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 چکیده

 کرامیه که از سده سوم هجری پدیدار شد، در دوره غزنویان، تحت تأثیر عواملی ۀفرق
در این مقاله ضمن . چند، رشد کرد و در حیات اجتماعی خراسان تأثیر گذاشت

ل و عوامل رشد کرامیه، پیامدهای اجتماعی حضور آنها در خراسان در بازکاوی دالی
پایگاه اجتماعی کرامیان و بحران مشروعیتِ حکومت . دوره غزنویان بررسی شده است

یابی آن سلسله، زمینه همکاری میان کرامیان و غزنویان را  غزنوی در ابتدای قدرت
 آموزشی نظیر مدرسه  ـهای اجتماعیپیشوایان کرامی با استفاده از نهاد. فراهم ساخت

و خانقاه، به تبلیغ مذهب خود پرداختند و با انتشار عقاید خود در میان بازرگانان، 
وران و کارگزاران حکومتی، عمالً نظام قشربندی اجتماعیِ خراسان را در هم پیشه

یابی به مناصب اداری به  شکسته و برای تصاحب منابع اقتصادی و اجتماعی و دست
های متنفذ در خراسان پرداختند؛ این رقابت رقابت با پیروان سایر مذاهب و گروه
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 مقدمه 
 محمد بن کرام های ابوعبدهللاکالمی کرامیه در سده سوم با آموزه ـ فرقه فقهی

ای بود که از همان آغاز با مخالفت دیگر های این فرقه به گونهآموزه. سیستانی آغاز شد
این فرقه با فراز و فرود بسیار تا اوایل سده هفتم . های اسالمی روبرو شد مذاهب و فرقه

پس از حمله مغول، از این . های مختلف خراسان حضور فعال داشتهجری در بخش
های سوم تا  در فاصله سده.  هواداران آن، آگاهی چندانی در منابع موجود نیستفرقه و

های مذهبیِ تأثیرگذار در  ویژه در دوره غزنویان، کرامیه یکی از فرقه هفتم هجری به
 .اوضاع اجتماعی خراسان بود

با ) اعم از شیعه و سنی(های اسالمی  با توجه به مخالفت شدید و همه جانبه فرقه
فقهی و کالمی کرامیه و همچنین زوال کامل این فرقه پس از یورش مغوالن، عقاید 

های محکم و استواری نداشته های کالمی و فقهی این فرقه، پایهرسد آموزهنظر می به
کرامیان عالوه بر آنکه قدرت جذب هواداران جدید را نداشتند، حتی نتوانستند . است

شود که کرامیه چگونه در ، این پرسش مطرح میبا این همه. هواداران خود را حفظ کند
های مهم خراسان باقی بماند؟ این فرقه در سده طول سه سده توانست یکی از فرقه

چهارم و پنجم چه جذابیتی داشت و چگونه توانست هواداران بسیاری پیدا کند و خود را 
ابیت فرقه در میان فرق مهم خراسان مطرح نماید؟ مفروض این مقاله آن است که جذ

های  تقابل اندیشه. اش بود کالمی، بلکه در رویکرد اجتماعی ـکرامی نه در آراء فقهی
 نویسان، آن را به  کرامیه با ساختار غالب و حاکم بر اجتماع، باعث شد تا ملل و نحل

بر این اساس، نوشتار حاضر در صدد است تا با تمرکز بر دوره . نوعی دیگر تفسیرکنند
بازکاوی اوضاع اجتماعی خراسان و رویکرد فرقه کرامی نسبت به مسایل غزنوی، ضمن 

 .اجتماعی، جایگاه این فرقه را در اوضاع اجتماعی این دوره بررسی کند
: بندی کرد توان در سه موضوع کلی دسته های انجام شده در این زمینه را می پژوهش

مذهبی نیشابور و دسته نخست تحقیقاتی که به پژوهش و بررسی پیرامون اوضاع 
تاریخ <باسورث در کتاب . اند منازعات مذهبی در آن شهر در سده پنجم پرداخته

 اجتماعیِ این  ـهای سیاسی  منازعات مذهبی نیشابور و انگیزه، ضمن اشاره به>غزنویان
 Bosworth, The(ها نیز اشاره کرده است  منازعات، به منازعات کرامیان با دیگر فرقه

Transition from Ghaznavid…, 353-359.(ای به تشریح  ریچارد بولیت نیز در مقاله 
 اجتماعی نیشابور در عهد سلجوقی پرداخته و به نقش کرامیه در  ـوضع سیاسی



  ١٧٣   غزنویانۀکرامیان و اوضاع اجتماعی خراسان در دور

او در دیگر اثر خود ). Bulliet, The Political…, 74-77(ای پرداخته است  منازعات فرقه
های بزرگی که ریاست این  عرفی خاندانبه منازعات و رقابتهای حنفیان و شافعیان و م

 ).Ibid, The Patricians…, 11-19, 28-46(دو فرقه را داشتند، اشاره کرده است 
هایی که درباره فرقه کرامیه و معرفی باورهای کالمی و اعتقادی  دسته دوم پژوهش

 کلباسی اشتری که به بررسی ابعاد کالمی مذهب کرامیه پرداخته. آنها اختصاص دارد
های ای مفصل، متون و نوشته اس نیز در مقاله.فان). ١٣٨٢کلباسی اشتری، (است 

، صالح چفت پژوهشگر )١٣٧١اس، . فان(برجای مانده از کرامیه را معرفی کرده است 
باسورث، پس از ). ,Çift 462-439(ترک مناسبات کرامیه با صوفیان را تبیین کرده است 

عالیت بنیانگذار فرقه، مطالب مفیدی درباره پایگاه شرح چگونگی ظهور فرقه کرامیه و ف
اجتماعی هواداران نخستین کرامی بیان کرده و مناسبات سیاسی سالطین غزنوی با 

های مذهبی را در خراسان عهد غزنوی و  ای کرامیه با دیگر فرقه کرامیه و منازعات فرقه
ختن به همه ابعاد ، رحمتی نیز با پردا)١٣٦٧باسورث، (سلجوقی مطالعه کرده است 

 فرهنگی کرامیه، از تمرکز بر یک مسأله  ـسیاسی، کالمی، فقهی، عقیدتی و اجتماعی
خاصّ، بازمانده و در زمینه اجتماعی فقط به نقش کرامیه در تحول نهادهای آموزشی 

مدخل کرامیه در دانشنامه ایرانیکا با تمرکز بر جدیدترین ). ١٣٨٧رحمتی، (پرداخته است 
های معتبر ایرانی، عربی و اروپایی به معرفی کاملِ این فرقه، پژوهش) اً همهو تقریب(

). Zysow, 590-601 (مشتمل بر تاریخچه، عقاید، آثار و دانشمندان آن پرداخته است
مقاله ایرانیکا در هفت بخش تدوین شده و بخش دوم آن به مسایل اجتماعی و فرهنگی 

باره شیوه تبلیغات کرامیه و تأثیر آن در گسترش تخصیص یافته و در آن، اشارات کلی در
 .ای به ویژه با شیعیان و صوفیان آورده شده است فرقه، منازعات فرقه

وکیلی و . اند هایی که شرایط اجتماعی کرامیان را بررسی کرده دسته سوم پژوهش
). ١٣٩٠ حسینی شریف،  ـوکیلی(اند  حسینی شریف، درباره این فرقه قلمفرسایی کرده

گستردگی عنوان مقاله و اشتمال آن بر همه حوادث سیاسی، مذهبی و فرهنگی فرقه 
ای از دعاوی و سخنانِ کرامیه از دوره طاهریان تا حمله مغول، آن را به مجموعه

به ) ١٤٦ـ١٤٣صص (بخش مختصری از این اثر . نویسندگان پیشین مبدل کرده است
نیز فقط با استناد به جرفادقانی و دوره غزنوی اختصاص یافته است و در این بخش 

 مذهبی این فرقه  ـمنور مناسبات سیاسی کرامیه با سالطین غزنوی و رقابت سیاسی ابن
ذبیح هللا پرهیزکار درباره نقش کرامیه در حوادث . با دیگر فرق به اختصار آمده است
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سخن ) ٦٩ـ٦٢صص(اختصار  به) ای های مذهبی و منازعات فرقه عمدتاً رقابت(اجتماعی 
شهناز چراغ بیشتر توجه خود را به مسایل کالمی و ). ١٣٧٧پرهیزکار، (گفته است 

سیاسی فرقه کرامیه و تالش برای روشن نمودن علل تعامل و همکاری متقابل کرامیه و 
را به بافت شناسی اجتماعی هواداران ) ٢٩ص(غزنویان معطوف داشته و فقط یک صفحه 

حمیدرضا ثنائی در بخشی از مقاله خود، ). ١٣٩٣اغ، چر(کرامیه اختصاص داده است 
ضمن تشریح سطح معیشتی شافعیان و حنفیان، دربارة سطح نازل معیشتی کرامیان 
نسبت به دو فرقة مذکور سخن گفته و همچنین مدارس کرامی در نیشابور در قرون 

 ). ١٣٩٥ثنائی، (چهارم تا ششم هجری را معرفی کرده است 
 

  از غزنویانفرقه کرامیه پیش
شود که در سده سوم در سیستان کرام اطالق میکرامیه به پیروان ابوعبدهللا محمد بن

؛ ١١/٢٠کثیر،ابن( ظاهر شد و بررغم مخالفت حکمرانان طاهری و حبس طوالنی مدت
، عقاید وی در سراسر خراسان بزرگ و )٣٣٤ـ١/٣٣٣؛ فصیح خوافی، ١٢/١٩٧ابن جوزی،

این فرقه، انشعابی از مذهب حنفی بود، اما . م، گسترش یافتدیگر نواحی جهان اسال
گراییِ غالب در سده سوم، پیشوایان کرامی را به اتخاذ لزوم تقابل با معتزله و اشعری

رویکردی خاص درباره امامت، ایمان، خداشناسی، نبوت و حتی زندگی مادی سوق داد 
 کالمی آنان، جز  ـاره آرای عقیدتیدر ب. که آنها را از حنفیان متفاوت و متمایز ساخت

. شود، اطالع اندکی در دست استآنچه که در آثار نویسندگان مخالف کرامیه دیده می
اند که گویا التقاطی ای وصف کردهنویسان، اعتقادات کرامیه را به گونهبیشتر ملل و نحل

می اهل از دیگر ادیان و مذاهب رایج در خراسان بزرگ همچون مذاهب فقهی و کال
 سمعانی،(سنت، مسیحیت، مانویت، یهود، هشامیه، جوالقیه، اباضیه و جز آن بوده است 

