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چکیده
یکی از تحوالت تاریخی ایران عصر سلجوقی برتری یافتن موقعیت قشر اجتماعی موسوم به فقها و اهل
شریعت اهل سنت در عرصههای آموزشی و اجتماعی و فرهنگی بود .با این که در مورد این پدیده در
شکل گزارههای تاریخی کیفی تحقیقات قابل توجهی صورت گرفته و دیدگاههای مختلفی مطرح شده
است ،اما ابعاد و مصادیق تاریخی چنین امری به صورت دقیق مورد پژوهش قرار نگرفته است .در این
نوشته تالش شده است که بر اساس یافتهها و روش تحلیل آماری ،موقعیت علمای دینی شناختهشدة
ایران عصر سلجوقی بر اساس فعالیت آنها در سه زمینه ،یعنی فعالیت علمی ،مذهب و حوزههای
جغرافیایی ،نشان داده شود .مبنای کار منابع تاریخی مهم چون الکامل ابن اثیر ،المنتظم ابن جوزی،
وفیات االعیان ابن خلکان  ،سیاق تاریخ نیشابور عبدالغافر فارسی و االنساب سمعانی بوده است .بر اساس
یافتههای پژوهش ،عراق عرب و خراسان پررونقترین مراکز حضور و فعالیت علمای دینی در دورة
سلجوقی بوده اند و عراق عجم در رتبة سوم قرار داشته است .همچنین از میان علمای دینی شناخته-
شده ،در حدود  80درصد آنها شافعیمذهب بودهاند .از حیث فعالیت فکری و آموزشی هم در حدود 70
درصد علمای دینی شناختهشده در علم حدیث فعالیت داشتهاند .پیشینة تاریخی ،مرکزیت سیاسی
خراسان و عراقین عرب و عجم در دورة سلجوقی ،تأسیس مدارس نظامیه در شهرهای مهم خراسان و
عراق و حمایتهای حکومت سلجوقی از مذهب شافعی و علوم نقلی اهل سنت در به وجود آمدن وضع
مذکور تأثیر بسیار زیاد داشته است.
واژههای کلیدی :تاریخ ایران ،عصر سلجوقی ،علمای دینی ،علوم دینی ،مذاهب اسالمی.

 .1رایانامة نویسندة مسئول:

