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چکیده

قدرتگیری سلجوقیان و گسترش قلمرو آنها در ایران ،عراق و شام

با فعالیتهای پردامنهی مبلغان ،داعیان و هواداران فاطمیان مستترر در
مصتتر مصتتاد شتتد کتته استتا خالفتتت عباس تی و حکومتتت ستتنی

سلجوقی را تهدید میکرد .به دلیل اعتراد غالب صتوفیه در مخالفتت

با اسماعیلیه ،حمایت همتهجانبتهی ستلجوقیان از صتوفیان و پشتتیبانی

مترابل ایشان از حکومت سلجوقی و نرشی که صوفیه میتوانستت در

مرابله بتا استماعیلیان ایفتا کنتد ،خالفتت عباستی بترای همکتاری بتا

سالجره ،مرامی رسمی برای صوفیه در بغداد ،مرکز خالفت عباستی،

ایجاد کرد .شیخالشیوخ را خلیفه تعیین میکرد و تا اواخر قرن ششت

ه.ق به مرشد رباط شیخالشیوخ بغداد این مرام اعطا میشد .ایتن مرتام
 .4استادیار گروه تاریخ دانشگاه یاسوجalirza1382@yahoo.com .
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جایگاهی واال در خالفت عباسی داشت و بته عنتوان مرتامی رستمی،
در جریانات و رویدادهای سیاسی این عصر نرشآفرینی میکرد.

واژگان کلیدی :شیخالشیوخ ،سلجوقیان ،خالفت عباسی ،فاطمیان
مصر ،ابوسعد دوستدادا.

 .1مقدمه

همانگونه که مرحوم همایی گفته است ،عصر سلجوقی را میتوان یکی از دورههای اوج و
اعتالی تصو

اسالمی دانست .نهال تصو

اسالمی کته از قترن اول و دوم هجتری قمتری

بذر آن افشانده شده بود ،در قرن سوم و چهارم به رشد خود ادامه داد و «در قرن پتنج نمتو
کامل یافت و شکوفههای فراوان بشکفانید» (همایی .)401 :4419 ،صوفیان در ایتن عهتد تتا
جایی قدرت یافتند که مرامی رسمی در دربار خالفت عباسی برای آنان تعیین شتد و فتردی
با عنوان شیخالشیوخ عهدهدار این جایگاه شد .هد

این مراله این است که به دالیل شتکل

گیری این مرام و بررسی جایگاه آن در عصر ستلجوقی و دربتار خالفتت عباستی بپتردازی .
سؤال اصلی تحریق حاضر این است که انگیزهی خالفت عباس ی و دولت سلجوقی در ایجتاد
مرام شیخالشیوخ در بغداد و حمایت از آن چه بوده است؟ در پاسخ به سؤال باال این فرضتیه
مطرح میشود که از آنجا که تصو

به عنوان نوعی نگاه متفاوت به دین طرفداران فتراوان

در میان اقشار مختلف جامعهی این عصر داشت ،خالفتت عباستی و ستلجوقیان بترای جلتب
حمایت این گروه در مبارزه با فعالیتهای پردامنتهی فاطمیتان مصتر ،مرتام شتیخالشتیوخ را
ایجاد کردند.
 .2تصوف و دولتمردان سلجوقی

برای گسترش تصو

در عصر سلجوقی دالیل متعددی وجود دارد؛ اما یکی از اصلیتترین

عوامل این شکوفایی ،ارتبتاط بستیار نزدیتک صتوفیان ایتن دوره بتا ستالطین و کاربدستتان
دولت سلجوقی است .در کمتتر دورهای از تتاریخ تصتو  ،صتوفیان ایتنگونته ختود را بته
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حکومت نزدیک دیدهاند .4بررسی متون و منابع تتاریخی ایتن عصتر مؤیتد ارتبتاط نزدیتک
صوفیان با ارکان مختلف دولت ستلجوقی استت .چنانکته ختواهی گفتت ،کتتب تتذکرهای

همچون اسرارالتوحید و مرامات ژندهپیل که پس از متر

صتوفیان برجستتهی ایتن عصتر،

ابوستتعید ابتتوالخیر ( 413-110ه.ق) و احمتتد جتتام ( 114-146ه.ق) ،پیرامتتون آنتتان نگاشتتته

شدهاند ،بهخوبی انعکا دهندهی ارتباط شیوخ صوفی و دولتمردان سلجوقی هستند.
با اینکه ابوسعید ابوالخیر تنها حدود ده سال ابتدایی شکلگیری حکومت سلجوقی زنتده

بود ،همین مدت کوتاه نیز برای مؤلف کتتا استرارالتوحیتد کتافی بتود تتا متدعی ارتبتاط

گسترده و همهجانبهی سالجره و ابوسعید ابوالخیر شود .بنابر نوشتهی کتتا استرارالتوحیتد،

چغری و طغرل ،بنیانگذاران حکومت سلجوقی در میهنه ،به دیدار شیخ ابوسعید رفتته بودنتد
و وی حکومت خراسان را به چغتری و حکومتت عتراق را بته طغترل داد (محمتدبن منتور،
.)416 :4468

