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 چکیده

یکی از تحوالت تاریخی ایران عصر سلجوقی برتری یافتن موقعیت قشر اجتماعی موسوم به فقها و اهل 
در مورد این پدیده در  اجتماعی و فرهنگی بود. با این که و   های آموزشیاهل سنت در عرصهشریعت 

های مختلفی مطرح شده قابل توجهی صورت گرفته و دیدگاه های تاریخی کیفی تحقیقاتکل گزارهش
این  دراست، اما ابعاد و مصادیق تاریخی چنین امری به صورت دقیق مورد پژوهش قرار نگرفته است. 

 ةشدشناخته ینید یعلما تیموقع ،یآمار لیها و روش تحلافتهیبر اساس  که تالش شده است نوشته
 یهامذهب و حوزه ،یعلم تیفعالیعنی  ،نهیآنها در سه زم تیبر اساس فعال یعصر سلجوق رانیا

ابن جوزی،  المنتظمابن اثیر،   الکاملتاریخی مهم چون  مبنای کار منابع نشان داده شود. یی،ایجغراف
نی بوده است. بر اساس سمعا نساباالسی و عبدالغافر فارسیاق تاریخ نیشابور ابن خلکان ،  وفیات االعیان

حضور و فعالیت علمای دینی در دورة ترین مراکز ق عرب و خراسان پررونقهای پژوهش، عرایافته
-مچنین از میان علمای دینی شناختهه. اند و عراق عجم در رتبة سوم قرار داشته استسلجوقی بوده

 70 در حدود هم و آموزشی فکریاند. از حیث فعالیت مذهب بودهشافعی آنهادرصد  80 شده، در حدود
تاریخی، مرکزیت سیاسی  اند. پیشینةشده در علم حدیث فعالیت داشتهدرصد علمای دینی شناخته

هرهای مهم خراسان و سلجوقی، تأسیس مدارس نظامیه در ش راسان و عراقین عرب و عجم در دورةخ
 به وجود آمدن وضعدر  سنت اهل شافعی و علوم نقلیحکومت سلجوقی از مذهب  هایعراق و حمایت

 داشته است. تأثیر بسیار زیاد مذکور 
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 مقدمه

ریزی سیاسی به پشتوانة قدرت نظامی ترکمانان، برنامه( ق 599-431سلجوقیان )
ئولوژی و شریعت اهل سنت، در ار ایددیوانیان ایرانی و مشارکت علمای دینی طرفد

النهر و خراسان در شرق تا شام و بالد روم در غرب، گسترة جغرافیایی وسیعی از ماوراء
شد.  که ایران کانون اصلی آن محسوب مینظام سیاسی واحد و فراگیری شکل دادند 

ت ر قوهای همجوالجوقیان در تاریخ ایران و سرزمینیکی از پیامدهای مهم ظهور س
زیادی ناشی از ای که تا حدود مذاهب اهل سنت بود، مسأله وگرفتن علمای دین 
های مذاهب رایج واسطة حمایت دولت سلجوقی و رقابتسازی بهگسترش جریان مدرسه

برتری  مسألة های مذهبی خودشان بود.جهت ترویج و گسترش باورها و ارزشاسالمی 
سنت و گسترش مراکز آموزشی و علوم جایگاه علمای دینی متعلق به مذاهب اهل 

قرار  مورد توجه تباط با عوامل مختلفدر ار را محققان متعلق به آنها در عصر سلجوقی
علمای  موقعیت ژوهش حاضر تالش شده است با رویکرد تحلیلی متفاوتدر پ (1)اند.داده

 یهاجغرافیایی و فعالیت آنها در شاخهپراکندگی  دینی اهل سنت و نوع مذهب و
ی نشان دها و محاسبات آماری، به صورت کمّی و عدمختلف علوم دینی، بر اساس یافته

ریخی مهم در مورد احوال و داده شود. با توجه به موضوع بحث، منابع و مراجع تا
اساس تحقیق قرار گرفته است. دو دسته  های علمای دینی در دورة سلجوقیفعالیت

 المنتظمابن اثیر،  الکامل فی التاریخ ه شده است:وان مراجع تحقیق برگزیدمنابع به عن
عنوان منابع مهم ابن خلکان بهوفیات االعیان ابن جوزی و  فی تواریخ الملوک و االمم

به  سمعانی االنسابعبدالغافر فارسی و  سیاق تاریخ نیشابورعراق و  مربوط به حوزة
های پژوهش حاضر جع یافتهعنوان مرانوان مهمترین منابع متعلق به حوزة خراسان، بهع

و ترین تاریخی مذکور، که به لحاظ موضوعی جامعاند. بر اساس منابع قرار گرفته
های جم و وفیات و انساب مربوط به سدهنگاری، ترامفصلترین مراجع در موضوع تاریخ

علمای دینی مربوط به نیمة دوم سدة پنجم و  هجری هستند، ابتدا تعدادپنجم و ششم 
عنوان مقطع تاریخی مربوط به عصر سلجوقی، به تفکیک هر شم هجری، بهکل سدة ش

های شناسایی قرار گرفته است. در مرحلة بعدی، گرایش مذهبی، عرصهمنبع، مورد 
های شده، بر اساس یافتهدگی جغرافیایی علمای دینی شناختهفعالیت علمی و پراکن

ر این تحقیق، با توجه شده دارائهاست. هرچند اطالعات و آمار نشان داده شده  ری،آما
عالمان علوم دینی و  آثار مورد استفاده نسبت به همةلفان های محدود مؤبه آگاهی

 دقیق دةدهنتواند انعکاسغیر از ابن جوزی فقیه مورخ حنبلی، نمیبه شافعی بودن آنها، 
و قلمر های فعالیت فکری آنها در کل گسترةو کامل تعداد علمای دینی و عرصه
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های جایگاه علوم نشانگر بخشی از واقعیت تواندمینتایج تحقیق  سلجوقیان باشد، اما
فرهنگی عراقین عرب و عجم تری قاطع موقعیت مراکز . برشدباسلجوقی  دینی در دورة