 ). ٧١؛ رازی، ٢١٠، ٢٠٣، الفرق بین الفرق ؛ بغدادی،٨٨ـ٨١ ؛ شهرستانی،٥/٤٤
ای که در اواخر سده  گونه آنچه مسلم است، تعالیم این فرقه از سیستان فراتر رفت؛ به

النهر پراکنده بود، اما  فرقه از فسطاط در مصر تا سیحون در ماوراءهای اینچهارم، خانقاه
عنوان کرسی خراسان و بعدها هرات بیش از هر جای  تراکم و تمرکز آنها در نیشابور، به

های های متفاوت و قرائت بعد از سده چهارم، نگاه). ٢٥٣ـ٢٥٢مقدسی، (دیگر بود 
  شد و در نتیجه به چند فرقه تقسیم شدندگوناگونی در میان پیروان این مذهب پدیدار

این فرقه از دوره بنیانگذار آن در اواسط سده سوم تا اوایل ). ١٠٦ـ٨٢ساز،  چیت: ـ نک(
زیرا عالوه سالطین غزنوی، مدتی . سده هفتم، در خراسان مورد توجه و منشأ تأثیر بود

 .کردند نیز سالطین غور از این فرقه حمایت می



  ١٧٥   غزنویانۀکرامیان و اوضاع اجتماعی خراسان در دور

 یافتن کرامیه در دوره غزنویانهای اهمیت زمینه
عنوان قدرتی مشروع، سراسر خطّه شرقی عالم  حکومت سامانیان که در سده چهارم، به

. اسالم را زیر فرمان داشت، با اقدام تقریباً همزمان غزنویان و آل افراسیاب، سقوط کرد
اعت از در نتیجه در خراسان بزرگ، خالء قدرت و بحران حاکمیت پدیدار شد، چرا که اط

زاده، برای اشراف و دهقانان ایرانی خراسان پذیرفتنی نبود و بدون پذیرش آنها  یک غالم
رو محمود غزنوی برای  ازاین. توانست داشته باشدحکومت غزنوی نیز پایه استواری نمی

 : کسب مشروعیت، چند راهکار در پیش گرفت
فه عباسی القادر خلی. نخستین راهکار وی کوشش برای کسب موافقت خلیفه بود

بویه، با مخالفت امیران سامانی  که به علت انتصاب توسط آل.) ق٤٢٢ـ٣٨١: حک(بالله 
مواجه شده و تا پایان دهه اول خالفت او، هنوز در خراسان به نام وی خطبه خوانده 

همچنین در این دهه، اسماعیلیان یا قرمطیان در دربار ). ١٤٦، ٩/٨٢اثیر،  ابن(نشده بود 
ها و تبلیغات خود افزوده ریان و خوارزمشاهیان نفوذ کرده و بر دامنه فعالیتسیمجو
). ٣١٣؛ قزوینی رازی، ١٦٦ عنصری،؛ ٢٧٧ـ٢٧٦ ،الفرق بین الفرق بغدادی،: ـ نک( بودند
پی  افراسیاب در زاده عباسی با نام الواثقی نیز با جلب توجّه و حمایت آل خلیفه

بدین ). ١٦٦ـ٩/١٦٥اثیر،  ابن( در ماوراءالنهر بود بنیادگذاری خالفت جدیدی برای خود
. ترتیب خالفت عباسی را در خراسان در وضع بسیار خطرناک و حساسی قرار گرفته بود

محمود غزنوی با اطالع از این موضوع، بالفاصله پس از غلبه بر سپاه سامانی در شوال 
را به رسمیت نشناختن خلیفه از  با ارسال نامه به القادر، علّت نبرد خود با سامانیان ٣٨٩

سوی آنان اعالم کرد و با ذکر نام وی در خطبه و سکه، منشور امارت خراسان را 
خلیفه نیز برای رسیدن به اهداف خود، نخست ). ٣٧٦ـ٣٧٢ صابی،(درخواست نمود 

تقاضای محمود را پذیرفت و سپس با تعیین فرزندش ابوالفضل با لقب الغالب بالله به 
عتبی،  ؛٤٢٤ـ٤٢٠ صابی،( درصدد مقابله با اقدامات الواثقی برآمد ٣٩١دی در والیت عه

 ).١١٢ـ٢/١١١
اگرچه، اشراف ایرانی در . دومین راهکار محمود غزنوی، مقابله با اشراف ایرانی بود

خراسان در اواخر دوره سامانیان ضعیف شده بودند، امّا هنوز جریان اجتماعی قدرتمندی 
از نظر (= ای ترک   رسوم و باورهای اشرافی آنها با اطاعت از برده زادهرفتند وبه شمار می
سلطان محمود که با استخدام بازماندگان دیوانساالران سامانی . سازگار نبود) آنها تورانی

دانست، به  های آنها میدهنده سیاست و کوشش برای تقلید از سامانیان، خود را ادامه
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در این . کوشید آنها قعیت این اشراف و آداب و سننهای مختلف برای تضعیف مو شیوه
وکشتار آنها ) ٤٥٨ بیهقی،(پایه  های ویژه اشراف، به افراد دون بر واگذاری امتیازراه عالوه

کوشید اشراف مخالف را به ) ٢١٣، ٢٠٣جرفادقانی، (افراسیاب  به اتهام همکاری با آل
 وی برای اجرای این سیاست، بیش از .گری مورد تعقیب و آزار قرار دهد تهمت قرمطی

پایه، امکان  همچنین با استفاده از کرامیان دون. هر چیز به همکاری علما نیازمند بود
 . شد کشی بیشتر از اعیان و اشراف نیشابور هم فراهم می بهره

استفاده ابزاری از دین با توسل به فریضه جهاد و حمایت از مذهب غالبِ جامعه، سومین 
ساالر غزنوی که بر  در حکومت ارتش. محمود غزنوی برای کسب مشروعیت بودراهکار 

های اجتماعی، فرهنگی، نیروهای نظامی متکی بود، محمود با تظاهر به دینداری در سیاست
های وی با لشکرکشی. یابی به اهداف خود استفاده کرد نظامی و اداری، از دین جهت دست

الم، ضمن کسب غنایم فروان، برای تقویت ارتش، خود را بهانه گسترش اس متعدد به هند، به
سلطان غازی خواند و ضمن ارسال بخشی از غنایم جنگی برای خلیفه، روابط را با وی بهبود 

او همچنین حمالت ). ١٨٢ جرفادقانی،( بخشید و بر مشروعیت حکومت خود افزود
ری را نیز مقابله با بدمذهبان گشایانه خود به دیگر نواحی جهان اسالم نظیر خوارزم و  جهان

  ).٤١٨ گردیزی،( داد  ها جنبه مذهبی کشیوانمود کرد و به این لشکر
ساخت تا در  تالزم دین و دولت در فرهنگ ایرانی و اسالمی، حکمرانان را ناچار می

سامانیان، حامیان سنتی حنفیان . یاران، حمایت خود را از دین نشان دهند تعامل با دین
مناصب شهری نیشابور عموماً در دست . کردند  مناصب اداری را به آنها واگذار میبودند و
صاعد بود، ولی ضعف حکومت سامانی و غلبه های حنفی مذهب همچون آل خاندان

سیمجوریان بر امور خراسان و کوشش آنها برای رهایی از سلطه سامانیان، موجب شد تا 
ی مذهب، حمایت شوند و مناصب دینی و های شافع به جای حنفیان، علما و خاندان

؛ برای اطالع ٤/١٢٨؛ سبکی،٢١٣،  الفرق بین الفرقبغدادی، (شهری به آنها واگذار شود 
سبکتگین و محمود غزنوی که در حمایت از ). Bulliet, The Political…,75: ـ بیشتر نک

، )١٢٤ـ١١٦ ،١١٢ـ١٠١جرفادقانی، (سامانیان، سیمجوریان را از خراسان رانده بودند 
استفاده از . توانستد به شافعیان که متحد سیمجوریان بودند اتکاء کنندقطعاً نمی

خواستند، لذا حمایت و استفاده از فرقه جدید حنفیان حامی سامانی را نیز نمی
این اساس، آشکار است که بحران  بر. توانست راهکار مناسبی برای آنها باشد می

با توجه به . ساختیاران وادار می د پیوند با دین و دینمشروعیت، محمود را به ایجا
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رو  از این. ترین فرقه مذهبی برای برای محمود بودندپایگاه اجتماعی، کرامیه مناسب
، به )٣٣٩تاریخ سیستان، (محمود به تقلید از پدرش که به مذهب کرامی گرویده بود 

 .حمایت از کرامیان گرایش پیدا کرد
 

 رامیان پایگاه اجتماعی ک
های زیادی برای تعیین پایگاه اجتماعی کرامیان در عصر غزنوی، در منابع منعکس  داده

ای که در همه دوران فعالیت خود، تعالیم  عنوان فرقه اما از آنجا که کرامیه به. نشده است
و عقاید یکسانی داشتند و چندان دستخوش تغییر و تطور نشدند، شاید با بازکاوی بافت 

. هواداران نخستین این فرقه، بتوان پایگاه اجتماعی آنها را روشن ساختاجتماعی 
کرام در تعالیم مذهبی، بیش از هر چیز  هویت  رویکرد ساده و به دور از پیچیدگی ابن

، ١)٢/٣٧٢( حبّان نوشته ابن به. سازد نخستین گروندگان به این مذهب را روشن می
واعد دستوری و گفتاری زبان عربی، مناسک مؤسس فرقه کرامی با نادیده گرفتن مطلق ق

رعایت قواعد گفتاری و . دادمذهبی را انجام داده و پیروان خود را به این مسیر سوق می
دستوری زبان عربی، برای افراد کم سواد و دانش نیاموختة ایرانی، بسیار دشوار بود 

. کرام، فراهم آورد گرد ابنتوانست هوادارانی را از بین توده مردم، برونادیده گرفتن آن می
کرام سخن گفته  از مردم به ابن) خلق کثیر( از گرایش شمار زیادی) ٢/٣٠٥( سبکی
 بار ساکنان منطقه بادغیس در دو ناحیه نخستین) ١١١( نوشته اسفراینی به. است

سبکی مدعی است که وقتی ابن کرام از . شورمین و افشین، به محمد ابن کرام گرویدند
به نیشابور آمد گروهی از این هواداران با وی به نیشابور آمدند، ظاهراً این غرجستان 

