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چکیده

پــس از افــول دولــت شــیعی آلبویــه و بــا روی کار آمــدن ســلجوقیان
ســنیمذهب ،قــدرت امامیــه کاهــش یافــت و ســختگیریهایی از
ســوی حکومــت نســبت بــه شــیعیان بــه وجــود آمــد( .تاریخچــه) امــا
پــس از مدتــی ،امــرا و دیوانســاالران (کارگــزاران) شــیعی ،در حکومــت
ســلجوقی حضــور مؤثــری یافتنــد و مناصبــی چــون وزارت ،کتابــت و حتــی
امــارت حکومتهــای کوچــک شــیعی را بــه دســت آوردنــد( .مســأله) بــا
ایــن وصــف ،بررسـیهای منســجم و کلنگــری دربــاره برآمــدن شــیعیان و
خدمــات آنــان بــه مســلمانان صــورت نگرفتــه اســت( .پیشــینه) ایــن مقالــه،
در پــی پاسـخگویی بــه نحــوه ورود شــیعیان و کارکــرد آنــان در دورههــای
مختلــف دســتگاه حکومتــی ســلجوقی اســت( .ســؤال) مطالعــه ایــن
بخــش از تاریــخ تحــوالت سیاســی و فرهنگــی شــیعه امامیــه ،میتوانــد
دســتاوردهای ارزشــمندی در جهــت کشــف و فهــم پویایــی تاریــخ شــیعه
امامــی در اختیــار جوامــع شــیعه بگــذارد( .فرضیــه) ازایـنرو ،در این نوشــتار
بــر آنیــم تــا جایــگاه شــیعیان در دســتگاه حکومــت ســلجوقی (هــدف)
را بــه روش توصیفــی  -تحلیلــی نشــان دهیــم( .روش) انعطافپذیــری
شــیعه بــرای حفــظ موجودیــت در ســختترین اوضــاع بــا تأکیــد بــر ابــراز
عقایــد مذهبــی ،مهمتریــن نتیجــه ایــن مقالــه اســت( .یافتــه)
واژگان کلیدی
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مقدمه
ســلجوقیان در قرنهــای پنجــم و ششــم هجــری ،بــر بخشهــای بزرگــی از
آســیای غربــی ،شــامل ایــران کنونــی ،شــام و عــراق ،فرمانروایــی داشــتند .آنــان بــا
درگیــری و جنگهــای مختلــف بــر ایــران و بــا از بیــن بــردن حکومــت شــیعی آلبویــه،
بــر بغــداد مســلط شــدند .پادشــاهان ســلجوقی بــه حمایــت از اهــل ســنت ،جریانهــای
مخالــف بــه ویــژه شــیعیان را زیــر فشــار گذاشــتند .هــر چنــد پادشــاهان اولیــه ســلجوقی
نســبت بــه ســایر مذاهــب ،رفتــاری متعصبانــه نداشــتند ،بــا حضــور وزیــر قدرتمنــد آنــان
یعنــی خواجــه نظامالملــک ،سیاســت مذهبــی آنــان در مســیر تــازهای قــرار گرفــت .وی
نــگاه مثبتــی بــه جریــان تشــیع نداشــت و ازایــنرو ،تأثیــر او بــر حاکمــان ســلجوقی،
باعــث کمرنــگ شــدن حضــور شــیعیان گردیــد ،ولــی بــا وجــود ایــن ،شــیعیان از فعالیــت
نایســتادند و در جامعــه و حتــی دســتگاه حکومتــی ســلجوقیان حضــور داشــتند و بــه
مناصــب مختلفــی دســت یافتنــد .در ادامــه ،بــا اشــاره بــه سیاســت دســتگاه حکومتــی
ســلجوقی نســبت بــه شــیعیان ،حضــور آنــان را در امــور حکومتــی بررســی خواهیــم کــرد.
 .1سیاست مذهبی سلجوقیان
ســلجوقیان پیــرو مذهــب اهــل ســنت بودنــد و بــا تمــام وجــود از آن حمایــت
میکردنــد .ایــن سیاســت مذهبــی ،تابــع
وزیــران بــود؛ چنانکــه در آغــاز پیــرو مذهــب حنفــی بودنــد و بــا روی کار آمــدن
خواجــه نظامالملــک ،بــه مذهــب شــافعی گرویدنــد و آن را ترویــج دادنــد و از نشــر ســایر
فرقههــای ســنی جلوگیــریکردنــد .همیــن موضــوع ،درگیــری میــان فرقههــای اهــل
ســنت را ســبب شــد( .ابنجــوزی ،1412 ،ج )16:7
اختالفــات مذهبــی میــان اهــل ســنت و مشــغول شــدن آنهــا بــه ایــن امــور ،طبعـ ًا
یــک نــوع مصونیــت بــرای شــیعیان را ســبب میشــد؛ زیــرا آنهــا نقشــی در ایــن
اختالفــات نداشــتند و بــه دور از ایــن اختالفــات ،بــه تثبیــت و ترویــج عقایــد خویــش
مشــغول بودنــد؛ امــا ایــن مطلــب را نبایــد بــه معنــای آرامــش بــرای شــیعیان دانســت؛
زیــرا در ایــن دوره ،ســاجقه بــرای شــیعیان محدودیتهایــی ایجــاد کردنــد و بــه آزار
آنهــا نیــزپرداختنــد .از جملــه از گفتــن اذان شــیعی جلوگیــری کردنــد و شــعارهای
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شــیعی را کــه بــر دیوارهــای منطقــه شیعهنشــین «کــرخ» بــود زدودنــد (ابنجــوزی،
 ،1412ج  )16:8و حتــی برخــی از شــخصیتهای شــیعی همچــون ابوعبداهللبنجــاب
پیشــوای پارچهفروشــان در محلــه بابالطــاق بغــداد را بــه جــرم تبلیــغ آشــکار باورهــای
شــیعی خــود بــه دار کشــیدند( .ابنجــوزی ،1412 ،ج )16:9
در ابتــدای ایــن حکومــت و پــس از هجــرت شــیخ طوســی بــه نجــف بــه خانــه او
در محلــه کــرخ بغــداد هجــوم آوردنــد و کتابهــای او را ســوزاندند( .ابناثیــر ،1385،ج
 )637 :9طغــرل ســلجوقی ( 455-442ق)کتابخانــه شاپوربناردشــیر ،از وزرای شــیعی
حکومــت آلبویــه را کــه بیــش از ده هــزار کتــاب در آن وجود داشــت ،در ســال  450قمری
بــه آتــش کشــید( .ابناثیــر ،1385،ج  )350 :9ایــن محدودیتهــا و ســختگیریها
در دورههــای بعــد نیــز ادامــه یافــت؛ چنانکــه آلــب ارســان ( 465-455ق) پــس از