مؤلف مرامات ژندهپیل از این نیز فراتر رفته و مدعی است که مأموریت الهی مراقبتت از

سلطان سنجر ( 144-119ه.ق) سلجوقی را به شیخ احمد جام سپردهاند .برایناستا  ،روزی
دو نفر از عال غیب به احمد جام خبر دادنتد کته «پادشتاه وقتت ستنجربن ملکشتاه را بته تتو
سپردهای و کار و حال او برخبر میباید بود و دعای او میباید گفت» (غزنوی.)41 :4488 ،
شیخ احمد جام در اجرای مأموریت حفاظت از جان سنجر زمانی به دربار رفت ،جام زهری
را که یکی از یاران سنجر به قصد کشتن وی آماده کرده بود ،بر زمین ریخت و جان ستنجر
را نجات داد (همان .)46 :در موردی دیگر ،زمانی که سنجر در میدان نبرد در حتال فترار از
پیش روی یکی از سرداران خویش بود که علیه وی شورش کرده بتود ،نیروهتای غیبتی بته
احمد جام خبر دادند و وی بالفاصله در میدان نبرد حاضر شد ،عنان اسب سلطان را گرفتت
و او را مجبور به بازگشت کرد و پس از آن سنجر سردار شورشی را شکست داد و دستتگیر
کرد .در این زمان ،سلطان از احمد جام پرسید  :تو کیستی؟ احمد جام جوا داد« :تتو را بته
من سپردهاند من دعا میکن و نگاهبانی تو میکن » (همان.)48 :

 .4شاید سالهای ابتدایی قدرتگیری صفویان از معدود استثناهای این ادعا باشد.
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ارتباط شیوخ صوفی با سلجوقیان منحصر به ستالطین ستلجوقی نبتود و بنتابر منتدرجات

اسرارالتوحید ،وزیر برجستهی سلجوقیان ،خواجه نظامالملک طوسی (د  181ه.ق) نیز مریتد

ابوسعید بوده است .گرچه به وزارت رسیدن نظامالملک ( 111ه.ق) به سالها پس از متر

ابوسعید ( 110ه.ق) مربوط میشود ،روایت مندرج در اسرارالتوحید بیتانگر ایتن استت کته

ابوسعید نظامالملک را زمانی که کودکی بیش نبود ،مالقات کرده و بزرگی او را در آینتده

پیشبینی کترده استت (محمتدبن منتور .)12-18 :4468 ،همچنتین براستا

حکایتات ایتن

کتا  ،نظامالملک روایت کرده است که در جوانی به حضور شیخ ابوسعید رستیده و شتیخ
پیشبینی کرده است در آینده چهار هزار مرد به ختدمت وی درخواهنتد آمتد و پتیشبینتی

شیخ به حریرت رسیده است (همان .)20 :به ادعای مؤلف اسرارالتوحید ،ابوسعید حتی نشتانه
های مر

نظامالملک را که چهل سال پتس از متر

ابوستعید روی داده بتود ،پتیشبینتی

کرده است (همان .)420-433 :عالوه بر بنیانگذاران سلستلهی ستلجوقی و وزیتر برجستتهی

آنان ،نظامالملتک ،بنتابر روایتت استرارالتوحیتد ،بستیاری از کاربدستتان دولتت ستلجوقی،

همچون عمید خراسان (همان ،)82 :رئیس طو

(همان ،)12 :عریتف بتاورد (همتان-488 :

 ،)482شحنهی نیشتابور (همتان ،)444-444 :محتستب نیشتابور (همتان ،)401-404 :رئتیس
میهنه (همان ،)412 -414 :والی نیشابور (همان )944 :و  ...از مریدان ابوسعید بودهاند.
گرچه به نظر میرسد بسیاری از روایتات متنعکس شتده در کتتب تتذکره ،داستتانهتا و
حکایاتی هستند که پس از مر

شیوخ صوفی و حتی زمان حیتات آنهتا در بتین مریتدان

رواج یافتهاند و سرشار از مبالغهگوییهایی هستند که در ایتنگونته حکایتات رایتج هستتند،
صر نظر از صحت و سر اینگونه روایات ،شکلگیری چنین ستخنانی در بتین طرفتداران
شیوخ صوفی ،بیانگر این است که حداقل از جانب عامهی صوفیان عالقهی زیادی به ایجتاد
ارتباط خو بین سالطین سلجوقی و دولتمردان این سلسله با مشتایخ صتوفیه وجتود داشتته
است؛ چنین عالقهای بته مترتب کتردن کاربدستتان دولتت ستلجوقی بتا شتیوخ صتوفی ،تتا
حدودی فضای حاک بر رواب صوفیان و حکومت سلجوقی را توصیف میکند.
در کنار کتب تذکرهای که پیروان و طرفداران صوفیه نگاشتهاند ،بررسی متتون تتاریخی

معتبر دیگر این عصر نیز مؤید ارتباط ختو صتوفیان بتا ستلجوقیان استت .در کتتا راحته
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الصدور آیهالسترور ،مالقتات بتین چغتری و طغترل بتا شتیخ صتوفی (باباطتاهر ،نته ابوستعید

ابوالخیر) در همدان و تفویض حکومت به آنان از ستوی ایتن پیتر صتوفی ذکتر شتده استت

(راوندی .)82-88 :4461 ،عروضی سمرقندی در چهارمراله به نرل از معزی ،شاعر برجستته
ی دربار سلجوقی ،ذکر میکند که نظامالملک به دلیتل عالقتهای کته بته «ائمته و متصتوفه»

