereby influencing the political, 
social and security situation of the city. 
Keywords: Karamiyya, abn Karam, Abubakr abn 
Mohammshad,  Neyshabur, Taherians, Samanites, 
Ghaznavids. 
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  مقدمه
گرایی فصل مشرتک �ام ادیان و ای و فرقهانشعابات فرقه

. باشدیممکاتب بزرگ در سیر تکوینی و تحول تدریجیشان 
در دنیای اسالم و گسرتۀ جغرافیایی و �دنی آن نیز بنا به علل 

های علم کالم؛ فرقه همچونو عوامل درونی و بیرونی 
متعددی ظهور و بروز یافتند و تحوالت و تبادالت زیادی را در 

 تاریخ غالب و شاید مناطق تحت نفوذشان باقی گذاشتند.
عه واقبعد از مى، به اسال هاى �امى فرقهگیری ریشه شکل

. واقعیت مهم تاریخی گرددیبازم (ص)اسالم ممکر  نبیرحلت 
ها و تعالیم قرآن که نتایج حاصل از آن چون؛ انحراف از رهنمون

-نظریه خالفت، آشوب شدنمطرحمجید و دین مبین اسالم، 

چنین فتوحات خارجی در های داخلی و همروز جنگها و ب
ا و هگیری امپراتوری اسالمی و ورود اندیشهدورۀ خلفا، شکل

 ازجملهاعتقادات دیگر اُمم غیرمسلNن به دنیای اسالم 
 آینده و رسنوشت تفرق و تحزب درایجاد  در مؤثروامل مهم و ع

و  هاهفرق انواعِگیری و همچنین شکل اسالم و جهان امت
آن شدند. رسزمین و مردم ایران در قلمرو  های گوناگونهنحل

های وابسته های مفتوحه و ملتبخشی از رسزمین عنوانبه
به خالفت اسالمی نقش مهمی در رویدادها و وقایع 
سیاسی، فرهنگی، اجتNعی و اقتصادی جهان اسالم 

های نوپایی در ها و نحلهگذار فرقهداشتند. ایرانیان پایه
-هارچوب اصول و تعالیم متداول اسالم شدند که در کتابچ

 هاآننحل نویسان به ودانان و مللهای مورخان، جغرافی
اشاره شده است. در این زمینه خراسان و شهرهای مهم آن 

علN و بزرگان  مناطق مهمی بود که ازجملهنیشابور  همچون
ودند، مند بهای وسیع مردمی بهرهاز حNیت که آننفوذ ذی

همواره ساختارهای سیادت و موجودیت مذاهب مورد 
های دنیوی زمان پسند و قبول خود را مستقل از قدرت

 هاآندادند و نفوذ معنوی و قدرت تشکیالتی گسرتش می
در تغییر و تحوالت  مؤثرهای این منطقه را به یکی از کانون

مذهبی و فرهنگی زمان مورد بحث مبدل bوده بود. در این 
کنار ر د زمان فرقه و نحلۀ کرامیه که جزء پیروان ابوحنیفه بودند،

رین تیکی از مهم عنوانبهمذاهب شافعی و حنفی در نیشابور 
مراکز شهری خراسان حاکمیت و تفوق زیادی داشتند. در 

 نهشابهشانهدوره مورد بحث این فرقه گاه با مذهب شافعی 
شد و گاه نیز درگیر میداد، گاه با آن به حیات خود ادامه می

: ١٣٨٨کرد (صابری، عمل می هاآنبا  داستانهمو  نواهم
١/٣٠٧.(  

  پیشینه پژوهش
نحل ودر مورد فرقه کرامیه مطالب متعددی در آثار ملل

کتب فلسفی و کالمی که توسط محققین  متقدم ونویسان 
ا هاروپایی و ایرانی معارص تصنیف شده و همچنین دانشنامه

توان به از متقدمین می مقاالت علمی ذکر شده است.و 
از محققین اروپایی و شهرستانی و بغدادی اشاره bود و 

ی کدکنتوان به مادلونگ، بوزورث و شفيعیایرانی نیز می
اشاره کرد که در آثار خود به نقش کرامیه و رهربان آن در 

اراتی شدوره غزنوی ا برهیتکتحوالت نیشابور در قرون میانه با 
کدکنی از در ایران، شفیعی اند.هرچند مخترص bوده

ه و ادبيات کرامی پیرشوان تحقیق در مورد تاریخ، عقايد، آراء
بسیار مهمی برداشته  هایباشد که در این زمینه قدممی

است. دربارۀ نقش کرامیان در اوضاع سیاسی، اجتNعی و 
رقه ور و افول فامنیتی نیشابور در قرون میانه که مقارن با ظه
تاب ک صورتبهکرامیه است، تاکنون اثر مبسوط و منسجمی 

ر مورد د شیوبکمیا مقاله به زیور طبع آراسته نگردیده است. 
 فیتألها و مقاالتی کتاب ،نقش کرامیان در تحوالت خراسان

یخی های تارشده که در ذیل آن به نقش نیشابور در برخی برهه
است که این مباحث بخشی از  شده قرون میانه پرداخته

ریچارد بولیت در  چنانچه. رندیگیبرمپژوهش حارض را در 
فرعی  و عنوان ارشاف و نجبا در نیشابورکتابی با عنوان اصلی 

به اوضاع  یوسطقرون اسالم در اجتNعی تاریخ بررسی
اجتNعی نیشابور در زمان غزنویان و سلجوقیان و -سیاسی

ه و ی و کرامیحنف های شافعی،روابط و درگیرهایی بین فرقه
در این منازعات پرداخته  هاآنمداخالت شاهان و وزراء 
ظهور کرامیه در ای تحت عنوان است. بوزورث نیز در مقاله

ده است، به های دهۀ شصت ترجمه شکه در سال خراسان
نقش این فرقه در تحوالت سیاسی، اجتNعی و مذهبی 

شهر نیشابور در زمان سالطین نخست  جملهخراسان و از
غزنوی پرداخته است. در مدخلی از دایره املعارف ایرانیکا با 

وط جامع و مبس صورتبهبه قلم آرون زایسف نیز  کرامیهعنوان 
 یی از آن بههاخشببه فرقه کرامیه پرداخته شده است و در 
ر د هاآنها و نقش روابط کرامیان با حلقۀ قدرت و دیگر فرقه

ه نیشابور اشار  ژهیوبهتحوالت اجتNعی و فرهنگی خراسان و 
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ای مقاله کرامیه و غزنویان؛ فراز و فرود کرامیهشده است. 
های علمی و است از حسن رمضانپور که در یکی از فصلنامه

ست. در این مقاله نیز به روابط تخصصی به چاپ رسیده ا
غزنویان و خاصه محمود غزنوی با کرامیه و همچنین برخی 
نتایج حاصل از ریاست کرامیه بر شهر نیشابور که در برخی 

باشد، اشاره شده است. مواقع تکرار سخنان بازورث می
جدیدترین کاری که در حوزه کرامیه چاپ شده است، مقاله 

به قلم  ی خراسان در دوره غزنویانکرامیان و اوضاع اجتNع
ای محسن رحمتی و سمیرا روشنی است که در آن به شیوه

ا و هها و نحلهعلمی به نقش کرامیه در رقابت با دیگر فرقه
در قرشبندی اجتNعی در خراسان و  هاآننقش  همچنین

مکانی برای اجتNع طبقات  عنوانبهاستفاده از خانقاه 
  نیشابور اشاره شده است.فرادست و فرودست شهر 

  روش پژوهش
ی هاشیگراداشk عقاید کالمی، فقهی و  باوجودفرقه کرامیه 

صوفیانه درخور توجه و همچنین نقش داشk در تحوالت 
سیاسی، اجتNعی و امنیتی نیشابور در قرون میانه، نسبت 

 نداهای دیگری که در این شهر قدرت داشتهها و نحلهبه فرقه
تا حدود زیادی ناشناخته باقی مانده است. از این رو، یکی 
از اهداف پژوهش حارض آن است که با استفاده از منابع و 

ی از زوایای تحلیل-روشی توصیفی برهیتکتحقیقات جدید و با 
پنهان این موضوع پرده بردارد و تا حد ممکن افق روشنی را 

  برای محققان این عرصه، عرضه بدارد.

