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نقش تشيع در تعيين روابط سلطان محمد خوارزمشاه و خليفه عباسي
چكيده
گسترش فعالیتهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی شيیعیان بيا تسيلل بو بویي بير بميكاد رکيز
خالفت عباسی رونق گرفت و سقوط بو بوی نیز انع ادا این رونك نشيك .هي م يان بيا ماکمیيت
سلجوقیان و تكاپوهای خوارم شاهیان این فربینك شتاب گرفت .ب نظر يیرسيك رونيك رو بي رشيك
کشمكشهای سیاسی  -نظا ی پس ام سقوط غزنویان یان سلجوقیان و سيسس خوارم شياهیان بيا
خالفت عباسی ،م ین های بسیار ناسبی را برای رشيك فعالیيتهيای همي جانبي شيیعیان در ایين
حكوده م انی فراه ساخت است.
استقرار كارس دینی ،نگارش بثار تعكد در م ین فق و تفسیر ،ظهور انكیشمنكان شیعی ،مضور
شیعیان در دیوانساالری ترکان ،متی در قام ومارت و توج ویژه سالطین ترك و خالفت عباسی ب
نقش و جایگاه شیعیان در تعیین عيادالت سیاسيی در بن ق يع م يانی ،ام نكيات يورد بررسيی و
یافت های این قال است.
فرق ختلف شیع در روابل تقابي خوارم شياهیان و خالفيت عباسيی نقيش يوثری را ایفيا
یکننك .این وضوع ،ب دالئ

تعكد در دورهی رویارویی سل ان حمك خوارم شاه و خلیف عباسيی

الناصر ام اهمیت میادی برخوردار یشود .صرف نظر ام شیعیان اسماعیلی ک در کنيار خالفيت و در
برابر خوارم شاهیان قرار یگیرنك ،سایر شیعیان در هردو طرف دارای نقش تعیین کننكه ای هستنك.
كليد واژهها :سلجوقیان ،خوارم شاهیان ،عباسیان ،الناصر ،شیعیان ،اسماعیلی
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مقدمه
خالفت  524سال ی عباسی دراین عمر طوالنی با فرام و نشیبهای تعكدی روبرو بوده اسيت.
سل ی عناصر ترك در عصر عتص و رقابت عناصر عرب و ایرانی در رقابت یان فرمنكان هارون،
یعنی ا ین و ا ون بر سر جانشینی و سائلی ام این قبی ؛ ماکمیيت بي ظياهر نيرم و برام بنيان را
دستخوش نا الیماتی ساخت ،ا ا هیچیك ام این وقایع بن چنان ک تسلل شیعیان بو بویي  ،توسيل
اممك عزالكول بر بمكاد پای های این مكو ت عربی را سست کرد؛ بن را ب لرمه نینكاخت و دچار سر
درگمی نكرد .تقاب عناصر عرب و ایرانی با تفكرات تفاوت ذهبی ام ایين م يان وضيوي بیشيتری
یافت .گسترش فرهنگ ،هنر و انكیش ی ایرانی و شیعی شتاب گرفيت و در دورهی مكو يت ترکيان
سلجوقی و خوارم شاهی نیز ب عنوان یك عا

تعیین کننكه در عادالت سیاسی –اجتماعی ایفيای

نقش کرد.
کتاب ارمشمنك نقض عروف ب بعض ثالب النواصب فی نقض بعض فضيائ اليروافض ،تيالیف
ابوالرشیك عبكالجلی قزوینی رامی و نیز کتاب تبصره العوام فی عرفت قا يات االنيام ،تيالیف سيیك
رتضی بن داعی مسنی رامی دواثر همی هستنك ک در دورهی سلجوقی و خوارم شاهی ،اطالعات
نحصر ب فردی در خصوص پراکنكگی جفرافیایی و فعالیتهای شیعیان در اختیيار يا يیگذارنيك.
نابع تعكد دیگری چون سیاستنا خواج نظام الملك ،رام الصيكور راونيكی ،بثارالباقیي بیرونيی،
ترجم تاریخ یمینی جرفاذقانی ،جهانگشای جوینی ،جيا ع التيواریخ هميكانی ،التوسي اليی الترسي
بمكادی ،الكا

ابن اثیر و تاریخ فخری ام ابين طباطبيا ،نیيز اطالعيات فیيكی در اختیيار يا قيرار

یدهنك .ا در این قال با استفاده ام نابع دست اوو ،سيعی داریي بي بررسيی نقيش شيیعیان در
دورهی خوارم شاهی بسردامی .
نقش تشيع در تعيين روابط سلطان محمد خوارزمشاه و خليفه عباسي
اوضاع عمو ی شیعیان و فعالیتهای بنان در قيرون  5و  6هجيری و بخيش میيادی ام دورهی
سلجوقی و خوارم شاهی ب لحاظ م انی شترك است و فقل مومهی جمرافیایی بنان تفياوت بيوده
است ،ام ایين رو شيناخت وضيعیت شيیعیان و نقيش و جایگياه بنيان در دوره خوارم شياهی ارتبياط
ستقیمی با شناخت بن در دوره سلجوقی دارد و ستلزم بامگشت ب دورهی قبلی و

الع ی نقيش
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شیعیان در عصر سلجوقی است .خوشبختان دو اثر ارمشمنك ام علمای شيیع در ایين خصيوص ام بن
قاطع م انی باقی انكه است ک اطالعات نابع دیگر ،تا مكود میادی

الب بنها را تائیك یکننيك.