آگاهــی از اینکــه یکــی از ســرداران وی _دهخــدا یحیــی_ فــردی از شــیعیان را بــه
عنــوان دبیــر خــود برگزیــده ،ســردار را بــه دشــمنی بــا خــود متهــم کــرد و پــس از احضــار
دبیــر ،خطــاب بــه او گفــت« :ای مــردک ،تــو باطن ـیای و میگویــی خلیفــه خــدا حــق
نیســت؟» دبیــر توضیــح داد کــه باطنــی نیســت ،بلکــه شــافعی و رافضــی اســت .ســلطان،
مذهــب روافــض را بدتــر از کیــش باطنیــان شــمرده «چاووشــان را فرمــود تــا چــوب در
آن مــردک نهادنــد و نیممــرده او را از ســرای بیــرون کردنــد( ».خواجــه نظامالملــک،
)195 :1348
منابــع از ادامــه ایــن ســختگیریها در روزگار ملکشــاه ( 485 – 465ق) نیــز
خبــر دادهانــد؛ بــه طــوری کــه بــه تحریــک خواجــه نظامالملــک ،عالمــان امامیمذهــب
ســاکن ری را «بــه منبرهــا بردنــد ،ســرها برهنــه کــرده ،بــه بیحرمتــی و اســتخفاف کــه
میکردنــد بــر ایشــان و میگفتنــد شــما دشــمنان دینیــد و ســابقان اســام را لعنــت
میکنیــد و شــعارتان ،شــعار ملحــدان اســت؛ ایمــان بیاوریــد تــا اگــر خواســتند و اگــر
نــه ،ایمــان میآوردنــد و از مقالــت رفــض بیــزار میشــدند( ».قزوینــی رازی ،بیتــا)51:
خواجــه نظامالملــک کــه مهمتریــن وزیــر دولــت ســلجوقی و از طــرفداران
سرســخت تســنن از نــوع شــافعی آن بــود ،بــر فرقههــای شــیعه ،بــه ویــژه اســماعیلیان،
ســختگیری میکــرد .کتــاب سیاســتنامه او ،پــر از دشــنام بــه شــیعه اســت .وی
ســلطان را نیــز از راه دادن شــیعیان بــه امــور اداری پرهیــز داده و نگرانــی خــود را از نفــوذ

 ₪ 34سخن تاریخ /شماره  21ـ سال نهم ـ بهار و تابستان 1394

شــیعیان در دســتگاه حکومــت اعــام کــرده اســت .وی مینویســد:
و کســان هســتند کــه امــروز در ایــن دولــت ،قربتــی دارنــد و ســر از گریبــان شــیعت
بیــرون کردهانــد ،از ایــن قومنــد و در ســر کار ایشــان میســازند و قــوت میدهنــد
و دعــوت میکننــد و خداونــد عالــم [شــاه] را بــر آن میدارنــد کــه خانــه خلفــای
بنیعبــاس برانــدازد و اگــر بنــده نهبــن [درپــوش] از ســر آن دیــگ بــردارد ،بــس
رســوایی کــه از زیــر آن بیــرون میآیــد( .قزوینــی رازی ،بیتــا)228 :

چنیــن ســخنانی از خواجــه ،بیشتــر از تحلیــل و مصلحــت سیاســی اســت نــه از
دیانــت؛ زیــرا وی در کتابــش ،شــیعه را اهــل بدعــت و ضاللــت معرفــی کــرده ،میگویــد:
در روزگار محمــود و مســعود و طغــرل و آلپارســان -انــاراهلل برهانهــم -هیــچ
گبــری و ترســایی و رافضــیای را یــارای آنــان نبــودی کــه بــه صحــرا توانســتی
آمــد یــا پیــش بزرگــی شــدی ...و اگــر کســی در آن روزگار بــه خدمت ترکــی آمدی،
بــه کدخدایــی یــا بــه شــغل دیگــر ،اگــر گفتــی حنفیمذهبــم یــا شــافعیمذهب
یــا از شــهری کــه ســنی باشــند ،قبــول کــرد و اگــر گفتــی شــیعیام و از قــم و
کاشــان و آبــه و ریام ،او را نپذیرفتــی و گفتــی بــرو کــه مــا مارکشــیم نــه مــار
پروریم!(خواجــه نظامالملــک)250 :1348 ،

خواجــه قصــد داشــت افــرادی معتقــد بــه مذهــب شــافعی تربیــت کنــد تــا از آنهــا
در مناصــب دولتــی اســتفاده نمایــد؛ از ایــن رو ،در مراکــز علمــی بــه ویــژه مدارســی
کــه خــود بنــا کــرد یعنــی نظامیههــا ،ســختگیری شــدیدتری اعمــال میکــرد .ایــن
مــدارس بــر اســاس فقــه شــافعی اداره میشــد و بســیاری از اســاتید کــه از مذاهــب دیگــر
بودنــد ،یــا کنــار گذاشــته شــدند و یــا تغییــر مذهــب دادنــد و معــدود دانشــمندانی چــون
فصیحــی اســترآبادی (م  516ق) کــه تشــیع خویــش را انــکار نکردنــد ،از تدریــس مدرســه
نظامیــه و مســکن و مزایــای آنجــا محــروم ماندنــد( .حمــوی ،1995 ،ج  )415 :15بــا
ایــن حــال ،خواجــه بــه ســادات ری و برخــی از عالمــان شــیعه آن شــهر ،احتــرام فراوانــی
میگــزارد و گاه بــه مجلــس درس شــیعیان امامــی میرفــت .او زمانــی کــه در عــراق
بــود ،همــراه ملکشــاه بــه زیــارت قبــر امــام کاظــم در کاظمیــن و امیرمؤمنــان و
امــام حســین در نجــف و کربــا رفــت( .مســتوفی بافقــی ،1385،ج )48 ،1
ســختگیری بــر شــیعیان ،باعــث رکــود شــیعیان و از میــان رفتــن آنــان نشــد ،بلکــه
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کارایــی آنــان در برخــی امــور همچــون دبیــری ،باعــث شــد تــا علیرغــم فشــارهای
فزاینــده ،در جامعــه و حتــی در ســاختار حکومتــی ،حضــوری فعــال داشــته باشــند و
بــر مناصبــی چــون دبیــری ،وزارت و حتــی امــارت برخــی از نواحــی دســت یابنــد؛ بــه
طــوری کــه ایــن حضــور ،اعتــراض مخالفــان را در پــی داشــت .نویســنده کتــاب بعــض
فضائحالروافــض ،از بزرگتریــن مخالفــان شــیعه در ری ،قــدرت شــیعه را در آن زمــان
چنیــن توصیــف میکنــد:
در هیــچ روزگاری[ ،شــیعیان] ایــن قــوت نداشــتند کــه اکنــون ،چــه دلیــر شــدهاند!