  گیری فرقه کرامیه در نیشابورو شکل طاهریان
ی ی مذهبی و کالمفرقه گذاربنیانکرام ابوعبدالله محمد ابن

فرقه  که چرا نام ایناین در موردکرامیه و اصالتاً سیستانی بود. 
افق تو بوده، مستخرج شده است،  مسNاز لقبی که وی بدان 

منابع از آن که در برخی از این باوجودواحدی وجود ندارد.  نظر
با عناوینی چون؛ ِکرامیه، کَرامیه و کَرامیّه یاد شده است 

 الزم ،)٢٠٢: ١٣٧٠؛ مونتگمری، ١١/٦٠: ١٤٠٠(سمعانی، 
به ذکر است که کَرامیه تلفظ رایج میان مشایخ کرامی و ِکرامیه 
تلفظ کرامیه در گویش سجستانی و جمع کریم است. در 

حمود غزنوی نیز قرائت اشعار ابوالفتح بُستی شاعر دربار م
: ١٣٨٠این کلمه به دو صورت فوق آمده است (رحمتی، 

که باید آن را به فتح کاف و  بران است). اما نظر غالب ٦٠

؛ ۱۳۶: ۱۳۶۷بوزورث، تشدید راء بر وزن کNَّل تلفظ bود. (
 جهتنیبد) ابوعبدالله Zysow, 2011: 590-601و نک 

 -تاننگهبان تاکس-به ابن کَرام نامور شد که پدرش مردی رزبان 
؛ ٤٦٨: ١٣٤٢بود و رزبان معادل با کَرام است (علوی، 

در سیستان به خود بالید و  کرامابن). ٣٦٣: ١٣٦٨مشکور، 
سپس با رفk به خراسان در نیشابور به تعلیم و تعلم پیروان و 

: ١٤٠٨کثیر، ابن؛ ٩٧: ١٤١٢جوزی، شاگردانش پرداخت (ابن
). وی در ٤٨: ١٣٧٦کوب، ؛ زرین١٢٨: ١٣٦٧؛ بوزورث، ٢٦

سکنی داشت، بیش  شابورینطی حدود چهارده سالی که در 
: ١٤١٢جوزی، از هشت سال را در زندان سپری bود (ابن

کرام در نیشابور از ). ابن٤٨: ١٣٧٦کوب، ؛ زرین١٢/٩٨
 و محمد جويباري عبدالله بن احمد همچونمحرض کسانی 

ه جعل احادیث شهر  و دروغبهفارياÕ و دیگرانی که  �يم بن
: ١٤١٢جوزی، بودند، علم حدیث را آموزش دید (ابن

). تلمذ در خدمت این محدثان ٢٦: ١٤٠٨کثیر، ؛ ابن١٢/٩٧
ای جز التقاط مذاهب مختلف، انحراف و گمراهی، نتیجه

بن ا تباه کردن دین و سست و ضعیف bودن احادیث توسط
ق: ١٤١٢جوزی، کرام در آینده نزدیک در برنداشت (ابن

ها و آراء مذهبی خود را در کرام اندیشه). ابن١٢/٩٧
روستاهای اطراف نیشابور و نواحی غور و غرچستان ترویج داد 

؛ مادلونگ، ١/٤٥تا: ؛ شهرستانی، بی١٨٩تا: (بغدادی، بی
مذاهب اهل  زمان با این اقدام، از دیگر) و هم٧٧-٧٩: ١٣٨١

گرفت (بوزورث، تسنن و اهل تشیع نیز به یکسان خورده 
١٨٧: ١٣٦٢.(  

کرام مقارن با دوران حکمرانی محمد بن عبدالله ظهور ابن
آخرین امیر طاهری در خراسان بود. وی قبل از اینکه در 
نیشابور سکنی گزیند، پنج سال در مکه و مدتی در سیستان 
رحل اقامت داشت. مدتی بعد از اقامت در نیشابور به 
دستور امیر طاهری در زندان محبوس گشت و بعد از مدتی 

و  ی شام رفتسو به. ابن کرام پس از آزادی ابتدا نیز آزاد شد
سپس مجدداً به نیشابور مراجعت bود و دوباره امیر طاهری 

: ١٤٠٠وی را برای مدتی طوالنی محبوس bود (سمعانی، 
: ١٤١٢جوزی، ؛ ابن٢٦: ١٤٠٨کثیر، ؛ ابن٦١-١١/٦٢
کرام ). علت زندانی شدن ابن١٢٨: ١٣٦٧؛ بوزورث، ١٢/٩٨

منجمین پیشگویی کرده بودند که «اند: ر کردهرا چنین ذک
حکومت آل طاهر به دست مردی از سیستان برچیده خواهد 
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شد، به همین خاطر زمانی که ابوعبدالله به نیشابور آمد و در 
آنجا منزلت یافت، گNن bودند که این هNن شخص است، 

جوزی، (ابن» پس همو را بازداشت bوده و زندانی کردند
که برخی نیز مجموع  است یحال). این در ١٢/٩٨: ١٤١٢

های اجتNعی، سیاسی و مذهبی ابن کرام در فعالیت
ی امیر طاهری و با آن را سبب کینه جوارهمو مناطق  شابورین

دانند (بوزورث، ی او میسالههشتصدور حکم حبس 
). برخی دیگر نیز معتقدند چون ابن کرام اساساً ١٢٨: ١٣٦٧

خود، بر رد و نقض اعتقادات معتزله در  در تأسیس مذهب
چنین تعلیم وی در تشبیه و تجسیم، تنزیه نظر داشت و هم

موجب ناخرسندی عامه اهل سنت شد و فقها و متکلمین 
را برانگیخت و امیر طاهری را واداشت تا دستور بازداشت و 

). ١٥٧-١٥٨: ١٣٨٧حبس وی را صادر کند (مهدویان، 
ز تحمل هشت سال حبس در سال کرام پس ارسانجام ابن

املقدس گشت و پس از ق از زندان آزاد شد و عازم بیت٢٥١
ق درگذشت ٢٥٥گذشت چهار سال اقامت در آنجا در سال 

مدفون گشت ع) (ییححرضت ی و در باب اریحاء مجاور مقربه
؛ و ١٢/٩٨: ١٤١٢جوزی، ؛ ابن١١/٦٢: ١٤٠٠(سمعانی، 

این مبحث الزم به ذکر در پایان . )٢٦٣: ١٣٦٨نک: مشکور، 
ه مرکز فعالیت فرق عنوانبهاست که علت انتخاب نیشابور 

ابن کرام را شاید بتوان در سبقۀ تاریخی این  لهیوسبهکرامیه 
های جدید از زمان شهر و حوالی اطراف آن در پذیرش آئین

 اما درباره ظهور بهافرید و سنباد تا زمان طاهریان ذکر bود،
که چرا امیر طاهری ابن کرام را تنها مبحوس ساخت و وی این

به  توانیbرا مجازاتی سخت ننمود و یا نفی بلد نکرد، 
  صورت قاطع نظر داد.

  آراء و عقاید کرامیان
بانی فرقۀ کرامیه در لباس زهد و ریاضت مردم را که بیشرت از 
طبقات دهقان، تهیدست و ندار جامعه بودند را از آتش 

ی ابن کرام بود داد. همین زندگی رسارس زاهدانهم میدوزخ بی
ی رفتار و کردار وی bود و حتی فتهیشکه مردم را فریفته و 

بعدها او را از مجازات مرگ که عقوبت نرش عقاید 
بود، نجات داد. در مقابل مخالفان فرقه و مسلک  زیآمبدعت

وی نیز مدعی بودند که او سخت به تجسیم و تشبیه معتقد 
). در واقع زُهد، َوَرع و ١٢٨-١٢٩: ١٣٦٧است (بوزورث، 

د انتقوای کرامیان که برخی چون مقدسی به آن اشاره bوده

)، عامل مهم در جذب قلوب ٢/٥٤٠: ١٣٦١(مقدسی، 
مردم و پذیرش فرقه و مرام کرامیه در نیشابور و دیگر مناطق 

 یکه پیروان ابن کرام وی را به گونهشد. چنانمحسوب می
نگریستند. زاهدی پرهیزگار و واعظی محبوب و توانا می

هضتی ن انگریbااعNل و اقدامات دیگر بزرگان فرقه کرامیه نیز 
فعال و زاهدگونه بود که آنان با این شیوه رفتار و طرز سلوک 