n_sedghi@tabrizu.ac.ir
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مقدمه
سلجوقیان ( 599-431ق) به پشتوانة قدرت نظامی ترکمانان ،برنامهریزی سیاسی
دیوانیان ایرانی و مشارکت علمای دینی طرفدار ایدئولوژی و شریعت اهل سنت ،در
گسترة جغرافیایی وسیعی از ماوراءالنهر و خراسان در شرق تا شام و بالد روم در غرب،
نظام سیاسی واحد و فراگیری شکل دادند که ایران کانون اصلی آن محسوب میشد.
یکی از پیامدهای مهم ظهور سلجوقیان در تاریخ ایران و سرزمینهای همجوار قوت
گرفتن علمای دین و مذاهب اهل سنت بود ،مسألهای که تا حدود زیادی ناشی از
گسترش جریان مدرسهسازی بهواسطة حمایت دولت سلجوقی و رقابتهای مذاهب رایج
اسالمی جهت ترویج و گسترش باورها و ارزشهای مذهبی خودشان بود .مسألة برتری
جایگاه علمای دینی متعلق به مذاهب اهل سنت و گسترش مراکز آموزشی و علوم
متعلق به آنها در عصر سلجوقی را محققان در ارتباط با عوامل مختلف مورد توجه قرار
دادهاند )1(.در پژوهش حاضر تالش شده است با رویکرد تحلیلی متفاوت موقعیت علمای
دینی اهل سنت و نوع مذهب و پراکندگی جغرافیایی و فعالیت آنها در شاخههای
مختلف علوم دینی ،بر اساس یافتهها و محاسبات آماری ،به صورت کمّی و عددی نشان
داده شود .با توجه به موضوع بحث ،منابع و مراجع تاریخی مهم در مورد احوال و
فعالیتهای علمای دینی در دورة سلجوقی اساس تحقیق قرار گرفته است .دو دسته
منابع به عنوان مراجع تحقیق برگزیده شده است :الکامل فی التاریخ ابن اثیر ،المنتظم
فی تواریخ الملوک و االمم ابن جوزی و وفیات االعیان ابن خلکان بهعنوان منابع مهم
مربوط به حوزة عراق و سیاق تاریخ نیشابور عبدالغافر فارسی و االنساب سمعانی به
عنوان مهمترین منابع متعلق به حوزة خراسان ،بهعنوان مراجع یافتههای پژوهش حاضر
قرار گرفتهاند .بر اساس منابع تاریخی مذکور ،که به لحاظ موضوعی جامعترین و
مفصلترین مراجع در موضوع تاریخنگاری ،تراجم و وفیات و انساب مربوط به سدههای
پنجم و ششم هجری هستند ،ابتدا تعداد علمای دینی مربوط به نیمة دوم سدة پنجم و
کل سدة ششم هجری ،بهعنوان مقطع تاریخی مربوط به عصر سلجوقی ،به تفکیک هر
منبع ،مورد شناسایی قرار گرفته است .در مرحلة بعدی ،گرایش مذهبی ،عرصههای
فعالیت علمی و پراکندگی جغرافیایی علمای دینی شناختهشده ،بر اساس یافتههای
آماری ،نشان داده شده است .هرچند اطالعات و آمار ارائهشده در این تحقیق ،با توجه
به آگاهیهای محدود مؤلفان آثار مورد استفاده نسبت به همة عالمان علوم دینی و
شافعی بودن آنها ،به غیر از ابن جوزی فقیه مورخ حنبلی ،نمیتواند انعکاسدهندة دقیق
و کامل تعداد علمای دینی و عرصههای فعالیت فکری آنها در کل گسترة قلمرو
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سلجوقیان باشد ،اما نتایج تحقیق میتواند نشانگر بخشی از واقعیتهای جایگاه علوم
دینی در دورة سلجوقی باشد .برتری قاطع موقعیت مراکز فرهنگی عراقین عرب و عجم
در غرب( )2و خراسان در شرق )3(،و فراوانی مطلق تعداد علمای شافعیمذهب و برتری
رواج علم حدیث و بعد از آن فقه در بین مجموعة علوم دینی رایج از نتایج و یافتههای
پژوهش حاضر است .این در حالی است که بر اساس جغرافیای مذاهب در ایران دورة
سلجوقی ،شافعیها حد اکثر نصف جمعیت مذاهب اسالمی آن دوره را شامل میشدهاند
و در کنار آنها حنفیها دارای جمیعت و گستردگی جغرافیایی قابل توجه بودهاند .اما
سهم علمای دینی حنفی در قیاس با شافعیها اندک بوده و سهم دیگر مذاهب ،چون
حنبلیها و شیعیان ،ناچیز است .همچنین بر اساس الگوی بهکاررفته در پژوهش حاضر،
میتوان عرصههای موضوعی دیگر ،چون تعداد و حوزههای فکری و جغرافیایی فعالیت
علمای علوم عقلی و حوزههای فعالیت فکری آنها ،را هم به صورت جداگانه بر اساس
منابع مورد تحقیق قرار داد و با رویکردی تطبیقی ،نسبت و موقعیت علوم دینی با علوم
عقلی را در دورة سلجوقی ،بر اساس یافتههای آماری ،مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.
 .1بررسی اطالعات المنتظم ابن جوزی
ابوالفرج جمالالدین عبدالرحمان بن جوزی (508ـ 597ق) ،معروف به ابن جوزی ،متولد
شهر بغداد ،مورخ ،واعظ ،مفسر و فقیه حنبلی ،یکی از علمای دینی مهم اهل سنّت در
دورة سلجوقی است (ابن خلکان .)203 :2 /1381،دورة زندگی ابن جوزی در بغداد مقارن با
خالفت شش تن از خلفای عباسیِ معاصر با سلجوقیان عراق است :المسترشد (– 512
 529ق) ،الراشد ( 530- 529ق) ،المقتفی ( 555 – 530ق) ،المستنجد (566- 555
ق) ،المستضیء ( 575 -566ق) و الناصر ( 622- 575ق) .ابن جوزی در دورة خالفت
المستضیء ( 575 – 566ق) به اوج شهرت خویش رسید ،تا آنجا که بزرگترین واعظ
حنبلیان شناخته میشد (ابن جوزی )527 :9/1415 ،و خلفای شافعی بغداد به خاطر وی
حنبلیان را مورد توجه خاص قرار می دادند (همو .)555 ،ابن جوزی فقیه و مورخی کثیر-
التألیف بوده که امروزه بخش مهمی از آنها از بین رفته است (ابن خلکان.)204 :2 /1381 ،
المنتظم فی تاریخ الملوک و االمم مهمترین اثر او در تاریخ عمومی اسالم و منبعی بسیار
مهم و اساسی برای علمای اهل سنّت در زمینة تاریخ اسالم ،شناخت صحابه ،رجال و
حدیث بوده است و مورخان متأخرتر از او ،چون ابن کثیر ،ذهبی و ابن حجر عسقالنی،
از غالب مطالب آن استفاده کردهاند (عالمزاده .)6-5 :1379 ،اخبار و روایات کتاب المنتظم،
به سبک تاریخهای عمومی و سنت تاریخنگاری رایج ،به صورت سالنگار ثبت شده است.
سال اتمام اخبار رویدادهای کتاب المنتظم سال  574ق است ،بیش از بیست سال قبل
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از وفات مؤلف .ترتیب حوادث کتاب چنین است که بعد از ذکر اخبار مهم و حوادث هر
سال که از نظر مؤلف جالب یا شگفتانگیز بوده ،ذکر وفیات بزرگان آمده است.
تعداد و نسبت علمای عصر سلجوقی در کتاب المنتظم بر اساس مذهب آنان
مذهب
شافعی
حنبلی
حنفی
شیعی
معتزلی
مالکی
نامعلوم
جمع کل