در قك ی قال ب عرفی ختصر این دو اثر اشاره شك و در ادا بیشتر بنها را خواهی شناخت.
سل ی بو بوی بر رکز خالفت عباسی؛ تحولی اساسيی در سيیر انكیشي سیاسيی خالفيت در
جهان اسالم ب شمار رفت است .ب اعتقاد کسانی اننك بیرونی تسيلل بو بویي بير بميكاد ،تمییيری
بنیادی درا ر خالفت بود .او انتقاو قكرت ام بو عباس را در اواخر ایام تقی و اوائي کيار سيتكفی
سل

یدانك .1اممك عزالكول پس ام فت بمكاد قصك داشت خلیف ی عباسی را سرنگون و خلیف ای

علوی جایگزین کنك ،ا ا با دورانكیشی و توصی ی ومیرش ام این اقكام نصرف و ب تمییير خلیفي در
خانكان عباسی اکتفا کرد .در ایام سل ی بو بوی بر دستگاه خالفت ،ام خالفت نا ی بيیش نمانيك و
سالطین بو بوی هر م انی اراده کردنك؛ بي تمییير خلفيا پرداختنيك .بي طيور نموني جرفاذقيانی بي
عضكالكول اشاره دارد ک چون خلیف ال ائع هلل ،با او در ا ور شورت نمیکيرد و اقيكا اتی بيرخالف
ی عضكالكول انجام یداد و سبب پیكایش خل در ا ور شكه بود؛ عضكالكول القادرباهلل را ب جيای
او انتخاب کرد .2بنابر این پای های ظاهرا ستحك خالفت دچار ضعف و سستی شكه بود.
با فاصل م انی نسبتا انكکی فعالیتهای گروههای ختلف شیع گسترش یافت و سقوط بو بوی
در بمكاد نیز انع رشك بن نشك .پژوهش ها در خصوص فرق های شیع ی عصر سيلجوقی ،اطالعيات
فیكی را بیان یکننك ک برگرفت ام

الب در نبع یادشكه؛ یعنی الينقض و تبصيره العيوام اسيت.

ولف قال دین در دوره سلجوقی بخشی ام این فرق ها را چنین عرفی یکنك:
ناصری :این گروه در قرون  5و  6هجری فعاو و شا

غالت شیع بودنك کي بيرای مضيرت

علی (ع) صفت خكایی و نیم خكایی قائ بودنك و البت سایر شیعیان بنها را کافر یدانستنك.
میكی  :بنها ام دستجات نسبتا نیرو نك شیع  ،در دورهی سلجوقی حسوب یشيكنك و در نيوامی
گرگان ،طبرستان ،گیالن و دیل ساکن بودنك .بنها ب نام ائم ی خود خ ب یخوانكنك و ب نام بنهيا
سك یمدنك.
اسماعیلی  :اسماعیلیان در اکثر ناطق ایران و جهان اسيالم پراکنيكه و ام قيكرت فراوانيی برخيوردار
بودنك .قاالت و کتب فراوانی در خصوص اقكا ات و فعالیتهای بنان در این قرون نتشر شكه است.
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ا ا ی یا دوامده ا ا ی :بنها در ناطقی چون عراق عج  ،خومستان ،کر ان ،طبرستان ،دیلي و...
پراکنكه و با خالفت عباسی در ستیز

بودنك3.

راونكی شهرهایی چون ق  ،کاشان ،بب  ،طبرس ،فراهان و ...را ام راکز شيیعیان دانسيت

اسيت4.

قزوینی رامی ام علمای شیع ی قرن شش است ک اثير بسيیار ارمشيمنك خيود را در سياو  560ق
تكوین نموده و اطالعات فراوانی ام بن ق ع م انی در خصوص فرق اسال ی و پراکنكگی شيیعیان و
اه تسنن و اختالفات وجودبنان ،در بن حكودهی م انی ب دست یدهك .این اثر در پاسخ ب یك
عال سنی ک ب تامگی ام تشیع ب تسنن پیوست و جموع ای ام ایيرادات و اتها يات علیي تفكير
شیع را ،در کتابی تحت عنوان فضائ الروافض انتشار داده ،نوشت شكه اسيت .وليف کتياب نقيض
ناطقی چون یمن ،طائف ،ك  ،کوف  ،اکثر سرم ینهای جیالن و جبياو دیلميان را سيكن میيكیان
یدانك و مكود شام را ح استقرار اسماعیلیان .سسس بخش وسیعی ام ناطق شا

ملب ،ميران،

کوف  ،بمكاد ،شاهك ائم  ،شهك ،ق  ،کاشان ،بوه ،سبزوار ،گرگان ،استربباد ،دهستان ،جربادقان ،هم
بالد امنكران ،بعضی ام دیار طبرستان ،ری و ...را شیع ی اصولی و ا ا تی عرفی یکنك.5
ام

الب بیان شكه ،گستردگی جمعیتهای شیعی در عصر خوارم شاهی تيا ميكودی بي دسيت

یبیك و شخص یشود ک بنها گروهی قابي توجي بي شيمار يیب يكه انيك .ا يا شيیعیان چي
فعالیتهای فكری و فرهنگی داشت انك و انكیش های خود را چگون مفظ وبن را گسيترش يیداده
انك؟ ام

الع در نابع یاد شكه ب این وضوع واقف یشوی  .بنها ام طریق گسترش كارس دینيی

و تالیف بثار تعكد علمی و اعتقادی ب تقویت بانی شیعی بادرت یکردنك .ولف کتاب نقض بیان
یکنك ک اگر بخواهی

كارس سادات را در خراسان ،امنكران ،شهرهای شام ،عراق ،قي  ،کاشيان،

بب و ری فهرست کنی ؛ طو ار فصلی خواهك شك .6او طی بحث فصلی ب ذکير اسيا ی يكارس و
اساتیك شیعیان در نقاط ختلف کشور و تعكاد شاگردان بنها یپردامد .او ام سلجوقیان ب نیكيی یياد
یکنك و در بیان ممایت بنان ام فعالیتهای این كارس اشاره یکنك ک :
« ...و مقیقت بنست ک در بالد عال و بسیل م ین و فسحت دنیا ،هر خیيری کي در سيلمانی
ظاهر یشود؛ ام كارس و ساجك و خانقاهها و سنتهای نیكو و رفع بكعتها ،هم ببرکات قوت و تیي
بو سلجوق ،رم اهلل الماضین نه و انسا

