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  مقدمه و بیان مسأله 

های  بر مؤلفه ،ثبیت قدرت سلجوقیان در خراسانت هنگامساختار فکری جامعه اسالمی 

بنیانگذار ، طغرل بیک. و مناقشات حاصل از تفاوت فکری مذاهب استوار بود عقیدتی

خود به  ی قدرتبرای دوام و بقا ،این ساختار و پیوند با آن رببا اشراف کامل سلجوقیان 

بود تا خود را حامی سنت بنابراین با ورود به خراسان درصدد . کسب مشروعیت نیاز داشت

به ویژه  ،منظور به پیشنهاد درباریانبدین او . و شریعت و نابودکننده بدعت معرفی کند

ت مقابله با اهل بدعت را در پیش گرفت و با سیاس) ق٤٥٦متوفی (کندری عمیدالملک 

رقابت سیاسی و  ،در این میان. ها را جایز دانستتعقیب آن ق٤٤٥در سال فرمانی صدور 

شد تا موجب اشعری برای کسب قدرت و نفوذ در دربار  -نی دو جریان حنفی و شافعیدی

از این فرمان در جهت مقابله با رقبای  ،های حنفی داشت کندری که گرایش

. مسلک خود بهره ببرد و در کنار اهل بدعت، به لعن و طعن اشعریان بپردازد اشعری

ن پیروی از عقیده خلفاء که مبتنی بر گری و همچنی گرایش به حنفی رسلطان نیز بنا ب

نامه قادری بود، از این اقدام کندری حمایت و سختگیری نسبت به اشعریان را  اعتقاد

  .تأیید کرد

کنند، زیرا آنها از وعظ و خطابه و  اشعریان از این حادثه با عنوان محنه و تعصب یاد می

الحرمین  اسم قشیری و امامتدریس منع و دچار محنت شدند و علمای آنها نظیر ابوالق

نکته قابل . را ترک کردندخراسان ناچار جوینی و برخی دیگر تحت تعقیب قرار گرفتند و 

بر خالف نگرش غالب که زمان این محنه را تا  ،تأمل این است که به لحاظ زمانی و مکانی

داد در دانند، این روی پایان سلطنت طغرل و مکان آن را فراگیر در کل قلمرو خالفت می

راسان اتفاق افتاد، ولی و در محدوده خ) ق٤٤۹- ٤٤٥حدود (چند ساله یک دوره کوتاه 

تمام گویی که نشان دهند، چندان بزرگ و فراگیر  ای آن را حادثه کوشیدندعلمای اشعری 

  . افکندسختی به سنت را  اهل

و اشعری جز زبان  -این محنه با حمایت سیاسی حکومت شکل گرفت و جریان شافعی

بزرگان اشعری نیشابور چون ابوسهل بن . برای مقابله با آن نداشتچندانیقلم امکانات 

با تجهیز پیروان به مقابله نظامی با این محنه یدند کوشابتدا ) ق ٤٥٦متوفی (موفق 

شد تا موفقیتی کسب نکنند  موجببرخیزند، اما کمبود امکانات و برتری نظامی حکومت 

قدرت قلم و زبان متوسل شدند و با صدور دفاعیه و  به سپ؛ )٤۲٥شهبه،  قاضی ابن(

. سلطان برآمدندکردن هایی به سلطان و علما درصدد رفع این فشار و متقاعد  ارسال نامه



  ١١٩   های قشیری و بیهقی در رویارویی با آن محنه اشعریان و بررسی دفاعیه

دو تن از رهبران اشعری، ابوالقاسم قشیری و ابوبکر به همت ها  ترین این دفاعیه شاخص

شد و در تألیف با هدف ایجاد تعادل در روابط سلطان سلجوقی و جریان اشعری  ،بیهقی

به نقش حکومت در ترویج  و آراء او) ق.ه۳۲٤متوفی (اشعری ضمن معرفی ابوالحسن  ،آن

این پژوهش بر آن است تا ضمن بررسی محنه اشعریان و ابعاد . کردندکیشی توجه  راست

اشعری چگونه با این محنه برخورد کردند و رویکرد علمای «دهد که آن به این سؤال پاسخ 

  .»سنت چه بود؟ ها و معرفی اندیشه اشعری به عنوان نگرش اهل آنها در تدوین دفاعیه

موضوع چند بررسی و پژوهش بوده  حادثه محنه اشعریان در زمان طغرل سلجوقی

. اند پرداختهاست و هرکدام به لحاظ سیاسی و فکری به بیان ابعاد مختلف این حادثه 

 –د سلجوقیان به خراسان و مسئله محنت شافعیورو«در مقاله ) ۱۳۹۳(پور صدقی و قاسم

. اند های سیاسی آن پرداخته نه اشعریان و انگیزهبه بررسی مح» نیشابورهای  اشعری

ه را از این واقع» در ایرانای و تحول مذهبی  ازعات فرقهمن«در کتاب ) ۱۳۸۸(زاده قلی

. مذهبی بین علمای شافعی و حنفی خراسان مورد توجه قرار داده است های منظر تنش

کالمی و آثار به » یدر کالم قشیر یکالم اشعر«نیز در مقاله ) ۱۳۸۹(احمدیجمال 

تدوام و «) ۱۳۸۲(لمبتون در کتاب. فکری اشعری بر نگرش قشیری توجه کرده است

هت سیاسی و رویکرد اعتقادی از جواقعه محنه اشعریان به » ی ایران تحول در تاریخ میانه

» دانش در جهان اسالم  / یاستس«در کتاب ) ۱۳۸۹(امید صفی. استپرداخته طغرل 

این واقعه را معلول ایدئولوژی کندری کرده و ه هر چند مختصر به فرمان طغرل اشار 

تحلیل منازعات مذهبی نیشابور در عهد «در مقاله ) ۱۳۹۱(علی گراوند .دانسته است

با این  پذداخته است،کلیات واقعه محنه اشعریان  هبدر قسمتی از مقاله » انسلجوقی

ها به مواضع اشعریان و اقدامات آنها توجه چندانی  از این پژوهش یکهیچ همه، 

در این پژوهش با تبیین دقیق مقتضیات زمانی و مکانی محنه اشعریان، واکنش . اند نکرده

و بر خالف نگرش شود  می فاعیه  بررسیتألیف داشعری و انگیزه آنها از  -نخبگان شافعی

 
ً
درصدد بررسی ساختار  کند، می تلقیقابت سیاسی ر رایج که محنه اشعریان را صرفا

  .سنت است دفاعیات رجال اشعری و معرفی اندیشه اشعری به عنوان اندیشه اصولی اهل

  

  محنه اشعریان؛ مقتضیات زمان و مکان

ادر ص ق٤٤٥سال به  را» اهل بدعت در دین و شریعت «لعن فرمان  ،جوقیطغرل سل

ز ا) کندری(او « :توان در این جمله دید توصیف موجز و مفید این حادثه را می. کرد

ان را بر آن ینند و خود اشعرکان را بر منابر خراسان لعنت یعیه شکسلطان اجازت خواست 
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خلدون،  ابن(» گفتند کخشم آورد و خراسان را تر سنت را به  امر ائمه اهلن یا. در افزود

شیعیان گذاران و به ویژه  فرمان مقابله با بدعت اساس این). ۱٠/۳۳اثیر،  ؛ ابن٥۷۹/۳

وردی،  ابن(» خاطب طغرل بیک فی لعن الرافضه علی المنابر بخراسان« :وده استب

بیش از  فرمان،شد تا این موجب اشعریان صریح به تاما  ،)٥/۱۳۸خلکان،  ؛ ابن۱/۳٥۸

ضد اشعری فرمانی سنت باشد به  آنکه دستوری برای مقابله با اهل بدعت و دشمنان اهل

اشعریه مورد اهانت قرار گرفت و پیروانش از تبلیغ «بود که این فرمان آثار این . تبدیل شود