تعداد
301
36
16
5
4
2
3
367

درصد
%82
%9/5
%4
%1/5
%1
%0/5
%0/8
%100

در آنچه به بحث حاضر ربط پیدا میکند ،مطالب مندرج در مجلدات نهم و دهم
کتاب المنتظم اخبار رویدادهای سدههای پنجم و ششم هجری را شامل می شود .ابن
جوزی ،به جهت رویکرد دینی و مذهبی در تاریخنگاری ،اخبار و رویدادهای تاریخی را با
محوریت اهل دین و مذهب ،چون خلفا و ائمة دین ،به نگارش درآورده و اطالعات قابل
توجهی در موضوع احوال و آثار علمای دینی و اهل مذاهب ارائه کرده است )4(.در این اثر
اسامی و اخبار  367نفر از علمای دینی دورة سلجوقی ذکر شده است .ابن جوزی به
سیاق دیگر مورخان و وفیاتنویسها ،که عموماً با معیارها و مرزبندیهای مذهبی تاریخ
نوشتهاند ،تالش کرده است مذهب و گرایشهای فکری و زمینههای فعالیت علمای
دینی مورد بحث را ذکر کند .از این  367نفر 301 ،نفر شافعیمذهب 36 ،نفر حنبلی،
 16نفر حنفی 5 ،نفر شیعه 4 ،نفر به لحاظ کالمی معتزلی (به لحاظ فقهی؟) و  2نفر
مالکی هستند .این آمار از چند لحاظ قابل توجه است .این ارقام نشان میدهد که
متناسب با مذهب غالب در مناطق غربی ایران و عراق عرب ،که همان مذهب شافعی
بوده ،و همچنین تعلق انحصاری مدارس نظامیه به ترویج و آموزش اصول و فروع عقاید
مذهب شافعی ،تعداد علمای دینی متعلق به این مذهب دارای غلبه قطعی و حداکثری
است .البته صرف اکثریت جمعیت شافعیها نمیتوانسته علت واقعی برتری قطعی
علمای این مذهب نسبت به مذاهب دیگر باشد ،چراکه شافعیها هیچگاه دارای برتری و
کثرت جمعیتی  80درصدی نسبت به مذاهب دیگر در نواحی مذکور نبودهاند .در اینجا
نقش عامل دیگر ،یعنی سیاستهای حمایتی حکومت در ترویج مذهب شافعی و ایجاد
مراکز علمی و آموزشی و مساجد و اوقاف برای حمایت از مذهب شافعی نقش تعیین-
کنندهای در برت ری قاطع موقعیت علمای مذهب شافعی نسبت به مذاهب دیگر داشته
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است ( قس سبکی 1383 ،ق216 : 4/؛ 163 :5؛ .)Makdisi, 1961:12- 21بهعالوه ،مالحظه میشود
که علمای حنبلی از حیث تعداد و فراوانی در رتبة دوم قرار دارند .حنفیها در قیاس با
حنبلیها اکثریت را در عراقین عجم و عرب داشتهاند ،اما چون ابن جوزی خود حنبلی
بوده ،به نظر میرسد به جهت تعلق مذهبی و آشنایی با حنبلیها ،نام و اخبار تعداد
بیشتری از علمای حنبلی را ثبت کرده است .شمار کمتر علمای شیعه البته طبیعی
است .این امر هم ناشی از محدودیت و پراکندگی جمعیت شیعیان بوده و هم
محدودیتهایی که برای فعالیت مذاهب شیعی در دورة سلجوقی ،که عصر غلبه و برتری
ایدئولوژی اهل سنت است ،پدید آمده بود (قس ابن کثیر ،)97 :12 /1407 ،همچنانکه سنی
بودن ابن جوزی و دیگر نویسندگان وفیاتها را در این امر باید موثر دانست .موقعیت
معتزله به عنوان قائ الن به رویکردهای عقلی و فلسفی در علوم و باورهای دینی نشان
میدهدکه تا چه اندازه ،در قیاس به سدة دوم هجری ،که عصر رونق جریان معتزله
است ،زمینه برای فعالیت ایشان طی سدههای پنجم و ششم هجری محدود شده بوده
است ،امری که ناشی از غلبه و برتری اهل شریعت ،چون محدثین و فقها ،بهواسطة پیوند
و اتحاد این قشر با سیاستهای مذهبی قشریگرایانة خالفت عباسی و وزرای شافعی-
مذهب سلجوقی ،چون شخص نظام الملک ،بوده است (بویل1389 ،؛ .)Hodgson, 1977: 47
جایگاه رشتههای علوم دینی بر اساس کتاب المنتظم
علوم دینی
حدیث
فقه
قرائت قرآن
نحو و ادب
تفسیر