و بــه همــه دهــان ،ســخن میگوینــد .هیــچ ســرایی نیســت از تــرکان کــه در او ده
پانــزده رافضــی نیســتند ،و در دیوانهــا هــم دبیــران ایشــاناند ،و اکنــون بعینــه
همچنــان اســت کــه در عهــد مقتــدر خلیفــه بــود( .قزوینــی رازی ،بیتــا)53-54 :

همچنیــن قــم در ایــن دوره ،دربســت در اختیــار شــیعیان بــود .در ایــن شــهر،
کرســیهای علمــی ،کتابخانههــا و مدرســههای زیــادی دایــر بــود؛ از جملــه :مدرســه
اثیرالملــک ،مدرســه شــهید ســعید عزالدیــن مرتضــی ،مدرســه ســید امــام زینالدیــن،
مدرســه ظهیــر عبدالعزیــز و مدرســه شــمسالدین مرتضــی .همچنیــن کتــاب الفهرســت
منتجبالدیــن ،چگونگــی حضــور فرهنگــی تشــیع در شــهر ری را در قــرن ششــم نشــان
میدهــد .از خوانــدن ایــن کتــاب میتــوان پــی بــرد کــه اندیشــهوران شــیعی بســیار
برجســتهای در ایــن دوره ،در ایــن شــهر زندگــی میکردهانــد و گاهــی مناظرههایــی
میــان آنــان و علمــای ســنی صــورت میگرفــت و گاهــی ایــن مناظرههــا در حضــور
پادشــاهان ســلجوقی برگــزار میشــد( .جعفریــان ،1385 ،ج )481 :2
 .2وزرا و دیوانساالران شیعی
بســیاری از امیــران و دیوانســاالران ســلجوقی ،شــیع ه بودنــد .ملکشــاه دختــر خــود
خاتــون را بــه ازدواج یکــی از شــیعیان بــه نــام ســپهبد علــی درآورد و حتــی برخــی از
رجــال شــیعه همچــون مجدالملــک برادســتانی قمــی در حکومــت ســلجوقیان بــه وزارت
رســیدند( .قزوینــی رازی ،بیتــا)87 :
مجدالملــک ،رئیــس دیــوان اســتیفای ملکشــاه و وزیــر برکیــارق ( 498-485ق)
بــود .تاریخنــگاران ،او را فــردی عابــد ،اهــل بصیــرت و برخــوردار از اقتــدار برشــمرده و
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ســتودهاند .ابناثیــر در ایــن بــاره میگویــد:
مجدالملــک قمــی ،وزیــری بــود کــه شــبها ،بســیار عبــادت میکــرد و نمــاز
شــبش تــرک نمیشــد .از احســان و صدقــه فــراوان بــه مــردم ،مخصوصـ ًا علویــان،
دریــغ نمیورزیــد .از کمــک بــه افــراد آبرومنــد ،غافــل نبــود و از خونریــزی،
بســیار کراهــت داشــت .او بــا ایــن کــه شــیعی بــود ،ولــی بــا ســایر ِفــرق و طوایــف
مســلمان رفتــاری عادالنــه داشــت( .ابناثیــر ،1385 ،ج)290 :10

عبدالجلیــل رازی وی را از شــیعیان بســیار معتقــد ،بااخــاص ،اهــل بصیــرت و
دانشــمندی عــادل دانســته اســت( .قزوینــی رازی ،بیتــا )87-88 :دیگــران نیــز او را از
شــیعیان خالــص شــمرده و بســیار از او تجلیــل کردهانــد( .شوشــتری ،1354 ،ج459 :2؛
امیــن ،1421 ،ج )299 :3مجدالملــک در دســتگاه ســلجوقیان ،اقتــدار و موقعیــت ویــژهای
داشــت؛ بــه طــوری کــه شــخص برکیــارق بــه شــدت زیــر نفــوذ و تأثیــر او بــود .وی
در ســال  472قمــری (حمــوی ،1995 ،ج )368 :1و بــه قولــی در ســال  492قمــری
(ابناثیــر ،1385،ج )290 :10از دنیــا رفــت.