 ر اساسبرا  هاآنبودند تا بر زندگی دیگران اثر بگذارند و  بر آن
-٧٨: ١٣٨١ند (مادلونگ، منویات خود متغیر و منقلب کن

که ابن کرام در زمان تبعید در گرجستان با رفتار ). چنان٧٧
اش مردم شومین و افشین را سخت تحت صوفی مسلکانه

  ).١/٣٠٨: ١٣٨٨قرار داد (صابری،  ریتأث
ی موجود پارسا گونهو  های زندگی زاهدانهعالوه بر این جاذبه

که  پنداشتندیمدر شخصیت رهربان کرامیه، کرامیان چنین 
مردمان مسلNنان و معتقد به اصول اسالم باید از لحاظ 

برابر باشند. لذا فقرا و افرادی که از  باهممادی و معنوی 
لحاظ حقوق اجتNعی مورد تبعیض و اجحاف طبقات 

-می فرادست جامعه قرار گرفته بودند، از کرامیان حNیت
داشتند (جاللی، کردند و به آنان عنایت ویژه مبذول می

بر  کردند و لنگی). کرامیان خرقه پشمین برتن می١٢٧: ١٣٨٣
گذاشتند. و کالهی دراز روی آن بر رس می انداختندیمدوش 

دلق ازرق شعار آنان بود به این اعتبار که کبود رنگ عزاست و 
). ٣٢٥: ١٣٩٣متز، گرد است (چنین مناسب فقیران دورههم

های خاصی از های مهم زهد کرامی، انزجار از شیوهاز جنبه
گیری از دنیا بود. کشی و کنارهمعاش اقتصادی و ریاضت

کرامیان طرفدار اعتNد کامل به خداوند بودند و از ابن کرام 
ه خدا بسیارش بر توکل ب دیتأکبه دلیل دینداری، پارسایی و 

. مجموع این دالیل سبب شده بود کردندپیروی و تبعیت می
تا کرامیه در میان طبقات فرودست نیشابور، محبوبیت 
داشته باشد و مجمع و مقر اصلی آنان منطقۀ فقیرنشین شهر 

). این حضور پر رنگ کرامیان در ١٢٦: ١٣٨٣باشد (جاللی، 
ف سو سبب ایجاد شکاتغییر و تبدالت شهر نیشابور از یک

ی این شهر شد و از دیگر سو هعارفان-در نهضت زاهدانه
سبب قد برافراشk و مخالفت جریان معروف به مالمتیه با 

). مالمتیان ساکن مراکز ٧٨: ١٣٨١شد (مادلونگ،  هاآن
سازی دیِن ظاهر و رفتار موجه و شهری بودند و بر درونی

 کهیدرحالداشتند،  دیتأکیعنی کسب منفعت اقتصادی 
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یی ساکن و بسیار پر کرامیه بیشرت در نواحی روستا
یمی اقتصادی را منع هاروشبودند و برخی  وخروشجوش
یماراده خدا یعنی توکل را موعظه  برهیتکو در عوض  کردند
  .)Ghafoori, 2009: 11( کردند

 عنوانبهها مقدسی از کرامیه در کنار شیعه، خوارج و باطنی
: ١٣٦١برد (مقدسی، چهار فقه کالمی جهان اسالم نام می

). که با خوارج اباضیه در بحث در مورد نبوت، ١/٥١
چنین ) مقدسی هم٤٧٠: ١٣٤٢اشرتاکاتی داشتند (علوی، 

نویسد: خصوصیات اخالقی و رفتاری کرامیان می در مورد
: ١٣٦١(مقدسی، » پرهیزگاری، تعصب، پستی و گدایی«
وی در هر جا که از کرامیه و حضورشان در  نیچنهم). ١/٥٨

های طریقت کند، عمدتاً از جاذبهمختلف یاد می مناطق
). با �ام ٤٧٣-٢/٤٧٤آورد (هNن: سخن به میان می هاآن

این تفاسیر، فرقه کرامیه نهضت تبلیغی جدیدی بود که به 
تبلیغ اسالم و گرایش به آن و نیز به کاربرد فن برهان و جدل در 

سالم اکالم و فلسفه، نسبت به گذشته کمک شایانی bود و 
  ).١٥٥: ١٣٥٨های گوناگونی رشد داد (فرای، را در زمینه

نویسد: یم کرامیهفرقه  و عقاید بغدادى در وصف آراء
تنوع و گوناگون م -بن کرام محمد –هاى اتباع وى گمراهى«

آید، بلکه بیش از هزار گمراهى و بدعت است و به شNر bى
اً عمدت و عقاید این آراء .)۱۳۱: تا، بی(بغدادى» اندداشته

و  تامام ،نبوتی توحید، متوجه مسائلی بود که به مسئله
کرام اتباع و یاران خود را به تجسیم شد. ابنغیره مربوط می

کرد و مدعی بود که خداوند دارای جسم خداوند دعوت می
سخن «نویسد: است. چنانکه نارصخرسو در این مورد می

است که گویند خدا  متکلNن مذهب کرامی اندر توحید آن
چیزی بدو bاند و این اصل توحید است؛ است و هیچ یکی

است که چون به صفات خدای رسد، این  ولیکن موحد آن
ا اند که گویند خدو از این متکلNن گروهی اصل را تباه نکند

-جسم است نه چون اجسام.[...] و زندگی او نه چون زندگی

رصخرسو، (نا» هاستهاست و جسم او نه چون جسم
۱۳۶۳ :۴۵.(  

کرام در کتاب عذاب القرب خود همچون نرصانیان، ابن 
کرد. خداوند را دارای ذاتی یکتا و جوهری یگانه معرفی می

که میان مفهوم متکلم و مورد کالم الهی، نیز با این کرامیه در
سو و کالم و قول از سوی دیگر تفاوت قائل بودند، قائل از یک

-امری حادث و کالم او را امری قدیم میاما قول خداوند را 

: ۱۳۴۲؛ و نک: علوی، ۱۸۹-۱۹۰تا: پنداشتند (بغدادی، بی
جدا از دیگر  ). کرامیه، نبوت و رسالت را نیز دو صفت۴۶۸

دانستند صفات انبیاء همچون وحی، معجزه و عصمت می
که یا از صفات ذاتی یا از صفات اکتسابی هستند که خداوند 

رو بر خداوند واجب است bوده است. از اینبه آنان عطاء 
که هرکسی را که دارای این دو صفت باشد، برای راهنNیی 

خاطر همین طرز و ارشاد مردم مأمور و مبعوث کند. احتNال به
-نحل شناس شهیر آنان را اینوفکر است که شهرستانی ملل

یم شمرد رو در عداد صفاتیهایشان را از آن«گونه معرفی کند: 
است که سخن ایشان در  کنند، اال آنکه اثبات صفاتیه می

» شود و تشبیهاثبات صفات به تجسیم منتهی می
). ۴۶۸: ۱۳۴۲؛ و نک: علوی، ۱/۱۲۱تا: (شهرستانی، بی

چنین میان رسول و مرسل تفاوت قائل شده و رسول ها همآن
ازنظر آنان کسی است که دو صفت اخیرالذکر در او وجود 

مرسل یعنی کسی که مأمور به ادای رسالت گشته دارد و 
مورد امامت و  ). در۱۰۲: ۱۳۸۲است (کلباسی اشرتی، 

کرام معادل با خالفت است، وجود دو که ازنظر ابنرشایط آن
و  (ع)زمان همچون اختالف امام علیامام یا دو خلیفه در یک

معاویه بر رس امامت یا خالفت امری جایز است، هرچند 
؛ ۱۹۴-۱۹۶تا: و آن دیگر ظاé باشد (بغدادی، بی یکی عادل

  ).۱/۳۱۰: ۱۳۸۸و نک: صابری، 
 اند؛ کرامیهکه برخی نوشتهچنان در مورد حقیقت ایNن نیز

پنداشتند که ایNن اقرار و تصدیق با زبان است و معرفت می
-قلبی یا هر چیز دیگری جز اقرار زبانی را رشط ایNن bی

). همچنین هرچند ازنظر ۷۲: ۱۳۶۲دانستند (اشعری، 
یگر شد، دکرامیه اصل ایNن بر اقرار رصف بود و اگر تکرار می

