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چکیده
بیهق ،نام قدیمی سبزوار و یکی از شهرهایی است که پیی از اسیرارار یعییر در دور
صفوی به یعیر اشرهار داشره است .رواج یعیر در بیهق ،مرهیو یید دور ییدارز از
اواسط قر دوم هجری است که ناطه عطف آ را باید به حضور امام رضا در خراسا
و روشنگریهای مؤثر عایدیی و یوحیدی ایعا دانست .یکی از مهمیرین مؤثرا ایین
دور یدارز ،نابا هسرند که سرپرسری امور سادات و علویا را در هر شهری بیر عهید
داشرند.
ناابت علویا در نیعابور (کرسی خراسا ) در اوایل عصر سیامانی بیه علوییا حسیینی
(بنوزبار ) محول شد .پژوه حاضر به بررسی فعالیتهای نابیای آلزبیار در نیعیابور،
دالیل مهاجرت آنا به بیهق و نا آنا در یعمیق یعیر امامی بیهق پرداخره است.
یافرههای این پژوه نعا میدهد نحو سیاست حکومتهای شرق در ماابل نابیای
زباری که بیعرر یحت یأثیر اخرالف مذهبی و عایدیی میا دو طرف بود ،یکی از اولین
دالیل مهاجرت خاندا زبار به بیهق بود است.
نابای حسینی زبار با مدیریت سیاسی ی دینی و اجرماعی در پی یعهدات ناابری خود ،بیا
بهر گیری از شرایط مساعد مذهبی و حمایت بیشائبه شیعیا امامی بیهق ،یوانسرند بیا
دعوت علمای شیعی و جذب سادات شیعی از اقصی نااط جها اسالم در اشاعه و رشید
اندیعههای شیعی بکوشند.
کلیدواژگان :بنیزبار  ،بیهق ،یعیر ،شیعه امامیه ،نایب.

مقدمه

نقابت ،عنوان نهادی سیاسی ـ دینی با کارکردهای اجتماعی است که یکـی از ماـاهر
فرهنگی واداری سادات در هر شهر به شـمار مـیرود و در حـوزه تـاریخ تشـیا ابـل
مالحاه است .از رن سوم هجری ،نقیبها در شهرهای بزرگ و سـس

سـایر شـهرها

مستقر شدند .وجود نقیب ـ که اوضـا زنـدگی و امـور متیشـتی سـادات را مـدیریت
میکرد ـ در وا ا امتیازی بود که توسط خلفای عباسی به جوامـا سـادات داده میشـد.
ورود شیتیان به حوزه مدیریت سیاسی تحت مقام نقابـت ،توانـایی و مـدیریت ننـان را
بیش از پیش نشکار ساخت و این امر موجب شد خلفای عباسی و سـالیین ایرانـی از
وجود ننان در مناصب مختلف بهره گیرند .سیاستهای خـا

مـذهبی نقبـا در ا ـب

ا دامات سیاسی ـ دینی و اجتماعی در سطح جامته متبلور میشـد .نمونـه نشـکار ایـن
نقابت به شکل موروثی ،در تحقق سیاستهای تبلیغی و ترویجـی شـیتیان کوشـیدند و
خط سیر رشد تشیا را در منطقه خراسان رونق بخشیدند .در دوره نلزباره در دهـههای
پایانی رن چهارم هجری ،نقابت علویان نیشـابور از سـوی امـرای سـامانی ،از علویـان
حسینی بنیزباره به شاخۀ دیگر سادات ـ یتنی خاندان یکی از احفاد امام حسن

مجتبی

سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

موسوم به ابوجتفر داوود بن محمد ا حسنی ـ انتقال داده شد (بیهقـی1361 ،ش.)255 :
انتقال نقابت ،سبب مهاجرت نلزباره از نیشـابور بـه بیهـق و سـکونت در ننجـا شـد.
پژوهش حاضر در پی نن است که نشان دهد چـه دییلـی سـبب شـد نلزبـاره پـ
برکناری از نقابت ،بیهق را برای سکونت و هجرت انتخـا
حسینی پ

از

کردنـد و چگونـه سـادات

از پذیرش مقام نقابت در بیهق ،با مدیریت جاما خود ،فضای مذهبی حاکم

بر بیهق را به نفا شیتیان تغییر دادند و با توجه به اختیارات سیاسی ـ دینی و اجتمـاعی
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فرایند ،خاندان زباره از سادات حسینی نیشابور و بیهق هستند که پـ

از تصـدی مقـام

خود ،مسیر تبلیغ و گسترش اندیشههای شیتی امامی را هموار سـاختند .نتیجـه امـر در
مهاجرت و ا بال علمای شیته امامیه به بیهق به عنوان مرکز فتا یـت نقبـای بنیزبـاره و
50
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افزایش عددی شیتیان در شهر ،ابل مالحاه است.

 .1پیشینۀ سکونت خاندان زباره در نیشابور تا زمان مهاجرت به بیهق

نیشابور 1،محل مهاجرت تتدادی از علویانی بود که به گفتـه بیهقـی از یبرسـتان بـه
ننجا مهاجرت کرده بودند .زمان مهاجرت در رن سوم هجری در دوره یاهریان بـوده
است (همو .)254 :در میان علویانی که داویلبانه به نیشابور مهاجرت کردند ،میتوان از
ابوجتفر احمد بن محمد زباره و ابوعبداهلل حسین بن داوود بـن علـی اشـاره کـرد کـه
ظاهراً هر دو شیته زیدی بودند .علت مهاجرت ،منازعه ابوجتفر احمد زبـاره بـا داعـی
زیدی یبرستان ،حسن بن زید حسنی ملقب به داعی کبیر بود که پ

از بیتت شـیتیان

یبرستان با وی ،ر ابتی میان داعی کبیر و ابوجتفر احمد به وجود نمد و سرانجام نیـای
خاندان زباره ،تصمیم بـه مهـاجرت و سـکونت در نیشـابور گرفـت (همـو :1410،ج،2
 .)492وی مورد حمایت امیر یاهری ،عبداهلل بن یاهر رار گرفت .امیـر یـاهری بـرای
 )254 :1361و برای علویان مقبرهای را در کنار مدفن امرای یاهری اختصـا

داد کـه

(حاکم نیشابوری.)223-220 :1375 ،
انتخا

نیشابور برای مهاجرت از سوی خاندان زبـاره ،ابـل بررسـی اسـت .نسـب

خویشاوندی نلزباره با یاهریان 2سبب شد نیشابور محل امنی برای ننان باشد .افزون بر
خویشاوندی ،ننان از امتیاز مرکزیت نیشابور در دوره یاهریان و ویژگیهـای توسـتهای
شهر و ثروت سرشار که حاصل پیشرفتهای ا تصادی ،علمی و فرهنگـی در ایـن دوره
بوده است ،بهرهمند شدند .بدین ترتیب با استقرار علویان زبـاری در نیشـابور و کسـب
وجهه از امرای یاهری ،در میـان مـردم محبوبیـت یافتـه و در سـالهای بتـد ،ننـان از
صاحبنفوذان شهر به شمار نمده و زمینۀ تر ی ننان برای کسب سرپرستی امور سـادات
در نیشابور فراهم شد .فضای علمی و فرهنگی رو به رشد نیشـابور در رشـد افـرادی از
خراسان بزرگ و از جمله چهار شهری است که از میان شـهرهای خراسـان اهمیـت

بیشتری دارد که هر یک را ربا مینامیدند که عبارتاند از نیشابور ،بلخ ،هرات و مرو( ...حافظ ابـرو،
.)23 :1370
 .2مادر ابوجتفر احمد دختر یاهر بن حسین و خواهر عبداهلل بن یاهر بود (بیهقی.)55 :1361 ،
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 .1شهری در غر

دییل مهاجرت نقبای حسینی نیشابور (بنوزباره) به بیهق ...