نقل از حاکم نیشابوری،  به) ٢/٣٠٤(سبکی . اند گروه، هسته نخستین کرامیه را شکل داده
در گزارشی ) ٢٠٣، الفرق الفرق بین( بغدادی. خوانده است» فقراء«این هواداران را 

                                                                                                                                            
ابن حبّان در شرح نخستین جلسه مناظره یا محاکمه محمد ابن کرام  در حضور  ابراهیم بن حـصین                    ـ  ١

 گفتـه او در ایـن بـاره   . القوسی حکمران وقت سیستان، سخنان ابن کرام را به فارسی ضبط کرده است 
انـدر نمـاز    : تـشهد چیـست؟ فقـال     : تحسن التشهد؟ فقـال   ]: بن الحصین [قال له ابراهیم     «:چنین است 

التحیات لله و السلوات و الطیبات، السالم علیک ایها النبی و رحمه هللا             : اقول  : قال بنشینی چه گویی؟  
 أشـود ان مهمـداً أبـدک و         و برکاته، السالم ألینا و ألـی إبـاد هللا الـسالهین، أشـود أن ال إلـه اال هللا و                    

). ٢/٣٢٧ابـن حبّـان،   ( »قم لعنک هللا و أمـر بـه فـأخرج مـن سجـستان             : فقال له ابراهیم  : قال. رسولک
رغم آنکه  ت عربی را نداشته و مخرج حروف را، به    چنانکه پیداست او توانایی ادای درست حروف و کلما        

 .کرده است در شریعت  اهمیت دارد، رعایت نمی
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خوانده ) اراذل و فرمایگان( »اوغاد«ن نخستین کرامی را تر، این گروه از گروندگا مفصل
گروهی از ساکنان «نوشته وی، بعد از کوچ ابن کرام و همراهانش به نیشابور،  به. است

 در آن زمان، از ١بافندگی). همانجا( نیز به کرامیه گرویدند» بافندگان«ویژه  به »نیشابور
ی قصد دارد پست بودن خاستگاه اجتماعی ها بود، ظاهراً بغداد ترین مشاغل و پیشهپست

وران و از اقشار با این حال چون بافندگان، جزء گروه پیشه. هواداران کرامیه را نشان دهد
شدند، گرایش این گروه به کرامیه، به معنی نفوذ مذهب اجتماعی شهری محسوب می

ابوعمرو همچنین حکایت گفتگوی یک بزاز با . کرامی در میان افراد شهرنشین است
وران و بازرگانان به دهد که برخی از پیشهمازنی، از پیشوایان کرامیه، نیز نشان می

 ). ٦٦ـ٦٥رازی، (مذهب کرامی گرایش یافته بودند 
های تا نیمه دوم سده چهارم پیشوایان کرامی با رفتار زاهدانه خود، شماری از اقلیت

؛ ١٥٠نیشابوری،( به خود جلب کردند ها را ویژه یهودیان و مسیحیان و زرتشتی مذهبی به
عنوان ذمی، احتماالً در طول چهار سده اول هجری، در  ها، بهاین اقلیت). ٥/٤٤سمعانی، 
وری، بازرگانی و جز آن مشغول  های اقتصادی خاصّ همچون کارگری، پیشه فعالیت

ظ بودند و حق حضور و فعالیت رسمی در طبقات باالی جامعه را نداشتند و به لحا
 . ترین افراد جامعه بودند پایه حقوق اجتماعی و سیاسی، جزء دون

بن عمر درباره نهضت  عنوان پیشگوییِ عبدهللا به) آمیز چند طعن هر( روایتی دیگر نیز
شان کهنه هایجامه«براساس این روایت، هواداران کرامیه . کرامیه، در منابع موجود است

های ایشان ان آن بود که شکم پر کنند، رویهمتش. جمعیتشان از بهر طمع بود. بود
های طبقات فقیر و این جمله به وضوح ویژگی). ١٨٦ ؛ سمرقندی،٦٤رازی، (» .زرد

های کهنه، روی زرد و شکم خالی سه ویژگی اصلی  جامه. کندفرودست جامعه را ذکر می
میه در آشکار است که این روایت را مطابق با اوضاع کرا. طبقات فرودست جامعه است

کرامیه در . اند و نشانه پایگاه پست پیروان کرامیه است نیمه دوم سده چهارم برساخته
. این دوره برای پرکردن شکم خود، به اموال و امالک ثروتمندان و اشراف نیازمند بودند

. شد نیازی که موجب بروز رقابت و تضاد طبقاتی بین فرادستان و فرودستان جامعه می
عنوان مذهب توده مردم شناخته  یابی غزنویان، اندیشه کرامیه، به گام قدرتهن بنابراین به

                                                                                                                                            
المثـل ابریـشم    فـی . ند که براساس الیاف مورد استفاده، بافندگی خود مراتب مختلف داشت  ناگفته نما ـ  ١

بافی، نمدبافی، بوریا بافی و گلیم بافی و فرش بافی هر کدام جایگـاه خـود را داشـتند و بـه                       بافی، پشم 
 .، موقعیت و ارزش متفاوتی داشتندرغم اشتراک لفظ بافنده، از منظر اجتماعی
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عنوان مذاهب اشراف قرار  شد که مورد خشم پیشوایان مذاهب حنفی و شافعی و شیعی به می
وقتی این تضاد با عصبیت اجتماعی در نیشابور در کنار هم گذاشته شود، آنگاه مفهوم . داشت

. های اجتماعی را داشته اندازه استعداد حضور در چالشخواهد شد که این فرقه تا چ
سالطین غزنوی نیز قادر به اعتماد بر اشراف و مذاهب آنها نبودند و در نتیجه به سوی 

 .عنوان فرقه مورد حمایت دستگاه حاکمه برگزیدند کرامیه گرایش پیدا کردند و آن را به
  

 کرامیان و ترویج مذهب کرامی 
ع و ترویج مذهب کرامیه در جامعه، برای آشنایی با پایگاه شناخت چگونگی شیو

ها و  کرامیه برای رشد و توسعه خود از روش. اجتماعی پیروان این مذهب، راهگشاست
مند نشد، بلکه فقط با رویکردی نهادهای آموزشی معمول و امتیازهای حکومتی بهره

هیچ گزارشی از این دست، اگر چه . اجتماعی و فرهنگی توانست هوادارانی را جلب کند
برای دوره غزنوی در دست نیست، ولی با توجه به آنکه طبق اسناد و منابع، شیوه ترویج 

توان استنباط کرد  این فرقه در خراسان در دوره قبل و بعد از غزنویان یکسان بوده، می
 .که این شیوه در عهد غزنویان نیز تداوم داشته است

. ر مذهب کرامیه، رفتار زاهدانه پیشوایان این مذهب بودمهمترین عامل ترویج و انتشا
نوشته برخی از نویسندگان، در آغاز ظهور محمد بن کرام، حکمران وقت سیستان  به
سبب تقوا و پرهیز کاری وی، از قتل او صرف نظر کرد و وی را به خارج سیستان  به

در غرجستان، به محض حضور وی ). ٢/٣٠٥؛ سبکی، ٢/٣٢٧حبان، ابن(تبعید کرد 
حاکم نیشابوری با آنکه ). ١١١اسفراینی، (گروهی از مردم فریفته زهد و عبادت او شدند 

از کرامیه نیشابور، آزار فراوان دیده بود، شرح کاملی از رفتار زاهدانه محمدبن کرام آورده 
ت پس از آنکه وی را از نواحی تابعه هرات، راندند، به نیشابور رف). ٢/٣٠٤ سبکی،(است 

). ١١١اسفراینی، (سبب زهد و پرهیزگاری، فریفته او شدند  و گروهی از اهالی نیشابور به
دیگر پیشوای کرامی، ابو یعقوب اسحاق بن محمشاد، زاهد عصر خود بود که در اوایل 

ضمن بیان سخنان زهدآمیز وی به ) ٥/٤٤( سمعانی. زیست دوره غزنویان در خراسان می
 گروش بیش از پنج هزار نفر از اهل کتاب به وی سخن گفته نقل از حاکم نیشابوری از

بنابراین، تردیدی نیست که یکی از . دانداست، گویی این امر را نتیجه زهد او می
راهکارهای نفوذ و گسترش مذهب کرامی در خراسان بزرگ، پرهیزکاری، زهد و 

 . دنیاگریزی پیشوایان این فرقه بود
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های تبلیغ عقاید آنان مای کرامی نیز یکی دیگر از راههای جدلی و تربیتی علفعالیت
شهرت ). ٢٥٥، صمختصر؛ فارسی، ٢١٣، الفرق بین الفرقبغدادی، (در میان مردم بود 

برخی از علما بزرگ کرامی همچون ابوالقاسم هیصمی و ابوالحسن المذکّر  به عنوان 
رست برخی از مؤید آن است که مطابق اشاره د) ٥٩٥، ١٩٧،منتخبهمو، (فصّال 

های تبلیغی یکی دیگر از شیوه) ٨٧ـ٨٦، قلندریه در تاریخشفیعی کدکنی، (پژوهشگران 
این روش به گردش . کرامیه، روش فصّالی بود که بعدها به صوفیان و دراویش منتقل شد

عالوه با  به. شود افراد در کوی و برزن و بیان موعظه در قالب عبارات مسجع اطالق می
و ) ٤٨٨، ١٦، منتخبفارسی، (وران به مذهب کرامی یش برخی پیشهتوجه به گرا

، )٤٣٣ـ٤٣٢ حوقل،ابن(فعالیت آنها در بازار  پر رونق نیشابور در سده سوم و چهارم 
 .  توان تصور کرد که بخشی از عقاید کرامی از این طریق  گسترش یافته باشد می

چهارم به بعد، تأسیس نهادهای مهمترین راهکار برای توسعه عقاید کرامی، در سده 
در برخی از منابع به . بود) به جای استفاده از مسجد(ویژه مدرسه و خانقاه  آموزشی به

های ابوحاتم خطبی،  توان به مدرسه از آن جمله می. مدارس کرامی اشاره شده است
فارسی، ( اشاره کرد  صاعد بن محمد حیریوابومحمد طحیری ابوسعید بیشکی، 

). ١٧٣، ١٦٧، ...؛ رحمتی، چند نسخه خطی١٣٣، مختصر؛ همو، ٤٠٦، ٨٦، منتخب
نیز از تأسیس مدرسه کرامیان در محله شادراه بیهق، اندکی ) ١٩٤( ابوالحسن بیهقی