ایNن نبود، ولی اقرار شخص مرتد بنا به دالیلی مجاز بود. 
تین بار شهاد ورزید، دوچنانچه اگر شخصی به پیامرب کفر می

آمد حساب میساخت، مؤمن بهرا بر زبان جاری می
)، زیرا از نظر آنان کفر چیزی نبود مگر ۱۹۶تا: (بغدادی، بی

  ).۷۲: ۱۳۶۲انکار bودن زبانی خداوند (اشعری، 
ی فردمنحرصبهانجام واجبات نیز آراء و عقاید  در موردکرامیه 

های ها و نادانیحNقت عنوانبه هاآنند. بغدادی از داشت
آنان bاز مسافر بدون  ازنظراملثل کند. فیکرامیه یاد می

انجام، رکوع، سجده، قیام و قعود، تشهد و سالم تنها با دو 
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ات کرام انجام برخی واجبابن ازنظرچنین تکبیر صحیح بود. هم
؛ bاز، روزه و حج بدون قصد قربت و نیت کردن، همچون

صحیح است، زیرا که نیت مسلNنی بر نیت هر عمل واجبی 
). شاید مجموعۀ این مسائل ١٩٦ا: تتقدم دارد (بغدادی، بی

ه به کنویسان در زمانیسبب شده تا برخی سیاحان و جغرافی
 فتواى از چهار پردازند،ها میمذاهب و فرقه استثنائاتذکر 

 رب bاز برگزارى bاز، هر نيت در تسامح«رهربان کرامیه چون: 
 درست خوردن، نادانسته از پس ماندن دارروزه چهارپا، پشت

 یلعنوان دلبه» .برآيد ميانه در آفتاب هرچند صبح bاز نبود
: ۱۳۶۱ها یاد کند (مقدسی، عدول مردم از عقاید و آراء آن

۱/۵۸.(  

گیری فرقه کرامیه در نیشابور مقارن با دوره سامانی و اوج
  ویغزن

کرام، فرقه کرامیه ی طاهریان و مرگ ابنسلسلهبا اضمحالل 
-ی در عرصهامالحظهقابلتوسعه یافت و به قدرت  رسعتبه

های سیاسی، اجتNعی و فرهنگی در مناطق خراسان و 
و گوناگونی در این  متعدد. عوامل افتیدستماوراءالنهر 

ی دهسازمان هاآنترین توسعه و پیرشفت نقش داشتند، مهم
 ؛٨٠-٨١: ١٣٨١و ایجاد نهاد خانقاه و مدرسه بود (مادلونگ، 

Bulliet, 1972: 249های کرامیه در برخی ). وجود خانقاه
خانقاه را به این فرقه  سیتأسشهرهای آن زمان گزارش شده و 

مرو ها را در قلاند. کرامیان بیشرتین تعداد خانقاهنسبت داده
که به ) چنان٣٢٥، ١٣٩٣خالفت عباسیان ساختند (متز، 

 ختل، فرغانه، شار،غرج شهرهای هرات، وجود خانقاه در
سمرقند اذعان شده است (مقدسی،  و مرورود جوزجانان،

جمعی و عدم ). انتخاب شیوه زندگی دسته٢/٤٧٤: ١٣٦١
، از عوامل مهم امرارمعاشاجبار پیروان به کار و فعالیت برای 

وانند گونه بتتوسط کرامیان بود تا بدین برای ایجاد خانقاه
ن د و ثروت رهربابه عبادت و ریاضت بپردازند. درآم وقت�ام

ها و نذورات کرامیه نیز از طریق صدقات، بخشش فرقهو 
ی ها، داراشد. فرقه کرامیه عالوه بر این خانقاهمی نیتأممردم 

مرکز فرماندهی  درواقعسه مدرسه در نیشابور بودند که 
-٥٩: ١٣٧٨شد (ماالمود، محسوب می هاآنهای جنبش

میه با استفاده از همچنین عالوه بر مدارسی که کرا ).٥٨
ساختند، برخی مدارس را افراد درآمد و ثروت زیاد خود می

ء اهدا قبولشانهای مورد احرتام و ساختند و آن را به فرقهمی

 همدرس چهار نيشابور در پنجم قرن اوايل که درکرند. چنانمی
 جودو  شافعى و حنفى شيعى، كرامى، طايفه چهار براى بزرگ

 قاسمابوال بنام بيهق ناحيه مشاهî ازكه توسط یکی  داشت
شده بود. در این میان مدرسۀ کرامیان  ساخته عمرو علی بن

ر کوی د ابوذر مطوعى پرسان ابوسهل و عبداللّه ابوعسكر بنام
  ).٢٦٦-١/٢٦٧: ١٣٧٨(صفا،  قرار داشتراه نیشابور شاد
گذار فرقه کرامیه و هم مبلغ و نارش آن بود. کرام هم بنیانابن

سفرهای او سبب گسرتش این فرقه در مناطق زیادی 
: ١٣٨٨املقدس (صابری، ؛ گرجستان، بیتهمچون

 ويژه اىکه محله ) و شهر فسطاط در مرص شد١/٣٠٨
). خراسان و ١/٢٨٩: ١٣٦١كّراميان داشت (مقدسی، 

ماورالنهر مرکز اصلی فعالیت کرامیان بود و در شهرهایی چون 
زیادی از پیروان این فرقه  هرات، غور و غرجستان جمعیت

در کنار شیعیان در اکðیت  هاآنساکن بودند و در نیشابور 
گسرتش و  باوجود). ٤٧٣-٢/٤٧٤: ١٣٦١بودند (مقدسی، 

ود ترین شهری بنفوذ کرامیان در شهرهای مذکور، نیشابور مهم
های ای داشتند و فعالیتکه آنان در آنجا نفوذ گسرتده

از فراز و فرود زیادی برخوردار بود.  شانسیاسی، اجتNعی
های مذهبی و صوفیانه خراسان بزرگ نیشابور کانون فعالیت

bودند. بود و ِفرِق گوناگون در آن اعNل نقش و نفوذ می
کرامیان در این شهر در طی قرون چهارم تا اوایل قرن پنجم 

مند بودند. هجری از قدرت سیاسی و اجتNعی خاصی بهره
تا چند قرن، پس از مذهب حنفی و شافعی،  حتی هاآن

سومین فرقه مذهبی عمده در خراسان بودند. برخی کرامیه را 
به سه فرقۀ فرعِی حقائقیه، طرائقیه و اسحاقیه (بغدادی، 

) و برخی به شش ٨٨٧: ١٣٨٠؛ و نک: حبیبی، ٣٨تا: بی
ی عابدیه، نونیه، زرینیه، اسحقیه، واحدیه و هیصمیه فرقه

 ،هالطرائق) و برخی به هفت فرقۀ؛ ١/١٢٢تا: ، بی(شهرستانی
 ه والسورمي ه،اليوناني ه،العابدي ه،الحNقي ه،سحاقياال 

  ).٦٥ق: ١٤١٣اند (رازی، ه تقسیم کردهالهيصمي
فرقه کرامیه در دورۀ سامانی بیش از گذشته رشد و توسعه 

دارای پیروان فراوانی  یافت. در اوایل این دوره حتی این فرقه
و جایگاه و موقعیت خوبی در جامعه سامانی کسب  بود

bود. حنفیان که در ماوراءالنهر از نفوذ و قدرت زیادی 
ی به یاببرخوردار بودند به کرامیان همچون رقیبی برای دست

رو امرای سامانی و نگریستند، از اینمطامع و منافع خود می
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ه حکام منصوب آنان را برای محکوم و مرتود bودن کرامی
bودند و از هیچ کوششی در این زمینه تحریض و ترغیب می

که به » سواد االعظم«که در کتاب فروگذار نبودند. چنان
نامۀ دستور امیر اسNعیل سامانی تألیف شده و عقیده

باشد، کرامیه در رسمی زمان سامانیان و علNی آن دوره می
ی اهل بدعت و ضاللت سلک و شNر هفتاد و دو فرقه

گذار آن نیز تر و بنیانحساب آمده که از همه بدتر و جاهلهب
-تراز دانسته شده است (حکیمدر کفر با فرعون هم

که ). اما کرامیان به خاطر این۱۸۶-۱۸۷: ۱۳۴۸سمرقندی، 
-سامان در امر مذهب تسامح و تساهل را روا میامرای آل

ی با داشتند و تعصب زیادی نسبت به دفع و مقابله
که با دادند، بدون اینغیررسمی از خود نشان bی مذاهب

تعرض خاصی مواجه شوند به رشد و گسرتش فرقه خود در 
  نیشابور و شهرهای دیگر ادامه دادند.