عمرالباقین7.»...
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بداب و شعائر شیعیان نیز در شهرهای ختلف ایران متيی در مضيور ا یيران تيرك ،بزرگيان و
لشكریان سلجوقی اجرا یشك ،ب طور نمون قزوینی اشاره یکنك:
« ...بهمكان گرچ شبه را غلب باشك ،برای مضور رایيت سيل ان و لشيكر ترکيان هير سياو
جكالكین ذکر همكانی ،در وس عاشورا این تعزیت ب صفتی دارد ک قمیان را عجب بیك و خواج
ا ام نج بلمعالی بن ابی القاس بزاری بنیسابور با بنك منیفی ذهب بود ،این تعزیت بنهایت کمياو
داشتی ،دستار بگرفتی و نوم کردی و خاك پاشیكی و فریاد ام مك بیرون کردی ...در سن خميس و
خمسین و خمسمائ

8»...

او همچنین ام فعالیتهای ناقب خوانان در ناطقی چون ق  ،کاشيان ،ببي و بيالد امنيكران و
سبزوار یاد یکنك ک در کوچ و بامار ناقب مضرت علی (ع) را بر یشمردنك .قزوینی در برابر ایراد
ولف فضائ الروافض ک « :ترکان نكاننك ک ناقبیان چ خواننيك» پاسيخ تنيكی يیدهيك و بیيان
یکنك ک سكوت بنان ب دلی عل  ،تعق و کشورداری ترکان و اعتقاد درست و امتيرام نسيبت بي
ا یرالمو نین (ع) است و ن چیز دیگر .9ام نوشت های ولف فضائ الروافض چنيین بير يیبیيك کي
گسترش فعالیتهای شیعی سبب نگرانی شكیك هواداران خالفت عباسی شكه است .بمادی بیان رایي
برای شیعیان و ب کارگیری گسترده بنيان در ا يور دیيوانی ترکيان؛ خشي او را برانگیختي و سيبب
عصبانیت او شكه

است10.

این نكت ی همی است ک خواج نظام الملك نیز در سیاستنا ب بن اشاره کرده است .11ایين
دوره همچنین عصر تجكیك میات تشیع ب لحاظ پیكایش و رشك بثار شیعی اسيت .تفسيیر ابيو جعفير
طوسی ،تفسیر جماو الكین رامی ،تفسیر جمع البیان شیخ طوسی ،12کتاب الينقض قزوینيی ،کتياب
تبصره العوام مسنی رامی ،فقل بخشی ام این بثار هستنك .رسيوو جعفریيان طيی بحيث فصيلی در
خصوص وضعیت شیعیان در این ق ع م انی ،فهرستی ام علما ،كارس ،فرق و روابيل شيیعیان ،بيا
تكی بر نابع دست اوو در اختیار خاطبین قرار یدهك .13ولف تبصره العوام فيی عرفي قا يات
االنام ک قكیمی ترین نسخ ی وجود علمای ا ا ی در فن ل و نح در نیم ی اوو قيرن هفيت
هجری است ،بیان یکنك ک  ،فخر رامی در جا ع خوارمم در مضور چنكین هزار کيس ام خيواص و
عوام روایتی را ام مضرت علی (ع) در خصيوص خمير عاویي و بویخيتن صيلیب در گيردنش بیيان
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یکرد .14صرف نظر ام این تسا

و تساه در تحم انكیشي دیگيران در م یني فكيری؛ یكيی ام

حققان ک در باب خوارم شاهیان پژوهشهای گسترده ای انجام داده است ،اعتقياد دارد کي  ،دوره
مكو ت سل ان حمك ام انسجام المم برخوردار نبوده و ضعف و پراکنكگی ب ویژه در م یني دینيی،
قلمرو او را فرا گرفت بود .فقكان یگانگی دولت خوارم شاهی در دورهی مكو ت سل ان حميك؛ بي
لحاظ نق

نظر سیاسی و فكری و بشفتگی در م ین ی توس ب انكیش ای بخصوص و گرفتياری و

میرت در این م ین ام ویژگیهای دولت او است ،15ا ا ولف قال ی كتب اعتزاو خوارمم در رومگار
خوارم شاهیان چنین اعتقادی نكارد و ب نكات قاب توجهی در م ین رشك فكر و انكیشي در ميومه و
قلمرو بنان اشاره دارد.
او ضمن عرفی خوارمم و تاریخچ پیكایش و گسترش كتب اعتزاو و ویژگیهای بن و سيابق
توسع ی بن در خوارمم ،ینویسيك ام ویژگيیهيای هي خيوارمم در سي دهي فر يانروایی حميك
خوارم شاه ،وجود ا نیت و بسودگی خیاو برای دانشمنكان و تفكران بوده اسيت .در سيای ی مسين
سیاست و عكالت او و ب برکت درب ك هنگفت ام شاهراه تجاری ،چنان رفاه و ا نیتی فراه ب يك کي
انبوهی ام دانشمنكان ب این سرم ین هاجرت کردنك.
او فهرست نسبتا فصلی ام دانشمنكان هاجر ب ن ق ی خوارمم؛ در م ان سل ان حميك ارائي
یدهك .ولف اشاره یکنك ک بی تردیك میات علمی و اجتماعی خيوارمم ،بيی ارتبياط بيا وقعیيت
جمرافیایی این خ

نبوده است .این سرم ین ب واس

وقعیت اقتصادی و بامرگانی نق

تالقيی و

شاهراه تجاری کاروانهای تجاری چین ،هنك ،روسی  ،بلمار و اروپای شمالی بود و ام این جهت اقوام،
لت ها ،ادیان ،ذاهب و انكیش های گوناگونی را در جا ع خود پذیرا شك .تنيوع ادیيان و يذاهب و
مضور لیتهای ختلف در بن؛ خوارم یان را ب نوعی تسا