، به وجود هفده القندای از کتاب همچنین در نسخه. ق  خبر داده است .  ه٤١٤قبل از 
: ـ نک(ه چهارم اشاره شده است مدرسه معتزلی و کرامی در سمرقند، در اواسط سد

در برخی از گزارشها نیز از گردآمدن شاگردان بسیار در مجلس درس ). ٢/٩٦٤نفیسی، 
یاد شده است ) بدون اشاره به مکان خاص(عالمان کرامی یا اشتغال آنها به تدریس 

 ). ٢/٥٥٦؛ قرشی، ١٧٧، مختصر؛ همو، ٥٥٧، ٢٥٥، منتخبفارسی، (
در فرخی از منابع به . ر مکان عبادت، محل آموزش کرامیه بودندها نیز عالوه ب خانقاه

) ٥٠اس، . الف به نقل از فان٤٨ سمرقندی، گ(مدرسه ابوعبدهللا در هرات اشاره شده 
از آنجا که احتماالً مدرسه و خانقاه در فرهنگ کرامی، با هم تطابق داشته است . است

ید مدرسه ابوعبدهللا، همان خانقاه شا) ٤٤٧ـ٤٤٦، ..ها کدکنی، نخستین تجربه: ـ نک(
کرام در هرات بندر این صورت، نخستین خانقاه کرامی به دست خود محمد. باشد

 نیشابور را ٢٥١ابن کرام، قبل از ورود به نیشابور در هرات بود و در . ساخته شده است
ی در نتیجه و). ١٢/٩٧ابن جوزی،( پس از چهارده سال اقامت، برای همیشه ترک کرد
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بن محمد بن سلیمان  همچنین ابومحمد عبدهللا.  ساخته بود٢٣٧ خانقاه خود را پیش از
سجزی از همراهان و یاران محمدبن کرام، بعد از تبعید و مهاجرت ابن کرام به 

ریزی کرد المقدس، به سمرقند مهاجرت کرد و در آنجا خانقاهی برای کرامیان پایه بیت
کرام، پیروانش بر مزار او بعد از مرگ ابن.  کرامیان بودکه دومین خانقاه) ٣١٠نسفی، (

ترین خانقاه  نیز معروف) ١٥٣( مقدسی). ١/٢٩٢جورقانی، (گرد آمده و معتکف شدند 
 . المقدس دانسته است کرامی را در بیت

در سده چهارم، خانقاه به صورت مطلق برای اشاره به مکان تجمع و عبادت کرامیه 
، ١٥٦، ١٥٣، ٣٦( مقدسی). ٢/٣٤٠؛ یاقوت حموی، ٣٩٩بلخی، (رفته است  به کار می

و هرجا از . کار برده است ، واژه خانقاه را فقط برای کرامیان به)٢٩١، ٢٥٣،٢٨٠، ١٩٧
زاهدان متصوفه ذکری به میان آورده، به مسجد یا رباط اشاره کرده و به خانقاه اشاره 

ششم برای اشاره به مکان عبادت و از سده ). ٣٢٩، ٣١٩، ١٦٢، ١٠٦همان، (نکرده است 
، ٧٩، منتخبفارسی، (آموزش صوفیان، گاه از رباط، دویره یا خانقاه استفاده شده است 

رسد هرجا که به نظر می). ٥٩٢، ٥٣٧، ٥٢٢، ٤٨٦، ٤٤٧، ٤٤٤، ٣٩٤، ١٩٥، ١١٣
نت ای که در ابتدای سلطاند، خانقاهی نیز بوجود آمده بود؛ به گونهکرامیان حضور داشته

غزنویان، کرامیان در نواحی گرگان، طبرستان، مرو، سمرقند، جوزجان، ختل و فرغانه 
 ).٢٥٣مقدسی، ( های داشتند خانقاه

های کرامیان، اطالعی در دست های آموزشی و عبادی مرسوم در خانقاه درباره شیوه
 نستانبا ما) یا معرّّب آن خانقاه(با توجه به مشابهت زبانی و لفظی خانگاه . نیست

، حدودالعالم(و این که معابد مانوی در سمرقند، خانگاه خوانده شده ) پرستگاه مانویان(
های مانویان و بوداییان با کرامیه در نواحی شرق  و نیز تطابق جغرافیایی زیستگاه) ١٠٧

خراسان در قرون نخستین اسالمی، از طریق مقایسه بین مانستان با خانقاه کرامیان، 
. های کرامیه، دست یافت های آموزشی و عبادی خانقاه رخی از ساز و کارتوان به ب می

: ـ نک(ها، مانع از استنتاج علمی دقیق است  ها در باره مانستان هرچند عدم کفایت داده
Utas, 2/655-64 .(از اشاره مقدسی)ها، آید که کرامیه در این خانقاهبرمی) ١٥٣

این جلسات معلوم نیست، اما با توجه به انعقاد موضوع . اندکردههایی برگزار می نشست
همچنین به . آن در خانقاه، بایستی با تعبد، زهدورزی و مسایل مذهبی مرتبط بوده باشد

را درباره مراسم و پذیرایی ) ١٥٣الملل والنحل، ( رسد بتوان گزارش بغدادی نظر می
 .  مربوط دانستهای انجام شده در خانقاهماهانه و هفتگی ابن کرام با برنامه
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رو شاید بتوان  ای به مسجد یا مساجد کرامی در منابع یافته نشد، از این تقریباً هیچ اشاره
اساس، عبادت،  گفت که در مذهب کرامی، خانقاه، کارکردهای مسجد را داشته و براین
بررغم . شده است آموزش و رایزنی در خصوص مسایل و مشکالت جامعه در خانقاه انجام می

ترین پایگاه   ابهاماتی که در کارکرد خانقاه وجود دارد، تردیدی نیست که خانقاه مهمهمه
به نقل از یکی از بزرگان کرامیه برای اثبات ) ١٩٧( مقدسی. ترویج عقاید کرامیه بود

گسترش این فرقه در سیسیل و اطراف دریای مدیترانه، به وجود هفتصد خانقاه در آنجا 
رسد نظر می به) ٤٩فان اس، : ـ نک(س قاعده کرامی تحریم المکاسب بر اسا. اشاره کرده است
های کرامی، دست از زندگی مادی شسته و زندگانی خود را وقف عبادت ساکنان خانقاه

در حالت جمع ولییان یا (بنابراین اشخاصی که در خانقاه حضور داشتند و ولی . اند کرده می
، از فرهنگ )٤٤٨ـ٤٤٥ ،...ها دکنی، نخستین تجربهشفیعی ک: ـ نک(شدند خوانده می) اولیاء

بخشی اجتماعی  ترتیب خانقاه مرکزی برای هویت این به. شدندمند میکالمی مشترک بهره
به کرامیانی بود و از این طریق، کرامیان توانستند تأثیر عمیقی بر تحول نظام و نهادهای 

 .ر عام  بگذارندآموزشی در خراسان به طور خاص و در جهان اسالم به طو
  

 کرامیان و  تحوالت اجتماعی 
پس از یک سده تبلیغ و کوشش پیشوایان کرامی، تعداد هواداران کرامیه در خراسان 

در اواخر .  خوانده است١»شمار گروه بی«آنها را ) ٥/٤٣(بزرگ به حدی رسید که سمعانی
ر کرامیان در آن شهر سده چهارم، وقتی آل افراسیاب نیشابور را گرفتند، از فزونی شما

الدین ابوبکر حصنی تعداد کرامیان خراسان را بالغ بر  تقی). ٣٩٣جرفادقانی،( بیمناک بودند
مارگولیوث براساس برخی شواهد و آمارهای ارائه شده، ). ٤٤حصنی، ( داند تن می٧٠٠٠٠

). Margoliouth, 2/820 ( تن تخمین زده است٢٠٠٠٠شمار کرامیان نیشابور را حدود 
 تن ١٠٠٠٠٠برخی، جمعیت نیشابور را در دوره آبادانی و پیش از حمله سلجوقیان، 

 اند  تن تخمین زده٤٠٠٠٠ای  وعده) Bulliet, The Patricians, 9-10( اندبرآورد کرده
)Bosworth, The Ghaznavids, 317 .( ،بنابراین شمار قابل توجهی از جمعیت نیشابور

های کافی، آمار و ارقام سبب فقدان داده  بدیهی است که به.اند از هواداران کرامیه بوده
تواند فزونی و  ارائه شده بر مبنای حدس و گمان است؛ اما مقایسه میان این آمارها می

 .انبوهی جمعیت کرامی مذهب در نیشابور را نشان دهد

                                                                                                                                            
 .»حصون بنیسابور و هراة و نواحیها علی مذهبه یقال لکل واحد منهم الکرامیعالمً الی«ـ ١
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  کرامیه و قشربندی اجتماعی ـالف
ترین ایالت ایران در قرون  ترین و شرقی عنوان بزرگ وضع اقتصادی و اجتماعی خراسان به

حمالت ایالت . شدت با موقعیت جغرافیایی آن پیوند خورده بود نخستین اسالمی، به
و تاخت و ) ٨٨، ٨٦، حدودالعالم(بیابانگرد غیرمسلمان به صفحات شمالی این ایالت 

 تازهای خوارج سیستان از سمت جنوب تا اواسط سده سوم، امنیت خراسان را زایل
؛ )٧٩، الفرق بین الفرق؛ بغدادی، ٢٦٧ـ٢٦٦، ٢٢٧، ٤٩، ٤٥ـ٤٤ بیهقی،( ساخته بود

چنانکه تا اواخر سده سوم هجری، این ایالت در قیاس با دیگر  ایاالت ایران، فقیر 
). Bosworth, The Transition from Ghaznavid, 288-293: ـ نک( شدمحسوب می

قالل داخلی به اشراف خراسان همچون طاهریان و اگر چه از آغاز سده سوم، با اعطاء است
های بلندی در جهت توسعه اقتصادی خراسان سامانیان، وضع خراسان متحول شد و گام

های  برداشته شد که در سده چهارم به ثمر نشست، اما همه این مسایل مرهون کوشش
تشکیل طبقه اشراف و فرادستان جامعه بود و طبقات فرودست که اکثریت جامعه را 

 . دادند، در این امور دخالتی نداشتندمی
از طرف دیگر، نظام قشربندی اجتماعی حاکم بر جامعه عهد ساسانی، در این ایالت 

در آن نظام، فقط با اجازه شخص شاه فرد یا افراد یک قشر یا طبقه اجتماعی . نیز مرسوم بود
رنه همه افراد محکوم بودند که توانستند از طبقه خود خارج و به طبقه دیگری بروند، وگمی