درواقع کرامیان باوجود ناخشنودی حکومت مستقر، پایگاه 
اجتNعی استوار و درخور توجهی در نیشابور برای خود ایجاد 

حال تعالیم خود را به دیگر نقاط جهان کرده بودند و در این 
). در زمان ۱۲۹، ۱۳۶۷دادند (بوزورث، اسالم بسط می

ای هسامانیان، نیشابور مرکز اتاق فکر کرامیه بود و حتی چهره
ه ککرام در این شهر ظهور bودند. چنانمعروفی از پیروان ابن

در نیمه دوم قرن چهارم، رهربی کرامیه در نیشابور به دست 
ویعقوب اسحاق بن محمشاد افتاد. وی در وعظ و موعظه اب

 برای الزم رشطو پیش بود ارزشمند بسیار کرامیه میان که در
بود، مهارت تام و �ام داشت  جامعه در رهربی به دستیابی

)Zysow, 2011: 590-601.(  همچنین ابویعقوب در تبلیغ
شهرت فراوانی داشت و بیش از پنج هزار نفر از اهل کتاب و 
زرتشتیان را در نیشابور به مذهب خویش درآورده است. 

 شابورنی ديوانيان و شافعيان وی در میان حنفيان، محبوبیت
 در كه هركس درگذشت،ق ۳۸۳ سال در چون چنان بود که
 مراسم تشيع در خواند و bاز شاجنازه بر بود شهر نیشابور

(سمعانی،  شد پر مردم از شهر هاىوی �ام ميدان یجنازه
 . همچنین در همین دوره و به سال)۱۱/۶۳-۶۲: ۱۴۰۰

نحل نویس معروف در وق عبدالقاهر بغدادی ملل۳۷۰
حضور رسدار سامانی ابوالحسن سیمجوری، با ابراهیم بن 

 ی خودپرداخت و به گفتهمهاجر از علNی کرامیه به مناظره 
بعضی از خطاهای فاحش او را مطرود اعالم داشت. با مرگ 

ابویعقوب، پرسش ابوبکر محمد بن اسحاق به رهربی فرقه 
کرامیه رسید و او نیز همچون پدرش ازلحاظ اعتقادی سالطین 

-۱۳۰: ۱۳۶۷سامانی را تحت تأثیر خود قرارداد (بوزورث، 
های متعددی ). کشاکش۱۹۷تا: ؛ و نک: بغدادی، بی۱۳۱

در اواخر دورۀ سامانیان در شهر نیشابور که مقدسی که از آن 
بندی دیدن bوده، روی داده است. همو در مورد تقسیم

ها که کرامیان نقش این کشاکش فضایی شهر نیشابور و
 بخش دو ميان در«نویسد: ها داشتند، میای در آنعمده

 به و است باالتر كه باخرت نيمه. هست كشاكش نيشابور
 سوبمن حîه به كه ديگر نيمه با باشد،مى منسوب منيشك

 ميان در. دارند وحشتناك دشمنى نيز مذهب غî در است
(مقدسی، » بود كشيده هم جنگ به كار كراميان و شيعه
 سبب کرامیه یفرقه درواقع گسرتش ).۲/۴۹۲-۴۹۱: ۱۳۶۱

 مراکز از شNری در میان بومیان آمیزخشونت هایدرگیری
نیشابور از مراکز شهری بزرگی بود که شیعه . شد شهری

 شیعیان مسببات و هابین آن هایستیزی کرامیان و درگیری
 بود آن سزاوار که کرامیه شد برای اعتباری و شهرت

)Zysow, 2011: 590-601.( که رهرب کرامیان با چنان
از  یکی سوءاستفاده از حNیت سلطان محمود دستور داد تا

مساجد نوبنیان شیعیان در نیشابور را ویران کنند. اقدامی که 
مثل شیعیان و سادات نیشابور در برابر کرامیه بهسبب مقابله

: ۱۳۹۵ها سلطان محمود شد. (رحمتی و روشنی، و حامی آن
ها، تغییرات اجتNعی ) مسلNً به دلیل وقوع این درگیری۱۹۳

داده است. هر نیشابور رخ میای زیادی در شو ناامنی برهه
های گسرتده و چنین نهضت کرامیان باوجود فعالیتهم
ان ی طاهریگریزانه که از دورهو اجتNع کشانههای ریاضتپیام

ای از روستائیان و افراد بر آن ارسار داشتند، جز جذب عده
تهیدست و ندار، بخت و اقبالی برای رشد و شکوفایی در 

رو همچون نیشابور به دست نیاورد. از اینمراکز �دنی مهم 
بایست تا زمان روی کار آمدن سلسله غزنویان، صرب آنان می

این عرص  هایشان درو شکیبایی پیشه کنند تا با گسرتش آموزه
سو با اضمحالل گفتNن جامعه سامانی، انتشار آثار هم

پذیر شود و در نیشابور بر رسیر قدرت مکتوبشان امکان
  ).۱۵، ۱۳۹۵(ابوالبرشی و همکاران:  بنشینند
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رهرب معروف کرامیان بود  در عرص غزنوی ابوبکر بن محمشاد
-و دوران زندگی و رهربی او عرص طالیی کرامیان به شNر می

کرام را bاد دین و پیامربی دوم پس از پیامرب آید. وی ابن
). ابوبکر نفوذ ۱/۳۱۳: ۱۳۸۸دانست (صابری، می (ص)اسالم

-خاصی نزد سالطین غزنوی داشت و زهد، صوفیو وجهۀ 

ویژه شخص او سبب شد تا bایی و کرامات کرامیه و به
) در سلک پیروان ۳۳۹: ۱۳۶۶، سيستان تاريخسبکتگین (

کرامیه درآید. وی در این زمان به مقام شامخی در حکومت 
 تازی کرامیان درگیری و یکهغزنویان دست یافت و دوران اوج

آغاز شد. علو مقام ابوبکر در زمان سلطان  شهر نیشابور
 ðمحمود چنان بود که سلطان غزنه رأی و نظر وی را در اک

که کرد. همچون زمانیدانست و اجرا میمواقع ارجح می
تاهرتی سفیر فاطمیان مرص به دربار سلطان محمود رسید و 

 و فاضل و بود سنّت اهل شيخ كه محمشاد ابوبكر استاد«
 و bود سلطان رأی موافقت باب در این بزرگ، و متديّن
 داشت انتN جاىف بدعت اهل و غاىل فرقه بدين كه هركس

 همه بود، جسته عدول مستقيم جاّده و قويم دين منهاج از و
ر د مبالغت و احتساب اين سبب به او جاه و گردانيد مثله را

» گشت آمال مطمع و رجال مطمح و شد زيادت باب اين
). ۳۹۱ق: ۱۴۲۴؛ و نک: ُعتبی، ۳۷۰: ۱۳۷۴(جرفادقانی، 

همو در مورد قدرت و نفوذ ابوبکر در شهر نیشابور نیز چنین 
 او و گشت متمكّن عام و خاص دل در او هيبت«نویسد: می

 دش ظاهر عليöّّ  تا حكمى و متمكّن رياستى تصوف زىّ  در را
 اهكيسه ايشان بر و گرفتند زبون را مردم عامه او اتباع و

 معرض در كه هركس و اندوختند بسيار مال ازيشان و دوختند
 فساد و به الحاد كردمى منعى يا دادمى دفعى ايشان توقع

). این مقام و ۳۹۳-۳۹۴(هNن: » كردندمى منسوب اعتقاد
ه کاعNل نفوذ ابوبکر در اوضاع نیشابور سبب شد تا در زمانی

و قراخانیان به سلطان محمود در مولتان حضور داشت 
 ها ابوبکر را با خود به اسارت بربدند؛خراسان حمله کردند، آن

اما ابوبکر در فرصت مقتضی از چنگ قراخانیان گریخت و به 
نیشابور بازگشت و اعتبار و حرمت وی در نزد سلطان محمود 