و تساه فكری و فرهنگی رهنميون

ساخت .رقبای خوارمم یعنی خراسان و اورا النهر در این شرائل م يانی ام جهيات دینيی و اجتمياعی
وضعیت ناسبی نكاشتنك و جادالت و دست بنكیهای خونینی یان شافعی و منفیي بيا یكيكیگر و
اختالفات بنان با کرا ی در جریان بود .همانگون ک اشاره شك ردم خوارمم همگی عتزليی يذهب
بودنك .رد ان شهرهایی چون جرجانی با عل کالم بشنایی داشتنك و در کوچ و بامار بيكون تعصيب
ب ناظرههای کال ی یپرداختنك .چون ام کسی تعصب یدیكنك ب او اعتراض یکردنك و پیرومی
در ناظره را جز با استكالو ،ا ری مشت یدانستنك .طبیعی بود ک این اعتقاد؛ خوارم یان را ام میث
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اجتماعات دینی ،سخت كافع بمادی افكار یکرد .قرابت تفكرات و انكیش های ا ا يان عتزليی بيا
ائم ی میكی و ب ویژه ا ا ی و پیروی دانشمنكان ا ا ی نظیر ابن بابوی  ،مسن بن وسی نيوبختی،
شیخ فیك و شریف رتضی ،ام عل کيالم و اسيلوب اعتزالیيان16؛ در برقيراری ناسيبات صيمیمان
خوارم یان و شیعیان تاثیرات بسزایی داشت .سلما این رونك بير تحيوالت سیاسيی ن قي و روابيل
سل ان حمك ،با شیعیان نیز تاثیرگذار بود..
خوارزمشاهيان و خليفه الناصر
رونك اختالفات و جكایی خوارم شاهیان ام دوره اتسز و ب ویژه ام مكو ت تكش بغام شيكه بيود.
برقراری روابل دوستان با شیعیان نیز ب این دوره بر ی گيردد .پيس ام تصيرف نياطقی در شيماو
اورا النهر چون بارجلی کنت ،سمناق ،رباطات و طمائین ،توسل تكش ،در راستای سیاست دینيی او؛
بنی بر گسترش رمهای سیاسی اسالم و مدودن نشان های کفر ،در ناطق شمالی جیحون ،شهرت
او ب عنوان یك غامی در دنیای اسالم بیشتر جلوه کرد .او همچنین قبچاق ها را با خود بر ضيك بي
اص الي العین ختا تحك کرد و توانست تا والیت کفار یعنی طرام پیشروی نمایك .17او متی قاصك
سیاسی مكو ت خوارم شاهی را در قاب خالفت عباسی دنباو و برای تضعیف بن با ا ام ابو حمك
عبكاهلل بن ممزه ،لقب ب نصور باهلل؛ پیشوای میكی ک در سياو  593ق بي هميراه بكراليكین و
حمكبن اممك ام ا رای بو رسوو قیام کرده بودنك ،تماس برقرار کرد و این قیام را ک در دیل  ،ری،
گیالن و مجام با مرکت میكی و قناده بن ادریس؛ شریف ك  ،ه م ان شكه و خالفت عباسی را ب
شكت ب خاطره انكاخت بود ،ورد ممایت ادی و عنوی خود قرار داد.18
الناصر بكلی ناکا یهای خود و ومیرش در برابر تكش ،تحف و هكایایی برای او فرستاد ،ناطقی
را ب او واگذار و ب پسرش حمك ،لقب ق ب الكین داد .19خلیف همچنین پس ام شكست نیروهایش
ب دنباو مملي ی تكيش در سياو 592ه بي عيراق ،شيیعیان اسيماعیلی را علیي او برانگیخيت و
اسماعیلیان نیز نظام الملك سعكالكین سعود ومیر تكش را کشتنك ،البت بنها وی را سئوو مملي ی
تكش ب قلع ی قاهره در مكود رودبار الموت قزوین یدانستنك.
نفوذ شیع در خوارمم میاد بود ،شایك ب این علت ک این ن ق پایگاه سنتی عتزلي گرایيی بي
شمار یرفت .امتماال ب این دلی است ک راونكی ب بكی ام خوارمم و خوارم یيان یياد يیکنيك و
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یك علت ه ؛ ارتباط بنها؛ ام نظر او با رافضیان است .در جریان لشكرکشی خوارم شاهیان بي ری؛
برای نبرد با هواداران خلیف  ،راونكی ب وضوع اشاره و بن اتفاق را نتیجي تيالش و فتني انگیيزی
شیعیان کاشان یدانك و بر بنان لعنت یفرستك .او عتقك است ک تحریكات بنان سبب یورش سساه
خوارم شاه و خونریزی ،ویرانی و غارت بنجا شكه است و سسس ب تنكی مك

یدهك ک ام هفتاد و

دو فرق اسالم ،هیچ یك را لحك نمیتوان گفت؛ اال رافضیان را.20
راونكی یك س بیتی را در کتاب رام الصكور خود بورده است ،ک عمق کین ی او را نسبت بي
شیعیان نشان یدهك :
خسروا هست جای باطنیيان