داشت ،توجهی به شعرا نداشت (عروضی سمرقندی[ ،بتیتتا] .)61 :در زبتدهالتتواریخ آمتده
است که نظامالملک هر سال سیصد هزار دینار برای رفع حاجات فرها و صوفیه و قُرّاء انفاق

میکرد (حسینی .)22 :4480 ،مثالهای یادشده ،تنها نمونتههتایی از خیتل اشتارات تتاریخی
هستند که در متون این عهد پیرامون ارتباط صوفیه و سلجوقیان ذکر شدهاند و همگی بیانگر
رواب بسیار خو صتوفیان و دولتمتردان ستلجوقی هستتند؛ روابطتی کته هتر دو طتر

در

تداوم و ترویت آن میکوشیدند.
 .3چگونگی شکلگیری مقام شیخالشیوخ و جایگاه آن در عصر سلجوقی

از مه ترین نشانههای نفوذ و گسترش تصو

در عصر سلجوقی ،شکلگیری مرامی رسمی

در دستگاه خالفت عباسی با عنوان شیخالشیوخ و ساخت خانراهی بتزر

بتا همتین نتام در

شهر بغداد است .این مرام تا اواخر عصر سلجوقی همتواره بته رئتیس صتوفیان خانرتاه شتیخ
الشیوخ بغداد داده میشد.
مؤسس خانراه شیخالشیوخ در بغداد و اولین کستی کته عنتوان شتیخالشتیوخ را دریافتت
کرد ،احمدبن محمدبن دوست ابوسعد نیشابوری (د  133ه.ق) بود .پیرامون این اولتین شتیخ

الشیوخ بغداد ،عالوه بر منتابع تتاریخی ایتن عصتر ،در کتتا استرارالتوحیتد نیتز اطالعتات
مفصلی ارائه شده است .بنابر مندرجات این کتا  ،پیرزنی در سرای شیخ ابوستعید ابتوالخیر

به آشپزی اشتغال داشت که او را دادای مطبخی مینامیدند .وی پسری به نام بوستعد داشتت
که او نیز در خدمت شیخ بود و مادر ،دوستدادا خطابش میکترد .در جریتان ختدمتی کته
دوستدادا در کودکی بترای صتوفیان خانرتاه شتیخ انجتام داد ،ابوستعید بغتداد را بته وی و
فرزندانش بخشید (محمدبن منور .)414 :4468 ،دوستدادا پس از بزر

شدن بته یکتی از

یاران نزدیک ابوسعید تبدیل شد و از اصحا دهگانهی وی شد (همتان .)414 :کمتی پتیش
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از وفات ابوسعید ،دوستدادا به عنوان فرستادهی او برای دریافت پول به نزد ستلطان غتزنین
رفت .دوستدادا به غزنین رفت و پس از دریافت سته هتزار دینتار بته میهنته بازگشتت؛ امتا
زمانی به میهنه رسید که چند روزی از وفات شیخ گذشته بود (همتان .)416 -411 :دوستت
دادا پس از وفات شیخ به بغداد رفت و در آنجتا از خلیفتهی عباستی خواستت زمینتی بترای
ساخت خانراه صوفیان به وی بدهد .خلیفه با این درخواست موافرت کترد و دوستتدادا بتر
زمین اعطایی خلیفه در ساحل شرقی دجله خانراهی بنا کرد .درادامه و درنتیجتهی متراودهی
خلیفهی عباسی با دوستدادا ،خلیفه نیز مرید شیخ صوفی شتد و حتتی دارالخالفته را نیتز از
ساحل غربی دجله به مرابل جایی که خانراه دوستدادا ساخته شده بود ،انترال داد.

به گفتهی مؤلف اسرارالتوحیتد ،اکنتون (زمتان نگتارش کتتا استرارالتوحید) فرزنتدان

دوستدادا در بغداد شیخالشیوخ هستند و تمام امور بغتداد در دستت آنتان استت و هترکس
بخواهد به خالفت منصو شود ،یکی از افراد خاندان دوستدادا دست وی را متیگیترد و
بر تخت مینشاند (همان.)460 -416 :

صر نظر از مبالغهگوییهای کتا اسرارالتوحید کته از ویژگتیهتای ایتنگونته کتتب

است ،بسیاری از اطالعات مندرج در این کتا پیرامتون ابوستعد دوستتدادا و مرتام شتیخ
الشیوخ را منابع تاریخی دیگر تائید میکنند .به گفتتهی ابتنجتوزی کته یکتی از معتبرتترین
گزارشها پیرامون وقایع این عهد را ارائه کرده است ،احمدبتن محمتدبتن دوستت ابوستعد
نیشابوری از شاگردان ابوسعید ابوالخیر بود که تصمی گرفت خانراه بزرگتی بترای صتوفیان
در بغداد بسازد .او به نیشابور رفت ،امالک و اراضی خود را فروخت و پس از بازگشتت بته
بغتتداد عریضتتهای بتته خلیفتتهی عباستی ،قتتائ ( 199-163ه.ق) ،نگاشتتت و ضتتمن یتادآوری
خدماتی که در زمتان فتنتهی بساستیری ( 110ه.ق) بترای خلیفتهی عباستی انجتام داده بتود،
درخواست کرد خلیفه زمینی را برای ساخت خانراه به وی واگذارکنتد .بتا موافرتت خلیفته،