 النبالء، عالمذهبی، ا(» و تعلیم منع شدند و اجازه وعظ و خطابه در مساجد را نداشتند

این حوادث را زاییده حسادت و رجال اشعری ). ٤۲٤شهبه،  قاضی ؛ ابن۳٠/٤۲۷

جب که مو) ۳۹۱-۳/۳۹٠: تا سبکی، بی(دانستند  میخصومت کندری و جریان حنفی 

شافعی و علمای اشعری به تفصیل از این ن اسنت شد و مورخ تفرقه بین مذاهب اهل

کثیر، طبقات  ابن(ند ه ایاد کرد» دوره تعصب «و » محنه« یا » فتنه« حادثه با عنوان 

   ).٥٠۹شهبه،  قاضی ؛ ابن۹٥؛ یافعی، ۱/٤٤۷الشافعیه، 

عساکر و  برخی چون ابن .درباره زمان این رویداد روایات متعددی ذکر شده است

عبدالغافر فارسی طول این بحران را نزدیک به ده سال و ظهور سلطان آلب ارسالن را پایان 

وطن برخی ساس ترک بر ااما  T)۲۱٠عساکر،  ؛ ابن۳٠٥فارسی، (اند  انستهددوره تعصب 

توان در مدت ده ساله محنه  می یشاز اشعریان در این حادثه و بازگشت آنها به موطن خو

هایی بود که در پی تعقیب و فشار  امام الحرمین جوینی یکی از شخصیت. تشکیک کرد

گامی که اوضاع آشفته شد و تعصب بین ِفرق هن«: را ترک کندنیشابور ناچار شد حکومت 

بروز یافت جوینی مجبور به ترک نیشابور شد و بعد از منازلی به بغداد وارد شد، سپس به 

سوی حجاز حرکت کرد و در مجاورت کعبه به مدت چهار سال به تعلیم و تدریس مشغول 

 بر). ۹٥ ؛ یافعی،٥/۱۷٦سبکی، (» بازگشتشد؛ چون تعصب فروکش کرد به نیشابور 

ود و بدر حجاز  ق٤٥٠تا  ٤٤۷های  جوینی مدت چهار سال بین سال ،اساس این روایت

و نزدیک سی سال در آنجا بدون مزاحمت و در اوج عزت  پس از آن به نیشابور بازگشت

کثیر،  ؛ ابن٤٤۱فارسی، (از دنیا رفت ق ٤۷۸و سرانجام در سال  کردتدریس 

حضور او از حدود  ، حاکی ازقریب سی سال مدت بهتدریس ). ۱/٤٤۷الشافعیه،  طبقات

مشغول بوده است، میتدریس به کار  بدون مزاحمتچون ق در نیشابور است و ٤٥٠  سال

همچنین حضور ابوالقاسم قشیری در . دانستاز پایان محنه  این موضوع را نشانه ای توان

گذشت ابوعثمان صابونی، فقیه شافعی  ق در توس و ارسال پیام تسلیت در٤٤۹سال 

از بازگشت او به موطنش بعد از تعقیب و زندانی حکایت  ،به نیشابوریان) ق.ه٤٤۹محرم (



  ١٢١   های قشیری و بیهقی در رویارویی با آن محنه اشعریان و بررسی دفاعیه

  ).۳٠/۲۲۷ذهبی، اعالم النبالء، (دارد 

اد کمتر از پنج سال طول کشید؛ یعنی از که این رویدحدس زد توان  می ،بر این اساس

به بازگشت علمای اشعری به نیشابور با توجه شد و  ق با فرمان طغرل بیک آغاز٤٤٥سال 

حدود توان  می ،فعالیت علمی بدون مزاحمتسپس ای تعقیب و تبعید و  پس از دوره

 .محنه و تعصب دانستماجرای  ا پایانر ق ٤٤۹سال

درباره محدوده مکانی آن نیز ، ن محنه اشعریانزما گذشته از اختالف در باب

این «: کند میزان گستردگی این حادثه را چنین وصف میسبکی . ستهاختالفاتی 

های آن همه خراسان، شام،  های آن همه آفاق را پر کرده و آسیب ای است که شراره فتنه

فرمان  تأثیروایت سبکی در این ر ). ۳/۳۹۱سبکی، (» حجاز و عراق را در بر گرفته است

داند؛  ای فراگیر می دهد و آن را فتنه غرل را به تمامی اراضی خالفت عباسی تعمیم میط

در این . کند های تاریخی این حادثه را به خراسان و به ویژه نیشابور محدود می اما داده

خراسان بروز یافت و موجب  تعقیب و تبعید اشعریان آن واقعه بیشترین پیامد و فشار در 

پس آن موجب  خشم و تحقیر علمای » فأنف من ذلک ائمه الخراسان، ففارقوا«  :ه شدخط

همچنین ). ۱٠/۳۳اثیر،  ؛ ابن٥/۱۳۸خلکان،  ابن(خراسان شد و آنجا را ترک کردند 

هایی که در  واکنش رجال اشعری به این حادثه بیانگیر این است که تمام شخصیت

له یا علیه آن اقدامی انجام دادند ساکن ر محنه حضور داشتند و به نوعی بماجرای 

در این حادثه . را ترک کنندوطن ناچار شدند با تشدید فشار حکومت و نیشابور بودند 

الحرمین جوینی و ابوالقاسم قشیری خراسان را ترک  علمای سرشناس اشعری نظیر امام

پس از آن حجاز و الحرمین در بغداد و  اقامت امام. کردند و در سایر شهرها اقامت گزیدند

همچنین پناه بردن قشیری به بغداد و سکونت در آنجا نشان از امنیتی است که در این 

ن ای). ٥/۲٤٤عماد،  ؛ ابن۱/٥٤۲ابوالفداء، (داشته است مناطق برای اشعریان وجود 

سهل بن موفق که در  ابو زیراآسایش حتی در شهرهای همجوار نیشابور وجود داشت؛ 

بعد از هجوم نیروهای حکومتی به اشعریان و  ،شعریان خراسان بودجایگاه پیشوای ا

یاری و با  رفتبه باخرز از توابع نیشابور  ،برای تجهیز نیرو و کمک به آنها ،حبس آنها

 از). ٤۲٥شهبه،  قاضی ؛ ابن۳/۳۹۲سبکی، (از بند رهانید رجال اشعری را  ،پیروانش

ای به  نامه برخی از علمای اشعری معاصر با این رویداد هیچ اشاره سوی دیگر در زندگی

علمای  صراحت از مصاحبتبه خطیب بغدادی که . واقعه محنه اشعریان نشده است

هیچ سخنی از محنه اشعریان  ،ق یاد کرده٤٤۸بغداد به سال اشعری بغداد با قشیری در 

  ). ۱۱/۸۳خطیب بغدادی، (نیاورده است میان به حضور قشیری در بغداد  سببو 
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اشعری در بیان محنه اشعریان بنا را بر بزرگنمایی گذاشته و حتی در  -مورخان شافعی

سنت  دفاعیات علمایی چون قشیری و بیهقی این حادثه و پیامدهای آن را به تمام اهل

کنند همه قلمرو  می اند؛ بنابراین زمانی که از محدوده مکانی این واقعه یاد تعمیم داده

فرمان طغرل و  تأثیر ،دانند؛ درحالی که توصیفات تاریخی خالفت را درگیر این حادثه می

  .کند تعقیب اشعریان را  فقط به خطه خراسان و نیشابور منحصر می

  