مذهب و برتری فراوانی مطلق تعداد علمای شافعی و (3)،و خراسان در شرق (2)در غرب
 هایو یافتهاز نتایج  فقه در بین مجموعة علوم دینی رایجیث و بعد از آن رواج علم حد

ساس جغرافیای مذاهب در ایران دورة در حالی است که بر ا پژوهش حاضر است. این
اند شدهذاهب اسالمی آن دوره را شامل مینصف جمعیت م ها حد اکثرسلجوقی، شافعی

. اما نداهبود قابل توجهها دارای جمیعت و گستردگی جغرافیایی و در کنار آنها حنفی
وده و سهم دیگر مذاهب، چون ها اندک بسهم علمای دینی حنفی در قیاس با شافعی

فته در پژوهش حاضر، رکارالگوی به ناچیز است. همچنین بر اساس ،ها و شیعیانحنبلی
ی فعالیت های فکری و جغرافیایی موضوعی دیگر، چون تعداد و حوزههاتوان عرصهمی

ورت جداگانه بر اساس را هم به ص ،های فعالیت فکری آنهاوم عقلی و حوزهعلمای عل
دینی با علوم مورد تحقیق قرار داد و با رویکردی تطبیقی، نسبت و موقعیت علوم  منابع

 های آماری، مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.عقلی را در دورة سلجوقی، بر اساس یافته
 

 جوزیابن  لمنتظما. بررسی اطالعات 1
متولد  ،ابن جوزی معروف به ،ق( 597ـ508)  جوزیبن   عبدالرحمان  الدین جمال  ابوالفرج

اهل سنّت در  مهم علمای دینییکی از   ،حنبلی  ، واعظ، مفسر و فقیه مورخ ،شهر بغداد
 با  مقارن  جوزی در بغداد  ابن  زندگی ةدور . (203: 2 /1381)ابن خلکان، است سلجوقی دورة

 – 512) المسترشد:  است  معاصر با سلجوقیان عراق عباسیِ  خلفای از  تن شش  خالفت
 566- 555) المستنجد ،( ق 555 – 530)  المقتفی ،( ق 530- 529) الراشد ،( ق 529

  خالفت دورة در  جوزی  ابن (. ق 622- 575( و الناصر ) ق 575 -566)  ء(، المستضی ق
واعظ   نتریبزرگ   که آنجا تا رسید،  خویش  شهرت  اوج  به(  ق 575 – 566) ء المستضی
خلفای شافعی بغداد به خاطر وی  و (527: 1415/9ابن جوزی، ) شد می  شناخته  حنبلیان
-. ابن جوزی فقیه و مورخی کثیر(555 همو،) را مورد توجه خاص قرار می دادند حنبلیان

 . (204: 2/ 1381 خلکان،  ابن)  ته استکه امروزه بخش مهمی از آنها از بین رف التألیف بوده
بسیار  یمنبعو   عمومی اسالم در تاریخ واثر ا  ترین مهم  و االمم  الملوک  تاریخ  فی  المنتظم

، رجال و صحابهشناخت تاریخ اسالم،  ةت در زمینمهم و اساسی برای علمای اهل سنّ
 ،ی و ابن حجر عسقالنیابن کثیر، ذهب تر از او، چونمتأخراست و مورخان بوده حدیث 

 ،المنتظماخبار و روایات کتاب  .(6-5: 1379 زاده،عالم)اند کرده استفاده آن غالب مطالباز 
ده است. نگار ثبت شنگاری رایج، به صورت سالهای عمومی و سنت تاریخسبک تاریخ به

بل ق است، بیش از بیست سال ق 574سال  المنتظماخبار رویدادهای کتاب سال اتمام 



 سلجوقی بررسی آماری وضعیت و زمینه های فعالیت علمای علوم دینی در ایران عصر /52

هر  و حوادث  اخبار مهم  ترتیب حوادث کتاب چنین است که بعد از ذکر از وفات مؤلف.
  است. آمده  بزرگان  وفیاتذکر  ، انگیز بوده یا شگفت  جالب مؤلفاز نظر   که  سال

 

 مطالب مندرج در مجلدات نهم و دهمکند، در آنچه به بحث حاضر ربط پیدا می      
ابن . هجری را شامل می شودهای پنجم و ششم بار رویدادهای سدهاخ المنتظمکتاب 
تاریخی را با نگاری، اخبار و رویدادهای هت رویکرد دینی و مذهبی در تاریخج به ،جوزی

آورده و اطالعات قابل ، به نگارش دردین ، چون خلفا و ائمةاهل دین و مذهب محوریت
در این اثر  (4).علمای دینی و اهل مذاهب ارائه کرده استدر موضوع احوال و آثار توجهی 

وزی به سلجوقی ذکر شده است. ابن ج مای دینی دورةنفر از عل 367اسامی و اخبار 
های مذهبی تاریخ که عموماً با معیارها و مرزبندی ها،نویسسیاق دیگر مورخان و وفیات

های فعالیت علمای های فکری و زمینهست مذهب و گرایشاند، تالش کرده انوشته
 حنبلی، نفر 36 ،ذهبمشافعی نفر 301فر، ن 367این  ا ذکر کند. ازدینی مورد بحث ر

نفر  2 و )به لحاظ فقهی؟( معتزلیبه لحاظ کالمی نفر  4نفر شیعه،  5حنفی،  نفر 16
دهد که این آمار از چند لحاظ قابل توجه است. این ارقام نشان میهستند.  مالکی

که همان مذهب شافعی  ،متناسب با مذهب غالب در مناطق غربی ایران و عراق عرب
به ترویج و آموزش اصول و فروع عقاید  علق انحصاری مدارس نظامیهن تو همچنی ،بوده

دارای غلبه قطعی و حداکثری  تعداد علمای دینی متعلق به این مذهب ،مذهب شافعی
توانسته علت واقعی برتری قطعی ها نمیالبته صرف اکثریت جمعیت شافعی است.