ق و کاشان و بب و طبرش

بب روی چييييهار یار بييكار

وانيكرین چار جای من بتش

پس فراهان بسوم و صلحگاه

تا چهييارت ثواب گردد شش

در دورهی سل ان حمك در راب

21

با خالفت چیزی تمییر نكرد و روابل ب تیرگی بیشتری نجير

شك .المظ کردی ک تكش ب بمكاد لشكر کشیك ،با نصورباهلل؛ پیشوای میكی تماس برقرار کرد و
هر اقكا ی را در م ین ی تحكی قكرتش در برابر خلیف المم بود ،انجام داد.
سل ان حمك در بغام کار خود سفیری ب بمكاد فرستاد و رسما ام خلیف الناصر تقاضا کرد نيام او
در خ ب  ،ب همراه نام خلیف بیان شود؛ ولی جواب ناسبی دریافت نكيرد .درپاسيخ بي جیراليكین
خوارم ی نماینكه سل ان حمك ،بنی بر واگذاری نشور سيل نت و ذکير نيا ش در خ بي  ،خلیفي
الناصر شرائل م انی وقت و ضعف خالفت و اقكا ات دشمنان خالفت در بميكاد؛ ام جملي شيیعیان را
دلی صكور نشور سل نت برای طمرو و خوانكن نام او در خ ب ذکر یکنيك .اکنيون پاسيخ او بي
سل ان حمك این است ک برای جایگاه خالفت و شخص خلیف سزاوار نیسيت ،تحكي میير دسيت
خود را بسذیرد.22
در واقع خلیف با این رفتار نشان داد ک سل نت او را ب رسمیت نمی شناسك .این سال سيربغام
تنشی تنك در روابل دو طرف شك .ولف کتاب تاریخ سیاسی اسالم ،عيكم پيذیرش تقاضيای سيل ان
حمك ام سوی خلیف الناصر و مذف نام خلیف ام خ ب را ،ناشی ام تمایالت شیعی خوارم شاه یدانك.23
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خليفه الناصر و تشيع
خلیف الناصر طوالنی ترین كت خالفت -در مكود  48ساو -را در یان خلفای عباسی داشيت
است .ب میرکی و توانمنكی او نیيز اشيارات فراوانيی شيكه اسيت .او بي هنگيام ولیعهيكی بيا ا يور
ملكتكاری بشنا بوده و نا ش در خ ب و سك در کنار نام پكرش المستضی خوانكه یشك .24خوافی
او را ردی عظی فاض  ،شجاع و صامب رای یدانك 25و ستانكن بیت المقكس ام دست فرنگيان را
ام اقكا ات او بر ی شمرد .در این م ان اه فتوت در اقصی نقاط جهان اسالم بي فعالیيت و تكياپو
شموو بودنك و الناصر با وقعیت سنجی ب بنان پیوست .الناصر با تیزبینی ،ن تنها فتوتیان را با خود
همراه ساخت و بكنباو برقراری پیونك دوستی با غوریان ،اتابكان بذربایجان ،فارس و ...بود ،بلك برای
ایجاد اتحاد ذهبی یان نیروهای ذهبی جا ع ؛ همچون شیعیان اثنی عشری و شیعیان اسيماعیلی
نیز اقكا اتی انجام داد .او ام وجود اسماعیلی مكاکثر بهره را در جهت پیشرفت سیاستهای خود برد.
جالو الكین مسن اسماعیلی لقب ب نو سلمان را ممایت کرد و با شیعیان اثنی عشری نیز ارتبياط
برقرار نمود 26،در همین راستا بود ک اسماعیلیان ب اقكا ات کین تومان ای در برابر دولت خوارم شاه
دست یمدنك .اسماعیلیان با دوتن ام دشمنان عمكه خوارم شاهیان ،یعنی خلیف عباسی در ميرب و
موالن در شرق دارای روابل دوستان

بودنك27.

خلیف برای خنثی کردن اقكا ات سل ان حمك ب جلب نظر شیعیان اثنی عشيری پرداخيت ،بي
طوری ک تساه او در راب

با شیعیان و متی ب کارگیری بنها در ناصب دولتی ،ب گون ای بيود

ک  ،برخی امتماو داده انك خلیف شیع بوده

است28.

ولفین کتاب تاریخ خوارم

شياهیان29

جموعي

ای ام نابع را بر یشمارنك ک ام خلیف الناصر ،ب عنوان یك شیع  ،یا کسيی کي تميایالت شيیعی
داشت است اشاره یکننك:
« ...او ام افاض خلفا بود و در علوم تبحر ،تشیع او شایع ،امكام ائم اه بیت را چون ع خود
عتقك

بود30.»...

« ...الناصر شیع بود و برخالف ببا و اجكادش ب ذهب ا ا ی تمای
« ...خلیف الناصر تمای ب تشیع بوده

است32.»...

داشت31.»...
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بوده33.»...

و البت بخش دیگری ام نابع ک ضرورتی بر تكرار بنها نیست.
نكت ی قاب توجهی ک بایك در بن تا

نمود ،بن است ک سيی و سي سياو ام يكت خالفيت

الناصر ،با ومارت دو تن ام شیعیان سسری گردیك .این سال ام سيویی نشيان دهنيكه قيكرت فزاینيكه
شیعیان و مضور فعاو بنان در فعالیتهای سیاسی و اجتمياعی و ام سيوی دیگير؛ تمایي خلیفي بي
فعالیت شیعیان اثنی عشری در دستگاه خالفت

است34.