تعداد نفرات
326
99
68
23
7

()5

درصد
%89
%27
%19
%6/5
%2

ارزیابی زمینة فعالیّتهای علمی علمای دینی بر اساس اطالعات مندرج در المنتظم
نیز نتایج قابل توجهی را نشان میدهد .در بین علمای دینی ،همانطورکه برتری قطعی
با علمای شافعی است ،در بین مجموعة علوم دینی رایج هم برتری قطعی با علم حدیث
است ،نقلیترین و روایی ترین بخش از علوم دینی که موضوع آن نقل و ثبت اقوال دینی
منسوب به پیامبر و صحابه و ائمة دین و نقد و ارزیابی سلسلة اسانید آن است .از مجموع
 367عالم دینی مذکور در المنتظم 326 ،نفر محدثند .بعد از علم حدیث ،که در حدود
 89درصد علمای دینی در آن فعالیت داشتهاند ،علم فقه در رتبة دوم قرار دارد 99 ،نفر
از کل  367نفر عالم دینی ،99 ،یعنی  27درصد کل علمای مذکور در کتاب ابن جوزی.
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بعد از حدیث و فقه ،علوم دینی دیگر چون قرائت قرآن ،نحو و ادب و تفسیر به
ترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند 68 .نفر از علما یا  19درصد در علم قرائت قرآن،
 23نفر یا  6/5درصد در نحو و ادب و  7نفر یا  2درصد در کار تفسیر بودهاند .سهم
محدود و ناچیز علم تفسیر در بین علوم دینی این دوره نشاندهندة اقبال و حمایت
اندک از این علم بوده است ،چراکه تفسیر که بیشتر مبتنی بر استنباط عقالنی و فهم و
توضیح معانی و مفاهیم و مضامین آیات قرآن است و این با غلبة علوم نقلی چندان
سازگار نبوده است .از حیث پراکندگی جغرافیایی و محل سکونت علمای علوم دینی،
عراق عرب با مرکزیت بغداد در رتبة اوّل قرار دارد که خود ناشی از دارالخالفه بودن و
مرکزیت سیاسی و معنوی بغداد در جهان اهل سنّت و اهمیت مدرسة نظامیه بغداد بوده
است ( .)Makdisi, 1961: 4-10از مجموع  367نفر از علمای دینی مذکور در کتاب242 ،
نفر در عراق و شهر بغداد فعالیت داشتهاند ،یعنی  66از کل .خراسان ،به علت جایگاه
خاصی که از چند قرن قبل بهعنوان یکی از مراکز مهم علوم دینی در جهان اسالم
داشته ،در رتبة دوم قرار دارد .از تعداد علمای مذکور 44 ،نفر ،که  12درصد را شامل
میشود ،در خراسان فعالیت داشتهاند .آنچه در مورد مذهب اکثریت علمای خراسان قابل
توجه است تعلق آنها به مذهب شافعی است .از  44نفر از علمای خراسانی 40 ،نفر
شافعیمذهبند و این یک برتری قطعی را نشان میدهد .این درحالی است که خراسان
در این دوره خود از مراکز مذهب حنفی هم بوده است .علت مسأله به احتمال زیاد ناشی
از همان سیاست خواجه نظامالملک در راهاندازی مدارس نظامیه بوده است (کسایی:1363 ،
 )73و نظامیههای نیشابور و مرو ،که فعالیت گستردهای در این دوره داشتهاند ،نقش
اساسی در برتری موقعیت علمای شافعیمذهب و فراوانی آنها در خراسان داشتهاند .از
حیث برخورداری از علمای دین و مرکزیت علوم دینی این دوره ،منطقة جبال یا عراق
عجم ،با شهرهای مهم ری ،اصفهان و همدان ،در رتبة سوم قرار دارد .تعداد  30نفر از
مجموع علمای ذکرشده در المنتظم ،که  8درصد را شامل میشود ،در عراق عجم
فعالیت داشتهاند .مجموع مناطق دیگر ،چون فارس و ایاالت ساحلی خزر و جزیره و شام،
هم از حیث برخورداری از تعداد علمای دینی ،مساوی با ناحیة جبال بودهاند.
 .2بررسی اطالعات الکامل ابن اثیر
تاریخ الکامل تألیف ابوالحسن عزالدین ابن االثیر الجزری (متوفای  630ق) از حیث
میزان اطالعات و اخبار موجود دربارة رویدادهای تاریخی عصر سلجوقی دارای جایگاه
ممتاز و یگانهای است .گرچه این اثر چند دهه بعد از عصر سلجوقی در جزیره واقع در
شمال عراق ،قلمرو اتابکان موصل ،تألیف یافته ،مؤلف آن از طریق مشاهدات و شنیده-
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هایش و دسترسی به آثار تاریخی قبل از خود دربارة سلجوقیان ،این دوره را به خوبی
درک کرده بوده است .مجلدات هشتم و نهم این اثر رویدادهای کل دورة سلجوقی ،یعنی
سدههای پنجم و ششم هجری را در بر میگیرد .ثبت وقایع تاریخی الکامل تا سال 628
ق ،دو سال قبل ازمرگ ابن اثیر ،ادامه یافته است.
تعداد و نسبت علمای عصر سلجوقی ذکرشده در الکامل بر اساس مذهب آنان
مذهب
شافعی

تعداد نفرات
175

درصد
%63

حنفی
حنبلی
شیعی
معتزلی
مالکی
نامعلوم

26
25
4
3
1
45

%9/3
%9
%1/5
%1
%0/3
%16/5

جمع کل

279

%100

با این که میزان اطالعات تاریخی ابن اثیر ،به لحاظ آگاهی از جزئیات و گستردگی
جغرافیایی و تنوع وقایع تاریخی ،در مقایسه با کل مورخین این دوره وسیع و شگفت-
انگیز است ،بر خالف مورخان دینی ،چون ابن جوزی ،چندان تمرکزی در ذکر احوال
علمای دینی نداشته و به تناسب گزارشهای هر سال تنها به ذکر وفیات و اخبار
مشهورترین آنها پرداخته است .در کامل طی دورة سلجوقی از  279نفر عالم دینی یاد
شده است .از این تعداد 175 ،نفر شافعی26 ،نفر حنفی 25 ،نفر حنبلی 4 ،نفر شیعی3 ،
نفر معتزلی 1 ،نفر مالکی هستند .همچنین مذهب  45نفر از علمای دینی ذکرشده در
کتاب مشخص نشده است.
جایگاه رشتههای علوم دینی بر اساس الکامل
علوم دینی