ابوستتعد خانرتتاه ش تیخالشتیوخ را روی زم تین اعطتتایی خلیفتته بنتتا کتترد (ابتتنجتتوزی:4229 ،
 .)941/46گرچه ابتنجتوزی ستاخت ربتاط شتیخالشتیوخ را بته ستالهتای پتس از شتورش

بساسیری مرتب میکند ،گفتاری در کتا الکامل وجود دارد که زمان ساخت این رباط را

به پیش از شورش مذکور میرساند .ابناثیر در جریان وقایع ستال  110ه.ق ،آنگتاه کته بته
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قتل یکی از یاران خلیفهی عباسی (عمید عراق) در زمان شورش بساستیری اشتاره متیکنتد،
عمید عراق را مردی جوانمرد معرفی میکند که رباط شیخالشیوخ را بنتا کترده استت (ابتن
اثیر .)616/2 :4481 ،از آنجا که عمیتد عتراق در جریتان شتورش بساستیری کشتته شتد ،در
صورت صحت ادعای ابناثیر ،زمتان ستاخت ربتاط شتیخالشتیوخ بایتد بته پتیش از شتورش
بساسیری برگردد .از طر

دیگر ،ابناثیر وقتی ضمن توضیح وقایع سال  132ه.ق بته متر

ابوسعد صوفی اشاره میکند ،وی را سازندهی رباط شیخالشیوخ معرفتی متیکنتد (ابتناثیتر،
 .)412/40 :4481نکتهی قابل توجه این است که ابنجوزی نیز بته واقعتهای اشتاره دارد کته
براسا

آن ،رباط متعلق به ابوسعد صوفی در جریان شورش بساسیری و فتح بغداد به همتراه

دارالخالفه به آتش کشیده میشود (ابنجوزی.)41/46 :4229 ،
همانگونه که گفتی  ،ابنجوزی و ابناثیر بته وجتود ربتاطی متعلتق بته ابوستعید پتیش از
شورش بساسیری اشاره کردهاند و از سویی مدعی هستند که ربتاط شتیخالشتیوخ را ابوستعد
پس از سرکو شورش بساسیری ،روی زمین اهدایی خلیفه بنا کرده است؛ امتا ابتناثیتر در
جایی دیگر ،عمید عراق را سازندهی رباط شیخالشیوخ معرفی میکند .شاید پیش از ساخت
رباط شیخالشیوخ توس ابوسعد روی زمین اهتدایی خلیفته ،وی در بغتداد در ربتاطی دیگتر
که عمید عراق آن را ساخته بود ،اقامت داشته است .این رباط در جریان شتورش بساستیری
به دلیل حمایت ابوسعد از خلیفهی عباسی به همراه دارالخالفه به آتش کشتیده شتد .پتس از
این واقعه ،ابوسعد با دریافت زمینی از خلیفه ،رباط دیگری ساخت که این رباط عنوان رباط
شیخالشیوخ میگیرد .به نظر میرسد ابناثیر مطالب مربوط به ایتن دو ربتاط را خلت کترده
است و در جایی عمید عراق و در جایی دیگر ابوسعد صوفی را سازندهی رباط شیخالشیوخ
معرفی میکند.
پس از تعیین ابوسعد صوفی به سمت شیخالشیوخی در بغداد و تا اواخر قترن ششت ه.ق،
خلیفه مرام شیخالشیوخی را همواره به یکی از اعضای خاندان وی اعطا متیکترد .اشتاره بته
برخی از نمونههای کارکرد ایتن مرتام ،تاحتدودی جایگتاه شتیخالشتیوخ در دربتار خالفتت
عباسی را روشن میکند.
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در سال  162ه.ق ،ابوالراست قشتیری ،صتوفی برجستتهی ایتن عهتد ،در راه بازگشتت از
سفر حج بته بغتداد آمتد و در ربتاط شتیخالشتیوخ و مدرستهی نظامیتهی بغتداد بترای متردم
سخنرانی کرد .حمایت همتهجانبتهی وی از اشتعریان ،خشت حنبلیتان شتهر را برانگیختت و
موجب شورش آنها شد؛ اما بزرگان دربار خالفتت ،همچتون ابواستحاق شتیرازی ،متدر
نظامیهی بغداد و ابوسعد ،شیخالشتیوخ بغتداد و برختی دیگتر از اعیتان شتهر ،بته حمایتت از
قشیری پرداختند (ابناثیر .)401-401/40 :4481 ،این روایت از اولین نشانههای حضور شیخ
الشیوخ به عنوان مرامی رسمی در جریانات شهر بغداد استت و اهمیتت ایتن مرتام را در ایتن
عهد نشان میدهد .همچنین ،مرارن با همین ایام ،زمانی که مربرهی معرو

کرخی در شتهر

بغداد آتش گرفت ،خلیفه ابوسعد صوفی را مأمور بازسازی مربره کرد (همان.)412 :
پس از مر