بر سه تن را از خاندان زباره در ننجا رار دارد و ننجا را «گورستان سادات» نامیدهاند
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اثبات حمایت خود ،دختر برادرش را به همسری پسـر ابـوجتفر احمـد درنورد (همـو،

این خاندان نقش داشت؛ زیرا از میان نقبای زباری ،شخصیتهای علمی مهمی ـ بهویژه
در رن چهارم ـ به ثمر رسیدند (ابنعنبه.)318 :1380،
نقطه عطف سرگذشت خاندان زباره در نیشابور ،تغییر مذهبشان از شـیته زیـدی بـه
شیته امامی (اثنیعشری) بود که در کنار فتا یتهای گسترده فر ـههای دیگـر شـیتی و
غیرشیتی مانند کرامیه و سنیان حنفی و شافتی در نیشابور رن چهـار (مقدسـی:1361 ،
ج480-461 ،2؛ یوسی 282 :1378 ،به بتد) ،نمونههایی ماننـد ابوا حسـین محمـد بـن
زباره (ابنعنبه )318 :1380 ،یحیی بن محمد بن احمد و ابوعلی نقیب ا نقبا بـه صـحنه
اجتما وارد شدند و رونق حوزههای درسی امامیه مدیون حضور چنین افـرادی اسـت.
شاید بتوان گفت مهمترین عامل گرایش بنیزبـاره بـه تشـیا امامیـه ،فتا یـت هدفمنـد
دانشمندان فرهیختـهای ماننـد فضـل بـن شـاذان نیشـابوری باشـد .وی بـا تالشهـای
خود ،تأ یف کتا

و نیز مبارزه با اندیشههایی مثل کرامیه ،رامطـه و خـوارج (نجاشـی،

 ،)307 - 306 :1416گامی مؤثر برای تبلیغ اندیشههای شیتی امامی برداشت .نثار فضل
توسط شاگردش علی بن تبیه در کالس درس تتلـیم داده شـد و نقبـای سرشناسـی از
خاندان زباره مانند ابوعلی محمد بن احمد ـ که دوران نقابـت وی عرصـۀ فتا یتهـای
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

علمی و دینی بود ـ ابوا حسین محمد برادر ابوعلی ـ که راوی احادیث امام رضا بود ـ
و ابو محمد یحیی ـ که فقیه عا م متکلم بوده و نثاری درباره امامـت دارد ـ در کـالس
درس وی شرکت کرده و از او کسـب علمـی نمودنـد (بیهقـی :1410 ،ج469-294 ،2؛
سمتانی :1382 ،ج249 - 248 ،6؛ نجاشی243 :1416 ،؛ یوسی .)264 :1417 ،از زمـان
حضور خاندان زباره در نیشابور تا مهاجرتشان به بیهق ،سه تن از ننان بـه مقـام نقابـت
رسیدند .ابنفندق که دو کتابش ـ تاریخ بیهق و لباب االنسااب ـ را
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خستگیناپذیر خود در عرصه اجتماعی و در واکنش به تحویت عقیدتی و مذهبی زمان

درباره این خاندان نوشته است ،در ترتیب نقبای زباری دری متفاوت بیان کرده اسـت.
وی در حا ی که ابوعلی محمد را در لباب االنساب او ین نقیب زبـاری دانسـته
52

ابومحمد یحیی را او ین نقیب به شمار نورده و پ

از وی ،پسرش ابوا حسین محمد را

صاحبایرزاق و نقیب دانسته است (همو .)256-255-56-55 :ا بته بـه ناـر میرسـد
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که در سال  360درگذشـته اسـت (همـو :ج ،)494-493 ،2در تااریخ بیهاق

ول اول در لباب االنساب صحیح باشد؛ زیرا سال مرگ ابوعلی محمد ،جلـوتر
از ابومحمد یحیی است.
عملکرد متفاوت نقبای زباری در نیشابور بسیار ابل تأمل است .در حا ی کـه دوران
نقابت ابوعلی محمـد در راسـتای اهـدای سیاسـی حکـام سـامانی اسـت و بیشـتر بـه
فتا یتهای دینی و مذهبی پرداخته است ،دوران نقابت ابوا حسـین محمـد و ابومحمـد
یحیی در مخا فت با اهـدای سیاسـی ـ مـذهبی حکـام سـنی مـذهب سـامانی اسـت.
ابوا حسین محمد در نابسامانیها و درگیریهای سیاسی در نیشابور میان سـران ـدرت
بل از حکومت سامانی (برای ایالعات بیشـتر ،نـک :زرینکـو  :1367 ،ج 108 ،2بـه
بتد) ،در نیشابور ادعای خالفت کرد و مردم بسیاری با وی بیتت کردند (بیهقی:1410 ،
 .)254ننگاه به مدت چهار ماه به نام او خطبه خوانده شد و قب «عاضد باهلل» را به وی
و بزرگان و شکریان و عموم مردم نیشابور از وی اسـتقبال کـرده و بـا وی بـه امامـت
انگیزهها و نیات ابوا حسین محمد برای ادعـای خالفـتش و مخا فـت در برابـر خلیفـه
عباسی به دست نیامد ،این پرسش جای تأمل دارد که نیا نقیب زباری مانند دیگر فتاین
سیاسی و مذهبی نیشابور که با هدی بهرهبرداری از امکانات توستهای نیشابور ،شـهر را
محلی برای ر ابت و کشمکش ـرار دادنـد (یبـری :1386 ،ج512-507 ،9؛ گردیـزی،
312 :1363؛ یوسی )297 ،20-19 :1378 ،نیز همین نیت را دنبال میکرد؟ به هر حـال
برای نیشابور اینگونه تحرکات ،بر نفوذ اجتماعی شخصیتهای دینـی دی ـت دارد کـه
میتوانستند برای جنبشهای نینده مؤثر باشند .ادعـای خالفـت ابوا حسـین محمـد کـه
نشان از مخا فت با خلیفه عباسی که نماد تسنن بود ،مدت زیادی به یول نینجامید؛ زیرا
برادرش ابوعلی محمد که با انتصا

امیر اسماعیل سامانی نقیب نیشابور شده بود ،زمینه
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بیتت کردند (بیهقی :1410 ،ج .)249 ،6با وجود ننکه رائتی از منـابا تـاریخی دال بـر
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دادند (ابنیبایبا ،419 :1372 ،پاور ی؛ بیهقی .)1410 ،به گفته سمتانی بسیاری از علمـا

دستگیریاش را فراهم کرد و وی را به سساه نصر بن احمد سامانی سسرد (بیهقی:1410 ،
نقابتی وی مبنی بر جلوگیری از افراطگرایی علویان و حفظ شئونات سادات در جامتـۀ
اسالمی باشد .دوران نقابت ابوعلی محمد ،محدود به فتا یتهای علمی و فرهنگی بـود
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 .)254همراهی نکردن ابوعلی نقیب با برادرش ابوا حسین میتوانست ناشـی از وظیفـه

و کمتر در فتا یتهای سیاسی مشارکت داشت .خط مشی مدبرانه امیر اسماعیل سامانی
درباره علویان و سنیان که از یک یری با محدثان و فقهای اهل تسنن رابطـه حسـنهای
بر رار کرد (نرشخی )261 ،127 ،109-108 ،21 :1363 ،و از یـری دیگـر ،سرپرسـتی
امور علویان را به ابوعلی محمـد زبـاری محـول نمـود (بیهقـی :1410،ج494-493 ،2؛
سمتانی :1382 ،ج )246 ،6سبب شد محیطی نسبتاً نرام به حاظ مذهبی برای دو یری
پدید نید.
ابوعلی محمد ،همواره بر اساس وظیفه نقابتی خود تحت امر حاکم سامانی بود و بـا
وجود بروز درگیریهـای سیاسـی میـان جانشـینان امیـر اسـماعیل و سـران ناـامیاش
(ابناثیر :1371 ،ج139 ،19؛ گردیزی334 :1363 ،؛ زرینکـو  :1367 ،ج)197-193 ،2
و همچنین فتا یت فر ههایی چون کرامیـه ،زیدیـه و اسـماعیلیه (یوسـی،124 :1417 ،
برای دستگیری برادرش ابوا حسین محمد ،ا دام سیاسی دیگری ازاو به دسـت نیامـد و
بیشتر به فتا یتهای علمی توجه داشت .خانۀ او ،محل تجمـا وزرا و بزرگـان ،ائمـه و
ضات شهر و محل بحث و مناظره علمی بود (بیهقـی .)56 :1361 ،بنوزبـاره در دوران
نقابت ابوعلی محمد به حدی از نفوذ و درتمندی رسیده بود که پـ

از مـرگ وی در

سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

سال (360ق) نقابت از یری امیرمنصور بن نوح (حک 365-350ق) به ابومحمد یحیی
زباری واگذار شد .ابومحمد یحیی پ

از شرکت در کالسهای درس و مناظرات علمی

عمویش ،تغییر مذهب داد که در منابا شیته امامیه از وی نام برده شده اسـت (یوسـی،
264 :1417؛ نجاشی.)443 :1416 ،
عنوانی همچون «ا سیدایجل نقیب ا نقبا شیخ ا تتره» برای ابومحمـد یحیـی (بیهقـی،
 :1410ج )497 ،2نشان از عامت دارد .ابومحمـد یحیـی پـ

از انتصـا

بـه منصـب
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277 ،198 ،197؛ حاکم نیشابوری :1375 ،فهرست اعالم ،ذیل کرامی) ،غیـر از ا ـدامش

نقابت ،شیوهای کامالً متفاوت از عمویش را در پیش گرفت و خط مشـی وی ،ایسـتادن
در مقابل امیر سامانی (نوح بن منصور) و پیـروی نکـردن از وی بـوده اسـت .بـه ناـر
54

با حمایت امیر سامانی از فتا یت دعات اسـماعیلیه در خراسـان و نیشـابور ،و بر ـراری
ارتباط با خلیفۀ فایمی و پذیرش نماینده وی ،زمینه سازگاری بـا نقیـب زبـاری فـراهم
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میرسد مقدمۀ این ناسازگاری ،اختالی مذهبی میان نقیب زباری و حاکم سامانی باشد.