تعداد نفرات

درصد

حدیث
فقه
نحو و ادب
قرائت قرآن
تفسیر
کالم

117
75
24
13
6
4

%42
%27
%8/5
%4/5
%2
%1/5
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از حیث زمینههای فعالیت علمی و فکری ،از تعداد  279عالم دینی ذکرشده در
کتاب 117 ،نفر ( 42درصد) عالم علم حدیثند 75 ،نفر ( 27درصد) فقیه 24 ،نفر (8/5
درصد) نحوی و ادیب 13 ،نفر ( 4/5درصد) قاری 6 ،نفر ( 2درصد) مفسر و  4نفر
(1/5درصد) متکلم .عرصة فعالیت  40نفر هم مشخص نشده است .از حیث پراکندگی
جغرافیایی علمای دینی ،نتایج کتاب الکامل ،به مانند المنتظم ،نشاندهندة برتری قطعی
ناحیة عراق به مرکزیت بغداد است .ناحیة خراسان هم در رتبة دوم قرار دارد .در مورد
دیگر نواحی نتایج چندان دقیق نیست ،چراکه ابن اثیر به خاستگاه و محل فعّالیت بخش
مهمی از علما اشاره نکرده است .مطابق گزارشهای او ،شهر بغداد ،مرکز خالفت ،کانون
حضور علمای دینی در این دوره بوده است.
فراوانی آمار علمای عصر سلجوقی بر اساس منطفة جغرافیایی بنا بر الکامل
منطقه
عراق عرب (بغداد)
خراسان
جبال (عراق عجم)
دیگر مناطق

تعداد نفرات
167
42
22
41

از تعداد  279نفر از علمای دینی این دوره 167 ،نفر در شهر بغداد حضور داشتهاند
که  60درصد مجموع علمای این دوره را شامل میشود 42 .نفر یا  15درصد از تعداد
علما متعلق به خراسان هستند .از حیث گرایشهای مذهبی هم در بین علمای ناحیة
عراق و شهر بغداد شافعیها در رتبة اول قرار دارند ،حنبلیها در رتبة دوم و حنفیها در
رتبة سوم .در بین علمای خراسان هم برتری قطعی با شافعیهاست و حنفیها در رتبة
دوم قرار دارند.
 .3بررسی اطالعات وفیات االعیان ابن خلکان
احمد بن محمد بن ابراهیم اربلی معروف به ابن خَلَّکان ،قاضی ،تاریخنگار ،فقیه ،ادیب و
نویسندة شافعی مذهب قرن هفتم هجری است که در سال  608ق در شهر اربیل زاده
شد .خانوادهاش همه از علما و فقها بودند.
ابن خلکان از اهل سنّت و جماعت بود و در این زمینه تعصب خاصی داشت و این
باور در البهالی سطور کتاب معروفش کامالً نمودار است .وفیات االعیان و انباء ابناءِ
الزمان ممّا ثبت بالنَقلِ والسَماع و اثبَتَه العیان اثر برجستة ابن خلکان است که وی
تدوین آن را در قاهره و در سال  654ق آغاز نموده و در سال  672ق در همان شهر به
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اتمام رسانده است .این کتاب مشتمل بر شرح حال  846نفر از امیران و وزیران و
دانشمندان و عارفان مسلمان است که بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است.
تعداد و نسبت علمای عصر سلجوقی در وفیات االعیان بر اساس مذهب آنان
مذهب
شافعی
حنبلی
حنفی
معتزلی
جمع کل

تعداد نفرات
60
3
2
1
66

درصد
%91
%4/5
%3
%1/5
%100

ابن خلکان در این کتاب سرگذشت سه گروه از بزرگان ،یعنی صحابه ،تابعین (به
استثنای چند نفر) و خلفا را ذکر نکرده است و علت این امر را زیاد بودن اطالعات در
مورد ایشان بیان کرده است .چنانکه از جدول باال پیداست ،ابن خلکان از  66نفر عالم
علوم دینی عصر سلجوقی یاد کرده است .به لحاظ گرایشهای مذهبی ،از این تعداد60
نفر شافعی 3 ،نفر حنبلی 2 ،نفر حنفی و  1نفر معتزلی هستند .به مانند نتایج دیگر
منابع مورد رجوع ما ،تعداد علمای دینی شافعی دارای برتری مطلق است.
جایگاه رشتههای علوم دینی بر اساس وفیات االعیان
علوم دینی

تعداد نفرات

درصد

فقه
حدیث
نحو و ادب
کالم
تفسیر

48
23
10
9
7

%75/5
%35
%15
%13/5
%10/5

شیوة کار ابن خلکان در معرفی و ذکر احوال آثار بزرگان و مشاهیر نشان میدهد که
وی تحت تأثیر گرایشهای مذهبی خود ،غالباً به معرفی اعیان دینی شافعی پرداخته و
چندان توجهی به علمای دیگر مذاهب نکرده است .به لحاظ زمینههای فکری و علمی
هم از تعداد علمای دینی مذکور در وفیات االعیان 48 ،نفر در فقه 23 ،نفر در
حدیث 10،نفر در نحو و ادب عربی 9 ،نفر در کالم  7 ،نفر در علم تفسیر فعالیت داشته-
اند .فقیه بودن ابن خلکان باعث شده که وی ،به شکلی متفاوت از منابع دیگر ،بیشتر از
محدثین ،به شرح احوال فقها بپردازد .اما از حیث پراکندگی جغرافیایی ،اطالعات موجود
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در وفیات ،تا حدودی منطبق با نتایج بهدستآمده از دیگر مراجع مورد استفاده در
پژوهش حاضر است:
فراوانی آمار علمای عصر سلجوقی بر اساس منطفة جغرافیایی بنا بر وفیات االعیان
منطقه