  علل وقوع محنه اشعریان

 ورود ،به لحاظ سیاسی. محنه اشعریان زاییده عوامل سیاسی و فضای فکری جامعه بود

سلجوقیان با نظام اجتماعی جامعه نزدیک آغاز آشنایی سر در واقع ، طغرل به نیشابور

های دیوانی با  ها و گروه به تدریج شخصیت ،با توسعه دستگاه سلجوقیان. اسالمی بود

ها برای کسب  رقابت این گروه ،های مذهبی متعدد وارد آن شدند و متعاقب آن گرایش

های  ها سمت و سو داد مقام وزیر و نگرش ه این رقابت، اما آنچه بش یافتقدرت گستر

تعیین کننده در ترسیم فضای فکری  یدر ساختار سلجوقیان، وزیر نقش :فکری او بود

سیاسی و مذهبی با سلطان و در تعدیل و تنظیم روابط  ،و نهاد وزارتداشت حکومت 

 ای از اینکهآمدن و برافتادن وزیر اغلب نشانه  در این دوره بر. بسیار مؤثر بودخلیفه 

، یا از دست خواهند مناصب و موقعیتی به دست خواهند آوردوی نیز حامی جریانات 

داد و کسانی را از مقام  کسانی را مقام می) کندری(طغرل به اجازه و مشورت او « :داد

  ).۱۱بنداری، (» آورد  فرود می

ملک کندری روابط حاکم سلجوقی با علما تحت تأثیر عقاید او قرار ال با وزرات عمید

کندری شخصیتی عالم پرور و علم دوست بود و امام الحرمین جوینی، فقیه بزرگ . گرفت

او از ). ٥/۱۳۸خلکان،  ابن( همراهی کرده بودبغداد  را، در سفر به اشعری -شافعی

راه دربار طغرل به و از طریق او  شد می شمرده) ق٤٤٠متوفی (نزدیکان امام موفق شافعی 

 - به لحاظ فکری به جناح شافعی در ابتداکندری ). ٦٠؛ حسینی، ۲٦۱نخجوانی، ( یافت

اشعری به رهبری امام موفق گرایش داشت، اما با ورود به دربار طغرل به مرور به ابونصر 

ی حنف ، خطیب)ق٤۸٤متوفی (و ابوعلی حسن صندلی ) ق٤۸۲متوفی (اعدی احمد ص

  .نزدیک شد

در این  .های دینی بود نحلهرفتار تغییر نگرش کندری متأثر از فضای فکری جامعه و 

برای رهایی از تا طلبانه عمیدالملک او را بر آن داشت  های سیاسی و جاه شرایط رقابت

اشعری از آنها جدا شود، زیرا او با وجود افراد سرشناسی  -ی جناح قدرتمند شافعی سلطه
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ذهبی، (ها نداشت  اشعری - موفق امیدی برای پیشرفت در میان شافعیل بن چون ابوسه

ها در موقعیتی  حنفی«: ١ریچارد بولیتبه نوشتۀ ). ٤۲٥شهبه،  قاضی ؛ ابن۳٠/٤۲۷

او هم به عنوان وزیر این امکان . ندتوانستند با کندری مصالحه و همکاری کن بودند که می

... ها قدرت بدهد قدام کند و دوباره به حنفیاشعری ا -را داشت تا علیه جریان شافعی

برای کندری قدرت ) نیشابور (ترین شهر آن حکومت  توانستند در مهم میها نیز  حنفی

  ).Bulliet, 82(» یکپارچه و محکمی فراهم کنند

گیری استراتژی جدید حکومت سلجوقی در تغییر عقیده کندری  شکل ،دیگر اینکه

لحاظ اعتقادی با ورود به قلمرو اسالم مذهب حنفی را  سلجوقی بهخاندان . موثر بود

در کنار عقیده حنفی سلجوقیان، نفوذ و ). ۸۸؛ نظام الملک، ۳٦- ۳۷حسینی، (پذیرفتند 

سنت تدوین شده  ناح تندرو اهلکه از سوی خلیفه القادر و ج» نامه قادری اعتقاد«تأثیر 

های  نامه نزد جناح این اعتقادجایگاه . بود مؤثرگری  حنفیدر گرایش کندری به  ،بود

توانست دستاویز مناسبی برای تغییر عقیده  گری بودند، می سنت که مخالف اشعری اهل

گیری سلجوقیان قوت و  و احیاء قدرت پیشین حنفیان باشد؛ زیرا تا زمان قدرت ٢کندری

  ).۱٦/۱٠٦جوزی،  ابن(نفوذ این فرمان در جامعه باقی بود 

با دو هدف کسب وجهه دینی برای سلجوقیان و نشان دادن  ،کندری با تغییر عقیده

 ،خلیفهمطلوب موافقت آنها با سنت و مقابله با بدعت و همچنین اجرای سیاستهای دینی 

گذاران را به  که بر اساس اعتقادنامه قادری ترسیم شده بود، سیاست تعقیب بدعت

قابت ر و ی تمام داشت سازگاراما تعصبات حنفی او که با شافعیان نا ،سلطان پیشنهاد داد

 یگذاران، سلطان سلجوق سیاسی با رجال اشعری، موجب  شد تا در کنار برخورد با بدعت

). ٥/۲٤٤عماد،  ؛ ابن٥/۱۳۸خلکان،  ابن(ترغیب کند را به تعقیب اشعریان در خراسان 

ن ورزید و بر شافعیا عصب میالملک نسبت به شافعیان سخت ت عمید«: اثیر ابنبه نوشتۀ 

تاخت و تعصب او در این باره به جایی رسید که با سلطان درباره لعن کردن رافضیان بر  می

گو کرد و اجازه گرفت و دستور داد رافضیان را لعن کنند و اشعریان را و  منابر خراسان گفت

دهد که کندری مأمور  این روایت نشان می) ۱٠/۳۳اثیر،  ابن(» .هم به آنها اضافه کرد

که در اصول را گذاران شد، اما در کنار این هدف، مقابله با شافعیان  بدعتمقابله با 
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او شـاگرد و هـم صـحبت امـام موفـق، پیشـوای شـافعیان . فقـه اشـتغال داشـت علم به ابتدا کندری در. ٢

 جنـاح بـه یفکـر لحـاظ بهاین پیوند موجب  شده بود تا  .او را بر عهده داشت اعیض ابتین نیشابور بود و

   .ه باشدداشت شیگرا موفق امام یرهبر به یاشعر -یشافع
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این طریق برای نفوذ از و افزود اشعریان را به این فرمان او  :پی گرفتاشعری بودند 

جویی  چاره ،اشعریان بودپیشوای سیاسی اشعریان و شایعه وزارت ابوسهل بن موفق که 

سیاست ی در پ).  ۳/۳۹۱سبکی، ( برانگیختبه ایشان سلطان را نسبت ظّن و کرد 

و بزرگان آنها شدند  و از وعظ و تدریس منعتحت فشار قرار گرفتند کندری، پیروان اشعری 

را ترک وطن ناچار در خراسان نظیر ابوالقاسم قشیری و ابوالمعالی جوینی و برخی دیگر 

  ).۱/۳٥۸وردی،  ؛ ابن۱/٥٤۲ابوالفداء، ( ندکرد

های متفاوت علمای اشعری در  گیری موضع،از سیاست و عملکرد کندریاین در کنار 

 چنین بربرابر سختگیری حکومت و همچنین تفاوت روایات تاریخی در ذکر این حادثه 

و قابل طرح  ی نیزاشعریان عوامل دیگر »محنه«واقعه  کشف سبببرای آید که  می

  :باشدپیگیری 

سلطان  :و سیاسی داشت دتیعقینخست، خواست سلطان سلجوقی که ماهیتی 

دستور بنابر این، کیشی حنفی باور داشت؛  سلجوقی پیرو مذهب حنفی بود و به راست

به ). ۳۹۷امیرعلی، (ایشان افزود به هم و اشعریان را  برخورد شودگذاران  بدعتداد تا با 