ای که به دنیا آمده بودند زندگی کنند و این به معنای تداوم زندگی تا پایان عمر در طبقه
در آن سیستم طبقاتی، برخی از گروهها و اقشار در . پدران توسط فرزندانِ هر طبقه است

ن، اسواران و توان به واسپوهران، دهقانا طیف حاکم حضور داشتند که از این میان می
فتوحات اسالمی در مناطق مختلف به دو . اشاره کرد) والیان ایاالت و والیات(شهرداران 

با توجه به شرایط خاص خراسان، عموم شهرها و . و صلح انجام گرفت) عنوه( صورت جنگ
در فتح به صلح، بزرگان اجتماعی و رؤسای . والیات آن، بدون نبرد جدی و با صلح فتح شدند

های مختلف، نواحی زیر فرمان خود را در قبال برخی  ر و ناحیه با بستن عهد و پیمانهر شه
ها و فتح شهرهای برای آگاهی از متن این صلحنامه(کردند  شرایط به مسلمانان تسلیم می

ترین شرط در این معاهدات،  مهم). ١٢٩ـ١٢٥؛ نیشابوری، ٣٩٦ـ٣٩٠بالذری، : ـ خراسان نک
حفظ دین مردم و موقعیت اجتماعی اشراف و بزرگان  ه اعراب وپرداخت مبالغی مشخص ب

رو بررغم مغایرت اسالم با  از این). ١٧٢ـ١٧١، ١٣٢، ١١٣ـ١١٢، ٤٠ـ٣٣شعبان، : ـ نک( بود
هرچند ( های شرقی قلمرو ساسانی نظام اجتماعی طبقاتی ساختار طبقاتی، در بخش

  .دست نخورده باقی ماند) غیررسمی
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توان دریافت که روح کلی حاکم بر ساختار اجتماعی جامعه   میبراساس برخی شواهد
جامعه ایران در عصر ساسانی، . ساسانی تا اواخر سده چهارم همچنان فعال و پابرجا بود

از ). ٤٣٢ـ٤٢٥سن، کریستن( ای نیمه کاستی با ساختار قشربندی متصلب بود جامعه
د، براساس متن برخی از آنجا که بیشتر شهرها و نقاط خراسان با صلح فتح شدن

های مضبوط در متون، اعراب مسلمان در ازاء دریافت خراج معین، این والیات  صلحنامه
 را کامالً به دهقانان و بزرگان واگذار کرده و در امور داخلی آنها هیچ دخالتی نداشتند

هیچ سند و مدرکی هم دال بر مداخله خلفای اموی و عباسی در ). ٣٩٥ـ٣٩٠بالذری، (
در سده سوم . های اجتماعی وجود ندارد مور داخلی خراسان و کوشش برای تغییر سنتا

قصد تغییر میزان و شیوه خراج ) ق٢٣١ـ٢١٣: حک( نیز وقتی که عبدهللا بن طاهر
های صلح نیشابور را داشت با مخالفت بزرگان آن شهر روبرو شد که با استناد به قرارنامه

 بیهقی). ١٣٠نیشابوری، ( ور امیر طاهری سرباز زدندبا اعراب مسلمان، از پذیرش دست
ای مختصر  آمیز به تاریخ سامانیان، با اشاره در اوایل سده پنجم با نگاهی حسرت) ٢٥٠(

هم امام بزرگ بود «اجتماعی عهد سامانی آورده که بوبشر تبانی  ـ به ساخت اداری
شریف سخت بزرگ بوده بروزگار سامانیان و هم ساخت زر داشت و بدان روزگار این ت

بنابراین تا اواخر سده چهارم، اعطاء امتیازات اجتماعی . »است که کارها تنگ گرفته بودند
گشت، تحت  که به نحوی موجد یا موجب تغییر در پایگاه و طبقه اجتماعی افراد می

در ) ٤٥٨ـ٤٥٧( بنابر گزارشی دیگر از بیهقی. پذیرفتسهولت انجام نمی کنترل بود و به
های  زپسین سالهای سده چهارم، هنوز در خراسان، طبقه اشراف با پوشش و نشانهبا

شدند تا از اغیار متمایز  خاصی همچون غاشیه و امثال آن در مجامع عمومی ظاهر می
های اشرافی همچون خاندان کامکار و میکالی  بسیاری از این اشراف یا خاندان. باشند

: ـ نک( رساندندهای نژاده دوره ساسانی می اننسب خود را به دوران باستان و خاند
درستی یا نادرستی این ). ١٠٠٨ـ٢/٩٦٩؛ نفیسی، ١١٧فندق،  ؛ ابن٣٣٢: ١٣٦٣گردیزی، 

های  ها اهمیتی ندارد، آنچه مهم است اینکه باور عمومی جامعه در سدهنامهادعا و نسب
ها را  ین خاندانسوم و چهارم، این انتساب و حرمت و قدمت و امتیازهای اشرافی ا

، منتخبفارسی، ( کرد العزّ و االماره و الثروه یاد می پذیرفته بود و از آنها با عناوین بیت
های اسالمی را چنان تحت  این وضع حتی مناصب و خاندان). ٤٦٦، ٢٧٢، ٢٥٩، ٧٢

تأثیر قرار داده بود که از ابتدای ورود اسالم تا اواسط سده پنجم، به مدت بیش از 
همو، (  سال، منصب خطابه نیشابور در انحصار خاندان قشیری قرار داشتچهارصد
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های نخستین هجری  رو نظام اجتماعی خراسان در طول سده از این). ٢٨٤، مختصر
ی اجتماعیِ عهد ساسانی )یا حداقل بخش اعظم سنتها(ها  تغییر چندانی نیافت و سنت

 .در آن منطقه همچنان تداوم یافت
 در دوره اسالمی، تنها حق انحصاری تحصیل علم، از دست طبقات رسد کهنظر می به

طبیعتاً افرادی از طبقات پایین . اشرافی خارج شد و هر فرد مشتاقی حق تحصیل یافت
توانستند در طبقه فقها، کُتاب، دیوانیان، علما و دانشمندان با تحصیل و کسب علم می

، ولی برای افرادی که توان یا اشتیاق مند شوندوارد شده و از امتیازات اجتماعی بهره
های  تحصیل نداشتند، همان ساختار اجتماعی قدیمی در ترتیب مشاغل و فعالیت

بنابراین در دوره محمود غزنوی، ساختار دو قطبی جامعه متشکل . اقتصادی تداوم یافت
بارت در طبقه حاکم یا به ع. از اقلیت اشرافی و اکثریت توده فقیر همچنان پابرجا بود

، )شاه، شاهزادگان و وابستگان آنها(تر در هرم قدرت، بعد از خاندان سلطنتی  دقیق
و برخی از ) اشراف، دهاقین( داراننظامیان یا سپاهیان، علما، قضات، دیوانساالران، زمین

 ، ٢٠بیهقی، (اند  خوانده شده» اعیان« که در منابع بازرگانان برجسته حضور داشتند
مشتمل بر کشاورزان، بازرگانانِ ) رعایا(ه محکوم یا فرودست، افراد تودهدر طبق). ٤٢ـ٤١

وران و جز آن قرار داشتند که همواره عنصر اصلی اجتماع را تشکیل  پا، پیشه خرده
این افراد به هر . دادند و بسیاری از آنها به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در فشار بودند می

شان را بهبود خواهد بخشید، اقتصادی و اجتماعینهضت و جریانی که مدعی بود، وضع 
کرامیه یکی از گروههای مذهبی بود که همواره به بهبود اوضاع طبقات . پیوستند می

 . داد فرودست جامعه وعده می
های تبلیغی فرقه کرامیه اگر چه با گروش افراد فقیر و فرودست آغاز شد، اما با شیوه

را در هم شکسته و در میان افراد طبقه فرادست خود موفق شد مرزهای طبقاتی سابق 
چنانکه در دوره محمود غزنوی شماری از قضات، سفرا، کُتاب و دیوانیان، . نیز رسوخ کند

). ٣٩٥؛ جرفادقانی، ١٠٨، مختصر؛ فارسی، ١٢٦ابن منور، ( در جرگه کرامیه بودند
دهد که مذهب کرامی چنان در  انتخاب پیشوای کرامی به ریاست شهر نیشابور نشان می

به عبارت . های مختلف رواج یافته بود که توانایی اداره شهر را داشت بین افراد و گروه
های مختلف اقتصادی و دیگر اداره حکومت شهر یا کشور فقط از طریق افرادی با توانایی

ذیر بود، وقتی کرامیان چنین توانایی را داشتند به معنای آن است که در پ ای امکانحرفه
اند؛ چنانکه بعدها نیز در عهد  میان مشاغل مختلف الزم برای حکومت، هوادارانی داشته
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سلطان سنجر سلجوقی، برخی از بزرگان کرامی در ارکان حکومت سلجوقی حضور 
 ).٩٠،منتخبفارسی، (داشتند 

مود غزنوی، پیروان کرامیه در میان اقشار مختلف جامعه از فقیر در دوران سلطان مح
پس از تغییر نظر محمود نسبت به کرامیه، ریاست شهر به . و غنی نفوذ یافته بودند

حسنک وزیر از خاندان میکالی واگذار شد و او با شدت تمام، قواعد مربوط به دوره 
پانزده سال بعد، وقتی . ریزی کرد تسلط کرامیه را تغییر داد و قواعد جدیدی را پایه

مسعود به نیشابور آمد، رئیس کرامیه را مورد تفقد قرار داد و در پاسخ به شکایت بزرگان 
رسمهای «و اعیان نیشابور از ظلم و ستم مرتبط با قواعدِ حسنکی، مسعود دستور داد تا 

مه برسم قدیم حسنکی نو را باطل کنند و قاعده کارها بنشابور در مرافعات و جز آن ه
اهالی نیشابور از این فرمان خیلی خوشحال شدند و قاضی صاعد ). ٤٢بیهقی، (» باز برند

بر ایشان که ... خاندان میکالیان خاندانی قدیم است«حنفی به سلطان گزارش داد که 
و سلطان دستور ) ٤٣همان، (» اند ستمهای بزرگ است از حسنک و دیگران مانده

 .ا را نیز صادر کردرسیدگی به احوال آنه
جای کرامیه، به  حسنک، بعد از تصدی ریاست شهر، به) ٣٢٤ـ٢/٣٢٣( نوشته عتبی به

بنابر گزارش بیهقی افرادی از خاندان میکالی . آزار و تعقیب هواداران کرامیه پرداخته بود
-یرو به نظر م نیز مورد ظلم و ستم قرار گرفته بودند و از این) یعنی همان خاندان حسنک(