گاه دارای برتری و ا هیچهچراکه شافعی نسبت به مذاهب دیگر باشد، علمای این مذهب
اند. در اینجا مذاهب دیگر در نواحی مذکور نبودهدرصدی نسبت به  80کثرت جمعیتی 

های حمایتی حکومت در ترویج مذهب شافعی و ایجاد نقش عامل دیگر، یعنی سیاست
-از مذهب شافعی نقش تعیینمراکز علمی و آموزشی و مساجد و اوقاف برای حمایت 

ری قاطع موقعیت علمای مذهب شافعی نسبت به مذاهب دیگر داشته ای در برتکننده

 آنان هببر اساس مذ المنتظمجوقی در کتاب تعداد و نسبت علمای عصر سل

 درصد تعداد مذهب
 %82 301 شافعی

 %5/9 36 حنبلی
 %4 16 حنفی

 %5/1 5 شیعی
 %1 4 معتزلی

 %5/0 2 مالکی
 %8/0 3 نامعلوم

 %100 367 جمع کل
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 شودمالحظه میعالوه، به .(Makdisi, 1961:12- 21؛163: 5 ؛216:  4ق/ 1383 سبکی،قس  ) است

ها در قیاس با حنفی که علمای حنبلی از حیث تعداد و فراوانی در رتبة دوم قرار دارند.
ابن جوزی خود حنبلی  اند، اما چونو عرب داشتهین عجم عراق ها اکثریت را دریحنبل

تعداد نام و اخبار ها، هت تعلق مذهبی و آشنایی با حنبلیرسد به جبوده، به نظر می
کرده است. شمار کمتر علمای شیعه البته طبیعی بیشتری از علمای حنبلی را ثبت 

هم  جمعیت شیعیان بوده و هم ناشی از محدودیت و پراکندگی است. این امر
عصر غلبه و برتری  ه برای فعالیت مذاهب شیعی در دورة سلجوقی، کههایی کمحدودیت

که سنی همچنان ،(97: 12/ 1407ابن کثیر،  قس)پدید آمده بود  است، یدئولوژی اهل سنتا
ها را در این امر باید موثر دانست. موقعیت ابن جوزی و دیگر نویسندگان وفیاتبودن 

الن به رویکردهای عقلی و فلسفی در علوم و باورهای دینی نشان معتزله به عنوان قائ
 عصر رونق جریان معتزله ، کهدوم هجری دکه تا چه اندازه، در قیاس به سدةدهمی

ه ی محدود شده بودهای پنجم و ششم هجرمینه برای فعالیت ایشان طی سدهز است،
واسطة پیوند به ،ن و فقهاچون محدثی ،اهل شریعت ی که ناشی از غلبه و برتریامر است،

-وزرای شافعیخالفت عباسی و  گرایانةهای مذهبی قشریو اتحاد این قشر با سیاست

 .(Hodgson, 1977: 47 ؛1389 بویل،)بوده است  ،، چون شخص نظام الملکمذهب سلجوقی

 
 المنتظمهای علمی علمای دینی بر اساس اطالعات مندرج در فعالیّت رزیابی زمینةا
طورکه برتری قطعی همانر بین علمای دینی، دهد. دنتایج قابل توجهی را نشان می نیز

جموعة علوم دینی رایج هم برتری قطعی با علم حدیث ا علمای شافعی است، در بین مب
ترین بخش از علوم دینی که موضوع آن نقل و ثبت اقوال دینی ترین و رواییاست، نقلی

منسوب به پیامبر و صحابه و ائمة دین و نقد و ارزیابی سلسلة اسانید آن است. از مجموع 
ود که در حد ،د از علم حدیثبع نفر محدثند. 326، المنتظمدر  عالم دینی مذکور 367
نفر  99دارد، دوم قرار  ند، علم فقه در رتبةادرصد علمای دینی در آن فعالیت داشته 89

 تاب ابن جوزی.کدرصد کل علمای مذکور در  27 ، یعنی99نفر عالم دینی،  367 از کل
 

 

 المنتظمهای علوم دینی بر اساس کتاب جایگاه رشته
 (5)درصد  تعداد نفرات علوم دینی

 %89 326 یثحد

 %27 99 فقه
 %19 68 قرائت قرآن

 %5/6 23 نحو و ادب
 %2 7 تفسیر
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ر به و تفسی گر چون قرائت قرآن، نحو و ادبعلوم دینی دی بعد از حدیث و فقه،     
درصد در علم قرائت قرآن،  19 نفر از علما یا 68 های بعدی قرار دارند.ترتیب در رتبه

اند. سهم درصد در کار تفسیر بوده 2نفر یا  7درصد در نحو و ادب و  5/6نفر یا  23
حمایت  اقبال و دهندةه نشانعلوم دینی این دور و ناچیز علم تفسیر در بین محدود

استنباط عقالنی و فهم و  ه است، چراکه تفسیر که بیشتر مبتنی براندک از این علم بود
مضامین آیات قرآن است و این با غلبة علوم نقلی چندان  توضیح معانی و مفاهیم و

 از حیث پراکندگی جغرافیایی و محل سکونت علمای علوم دینی، سازگار نبوده است.
دارالخالفه بودن و ناشی از  خود هک عراق عرب با مرکزیت بغداد در رتبة اوّل قرار دارد

نظامیه بغداد بوده  میت مدرسةمعنوی بغداد در جهان اهل سنّت و اه مرکزیت سیاسی و
 242نفر از علمای دینی مذکور در کتاب،  367وع از مجم  .(Makdisi, 1961: 4-10)است 