شد .امامی شدن ابومحمد یحیی و ارتبایش با وزیر شیتی نل بویه (صاحب بن عباد) ـ
که دشمن سرسخت سامانیان به شمار مینمد و متأثر از فتا یتهای سیاسی نقیب علیـه
امیر نوح بود (همو )502-496 :ـ مزید بر علت شد که ابومحمد یحیـی نقیـب ،کارنامـۀ
نقابتی متفاوتی از اخالفش داشته باشد.
خلیفه فایمی ،با بر راری ارتباط با امیر سامانی ،نماینده خـود را بـه بخـارا فرسـتاد.
فرستاده «ا تزیز» در راه بازگشت درصدد نابودی ابومحمـد یحیـی برنمـد .سـید (نقیـب
زباری) اجازه کار به وی نداد و موجبات تلش را فراهم کرد (همو) .امیر سـامانی پـ
از احضار نقیب به بخارا درصدد تنبیه وی بر نمد ،اما سید در راه بخارا از دست مأموران
گریخت و در نیشابور به ا دامات خود علیه امیر نوح ادامه داد .عدم انفتال نقیب زباری
در مقابل حرکتهای مذهبی انحرافی و مقابله با مدعیان دروغین به سادات ـ که تحـت
خطر بیفتد و امیر سامانی ،راه چاره را در کنار گذاردن علویان زباری از درت دانسـت
فایمی ،دور از وظیفه نقابتی او نیست؛ زیرا درباره سیادت خلفای فایمی تردید وجـود
داشت (کاظمبیگی.)59 :1389 ،
ناهمخوانی اهدای سیاسی ـ مذهبی امرای سامانی با وظایف مـذهبی و دینـی نقبـای
زباری موجب شد حاکم سامانی در ا دامی عجوینه تصمیم به انتقال نقابـت از علویـان
حسینی بنیزباره به شاخۀ دیگری از علویان حسـنی نیشـابور گیـرد کـه بـر اسـاس نن،
نقابت در خاندان ابوجتفر داوود بن محمد موروثی شد (حاکم نیشـابوری211 :1375 ،؛
بیهقی :1410 ،ج .)603-602 ،2با حکومت محمود غزنـوی علویـان زبـاره بـه جایگـاه
نخستین خود بازنگشتند و حتی سلطان محمود در ا دامی خصمانه بـا سـسردن ریاسـت
شهر نیشابور به فقیهی از کرامیه ،انگیزه بنیزبـاره را در هجـرت بـه بیهـق بیشـتر کـرد.

دییل مهاجرت نقبای حسینی نیشابور (بنوزباره) به بیهق ...

(همو )56-55 :1361 ،واکنش ابومحمد یحیی نقیـب در رویـارویی بـا نماینـده خلیفـه
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امر وظایف نقابتی وی بود ـ سبب شد منافا دو ت سامانی در حمایت از اسماعیلیان به

فقهای کرامیه با علویان زباری و دیگر شیتیان رابطۀ خصمانه داشـتند (مقدسـی:1361 ،
یکی از فرزندان نقیب برکنار شدۀ زباری به نام ابوجتفر محمد به بیهق مهاجرت کـرد و
در سبزوار ساکن شد .بیهق ،وییتی در غر

نیشابور و از توابا نن است کـه مهمتـرین

55
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ج .)474 ،2با تو یت علویان حسنی بر منصب نقابت ،در زمان سـلطان مسـتود غزنـوی

نبادیهای نن سبزوار وخسروجرد به شمار میرود .مرکز نن در نغاز ،خسروجرد و پ
از نن سبزوار شد (یا وت حموی :1995 ،ج .)538 ،1مهـاجرت وی سـرنغاز مهـاجرت
علویان حسینی از نیشابور بود (بیهقی.)255 :1361 ،
 .2علل مهاجرت به بیهق
 .1-2حمایتتو ا تقتتل هاه
دزاجبت علویان حسینی

م جانهتت

دتتبیه

یزتت

ت

از مهمترین عوامل تمایل علویان حسینی در مهاجرت به بیهق ،استقبال مردم شـهر از
ننان و حمایت بیشائبه ننان بوده است .دییل متتددی بـرای اسـتقبال بیهقیهـا مطـرح
است که از مهمترین نن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1تمایل مـردم بیهـق بـرای تـداوم حکومـت سـامانی و نارضـایتی از سیاسـتهای
غزنویان داشته باشند و از حرکتهای شیتی حمایت کنند .منازعه و ر ابت یوینی میان
اها ی سبزوار و خسروجرد و پ

از نن سبزوار و نیشـابور (کرسـی خراسـان) بـر سـر

انتقال کرسی منطقه بیهق از سبزوار به خسروجرد ـ کـه بـر اثـر سیاسـتهای محمـود
غزنوی به بهانه عدم تمرکز درت در بیهق صورت گرفت ـ مـردم بیهـق را نسـبت بـه
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

غزنویان سختگیرتر کرد .علویان زباری پـ

از مهـاجرت بـه بیهـق ،رهبـری سـاکنان

سبزوار را در منازعهشان با اها ی خسـروجرد بـر عهـده داشـتند (همـو،194 ،58 ،56 :
 .)296افزون بر نن ،انتقال نقابت علویان حسینی بنیزبـاره بـه علویـان حسـنی در دوره
سامانیان ـ که تا دوره محمود غزنوی ادامه داشت و با منافا حکومت غزنوی سـازگارتر
بود (همو255-254 :؛ همو :1410 ،ج )713 ،2ـ نارضایتی مـردم بـهویژه شـیتیان را بـه
همراه داشت که اها ی سبزوار از علویان حسینی حمایت کردنـد (همـو،84 ،9 :1361 ،
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منطقهای غزنویان سبب شد بیهقیها ،واکنش شدیدتری نسبت به سیاستهای حکومتی

 .)207 ،183 ،179نقطه عطف دوران نقابت علویان حسینی بنیزبـاره ،دوران ابومحمـد
یحیی نقیب با امیر نوح سامانی است کـه حاصـل نن روی کـار نمـدن علویـان حسـنی

56

کردن پناهگاهی دیگر بود .این اختالی مذهبی و عقیدتی میان حـاکم سـامانی و نقیـب
زباری که به سیاستهای رفتاری متفـاوت میـان دو یـری انجامیـد ،میتوانـد یکـی از
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سنیمذهب و برکناری خاندان زباری از درت و تصمیم ننـان بـرای مهـاجرت و پیـدا

مهمترین دییل ناسازگاری یرفین و مهاجرت نلزباره به بیهـق باشـد .انتقـال نقابـت و
برکناری نلزباره از درت ،برای این خاندان سخت بود .افزون بر نن ،فضای سیاسـی و
اجتماعی حاکم بر نیشابور در دوران نقابت ابومحمد یحیی به نفـا نلزبـاره نبـود و بـر
خالی مشارکت چشمگیر مردم در ا دام سیاسی ابوا حسـین محمـد (همـو :ج-495 ،2
 )496گزارشی از مشارکت مردم نیشابور در پی منازعات سیاسی ابومحمد یحیی با امیـر
سامانی به دست نیامد .تصمیم مهاجرت به بیهـق پـ

از ایـن وا تـه شـاهدی بـر ایـن

مدعاست که حمایت و واکنشی از یری مردم نیشابور بـرای ایـن انتقـال نبـوده اسـت
(همو 54 :1361 ،به بتد) .با توجه به ساختار اجتماعی ـ ا تصـادی نیشـابور و رهبـری
دینی اهل تسنن ،بیتردید تداوم نرامش با نقیب حسنی پیـرو مـذهب عامـه ،مهـم بـود.
سکوت منابا درباره میزان حمایت شیتیان نیشابور از ا دام سیاسی ـ مـذهبی ابومحمـد
نل بویه زندگی کرد و در ننجـا وفـات یافـت (سـمتانی :1382 ،ج .)250 ،6ابـوجتفر
سلطان مستود غزنوی رار گرفت و نقابت علویان در یوس به وی سسرده شد (بیهقـی،
 .)255 :1361ابوجتفر محمد ـ نقیب یوس ـ پـ

از ازدواج بـا دختـر ابوا فضـل بـن

محمد یبرسی ،راه را برای ارتباط این خاندان شیتی با بیهق هموار کرد (همو) .اسـکان
نلزباره در بیهق ،افزون بر گسترش تشیا امامی در منطقه به سبب فتا یتهای مـذهبی،
تأثیرات متتددی در تحویت نینده شهرداشت.
 .2مهاجرت عا مان شیته به منطقه بیهـق ـ کـه متـأثر از سـختگیریهای حاکمـان
خراسان بود ـ تمایل بیهقیها را به حمایت از اندیشههای شیتی بیشـتر کـرد .از جملـه
عا مان شیته ،علی بن عبداهلل بن احمد نیشابوری مشهور بـه ابنابیییـب اسـت کـه در
اواخر رن چهارم هجری به بیهق نقل مکان کرد .سـاخت مدرسـهای بـرای علویـان در
همین زمان و انتخا

علی بن عبداهلل برای تدری

دییل مهاجرت نقبای حسینی نیشابور (بنوزباره) به بیهق ...