های بیهقی  گزارش. اند رسد که بخشی از اعضاء خاندان میکالی نیز با کرامیه همکاری داشته
دهد که  قواعد و رسوم دوران غلبه کرامیه، مورد قبول اکثریت جامعه بود و برخی نشان می

سلطان مسعود نیز در حالی که هنوز در . آن بودنداز بزرگان و اعیان نیشابور نیز خواهان 
ابت با برادرش محمد بود و برتخت ننشسته و برای جلب هوادار در تکاپو بود، در حال رق

خواجه ابوالقاسم، از . عنوان اقدامی برای افزایش محبوبیت خود پذیرفت خواست آنها را به
ای  مدرسه٤١٤رسید، پیش از بزرگان بیهق، که از جانب مادر، نسبش به خاندان میکالی می

 ساخت، اما سلطان محمود، او را مؤاخذه کرد، ولی در دوره مسعود برای کرامیان در بیهق
قواعد عهد محمود را باطل شد، خواجه ابوالقاسم به حکومت بیهق رسید با استقبال عمومی 

بنابراین، فرقه کرامی در اوایل سده پنجم، موفق ). ١٩٥ـ١٩٤ابن فندق، ( اهالی روبرو گشت
اعی در نیشابور، افراد طبقات فرودست و فرادست شد با درهم شکستن نظام قشربندی اجتم

توان گمان کرد که اقدامات حسنک  اگرچه، می. های خود در کنار یکدیگر بنشاندرا در خانقاه
ای  شدید بود که اشراف منطقه،  اندازه در اجرای سیاستِ محمود برای بهره کشی از اعیان به

 .به ظلم و جور دوران کرامیان راضی شده بودند
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 » عصبیت«های اجتماعی کرامیان و چالش ـ ب
 میان گروههای مختلف ترین مسایل در تاریخ قرون میانه اسالمی، چالش یکی از مهم

شهر نیشابور کرسی . خوانده شده است» عصبیت«اجتماعی در شهرها بود که در منابع 
بسیار مختصر های  اشاره. بود» عصیبت« اجتماعی ترین مراکز چالش خراسان، یکی از مهم

ها ریشه وقوع این عصبیت) دست کم در نیشابور(دهد که ابوعبدهللا مقدسی، نشان می
 اجتماعی میان گروهها و دستجات مختلف داشت تا منازعات  ـهای سیاسیدر رقابت

ها را به  ریچارد بولیت چگونگی و دالیل این رقابت). ٢٦٣ـ٢٦٢مقدسی، ( دینی و مذهبی
 مورد بررسی قرار داده استصورت مشروح و مفصل 

(Bulliet, The Patricians…, 28-47; Bulliet, The Political…, 74-78.) 
با توجه به موقعیت جغرافیایی و اداری نیشابور، در طول قرون چهارم تا ششم 
هجری، گروههای مختلف اجتماعی در آن ساکن شده و هر یک از آنها برای تصاحب 

نوشته   اجتماعی شهر با یکدیگر رقابت داشتند به ـسیاسیمناصب اداری و امتیازهای 
بیش از چهل محله داشت که ) کالن شهر(عنوان شهری بسیار بزرگ  منابع، نیشابور به

آمیز مقدسی، هر یک از این محالت به اندازه نصف شهر شیراز وسعت و در بیان اغراق
به وضوح نشان روایت مقدسی ). ٢٤٧؛ مقدسی، ١٢٢نیشابوری،(جمعیت داشتند 

های اجتماعی در نیشابور از اوایل سده سوم آغاز شده و در اواخر دهد که عصبیت می
بخش شرقی آن با نام حیره و . سده چهارم، شهر را به دو قسمت رقیب تقسیم کرده بود

های دایمی بر سر مسایل  محل درگیری) مناشک(بخش غربی آن با نام منیشک 
اشرف محالت، مقام اولیاء و بازار حیره «محله حیره . )٢٦٢مقدسی، (  بودمذهبیغیر

چنانکه بازار از حیره آغاز شده و قریب به یک فرسخ امتداد » اعظم اسواق شهر بود
؛ ١٢٢نیشابوری، (داشت، که توسط حسنک وزیر همه آن بازار سرپوشیده شده بود 

نشین و مکان یانروشنی معلوم است که حیره محله اع از این روایت به). ٢/٣٢٨عتبی، 
در برخی از منابع، علویان ). ١٣٣ـ١٣٢، ١٢٣ـ١٢٢نیشابوری، ( زندگی علما و تجار را بود

و شیعیان در نیشابور دوره غزنویان، گروهی متنفذ و همردیف خاندان صاعدی که 
، ٢٠؛ بیهقی، ٢/٥٦عتبی، ( اند دار قضاوت و ریاست شهر بودند، دانسته شده معموالً عهده

نشین رو سادات علوی و پیشوایان شیعه در محالت اعیان ، از این)٦٨ابن منور، ؛ ٥٠، ٤٢
 . به ویژه حیره ساکن بود

. و ساکنان آن هیچ اطالعی در دست نیست) مناشک( از جزئیات محله منیشک
مقدسی عصبیت و کشمکش بین حیره و منیشک، عصبیتی غیر مذهبی دانسته که 
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شاید از این گزارش ). ٢٦٣مقدسی، ( عه مبدل شدبعدها به عصبیت بین کرامیه و شی
با توجه به . بتوان متیجه گرفت که شیعیان ساکن حیره و کرامیان ساکن منیشک بودند

توان دریافت که در محله منیشک، طبقات تهیدست  بافت اجتماعی هواداران کرامیه، می
قابتی طبقاتی بود که ظاهراً کشمکش اولیه بین این دو محله نیز ر. اندجامعه ساکن بوده

بعد از قدرت یافتن کرامیه، با هدف تصدی مناصب اداری در شهر، رنگ و روی مذهبی 
توان ادعا کرد که فرقه کرامیه، با رویکرد بنابراین، می. بین شیعه و کرامیه به خود گرفت

اجتماعی مخصوص به خود، طبقه فقیران را به خود جلب کرده و سپس به رقابت با 
رای تصدی مناصب اداری پرداختند و این رقابت به شکل عصبیت و چالشهای اعیان ب

 .اجتماعی بین این فرقه با فرق دیگر ظاهر شد
همان، ( در شهر هرات نیز، بین کرامیه با گروهی موسوم به عملیه کشاکش وجود داشت

ند، ا از هویت عملیه، اطالعی در دست نیست، ولی چون کرامیه، فرقه مذهبی بوده). ٢٦٣
از . شده استمنطقی است که تصور شود عملیه هم به پیروان یکی از فرق مذهبی اطالق می

آنجا که مقدسی در جای دیگر، مذهب غالب اهل هرات را حنفی دانسته و تصریح نموده که 
، به نظر )٢٥٣همان، (در آن شهر مذهب کرامی و مذهب شافعی دارای جذابیت هستند 

یه، هواداران شافعی باشد که در هرات، همچون کرامیان در اقلیت رسد که منظور از عملمی
البته ممکن . یابی به منافع اجتماعی و اقتصادی کوشیدند بودند و برای جلب هوادار و دست

 در برابر متساهالن در  کهاند بوده  عملیه همان معتقدان به عمل به فقه، یعنی متشرعاناست
 .اند ن نام شهرت یافته بدیهایی از صوفیه   طیفیعنیفقه 

انتخاب پیشوایی کرامی به ریاست شهر نیشابور، عالوه بر افزایش نفوذ و اقتدار 
کرامیه در جامعه، به آنها اجازه داد تا با تصدی امور و مناصب در جهت افزایش ثروت و 

از جزئیات اقدامات آنها در این زمینه گزارشی در دست نیست، جز . قدرت خود بکوشند
 توسط آنها اشاره کرده است  ابونصر عتبی، با ابهام، به اخذ مقادیر زیادی رشوه بهاینکه

 وزیر ـ حسنکهمچنین با تأمل در اقدامات رئیس جدید شهر، ). ٢/٣٢٥ منینی،  ـعتبی(
. های اجتماعی کرامیه در طول اقتدارشان پی بردتوان به بخشی از نابسامانی  میـ
میان بیوه زنان و ارباب نعمت و جاه «زمان حسنک وزیر در ) ٤٠٠( نوشته جرفاذقانی به

بر اهل بازار و محترفه ... هر گشت و در تعزز و تغلب بسته شدسویتی بانصاف ظا
راه تظاهر . کردمحتسبی امین گماشت تا در اعتبار موازین و مکاییل احتیاط بلیغ می

درابواب تعامل دست بخمر و زمر و محظورات شرع بربست و عوام را از فضول و تحامل 
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این عبارات به وضوح، از برخی مشکالت اجتماعی که کرامیه بر جامعه تحمیل . »بداشتند
ترین گروه اجتماعی در  اگر بیوه زنان را فقیرترین و ناتوان. داردکرده بودند، پرده برمی

ب شود که در عهد فتنه کرامیه، طبقات فرودست برای تصاحنظر بگیریم، آنگاه معلوم می
های اجتماعی به وجود آورده ثروتِ اشراف و ثروتمندان به زور متوسل شده و درگیری

ای قانونمند  بودند که اکنون رئیس جدید توانسته بر اساس عرف رایج اجتماعی رابطه
ر دوره کرامیان دهد که دنشان می» محتسب امین«تأکید بر انتصاب . بین آنها ایجاد کند
هایی در مقیاس و مکیال وجود داشته که رئیس جدید در صدد نظمی در بازار شهر، بی

های اجتماعی عوام یا توده مردم  نظمی تر از همه اینکه منشأ بی رفع آن برآمد و مهم
از آنجا که هواداران . اند که به تعرض به دیگر طبقات اجتماعی روی آورده بودند بوده

ها همه برآمده از ناحیه نظمیبیاند، معلوم است که این کرامی از توده مردم بوده
را به ستوه آوردند تا به دربار » اعیان«هواداران کرامی بود که طبقات اشرافی یا همان 

بنابراین، چالش کرامیه عالوه بر رقابت ). ٢/٣٢٠ منینی،  ـعتبی( سلطان شکایت برند
 .برای تصدی مناصب، کسب منافع اقتصادی نیز بود

 

 ی کرامیه و محنه مذهب ـج
 خوانده شده» فنته« در خراسان، که در منابع، برپایی و اجرای اولین محنه مذهبی

ویژگی اساسی خراسان در . ترین حادثه در تاریخ کرامیان است ، مهم)٣٩٩جرفادقانی، (
قرون نخستین اسالمی، بافت مذهبی متنوع آن بود که نتیجه تساهل و تسامح مرسوم 