ت جایگاه به عل ،. خراساناز کل 66، یعنی اندعراق و شهر بغداد فعالیت داشته نفر در
وم دینی در جهان اسالم عنوان یکی از مراکز مهم علی که از چند قرن قبل بهخاص

درصد را شامل  12، که نفر 44دوم قرار دارد. از تعداد علمای مذکور،  داشته، در رتبة
در مورد مذهب اکثریت علمای خراسان قابل  اند. آنچههدر خراسان فعالیت داشت ،شودمی

نفر  40، نفر از علمای خراسانی 44ها به مذهب شافعی است. از تعلق آن وجه استت
که خراسان است  درحالیاین . دهدیک برتری قطعی را نشان می مذهبند و اینشافعی

در این دوره خود از مراکز مذهب حنفی هم بوده است. علت مسأله به احتمال زیاد ناشی 
 :1363)کسایی،  دارس نظامیه بوده استاندازی مالملک در راهماز همان سیاست خواجه نظا

ند، نقش اهدر این دوره داشت ایکه فعالیت گسترده ،های نیشابور و مرونظامیه و (73
.  از اندمذهب و فراوانی آنها در خراسان داشتهاسی در برتری موقعیت علمای شافعیاس

بال یا عراق ج ت علوم دینی این دوره، منطقةحیث برخورداری از علمای دین و مرکزی
نفر از  30تعداد سوم قرار دارد.  ، در رتبةعجم، با شهرهای مهم ری، اصفهان و همدان

م شود، در عراق عجدرصد را شامل می 8، که المنتظمشده در مجموع علمای ذکر
 ،چون فارس و ایاالت ساحلی خزر و جزیره و شام ،مناطق دیگر اند. مجموعهفعالیت داشت

 .اندی از تعداد علمای دینی، مساوی با ناحیة جبال بودهرهم از حیث برخوردا
 

 ابن اثیر  الکاملبررسی اطالعات  .2
( از حیث ق 630الجزری )متوفای  بن االثیرالیف ابوالحسن عزالدین تأ الکامل تاریخ

جوقی دارای جایگاه رویدادهای تاریخی عصر سل زان اطالعات و اخبار موجود دربارةمی
جزیره واقع در هه بعد از عصر سلجوقی در چه این اثر چند دگر ی است.اممتاز و یگانه

-ؤلف آن از طریق مشاهدات و شنیدهم ، قلمرو اتابکان موصل، تألیف یافته،شمال عراق
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سلجوقیان، این دوره را به خوبی  به آثار تاریخی قبل از خود دربارةهایش و دسترسی 
اثر رویدادهای کل دورة سلجوقی، یعنی  ه است. مجلدات هشتم و نهم ایندرک کرده بود

 628تا سال الکامل  ثبت وقایع تاریخی .گیردبر می هجری را درهای پنجم و ششم سده
 اثیر،  ادامه یافته است. دو سال قبل ازمرگ ابن ،ق

 
به لحاظ آگاهی از جزئیات و گستردگی  ،که میزان اطالعات تاریخی ابن اثیربا این  

-و شگفت کل مورخین این دوره وسیع تنوع وقایع تاریخی، در مقایسه با جغرافیایی و

چندان تمرکزی در ذکر احوال  ،جوزی ، چون ابنبر خالف مورخان دینی انگیز است،
هر سال تنها به ذکر وفیات و اخبار  هایعلمای دینی نداشته و به تناسب گزارش

نفر عالم دینی یاد  279سلجوقی از  طی دورة کاملدر  شهورترین آنها پرداخته است.م
 3نفر شیعی،  4نفر حنبلی،  25نفر حنفی، 26 فر شافعی،ن 175شده است. از این تعداد، 

نفر از علمای دینی ذکرشده در  45ن مذهب نفر مالکی هستند. همچنی 1نفر معتزلی، 
 مشخص نشده است.  کتاب

 الکامل های علوم دینی بر اساسرشته جایگاه

 درصد تعداد نفرات علوم دینی

 %42 117 حدیث
 %27 75 فقه

 %5/8 24 نحو و ادب
 %5/4 13 قرائت قرآن

 %2 6 تفسیر
 %5/1 4 کالم

 
 

 بر اساس مذهب آنان الکامل علمای عصر سلجوقی ذکرشده در  تعداد و نسبت

 درصد تعداد نفرات مذهب
 %63 175 شافعی

 %3/9 26 حنفی
 %9 25 حنبلی
 %5/1 4 شیعی
 %1 3 معتزلی
 %3/0 1 مالکی
 %5/16 45 نامعلوم

 %100 279 جمع کل
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عالم دینی ذکرشده در  279کری، از تعداد های فعالیت علمی و فاز حیث زمینه
 5/8نفر ) 24درصد( فقیه،  27نفر ) 75، نددرصد( عالم علم حدیث 42نفر ) 117کتاب، 

 نفر 4ر و فسدرصد( م 2) نفر 6، درصد( قاری 5/4) نفر 13 ،ی و ادیبنحودرصد( 
 از حیث پراکندگی نفر هم مشخص نشده است. 40فعالیت  عرصة .( متکلمدرصد5/1)

دهندة برتری قطعی ، نشانالمنتظمبه مانند ، الکامل، نتایج کتاب جغرافیایی علمای دینی
دارد. در مورد رار دوم ق ناحیة عراق به مرکزیت بغداد است. ناحیة خراسان هم در رتبة

چراکه ابن اثیر به خاستگاه و محل فعّالیت بخش  یج چندان دقیق نیست،گر نواحی نتادی
کانون  ،مرکز خالفت های او، شهر بغداد،مهمی از علما اشاره نکرده است. مطابق گزارش

 حضور علمای دینی در این دوره بوده است.
 