ابوسعد ،پسر وی اسماعیل ،از سوی خلیفه بهعنوان شتیخالشتیوخ منصتو

شد .وی در سال  141ه .ق در درگیری خلیفه و دبیس مزیدی ،به عنتوان ستفیر خلیفته نرتش
آفرینی کرد (همان .)161 :در سال  143که خلیفه مسترشد آمادهی جنگ با دبتیس مزیتدی
شد ،اعیان شهر و صاحبمنصبانی چون نظامالدین احمدبن نظامالملک ،وزیر خلیفته ،نریتب
الطالبین و شیخالشیوخ صدرالدین در خدمت خلیفه حضور داشتند (همان.)608 :
فرزند اسماعیل ،صدرالدین که در ستال  114ه.ق جانشتین پتدر شتد نیتز چنتدین بتار از
سوی خلیفه به مأموریتهای مه اعزام شد .در جریان شورش قطتبالتدین قایمتاز ،ستردار
خلیفهی عباسی و حضور او در شهر حله ،خلیفه صتدرالدین را متأمور متذاکره بتا وی کترد
(همان .)191/44 :در مأموریتی دیگر ،خلیفه الناصرالدین او را به موصل اعزام کرد تتا میتان
صالحالدین ایوبی و عزالدین صلح برقرار کند (ابناثیر.)191/44 :4481 ،
در زمان به خالفت رسیدن الناصر ،صدرالدین از سوی وی بترای گترفتن بیعتت بته نتزد
پهلوان بن ایلدگز فرستاده شد .پهلوان در ابتدا از بیعت با خلیفته ختودداری کترد؛ امتا شتیخ
الشیوخ صدرالتدین ،بته فرمانتدهان ایلتدگز اعتالم کترد کته «فرمتانبرداری از کستی کته بتا
امیرالمومنین بیعت نکرده ،بر شما واجب نیست؛ بلکه خلع کردن او از فرمانروایی و جنگ با
او بر شما واجب است» .پس از این تهدید ،پهلوان مجبور شد با خلیفهی عباستی بیعتت کنتد
(همان.)160 :
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رباط شیخالشیوخ در این عصر جایگاهی ویژه داشتند و به نظر میرسد مکانی امن بترای
پناهندگی محسو میشدند .ابناثیر ضمن توصیف ابوسعد صوفی بیان میکند که وی مرد
بلندهمتی بود و دربارهی افرادی که به وی پناهنده میشتدند بستیار متعصتب بتود (ابتناثیتر،
)412/40 :4481؛ بنابراین در مجادلهای که بین قطبالدین قایماز ،ستردار خلیفته و خلیفتهی
عباسی بر سر وزارت عضدالدینبن رئیسالرؤسا درگرفت ،قطتبالتدین ضتمن مخالفتت بتا
وزارت عضدالدین ،خلیفه را مجبور به اخراج او از بغداد کرد .عضدالتدین بته شتیخالشتیوخ
صدرالدین در خانراه او پناه برد و شیخ ،قطبالدین را از اخراج عضدالدین منع کرد (همان:
140/44؛ ابنجوزی.)944-949/44 :4148 ،
 .4دالیل شکلگیری مقام شیخالشیوخ

پیرامون علت شکلگیری مرام شیخالشیوخ در این دوره این نظریه مطرح شده است که ایتن

مرام در راستای سیاست سالطین سلجوقی در مرابلته بتا خالفتت عباستی ا یجتاد شتده استت
(مایر .)143 :4438 ،بررسی جایگاه و عملکرد شیخالشیوخ در متون تتاریخی ایتن عهتد کته
پیش از این صورت گرفت ،چنین ادعایی را تأیید نمیکند؛ زیترا برمبنتای ایتن متتون ،شتیخ
الشیوخ مرامی رسمی در دربار خالفت عباسی است که توس خلیفه تعیین شتده استت و در
بسیاری از موارد ،در حمایت از جایگاه خالفت نرشآفرینتی کترده استت و هتیچ گتزارش
جدی دال بر مرابلهی این مرام با خالفت عباسی در متون تاریخی دیده نمیشود.
نگارندهی این مراله معترد است که دلیل اصلی شکلگیتری مرتام شتیخالشتیوخ در ایتن
برههی خاص از تاریخ ،کشمکش میان خالفت عباسی و حکومتت ستلجوقی نیستت؛ بلکته
همکاری این دو بازیگر صحنهی سیاسی جهان اسالم در مرابله با فعالیتهای روبتهگستترش
خلفای فاطمی مصتر استت .تردیتدی نیستت کته در تبیتین جریانتات تتاریخی همتواره بایتد
مجموعه عوامل و علل شکلگیری رویدادها مورد نرد و بررسی قترار گیرنتد و نمت یتتوانی
تنها به یک دلیل خاص در توصیف رویتدادها بستنده کنتی ؛ بنتابراین فرضتیهی متذکور بته
معنای نادیده گرفتن دالیل دیگری نیست که ممکن است در ایتن بتاره ارائته شتوند و راه را
برای ارائهی نظریات تازه و متفاوت محرران دیگر در این زمینه باز میگذارد.
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خلفای فاطمی مصر پس از تسل بر بخشهای وستیعی از شتمال آفریرتا و شتام ،تتالش
فراوان کردند تا محدودهی نفوذ خود را به سرزمینهایی که بهطور سنتی تحت نفوذ معنتوی
خالفت عباسی قرار داشتند ،همچون ایران و عراق ،گسترش دهند .حضور داعیان پترتتالش
اسماعیلی در این مناطق و تبلیغ اندیشههای فاطمی تا جایی پیش رفت که ارسالن بساسیری،
فرماندهی ترک شورشی خلیفهی عباسی ،در ستال  110ه.ق ،بغتداد ،مرکتز خالفتت را فتتح
کرد و به نام خلیفهی فاطمی مصر ،المستنصر بتال ( 193-183ه.ق) خطبته خوانتد (ابتناثیتر،
 .)614/2 :4481این عمل بساسیری ضربهی سنگینی بر روحیهی اهل سنت و خالفت عباسی
وارد کرد .فعالیتهای فاطمیان مصر ،خالفت عباسی و سلطنت سلجوقی را تهدید متیکترد.
گرچه برخی از سالطین سلجوقی ،همچون ستنجر ،گتاه همتدلیهتایی بتا استماعیلیان نشتان