این اقدامات در محدوده اختیارات عادی سلطان قرار داشت و  ،١ویلفرد مادلونگنظر 

ق به دستور مستقیم طغرل بدون توجه به عواقب آن، برای ٤٤٥سرکوب اشعریان در سال 

قشیری  همچنین دفاعیه). ٥۹ - ٦٠مادلونگ، (تضعیف شافعیان در برابر حنفیان روی داد 

 در این ماجرا دست داشته و مخاطب اصلی قشیری در دهد که طغرل  نشان می
ً
مستقیما

  ).۹٥اکر، عس ابن(این نامه شخص سلطان است 

گیری حاکم  دیگر عامل موثر در موضع ،دوم، فضای فکری حاکم بر بغداد و خالفت

حدود دو سال قبل از ورود طغرل . شافعی بود-سلجوقی و وزیر او نسبت به علمای اشعری

علیه اشعریان  فرمان دور از سلطان برای ص ق کندری توانست٤٤٥یعنی در سال  ،به بغداد

 :بغداد بوددر لجوقیان سحضور  ای برای زمینه فرمان،در واقع این . تأیید دریافت کند

و جلب نظر کسانی که در مرکز خالفت های تندرو  با توجه به نفوذ جناح ،کندری و طغرل

این ، پایان یابدنفوذ شیعیان  حاضر شوند و در پی آن،سلجوقیان در بغداد بودند مایل 

یکی از شواهد واضح درباره این حادثه، تقارن . صادر کردندگذاران  بدعتعلیه فرمان را 

به رهبری وزیر خلیفه » اعتقاد نامه قادری«زمان صدور فرمان لعن اشعریان با اعالم بیانیه 

یعلی،  ابی ابن(است ) ق٤۸٥متوفی (یعلی بن فراء  و ابو) ق٤٥٠متوفی (ابن مسلمه 
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الملک به دفاع از  مهمچنین بعدها زمانی که نظا). ۱٦ -۱۷فراء،  ؛ ابن۳۷۱ - ۳/۳۷۳

: دانستگرایان متعصب  عامل خصومت با اشعریان را نفوذ حدیثبرخاست، گری  اشعری

به آنها ) بغداد(ن تنگ یسنت حمله کردند و در آن سرزم گستاخانه به اهل) حنابله(آنها «

  ). ۱۹/۳۲۸، یسبط بن جوز(» همه جور آزار رساندند) اشعریان (

علما و جریانات  رفتار ،بروز محنه اشعریان داشت سومین عامل که نقش مؤثری در

دربار را عرصۀ  ،ورود علما به ساختار قدرت سلجوقی. مذهبی حاکم بر جامعه بود

 ی خویشها علما بر اساس اعتقادات و تعصبات به مرزبندی .کردمناقشات مذهبی 

علیه رقبای فکری  دور احکام حکومتی صمشغول بودند و سعایت آنها موجب 

طغرل نتیجه نفوذ برخی از حنفیان در دربار سلجوقی بود و سلطان نیز با  فرمان:شد می

ابوالحسن  ،این رجال یکی از). ۱۲/٦٥کثیر، البدایة و النهایة،  ابن( ی داشتهمدلآنها 

با استقرار سلجوقیان در خراسان وارد دربار شد و  ،علی صندلی، واعظ مشهور حنفی

دانش به پرهیزگاری و او گرچه . کردمحوری در ترسیم سیاست مذهبی سلطان ایفا  ینقش

کرد و به دشمنی با اشعریان  پا می ن برامجالس وعظ در لعن مخالف ،فقهی اشتهار داشت

 را در پی آوردفتنه و تشدید اختالف میان حنفیان و شافعیان  ،همین موضع و متهم بود

ذهبی، (» ین الفریقین و إضطربت األحوال و األمورظهر التعصب ب«  :)۳٠٥فارسی، (

  ).٥٠۸شهبه،  قاضی ؛ ابن۱۸/٤٦۹اعالم النبالء، 

 ،منابعبه تصریح . اشعریان را تحت فشار قرار داد ،ذکر شدآنچه بنابر  ،طغرل سلجوقی

 ،در پی آن عقیدتی شد وهای  عامل بروز تعصب بین نحله ،اشعریاندر لعن  فرمانصدور 

 خویش را ترک کردند زادگاهناچار گرفت و علمای اشعری فرا امعه را هرج و مرج ج

تعصب  ،سیاست ضد اشعری طغرل و وزیرش). ٥/۱۷٦؛ سبکی، ٥۱٦شهبه،  قاضی ابن(

خصومت و دشمنی   موجب) اشعری(لعن در خطبه بر فرقه حق «: ورزی را گسترش داد

  ).۳٠٥فارسی، (» شد

  

  واکنش جریان اشعری در برابر محنه

هرگز موجب حذف و استیصال  ،نفوذ روز افزون حنفیان و رابطه گسترده آنها با حکومت

اشعریان به عنوان دیگر گروه قدرتمند سنی مذهب ساکن در قلمرو سلجوقیان  -شافعی

موقعیت اندیشه خود تثبیت اشاعره در برابر سیاست ضد اشعری حکومت بنا را بر . نشد

آنها با تشدید  .گری قرار دادند اجتماعی اشعری سنت و احیاء منزلت در جامعه اهل

فشارها به صورت سیاسی و نظامی درصدد دفاع برآمدند، اما ناتوانی در این عرصه آنها را 
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  .اندیشه و قلم سوق داد ربه روش جدلی و اتکاء ب

و آزار اشعریان موجب  شد تا بزرگان اشعری نظیر تعقیب  :نظامی - دفاع سیاسی

که جانشین مقام  ،جوینی و ابوسهل بن موفق فرزند امام موفق نیشابوریابوالمعالی 

در مقابل بکوشند جملگی ) ق٤٤٦متوفی ( معنوی پدر بود و رئیس ابوالفضل الفراتی

با  .)Bulliet, 83 (دیدند، بایستند  که آن را از چشم کندری می ،اقدامات ضد اشعری

انب حکومت بر ادامه لعن اشعری، از ج دامنه اعتراضات اشعریان نسبت به فشار افزایش

صادر معترضان  بیبر تعق یمبن یفرماندر ری اقامت داشت، اینک سلطان سلجوقی که 

حنفیان به خانه رئیس الفراتی و ابوالقاسم قشیری و ابوبکر بیهقی  ،در پی این فرمان. شد

هل بن موفق که ابوس ،در این زمان .)۳/۳۹۱سبکی، (یورش بردند و آنها را زندانی کردند 

اما این امر جز  خاموش کند،ا فتنه ر آتش  ،با درباریاندر تماس  کوشیدمردی متنفذ بود 

در آنجا پیروان خود  و سهل به باخرز رفت ابوپس . با اجازه کندری میسر نبود و او مانع شد

ابوسهل پس از این . یورش به نیشابور توانست زندانیان اشعری را برهانددر و  گرد آوردرا 

بیگناهی اشعریان سخن گوید، اما و از  او را آگاه کندوقایع نزد سلطان به ری شتافت تا 

سخنان بزرگان حنفی نزد طغرل  :نتیجه عکس دادحتی ابوسهل بیهوده بود و اقدام 

؛ ۳۹۳ –۳/۳۹۲سبکی، ( را مصادره کردندو اموال او افتاد  به زندانابوسهل کارسازتر بود و 