 الکامل سلجوقی بر اساس منطفة جغرافیایی بنا برفراوانی آمار علمای عصر 

 تعداد نفرات منطقه
 167 عراق عرب )بغداد(

 42 خراسان

 22 )عراق عجم( جبال
 41 دیگر مناطق

 

اند شهر بغداد حضور داشته نفر در 167نفر از علمای دینی این دوره،  279از تعداد       
د درصد از تعدا 15نفر یا  42 ود.شدرصد مجموع علمای این دوره را شامل می 60که 
 های مذهبی هم در بین علمای ناحیةراسان هستند. از حیث گرایشق به خمتعل علما

ها در دوم و حنفی ها در رتبةحنبلی ،اول قرار دارند ها در رتبةعراق و شهر بغداد شافعی
 ها در رتبةهاست و حنفیدر بین علمای خراسان هم برتری قطعی با شافعی رتبة سوم.

 دوم قرار دارند. 
 

 خلکان ابن ات االعیانوفی بررسی اطالعات .3
نگار، فقیه، ادیب و  تاریخاحمد بن محمد بن ابراهیم اربلی معروف به ابن خَلَّکان، قاضی، 

ق در شهر اربیل زاده   608هفتم هجری است که در سال  شافعی مذهب قرن نویسندة
  اش همه از علما و فقها بودند.شد. خانواده

صب خاصی داشت و این ر این زمینه تعابن خلکان از اهل سنّت و جماعت بود و د
باء ابناءِ نعروفش کامالً نمودار است. وفیات االعیان و اکتاب م الی سطورباور در البه

ن خلکان است که وی اب الزمان ممّا ثبت بالنَقلِ والسَماع و اثبَتَه العیان اثر برجستة
ق در همان شهر به  672ق آغاز نموده و در سال  654تدوین آن را در قاهره و در سال 
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نفر از امیران و وزیران و  846. این کتاب مشتمل بر شرح حال ه استاتمام رساند
  اساس حروف الفبا تنظیم شده است. دانشمندان و عارفان مسلمان است که بر

 

 بر اساس مذهب آنان وفیات االعیانتعداد و نسبت علمای عصر سلجوقی در 

 درصد تعداد نفرات مذهب
 %91 60 شافعی

 %5/4 3 حنبلی
 %3 2 حنفی

 %5/1 1 معتزلی
 %100 66 جمع کل

 

)به  یعنی صحابه، تابعین ،ابن خلکان در این کتاب سرگذشت سه گروه از بزرگان
استثنای چند نفر( و خلفا را ذکر نکرده است و علت این امر را زیاد بودن اطالعات در 

 نفر عالم 66باال پیداست، ابن خلکان از که از جدول چنانمورد ایشان بیان کرده است. 
 60های مذهبی، از این تعدادوقی یاد کرده است. به لحاظ گرایشعلوم دینی عصر سلج

یگر نفر معتزلی هستند. به مانند نتایج د 1نفر حنفی و  2نفر حنبلی،  3نفر شافعی، 
 ، تعداد علمای دینی شافعی دارای برتری مطلق است.منابع مورد رجوع ما

 

 وفیات االعیان های علوم دینی بر اساسرشته جایگاه

 درصد تعداد نفرات دینیعلوم 

 %5/75 48 فقه
 %35 23 حدیث

 %15 10 نحو و ادب
 %5/13 9 کالم

 %5/10 7 تفسیر
 

دهد که آثار بزرگان و مشاهیر نشان می شیوة کار ابن خلکان در معرفی و ذکر احوال 
به معرفی اعیان دینی شافعی پرداخته و  اًغالبی خود، های مذهبوی تحت تأثیر گرایش

های فکری و علمی لحاظ زمینه به چندان توجهی به علمای دیگر مذاهب نکرده است.
 نفر در 23نفر در فقه،  48، وفیات االعیاندر  هم از تعداد علمای دینی مذکور

-فسیر فعالیت داشتهنفر در علم ت 7،  نفر در کالم 9عربی،  نفر در نحو و ادب 10حدیث،

که وی، به شکلی متفاوت از منابع دیگر، بیشتر از  اند. فقیه بودن ابن خلکان باعث شده
جغرافیایی، اطالعات موجود اما از حیث پراکندگی  رح احوال فقها بپردازد.محدثین، به ش
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آمده از دیگر مراجع مورد استفاده در دستبه، تا حدودی منطبق با نتایج وفیاتدر 
  وهش حاضر است:پژ
 

 وفیات االعیانفراوانی آمار علمای عصر سلجوقی بر اساس منطفة جغرافیایی بنا بر 

 تعداد نفرات منطقه

 27 عراق عرب )بغداد(
 15 خراسان

 3 عراق عجم
 21 دیگر مناطق

 
 سیاق تاریخ نیشابور بررسی اطالعات .4

که ذیلی بوده بر ، خ نیشابورسیاق تاریلف کتاب مؤ ،(ق 529-451عبدالغافر فارسی )
از علمای دینی خراسان عصر سلجوقی بوده که به حاکم نیشابوری،  تاریخ نیشابورکتاب 
 ستگاه و منشأ خانوادگی و اجتماعی مقامی خاص و ممتازی در خراسان داشتهخالحاظ 

است. وی اصالتاً از خاندانی مهاجر بود که از فارس به نیشابور مهاجرت کرده بودند. 
یاد کرده  یابوعبداهلل الفارسی الفسووی را با نام  ،اشاره به جد پدرش هنگام ،عبدالغافر