بن دو ومیر عبارت بودنك ام نصیرالكین ناصربن هكی بن ممزه الحسینی ک اصيال ام امنيكران
بود و در ری پرورش یافت بود و دیگری وئك الكین عبكالكری برم قمی؛ ک ابتكا در خك ت سيل ان
حمك خوارم شاه بود 35و وقتی برای ا وریتی ب بمكاد رفت ،خلیف او را بي ومارت خيود انتخياب و
نزد خویش نگهكاشت ،هنكوشاه اشاره دارد ک سیك نصیرالكین بن هكی ،ه ومیر بود و ه نقابيت
بالد عج یافت و سسس نقابت طالبیان را او همچنین ب شی نتهای عماو خالفيت علیي ومیيران
علوی و ممایت خلیف الناصر ام این ومرا اشاره دارد.36
عوامل اختالف خليفه الناصر و سلطان محمد خوارزمشاه
قب ام پرداختن ب طري خلیف ی علوی توسل سل ان حمك در برابر الناصر ب بخشی ام عوا ي
تنش ما در روابل طرفین اشاره یکنی .
دشمنی خلیف با خوارم شياه ،تحریيك غوریيان علیي خوارم شياهیان توسيل خلیفي  ،تحریيك
قراختائیان ،تحریك نایمانها و کوچلك خان ،قكم داشتن عل اسماعیلیان بير مجياخ خوارم شياه در
ایام م  ،طري کشتن والی ك ب تحریك خلیف توسل اسماعیلیان ،قت اغلمش نماینكه سل ان در
عراق ،تحریك چنگیزخان توسل خلیف علی خوارم شاهیان ،ا تناع خلیفي ام اقيكام بي جهياد علیي
فرنگیان و ...ک وارد یاد شكه ،37توسل نابع همان عصر يورد تائیيك قيرار گرفتي اسيت ،ام جملي
جوینی با اشاره ب وجود روابل غیر دوستان خلیف الناصر با سل ان حمك ،ب سفر م

ادر مسن نو

سلمان و ه م ان کاروان مجاخ خوارمم و تقكم عمكی کاروان اسماعیلیان سابق ،بر کاروان خوارمم در
عراق و پیشی گرفتن بنان ب ا ر خلیف  ،پرداخت و بن را ام عوا

عمیق شكن کین ها

یدانك38.
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رشیكالكین ه با همین ضا ین ب بیان واقع پرداخت

است39.

ولف سیرت جالو الكین نیز بي

وضوع اشاره و ب ذکرتعكاد سساهیان سل ان در لشكرکشی ب بمكاد ک بال بر چهارصكهزار نفر بود،
یپردامد40.

جم فصیحی نیز این وضوع را ام نظر دور نكاشت

جوینی ب عوا

است41.

تنش مای دیگر در روابل طرفین نیز اشاره دارد و ب كاتبات حر ان خلیف با

خانان قراختای و غور و برانگیختن بنان بر علی سل ان حمك و نیز اعزام فيكائیان اسيماعیلی بيرای
قت اغلمش ،نماینكه سل ان در عراق یپردامد ک سل ان پس ام فت غزن ؛ بر بخشی ام ایين نا ي
ها دست یافت .نكت دیگری ک جوینی ب بن اشاره نموده است؛ بیان این
حمك درج و رتب خود را عمال ام بو بوی و سلجوقیان کمتر

لب است کي سيل ان

نمیدانست42.

این دالی سبب تصمی سل ان حمك برای عيزو خلیفي ی عباسيی و عرفيی خلیفي ای غیير
عباسی و لشكرکشی ب بمكاد شكک اشاره خواهك شك .ا ا ناکا ی سل ان در اسيكبباد هميكان ،در اثير
بارش برف شكیك ام سوی ورخین ما ی خالفت ،با واکنش جالبی روبرو شك؛ چنان ک جوینی با ذکر
بی ی وهلل جنودالسموات و االرض و کان اهلل عظیما مكیما ام بن ب عنوان عجزهی دیين حميكی
یاد

کرد43.

شيعيان ،خليفه و سلطان
تمای خلیف ب بهره گیری ام شیعیان در ا ور اجرایی و تا س

ومارت امیك سو و فراه نمودن

م ین جهت فعالیت ختلف برای بنان ،تا مكی ک خود ته ب تمایالت شیعی شيود ،چي دالیليی
مكن است داشت باشك؟ او با چنكین واقعیت ب طور ه م يان واجي بيود .تهكیيكات اروپائیيان و
صلیبی ها ،تهكیكات فاطمیون در شيماو بفریقيا ،تحرکيات اسيماعیلیان در سراسير قلميرو خالفيت،
تهكیكات جكی ام نوامی شرق و سالجق و خوارم شاهیان ،وجود نحل ها و فرق های تنوع در عال
اسال ی و درگیریهای بنان و خاطرهی ناخوشاینك سل ی بو بوی  ،بر دستگاه خالفت و ...مقيایقی
بود ک خلیف ی میرکی چون الناصر عمیقا بن را درك کرده و در پی اتخاذ تكابیر المم بيرای کنتيرو
اوضاع بود.
بنابراین او در صكد بامسامی اساسی خالفت عباسی و پای های سست بن بود .او روابل خالفت را
با فاطمی ها تر ی نمود .اسماعیلیان را جلب و جذب و ام بنها در جهت اهكاف خود استفاده کرد .بي
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نظور دفع ترکان در شرق ام یكی در برابر دیگری ممایت کيرد ،همسيایگان بنيان نظیير غوریيان،
قراختائیان و سایرین را ب سراغشان فرستاد و ب دنباو كارا با شیعیان؛ خ ر فاطمی ها ،بام انيكگان
بو بوی و اسماعیلیان خ رناك را ،در برابر خالفت دفع کرد.
او در سای ی این سیاست میرکان ؛ ب ایجاد بناهای جكیك ،راکز عام المنفع  ،و سیسيت کنترليی
قوی در موایای جا ع پرداخت و اشراف فوق العاده ای بر تحرکات درون و بیيرون دسيتگاه خالفيت
برقرار ساخت و ورد ستایش بسیاری ام هواداران خالفت عباسی قرار گرفت .تكی بر شيیعیان؛ مهير
تلخی بود ک ممالت گزنكه ای را ام سوی وفاداران ب سنت توج او ساخت ،ولی در سای ی همین
سیاست فراگیر و بام ،وفق ب انجام اهكاف خود در دفع خ رات ام دستگاه خالفت شك.
ام سوی دیگر سل ان حمك نیز بیكار ننشست و ب دالئلی ک بیشتر اشاره خواهك شك بي سيرا
شیعیان رفت.
ا ا سوالی ک در اینجا