تعداد نفرات

عراق عرب (بغداد)
خراسان
عراق عجم
دیگر مناطق

27
15
3
21

 .4بررسی اطالعات سیاق تاریخ نیشابور
عبدالغافر فارسی ( 529-451ق) ،مؤلف کتاب سیاق تاریخ نیشابور ،که ذیلی بوده بر
کتاب تاریخ نیشابور حاکم نیشابوری ،از علمای دینی خراسان عصر سلجوقی بوده که به
لحاظ خا ستگاه و منشأ خانوادگی و اجتماعی مقامی خاص و ممتازی در خراسان داشته
است .وی اصالتاً از خاندانی مهاجر بود که از فارس به نیشابور مهاجرت کرده بودند.
عبدالغافر ،هنگام اشاره به جد پدرش ،وی را با نام ابوعبداهلل الفارسی الفسوی یاد کرده
که نشانگر تعلق اجداد وی به شهر فسا در فارس است (عبدالغافر فارسی.)21 :1362 ،
تعداد و نسبت علمای عصر سلجوقی در سیاق بر اساس مذهب آنان
مذهب
شافعی
حنفی
شیعی (علوی)
مالکی
حنبلی
کرامی
جمع کل

تعداد افراد
463
56
16
3
1
6
545

درصد
% 84/6
%10/5
%3
% 0/56
% 0/18
% 1/12
%100

به نوشتة عبدالغافر اجداد وی ،و از جمله پدرش ،اهل دین و علم و فضل بوده و در علم
حدیث و فراگیری و روایت آن فعالیت گستردهای داشتهاند .عبدالغافر از جانب مادری
متعلق به خاندانهای دینی و مذهبی شناختهشدة نیشابور و خراسان سدههای پنجم و
ششم هجری و از اسباط دو شخصیت دینی و عرفانی مشهور ،ابوالقاسم قشیری و ابوعلی
دقاق ،بوده است (همو.)754 ،
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اهمیت تأثیر جایگاه خاندان مادری عبدالغافر از آنجا در موقعیت وی قابل توجه است که
تربیت وی بیشتر در نزد جد مادریش ،امام قشیری ،بوده (همان جا) و مادرش نیز زنی بوده
محترمه و شناخته و دختر سیده فاطمه ،دختر ابوعلی دقاق .اجداد خراسانی او ،جز تعلق
به صوفیه ،شافعیمذهب هم بودهاند (همو .)67 ،به اعتبار چنین سوابق خاندانی و
موقعیتی که عبدالغافر در خراسان عصر سلجوقی داشته ،کتاب سیاق تاریخ نیشابور یکی
از معتبرترین مراجع تاریخی در زمینة آگاهی از وضعیت و تعداد علمای دینی خراسان،
به مرکزیت شهر نیشابور ،طی سدههای پنجم و ششم هجری است.
در کتاب سیاق تاریخ نیشابور ،از  545نفر از علمای دینی دورة سلجوقی با محوریت
شهر نیشابور یاد شده است که رقم بسیار قابل توجهی است .عبدالغافر در کتاب خود به
ذکر نام و اطالعات علمایی پرداخته است که به لحاظ خاستگاه جغرافیایی یا متعلق به
نیشابور بودهاند و یا این که جهت کسب علم از مناطق دیگر جهان اسالم ،از ترکستان و
ماوراءالنهر و عراق و شام و مصر ،به این شهر آمده و یا به مناسبتی از نیشابور دیدار
کرده و یا از آنجا عبور کرده بودهاند .بنابراین ،همة علمای مذکور در کتاب نیشابوری یا
خراسانی نیستند و همیشه معلوم نیست که کدام عالم اهل کدام دیار است.
جایگاه رشتههای علوم دینی بر اساس سیاق
علوم دینی و غیر دینی

تعداد نفرات

درصد

حدیث
فقه
نحو و ادب
وعظ
قرائت قرآن
اصول

504
45
45
27
21
16

% 94/5
% 8/4
% 8/4
%5
% 3/9
% 3

تفسیر
انساب
نقابت (شیعیان)
طب
فلسفه

13
4
2
2
1

% 2/4
% 0/75
% 0/37
% 0/37
% 0/18

در بین  545نفر عالم و جویندة علوم دینی کتاب سیاق ،از  12نفر فقیه و عالم
دینی زن یاد شده که ناشی از آنجاست که مادر عبدالغافر خود عالم دینی بوده است.
این زنان عموماً شافعیمذهب بودهاند .از  533نفر عالم مرد یادشده هم حدود  451نفر
شافعی 56 ،نفر حنفی 16 ،نفر علوی (شیعی) 3 ،نفر مالکیمذهب 1 ،نفر حنبلی و حدود
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 6نفر از اصحاب محمد بن کرام (متوفی  255ق) اند .به عبارتی  % 84/6شافعی%10/5 ،
حنفی %3 ،شیعی %0/56 ،مالکی %0/18 ،حنبلی و  %1/12کرامیاند .از این میان504 ،
نفر در حدیث 45 ،نفر در فقه 45 ،نفر در نحو و ادب 27 ،نفر در وعظ 21 ،نفر در قرائت
قرآن 16 ،نفر در علم اصول 13 ،نفر در تفسیر 4،نفر در علم انساب 2 ،نفر در طب 2 ،نفر
در زمینة نقابت ،و  1نفر در علم فلسفه فعّالیت داشتهاند که نشاندهندة برتری و تفوق
قطعی علم حدیث و بعد از آن فقه و ادب عرب است.
 .5بررسی اطالعات االنساب سمعانی
ابوسعد ع بدالکریم بن محمد بن منصور بن محمد بن عبدالجبار تمیمی سمعانی
خراسانی ،از دانشمندان علم انساب ( 562-506ق) ،حافظ ،محدث ،ادیب و فقیه شافعی
برجستة ایرانی در قرن ششم است (رک .سمعانی .)16 :1/1400 ،سمعانی ،معاصر با سلطنت
سلطان سنجر در خراسان ،همراه پدرش از مرو به شهر نیشابور ،مرکز علمی و فرهنگی
خراسان ،عازم شده و در همان شهر علوم رایج زمان خویش را فراگرفته است .سمعانی
شافعیمذهب بوده و به جهت جایگاه شامخی که در علوم دینی داشته ،از طرف دیوان
سلطان سنجر ،ریاست مذهب شافعی مرو و پیرامون آن و منصب تدریس مدرسة نظامیه
و خطابة مسجد جامع مرو به او تفویض شده بوده است (رک .منتجب الدین جوینی-86 :1384 ،
.)87
تعداد و نسبت علمای عصر سلجوقی در االنساب بر اساس مذهب آنان
مذهب