 .(21: 1362 فارسی، عبدالغافر)جداد وی به شهر فسا در فارس است که نشانگر تعلق ا
 

 بر اساس مذهب آنان سیاقتعداد و نسبت علمای عصر سلجوقی در 

 درصد تعداد افراد مذهب
 % 6/84 463 شافعی
 %5/10 56 حنفی

 %3 16 شیعی )علوی(
 % 56/0 3 مالکی

 % 18/0 1 حنبلی

 % 12/1 6 کرامی

 %100 545 جمع کل
 

علم  فضل بوده و درو از جمله پدرش، اهل دین و علم و  ،عبدالغافر اجداد وی به نوشتة 
دری عبدالغافر از جانب ما اند.ای داشتهگسترده یتحدیث و فراگیری و روایت آن فعال

های پنجم و شدة نیشابور و خراسان سدههای دینی و مذهبی شناختهخاندان متعلق به
ابوالقاسم قشیری و ابوعلی  نی مشهور،ششم هجری و از اسباط دو شخصیت دینی و عرفا

  .(754  همو،) ه استبود ،دقاق
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است که  اهمیت تأثیر جایگاه خاندان مادری عبدالغافر از آنجا در موقعیت وی قابل توجه
و مادرش نیز زنی بوده  (همان جا) ، امام قشیری، بودهشتربیت وی بیشتر در نزد جد مادری

اجداد خراسانی او، جز تعلق علی دقاق. ، دختر ابوسیده فاطمه محترمه و شناخته و دختر
به اعتبار چنین سوابق خاندانی و   .(67 همو،) اندمذهب هم بودهبه صوفیه، شافعی

یکی  سیاق تاریخ نیشابوربدالغافر در خراسان عصر سلجوقی داشته، کتاب موقعیتی که ع
 ،خراسانضعیت و تعداد علمای دینی آگاهی از و زمینةترین مراجع تاریخی در از معتبر

 هجری است. پنجم و ششمهای ، طی سدهبه مرکزیت شهر نیشابور
با محوریت  لجوقیس نفر از علمای دینی دورة 545، از سیاق تاریخ نیشابورکتاب  در

در کتاب خود به  قابل توجهی است. عبدالغافر یاد شده است که رقم بسیار شهر نیشابور
افیایی یا متعلق به ذکر نام و اطالعات علمایی پرداخته است که  به لحاظ خاستگاه جغر

، از ترکستان و اند و یا این که جهت کسب علم از مناطق دیگر جهان اسالمنیشابور بوده
به این شهر آمده و یا به مناسبتی از نیشابور دیدار  ،عراق و شام و مصر هر والنراءماو

بنابراین، همة علمای مذکور در کتاب نیشابوری یا ند. اهکرده و یا از آنجا عبور کرده بود
 خراسانی نیستند و همیشه معلوم نیست که کدام عالم اهل کدام دیار است.

 سیاقاساس  های علوم دینی برجایگاه رشته

 درصد تعداد نفرات دینی و غیر دینیعلوم 

 % 5/94 504 حدیث

 % 4/8 45 فقه

 % 4/8 45 نحو و ادب

 % 5 27 وعظ

 % 9/3 21 قرائت قرآن

 %  3 16 اصول

 % 4/2 13 تفسیر

 % 75/0 4 انساب

 % 37/0 2 )شیعیان( نقابت

 % 37/0 2 طب

 % 18/0 1 فلسفه

 

نفر فقیه و عالم  12، از  سیاقعلوم دینی کتاب  و جویندةنفر عالم  545در بین 
بوده است. عالم دینی  ه که ناشی از آنجاست که مادر عبدالغافر خوددینی زن یاد شد

نفر  451حدود  نفر عالم مرد یادشده هم 533اند. از مذهب بودهاین زنان عموماً شافعی
نفر حنبلی و حدود  1مذهب، الکینفر م 3)شیعی(،  نفر علوی 16نفر حنفی،  56شافعی، 
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% 5/10% شافعی،  6/84 . به عبارتیق( اند 255ن کرام )متوفی نفر از اصحاب محمد ب 6
 504از این میان،  ند.ا% کرامی12/1% حنبلی و 18/0% مالکی، 56/0% شیعی، 3حنفی، 

قرائت  نفر در 21وعظ،  نفر در 27نفر در نحو و ادب،  45فقه،  نفر در 45ر در حدیث، نف
نفر  2نفر در طب،  2ساب، نفر در علم ان 4نفر در تفسیر، 13نفر در علم اصول،  16قرآن، 

برتری و تفوق  دهندةاند که نشانفلسفه فعّالیت داشتهنفر در علم  1نقابت، و  در زمینة
 عرب است. لم حدیث و بعد از آن فقه و ادبقطعی ع

 

 سمعانی االنساب بررسی اطالعات .5
بدالکریم بن محمد بن منصور بن محمد بن عبدالجبار تمیمی سمعانی ابوسعد ع

محدث، ادیب و فقیه شافعی  حافظ، ،(ق 562-506ن علم انساب )خراسانی، از دانشمندا
سمعانی، معاصر با سلطنت  .(16: 1400/1 سمعانی، رک.)ایرانی در قرن ششم است  برجستة

ز علمی و فرهنگی شهر نیشابور، مرکسلطان سنجر در خراسان، همراه پدرش از مرو به 
ن خویش را فراگرفته است. سمعانی و در همان شهر علوم رایج زما خراسان، عازم شده

دیوان از طرف  ،مذهب بوده و به جهت جایگاه شامخی که در علوم دینی داشتهشافعی
و پیرامون آن و منصب تدریس مدرسة نظامیه  مرو ان سنجر، ریاست مذهب شافعیسلط
-86: 1384 منتجب الدین جوینی، رک.)ه است تفویض شده بود جامع مرو به او مسجد طابةو خ

87).  