ســعدالملک رازی (آوجــی) دیگــر وزیــر شــیعه دربــار ســلجوقی بــه شــمار میرفــت .او
اصالتـ ًا از آوه بــود و قبــل از آنکــه ســلطان محمــد ســلجوقی ( 511 -498ق) بــه ســلطنت
برســد ،کاتــب و مدیــر امــور او بــه شــمار میرفــت و پــس از بــه ســلطنت رســیدن وی
بــه مقــام وزارت رســید( .قزوینــی رازی ،بیتــا87-86 :؛ شوشــتری ،1354 ،ج )457 :2
از دیگــر وزرای شــیعی دســتگاه ســلجوقی بایــد بــه شــرفالدین ابوطاهــر
ســعدبنعلی قمــی وزیــر دربــار ســلطان ســنجر ( 552-511ق) اشــاره کــرد .وی در آغــاز
جوانــی از زادگاهــش شــهر قــم ،بــه بغــداد رفــت و بــر اثــر قابلیــت و کفایــت سیاســی ،از
شــخصیتهای نزدیــک بــه ملکشــاه گردیــد .در ســال  481قمــری کــه مــردم مــرو
از ســتم حکــمران آن دیــار بــه تنــگ آمــده بودنــد ،شــکایت خویــش را نــزد ملکشــاه
بردنــد .خواجــه نظامالملــک ،ابوطاهــر قمــی را حاکــم آن منطقــه برگزیــد .وی چهــل
ســال در آنجــا حکومــت کــرد .مدتــی نیــز خــود متصــدی دیــوان عــرض 1لشــکر بــود.
 . 1دیــوان عــرض از دیوانهــای دولــت ســلجوقیان بــود کــه بــر امــور ســپاهیان امپراتــوری نظــارت داشــت.
رییــس دیــوان عــرض را بــا عنــوان عــارض لشــکر میشــناختند و وظیفــه وی حضوروغیــاب کــردن ســربازان و
تنظیــم مواجــب و جیــره غذایــی آنــان بــود.
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آنگاه ســنجر پــس از درگذشــت وزیــرش شهاباالســام بــه ســال  515قمــری ،او را
بــه وزارت برگزیــد .هــر چنــد دوران صــدارت وی چنــدان اســتمرار نیافــت و بعــد از ســه
مــاه وزارت ،از دنیــا رفــت ،در همیــن مــدت کوتــاه «بــه غایــت متدیــن و متشــرع بــود
و در کمــال حلــم و وقــار بــه امــر وزارت اشــتغال داشــت( ».نیشــابوری )52 :1332 ،بــدن
او را بــه مشــهد مقــدس بردنــد و در جــوار بــارگاه امــام رضــا بــه خــاک ســپردند.
(خواندمیــر ،بیتــا ،ج191-190: 2؛ شوشــتری ،1354 ،ج )462 :2از آثــار بــا ارزش او،
ســاخت مدرســه مجللــی در شــهر قــم بــود .وی روضــه مقــدس امــام رضــا را کــه
در فتنــه غــزان آســیب دیــده بــود ،مرمــت کــرد و در جــوار بقعــه ،حجــرهای هــم بــرای
مدفــن خویــش بنــا نهــاد و امــاک و مســتغالتی بــر آن وقــف نمــود( .فیــض،1349 ،
ج)356 :1
مختصالملــک کاشــی نیــز از شــیعیانی بــود کــه در عصــر ســلجوقیان بــه وزارت
رســید .معین-الدیــن نصیرالدولــه مختصالملــک ابونصــر احمدبنفضلبنمحمــود
کاشــی ،از اوایــل عهــد برکیــارق ( 498-485ق) در دیــوان دولتــی بــه شــغل کتابــت
اشــتغال داشــت .وی در زمــان ســلطانمحمد ســلجوقی ( 511 -498ق) بــه ریاســت
دیــوان انشــا و طغــرا 1منصــوب گردیــد ،ولــی چنــدی بعــد بــه تهمــت باطنــی بــودن
گرفتــار شــد و از مقامــش عــزل گردیــد .او پــس از مدتــی بــه ریاســت دیــوان اســتیفا
رســید و در برهــهای نیــز وزارت گوهرخاتــون (همســر ســلطانمحمد) را بــر عهــده
داشــت( .اصفهانــی 244 :1425 ،و252؛ بنــداری اصفهانــی ،بیتــا )115-114 :وی طــی
ســالهای  511تــا  518قمــری از سیاســت دور بــود .ســلطان ســنجر ســلجوقی در ایــن
ســال  518قمــری وی را بــه وزارت خــود برگزیــد .مــدت وزارتــش در زمــان ســلطان
ســنجر از  518تــا  521هجــری بــود( .تتــوی 1382 ،ج )299 :5ایــن وزیــر شــیعی،
ســرانجام در ســال  521قمــری توســط فداییــان اســماعیلی ،بــه شــهادت رســید( .بنــداری
اصفهانــی ،بیتــا)322 :
شــرفالدین انوشــیروانبنخالد کاشــانی از دیگــر وزرای شــیعی دربــار ســلجوقی
 .1منصــب طغــرا پــس از وزارت و منصــب اســتیفا باالتریــن مناصــب اســت .دیــوان رســائل و انشــا جــزء دیــوان
طغراســت .پــس از طغــرا ،دیــوان اشــراف و ســپس عــرض ســپاه قــرار داشــت( .بنــداری اصفهانــی ،بیتــا :ص
)114
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اســت .او در ری بــه دنیــا آمــد و بــرای تکمیــل تحصیــات خــود ،بــه بغــداد رفــت .وی
در دســتگاه دیوانــی خواجــه نظامالملــک دبیــری آموخــت و در مقــام وزیــر ،خزان ـهدار و
رئیــس دیــوان عــرض ،در دربــار پادشــاهان ســلجوقی از جملــه سلطانمحمدبنملکشــاه
( 511-498ق) ،ســلطان محمــود ( 525-511ق) و مســعود ( 547-529ق) حضــور داشــت.
مــدت هفــت ســال وزارت ســلطان محمــود ســلجوقی را بــر عهــده گرفــت و مدتــی
هــم وزیــر المسترشــد ( 485-529ق) خلیفــه عباســی بــود .انوشــیروان از رجــال دانشــمند
عصــر ســلجوقی بــود و در فضــل و هنــر و ادب و تبحــر در لغــات عــرب ،ســرآمد روزگار
خــود محســوب میشــد و «بســیاری از اوقــات را در مطالعــه علــوم معقــول و منقــول
صــرف نمــوده ،بــر جــاده شــرع و تقــوا و امانــت مدتالعمــر ثبــات قــدم ورزیــد».