؛ ۳۹۲ -۳۹۳: ۱۳۷۴بیش از پیش افزایش یافت (جرفادقانی، 
  ).۱/۶۱۲: ۱۳۶۶و نک: بارتولد، 

پس از این واقعه، ابوبکر بیشرت از گذشته به ایفای نقش در 
و مذهبی نیشابور پرداخت و  تحوالت سیاسی، اجتNعی

عنوان رئیس شهر نیشابور منصوب سلطان غزنه نیز وی را به
bود. چراکه پیش از این کرامیه و رهربان آن با تبلیغات مذهبی 

ه مرزهای های تبلیغی خود موفق شده بودند کو شیوه
طبقاتی سابق در خراسان را در هم بشکند و در میان طبقه 

که در زمان سلطان محمود طوریفرادست رسوخ کنند. به
ه ی کرامیشNری از قضات، سفرا، کُتاب و دیوانیان در جرگه

). این اقدام ۱۸۵: ۱۳۹۵درآمده بودند (رحمتی و روشنی، 
انی به سلطان محمود در حالی بود که انتصاب یک روح

زیرا منصب  مقامی چنین حساس کاری بس غیرمعمول بود؛
رئیس یا زعیم در خراساِن زمان سامانیان و غزنویان که 
دربارهایشان در خارج از آن برپا بود، مخصوصاً اهمیت 

ی بین سلطان واسطه» خواجۀ بزرگ«داشت. رئیس با عنوان 
ش یترین مقام محل تحت ریاستش بود. پو رعیت و بلندپایه

از کرامیان، ریاست شهر نیشابور در دست خاندان میکالیان 
ی ممتدی در خدمت به طاهریان، صفاریان، بود که سابقه

سامانیان و خلفای عباسی داشتند و در زمان غزنویان در اوج 
 ,Bulliet؛ و نک: ۱۳۱-۱۳۲: ۱۳۶۷تقرب بودند (بوزورث، 

به طرف سلطان محمود باقدرت دادن ). از یک68 :1972
کرامیه در نیشابور در پی آن بود تا بر ارشاف و نجبا این شهر 

 ,Bulliet( ها در این شهر بکاهدمسلط گردد و از قدرت آن
 برای نیز از مقام رئیس از طرف دیگر ابوبکر ).70-71 :1972

 کوبرس  سیاست گرفk پیش در با كرامیه موضع تقویت
ها، یمتعزل شیعیان، که شامل رفض به متهNن bودن

 آن bاینده که بود تصوف نوعی همچنین و هااشعری
-Zysow, 2011: 590( بود، بهره برد ابوالخیر ابوسعید

ریاست کرامیه بر شهر نیشابور هم بر تعداد  درواقع). 601
پیروان آنان افزود و توازن قدرت در این شهر را برهم زد و هم 

یش از پقدرت سیاسی و اجتNعی کرامیان در نیشابور بیش 
افزایش داد. گزارش منابع آن زمان حاکی از آن است که تعداد 
پیروان ابوبکر کرامی دست کمی از تعداد پیروان و اتباع قاضی 
صاعد حنفی که مذهبش پرطرفدارترین مذهب خراسان بود، 

ق ۴۰۰که در سال ). چنان۷۲: ۱۳۶۶منور، نداشته است (ابن
، نفر بود (حبیبی رهزا بيست نیشابور شهر تعداد كراميان

) و عالوه بر این محتسب این شهر نیز فردی ۸۸۷: ۱۳۸۰
). کرامیه در اوایل ۱۲۶: ۱۳۶۶منور، کرامی مذهب بود (ابن

سده پنجم موفق شد با درهم شکسk نظام قرشبندی 



 

����� 1397   ����32  

9  

�
��

��
��

 � 
�

�
��

�
 

�
�

��
�

 
...

�
 

 

اجتNعی نیشابور، افراد طبقات فرودست و فرادست را در 
متی و روشنی، های خود در کنار یکدیگر بنشاند (رحخانقاه
۱۳۹۵ :۱۸۶.(  

زمان با اعNل سیاست محمود غزنوی در مبارزه با ابوبکر هم
قرامطه، روافض و معتزله، به بهانه یافk آنان و برای 

توجه سلطان غزنوی در نیشابور به اخاذی از مردم و ایراد جلب
جهت اوضاع اتهام به بسیاری از افراد پرداخت و بدین

ن شهر را بسیار تحت تأثیر قرار داد. وی اجتNعی و امنیتی ای
در مواقع لزوم از کسانی که در معرض این اتهامات بودند، 

گرفت. درواقع ابوبکر از این طریق برخی از حق سکوت می
بزرگان مذاهب رقیب و مخالف خود همچون حنفیان و 
شافعیان را به رفض و اعتزال متهم ساخت و هر چه بیشرت بر 

؛ ۳۹۳-۳۹۴: ۱۳۷۴افزود (جرفادقانی،  شهرت و مقام خود
 ايذاء و تعقيب امر در). وی ۱۳۲-۱۳۴: ۱۳۶۷بوزورث، 

غزنه بود (بارتولد،  سلطان راست دست بددينان و مرتدان
مساعدت مریدان و هوادارانش، به ) و با ١/٦١٢: ١٣٦٦

ی تعقیب و آزار ملحدان باطنی، حکومت وحشتی در بهانه
 دیدند که آب دهانشمردم می«که نحوینیشابور برپا کرد، به

» زهر کشنده است و اتهامش به معنی نابودی است
). اسNعیلیه، باطنیه و اهل ۱۳۲-۱۳۳: ۱۳۶۷(بوزورث، 

تصوف نیشابور نیز از قهر و کید ابوبکر در امان bاندند. 
گیرهای او متوجه جNعت صوفیان این شهر و صوفی سخت

ابوبکر در انجام  معروف، ابوسعید ابوالخیر نیز شد.
ترین اقداماتش بر ضد باطنیان و صوفیان از حNیت مهم

علNی رسمی همچون، قاضی ابوالعالء ساعد استوایی، 
نفوذ و قدرت ). همین اعNل۱۳۳-۱۲۹برخوردار بود (هNن: 

ها در ی کرامیه سبب شد تا مقبولیت و محبوبیت آنفزاینده
ائل و تح بُستی دبیر رسابوالف که جایی برسدزمان غزنویان به

 کرام وی ابنمداح مشهور سبکتگین و محمود غزنوی درباره
 ینُ الدّ و /  هُ حدَ ابی حنیفة وَ  هُ فق الفقهُ  مذهبش چنین برساید:

/ اّن الذین ِبَجهلِهم لَم یَقتدوا / øحّمد بن  محمدبن کرامِ  دینُ 
؛ عتبی، ۳۹۲-۳۹۳: ۱۳۷۴کَراِم َغیُر ِکراِم (جرفادقانی، 

: ۱۳۶۸؛ مشکور، ۱۳۱: ۱۳۶۷؛ بوزورث، ۴۲۳-۴۲۴ق: ۱۴۲۴
  ).Zysow, 2011: 590-601و نک:  ۳۶۳

در سایه توجهات سلطان محمود به کرامیان، نیشابور به مرکز 
ها در این شهر ذهبی مبدل شد و آنتعصبات و اختالفات م

 که در برخی مواقع اختالفقدرت و نفوذ بسیار یافتند. چنان
کشید و عوام برای در مجالس درس به کوی و بازار شهر می

شدند. کرامیان حNیت از بزرگان مذهب خود وارد ماجرا می
ابوعبدالله الحاکم را از درس گفk بازداشتند و منربش را 

ونرص عبدالرحمن صابونی را در حدود سال شکستند، اب
 یفورک را مسموم کردند. دامنهق به قتل رسانیدند و ابن۳۷۲

سو و میان ها میان شیعیان و سنیان از یکاین تعصب
چنین حنفیه، شافعیه و کرامیه از دیگر سو باال گرفت و این

شد که در روزگار سلطنت محمود قدرت به دست کرامیان و 
مقدمه؛ رواندی،  ۳۱: ۱۳۷۴ن افتاد (قشیری، بزرگان آنا

  ).Bulliet, 1972: 159-160؛ و نک:۹/۲۱۴: ۱۳۸۲
هدف سلطان محمود از حNیت از کرامیه، کنرتل  کهیدرحال