دادهاند و حتی مته به همکاری با آنتان بتودهانتد  ،4بیشتتر حاکمتان ستلجوقی و اهتل ستنت
ستتاکن در قلمتترو ستتلجوقیان و حت تی ش تیعیان دوازده امتتامی ،حتتامی خالفتتت در مبتتارزه بتتا
اسماعیلیان بودند و فعالیتهای همهجانبهای در مرابله با اقدامات فاطمیان مصر سامان دادند.
خلیفه الرادر ( 484-199ه.ق) در ستال  109ه.ق ،اعالمیتهای علیته فاطمیتان مصتر صتادر
کرد و منکر نسب فاطمی آنان شد .اعالمیهی مذکور را جمعی از برجستهترین علمتای ستنی
و شیعهی ساکن در شهر بغداد تأیید کردند و در سراسر قلمرو عباستیان ،در مستاجد و منتابر
خوانده شد (ابنجوزی84-89/41 :4229 ،؛ جوینی .)460-412/4 :4484 ،قتائ (163-199
ه.ق) .دیگر خلیفهی عباسی نیز در سال  114ه.ق ،در بغداد صتورت مجلستی تنظتی کترد و
نسب فاطمیان مصر را انکار کرد .این اعالمیه به تأیید علمای شیعه و سنی ساکن بغداد رسید
(ابناثیر.)124/2 :4481 ،

 .1نامهای از سنجر خطا به خلیفهی عباسی مسترشد باقی مانده است که در طی آن سنجر سعی دارد از اتهام وارده به
خود مبنی بر همکاری با اسماعیلیان دفاع کند (منشات لنینگراد.)b 106-b112 :
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در کنار فعالیتهای تبلیغی ضدفاطمیان ،برخی روحانیتان ستنی تنتدرو فتتاوی مبنتی بتر
کافر و واجبالرتل بودن استماعیلیان صتادر کردنتد و قتتلعتامهتای فراوانتی در شتهرهتای
مختلف ،به بهانهی مرابله با اسماعیلیان صورت گرفت( 4همان.)494-499 ،441-441 :

به نظر میرسد یکی از اصلیترین دالیل ایجاد مرام شتیخالشتیوخ در بغتداد ،در راستتای
همین فعالیتهای گستردهی خالفت عباسی در مرابله با اسماعیلیان است .تصتو

بتهعنتوان

نوعی نگاه متفاوت به دین با طرفدارانی که در میان گروههای مختلف جامعه داشتت ،یکتی
از نهادهایی بود که میتوانست برای مرابلته بتا فعالیتتهتای استماعیلیان کته بستیار خالفتت
عباسی را تهدید میکردند ،مورد استفاده قرار گیرد .مخالفت برختی از صتوفیان برجستتهی
این عصر ،همچون احمتد جتام و برختی متفکتران متمایتل بته تصتو  ،همچتون غزالتی بتا
اسماعیلیان ،نشانگر دوگونه برداشتت از دیتن استت کته در ایتن دورهی تتاریخی در مرابتل
یکدیگر قرار گرفتهاند.

در کتا مرامات ژندهپیل ،شیخ احمد جام همچون مبارزی تمتامعیتار علیته استماعیلیان

معرفی میشود .براسا

این کتا  ،به دلیل تهدید اسماعیلیان و کارد نهتادن آنتان در بتالین

سلطان سنجر ،سلطان سلجوقی جرئت مرابله با فعالیتهای اسماعیلیه در خراسان را نداشتت؛
اما احمد جام به سنجر اعالم کرد که خداوند تو را به من سپرده است ،تا «من در حیوه باشت
از هیچکس متر

و خایف مباش» (غزنوی .)31 :4488 ،پس از این دلگرمی احمد جتام بته

سنجر ،داعی اسماعیلی را که برای دعوت به دربار سنجر آمده بود ،کشت .احمد جتام پتس
از قتل داعی اسماعیلی ،با خبر دادن از دفتتری پنهتان کته نتام افتراد زیتادی از اهتالی مترو و
جاهای دیگر که به اسماعیلیان پیوستهاند در آن ثبت است ،توطئهای بتزر

علیته حکومتت

سنجر را افشا کرد (همان .)36-31 :احمد جام دیگتر مرامتات برجستتهی دولتت ستلجوقی،
همچون وزیتر ستنجر را نیتز از ارتبتاط بتا استماعیلیان بتر حتذر داشتت (همتان.)410-442 :
براسا

مندرجات کتا

مرامات ژندهپیل ،اسماعیلیان چندین بار قصد کشتن احمد جتام را

 .4در یکی از این کشتارها ،محمدبن احمد معموری ،فیلسو
.)21

سنیمذهب ،اشتباهاً به قتل رسید (بیهری[ ،بیتا]-21 :
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کردند و حتی به وی «تیغ» زدند؛ اما بتر اثتر کرامتات شتیخ ،متوفریتی در ایتن زمینته کستب
نکردند (همان.)432-438 ،498-493 :
غزالی یکی از بتزر تترین مخالفتان عریتدتی نزاریتان در ایتن عهتد استت و در بیشتتر