او پس حبس ابوسهل بیشتر از یک ماه طول نکشید و که هرچند  ؛)٤۲٥شهبه،  قاضی ابن

این  به هر حال،. ) ۱٤۲-۱۸/۱٤۳ذهبی، اعالم النبالء، (به خراسان بازگشت  یآزاداز 

  .دکر حکومت اثبات فرمان برای مقابله با را ناتوانی سیاسی اشعریان ، حوادث

  

  دفاع فکری مبتنی بر صدور دفاعیه

را در  چاره راه ،اشعریعلمای ازات اقدامات سیاسی اشعریان برای آزادی محبوسین، به مو

  . تشریح آراء اشعری و دفاع از او دیدند

او . شته شدنو) ق٤٦٥ - ۳۷٦(عبدالکریم قشیری ابوالقاسم به همت نخستین دفاعیه 

شیخ  و )۲٠۷-۳/۲٠٥خلکان،  ابن(بود این شهر در ساکن  وتوابع نیشابور زادۀ یکی از 

؛ یافعی، ٤٥٦شهبه، قاضی ابن(شد  می شناخته »زین االسالم«خراسان، پیشوای سنت و 

افعی و در شر فروع، و ددر علوم دینی و حدیث و تصوف سرآمد زمان خود  قشیری. )۳/۷٠

او ). ۱۱/۸۳؛ خطیب بغدادی، ۲/۹۹۳باخرزی، (اصول، اشعری و در آن صاحب نظر بود 

را درک کرد و در محافل  ابواسحاق اسفراینی و ابوعلی دقاق فورک و ی چون ابنانادتاس

همچنین در تصوف صاحب مقام و . زمان خود بودعلمی شرکت داشت و جامع علوم 
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؛ ۱/٤۲۲کثیر، طبقات الشافعیه،  ابن(منزلت بود و بین طریقت و شریعت پیوند برقرار کرد 

با توجه به مقام علمی و  قشیری  ،نه اشعریان باال گرفتچون مح). ٥/۲۷٥عماد،  ابن

ایة أهل السنه کش« :ای برای سلطان و علما نوشت پیش قدم شد و رساله معنوی خویش،

 ). ۱٥/۳٤٠جوزی،  ؛ ابن۳٠/۱۳ذهبی، تاریخ االسالم، (» لما نالهم من المحنه

ها  یکی از این دفاعیه کرده است؛ب به قشیری یاد واز دو دفاعیه منس عساکر ابن

مؤلف با مضمون معرفی ابوالحسن اشعری و چارچوب اعتقادی او ست که  استفتائی کوتاه

برای ایشان  تأییدنظر کسب  ،آناز تألیف و هدف کرد سنت ارسال  آن را برای علمای اهل

در . سنت است اهلبه همۀ تعمیم اندیشه اشعری  ،ویژگی این نامه. اندیشه اشعری است

گری به  اشعری جهت کسب وجهه و تأییداز فشار حکومت در خواست  می واقع قشیری

ابوالحسن اشعری امام است و خدای « :بهره برد سنت و حدیث اهل غالب  عنوان اندیشه

نامه دوم ). ۹٦-۹٥عساکر،  ابن(» ...در شأن وی فرستاد) ٥٤/ مائده(جل این آیه  و عز

صیبت رنج سنت وقتی از م شکوائیه اهل«با عنوان است ای مفصل و بلند  دفاعیه، قشیری

سلطان سلجوقی و بعد علمای شهرهای اسالمی بود نخست خاطب آن و م» برند می

فشار ، کاهش رسد هدف این دفاعیه به نظر می). ٥/٥٦تغری،  ؛ ابن۳/۳۹۹سبکی، (

ی سیاسی مدافعان ها کوشششکست  ، باقشیری. محنه و تشریح جوانب آن بوده است

  .تنوشاین دفاعیه را با ساختاری ویژه  ، اشعری

که برای دفاع از هد، در این ع دیگر عالم اشعری) ق.ه٤٥۸ - ۳۸٤(حافظ بیهقی ابوبکر 

خسروجرد بیهق به دنیا آمد و بنا به درخواست اهل نیشابور برای در پا پیش نهاد، اشعری 

ذهبی، تاریخ (جا عزیمت کرد و منزلش محفل جویندگان علم بود  ترویج علم به آن

ترین شاگردان  بیهقی از بزرگ .)٤۲۷شهبه،  قاضی بن؛ ا٤۳۹- ۳٠/٤٤٠االسالم،

ابوالفتح عمری مروزی  بود و فقه شافعی را از) ق٤٠٥متوفی (ابوعبدالله حاکم نیشابوری 

به داشت و  تمام اشتغال ، او به حدیث)۱/٤٠٤کثیر، طبقات الشافعیه،  ابن(د کسب کر 

: ۱۳٦٤خلکان،  ابن(شناسند  می پیشوای حدیثعنوان  بیشتر بهوی را همین سبب، 

/ ۳٠ذهبی، تاریخ االسالم، (نخستین بار او بود که آراء شافعی را گردآوری کرد ). ۱/۷٦

هر شافعی مذهب ممنون منت شافعی است بجز احمد « :امام الحرمینبه نوشتۀ و ) ٤٤٠

کثیر، طبقات  ابن(» کرد زیرا مذهب او را یاری ، بیهقی که او را بر شافعی منت است

و شت در میان اشعریان داخاصی اه یهقی جایگ). ٥/۲٤۹عماد،  ؛ ابن۱/٤٠٥ه، الشافعی

 نوشتعمیدالملک در قالب نامه به ای  او دفاعیه ،اشعری الزم شدعقیدۀ دفاع از وقتی 

  ) .۳/۳۹٥سبکی، (



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان  ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی      ١٢٨

او  نخست اینکه: دفاعیه قشیری دو مشخصه بارز دارددر مقایسه با نامه بیهقی 

حکومتداری خوب و در جهت کندری را مخاطب قرار داد و او را مسئول هدایت سلطان 

دوم، توجه به روش فکری اشعری و دفاع از علم کالم به عنوان روشی حیاتی . نیکو دانست

  ).۳/۳۹٥؛ سبکی، ۸٦ابن عساکر، (و جماعت سنت  برای صیانت از اندیشه اهل

 متفاوت بود؛حوادث محنه و فرمان طغرل در  ،شعریدفاع از آراء ادر این دو عالم نگاه 

معرفی اصولی اهل سنت کوشیدند اشعری گری را فکر  می بودند وهدف مشترک گرچه 

: به دست داده اندسه محور در قشیری و بیهقی نگرش خود را در این دفاعیات . کنند

دوم، . ح امورنخست، توجه به حاکم و دربار و نقش آنها در ترویج نیکو اعتقادی و اصال

سوم، رد . اشعریاتهام به سلطان از هدف آنها در معرفی عامالن محنه و آگاه کردن 

  ).۳۹٥- ۳/۳۹۷سبکی، (اهل سنت میان اتهامات و تبیین اندیشه اشعری و جایگاه آن در 

  
  ها رویکرد سیاسی دفاعیه. ۱

را با  قشیری سخن .بود او سلطان سلجوقی و دربار ،مخاطب اصلی دفاعیات اشعری

اگر خداوند به سبب تقدیرش «: کرده استاز تهدید و تشویق حاکم آغاز حاکی مضمونی 

تواند مقابل انجام آن را بگیرد؟ یا آنچه را که به تأخیر  انجام کاری را خواست، چه کسی می

که عارض شده است تغییر دهد؟ یا بر کار خدا غلبه  را افتاده است پیش اندازد؟ یا حکمی

است  نظرسؤاالت درصدد تبیین این  او با این .)۹۳عساکر،  ابن(» یابد و بر او پیروز شود؟