ري یشود ،این است ک سل ان حمك با چ هكفی بي عرفيی یيك

فرد علوی ب جای خلیف الناصر پرداخت .صرف نظر ام قكرت فاطمیان ب عنوان یيك تهكیيك علیي
خالفت عباسی در غرب قلمرو خلیف ؛ و

الع و تمرکز بر وقایع رتبل بيا بو بویي  ،چنيك امتمياو

دیگر را یتوان ورد بررسی قرار داد.
نكت ی نخست تجرب ی تكش و توس او ب تهكیيك نظيا ی و لشكرکشيی بي بميكاد و ام همي
همتر طري ممایت ام پیشوای میكی نصورباهلل بود ،ک در نهایت خلیف را وادار ب عقيب نشيینی و
در نظر گرفتن تشریفات فاخر و صالت وافر و واگذاری نشيور سيل نت ماليك عيراق ،خراسيان و
ترکستان ب تكش شك.
نابع ،خالفت عباسی و دولت بنان را خراسيانی و شيرقی يیدانسيتنك 44و خلیفي ی تياریخ دان
یدانست ک ابنا الكول همان گون ک دولت ام ا ویان ب عباسیان انتقياو داده انيك؛ مكين اسيت
باردیگر سودای چنین کاری داشت باشنك ،چنان ک در خصوص اقكام تكش چنین امتماالتی

يري

شكه است.
سل ان حمك نیك دریافت بود ک گردانیكن مكو ت ام خلیف ای ب خلیف ی دیگير ،بن چنيان
ک بو بوی  45و ترکان دیگر انجام داده انك؛ شكلی را م نخواهك کرد و خلیف ی قبوو و

ميئن
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را نیز نخواهك ترسانك ،ولی با وسعت فعالیت شیعیان ام فرق های ختلف ،ک در نابعی نظیر الينقض،
تبصره العوام ،سیاستنا  ،رام الصكور و ...اشاره شك ،مكن اسيت او را بي تا ي در ناسيباتش بيا
سل ان خوارم ی وادارد .بن گون ک ام نوشت های نابع بر ی بیيك خلیفي الناصير در یيان يردم و
هواداران عباسیان نفوذ و طرفكاران قاب

المظ ای داشت است و ب میرکی و کاردانی شهره بيوده

است؛ 46بنابراین تهكیك او توسل فردی ام خانكان عباسی خیلی ن قی و وج ب نظر نمی رسيك .بيا
توج ب هم ی این جوانب او راهی را رفت ،ک تكش بم وده و در بن وفق شكه بود.
شبه خليفه علوی
سل ان حمك با بگاهی ام این م ین ها ب سرا فردی علوی ب نظور نصب او ب خالفت رفت.
ا ا این علوی یعنی عال الملك تر يذی کي بيود .نيابع ام او بيا تعيابیر و القياب ختليف ام جملي
عال الملك علوی 47،عال الملك قنكومی 48،عال الملك صامب قنكوم 49،سيیك عال المليك

قنيكوم50،

سیك عال الكین علوی 51،سیك عال الملك تر ذی 52،عال الكین علوی 53و سیك عال اليكین تر

يذی54

یاد کردهانك 55.البت در صحت این نكت جای تردیك هست ک اشيارهی همي ی ایين افيراد بي فيرد
وامكی باشك.
دو روایت در ورد نسب او در دست است :قوام الكین عال الملك حمك بن السيیك االجي نظيام
الكین حمك النقیب ببلخ حمك بن السیك االج شمس الكین ابی جعفير النقیيب بيبلخ ابين