تعداد افراد

درصد

شافعی
حنفی
شیعی

1436
24
20

% 95/73
% 1/66
% 1/33

حنبلی
معتزلی

7
5

% 0/46
% 0/33

مالکی
اسماعیلی
کرامی
جمع کل

5
2
1
1500

% 0/33
% 0/13
% 0/06
%100

سمعانی سفرهای بسیاری به نقاط مختلف سرزمینهای اسالمی کرده و به جهت تألیف
االنساب خود از خراسان تا شام و عراقین را طی نموده و از محضر علمای متعدد آگاه به
علم انساب کسب علم کرده است .االنساب ،با این که اثری در نسبشناسی یا
شجرهنگاری است ،مشتمل بر اطالعات بسیار سودمند و مهم دیگری نیز هست ،چراکه
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سمعانی در هر بخش با معرفی نسب افراد ،زادگاه آنها را معرفی و اطالعات ارزشمندی
در تاریخ و جغرافیا در اختیار مخاطب قرار میدهد.
سمعانی االنساب را بر اساس حروف الفبا تنظیم نموده و در آن از صدر اسالم تا
زمانة خود به معرفی اسامی هزاران نفر از رجال و علمای علوم دینی پرداخته است ،اثری
جامع و مفصل که در بعضی تصحیحات شمار مجلدات آن به  12رسیده است .بر طبق
حدیثی از زبان پیامبراکرم (ص) که «شفاعت هفت گروه از مردم همانند شفاعت
پیامبران است ،مؤذن ،امام ،شهید ،حا فظ قرآن ،عالم ،یادگیرنده و توبهکننده» (سمعانی،
 ،)301 /12سمعانی در زمانة خود با گشت و گذار در شهرها و قصبات خراسان و دیگر
نواحی پیرامونی ،به ثبت احوال و اسامی و آثار تمام افراد شناختهشدهای پرداخته که در
علوم دینی فعالیت داشتهاند .در االنساب از  1500نفر از علمای دینی دورة سلجوقی یاد
شده است .اگر اطالعات عبدالغافر فارسی منحصراً متمرکز در خراسان و بهویژه شهر
نیشابور است ،سمعانی بهواسطة مسافرتهای متعدد علمای دینی فعال در شهرها و
قصبات خراسان و ماوراءالنهر تا عراق را به شکل اعجابانگیزی شناسایی و ثبت کرده
است.
جایگاه رشتههای علوم دینی بر اساس االنساب
علوم دینی و غیر دینی

تعداد نفرات

درصد

حدیث
فقه
قضا
نحو و ادب

1464
303
86
102

% 97/6
% 20/2
% 5/7
% 6/8

شعر
تفسیر
خطابت و وعظ
قرائت قرآن
کالم
حساب و علم نجوم

77
12
25
15
7
7

% 5/1
% 0/8
% 1/6
%1
% 0/46
% 0/46

به لحاظ گرایش مذهبی ،از  1500نفر عالم دینی دورة سلجوقی مذکور در االنساب ،
 1436نفر شافعی 24 ،نفر حنفی 20 ،نفر علوی 5 ،نفر مالکی 7 ،نفر حنبلی 1 ،نفر از
اصحاب محمد بن کرام و  2نفر اسماعیلی میباشند ،که به مانند دیگر منابع مورد بحث،
کثرت و برتری قطعی تعداد علمای شافعیمذهب را نشان میدهد ،پدیدهای که آن را
باید ناشی از فعالیت مدارس نظامیه در بخشهای مختلف ایران از خراسان تا عراق
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دانست .به لحاظ علمی ،از  1500نفر عالم دینی متعلق به عصر سلجوقی مذکور در
االنساب 1464 ،نفر در حدیث 303 ،نفر در فقه 86 ،نفر در قضا 102 ،نفر در نحو و
ادب 77 ،نفر در شعر 12 ،نفر در تفسیر 25 ،نفر در خطابت و وعظ 15 ،نفر در قرائت
قرآن 7 ،نفر در کالم و  7نفر در حساب و علم نجوم فعّالیت داشتهاند که باز نشاندهندة
برتری و گسترش علم حدیث و فقه است .ارقام مذکور نشان میدهد که همزمان تعداد
قابل توجهی از علمای دینی در چندین حوزه فعالیت داشتهاند.
فراوانی آمار علمای عصر سلجوقی بر اساس منطقة جغرافیایی بنا بر االنساب
منطقه
عراق عرب
نیشابور
عراق عجم
بخارا
مرو
سمرقند
هرات
جرجان
بلخ
فرغانه