محمد ـ که از او ین مهاجران به بیهق بود ـ پ

از سـکونت در سـبزوار مـورد احتـرام
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یحیی جا ب توجه است .او در اواخر عمرش در منطقه جرجان در لمرو تحت حمایت

در ننجـا (همـو )195-184 :نشـانه

عا م شیتی ،موجب شد ابنابیییب به سبزوار مهاجرت کند (همو).
 .3حضور شیتیان در سبزوار عامل دیگری بود که نلزباره را بـه مهـاجرت راغـبتر

57
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استقبال اها ی شهر از علویان بود .ناسازگاری حکومت غزنه با شیتیان در توبیخ و تنبیـه

کرد؛ زیرا بر اثر اختالفی که میان علویان حسینی با علویان حسـنی در نیشـابور رخ داد،
اها ی سبزوار از علویان حسینی حمایت کردند (همو )207-183-179-84-9 :کـه ایـن
امر نشان از حضور پر درت شیتیان در منطقه است .بر اساس گزارش منابا سـبزوار و
بیهق در رن پنجم و ششم از مراکز تشیا به شمار مینمد ( زوینـی رازی-202 :1358 ،
 )453و تبتاً بنیزباره منطقهای را برای مهاجرت انتخـا

میکـرد کـه جمتیـت شـیتی

داشته باشد تا مورد حمایت وا ا شود.
 .2-2شبتیط دساعد تقلصایی ا جغبتفیایی ا علمی

شرایط مناسب ا تصادی و جغرافیایی منطقه بیهق ـ که ظاهراً شرایطی شـبیه نیشـابور
داشته است ـ عاملی در جذ

علویان بوده است .پرنبـی و وجـود کاریزهـای پـرن

و

وا ا شدن سبزوار بر ملتقای دو شاهراه غربی ـ شر ی (شاهراه خراسان ـ ری ـ عـراق)
تجاری از مهمترین ویژگیهای شهر به شمار مینمد (همو .)277-35 :حضـور علمـای
مهم که در انوا علوم صاحب تبحر بودند ،نشان از رونق علمی بوده است.
 .3-2حضور قایتت یر

یز

ا نفوذ ا ران

تشیع

از مهمترین دییلی که سبب شد بنیزباره ،بیهق را برای سکونت انتخا

کنند ،سابقه

سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

درخشان رونق تشیا در نن شهر بود .نفوذ تشیا در بیهق مرهون عواملی متتدد بود کـه
از مهمترین نن میتوان به ارتباط مردم بیهق با ائمه( گردیزی233-232 :1363 ،؛ بیهقی،
 ،)55 :1361حضور برخی از صحابه مشهور مانند خاندان نبر (یا وت حمـوی:1995 ،
303؛ بیهقی ،)25 :1361 ،حضور یحیی بن زید در سبزوار (کرسی و ت بیهق) در ـرن
دوم هجری و حمایت و همراهی تتـدادی از اهـا ی بـاوی (یبـری :1387 ،ج-228 ،7
 )230که نخستین نشانۀ نارضایتی مردم منطقه از امویان و گرایش ایشان به تشـیا بـوده
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و شما ی جنوبی (جاده وییات جنـوبی ـ جرجـان) و اهمیـت سوقا جیشـی و رونـق

است و یاد و خایره وی پیام عـدا تخواهی تشـیا را در منطقـه ینینانـداز میکـرد و
همچنین حضور سادات (بیهقی )56-54 :1361 ،و رونق نهاد نقابت اشاره کـرد .سـابقه
58

 )217فضای مذهبی و دینی بیهق را برای پذیرش علویان حسینی مساعدتر کرد .علویان
حسینی نیشابور پ

از مهاجرت به بیهق دوباره به مقام نقابت رسیدند و این امر سـبب
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حمایت بیهقیها از شیتیان امامی و رواج تشیا در این شهر(همو-183-182-179-84 :

شد خیل کثیری از سادات به دنبال ننان به بیهق مهاجرت کرده و در ننجا ساکن شـدند
و فرزندان ایشان سالهای یوینی در این شهر ماندند (همو.)56-54 :
کثرت سادات در بیهق سبب شد ابنفندق ،فصلی از کتا
سادات بیهق اختصا

دهد .حضور سادات در هر منطقهای میتوانست عامـل رشـد و

گسترش تشیا باشد؛ به خصو
عنوان رئی

تاریخ بیهق را به

با برپایی نهاد نقابت توسط خلفای عباسی ،نقیـب بـه

امور علویان در هر شهری با درجه اجتهاد که صـاحب نفـوذ و ـدرت در

جامته سادات و شیتیان بود ،میتوانست افزون بر وظیفۀ نقابتی خود در حفظ شـئونات
زندگی سادات در امور مادی و متنوی (اتابک جوینی )64-63 :1384 ،در گرایشهـای
مذهبی ننان اثر بگذارد و رهبری سیاسی و اجتمـاعی مـردم را بـر عهـده گیـرد .جـذ
علمای شیته و شیتیان ناراضی از ا صا نقاط جهان اسالم بهویژه نیشابور (بیهقی:1361 ،
شیتیان اثنیعشری در بیهق بیفزایند .شاهد این مدعا سندی مهم از یا وت حموی است.
منطقه بیهق اشاره کرده و چنین گزارش نموده است:
از بیهق ،علما و فقها و ادبای بیشماری برخاستهاند؛ با این حال غا ـب مـذهب
مردم این منطقه ،غا یان رافضی هستند.

(یا وت حموی :1995 ،ج)538 ،1

 .3آثار حضور نقبا در بیهق در راستای تعمیق فرهنگ تشیع امامی
 .1-3دشارکو یر قیاقو ا ر هتبی قیاقتی علویتان یر
ا نیبای دلخاصم غزتن یر
یرگیبی ای فبق تی ا د ا ل
قهزاتر

مشارکت در امور سیاسی و اثرگذاری در حکومت ،از جمله تتهدات بینایـر نقبـای
مورد نار حاکم و خلفا بود .در وا ا مشارکت سیاسی تالشی بود که برای کسب درت

دییل مهاجرت نقبای حسینی نیشابور (بنوزباره) به بیهق ...

وی که نویسندهای سنیمذهب در رن هفتم هجری است ،به رافضی (شیته بودن) مردم
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 ،)60-64یکی از مهمترین شیوههای اثرگذاری نقبای زباری بود که بر افـزایش عـددی

و اعمال نفوذ بـرای اثرگـذاری بـر امورمـادی و متنـوی سـادات تحـت نقابـت شـکل
نقبای بنیزباره به شمار میرفت .در بیهـق بـر خـالی نیشـابور کـه فضـای سیاسـی و
اجتماعی شهر به نفا نقبای زباری نبود (بیهقی 54 :1361 ،به بتـد) ،بـا تسـامح مـذهبی
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میگرفت و هدایت جامته سادات مستقر در بیهق یکی از مهمتـرین نقشهـای سیاسـی

حکام سلجو ی مشارکت سیاسی نقبا در رویارویی با دشمنان داخلی و خـارجی بیشـتر
شد .بـا سیاسـتهای رفتـاری سـالیین سـلجو ی پـ