بدین ترتیب، . نداردقدرت مخالفت با اراده الهی  برای ، حتی سلطان،که هیچ کس

 دانسته است، زیراده الهی قشیری مضمون فرمان طغرل برای لعن اشعری را مقابله با ارا

امام دین « و اشعری کرد آن ایجاد ابوالحسن برای صیانت از سنت و احیاء را کالم اشعری 

از نظر  .)۲/۲۳۱یافعی، (است » و چراغ ذویقین، زنده کننده سّنت و نابود کننده بدعت 

 شکاف«جب  موبود و  تقدیر و قضا ،آنچه در نیشابور برای پیروان اشعری اتفاق افتاد ،او

  ). ۹۳عساکر،  ؛ ابن۳/٤٠۱سبکی، (اندوه آنها شد و  مسلمانان و ِشکوه«  صبر  هسین

رسالت سلطان  :سیاسی دفاعیه قشیری است مضموندیگر  ،شرح وظایف سلطان

طغرل با . از ملت و مقابله با اهل بدعت استسلجوقی یاری خلیفه و احیای سنت و دفاع 

از اصناف مبدع هیچ گروهی باقی نماند و «نهاد و  رسیدن به قدرت در این راه قدم

ت را به آنان چشاند از نیام بر شان ای را برای استیصالخویش   شمشیر بّرنده
ّ
کشید و طعم ذل

که نهاد چندان تنگنا در های اهل بدعت را به این تنبیه  و آنان را خوار و زبون کرد و سینه

اما در کنار این  ،)۹۳عساکر،  ابن(» ختندبا زباِن خود به لعِن خویش در مأل عام پردا



  ١٢٩   های قشیری و بیهقی در رویارویی با آن محنه اشعریان و بررسی دفاعیه

از خود «اهل بدعت از ناآگاهی سلطان استفاده کردند و ، به نظر او، خدمات سلطان

تا از این  گمان که خود را بپوشانند و عقایدشان را کتمان کنندبدین ای اندیشیدند،  چاره

رفتند معظم  به کاخ سلطانبرای عرض ندامت و سخن چینی سختی خالصی بیابند؛ پس 

 اطاعتاهمیت دو اصل  قشیری بر). ۳/٤٠۲سبکی، (» و اشعری را به بدعت نسبت دادند

کند و محنه اشعری را محصول ناآگاهی سلطان  می از خلیفه و آگاهی دینی حاکم تأکید

در صیانت از عامه و پیروی از خلیفه که او داند، هرچند  از حقیقت هدف اهل بدعت می

  .کوتاهی نکرد

توجه نیز دهد و به نقش وزیر  تر از  قشیری نقش سلطان را شرح می بیهقی مفصل

نخست، تبیین مقام ظل : توان بر دو محور دانست او را میدفاعیۀ سیاسی  مفاد .دارد

اللهی حاکم و نقش آن در جامعه اسالمی با این مفهوم که قرار گرفتن حاکم در مسیر 

دوم، نقش وزیر به . شود دی و اصالح امور منتهی میو عدالت به ترویج نیکو اعتقاهدایت 

عنوان صاحب قلم و اندیشه در ترسیم معیارهای راست کیشی و آگاه کردن سلطان به 

دو مفهوم سلطان و وزیر در  ،در نگرش سیاسی بیهقی). ۳۹٥- ۳/۳۹۷همو، (موازین آن 

است که رسالتش  موهبتی الهی ،حکومت سلطان با وزیری کاردان: گیرد کنار هم قرار می

او رستگاری حکومت را در گرو انصاف وزیر در دفاع از سنت و شریعت . یاری دین خدا ست

؛ یکدیگر استرستگاری امیر و وزیر در گرو » لیفوز األمیر و الوزیر معا« :کند معرفی می

مشروط به  است،خداوند برای حاکم خیر و نیکی اراده کرده  ،کنار وزیر کاردان البته در

» بعد الخوف الی األمن هاطرق«و » اصالح فساد جامعه« و » حسن رعایت«نکه در جهت ای

حکومت را به اصالح مناقشات مذهبی و  کوشید تابیهقی  ،با این شروط. گام بردارد

عساکر،  ابن(برقراری نظم اجتماعی که در پی لعن اشعریان ایجاد شده بود، ترغیب کند 

۸٦ .(  

، ح و احیاء سنت در جامعه عدل و انصاف سلطان استالزمه اصال ،از نظر بیهقی

سایه  سلطان »السلطان ظل الله و رمحه فی االرض«: فرماید می) ص(پیامبر که چنان

یوم من أیام امام عادل أفضل من عبادة ستین «: و خدا و نیزه و ستون او در زمین است

سبکی، (ت پیشوای دادگر، بهتر از عبادت شصت ساله اسزندگی یک روز  »سنه

بر مقام معنوی حاکم و نقش او در اصالح امور جامعه تأکید بدین ترتیب، او ). ۳/۳۹٦

تا زمانی که سلطان « :ستندا تابع نگرش حاکم می او هدایت و ضاللت مردم را نیز. دکر 

میان قی با پیوند بیه). ۹٠عساکر،  ابن(» افتند بدعت نباشد مردم به گمراهی نمیپیرو 



 ١٤٠٠اول، بهار و تابستان  ، شمارۀ پنجاه و چهارم، سال پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی      ١٣٠

کوشید ای معنوی و بیان نقش او در هدایت جامعه  مقام سیاسی سلطان سلجوقی با مرتبه

  .در شمار آورداز وظایف مؤکد سلطان  بداند و آن راسنت و شریعت  مدافعتا حکومت را 

  
  معرفی عامالن محنه و هدف آنها. ۲

بت و چون محنه تحت تأثیر رقا بودندقشیری و بیهقی درصدد معرفی عامالن محنه 

آنها در معرفی عامالن این حادثه ابتدا از مذاهب سنی و  پدید آمد،حنفیان و شافعیان 

و به نوعی نقش آنها را در وقوع حادثه  سخن به میان آوردهعقاید شان به اصول ای  پایبندی

) حنفی، شافعی(نزد فریقین ) اشعری(مذهب او «: قشیریبه نظر  .کنند محنه رد می

به پیوند  با تفصیل بیشتریقی اما بیه ،)۳/٤٠٦سبکی، (» استمورد قبول و مشهور 

سنت از حنفیه، مالکیه و شافعیه که نه  گروهی از اهل«: داخته استپر سنت و اشعری  اهل

صفات، راه تعطیل پیش گیرند و نه از  کنند تا در توصیف خدا به از معتزله پیروی می

ثابت کنند در دولت منصور شما کنند که برای خدا اوصاف جسمانی  میمجسمه پیروی 

از یک سو، این بود که المان اشعری قصد ع). ۸۷ابن عساکر، (» اند مورد لعن قرار گرفته

و از سوی دیگر، عامل محنه را خارج از را دامن نزند سنت  اهلمیان واقعه محنه اختالفات 

 .  کنندمی معرفی »اهل بدعت«سنت و با اصطالح مبهم  جرگه اهل

ولی  ،استاشاره کرده چه به سختگیری بر اشعریان تحت فرمان طغرل  قشیری گر

او مقابله با اهل بدعت را از وظایف سلطان . دانسته استدربار  اناصلی را متنفذمسبب 

تا از این سختی خالصی ...ای اندیشیدند، از خود چاره) بدعت اهل(اما آنها « :داند می

چینی رفتند و اشعری را به  برای عرض ندامت و سخن بیابند؛ پس به سوی کاخ سلطان

هایش حرفی از آنها پیدا  بدعت نسبت دادند و مقاالتی راجع به او گفتند که در کتاب

شود و چیزی از آنها در مقاالت تصنیف شده نزد موافقین و مخالفین از ابتدا تا زمان  نمی