(خواندمیــر ،بیتــا ،ج210 :2؛ تتــوی 1382 ،ج )3003 :5وی کتابــی در شــرح حــال خــود،
المصــدور فــی فُتــور زمــان
دیوانســاالران و بخشــی از تاریــخ ســاجقه بــه نــام نفثــه َ
الصــدور و ُصــدور زمــان الفُتــور را بــه زبــان فارســی نوشــت .نویســنده در مقــام وزیــر
ُ
و دیوانســاالر ســلجوقی ،خــود بســیاری از رویدادهــا را شــاهد بــود ،ازای ـنرو ،کتــاب او
اهمیــت ویــژهای دارد .وی دوازدهــم صفــر  533قمــری در بغــداد درگذشــت و در نجــف
دفــن شــد( .ابناثیــر ،1385 ،ج)114 :11
فخرالدیــن پســر صفیالدیــن ورامینــی نیــز از جملــه وزرای شــیعی دســتگاه ســلجوقی
بــود .وی وزارت آخریــن پادشــاه ایــن خانــدان یعنــی طغــرل ســوم ( 590- 571ق) را بــر
عهــده داشــت( .راونــدی 331 :1364،و )370فرزنــد وی ،معینالدیــن نیــز مدتــی وزارت
طغــرل را بــر عهــده گرفــت و در دوران وزارت او ســلطان تکــش خوارزمشــاه (-568
596ق) بــر عــراق اســتیال یافــت و ســلطان طغــرل از دنیــا رفــت( .شوشــتری،1354 ،
ج )466 :2در ایــن فهرســت ،بــه افــراد دیگــری همچــون :اســتاد ابومنصــور آوی از وزرای
طغــرل ،تاجالملــک ابوالغنایــم قمــی وزیــر ملکشــاه و هبــهاهلل محمدبنعلــی معــروف
بــه "ابنالمطلــب" وزیــر مســتظهر عباســی بایــد اشــاره کــرد( .شوشــتری ،1354 ،ج :2
 )461-460 ،438غیــر از شــیعیانی کــه بــه مقــام وزارت رســیدند ،برخــی دیگــر نیــز بــه
عنــوان امــرای محلــی و دیوانــی در دســتگاه ســلجوقی حضــور داشــتند .امیــر ابوالفضــل
عراقــی از ایــن دســته اســت .وی در عصــر حکومــت ســلطان طغــرل (465 - 429
قمــری) میزیســته و نــزد ایــن ســلطان بســیار مقــرب و محتــرم و از امــرای شــیعی آن
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عصــر بــوده اســت( .قزوینــی رازی ،بیتــا)220 :
کمالالدیــن ثابتبنمحمــد نیــز از شــخصیتهای پرنفــوذ دولــت ســلجوقی در
دهههــای نخســتین قــرن ششــم بــود .او مدتهــا در دیــوان اســتیفا ،دبیــر جامگیــات
بــود و پــس از آن بــه ریاســت دیــوان اشــراف مســعود ســلجوقی منصــوب شــد و در ســال
 528قمــری ،مســتوفی طغــرل دوم گردیــد (ابوالرجــاء قمــی )61 :1363 ،و انتظــار وزارت
او نیــز میرفــت ،حتــی گویــا پیشــنهادی هــم در ایــن مــورد بــه او شــده بــود( .ابوالرجــاء
قمــی )103 :1363 ،نگارنــده کتــاب نقــض نیــز از بناهایــی یــاد کــرده کــه کمــال ثابــت
در قــم ســاخته بــود.
از دیگــر والیــان ایــن دوره ،بــه حســامالدین اینانــج ،والــی ری میتــوان اشــاره کــرد
(قزوینــی رازی ،بیتــا221 :؛ راونــدی.)175 :1364 ،
افــزون بــر ایــن ،در دوره ضعــف حکومــت ســلجوقی و شــکلگیری و رونــق نظــام
اتابکــی ،اتابــکان یــزد از کســانی بودنــد کــه در گســترش فرهنــگ شــیعی نقــش داشــتند.
آنــان در مــدت زمــان حکومــت خــود آثــار گرانبهایــی برجــا گذاشــتند .عالءالدولــه
ابوجعفــر بنیانگــذار ایــن خانــدان بــود کــه در  ۳۹۸قمــری از ســوی ســیده خاتــون ،دختــر
عمــه خــود (مــادر مجدالدولــه دیلمــی) بــه حکومــت مســتقل اصفهــان و پیرامــون آن
منصــوب گردیــد .طغــرل ســلجوقی در ســال  ۴۴۳قمــری ،شــمسالملوک ظهیرالدیــن
ابومنصــور فرامــرز را بــه حکومــت مســتقل یــزد و ابرکــوه منصــوب کــرد( .ابناثیــر،
 ،1385ج  )563 :9حکمرانــی ابومنصــور در روزگار فرمانروایــی طغــرل ،آلــب ارســان و
ملکشــاه ســلجوقی بــود و نــزد آنــان ،احتــرام ویــژهای داشــت .پــس از وی بــه ترتیــب
فرزنــدش مؤیدالدولــه ابومنصــور علیبنفرامــرز ،عالءالدولــه کالیجــار و پســرش امیــر
فرامــرز ،بــر یــزد و حومــه آن حکومــت کردنــد .آنهــا نــزد ســلجوقیان ،دارای احتــرام و
اعتبــار بودنــد .چــون امیــر فرامــرز پســر نداشــت ،حکومــت یــزد بــه دو دختــرش واگــذار
گردیــد و رکنالدیــن ســامبنوردان روز ،بــه اتابکــی آنــان گماشــته شــد .بدیــن ترتیــب
حکومــت یــزد ،از آلکاکویــه بــه اتابــکان یــزد انتقــال یافــت .اتابــکان در آبادانــی یــزد
کوشــش بســیاری کردنــد و بناهــای زیــادی از خــود بــه یــادگار گذاشــتند .رکنالدیــن