از ملکشـاه و مـرگ خواجـه

نااما ملک ،برای شیتیان امامیه بهویژه در بیهق ،گشایشی فراهم شد و نلزباره با وجـود
نقابت در بیهق ،زیر نار علویان حسنی نیشابور بودند و استقالل کامـل نداشـتند (همـو:
57-58؛ صیرفینی .)535-534 :1414 ،ا بته احترام و اکرام به نقبای خاندان زبـاره و ارج
نهادن به جایگاه ویژه ننـان در دوره غزنـوی و سـلجو ی ،همـواره بر ـرار بـوده اسـت
(بیهقی .)57-54 :1361 ،حضور پیروان شیته در سبزوار و حمایت ننان از خاندان زباره
در جریان انتقال نقابت به علویان حسنی نیشابور ،نارضـایتی دو جنـاح از سیاسـتهای
مذهبی غزنویان و مقابله با ننان به عنوان هدی مشـتر دو یـری (همـو،84 ،58 ،56 :
 )207 ،194 ،183 ،179و عال همندی نلزبـاره بـه مرکـز تشـیا ( زوینـی رازی:1385 ،
فزونی اعتبار نلزباره در بیهق و کرسی نن (سبزوار) با رهبری سیاسـی در درگیریهـای
فر های و مقابله با دشمنان خارجی که در سایه تتهدات نقیب مطرح بـود ،بهتـر نمایـان
است .درگیریهای فر های در سبزوار و بیهق در پی سیاستگذاریهای سلجو یان پ
از چیرگی بر خراسان شکل گرفت ،بیهق را با تغییرات جدیدی روبهرو کـرد .مهمتـرین
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

عامل شرو نزا های محلی ،رواج مذهب شافتی توسط خواجه نااما ملـک و سـاخت
مدرسهای برای شافتیمذهبان در بیهق بوده است (برای ایالعات بیشتر ،نـک :مرتضـی
دانشیار .)1390 ،نقش علویان زباری ،زمانی نشکار میشود که سلطان سـنجر سـلجو ی
برای نرام کردن اوضا ستی کرد با حضـور نقیـب زبـاری و گماشـتن وی بـر منصـب
مستوفیگری در بیهق ،شرایط را به وجه مطلو

برگرداند (همو) .رهبری نقبای زبـاری

در رویارویی مردم نیشابور با مؤید نی إبه ـ حاکم نیشابور ـ و همچنین رهبری سیاسـی
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 )454 ،453 ،202از جمله محورهای همگرایی بیهقیهـا و نلزبـاره بـه شـمار مینمـد.

ننان در مقابله با غزان (جـزری :1371 ،ج30 ،25؛ ابنخلـدون :1363 ،ج)142-141 ،4
نمونههایی ابل مالحاه در مشارکت سیاسی نقبا به شمار مـیرود .اتحـاد و همبسـتگی
60

بیهق و ایمینان مردم به ننان است.
 .2-3دشارکو ع یدتی ت یینی ن های

اری یر

یز

ا
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سیاسی و اجتماعی میان نقبای زباری و مردم بیهق ،حاصل فزونی اعتبار نقبای زباری در

بپایی دحافل یرس ا دبتایه

ا علمای شیعی

محبوبیت ،ا تدار و نفوذ خاندان زباری در نیشابور و بیهق ،حاصـل تربیتیـافتگی در
مکتب اهلبیت و شاگردی در کالس درس شاگردان اهلبیت بـوده اسـت .عال همنـدی
نقبای زباری به فراگیری علم و روشنفکری ،ننان را به تحصیل علـوم اسـالمی ترغیـب
کرد و نخستین جر ههای گرایش به تشـیا امـامی ،نشـنایی بـا نثـار فضـل بـن شـاذان
نیشابوری بود (بیهقی :1410 ،ج .)494 ،2فضل بن شازان که از یاران نزدیک چهار امـام
(امام رضا تا امام حسن عسکری )بود با فتا یتهای تبلیغی و روشنگریهای دینی خود
در مقابله با فر ههای انحرافی ،توجه حاکم یاهری را به خود جلب کرد و با کینه حاکم
یاهری به انتسا

شیتهگری از نیشابور تبتید شـد و در سـال  260هجـری درگذشـت

(نجاشی .)307-306 :1416 ،نکته ابل تأمل این است که تأیید نثار علمی و فلسـفی ـ
دینی فضل بن شاذان در تغییر مذهب نقبای بنیزباره کامالً مشهود است؛ زیرا همراهـی
بزرگان شیته در نیشابور بوده و اندیشههای استادش را در شهر روایت میکرد (بیهقـی،
وا ا اندیشههای شیته امامیه نشنا شـوند .ابـوعلی محمـد نقیـب ،بـر خـالی بـرادرش
ابوا حسین که فرصتی کوتاه برای ترویج اندیشههای شیتی داشت ،به مسائل و حـواد
سیاسی نسرداخت و فتا یتهای وی در عرصههای دینی و مذهبی رونـدی رو بـه رشـد
داشت .اثربخشی ا دامات تبلیغی ابـوعلی محمـد در نسـلهای بتـدی خانـدان زبـاری
مشهود است (بیهقی :1410 ،ج .)497-496 ،2برپایی مجـا

منـاظره میـان ییفهـای

مختلف مذهبی ،توسط نقیب زباری یکی از شیوههای تـرویج عقایـد شـیتی بـه شـمار
مینمد (ابنیبایبا419-418 :1372 ،؛ بیهقی .)56 :1361 ،با اشتغال بنیزباره در عرصـه
علم ،برادرزادگان ابوعلی محمد (ابومحمد یحیی و ابومنصور ظفر) در کالس درس وی

دییل مهاجرت نقبای حسینی نیشابور (بنوزباره) به بیهق ...

 :1410ج496 ،2؛ سمتانی :1382 ،ج )249 ،6سبب شد خاندان زباره با نثار فضـل و در
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ابوا حسین محمد بن احمد زباری نقیب با علی بن تیبه (شاگرد فضل بن شاذان) کـه از

حاضر شده و با نثـار فضـل بـن شـاذان نشـنا شـدند (همـو :1410 ،ج .)494 ،2حـاکم
نیشابوری .)191-164 :1375 ،ابومحمد یحیی نقیب با تأ یف کتـا

ـ بـهویژه دربـاره

امامت ـ گامهایی مؤثر در ترویج فرهنگ شیته برداشت (یوسی264 :1378 ،؛ نجاشـی،
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نیشابوری از این دو برادر در یبقه ششم علمای نیشابور و مشایخ نام برده است (حـاکم

 .)443 :1416نهضتی که خانـدان زبـاره بـرای گسـترش اندیشـههای شـیتی امـامی در
نیشابور و با منصب نقابت تأسی

کرده بودند ،در بیهق به روند خود ادامه داد.

بنیزباره در بیهق ،با حمایت از مهاجرت علمای شـیتی و دعـوت از ننـان ،تأسـی
مدرسه و جذ

سادات شیتی ،حمایـت از تـأ یف کتـا

و حمایـت از علمپـروری و

علمدوستی توانستند برای اشاعۀ اندیشههای شیتی امامیه ،عرصهای وسیاتر پیدا کنند.
 .3-3حمایو ت علمای دزتاجب شتیعی ا جت س قتایتت ا
علویان ت شزب ای تقالدی

بسترسازی مناسب نلزباره برای فتا یتهـای تبلیغـی و نشـر اندیشـههای شـیتی در
بیهق ،با روشی متفاوت از نیشابور صورت گرفت .در حا ی که در نیشابور ،نقبای زباری
با فراهم کردن شرایط مناسب برای برپایی کالس درس و مکـان علمـی مناسـب بـرای
مناظره ،تأ یف کتا

و فراگیری مبانی اصلی اندیشههای شیتی از یریـق نثـار شـاگردان

بودند ،در بیهق با هدی وستت بخشیدن به کار و دوراندیشی عمیق در تـرویج عقایـد،
تصمیم گرفتند از خاندانهای امامی دیگری غیر از اعضای خاندان خود برای کار ترویج
استفاده کنند .ازدواج ،مهمترین رابطه حسنهای بـود کـه ابـوجتفر محمـد زبـاری بـرای
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

رسیدن به اهدای متتا یاش در بیهق انجام داد .او از یریق ازدواج با دختر ابوا فضل بن
محمد یبرسی ـ از خاندانهای مشهور امامی ـ موجب ارتباط خاندان یاشده با بیهق شد
(همو .)255 :این کار بیارتباط با وظیفه نقابتی ابوجتفر نبود؛ زیرا ناـارت بـر عقایـد و
مرام و مذهب سادات و علویان تحت نقابت ،یکی از وظایف نقیب به شمار میرفت که
ننان با حفظ حرمت و شئون شرافت خود ،مذهب و عقاید درست را بسذیرند و نقیب به
عنوان امور علویان بر عملکرد ننان ناارت داشته باشد ( لقشـندی :1919 ،ج-247 ،10
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اهلبیت و روایت حدیث (بیهقی :1361 ،ج 492 ،2به بتد) در پی تتهدات مذهبی خود