 های داخلی آن بود،و نظارت کردن بر شهر نیشابور و سیاست
به محقق شدن این امر منجر نشد،  تنهانهها اما این حNیت
ابوبکر در آزمودن راست دینی رهربان محلی  بلکه اقدامات

هم باعث برانگیخته شدن تنش شدید بین حنفیان، شافعیان 
ای فرقه -های قومیو کرامیان شد و هم موجب افزایش نزاع

). تا جایی که برخی از ٦٢: ١٣٧٨در نیشابور شد (ماالمود، 
یاد  مذهبى عصبيات مهم یکی از مراكز عنوانبهشهر نیشابور 

 و هشيع کنند که در آنجا اختالفات شدید و سختی بöمی
کرامیه  کهیطور به) ١/٢٣٤: ١٣٧٨کرد (صفا،  كراميه بروز

 هاآنبسیاری از شیعیان را مثله کردند و حتی مسجد جدید 
؛ رحمتی، ١٤٠: ١٣٩٠را به آتش کشید. (وکیلی و حسینی، 

های مذهبی این عصبیات و خشونت درواقع). ٦٣: ١٣٨٠
و حاکمیت کرامیان بر شهر نیشابور،  نفوذاعNلد تا سبب ش

دوام چندانی نیابد و مسببات اعرتاض و مخالفت حنفیان، 
شافعیان و حتی شیعیان را نیز فراهم آورد. چراکه تسلط 
کرامیان بر نیشابور و جلب حNیت سیاسی غزنویان و نفوذ 

هم موجب به خطر افتادن منافع بزرگان این  هاآناجتNعی 
مذاهب شده بود و هم، سبب بروز درگیری و ناامنی در این 
شهر شده بود. به همین خاطر بزرگان حنفی و شافعی �ام 

را  نشهواداراکار گرفتند تا ابوبکر و مساعی و تالش خود را به
به زیر بکشند. در این میان قاضی صاعد حنفی نقش زیاد و 

ثری در بدبین bودن سلطان محمود نسبت به کرامیان مو 
ایفاء کرد و رسانجام سلطان با واگذار bودن ریاست نیشابور 

العاده کرامیه و نفوذ سیاسی حسنک وزیر، به قدرت فوق به
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 گردانیدر نیشابور پایان داد. محمود با روی هاآنو اجتNعی 
ی بزرگ کرامی را ، علNهاآناز عقاید و آراء کرامیه و رسکوب 

را نیز ممنوع  هاآنواداشت تا توبه کرده و مجلس وعظ و درس 
 نشین،ساخت و سپس حتی برخی از بزرگان کرامی را خانه

). ٣٩٤-٣٩٨: ١٣٧٤تبعید و محبوس کرد (جرفادقانی، 
 كه بود آن«غرض سلطان محمود از این اقدامات  درواقع
 عزّت و دبودن يافته استيال تعبّد و تزّهد به علت كه اىطايفه

 جاه ماه كه بسته صورت و كرده دين عزّ  قرين خويش جاه
 احرتاق را ايشان رفعت كوكب و بود نتواند محاق را ايشان
 مّرضت و معرّت و نشاند خويش حدّ  با را همه نگردد ممكن
 مطامع تعرّض و سنّى مناصب طمع از و گرداند منقطع ايشان

). پس از عزل ابوبکر، ٣٩٨(هNن: » بندد بر دست دنياوى
قدرت کرامیه درهم شکست و محمود در زمانی که غور را در 

ق فتح bود، به مبلغان و اساتید کرامیه اجازه داد ٤١١سال 
 ؛تا برای تعلیم و گسرتش اسالم در آنجا به فعالیت بپردازند

زیرا احتNالً محمود تشخیص داده بود که بازگرداندن کرامیه به 
غور  یسو بهنیشابور، نتایج چندان مطلوبی ندارد، لذا آنان را 

؛ ١٢٩: ١٣٨٣؛ جاللی، ٦٣: ١٣٧٨روانه کرد (ماالمود، 
Zysow, 2011: 590-601 از این زمان به بعد بود که .(

و امرای غوری اقدامات کرامیه در غور توجه مردم این منطقه 
آینده آنجا را به این فرقه جلب bود که پرداخk به آن در این 

  گنجد.مقال bی
عالوه بر این اقدامات محمود، ریاست حسنک بر نیشابور 
 نیز یکی از دالیل تضعیف موقعیت کرامیه در این شهر بود،

د ی شدید بو قدر بههایی حسنک بر کرامیه گیریزیرا سخت
ودند. گیری زیاد بن ابیه بحتی فراتر از سخت که به قول ُعتبی

ها زندانی bود و کارترین کرامیان را در قلعهحسنک ستم
اموال غصبی ابوبکر را به صاحبانشان باز پس داد و او را 

 یج از یادها محو شود.تدربهمجبور کرد تا عزلت اختیار کند و 
) ۴۳۱: ۱۴۲۴؛ و نک: عتبی، ۱۳۵-۱۳۴: ۱۳۶۷(بوزورث، 

چند قدرت کرامیه پس از این تغییر و تبدالت در نیشابور رو هر 
، ابوبکر تا زمانی که زنده بود شانیمقتدابه سستی نهاد، اما 

که وقتی شد. چنانجزء اعیان و بزرگان شهر محسوب می
سلطان مسعود از ری به نیشابور رفت، ابوبکر و چند تن از 

قرار داد. علNی مذاهب دیگر را مورد تفقد و نواخت خود 
 آن اقبال که بر قاضی«نویسد: که بیهقی در این مورد میچنان

صاعد و بو محمِد علوی و بوبکر اسحِق محمشاد کرامی کرد 
مسعود حتی  ). سلطان١/٣٢: ١٣٨٣(بیهقی، » بر کس نکرد

 تا فرمود« رمضان ماه نيمه هنگام مراجعت از نیشابور در
 كربوب و را علوى دبومحم سيد و را پرسانش و را صاعد قاىض

» دادند هاخلعت را خطيب و شهر قاىض و را محمشاد
). رسانجام با مرگ و فقدان ابوبکر که در زمان ١/٤٠(هNن: 

 نفوذوی نیشابور به کانون اصلی دانش و مأمن جNعت ذی
ی پائین اجتNع بودند، مبدل شده از طبقه واقعبهکرامیان که 

کرامیان در نیشابور از گردونه )، ٧٩: ١٣٨١بود (مادلونگ، 
قدرت سیاسی و اجتNعی خارج شده و با افزایش نفوذ دیگر 

به گواه  هرچندهای مذهبی به حاشیه رانده شدند. فرقه
ها بعدها تا اوایل برخی ملل و نحل نویسان و مورخان، کرامی 

یک گروه مذهبی به حیات خود  عنوانبه همچنانقرن ششم 
نیز در نیشابور  هاآنای از بزرگان عدهادامه دادند و حتی 

حضور داشتند، اما در قیاس با گذشتۀ تاریخی خود از قدرت 
  و نفوذ سیاسی بسیار کمی برخوردار بودند.

  سلجوقیان و زوال فرقه کرامیه در نیشابور
بر سلطان مسعود غزنوی  هاآنبا ظهور سلجوقیان و پیروزی 

دیگر  همچونبور نیز ق، نیشا٤٣١در نربد دندانقان به سال 
شهرهای خراسان به ترصف سلجوقیان درآمد. درباره 

بر  هانآ مناسبات بین کرامیان با سلجوقیان پس از استیالی 
شهر نیشابور و دیگر شهرهای خراسان در اوایل و اواسط قرن 
پنجم هجری گزارشی که حاکی از مخالفت رسمی و تحت 

ق سالجقه و دیگر فر  تعقیب و آزار قرار گرفk کرامیه از سوی
 ذکرانیشاباشد. البته باشد، موجود bی هاآنمذهبی رقیب 

ق بین کرامیان ٤٨٩است که در اواخر این قرن و در سال 
های رخ داد. در این نیشابور با شافعیان و حنفیان درگیری

ها رهربی شافعیان با ابواملعالی جوینی و رهربی درگیری
ز دی بود. آنان حتی از بیهق نیحنفیان با قاضی ابوسعید صاع

درخواست کمک کردند و درگیری به جنگ شدیدی انجامید 
که خسارات و تلفاتی نیز به بار آورد اما رسانجام هم پیروزی از 

ات تلفات و صدم نیشرتیبآن گروه حنفی و شافعی شد و هم 
ین آخر تنهانهبا این درگیری  درواقعبه کرامیان وارد گردید. 