یف، عامل اصلی لعن ن توصای). ۳/٤٠۲؛ سبکی، ۹۳عساکر،  ابن(» استما دیده نشده 

نزد او  عقیدتی،مسائل  ازناآگاهی طغرل  سببداند که به  چین می سخن  اشعریان را گروه

مذاهب « را در جرگه   و اندیشه اشعری وارد کرده انداتهاماتی بدگویی و از عقاید اشعری 

حنه ای مماجر قشیری بدین ترتیب، . نده اذمت قرار دادهای سزاوار م فرقه ، یعنی»ذمیمه

  .دارد می دور نگاهدسایس حنفیان از را 

که با  داند می نفوذ کسانیمحنه اشعریان را متأثر از  ، ماجرایقشیری چونبیهقی نیز 

قبح صورة «ند و موجب  ه اآمیز و غلط به او القاء کرد آراء بدعت ،ناآگاهی سلطان توجه به

مقام وزارت  بیهقی از). ۳/۳۹٦سبکی، (ند ه ااعتباری اندیشه اشعری شد و بی» األئمه



  ١٣١   های قشیری و بیهقی در رویارویی با آن محنه اشعریان و بررسی دفاعیه

حسن اعتقاد و کمال «مقام اشعری را برای سلطان تشریح کند و به خاطر انتظار دارد تا 

عقلی و جایگاه واالیش پایداریش را در مبارزه با اهل بدعت و نابودی فتنه آنها تداوم 

در یهقی ب کهدهد  با اهل بدعت نشان میزه ترغیب وزیر به مبار ). ۹۱عساکر،  ابن(» بخشد

حال ابوالحسن از او «: دانست می از آن اوصلی را ، نقش امحنه اشعریانماجرای 

مخفی مانده در صورتی که هر آنچه از او مانده جایگاه رفیع و شریف در علم و ) سلطان(

یعنی سلطان نسبت به منزلت واقعی اشعری و آراء او در احیاء ). ۸۷همو، (» فضل است

  . کوشدسلطان بآگاهی است و وزیر باید در شریعت و سنت ناآگاه 

و به دانسته اند دین  نابودی ،محنهماجرای گذاران را در  علمای اشعری انگیزه بدعت

های مسلمانانی  اهل بدعت به قصد نابودی پایه«: کهاند یادآوری کرده سلطان 

برای حق ، خداوند نصرت و ظهور اشعری را ه، گرچه با این هم».پراکنی کردند شایعه

گیر شد و همچنین مذهبش نزد اهل سنت مورد قبول است و  وعده کرد و رساالت او عالم

سنت به دشمنی با آنچه که  اهل  هرکس او را به اهل بدعت وصف کند به خطا رفته و همه

شگران محنه پژوه). ۹٤عساکر،  ؛ ابن۳/٤٠٦سبکی، (خیزند  برمی، است او به افتراء گفته

سنت  های اهل ای نحله ده خصومت حنفیان با شافعیان و رقابت درون فرقهاشعریان را زایی

که به تعقیب است تعصب عمیدالملک و حنفیان حاکی روایات تاریخی نیز از و  دانسته اند

چنان است ها  اعیهدفلحن اما  ،)۱/٥٤۲؛ ابوالفداء، ۱/۳۳اثیر،  ابن(شد منجر اشعریان 

نخست،  :دو نکته استحاکی از این نگرش  .سنت نیست اختالفی بین اهلگویی که 

اندیشه  ئی جداناپذیر ازرا جز   اشعریعقیدۀ  ،در دفاعیه خودکوشیدند  می علمای اشعری

مصروف  آنهاکوشش دوم، . نندبدااعتقادی   سنت معرفی کنند و آن را مظهر نیکو اهل

ی ها ریانگری در میان سایر ج شعریابرداری از محنه اشعریان در جهت رسمیت  بهره

آن را از اتهام به  ،ضمن تشریح عقاید اشعری سبب،؛ به همین بودسنت  کالمی اهل

  .کنند می ای کامل و جامع بیان اعتزال و ارتباط با معتزله تبرئه و آن را به صورت اندیشه

  
  تبیین آراء اشعری و رد اتهامات . ۳

و هر دو بعد از شرح عقاید اشعری در دفاعیات، دیگر هدف قشیری و بیهقی است 

  .ده انبیان دیدگاه سیاسی و معرفی عامالن محنه به بیان آراء اشعری و رد اتهامات پرداخت

دفاعیه خود و بیان اندیشه اشعری برای تألیف قشیری قبل از  ،همانطور که ذکر شد

با استفتائی تأیید علمای اهل سنت را برای اندیشه اشعری  کوشید ،سلطان سلجوقی

سنت  یری در این استفتاء به دفاع از اشعری و جایگاه آراء او نزد اهلقش. کسب کند
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اصحاب حدیث متفقند که ابوالحسن یکی « :کند میپردازد و اتهامات وارده به او را رد  می

از پیشوایان حدیث است و مذهب او مذهب اهل حدیث است و در کالم و اصول دین به 

او در برابر معتزله و . سخن رانده است سنت به رد مخالفین از اهل بدعت روش اهل

گذاران از اهل قبله و خوارج شمشیری نیرومند بود و کسی که بر او لعن روا دارد  بدعت

ری در این قشی). ۹٥عساکر،  ابن(» سنت جاری کرده است زبان شر و بدی را در همه اهل

وم پایبندی او به حدیث، د نخست، انتساب اشعری به اهل: نامه بر چهار نکته تأکید دارد

گذاران به ویژه معتزله و شیعه و سایر  سوم، مقابله اشعری با بدعت. سنت اصول اهل

تمام  اتهام بهبه معنای  ،اشعری اتهام بهچهارم، اینکه . سنت مذاهب مخالف اهل

قشیری بر این نکات این بود که طغرل دلیل لعن و تعقیب تأکید  سبب. سنت است اهل

دانست و او را از  ی بودن اشعری و مخالفت او با اصول مذهب سنت میاشعریان را معتزل

تعزی،  ؛ ابن۱٥/۳٤٠جوزی،  ؛ ابن۳٠/۱۳ذهبی، تاریخ االسالم، (شمرد  سنت نمی اهل

با کسب امضای علما به لحاظ علمی و دینی کوشید بر این اساس قشیری ). ٥/٥٦

  .ل تقویت کندغرمشروعیت اشعری را در برابر لعن و طعن سیاسی فرمان ط

بنا را بر تبرئه جریان اشعری و علمای آن از اعتزال قرار  ،قشیری در دفاعیه اصلی خود

به کار گذاران  بدعت ریدر قلع و قمع معتزله و سابلیغی  یسع یاشعرداده است و اینکه 

 .)۳/٤٠۱؛ سبکی، ۹۳عساکر،  ابن ( »سلک فی قمع المعتزله و سائر انواع المبتدعه«: برد

گرش ن و او کوشید جعل و افتراء استاز مصادیق همه  ابوحنیفه نیزاتهامات از نظر او، 

که اشعری این بود مؤاخذه ، سبب قشیری به نظر. اشعری تغییر دهدرا در باب  طغرل

صفات جالله الله از قدرت و علم و اراده و حیات و بقا و خداست و  از آنگفت اثبات قدر 

را اثبات کرد و قرآن را غیرمخلوق و رؤیت خداوند را جایز دانست  سمع و بصر و کالم و وجه

  ).۳/٤٠٥سبکی، (و این مسائل اصولی همه از طریق و اسلوب معتزله جداست 

ن در ایجاد مودت بین حکومت ادفاعیه قشیری هرچند طبق نظر برخی از مورخ

 »زیان کرد این کار را به جای سود،«و حاصلی نداشت اشعری - علمای شافعی طغرل و 

اطب قرار دادن علما و ثبت اما با مخ ،)۱۸/٤۸٦جوزی،  بن ؛ سبط۱٥/۳٤۱جوزی،  ابن(

تقریرات آنها بر دفاعیه خود بستر احیاء اندیشه اشعری و تبرئه او از اعتزال را در دوره 