 

 های اسالمی کرده و به جهت تألیفمختلف سرزمیننقاط  سمعانی سفرهای بسیاری به
از خراسان تا شام و عراقین را طی نموده و از محضر علمای متعدد آگاه به خود  االنساب

شناسی یا ا این که اثری در نسب، باالنساب. ه استعلم انساب کسب علم کرد
که سیار سودمند و مهم دیگری نیز هست، چرامشتمل بر اطالعات ب است، نگاری شجره

 بر اساس مذهب آنان االنسابتعداد و نسبت علمای عصر سلجوقی در 

 درصد تعداد افراد مذهب

 % 73/95 1436 شافعی

 % 66/1 24 حنفی
 % 33/1 20 شیعی

 % 46/0 7 حنبلی

 % 33/0 5 معتزلی

 % 33/0 5 مالکی
 % 13/0 2 اسماعیلی

 % 06/0 1 کرامی
 %100 1500 جمع کل
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معرفی و اطالعات ارزشمندی ها را  سمعانی در هر بخش با معرفی نسب افراد، زادگاه آن
 دهد. یا در اختیار مخاطب قرار میتاریخ و جغراف در

ده و در آن از صدر اسالم تا تنظیم نموحروف الفبا را بر اساس  االنسابسمعانی  
اثری  ی علوم دینی پرداخته است،خود به معرفی اسامی هزاران نفر از رجال و علما زمانة

طبق  بر .ه استرسید 12بعضی تصحیحات شمار مجلدات آن به  جامع و مفصل که در
نند شفاعت مردم هماگروه از شفاعت هفت » که )ص( حدیثی از زبان پیامبراکرم

)سمعانی، « کنندهفظ قرآن، عالم، یادگیرنده و توبهمؤذن، امام، شهید، حا پیامبران است،

ا و قصبات خراسان و دیگر خود با گشت و گذار در شهره زمانةدر  سمعانی ،(301/ 12
ای پرداخته که در شدهاسامی و آثار تمام افراد شناخته نواحی پیرامونی، به ثبت احوال و

یاد سلجوقی  نفر از علمای دینی دورة 1500از  االنساب اند. درداشته تینی فعالیعلوم د
ویژه شهر هخراسان و ب افر فارسی منحصراً متمرکز در. اگر اطالعات عبدالغشده است

های متعدد علمای دینی فعال در شهرها و واسطة مسافرتنیشابور است، سمعانی به
 زی شناسایی و ثبت کردهانگیباعجا شکلاق را به قصبات خراسان و ماوراءالنهر تا عر

 است. 

 
،  االنسابدر م دینی دورة سلجوقی مذکور نفر عال 1500به لحاظ گرایش مذهبی، از 

نفر از  1 نفر حنبلی، 7، نفر مالکی 5، نفر علوی 20نفر حنفی،  24نفر شافعی،  1436
منابع مورد بحث،  ه به مانند دیگرباشند، کنفر اسماعیلی می 2ب محمد بن کرام و اصحا

ای که آن را دهد، پدیدهمذهب را نشان میو برتری قطعی تعداد علمای شافعی کثرت
های مختلف ایران از خراسان تا عراق ی از فعالیت مدارس نظامیه در بخشباید ناش

 االنساب های علوم دینی بر اساسرشته جایگاه

 درصد تعداد نفرات علوم دینی و غیر دینی

 % 6/97 1464 حدیث

 % 2/20 303 فقه

 % 7/5 86 قضا

 % 8/6 102 نحو و ادب

 % 1/5 77 شعر

 % 8/0 12 تفسیر

 % 6/1 25 خطابت و وعظ

 %1 15 ائت قرآنقر

 % 46/0 7 کالم

 % 46/0 7 حساب و علم نجوم
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در  عالم دینی متعلق به عصر سلجوقی مذکورنفر  1500به لحاظ علمی، از  دانست.
نفر در نحو و  102نفر در قضا،  86نفر در فقه،  303نفر در حدیث،  1464 ،نساباال

نفر در قرائت  15نفر در خطابت و وعظ،  25نفر در تفسیر،  12نفر در شعر،  77، ادب
 دهندةاند که باز نشانم فعّالیت داشتهحساب و علم نجو نفر در 7نفر در کالم و  7قرآن، 

دهد که همزمان تعداد فقه است. ارقام مذکور نشان میو  برتری و گسترش علم حدیث
 اند.دینی در چندین حوزه فعالیت داشتهقابل توجهی از علمای 

 

 

 االنساباطالعات مندرج در  مانند دیگر موضوعات، به لحاظ پراکندگی جغرافیایی هم
ت بیشتری زادگاه و که سمعانی با جزئیات و دقای است، چرادارای تفصیل و اهمیت ویژه

کتاب  اطالعات خاستگاه جغرافیایی علمای دینی مورد نظر خود را ثبت نموده است.
به  ،برتری موقعیت عراق عرب اما با دقت و تفصیل بیشتر به مانند دیگر منابع، ،االنساب

حیث  ، را ازبه مرکزیت علمی نیشابور و سیاسی مرو ،و خراسان ،مرکزیت بغداد
دهد. بر اساس کثرت و فراوانی علمای دینی نشان می راکز علمی وبرخورداری از م

بین وجود مدارس نظامیه در  که توان گفتمی االنسابآمده از دستاطالعات به
که عموماً دارای  ،شهرهای قلمرو سلجوقی و کثرت و فراوانی علمای دینی در این نواحی

 مستقیم وجود دارد. ةاند، رابطمذهب شافعی بوده
 

 نتیجه .5
و  برتری یافتن جایگاه علمای دین جامعة ایران عصر سلجوقی های مهمیکی از ویژگی

جغرافیایی خراسان بزرگ در شرق   حوزة فرهنگی و موقعیت علوم دینی مخصوصاً در دو

 االنساب اساس منطقة جغرافیایی بنا برفراوانی آمار علمای عصر سلجوقی بر 
 درصد تعداد نفرات منطقه