ســام مدرســه اتابــک را در نزدیکــی دروازه مهریــز ســاخت .وردان روز در بــازار دالالن،
«مدرســه وردان روز» را بنــا کــرد( .مســتوفی بافقــی ،1385 ،ج)620 :3
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در روزگار حملــه چنگیــز بــه ایــران ،ســلطان ابومنصــور اتابــک (قطبالدیــن) ،حکومت
مغــوالن را پذیرفــت و جانشــینانش بــه عنــوان دستنشــاندگان مغــول ،در حکومــت یــزد
پایــدار شــدند و بــا کفایــت و زیرکــی ،یــزد را از ســپاه مغــول مصــون داشــتند .حکومــت
حاجــی شاهبنیوســف آخریــن اتابــک خانــدان اتابــکان یــزد ،در ســال  718قمــری بــه
دســت امیــر مبارزالدیــن محمدبنمظفــر از میــان رفــت( .جعفــری)223 :1384 ،
 .3نقش کارگزاران در تعظیم شعائر شیعی
حضــور پررنــگ کارگــزاران شــیعی در حکومــت ســلجوقیان ،ســبب اهتمــام آنــان
بــه تعظیــم و ترویــج شــعائر شــیعی گردیــد .منابــع از احتــرام امــرای ســلجوقی بــه ائمــه
اطهــار خبــر میدهنــد و گزارشهایــی از توجــه تــرکان بــه برگــزاری مراســم
عاشــورا شــده اســت .شــیعیان کــه همــواره روز عاشــورای حســینی را بــه عنــوان یــاد
بــود شــهادت و مظلومیــت امــام حســین گرامــیداشــتهاند ،در ایــن دوران کــه
از آزادیهــای نســبی برخــوردار شــدند ،بــه اقامــه عــزاداری میپرداختنــد تــا بــه ایــن
وســیله ،آرمانهــا و عقایــد خویــش را آشــکار ســازند .مراســم عــزاداری در شــهرهای
شیعهنشــین چنــان رواج یافــت کــه حتــی بــزرگان شــافعی و حنفــی نیــز در آن روز،
در منقبــت امــام حســین بــه خطابــه میپرداختنــد و مراســم و عــزاداری تقریب ـ ًا در
بیشتــر قلمــرو ســلجوقی بــه ویــژه بغــداد بــر پــا میشــد( .جعفــری)406-402 :1384 ،
در زمــان طغــرل ،امیرابوالفضــل عراقــی کــه از احتــرام خاصــی نــزد طغــرل برخــوردار
بــود ،بــاروی شــهر ری و بــاروی شــهر قــم را درســت کــرد و مشــهد و قبــه حضــرت
معصومــه را در قــم بنــا نهــاد .وی قب ـهای را کــه زینــب ،دختــر امــام جــواد بــر
روی قبــر حضــرت فاطمــه معصومــه بنــا کــرده بــود ،تجدیــد بنــا نمــود و آن را توســعه
داد( .قزوینــی رازی ،بیتــا )220 :وی کــه بــرای زیــارت قبــر حضــرت علــی بــه
نجــف رفتــه بــود ،بــه دیــدار شــیخ طوســی رفــت و ایشــان او را بــه تجدیــد ســاختمان
حــرم حضــرت معصومــه ترغیــب نمــود( .فیــض ،1349 ،ج )409 :1مســجد عتیــق قــم
کــه بســیار بــزرگ و باعظمــت بــوده ،یکــی از کارهــای بــزرگ امیرابوالفضــل عراقــی بــه
شــمار میآیــد کــه بیــرون شــهر قــم آن را بنــا کــرده اســت( .فیــض ،1349 ،ج )227 :2
حتــی بــه اعتقــاد برخــی از پژوهشگــران ،وی نخســتین گنبــد وســیع بــر روی قبــر
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مطهــر حضــرت فاطمــه معصومــه را ســاخته اســت( .فیــض ،1349 ،ج)442 :1
مجدالملــک قمــی نیــز در دوران وزارت خــود ،بــه ســاختن گنبــد بــر روی قبــور
مطهــر امامــان اقــدام کــرد .وی در بازســازی و ســاخت عمــارت در مشــاهد شــریفه
شــیعه تــاش مســتمری داشــت .در منابــع آمــده کــه وی قبــه قبــور مطهــر چهــار امــام
مدفــون در قبرســتان بقیــع و همچنیــن قبــر عباسبنعبدالمطلــب را بنــا نهــاد .وی
همچنیــن بــه مرمــت حــرم امــام کاظــم و امــام هــادی در کاظمیــن و حــرم
ســید عبدالعظیــم حســنی در شــهر ری پرداخــت و منابعــی را بــر آن وقــف نمــود( .قزوینــی
رازی ،بیتــا )220 :همچنیــن بــر روی قبــر عثمانبنمظعــون ،صحابــه بســیار معــروف
حضــرت رســول اکــرم ،در قبرســتان بقیــع ،یــک چهارتاقــی ســاخت( .امیــن.1421 ،
ج )299 :3
در دوره ســلجوقیان ،نخســتین ســنگ مرقــد امــام رضــا کــه از جنــس مرمــر و
متعلــق بــه ســال 516قمــری اســت ،بــا ابعــاد چهــل ســانت طــول و ســی ســانت عــرض
و شــش ســانتیمتر قطــر روی قبــر مطهــر نصــب شــد .روی ســنگ عباراتــی مشــتمل بــر
آیــه قــرآن و اســامی پیشــوایان معصــوم ،بــه خــط کوفــی نوشــته شــده کــه از لحــاظ
قدمــت و نــوع خــط ،اهمیــت بســیاری دارد .ایــن قطعــه ســنگ در مــوزه آســتان قــدس
رضــوی نگــهداری میشــود.