تعداد نفرات
522
218
175
169
156
139
41
35
36
9

درصد
% 34/8
% 14/5
% 11/6
% 11/2
% 10/4
% 9/2
% 2/7
% 2/3
% 2/4
% 0/6

مانند دیگر موضوعات ،به لحاظ پراکندگی جغرافیایی هم اطالعات مندرج در االنساب
دارای تفصیل و اهمیت ویژهای است ،چراکه سمعانی با جزئیات و دقت بیشتری زادگاه و
خاستگاه جغرافیایی علمای دینی مورد نظر خود را ثبت نموده است .اطالعات کتاب
االنساب ،به مانند دیگر منابع ،اما با دقت و تفصیل بیشتر برتری موقعیت عراق عرب ،به
مرکزیت بغداد ،و خراسان ،به مرکزیت علمی نیشابور و سیاسی مرو ،را از حیث
برخورداری از مراکز علمی و کثرت و فراوانی علمای دینی نشان میدهد .بر اساس
اطالعات بهدستآمده از االنساب میتوان گفت که بین وجود مدارس نظامیه در
شهرهای قلمرو سلجوقی و کثرت و فراوانی علمای دینی در این نواحی ،که عموماً دارای
مذهب شافعی بودهاند ،رابطة مستقیم وجود دارد.
 .5نتیجه
یکی از ویژگیهای مهم جامعة ایران عصر سلجوقی برتری یافتن جایگاه علمای دین و
موقعیت علوم دینی مخصوصاً در دو حوزة فرهنگی و جغرافیایی خراسان بزرگ در شرق
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و عراق عرب و عجم در غرب بود .اهمیت خراسان و عراق ،جدای از پیشینة تاریخی آنها
طی دورة اسالمی ،متأثر از موقعیت جغرافیایی و مرکزیت سیاسیشان طی دورة سلجوقی
بوده است .خراسان مرکز و کانون شکلگیری حکومت سلجوقیان در ایران و بعد از آن
مرکز شاخة شرقی نظام سیاسی سلجوقی طی دورة طوالنی امارت سلطان سنجر (
 552-490ق) بود .عراقین عرب و عجم هم کانون استقرار خالفت بغداد و از مراکز
سیاسی حضور سلجوقیان به مرکزیت ری ( 465-455ق) ،اصفهان (  511-465ق) و
همدان ( 590-511ق) بود .همین موقعیت سیاسی منجر بدان شده بود که پررونقترین
مراکز شهری محل سکونت و فعالیت قشر اجتماعی فقها و علمای دین در خراسان و
عراق شوند .طی دورة سلجوقیان ،تحت تأثیر عوامل مختلفی همچون رقابتهای مذهبی
اهل مذاهب و سیاستهای حمایتی و تشویقی نظام سیاسی ،رونق علوم دینی و نقلی با
اقبال بسیار مواجه گردید .اقبال عمومی به فراگیری علوم نقلی در این دوره به حدی
افزایش یافت که فعاالن در حرف و مشاغل مختلف در شهرها و قصبات در مجالس
علمای دینی حضور مییافتند و علوم دینی چون حدیث را فرا میگرفتند .مهمترین
مدارس نظامیه در شهرهای مهم عراق و خراسان ،چون بغداد و اصفهان و ری و نیشابور
و مرو و هرات ،فعالیت داشتند و همسویی سیاستهای رسمی حکومت در امر آموزش
علوم و ارزشهای مذاهب اهل سنت ،با محوریت مذهب شافعی ،و اقبال عموم اهل سنت
و رقابت خواص مذاهب در ترویج و گسترش علوم دینی سببساز گسترش آموزش
علومی چون حدیث و فقه شد .نتایج بهدستآمده از منابع تاریخی مورد استفاده بهخوبی
گویای برتری قطعی علمای شافعی مذهب بر علمای دیگر مذاهب است ،به طوری که
نزدیک به  80درصد علمای دینی شناختهشدة عصر سلجوقی در مناطق جغرافیایی مورد
بحث شافعی بودهاند .متناسب با چنین برتری قطعی و معنادار موقعیت علمای مذهبی
شافعی ،ترویج فقه شافعی و کالم اشعری در دورة سلجوقی ،که همانا ناشی از سیاست
آموزشی مدارس نظامیه بود ،از دیگر رویدادهای مهم عصر بود و نتیجة آن رواج علوم
نقلی و برتری جایگاه دانشهایی چون حدیث و بعد از آن فقه .نزدیک به  70درصد
علمای دینی شناختهشده محدث بودهاند و نزدیک به  30درصد آنها فقیه .با اینکه اعداد
و ارقام مذکور نمیتواند بیانکنندة دقیق تعداد علمای دینی و علوم آنها باشد ،نتایج به-
دستآمده از چهار مرجع مذکور ،که مستندترین و مفصلترین آثار در موضوع پژوهش
حاضر هستند ،نشاندهندة آثار تعیینکنندة سیاستهای رسمی نظام سیاسی سلجوقی
و خالفت عباسی در حمایت گسترده از علوم دینی با محوریت مذهب شافعی و علوم
نقلی است ،و این نشان میدهد که حمایت حکومتها از علوم خاص تا چه اندازه می-
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تواند نقش تعیینکننده در گسترش آنها و به حاشیه بردن دیگر علوم داشته است.
نتیجة این امر بر هم خوردن تعادل بین علوم در این دوره است ،به نفع علوم دینی،
خاصه حدیث و فقه ،و به ضرر علوم عقلی و فلسفی.
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