 % 8/34 522 عراق عرب

 % 5/14 218 نیشابور

 % 6/11 175 عراق عجم

 % 2/11 169 بخارا

 % 4/10 156 مرو

 % 2/9 139 سمرقند

 % 7/2 41 هرات

 % 3/2 35 جرجان

 % 4/2 36 بلخ

 % 6/0 9 فرغانه
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یت خراسان و عراق، جدای از پیشینة تاریخی آنها اهم و عراق عرب و عجم در غرب بود.
سلجوقی  سیاسیشان طی دورة از موقعیت جغرافیایی و مرکزیتاسالمی، متأثر  طی دورة

یری حکومت سلجوقیان در ایران و بعد از آن گده است. خراسان مرکز و کانون شکلبو
مرکز شاخة شرقی نظام سیاسی سلجوقی طی دورة طوالنی امارت سلطان سنجر )  

کز د و از مرابود. عراقین عرب و عجم هم کانون استقرار خالفت بغداق(  490-552
و  ق( 511-465اصفهان )  ،(ق 465-455سیاسی حضور سلجوقیان به مرکزیت ری )

ترین سی منجر بدان شده بود که پررونق( بود. همین موقعیت سیاق 590-511همدان )
یت قشر اجتماعی فقها و علمای دین در خراسان و و فعال مراکز شهری محل سکونت

های مذهبی ثیر عوامل مختلفی همچون رقابتحت تأطی دورة سلجوقیان، ت. عراق شوند
علوم دینی و نقلی با  نظام سیاسی، رونق های حمایتی و تشویقیسیاستاهل مذاهب و 

اقبال عمومی به فراگیری علوم نقلی در این دوره به حدی  اجه گردید.مو اقبال بسیار
در مجالس افزایش یافت که فعاالن در حرف و مشاغل مختلف در شهرها و قصبات 

گرفتند. مهمترین یافتند و علوم دینی چون حدیث را فرا میمیعلمای دینی حضور 
در شهرهای مهم عراق و خراسان، چون بغداد و اصفهان و ری و نیشابور  مدارس نظامیه
حکومت در امر آموزش  های رسمی، فعالیت داشتند و همسویی سیاستو مرو و هرات
قبال عموم اهل سنت ا ، با محوریت مذهب شافعی، ونتهای مذاهب اهل سعلوم و ارزش

ش آموزش گستر سازرش علوم دینی سببمذاهب در ترویج و گست و رقابت خواص
خوبی آمده از منابع تاریخی مورد استفاده بهدستبه. نتایج علومی چون حدیث و فقه شد

وری که به ط یای برتری قطعی علمای شافعی مذهب بر علمای دیگر مذاهب است،گو
غرافیایی مورد ج عصر سلجوقی در مناطق شدةدرصد علمای دینی شناخته 80یک به نزد

مذهبی  تری قطعی و معنادار موقعیت علمایند. متناسب با چنین براهشافعی بود بحث
که همانا ناشی از سیاست  ،سلجوقی ج فقه شافعی و کالم اشعری در دورةشافعی، تروی

ج علوم آن روا از دیگر رویدادهای مهم عصر بود و نتیجةآموزشی مدارس نظامیه بود، 
درصد  70یک به نزد ایی چون حدیث و بعد از آن فقه.هنقلی و برتری جایگاه دانش

ا اینکه اعداد . بدرصد آنها فقیه 30نزدیک به و  اندشده محدث بودهعلمای دینی شناخته
-هنتایج ب دینی و علوم آنها باشد، کنندة دقیق تعداد علمایتواند بیانو ارقام مذکور نمی

ترین آثار در موضوع پژوهش آمده از چهار مرجع مذکور، که مستندترین و مفصلدست
های رسمی نظام سیاسی سلجوقی سیاست کنندةدهندة آثار تعیینحاضر هستند، نشان

فعی و علوم و خالفت عباسی در حمایت گسترده از علوم دینی با محوریت مذهب شا
-تا چه اندازه میخاص  ها از علومحکومت دهد که حمایتست، و این نشان مینقلی ا
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در گسترش آنها و به حاشیه بردن دیگر علوم داشته است. کننده تواند نقش تعیین
، به نفع علوم دینی است، تعادل بین علوم در این دوره نتیجة این امر بر هم خوردن

 لسفی.ف و به ضرر علوم عقلی و خاصه حدیث و فقه،
 

 هانوشتپی
ی آن، جز آثار امید، در مورد موقعیت علمای دینی و وضعیت آموزش علوم دینی در عصر سلجوقی و پیامدها. 1
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های فرهنگی همجوار عراق عرب و عجم، چون خوزستان و فارس و آذربایجان، طی دورة سلجوقی از . حوزه2
 اند.مناطق اقماری حوزة فرهنگی عراقین بوده

های مطرح  فرهنگی و تمدنی اسالمی و نحوزة فرهنگی و جغرافیایی خراسان بزرگ در عصر سلجوقی از کانو .3
توان با  ایرانی بوده، با شهرها و مراکز فرهنگی مطرح و شاخصی چون، نیشابور، مرو، بلخ و هرات. ماوراءالنهر را می

 خراسان یک حوزة فرهنگی به شمار آورد.

نی در همه آثار مورد استفاده . با توجه به تعدد و تکرار صفحات و اسامی، از ذکر صفحه و نام و القاب علمای دی4
  خودداری شده است.

دربارة درصدها و ارقام باید این نکته را ذکر کرد که چنان نبوده که هر عالم دینی تنها در یک زمینه، چون  .5
حدیث یا فقه  یا دیگر علوم متعلق به دین و شریعت یا ادب، فعالیت داشته باشد، بلکه بخش قابل توجهی از علمای 

اند. به همین خاطر یک عالم دینی دارای تبحر و اثر در چندین در چندین زمینه صاحب نظر و اثر بوده دینی،
های مورد رشته، در چندین حوزه از علوم دینی مورد محاسبه قرار گرفته است. این شیوة محاسبه در تمام نمونه

 بحث اعمال شده است.
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