اگر چه منابع . بار نقض کردند ین قاعده را برای نخستیندر این منطقه بود، اما کرامیه ا
دوره غزنوی، نخستین همکاری بین محمود غزنوی با پیشوایان کرامی را به بعد از حمله 

، براساس خطابه )جرفادقانی، همان(اند   نسبت داده١ ق٣٩٦افراسیاب به نیشابور در  آل
 ق که حاوی مطالبی درباره ٣٩٥بن محمد کرامی در حضور خلیفه بغداد در  عبدالسالم

خدمات محمود به خلیفة مسلمانان بود و همچنین استقبال گرم و رسمی علمای همه 
توان آغاز همکاری  وضوح می ، به)٢٥٦، ص مختصرفارسی، ( فرق از این عالم در نیشابور

                                                                                                                                            
بن اسـحاق را بـه   ان حمله به نیشابور، ابوبکر محمـد مطابق روایات غزنوی، لشگریان افراسیابی در جری      ـ  ١

محمد بن  . خاطر فراوانی هوادارانش و برای ممانعت از شورش این هواداران، اسیر کرده و با خود بردند               
لذا . اسحاق بعد از مدتی از دست سپاه افراسیابی گریخت و این اقدام در نظر سلطان محمود جلوه کرد                

 ).٣٩٣جرفادقانی، ( بن اسحاق را به ریاست شهر گماشت راندن افراسیابیان، ابوبکر محمدبعد از
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 ٣٩٠بین محمود و کرامیه را به اوایل حکومت محمود بر خراسان در سالهای نخستینِ دهة 
 ٤٠٢های موجود، قاضی صاعد حنفی وقتی از حج سال  بر اساس داده. ق مربوط دانست

آمیز نمود،  مراجعت کرد، ابوبکر محمد را در حضور سلطان تخطئه و محکوم به عقاید بدعت
اما چنانکه معلوم است چرخش سیاست . لذا محمود در حمایت کرامیان سست گردید

از آنجا که موسم حج در .  اداری او بود ـهای سیاسی محمود از کرامیه به حنفیه، انگیزه
 این ٤٠٣های اولیه سال بعد یعنی   برگزار شد، قاضی صاعد در ماه٤٠٢آخرین ماه سال 

مناظره را انجام داد و در مناظره بعدی نیز ابواسحاق اسفراینی، کرامیان و ابوبکر را محکوم 
براین اساس، بر خالف تصور . ا کشیدکرده و در نتیجه در همان سال دست از حمایت آنه

دوران اقتدار دنیوی کرامیان بایستی بیش از ) ٥٣اس، . فان (نادرست برخی از پژوهشگران
بدون ارائه ) و به پیروی از وی ماالمود( باسورث.  بوده باشد٤٠٣ تا ٣٩١سال از حدود ١٠

یج اسالم به جبال غور مأخذ، مدعی هستند که بعد از این تاریخ، محمود کرامیه را برای ترو
، ولی اشاره فصیح )٦٣؛ ماالمود،Bosworth ,The Early Islamic …, 127-129(اعزام کرد 

به انتشار عمومی اسالم در غور در اوایل سده ششم  و عمومیتِ مذهب کرامی ) ٢/٢٤٣( خوافی
چه رییس اگر. کند این امر را تأیید می) ٦٧؛ رازی، ١٢/١٥١ابن اثیر، (در اواخر سده ششم 

کرد و بعد از مرگ سلطان محمود، در یازدهم  صورتی معمولی در نیشابور زندگی می کرامیه، به
، مورد )١٢، منتخبفارسی، : ـ برای مرگ او نک(  یعنی تنها چند روز قبل از مرگش٤٢١شعبان 

، اما چنانکه )٤٢بیهقی، ( قرار گرفت) ق. ه٤٣٢ـ ٤٢٢: حک(تفقد سلطان جدید یعنی مسعود 
از اهمیت فرقه کرامی ) Bosworth, Karrāmiyya, 669: ـ نک( اند رخی به درستی اشاره کردهب

به هرحال این عملکرد . عنوان جریانی اثرگذار در حوادث اجتماعی خراسان کاسته نشد به
عنوان نخستین نمونه حمایت رسمی حکومت از یک مذهب در خراسان بود که  کرامیه، به

» سیاست بدعتگذاری«لت منجر شد و برخی از محققان، آن را محنه مذهبی در آن ایا
در ادامه تنها ابعاد اجتماعی این محنه در برخورد با سایر فرق و ). ٧٠ـ٥٥ماالمود، ( اند خوانده

 :شود مذاهب در سه محور بررسی می
 

  کرامیه و تصوف  ـالف
زیادی بین آن فرقه با تأمل در تعالیم و رفتارهای منسوب به فرقه کرامیه، شباهت بسیار 

مرکز تجمع . اند خوانده» الزاهد«بیشتر منابع، پیشوایان کرامیه را . دهدتصوف را نشان می
نامیده شده و در مقاطعی بین صوفیان و کرامیان روابط دوستانه بوده » خانقاه«صوفیان 
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نظر  بهبنابراین، در نگاه اول ). ٥٠ـ٢٩، ...شفیعی کدکنی، روابط شیخ جام: ـ نک( است
رسد که همسویی قابل توجهی ببن کرامیان و صوفیان بوده باشد، اما مطالعه منابع، می

چنانکه در اوایل . دارداز وجود نوعی نقار بین کرامیه و برخی از فرق تصوف پرده برمی
 صوفیانه منسوب به وی، ریزی نحلة سده پنجم هجری، با ظهور ابوسعید ابوالخیر و پی

تنش میان آنان در نیشابور آغاز  واکنش در قبال وی برخاست و پیشوای کرامی به
گری و  ای، فتنهدر این نقار، رهبر کرامیه به همراهی قاضی صاعد حنفی، در نامه.شد

عوامفریبی ابوسعید را به دربار غزنه گزارش داد و از سلطان، درخواست مجوز برای 
ت سلطان، ابوبکر محمد پیشوای پس از موافق). ٧٢-٦٨منور،  ابن( مجازات آنها کرد

اگر چه . کرامی تصمیم داشت همه صوفیان منسوب به ابوسعید را از دم تیغ بگذراند
دهد، ولی به نظر منور، عدول وی از این تصمیم را به کرامات شیخ ابوسعید نسبت می ابن
 رسد که انتشار این خبر و هراس صوفیان از این امر، نوعی آشفتگی و اضطراب درمی

منور انعکاس یافته و در نتیجه، برخی بزرگان مذهبی  شهر به وجود آورد که در کتاب ابن
. و سیاسی نیشابور وساطت کرده و مصالحه و سازش بین ابوسعید و کرامیه ایجاد کردند

چرا رئیس فرقه زهدگرای کرامی، با این زاهدان و صوفیان مخالف بود؟ سکوت منابع 
رسد که محبوبیت شیخ ابوسعید و نظر می  و متقن است، اما بهمانع از ارائه پاسخی دقیق

توانایی او در جلب نظر توده مردم، او را بیمناک ساخته بود، زیرا پیروان کرامی اکثراً از 
رفت که سبب زهد سران کرامی بدانها پیوسته بودند و بیم آن می توده مردم بودند که به
 . شسته و به مرشد جدید یعنی ابوسعید بپیوندندتر، دست از کرامیه با دیدن زاهدی قوی

 
  کرامیه و تشیع ـب

سبب باورهای ویژه درباره امامت منصوص، در تقابل آشکار با دستگاه خالفت  تشیع به
قرار داشت و همه فرق اهل سنت که اعتقاد به مشروعیت دستگاه خالفت داشتند با 

ترین و بیشترین  این فرق، سختولی عجیب است که در میان همه. تشیع مخالف بودند
چه عامل . کردرقابت و دشمنی را در قرون چهارم و پنجم، فرقه نوظهور کرامی ابراز می

یا عواملی باعث ایجاد یا تشدید این رقابت شده بود؟ شیعیان در قرون نخستین اسالمی، 
هیچ پست و کردند و فرصت ابراز عقیده نداشتند و عموماً در تقیه و اختفاء فعالیت می

توانست اختالفات  رو علت دشمنی کرامیه با آنها، نمی منصب سیاسیی نداشتند، از این
اما تشیع حداقل از سه جنبه با اعتقاد به قداست . عقیدتی و کالمی یا سیاسی باشد
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خواهی و انتظار ظهور مصلح، در زمینه اجتماعی شهادت در مبارزه با ظلم، عدالت
بنابراین کامالً اشکار است که . کرد ن پیروان زیادی را جلب میجذابیت داشت و هوادارا

فرق . در قرون نخستین اسالمی، فقط رویکرد اجتماعی تشیع اجازه ظهور و بروز داشت
بزرگ اهل سنت همچون حنفی، شافعی و جز آن، ضمن آنکه با تشیع و عقاید آن در 

ها نداشتند، ولی کرامیه نوظهور  تضاد و تقابل بودند، اما تعصب و جدیتی برای نابودی آن
ضمن تبیین بافت مذهبی خراسان ) ٢٥٢( مقدسی. به تخاصم شدید با شعیان روی آورد

بزرگ و اشاره به وسعت در فرقه حنفی و شافعی به عنوان مذهب غالب، گوید در 
رسد که همین جذابیت،  نظر می بر این اساس، به. نیشابور، شیعه و کرامیه جذابیتی دارند

جذابیت تشیع قطعاً همان سه ویژگی . و فرقه را به کشاکش و تضاد واداشته بودد
از این رو . اجتماعی آن بود و ظاهراً جذابیت کرامیه  نیز تنها در رویکرد اجتماعی آن بود

توانستند از بدین ترتیب که هر دو فرقه فقط می. کرامیه نسبت به شیعیان بیمناک بودند
ادار جذب کنند و در میان طبقه فرادست جایی برای نفوذ و میان طبقات فرودست، هو

 بنابراین، در جلب هوادار از میان طبقات فرودست ١.شیوع اندیشه آن دو وجود نداشت
خوانی و تشریح رفتار و  در این زمان، شیعیان با منقبت. جامعه با هم رقابت داشتند

ب را ترویج و مخاطبان را به کوشیدند تا این مناق در کوی و برزن می) ع(کردار ائمه
رویکرد اجتماعی کرامیه در این زمینه نیز ظاهراً چنان قوی بود که . تشیع عالقمند کنند

برخی از شیعیان آن عصر، سرودن، کتابت و قرائت شاهنامه را به توطئه کرامیه در تقابل 
 ٢).١٦٢ـ١٦١ربیع، ( دادند خوانی نسبت می با منقبت