طياهر56

عال الكین ابوالمكارم حمك بن جعفر طاهر بن حمكالحسینی البلخی السیك المحكث 57.او ام بزرگيان
سادات بود و پكرانش در بلخ و تر ذ و غزن و طخارستان نقابت علویان را داشيتنك .يردی فاضي و
ادیب بود ک اشعاری نیز ام او ب جا انكه است .ام شاگردان ا ام فخر رامی و دا اد او بيوده و کتيابی
درباره انساب طالبین ب نام مظیره القكس داشت است .در این ک بیا ومارت سل ان حمك را داشيت
است یا خیر نابع اتفاق نظری نكارنك 58.جوینی در این خصوص و پس ام بیان قك اتی در ورد عل
تیرگی روابل سل ان حمك و خلیف الناصرب وضيوع عيكم صيالمیت و اسيتحقاق الناصير ام نظير
سل ان برای ادا خالفت و جلب وافقت و اخذ فتوای علمای خوارمم ،توسل سل ان حميك اشياره
یکنك و ب برکناری بو عباس و انتقاو خالفت ب یكی ام سادات علوی ب نام عال المليك تر يذی
یپردامد59.
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ام ورخین ه عصر ،ظاهرا فقل جوینی ب وضوع اشاره دارد ،میرا علیرغ مضور ورخین تقكم
عصر ،همچون ابن اثیر در وص  ،عوفی در خوارمم ،نسوی در خوارمم ،سبل بن جومی در د شيق و
جومجانی در خوارمم ،غور و دهلی هیچیك اشاره ای ب وضوع عال الكین تر يذی خلیفي ی عليوی
نكاشت انك .بعضی امتیاط نسوی و عوفی را در راستای سلب اتهام ام ولی نعمت خود ،یعنيی سيل ان
حمك ام توطئ علی خلیف سلمانان یداننك .البت خوافی ذی موادث سياو  580ق بي وضيوع
اشاره و ام تر ذی یاد یکنك و بر این نكت تاکیك دارد ک ا ام فخرالكین رامی جز فتوا دهنكگان در
این جریان بوده است .60ب دنباو بامگشت بی نتیج سل ان حمك ام لشكرکشی ب بمكاد در نیشابور
و هنگام ایراد خ ب های نمام توسل خ یب وقت ،او اجامهی ذکر نام خلیف الناصر را نكاد؛ ن ب دلی
بن ک دشمنی خود را با او نشان دهك ،بلك ب بهان رگ خلیفي ام ایين اقيكام جليوگیری کيرد .او
سخنی ام عكم اس تحقاق خلیف بر مبان نیياورد و شيایك ایين ا ير اهمیيت قيام الناصير را در یيان
سلمانان اه سنت بیان کنك  .61ولف تاریخ جاللی ام پشیمانی سل ان ام اقكام علی خلیف الناصير
یاد یکنك و رعایت مر ت خلیف را بر هر تكین خرد نك و عتقك ب بهشت و دومخ ،واجب یدانيك
و اعتقاد دارد ک ایزد خانواده عباسيیان را ،بي فرشيتگان بسيمان یياری و هرکي خصيو ت بنيان را
برگزینك؛ جز میان دو جهان سودی نمیبینك.62
جوینی ب رویكاد دیگری در نیشابور اشاره دارد ک در بن کزلی ام خویشان ادری سل ان حمك
و ماک نیشابور ب قیيام علیي سيل ان بيادرت يیورمد و در جریيان بن جمعيی را ام جملي سيیك
عال الكین علوی و اصحاب دیگر و قاضی القضات رکن الكین میثی و بزرگان را ب اسارت یگیيرد
و ام بنها ب عنوان گروگان استفاده یکنك .دراین جریان شرف الملك ومیر نیز جز اسرا بود کي بي
درخواست ماک ترشیز ،هم ی بن افراد بماد شكنك .63اکنون برای ا شخص نیست ک این شخص
با عال الملك تر ذی فرد وامكی است یا خیر ،ا ا او و جمعی کي بي گروگيان گرفتي شيكه انيك؛ ام
صامب نصبان ورد امترام سل ان حمك هستنك.
در ادا ی این جریان جوینی ب ذکر میارت شهك توسيل سيل ام حميك يیپيردامد کي ایين
وضوع ه در نوع خود قاب تا ینمایك 64.علت میارت سل ان ام شهك چ تيوجیهی يیتوانيك
داشت باشك ؟ اکنون برای ا شخص است ک ه سل ان و ه خلیف هردو روابل خوبی با شیعیان
ا ا ی داشت انك و در این وضوع تردیكی نیست ،ا ا علیرغ وجود قرائنی ام امترام سل ان و خلیفي
ب شیعیان ،بعیك نیست هردوی بنها ام جایگاه شیعیان ب عنوان ابزاری در جهت اهكاف سیاسی خيود
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بهره برده باشنك ،میرا ب طور ثاو در ورد عال الملك تر ذی ن قب و ن بعك ام این وقایع در دربار
سل ان حمك سخنی در یان نیست .بن چ ام الع ی نابع بر یبیك ،مكایت ام گسيترش تفكير
شیعی و امیا بثار شیع و نفوذ شیعیان دارد .بنابر این طبیعی است ک ام وجود بنها در ایجاد عادل ی
قكرت و تنظی روابل یان سالطین و خلفا استفاده شود .بعضی ام دولتهای رتبل بيا خالفيت نیيز
امتماال روابل خود را با شیعیان بر این اساس تنظی یکردنك ،متی در دربيار غوریيان بيا توجي بي
اسا ی بعضی ام سالطین غور اننك حمك ،عباس ،مسن و مسین و رفتار ناسب بنهيا بيا سيادات و
علویان ،ب نظر ی رسك کي همچيون سيلمین دیگير بي وابسيتگان خانيكان پیيا بر (ص) امتيرام
یگذاشتنك .65البت عال الك ین مسین جهانسوم و رفتار او با علویان غزنین یك استثنا بود.
نتيجه گيری
شیعیان پس ام واقع ی کربال در ساو  61هجيری ،بي عنيوان گروهيی نسيج و فعياو وارد
عرص های سیاسی ،اجتماعی جهان اسالم شكنك .ام قیام میك و یحیيی بين میيك؛ تيا تشيكی دوليت
علویان در طبرستان و مكو ت بو بوی نقش بنان را پررنگ المظ یکنی  .در شرائ ی نیز ک ام
قكرت و ماکمیت برکنار و ظاهرا در ماشی قرار داشتنك ب بامسامی تفكر شیعی و امیا فق  ،کيالم و
بانی اعتقادی خود ،بن گون ک در عصر ماکمیت سالطین سلجوقی و خوارم شاهی اشاره کيردی ،
پرداختنك .در این ایام نیز ب دلی توان و قكرت وثر ام دیك ساسيتمكاران و سیاسيت گيذاران بي دور
نمی اننك و تالش یشود؛ در تحوالت سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی جا ع  ،يورد توجي و اسيتفاده
قرار گیرنك.
دورهی سلجوقی و خوارم شاهی بن گون ک ب نق ام نابع همز ان اشاره کردی  ،عصر ارتقيا
عقیكتی و بامسامی فق و فرهنگ تشیع بود .تسا سالطین ترك سبب امیا هم جانب ی بنان شك.
گسترش كارس دینی ،ظهور انكیشمنكان برجست  ،مضور شیعیان در هرم قكرت در جایگاه ومیر ،چ
در دورهی ترکان و چ در دستگاه خالفت عباسی و ...مكایت ام رونق فرهنگ تشیع و تاثیر سيتقی
شیعیان در روابل خالفت و ترکان و نقش بفرینی بنان در عادالت قيكرت دارد .ایين نقيش هي و
تاثیرگذار بوده است ،بن گون ک در این قال المظ کردی  .ایين ليب مكایيت ام ليزوم انجيام
پژوهشهای بیشتر و دقیق ترام این وضوع با تكی و استفاده ام نابع دست اوو دارد ،نكتي ای کي
ب نظر یرسك تا کنون ب طور جكی ب بن پرداخت نشكه است.
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