یابی به قدرت و نفوذ در کرامیان برای دستهای تالش
محمشاد به همراه  هاآننیشابور ناکام ماند، بلکه رهرب 

بسیاری دیگر از پیروان فرقۀ کرامیه کشته شدند و مدارس 
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اثیر، ؛ ابن٢٦٨-٢٦٩: ١٣٦١فندق، نیز ویران شد (ابن هاآن
 ).Bulliet, 1972: 126 ؛ و نک:٢٢٨-٢٣/٢٢٩: ١٣٧١

-سلجوقیان و هم ن و شافعیان از کرامیه در دورهانزجار حنفیا

ها از طریق پیوند با چنین افزایش قدرت مذهبی شافعی
، هانآ صوفیه و عدم پشتیبانی حکام تُرک و کارگزاران ایرانی از 

د گونه امیی مذهبی شد. بدینباعث زوال و نابودی این فرقه
یل شد دکرامیه برای داشk نفوذ داúی در اسالم به یاس تب

گذار متهم bوده بدعت عنوانبهو اغلب مسلNنان، آنان را 
) و حتی در ١٢٩: ١٣٨٣؛ جاللی، ٦٦-٦٧: ١٣٧٨(ماالمود، 

زمان برخی سالطین سلجوقی بر روی منابر به سب و لعن 
فرقه کرامیه در کنار شیعیان و اشاعره پرداخته شد (راوندی، 

سلجوقیان و امری که سبب شد تا  درواقع). ٩/٢١٤: ١٣٨٢
 اهآنبود که  ایناز کرامیه حNیت نکنند،  هاآنوزرای ایرانی 

های رسمی حکومت ی دریافته بودند که حNیتخوببه
غزنوی از کرامیان، موجب افزایش تشنج در نیشابور و برهم 

ن به ای هاآنزدن توازن سیاسی آنجا شده است. عالوه بر این، 
شافعیان، الاقل در یک  امر نیز واقف بودند که حنفیان و

کرامیه نباید مجدداً  کهنیاتوافق نظر دارند و آن  باهممورد، 
قدرت و نفوذ بیابند. به همین خاطر بود که سلجوقیان و 

فقط از مذاهب حنفی و شافعی حNیت کردند  کارگزارانشان
). همچنین رشد روزافزون مذهب ٦٦: ١٣٧٨(ماالمود، 

به این مذهب و گسرتش  شافعی و گرایش تدریجی کرامیه
تصوف و پیوند آن با رشیعت که توانست خالء عرفانی طالبان 
را پر bاید و جایگزین عرفان افراطی کرامیه گردد به همراه تلقی 

ی خالء توحید، یعنی اعتقاد به تشبیه و خاص کرامیه درباره
تجسیم خداوند که نتوانست جایگاه مستحکمی در مذهب 

د در کنار دوام نیاوردن نگرش منفی اهل سنت به دست آور 
ر د امرارمعاشکرامیه به فعالیت اجتNعی و کار و تالش برای 

شهری که از مراکز عمده تجارت و کشاورزی در منطقه 
خراسان بود، باعث کاهش نفوذ و قدرت کرامیه در طی قرن 

). ١٤٨: ١٣٩٠پنج و شش هجری شد (وکیلی و حسینی، 
تا توازن قدرت مجدداً بین مجموعه عواملی که سبب شد 

: ١٣٧٨شافعیان و حنفیان در نیشابور برقرار شد (ماالمود، 
ه نفوذ کرامیه کالً و برای همیشه از زمانی که محمود ) و حوز٦٣

ها قبل فراهم bوده بود، از غزنوی مقدمات آن را از سال
 نیشابور به منطقۀ غور منتقل شد.

  گیرینتیجه
قدرت طاهریان در راه تبلیغ، ترویج و فرقۀ کرامیه در دورۀ 

های زیادی ها و سختیترشیح مذهب خود با دشواری
ازجمله حبس رهربشان و ترک شهر نیشابور مواجه شدند. 

ها در اوضاع سیاسی، اطالعات چندانی در مورد تأثیرات آن
ای هاجتNعی و امنیتی نیشابور در این دوره در مقایسه با دوره

باشد. در دورۀ سامانیان به دلیل جود bیبعد در منابع مو 
تسامح مذهبی حاکم بر دربار این سلسله و در دورۀ غزنویان 
به دلیل همراهی و استفاده ابزاری که سالطین غزنوی از 

کردند، فرقۀ کرامیه به قدرت و نفوذ زیادی در کرامیان می
وسیله نقش مهمی در تحوالت نیشابور دست یافت و بدین

جتNعی نیشابور ایفاء bود. درواقع این اقتدار و سیاسی و ا
مسلNنانی که برخی نفوذ از عوامل متعددی چون کðت تازه

ها نقش داشتند و همچنین از رهربان کرامیه در تغییر کیش آن
های دست شهری و حNیتهواداری فقرا و طبقات پایین

 برخی بزرگان ِفرِق دیگر حارض در شهر نیشابور که فریفته
گرفت. شدند، نشأت میهای کرامیه میشعارها و وعده

روابط نزدیک رهربان کرامی با نخستین سالطین غزنوی و 
ها به کرامیان چنان قدرت و نفوذی را داد نفوذ آنوزرای ذی

یابی به ریاست شهر نیشابور، که برای مدتی عالوه بر دست
یر ثهم به قدرت مسلط مذهبی این شهر تبدیل شوند و هم تأ

زیادی در اوضاع سیاسی، اجتNعی و امنیتی این شهر ایفاء 
کنند. نیت محمود غزنوی در حNیت از کرامیه، استفاده از 
قدرت و نفوذ آنان برای رسکوبی ِفرِق دیگری چون روافض، 

منظور جلب حNیت و توجه خلفای اسNعیله و قرامطه به
سِب ای کعباسی بود و در مقابل نیت کرامیان نیز تالش بر 

منظور تفوق یافk بر دیگر ِفرِق اهل حNیت سلطان غزنه به
تسنن در امور دنیوی و همچنین تسلط یافk بر �ام شئونات 
شهر نیشابور و شاید در بلندمدت، تسلط بر دیگر مناطق 

های که خراسان بود. اما تعصبات مذهبی، اجحاف و اخاذی
د و همچنین به راه داشتنکرامیان در حق غیر کرامیان روا می

انداخk دستگاه تفتیش عقاید طویل و عریضی که نتیجۀ آن 
بهتان و افرتاء زدن به دیگر رهربان و پیروان ِفرِق مذهبی رقیب 

-رقههای فتنها سبب متشنج شدن اوضاع و بروز جنگبود، نه
برانداز که سبب تغییرات زیادی در بافت جمعیتی ای خاbان

منیتی شهر نیشابور شد، بلکه عامل و اوضاع اجتNعی و ا
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ها اصلی در نارضایتی حنفیان و شافعیان و پناهنده شدن آن
به سلطان محمود و تحریک و تحریض وی برای دست 

های دیگر سلطنتش برداشk از حNیت کرامیان در سال
که تأسیس خانقاه و احداث گردید. ناگفته bاند درحالی

امیه یکی از اقدامات مفیدی وسیله کر مدارس در نیشابور به
بود که بعدها منتج به نتایج مثبتی در اوضاع اجتNعی این 

ها در نیشابور و الذکر آنشهر شد، اما دیگر اقدامات فوق
ها در شهرهای دیگر، نتایج زیانباری را در آیندۀ نزدیک برای آن

چنانکه ابتدا سبب بدنامی تدریجی فرقۀ کرامیه  پی داشت.
 ها که به نحوی بهب عدم اتکای سلجوقیان به آنو بعدها سب

دنبال برقرار bودن توازن مذهبی در نیشابور بودند، شد. این 
موضوع به همراه تالش رهربان دیگر ِفرِق مذهبی برای حذف 

د تنها به سلجوقیان در ایجاbودن کرامیه از عرصۀ رقابت نیز نه
الزم  هایمینهتوازن مذهبی در شهر نیشابور کمک کرد، بلکه ز 

را برای زوال نهایی قدرت و نفوذ کرامیان در نیشابور و 
 بازگشت آرامش نسبی به این شهر را فراهم آورد.
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