ی، که در خراسان و به ویژه نیشابور از احترام ویژه در عین حال، سادات علو
برخوردار بوده و به عنوان گروهی از اعیان نیشابور در محله حیره ساکن بودند، در تالش 

که به فرقه  برای جلب هوادارانی در میان طبقات فقیر ساکن در محله منیشک بودند
اجتماعی کهن بین دو محله ظاهراً به همین خاطر است که نزاع . کرامی پیوسته بودند

 .منیشک و حیره، در اواخر سده چهارم به نزاع شیعه و کرامیه مبدل شده بود
ترین نمودهای منازعه شیعه و کرامیه آن بود که سبکتکین بعد از گرایش به  از مهم

                                                                                                                                            
فـت همکـاری    تی که با دستگاه خال    با توجه به غصبی بودن خالفت از نظر شیعیان ، کارگزارانِ حکوم           ـ  ١

 .توانستند شیعی شوند دند، نمیکر می
کـم  . البته این امر ادعایی غیر واقع است و نقش کرامیه در تدوین شاهنامه هیچ سمتی از صدق ندارد        ـ  ٢

: ـ نکـ ( پایگی آن را نـشان داده اسـت   قان  مورد مطالعه قرار داده و بیو کیف این قضیه را یکی از محق    
 ). ٨ـ١آیدنلو، 
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و رهبر ) ١٦/٥٠٠ذهبی، ( مذهب کرامی، مشهدالرضا را ویران و زائران آن را کشت
وء استفاده از حمایت سلطان محمود، دستور داد یکی از مساجد نوبنیان کرامیان نیز با س

در نتیجه بزرگان شیعه و ). ١٣، منتخبفارسی، ( شیعه در نیشابور را ویران ساختند
سادات نیشابور به مقابله با کرامیه پرداختند و ظاهراً برای مخالفت با کرامیان، با حامی 

با ) ٤٠٠( ئیات اقدام آنها روشن نیست، جرفادقانیجز. آنها یعنی سلطان نیز درافتادند
از اعمال ، »د و اقتصاد بیرون نهاده بودندجمعی سادات پای از دایره رشا«بیان این که 

حکمران جدید نیشابور از سادات تعهد گرفت که از حکم . آنها پرده برداشته است
تور سلطان، علیه رسد آنها بدون توجه به دسنظر می سلطان سرپیچی نکنند، اما به

نیز از منازعه شدید بین کرامیه با حسنیان جرجان ) ٢٨٥( مقدسی. کرامیه اقدام کردند
های جنوب دریای  از آنجا که معموالً سادات حسنی مستقر در جلگه. خبرداده است

رسد این چالش بین کرامیه و شیعیان زیدی  نظر می مازندران زیدی مذهب بودند ، به
 .  اطالع بیشتری درباره چگونگی این نزاع در دست نیستبوده است، هرچند

در روزگار گسترش اسماعیلیه در . کرامیان با شیعیان اسماعیلی نیز مخالف بودند
بن هیصم از پیشوایان کرامی، به کشتار آنها فتوای  خراسان در اواخر عهد سامانی، محمد

یس وقت اسماعیلیان در یعنی قالنسی ری[آن ملعون «داد و سبکتگین، به فتوای او 
قزوینی رازی، (» و خواصّ او را بر درختها کرده و جماعت را همه هالک کرد] خراسان

بعد از آن نیز با توجه به منافع محمود برای اثبات وفاداری خود به خالفت، با ). ٣١٣
چنانکه ابوبکر پیشوای کرامی، تاهرتی سفیر . هواداران این فرقه به شدت برخورد شد

ه فاطمی را قرمطی خواند و با موافقت سلطان محمود دستور داد او را در شهر خلیف
روی در مبارزه با این فرقه تا آن حد بود که  زیاده). ٣٩٤گردیزی، ( بست گردن زدند
بنابراین، در ). ٣٧٠جرفادقانی، ( کردندزعم آنها قرمطی بودند، مثله می افرادی را که به

 .مذهب، بیشترین لطمات و صدمات را متحمل شدند محنه مذهبی کرامی، فرق شیعی
  
  کرامیه و فرق اهل سنت  ـج

با اینکه فرقه کرامیه از درون مذهب حنفی برآمد و خود زیر مجموعه فرق اهل سنت 
نخستین اختالف بین کرامیه با اهل سنت، . هایی داشتبود، با اهل سنت نیز کشمکش

ه از ابتدای انتشار تعالیم کرامی، به نقد و چنانک. در قالب مناظرات کالمی ظاهر شد
محکوم ساختن محمدبن کرام پرداختند و والیان سیستان و خراسان را مجبور کردند تا 

حتی برخی از علما، آنها را کافر و مستوجب اعدام دانستند . او را تبعید و زندانی کنند
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یروان وی را در مجالس بعد از درگذشت محمدبن کرام نیز هواداران و پ). ١/٢٩٥همان، (
ترین این مناظرات، توسط عبدالقاهر  یکی از قدیم. دادندمناظره مورد حمله قرار می

 هجری و در حضور سپهساالر سامانی و حکمران وقت ٣٧٠مهاجر  کرامی در  بغدادی با ابن
انجام شد و در نتیجه، عالم کرامی )  ق٣٧٨ـ٣٥١: حک(خراسان ابوالحسن سیمجور 

ای در حضور همچنین در جلسه). ٢١٣، الفرق بین الفرقبغدادی، (جاب شد محکوم و م
 ابواسحاق اسفراینی، پیشوایان کرامی را محکوم و مجاب ٤٠٣سلطان محمود غزنوی در 

کرامیه همچنین برای ). ١١٢اسفراینی،  (١کرد و تحسین سلطان محمود را برانگیخت
قابت داشتند و در جریان محنه، تصدی مناصب اداری و شهری با بزرگان اهل سنت ر

فورک دانشمند اشعری مسلک را به اتهام الحاد ابن. در کنند کوشیدند تا آنها را از میدان به
با وجود آنکه ابن فورک توانست اعتقاد خود را به مذهب . به غزنه نزد سلطان فرستادند

ط کرامیان مسموم  توس٤٠٦رسمی مألوف به اثبات برساند ولی ظاهراً در راه بازگشت در 
بعدها نیز امام فخر رازی با آنها مناظرات و ). ١٣٣ـ٤/١٤١سبکی، (شد و درگذشت 

  ).٨/٨٦همان، (اند  مشاجرات فراوان داشت؛ چنانکه قتل او را به دست کرامیه دانسته
ها هم کرامیان در اصول اعتقادی و نیز رقابت برای تصدی مناصب حکومتی، با حنفی

  به غزنه آمد و پیامی ٤٠٢قاضی صاعد پس از بازگشت از سفر حج در . اختالف داشتند
آمیز او در مناظره کالمی در دربار غزنه، آراء بدعت. از سوی خلیفه تسلیم محمود کرد

کرامیان را محکوم ساخت، چنانکه ابوبکر کرامی برای نجات جان خود، از این اعتقادات 
 ه داشتن عقاید معتزلی متهم کردبرائت جست ولی مدتی بعد، قاضی صاعد را ب

احتماالً این اقدامات، کوشش برای گرفتن منصب قضاوت ). ٤٠٠ـ٣٩٤جرفادقانی، (
نیشابور از حنفیان باشد، ولی پیش از حصول نتیجه، با ازدیاد نارضایی از عملکرد کرامیه، 
سلطان محمود، بر آنها خشم گرفت و حتی ریاست شهر را نیز از آنها گرفت و به 

 .میکال حنفی مذهب سپردسنکح
  

                                                                                                                                            
بن احمد اسفراینی     وزیر سلطان محمود ابوالعباس فضل     ش اسفراینی، در هنگام جلسه مناظره،     به گزار ـ  ١

کجا بودی؟ ایـن همـشهری   «: شد، و محمود او را مخاطب ساختحضور نداشت و در اواخر جلسه وارد    
 این منبع در باره زمان منـاظره سـخن نگفتـه،          ). ١١٢اسفراینی،  (» .تو خدای کرامیان را بسر ایشان زد      

، معلوم است که زمان این منـاظره قبـل از خلـع          وزیر بود   ٤٠٤تا سال   ولی از آنجا که فضل بن احمد        
 نیز محمود حامی سرسخت کرامیه      ٤٠٣در عین حال قبل از سال       . فضل بن احمد از وزارت بوده است      

این، تاریخ  بنابر.  و از حمایت آنها دست کشید       بود که تغییر سیاست داد     ٤٠٣ و فقط در اوایل سال       بود
 .  تعیین شد ٤٠٣ن مناظره در سال ای
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 نتیجه
گرایی، از مذهب حنفی منشعب شد و با استفاده  فرقه کرامیه در تقابل با معتزله و اشعری

از رویکرد اجتماعی خاص نسبت به طبقات تهیدست و آموزش ندیده شرق ایران، 
ت از اواخر سده چهارم، بحران مشروعیت حاکم بر دول. هوادارانی برای خود جلب کرد

غزنوی، زمینه را برای رشد و توسعه فرقه کرامی هموار ساخت و پیشوایان این فرقه با 
استفاده از موقعیت به وجود آمده و از طریق مناظره، رفتارهای زاهدانه، مناظره و 
 مباحثات جدلی و کالمی و استفاده از روش فصّالی در نهادهایی همچون مدرسه و خانقاه

 مذهب خود پرداختند و عمالً این نهادها را در کنار مسجد به ترویج) به جای مسجد(
 . وارد فرهنگ اسالمی ساختند

فرقه کرامی بعد از گسترش در میان طبقات فقیر، مرزهای طبقاتی را در هم شکستند و 
از همه اقشار اجتماعی، گروههایی را به خود جذب کردند که این امر عمالً به معنی در هم 

عالوه براین، کرامیه برای بهبود . شربندی اجتماعی در خراسان بودشکستن نظام سنتی ق
های اجتماعی خراسان وارد شدند و با دیگر فرق و اوضاع اقتصادی هواداران خود، به چالش

گروههای متنفذ مذهبی و سیاسی و اجتماعی بر سر تصدی مناصب و کسب منافع به رقابت 
های سلطان محمود غزنوی، نخستین دستگاه مایتمندی از ح رو، با بهره از این. پرداختند

راه انداختند و به اعمال فشار بر رقیبان مذهبی و اجتماعی  محنه مذهبی را در خراسان به
 . خود همچون حنفیان، شافعیان، شیعیان و برخی از صوفیان پرداختند
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