 .)253این وصلت نشان از تفکرات شیتی نقیب دارد و رونق و رشد اندیشههای شـیتی
مرهون این خویشاوندی است .تمایل مردم بیهق به مهاجرت علویان زبـاری و حمایـت
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دیگر فر ههای مذهبی بهویژه شافتیان توسط خواجه ابوا قاسم بن علی (بیهقـی:1361 ،
 )236 ،195 - 194مزیــد بــر علــت شــد کــه خانــدان زبــاری بــا امیــد بیشــتری بــه
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بیشائبه از ننان و ساخت مدرسهای خا

بـرای شـیتیان در محلـه اسـفری

در کنـار

سیاستگذاری و مصلحتاندیشی دینی بسردازند.
خاندان زباره که از یریق پیوند با بزرگان بیهق مانند عبداهلل محمد بن یحیی ـ کـه از
رؤسای ناحیه بیهق به شمار میرفت ـ شهرت و اعتبار خود را تثبیـت کـرده بودنـد .در
عهد سالجقه به سبب این اعتبار ،عالوه بر رهبری اهـا ی سـبزوار در منازعـات محلـی
(ابنخلدون :1363 ،ج ،)133 ،4صحنه را برای فتا یت علمایی چون ابوعلی فضـل بـن
حسن یبرسی فراهم کردند .این عا م شهیر امامیـه ،پـ
سناباد توس به سبزوار نمد و به تدری
موجب جذ

از دعـوت خانـدان زبـاری از

و تأ یف پرداخت که حضور وی ،به نوبۀ خـود

یا بان علم شیتی به بیهق شد (بیهقـی .)242 :1361 ،ابـوعلی فضـل بـن

حسن ،صاحب تفسیر متروی مجمع البیان ـ که از فارسینویسان شیتی ـرن
ششم است (جتفریان )519 :1388 ،ـ از نزدیکان خانـدان زبـاره بـود .او در سـال 523
شد (بیهقی .)242 :1361 ،به هر حال ،ابوعلی بـه عنـوان مرجتیـت شـیته میتوانسـت
تربیت شاگرد بسردازد و محافل درس را به بیهق رونق ببخشد.
بیهقی ،با ذکر مدرسه مخصو

شیتیان برای فتا یت ابوعلی یبرسی از شاگردان وی

نام نبرده است؛ اما از تخصص عا م در جبر و علوم حسا

و فقه و نثـار تفسـیری وی

صحبت میکند (همو .)243-242 :افزون بر این ،نلزباره عالوه بر فراهم کردن شـرایط
برای تربیت شاگرد و رونق کالس درس ،در نبود اعیان محلـی بیهـق ـ کـه در جنـگ
طوان به تل رسیده بودند (همو )226-116 :ـ به جذ

علویـانی از کوفـه ،یـرابل ،

زوین ،م و نیشابور پرداختند که به تصریح علـی بـن زیـد بیهقـی ،غا بـاً بـه خـدمت
نلزباره درنمدند (همو64-60 :؛ همـو :1410 ،ج .)676-670 ،2در گـزارش مهمـی کـه
بیهقی از شرایط بیهق در زمان مهاجرت عده زیـادی از خانـدانهای نیشـابوری پـ

از

دییل مهاجرت نقبای حسینی نیشابور (بنوزباره) به بیهق ...

افزون بر مرجتیت شیته امامی در سبزوار ،با رونق حوزه علمیه و مدیریت بر ننجـا بـه
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هجری به بیهق (سبزوار) مهاجرت کرد و رئی

حوزه علمیه ننجا (مدرسه با

ا تراق)

مهاجرت نلزباره بیان میکند میتوان به چند نکته اشاره کرد :اویً مهاجرت خاندانهای
ثانیاً ،پیوستن ننان به نلزباره میتواند بیـانگر رضایتشـان ازنقابـت علویـان حسـینی در
نیشابور باشد .به یور یبیتی ،نیشابوریان مهاجر باید ماننـد نلزبـاره بـر مـذهب شـیته
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نیشابوری نشان از نارضایتی ننان از شرایط نیشابور تحت نقابـت علویـان حسـنی دارد.

امامیه باشند که پ

از نلزباره به بیهق مهاجرت کردند .افزایش عددی شـیتیان امـامی،

موجب ا تدار مذهب در این منطقه میشده است .ننچه جریان فتا یت و تبلیغ شـیتیان
را در بیهق تسهیل کرد ،افزون بر درت گیری و نفوذ علویان زباری در اوایل رن ششم
هجری و فتا یت ننان در جذ

علمای شیته و شیتیان ناراضی از سیاستهای حکومت

و ت ،میتوان به ویرانی خسروجرد به عنوان مرکزی بـرای شـافتیمذهبان در گیـرودار
جنگ میان مؤید نی إبه ـ حاکم نیشابور ـ و ایل ارسالن خوارزمشاه (همو)284 :1361 ،
اشاره کرد که تخریب خسروجرد به عنوان مرکزی مهـم بـرای شـافتیمذهبان ،موجـب
تضتیف جایگاه اهل سنت در ناحیه بیهق شد و از سـویی دیگـر ،بـه تثبیـت مرکزیـت
سبزوار به عنوان کانون تشیا کمک کـرد .شـاهد ایـن مـدعا ،گـزارش بیهقـی از تقلیـل
جایگاههای نماز جمته برای اهلسنت در بیهق است که در نیمه دوم ـرن ششـم از 15
عبدا جلیل زوینی در کتابش النقض ـ که بیگمان یکی از مهمترین منابا در بیان
روند رشد تشیا ،فتا یتهای شیتیان ،مترفی مراکز شیتی بزرگـان و علمـای شـیتی در
ا صی نقاط جهان اسالم است (همو )354-453 ،202 :ـ سبزوار را محل شیته و اسـالم
میداند و از مدارس نیکو و مساجد نورانی و علمای گذشته و حال که صـاحب علـم و
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

شریتت بودند و همچنین از مجا

درس و مناظره و مجل

ختم رنن تتریف میکند

(همو).
رونق حوزههای درس و نشاط علمی با حضور علمای صاحب شریتت در سبزوار و
نزادی اندیشه و مذهب در سایه نقابت نلزباره ابل مالحاه است؛ زیرا علمـا و ادبـا و
شترا و بزرگان بسیاری از خاندان زباره و غیـر نن در بیهـق با یدنـد و بـه فتا یتهـای
علمی و تبلیغی توجه داشتند (صدر حاج سیدجوادی و دیگران :1371 ،ج،591 ،466 ،3
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موضا به هشت موضا رسید (همو.)236 :

 .)596اگرچه نقبای زباری بیهق به یور مستقیم در برنامههای ترویجی و تبلیغی شرکت
نداشتند ،اما با مدیریت سیاسی و اجتماعی بیهق شرایط منحصر به فردی را برای علما و
64

سبزوار ـ که کانون فتا یتهای شیتی بوده و مدرسـهای شـیتی در کـوی اسـفری

بـه

شمار مینمده ـ بیهقی از مسجد دیگری سخن به میان مـینورد کـه متتلـق بـه خانـدان
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بزرگان شیتی ایجاد کردند .عالوه بر مرکزیت «مسجد ندینـه» (بیهقـی )268 :1361 ،در

زیاریان بوده است و توسط فرزندان زیاد بن مهدی بن عمرو ا زیادی اداره میشد (همو:
 .)133شاهد این سند ،گزارشی از عبدا جلیل زوینی است کـه وی تقیـه و پنهانکـاری
مذهب تشیا را جز در مواردی خا

 ،بـرای شـیتیان بـول نـدارد و ننـان را صـاحب

کرسی و درس و هزاران منابر و مساجد و مدارس فتال میداند کـه بـه یـور نشـکار و
بدون هیچ تقیهای به کار مشغولاند (همو .)202-19 :نقبـای زبـاری بیهـق در گسـترش
دانش و اد

کوشا بودند و به علمدوستی و هنرپروری عال ه داشتند .ننـان بـا حمایـت

ما ی خود به نویسندگانی مانند شیخ یبرسی و ابوا حسین علی بن زیـد بیهقـی فرصـت
دادند که کتب مهمی را تأ یف کنند .ابومنصور محمد بن یحیی هبة اهلل حسینی زباری

ـ نقیب بیهق ـ از ابوعلی یبرسی (584م) مؤ ف تفسیر مجماع البیاان
همهگونه حمایتی کرد و شیخ کتا خود ـ مجماع البیاان ج ااراهر
یبرسی را از فارسینویسان شیتی رن ششم به شمار نورده و نثار وی را نشانگر شیو
بن یحیی زباری ،حامی جدی ابنفندق علی بن زیـد بیهقـی (م565ق) نویسـنده کتـا
لباب االنساب ج األلقاب ج األعقاب بود که این کتا

برای حفظ

نسب سادات به خواهش نقیب بیهق و با استفاده از کتابخانه و حمایت ما یاش نگاشـته
شد (بیهقی :1410 ،ج .)177-149 ،1بیهق از رن پنجم تا اواخر رن ششم که مصـادی
با دوران نقابت علویان حسینی بود ،دانشمندان شیتی زیادی را به خـود دیـد و عرصـه
برای تربیت و پرورش علما ،شترا و ادبایی از خاندان زباری و غیرزباری فراهم شد.
 .4-3آ تیی قیاقی ت یینی
یر ضمن فعالیو ن ها

نقبای نلزباره پ

ا حضور علمای شیعی

اری

از مهاجرت به بیهق با حفظ روحیه گذشته در روایـت حـدیث و

دییل مهاجرت نقبای حسینی نیشابور (بنوزباره) به بیهق ...