شــرفالدین ابوطاهربنســعدبنعلی قمــی حاکــم مــرو در عهــد ســلطان ســنجر
( 557-511ق) حــرم رضــوی را کــه در ســال  548قمــری در حملــه تــرکان غــز ،آســیب
دیــده بــود ،مرمــت کــرد و بــرای نخســتین بــار بنــای مفصلــی بــرای مرقد امــام رضا
ســاخت .در ایــن دوره بــه قــم کــه شــهری شــیعی محســوب میشــد ،بــه ویــژه حــرم
مطهــر حضــرت فاطمــه معصومــه ،توجــه شــایانی گردیــد .آســتان آن حضــرت در
ســدههای پنجــم و ششــم قمــری دارای اوقــاف ،تشــکیالت و تولیــت بــود و متولــی
آن اداره امــور اوقــاف و تعییــن مــدرس ،فقهــا و ائمــه جماعــت و عــزل و نصــب تمامــی
مشــاغل و مناصــب را در آســتانه بــه عهــده داشــت .منابــع دربــاره آثــار ســاخته شــده در
ایــن دوره در شــهر قــم مینویســند:
معلــوم اســت کــه در شــهر قــم کــه همــه شــیعهاند ،آثــار اســام و شــعائر دیــن و
قــوت اعتقــاد چــون باشــد کــه از جوامــع بلفضــل (ابوالفضــل) عراقــی کــرده اســت،
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بیــرون مشــهد و چــه کمــال ثابــت کــرده اســت در میــان شــهر و مقصورههــای
بازینــت و منبرهــای باتکلــف و منارههــای رفیــع و کراســی علمــا و نوبــت عقــود
مجالــس و آن ســرای ســتی فاطمــه بنــت موســی بــن جعفــر بــا اوقــاف و مدرس
و فقهــا و ائمــه و زینــت تمــام و قبــول اعظــم( . ...قزوینــی رازی ،بیتــا)220 :

چنــد نمونــه از وقفنامههــای آســتانه مقدســه قــم در کتابخانــه و مــوزه و انبــار
آســتانه موجــود اســت کــه بیشتــر بــه کتابهــا و قرآنهایــی مربــوط میشــود کــه
وقــف بــر آســتانه شــده اســت .وقفنامــه مــورخ رمضــان  594قمــری ،حاکــی از وقــف
چهــار جلــد مصحــف شــریف بــا صنــدوق آن بــر آســتانه حضــرت فاطمــه معصومــه
اســت .از ایــن ســند ،برمیآیــد کــه ابوعیســی احمدبنابیشــجاع نازویــه در تاریــخ یــاد
شــده ،ایــن مصحــف را در چهــار جلــد کــه اکنــون دو جلــد آن بیشتــر باقــی نیســت ،بــر
آســتانه وقــف کــرده و شــاهدانی نیــز آن را امضــا کردهانــد( .مدرســی طباطبایــی،1335 ،
ج )129–127 :1
در کاشــان نیــز مــدارس و مشــاهد شــیعی مــورد توجــه ویــژه قــرار داشــت .بــرای
نمونــه ،مشــهد امــامزاده علیبنمحمدبنمحمدبنباقــر کــه دارای موقوفــات
فراوانــی بــود ،از جملــه مراکــز تجمــع شــیعیان بــوده اســت .در منابــع آمــده:
و عمــارت مشــهد امــامزاده علیبنمحمدالباقــر بــه بارگــزر کــه مجدالدیــن از
وزرای دولــت ســاجقه فرمــوده اســت و در آن حــدود بــاز نیــت و عــدت و آلــت و
رونــق و نــور و بــرکات و اوقــاف بســیار و آن را همــه پادشــاهان و ملــوک و امــرا و
وزرا خریــدار و معترفانــد( .قزوینــی رازی ،بیتــا :ص )170

از دیگــر بناهــای مهــم شــیعی ســاخته شــده در قــرن ششــم ،مســجد جامــع قدیــم
یــزد اســت کــه گرشاســببنعلیبنفرامرز از خانــدان شــیعی کاکوئیــان آن را بنــا
کــرد .او در ســال  504قمــری ،بــه حکومــت یــزد رســید .وی مســجد را طبــق روایــت
تاریــخ یــزد در محــل آتشــکده ساســانی ســاخت و بــرای آن کتابخانـهای در نظــر گرفــت
و شــعبهای از قنــات زارچ را در آن مســجد جــاری کــرد( .جعفــری)37 :1384 ،
عــاوه بــر کارگــزاران شــیعی ،برخــی از پادشــاهان و منســوبان خانــدان ســلجوقی نیــز
اقداماتــی در جهــت تعظیــم شــعائر شــیعی انجــام دادنــد .چنانکــه شــاهان ســلجوقی بــه
ائمــه اطهــار احتــرام میگزاردنــد .دربــاره آلبارســان گفتــه شــده کــه بــه زیــارت
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امــام رضــا میرفــت( .خواندمیــر ،بیتــا ،ج  )489 :2ملکشــاه بــه زیــارت قبــور
ائمــه مدفــون در کاظمیــن ،کربــا و نجــف رفــت و نــذورات بســیاری میــان اهالــی آن
منطقــه تقســیم کــرد( .تتــوی ،1382 ،ج  )248 :4در ســال  475قمــری ملکشــاه فرمــان
بازســازی بــاروی زیارتــگاه امــام حســین را صــادر نمــود و بــه افــراد مقیــم در مرقــد
امــام کاظــم نذوراتــی را بخشــید .طغــرل بــه مرقــد حضــرت عبدالعظیــم توجــه کــرد
و مزرعــه مبارکآبــاد را کــه بــه خیرآبــاد غــار شــهرری شــهرت داشــت ،وقــف آن کــرد.
(شــهابی)73-72 :1343 ،
مســجد جامــع شــهر قــم ،از دیگــر آثــار بــه جــا مانــده از دوره ســلجوقی اســت .در
خلاصهالبلــدان آمــده اســت:
و امــا مســجد جامــع شــهر را کــه الحــال دایــر اســت و تولیــت آن بــا سلســله جلیلــه
ســادات واعــظ اســت ،ســلطان طغــرل در ایــام ســلطنت خــود در ســنه ثمــان و
عشــرین و خمــس مــأه ( 528قمــری) بنــا نهــاده و موقوفــات بــر آن مقــرر نمــوده»
(حســینی قمــی ،بیتــا)185 :

در ســال 557قمــری نیــز بــه دســتور چتــرکان زمــرد ملــک خواهــرزاده ســلطان
ســنجر ،بنابــر نوشــتههای روی کاشــیها و ذکــر تاریــخ آنهــا عشــر و خمــس مائــه
( 512قمــری) ازاره حــرم بــا کاشـیهای نفیــس شــشضلعی ،هشــت ضلعــی و ســتارهای
(معــروف بــه کاشــی ســنجری) تزییــن شــد .ایــن بانــو دســتور داد تــا قــرآن کریــم را بــا
خــط خــوش در جزوههایــی نوشــتند و آنهــا را وقــف بقعــه ساخت(1.حســینی قمــی،
بیتــا)185 :
نتیجه
شــیعیان در زمــان ســلجوقیان ،بــه ویــژه در ابتــدای ایــن حکومــت در تنگنــا قــرار
داشــتند؛ ولــی کارایــی آنــان در امــور دبیــری ،علیرغــم فشــارهای زیــاد ،نهتنهــا
موجــب خاموشــی تشــیع نشــد ،بلکــه رشــد و گســترش آن را نیــز بــه همــراه آورد .وزارت
تنــی چنــد از شــیعیان در حکومتهــای عباســیان و ســلجوقیان ،گــواه بــازری بــر ایــن
مدعاســت.