  .  سلجوقی فراهم کرد

، با این بیهقی نیز چون قشیری بیان آراء و روش اشعری را در دفاعیه خود لحاظ کرد

پردازد، درحالی که  تفاوت که قشیری به بیان عقاید اشعری و رد اتهام او به اعتزال می

سنت توجه  بیهقی به روش اصولی و اسلوب اشعری و اهمیت آن در دفاع از اندیشه اهل
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جو  و توان در واکنش طغرل نسبت به دفاعیه قشیری جست عامل این تفاوت را می. دارد

آن را جویا  سببانتقاد قرار داد و  هدفلعن اشعری را طغرل در فرمان قشیری وقتی . کرد

، که اشعری المقاالت کتابیی از ها قسمتبه در برابر او و همراهانش، شد، سلطان 

ولی آنها منکر انتساب آن عبارات استناد کرد،  موجب صدور فرمان لعن بر وی شده بود،

اشعری  آن کنیم و اگر ما این اشعری را لعن می :گفت پاسخبه اشعری شدند و طغرل در 

یا شما به او وابسته نیستید، پس این طعن و لعن دامن  ،نیستگویید این فرد  می که شما

األشعری عندی مبتدع یزید « :افزودو ) ۳٤۲-۱٥/۳٤۱ابن جوزی، (شما را نخواهد گرفت 

؛ ٥/٥٦تغری،   ابن( استاهل بدعت معتزله بیش از اشعری نزد من  ، یعنی»علی المعتزله

خود را  هه قشیری با طغرل دفاعیهشاید بیهقی پس از مواج). ۱۸/٤۸٦جوزی،  بن سبط

  .با رویکری متفاوت به دفاع از اشعری بپردازدزیرا کوشیده است  ،کرد تألیف

سنت و دفاع از آن به  به توصیف روش فکری اشعری در تبیین اندیشه اهل،بیهقی

روی » امام الدین و محیی السنة «به عنوان ادی و معرفی اشعری اعتق نیکوعنوان نماد 

: کرده استبر دو نکته تمرکز  او در این موضوع).  ۱٥/۳٤٠جوزی،  ابن( آورده است

گری و بانی آن با بیان پیشینه اجداد  نخست، کسب مشروعیتی ویژه برای اشعری

در احادیث ا بدعت و اینکه اشعری از صدر اسالم در تبعیت از سنت و مقابله بابوالحسن 

بر منزلت خاندان اشعری و سهم آنها در نصرت دین و سنت اشاره  ،)ص(پیامبرمنسوب به 

ابقه خاندان اشعری توجه به سبیهقی در جای جای نامه خود درصدد است با . ده استش

در خلق روش اصولی برای احیاء سنت و اشعری بدیل ابوالحسن  در اسالم بر نقش بی

م، ذکر روش فکری دو). ۳۹۷ - ۳/۳۹۸؛ سبکی، ۸۷عساکر،  ابن( کنددفع بدعت تأکید 

 کوشد می بیهقی در این موضوع. دله عقلیااشعری در صیانت از کتاب و سنت بر اساس 

عنوان  با ایجاد پیوند میان علم اصول و اندیشه فقهی، اسلوب اشعری در بیان شریعت را به

جمع  به نظر او،. گذاران معرفی کند سنت و مقابله با بدعت اندیشه اهلیکی از ملزومات 

 و بدین ترتیبکثیری از پیروان مذاهب فقهی حنفی، شافعی، مالکی پیرو اشعری هستند 

. پایبندی او را به حدیث اثبات کند رد ورا  »اعتزال«وی، به ویژه اتهامات وارده به کوشد  می

هرکس مذهب شیخ ما را در «  :داند اشعری میوش فکری ر اصول را پیروی از بیهقی 

او در نامه خود  .»لم درک کند به بینش رسیده استعاصول بشناسد و مهارت او را در 

خداوند تقدیر او را در این اصل قرار داد و او «: دانسته استاشعری را مصداق ناجی سنت 

انش معین کرد تا سنت به وسیله او زنده و بدعت به ای برای بندگ را چون ذخیره) اشعری(

  ).۸۹عساکر،  ابن( » وسیله او نابود شود
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  نتیجه

ندری برای مقابله با حنفی مذهب، عمیدالملک ک ، ماجرایی بود که وزیرمحنه اشعریان

ختگیری نسبت به اشعریان را تأیید کرد و سسلطان نیز  .برپا کردرقبای اشعری مسلک 

محنه اشعریان زاییده چهار  .ابعاد وسیعی یافتمحنه اشعریان اجرای بدین ترتیب، م

اعتقاد حنفی سبب تعلق خاطر و نخست، تدبیر و خواست سلطان سلجوقی به : مؤلفه بود

سوم، . دوم، نگرش فکری کندری و رقابت او با رجال اشعری برای رسیدن به قدرت. او

 کسب مشروعیت به پیروی از آن وافضای فکری حاکم بر خالفت که سلجوقیان را برای 

چهارم، تأثیر علمای . بغداد بودآنها در داشت و در واقع فشار بر اشعریان جواز حضور  می

  .نقش داشتندسلطان  عقیدتیسیاست در ترسیم که متنفذ نزدیک به دربار 

ی ها ماجرایی گسترده در کل سرزمینمنابع اشعری که محنه را برخی برخالف 

 چهارساله ، این ماجرا در دوره ای نده امدت دانستو طوالنی  اسالمی
ً
-٤٤٥(تقریبا

با بزرگنمایی از این کوشیدند و در منطقه خراسان اتفاق افتاد، اما رجال اشعری ) ق٤٤۹

سنت  اشعری به عنوان اندیشه اصولی اهلمذهب کالمی در جهت تثبیت و تأیید ماجرا 

وقتی . اشعری در قلمرو سلجوقیان نشدان جریذف وجب حمواقعه محنه . پیش روند

دو و یافتند را در تبیین آراء اشعری و دفاع از او ، راه اقدامات سیاسی آنها به جایی نرسید

در قالب نامه و رساله به دفاع از بوالقاسم قشیری و ابوبکر بیهقی، تن از بزرگان ایشان، ا

 . اشعری و فکر اشعری پرداختند

نخست، تبیین نقش حاکم و درباریان : سه موضوع استوار استها بر  ساختار دفاعیه

 و آزار تعقیب پیراموندوم، روشنگری . کیشی در دفاع از اندیشه دینی و ترویج راست

سوم، تبیین آراء و روش فکری اشعری با تمسک به پیشینه . اشعریان و معرفی عامالن آن

نخست، : پرداختندع از اشعری قشیری و بیهقی در این دفاعیه به دو روش به دفا. او 

و مذاهب سنت و اینکه اشعری در میان تمام مکاتب  اهلهمۀ تعمیم اندیشه اشعری به 

دوم، تأکید بر ضرورت اندیشه و روش فکری اشعری برای دفاع عام دارد و سنت قبول  اهل

 .های دین و جلوگیری از انحرافات سنت و کارایی آن در تشریح و تفسیر آموزه از اهل

به اندیشه اشعری نسبت بیهقی و قشیری گرچه با هدف آگاه کردن طغرل ی ها نوشته

برداری از فضای فکری ایجاد شده  بهره ،هدف اصلی، و رفع محنه اشعریان صورت گرفت

گری به عنوان اندیشه اصولی تمام مذاهب  در پی محنه برای رسمیت دادن به اشعری

  .سنت بود اهل
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