کتا های او ،بخشی به رد باطنیان (اسماعیلیان) اختصاص یافته است .قواص الباطنیه ،التدرج
المرقوم بالجداول ،حجهالحق ،جوا المسایلاالربع التی سَاَلَها بالهَمدان ،قُسطاطالمستتری و

المنرذ من الضالل از جملهی این کتا ها به شمار میروند .مه تترین کتتابی کته غزالتی در

رد باطنیان نگاشته است ،المستظهری فی فضایح الباطنیه و فضایل المستتظهریه استت کته آن
را بتته ختتواهش خلیفتتهی عباستی ،المستتتظهر ( 149-183ه.ق) نوشتتته استتت (محرتتق:4462 ،

 .)443او در این کتا  ،ضمن رد اعترادات اسماعیلیان میگوید که اصتل عریتدهی آنتان بتا
عراید فالسفه و مجو

یکی است و آنان مخالف قرآن و شریعت هستتند؛ بته ایتن ترتیتب،

غزالی باطنیان را خارج از دین معرفی میکند و سیاست عمومی این عهد در مرابله با آنان را
تأیید میکند (زرینکو .)33 :4414 ،
 .5همسویی رباط شیخالشیوخ و مدرسهی نظامیهی بغداد

مورخان تاریخ میانهی ایران ،معموالً در این نکته متفتقالرولنتد کته یکتی از دالیتل ستاخت
مدار

نظامیه و در رأ

آنها ،نظامیهی بغداد ،مبارزه با فعالیتهتای داعیتان استماعیلی در

قلمرو سلجوقی بوده استت (بویتل 36-31 :4434 ،و )944؛ امتا نکتتهای کته تتاکنون متورد
توجه قرار نگرفته ،این است که مدرسهی نظامیهی بغداد و رباط شیخالشتیوخ در ستالهتایی
نزدیتک بته هت ستاخته شتده استت و ابوستعد دوستتدادا ،ستازندهی ربتاط شتیخالشتیوخ،
سازندهی موقوفات مدرسهی نظامیهی بغداد نیز بوده است (ابناثیر .)412/40 :4481 ،ارتباط
این دو مؤسسه تنها منحصر به زمان ساخت و سازنده نیست و به نظر میرسد حداقل در سال
های ابتدایی شکلگیری نظامیهی بغداد و رباط شیخالشیوخ ،نوعی نزدیکی مواضتع نیتز بتین
آنان وجود داشته است.
پیش از این گفتی که در سال  162ه.ق ،ابوالراس قشیری پس از بازگشت از مراس حج در
مدرسهی نظامیه و در رباط شتیخالشتیوخ در حمایتت از اشتعریان ستخنرانی کترد و پتس از
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شورشی که حنبلیان در مخالفت با وی در شهر بغتداد کردنتد ،ابواستحاق شتیرازی (متدر
نظامیهی بغداد) و ابوسعد (شیخالشیوخ شهر) به حمایت از وی پرداختند (همان.)401-401 :
در سال  ،186اردشیر منصوری العبادی خطیب در نظامیهی بغداد بتا حضتور غزالتی مجلتس
وعظ برپا کرد و سپس در خانراه شیخالشیوخ مجلس گذاشتت (ابتنجتوزی.)4/43 :4144 ،
در سال  ،146ابوالفتح اسفراینی ابتدا در ربتاط شتیخالشتیوخ و ستپس در نظامیتهی بغتداد بته
وعظ نشست و از اشعریان حمایت کرد و خلیفهی عباسی نیز در مجلس وی حاضر شد (ابن
اثیر .)601/40 :4481 ،مثالهای تاریخی باال نزدیکتی و ارتبتاط مواضتع ایتن دو مؤسسته در
شهر بغداد را نشان میدهند .نزدیکی زمان ساخت مؤسسات یادشده را میتوانی در راستای
سیاست عمومی جبههی متحد خالفت و حکومت ستلجوقی بترای مرابلته بتا فاطمیتان مصتر
قلمداد کنی .
 .6صالحالدین ایوبی و ایجاد مقام شیخالشیوخ در مصر

اطالعات موجود نشان متیدهنتد کته عملکترد ستلجوقیان و خالفتت عباستی در استتفاده از
صوفیان و ایجاد مرام شیخالشیوخ برای مرابله بتا استماعیلیان ،آنرتدر موفتق بتوده استت کته
صالحالدین ایوبی ،براندازندهی سلسلهی فاطمیان مصر نیتز بترای مبتارزه بتا فاطمیتان از آن
بهره برده است.
صالحالدین ایوبی در زمانی که از سوی ایوبیان وزارت آخرین خلیفتهی فتاطمی مصتر،
عاضد ( 163-111ه.ق) را بر عهده داشت ،تالشی بیوقفه برای تضعیف فاطمیان انجتام داد.
او اذان گفتن به شیوهی شیعیان را ممنوع کرد ،مجالس درسی اسماعیلی در االزهتر و دیگتر
مناطق قاهره را تعطیل کرد ،فردی ستنیمتذهب را بته قاضتیالرضتاتی تعیتین کترد ،قضتات
اسماعیلیمذهب را برکنار کرد و در سال  163ه.ق رسماً به عمر خالفت فاطمی مصتر پایتان
داد و در مصر به نام خلیفهی عباسی خطبه خوانده شد و مصتر را بته دامتن تستنن بازگردانتد
(دفتری .)449: 4436 ،صتالحالتدین همتهی نشتانههتای استماعیلی را در مصتر از بتین بترد.
کتابخانههای معرو