 .1این اثر هماکنون در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی نگهداری میشود.
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بــا توجــه بــه ایــن گزارشهــا ،بــه نظــر میرســد کــه نمیتــوان از قــدرت سیاســی
شــیعیان در عصــر ســلجوقی بــه راحتــی گذشــت؛ زیــرا در همــان روزگاری کــه آن
ســختگیریها بــر شــیعیان تحمیــل میشــد و حتــی در دوران اقتــدار نظامالملــک،
نفــوذ دیوانســاالران شــیعی در دســتگاه ســلطنت آغــاز شــده بــود و بــا گذشــت زمــان،
بــه حــدی رســید کــه بســیاری از وزیــران شــاهان ســلجوقی و حتــی خلفــای عباســی،
بــر مذهــب شــیعه بودنــد .آنهــا مناصبــی همچــون کتابــت ،وزارت و امــور دیوانــی را
بــر عهــده گرفتنــد و در ترویــج شــعائر شــیعی کوشــیدند .افــزون بــر ایــن ،امیــران شــیعی
همچــون اتابــکان یــزد نیــز بــر بخشهایــی از ایــران حکومــت میکردنــد و آثــاری از
خــود برجــای نهادنــد و بــه تحکیــم و تثبیــت شــیعه کمــک کردنــد.
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کتابنامه
 ابناثیــر ( .)1385الکامــل فــی التاریــخ ،بیــروت ،دار صــادر  -دار بیــروت ،ج،9 10و.11
 ابوالرجــاء قمــی ،نجمالدیــن ( .)1363تاریخالــوزراء ،محقــق و مصحــحمحمدتقــی دانشپــژوه ،تهــران ،مؤسســه مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــی.
 اصفهانــی ،عمادالدیــن محمــد ( .)1425تاریــخ دولــت آلســلجوق ،محقــق ومصحــح یحیــی مــراد ،بیــروت ،دارالعلمیــه.
 ابنجــوزی ،ابوالفــرج عبدالرحمانبنعلیبنمحمــد ( .)1412المنتظــم فــیتاریخالامــم و الملــوک ،تحقیــق محمدعبدالقــادر عطــا و مصطفــی عبدالقــادر عطــا ،ط
األولــی ،بیــروت ،دارالکتــب العلمیــه ،ج .16
 امین ،سیدمحسن ( .)1421اعیانالشیعه ،بیروت ،دارالتعارف ،ج .3 بنــداری اصفهانــی ،فتحبنعلــی (بیتــا) .ترجمــه محمدحســین جلیلــی ،تاریــخسلســله ســلجوقی ،تهــران ،بنیــاد فرهنــگ ایــران.
 تتــوی ،قاضــی احمــد ،آصفخــان قزوینــی .)1382( ،تاریــخ الفــی ،مصحــحغالمرضــا طباطبایــی مجــد ،تهــران ،انتشــارات علمــی و فرهنگــی ،ج  4و .5
 جعفــری ،جعفــر بــن محمــد ( .)1384تاریــخ یــزد ،مصحــح ایــرج افشــار ،تهــران،انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
 جعفریــان ،رســول ( .)1385تاریــخ تشــیع در ایــران از آغــاز تــا طلــوع دولــتصفــوی ،قــم ،انصاریــان ،ج .2
 حموی ،یاقوتبنعبداهلل ( .)1995معجمالبلدان ،بیروت ،دارصادر ،ج  10و .15 حســینی قمــی ،صفیالدیــن محمــد (بیتــا) .خلاصهالبلــدان ،بــا کوشــشحســین مدرســی طباطبایــی ،قــم ،چــاپ حکمــت.
 خواجــه نظامالملــک ( .)1348سیاســتنامه ،بــه کوشــش دکتــر جعفــر شــعار،تهــران ،شــرکت ســهامی کتابهــای جیبــی.
 خواندمیــر ،غیاثالدینبنهمامالدیــن (بیتــا) .دســتورالوزرا ،محقــق ومصحــح ســعید نفیســی ،تهــران ،اقبــال ،ج .2
 -راونــدی ،محمدبنعلیبنســلیمان ( .)1364راحهالصــدور و آیهالســرور در
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تاریــخ آل ســلجوق ،محقــق و مصحــح محمــد اقبــال و مجتبــی مینــوی ،تهــران،
امیرکبیــر.
 شــهابی ،علیاکبــر ( .)1343تاریخچــه وقــف در اســلام ،تهــران ،دانشــگاهتهــران.
 شوشــتری ،قاضــی نــوراهلل ( .)1354مجالسالمؤمنیــن ،تهــران ،کتابفروشــیاســامیه ،ج .2
 فیض ( .)1349گنجینه آثار قم ،قم ،چاپخانه مهر استوار ،ج 1و .2 قزوینــی رازی ،عبدالجلیــل (بیتــا) .النقــض ،بــه اهتمــام ســیدجاللالدینمحــدث ،بیــروت ،داراالضــواء.
 مدرسی طباطبایی ،سیدحسین ( .)1335تربت پاکان ،قم ،چاپخانه مهر ،ج.1 مســتوفی بافقــی ،محمدمفیــد ( .)1385جامــع مفیــدی ،مصحــح ایــرج افشــار،تهــران ،اســاطیر ،ج  1و .3
 -نیشابوری ،ظهیرالدین ( .)1332سلجوقنامه ،تهران ،خاور.