تشیا در رن ششم هجری میداند (جتفریان .)519 :1388 ،ابوا حسن علی بـن محمـد
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ُمل ـ را به وی اهدا کرد (همـو .)242 :یکـی از پژوهشـگران متاصـر ،ابـوعلی
الج

تأ یف کتا  ،به حمایت همهجانبه از علما و دانشمندان در عرصههای مختلـف علمـی،
سمتانی :1382 ،ج .)249-248 ،6محدثان و بزرگان و علمای صـاحبنام بیهـق ،اغلـب
صاحب تأ یف بوده و سرچشمه برکاتی در زمینه اشاعه مبانی اندیشههای شیتی به شمار
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دینی ،هنری و ادبـی پرداختنـد (ابنعنبـه318 :1380 ،؛ بیهقـی :1410 ،ج495-494 ،2؛

میرفتند .یکی از مهمترین منابا نشنایی با علمای شیتی ،تاریخ بیهق است کـه
به بررسی احوال ننـان میپـردازد (بیهقـی .)242 ،196 ،187-186 :1361 ،از مهمتـرین
اعضای خاندان زباره که در تأ یف و تـدری

دسـت داشـتهاند ،میتـوان بـه فرزنـدان،

برادران و برادرزادگان نقبای نیشابور و بیهق اشاره کرد که تقریباً همگی ننان از بزرگـان
علم و اد

و هنر بودهاند .از مهمترین محدثان نلزباره در بیهق ،محمـد بـن مافـر بـن

محمد بن احمد زباره (همو ،)254 :ابومنصور ظفـر (سـمتانی :1382 ،ج،)248-247 ،6
ابـــوابراهیم جتفـــر (خطیـــب بغـــدای :1407 ،ج )236 ،7و ابوســـتید زیـــد (صـــدر
حاجسیدجوادی و دیگران :1371 ،ج )593 ،3را میتوان نام برد که برای روایت حدیث
سفرهای متتددی انجام میدادند .افزون بـر محـدثان ،شـترای نامـداری چـون عزیـز و
عمادا دین یحیی دو فرزند ابومنصور هبةاهلل نقیب (بیهقـی ،)58-57 :1361 ،شرفشـاه
بهاءا دین محمدعلی زباره (بیهقی )59 :1361 ،در بیهق حضور داشتند .درکنار محـدثان
و شترای زباری ،علمای شیتی غیر از ایـن خانـدان در بیهـق فتا یـت داشـتهاند کـه از
مهمترین ننها میتوان به ابوا طیب محمد فرزند علی کاتب بیهقی (همـو )172-171 :و
ابوا حسن علی متروی به ابن فندق اشاره کرد کـه هـر دو دانشـمند شـیتی و سرمنشـأ
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

تحویت فکری و مذهبی در منطقه بودهاند (همو .)180-179 :با بررسی زندگی تتدادی
از محدثان زباری و غیر ننها میتوان گفت استما و نشر حدیث و کتابت نن ،یکـی از
راههای ترویج اندیشههای شیتی بوده است .تداوم نشر و تدری

فقه و حدیث توسـط

علمای بیهق ،فرصتی بود که بدین وسیله ننان به رونق حوزه علمیه بیهق بیفزاینـد .ایـن
موضو نشانگر فضای باز فکری و نزادی عمـل اندیشـمندان دینـی بـرای نشـر عقایـد
مذهبی بوده است.
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بن محمد بن حسـین زبـاری (صـدر حاجسـیدجوادی و دیگـران :1371 ،ج )467 ،3و

 .5-3تیجتتای احتتدت ا مهستتلنی دیتتان علویتتان یر
رایتتارایی تتا نیتتبای دلخاصتتم ا کتتم کتتبین نفتتوذ
شافعید هان
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اثرگذاری در حواد

اجتماعی بهخصـو

رویـارویی بـا نیـروی متخاصـم داخلـی و
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از مهمترین پیامدهای حضور علویان حسینی در بیهق ،مشـارکت ننـان در اجتمـا و

خارجی بوده است (همو .)236-235 :با کاهش اعمال سختگیرانه بر شیتیان در اواخر
عهد سالجقه ،بستر مناسبی برای مشارکت اجتماعی شیتیان بهویژه در دستگاه سـالیین
ایرانی فراهم شد .انتکاس رشد تدریجی درت شیته در نیشابور و بیهـق را از تصـمیم
سلطان سنجر سلجو ی نسبت به روی کار نمدن دوباره خاندان زباره بر منصـب نقابـت
در بیهق میتوان مالحاه کرد .اما پیامد درتگیری شیتیان ،به نزا های خونبار فر های
در نیشابور میان شافتیان و علویان و به تبا نن میان فر ههای مختلف در بیهـق انجامیـد
(جزری :1371 ،ج .)30 ،27به گفته بیهقی ،عالوه بر هجمۀ دشمنان داخلـی و خـارجی،
درگیریهــای فر ــهای در بیهــق بر ــرار بــوده اســت (بیهقــی.)284-269 :1361 ،
سیاستگذاریهای سلجو یان بهویژه خواجه نااما ملک یوسی در رواج مذهب شافتی
و ساخت مدرسهای برای ننان ،باعث شرو نزا های محلی در بیهق شـد و شـهر را بـا
نزا های محلی (همو )268 :تصمیم گرفت علویان حسینی را دوباره بر منصـب نقابـت
مستوفیگری در بیهق ،او ین گام سنجر برای نرام کردن اوضا بیهق بود .روی کار نمدن
مجدد خاندان زباره با دو نقل در تاریخ بیهق ذکر شده است .بیهقی میگوید:
ســنجر در هنگــام جنــگ باترکــان راختــایی ،بیهــق را بــا حملــه عمــال نتســز
خوارزمشاه برای مدتی از دست داد و نام وی از خطبه و سکه برداشته شد .وی
برای بازپ گیری شهر که موجـب نشـفتگی اوضـا شـده بـود ،بـا راهنمـایی
عما ش تصمیم گرفت که نقابت را مجدداً به نلزبـاره برگردانـد و بـه گونـهای
ننان را سسری در برابر خوارزمشاهیان رار دهد( .همو)272 :

در نقل دیگری نمده است که جاللا دین محمد ،او ین نقیب مستقل بیهق از خانـدان
زباره در پی نزاعی با عزا دین نتیم در سال  535هجری مورد حمایت مشایخ و سـادات

دییل مهاجرت نقبای حسینی نیشابور (بنوزباره) به بیهق ...

بنشاند .انتصا

جاللا ـدین محمـد علـوی ،بـزرگ علویـان زبـاری بیهـق بـه منصـب
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تغییرات جدیـدی روبـهرو کـرد (همـو .)236-235 :سـلطان سـنجر بـرای فرونشـاندن

بیهق رار گرفت و با پافشاری ننان ،نقابت ایا ت بیهق به وی محول شـد (همـو.)276 :
جاللا دین محمد زبـاری و یـارانش بـا پایـان دادن بـه کارشـکنیهای خوارزمشـاه
ینا تکین ـ که به غارت و کشتار مردم در بیهق دست زده بود (همـو )272 :ـ توانسـت
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محبوبیت و اعتبار در هر دو نقل شاخص مهمی است.