فاطمیان در قاهره ،از جمله مجموعه کتب دارالحکمه را منهدم کترد و

به تعریب و آزار اسماعیلیان پرداخت؛ تا جتایی کته استماعیلیان از فعالیتت آشتکار در مصتر
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دست کشیدند و مجبور به انجام فعالیتهای مخفیانه شدند (همان .)444-449 :دشمنیهتای
صالحالدین با اسماعیلیان بیپاسخ نماند و نزاریان چندین بار به جان وی سوءقصتد کردنتد؛
اما صالحالدین از این سوءقصدها جان سال به در برد (همان.)111 :
یکی از کارهای صالحالدین که به نظر میرسد در راستای سیاستهای عمتومی وی در
زمینهی مرابله با اسماعیلیان صورت گرفته است ،ایجاد مرام شیخالشتیوخی در قتاهره استت.
به گفتهی سیوطی ،صالحالدین خانهای را در قاهره وقف صوفیه کرده بود و بترای صتوفیان
این خانه قوت روزانه فراه میکرد .بته ادعتای ایتن نویستنده ،اولتینبتار بتود کته در مصتر
خانراهی بدین ترتیب عمل میکرد .صالحالدین به رئیس خانراه یادشده عنوان شیخالشتیوخ
داده بود (سیوطی .)996/9 :4148 ،با توجه به دشمنی و مرابلهی همهجانبهی صالحالتدین بتا
اسماعیلیان و مبارزهی مستمر و دائمی وی با آنان ،ایجاد خانراهی تحتت حمایتت حکومتت
در قاهره و تعیین مرام شیخالشیوخی برای اولینبار در این شهر ،در راستای همین سیاستهتا
بود.
 .7نتیجهگیری

قدرتگیری سلجوقیان با فعالیتهای گستردهی داعیان و مبلغتان فتاطمی در بختشهتایی از
ایران ،عراق و شام ،مصاد

بود .سلجوقیان بر قلمرویی که بیشتر آن را اهل ستنت تشتکیل

میداد ،حکومت میکردند و یکی از پایههتای اصتلی مشتروعیت ختویش را بتر حمایتت و
گرفتن تأییدیه از خالفت عباسی بنا نهاده بودنتد .از آنجتا کته فعالیتتهتای فاطمیتان استا
خالفت عباسی را تهدید میکرد ،عملکرد آنها عالوه بر خالفت ،حاکمیت سلجوقی را نیز
به چالش کشیده بود .از سوی دیگر ،گستترش قابتل توجته اندیشتههتای صتوفیانه در عصتر
سلجوقی که به دالیل مختلف ،ازجمله توجه و حمایت حتاکمین و دولتمتردان ستلجوقی از
تصو

به وقوع پیوسته بود ،صوفیان را به یکتی از گتروههتای تأثیرگتذار در جریانتات ایتن

عصر تبدیل کرده بود؛ به همین دلیل ،خلفای عباسی و حاکمان سلجوقی به فکر بهرهگیتری
از صوفیه برای مرابله با فعالیتهای طرفداران فاطمیان مصر افتادند.
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حضور صوفی خراسانی ،ابوسعد دوستدادا ،از شاگردان برجستهی ابوسعید ابوالخیر در
بغداد و حمایت وی از خلیفهی عباسی در جریان شورش ارسالن بساسیری ،سردار وابسته به
خالفت فاطمی مصر و به آتش کشیده شدن رباط وی در جریان این شتورش ،موجتب شتد
که خلیفه زمینی را برای ساخت رباطی تازه به وی اهدا کند .رباط شتیخالشتیوخ روی زمتین
اهدایی خلیفه ساخته شد و مرامی تازه در دربار خالفت با عنوان شیخالشیوخ ایجاد شد و بته
سازنده ،پیر و مرشد رباط شیخالشیوخ ،ابوسعد دوستدادا اعطا شد .ابوستعد و فرزنتدان وی
تا اواخر قرن شش ه.ق عنوان شیخالشیوخ را حفظ کردند و همواره بته عنتوان افترادی قابتل
احترام ،با جایگاهی واال در دربتار ختتالفت عباستی در جریانتات سیاستی و اجتمتاعی شتهر
بغداد نرشآفرینی کردند.
سالها بعد از ایجاد مرام شیخالشیوخ در بغداد ،صالحالدین ایوبی ،از مه ترین مخالفتان
خلفای فاطمی و براندازنتدهی خالفتت آنتان در مصتر نیتز بتا پیتروی از خلفتای عباستی در
راستای مبارزهی همهجانبهی خویش با فاطمیان ،ربتاطی تحتت حمایتت حکومتت در شتهر
قاهره تأسیس کرد و عنوان رسمی شیخالشیوخ را به مرشد این ربتاط داد .ایتن عمتل صتالح
الدین نشان میدهد که استفاده از صوفیان برای مبتارزه بتا استماعیلیان در خالفتت عباستیان،
تجربهای موفق در جامعهی اهل سنت بوده است و صالحالدین کوشید با بهرهگیتری از ایتن
تجربه ،به مرابله با فاطمیان بپردازد.
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