نیروی بازدارندهای در مقابل اسـتقاللیلبی خوارزمشـاهیان باشـد .مهمتـرین دسـتاورد
تصمیم سیاستمدارانۀ سنجر برای علویان بیهق ،استقالل ننان از نقبای حسـنی نیشـابور
بود .ساماندهی به امور اجتماعی و ایجاد وحدت و همبستگی در جامته بیهق از راههای
مؤثری بود که نقبای زباری برای ایجاد نرامش و ثبات در فضای فکری و مذهبی جامته
به کار میگرفتند و در مقابل ،ننان مرجتی ایمینـانبخش بـرای مـردم منطقـه در مقابـل
حمالت نیروی بیگانه به شمار مینمدند .به گفته ابنخلدون ،در سـال  554هجـری کـه
غزان به شهرهای خراسان ،از جمله سبزوار حمله کردند و بـا محاصـره شـهر درصـدد
تصری ننجا برنمدند ،مردم سبزوار با رهبری بیدریغ نقیب بیهق ـ عمادا دین علی بـن
محمد بن یحیـی زبـاری ـ بـه مقاومـت پرداختـه و شـهر بـه تصـری غـزان درنیامـد
(ابنخلدون :1363 ،ج .)133 ،4این حادثه درسـت در زمـانی رخ داد کـه سـنجر صـد
ماند (بیهقی :1410 ،ج .)256-525 ،2در ضیه دیگـری در سـال  486هجـری ،پـ

از

مرگ ملکشاه ،زمانی که عیاران بر سبزوار مسلط شدند و درت را به دست گرفتنـد ،بـا
تدبیر نقیب ابوا قاسم بن ابویتلی زید ،حمله ننان خنثی شد .ابوا قاسم نقیب پنج ماه پ
از نن ماجرا با یاران و چاکران پیاده و سوار خود با مرا بت شـبانهروزی از شـهر ،مقیـد
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

شد که هیچ متغلب و ناپاکی بر مال و خانه مسلمانان دسـتدرازی نکنـد (همـو:1361 ،
 .)269 - 268جریان درگیریهای خارجی و داخلی بهخصو

فتا یت شافتیان (همـو:

 ،)268 ،236 ،235علویان حسینی را از اهدای تبلیغشان دور نکرد و همچنان به جـذ
علویان ناراضی همت گماشتند (همو .)64 :ویرانی خسروجرد در گیرودار جنـگ میـان
مؤیدنیإبه و ایل ارسالن خوارزمشاه (همو ،)284 :جریان فتا یت تبلیغی شیتیان امـامی
را در بیهق تسهیل کرد؛ زیرا تخریب خسـروجرد مرکـز مهـم شـافتیمذهبان در منطقـه
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انتقال مجدد نقابت نیشابور را به علویان حسینی داشت ،اما با اسارتش ایـن کـار ناتمـام

موجب تضتیف جایگاه اهلسنت شد (همو .)286 :سکوت منابا درباره نقابت نلزبـاره
در دوره خوارزمشاهیان ادامه کار را در پیگیری فتا یتهـای ترویجـی ننـان در تتمیـق
68

مصلحتجویانه سالیینی چون محمد خوارزمشاه (جوینی :1385 ،ج )446 ،2سبب شد
سادات و شیتیان در جامته دینی مطرح باشند.
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فرهنگ شیته در بیهق با مشکل روبهرو میسازد .ا بته میتوان گفت سیاستهای مذهبی

در تحلیل کلی بر مشارکت سیاسی و اجتماعی شیتیان در بیهـق و همراهـی ننـان بـا
فتا یتهای نقبای زباری باید گفت تحقق ایدئو وژی جمتی یـک تفکـر یـا مـذهب بـا
«نگاهی جمتی» حاصل میشود .باورهای دینی و ترویج نن یکی از شاخصههای نگاهی
جمتی است .نگاهی جمتی یکی از دستاوردهای عمل جمتی است که سـبب میشـود
افراد جامته در عمل جمتی شرکت کنند (گیدنز .)682 - 681 :1381 ،به ناـر میرسـد
نقبای زباری در بیهق ،افزون بر ایفای نقش اجتماعی خود به عنوان نقیب و ناـارت بـر
امور مادی و متنوی علویان ،با ترویج باورهای دینی و گسترش نن بـه افـزایش نگـاهی
جمتی و تحقق نرمان جمتی مذهب شیته امامیه کمک کردند .باورهای مذهبی مشتر
یا اهدای مشتر از عواملی بود کـه نقبـای زبـاری در مشـارکت سیاسـی و مـذهبی و
اجتماعی خود از نن بهره بردند که با نگاهی جمتی به اهدای متتا ی خویش در راستای

نتیجهگیری

ناحیه جمتیت زیادی از شیتیان را به خود دیده است .این امر را میتوان در فتا یتهای
گسترده علمی شیتیان خراسانی و ارتباط ننان با ائمه ،وکال و شاگردان ائمـه بـه خـوبی
دید .از میان شهرهای خراسان« ،نیشابور» بـه د یـل وجـود شاخصـههای مهمـی چـون
حضور اصحا

ائمه ،مؤ فان برجسته شیتی ،خاندان شـیتی ماننـد فضـل بـن شـاذان و

حضور وکالی ائمه جمتیت زیادی را در خود جای داد.
وییت بیهق ـ که بزرگترین شهر نن «سبزوار» بود ـ نیـز جمتیـت شـیتی درخـور
توجهی داشت .رواج تشیا امامیـه در نیشـابور و پـ

از نن در بیهـق ،حاصـل عوامـل

متتددی است .بر اساس پژوهش حاضر ،مهاجرت سادات علوی بنیزبـاره از یبرسـتان
به نیشابور و بیهق و تغییر مذهبشان از شیته زیدیه به امامیه در میـان نقبـای خانـدان در
از مهاجرت به بیهق ،افزون

بر مشارکت سیاسی و اجتماعی ،جریان فتا یـت و تبلیـغ اندیشـههای شـیتی امامیـه را
تسهیل کردند .خاندان زباره به دییل متتددی بیهق را برای مهاجرت انتخا

کردند کـه
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این تحول نقشی محوری داشته است؛ زیرا نقبای زباری پ

دییل مهاجرت نقبای حسینی نیشابور (بنوزباره) به بیهق ...

گرایشهای شیتی بهویژه امامیه از رن اول در نواحی خراسان وجود داشـت و ایـن
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تتمیق تشیا امامی برسند.

میتوان این موارد اشاره کرد :انتقال نقابت از علویان حسینی به علویان حسـنی توسـط
امیرنوح سامانی و کم شدن نفوذ و درت خاندان ،درتگیری رهبران دینی اهلتسـنن
در نیشابور ،حمایت بیشائبه مردم بیهق از علویان حسینی در جریان درگیری با علویـان
حسنی ،حضور پیروان شیته در بیهق و نمـادگی پشـتیبانی از نلزبـاره ،شـرایط مسـاعد
اجتماعی و ا تصادی بیهق ،نفوذ و درت علویان زباری در جامتـه شـیتی بیهـق و . ...
نیشابور با حضور علویان حسنی نمیتوانست محلی امن برای فتا یتهای تبلیغی نقبای
زباری باشد .مهمتـرین پیامـد مهـاجرت خانـدان زبـاره بـرای بیهـق ،رواج و گسـترش
اندیشههای شیتی امامیه در منطقه بهخصو

سبزوار (کرسـی و ـت بیهـق) بـه عنـوان

مرکز تشیا در رن ششم هجری بوده است .رهبری نقبـای خانـدان بـه همـراه علمـا و
بزرگان زباری در گسترش اندیشههای شیتی در بیهق انکارناپـذیر اسـت؛ زیـرا حضـور
دعوت از علمای شیتی و جذ

علویان ناراضـی از ا صـی نقـاط جهـان اسـالم دو

فاکتور مهم در عملکرد خاندان زباره بوده است .بر اساس پژوهش حاضر ،شاخصهای
مهم خاندان در تتمیق اندیشههای شیتی امامیه در بیهق در این موارد خالصـه میشـود:
برپایی کالس درس و مناظره علمی و مذهبی ،استما حـدیث و روایـت نن ،فراگیـری
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

علوم اسالمی ،مقابله سیاسی باانگیزه مـذهبی ،تـأ یف کتـا
شیتی ،زمینهسازی برای جذ
مدارس مخصو
جذ

و حمایـت از نویسـندگان

علمای شـیتی امامیـه و دعـوت از ننهـا و دایـر کـردن

شیتیان ،نزادی اندیشه برای علمـا و ادبـا و شـترا در زمـان نقابـت،

علویان ناراضی از ا صی نقاط جهان اسالم ،گسـترش باورهـای مـذهبی و دینـی

برای گسترش نگاهی جمتـی در رویـارویی بـا دشـمنان داخلـی و خـارجی ،مـدیریت
سیاسی و اجتماعی در درگیریهای فر های و . ...
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ایشان به افزایش عددی شیتیان در منطقه منجر شد.

نقبای خاندان زباره به یور مستقیم در اجرای برنامههای تبلیغی مشارکت داشـتند یـا
به یور غیرمستقیم زمینه را برای تحقق این ارزشها فراهم کردنـد .بـا گسـترش تشـیا
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امامی در بیهق ،شیتیان توانستند با نزادی عمل بیشتری نسبت به گذشته در فتا یتهـای
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ااریخ ابا
ـ ابنخلــدون ،عبــدا رحمن (1363ش) ،تا
عبدا مجید نیتی ،تهران ،مؤسسه مطا تات و تحقیقات فرهنگی.

ـ ابنیبایبــا ،ابواســماعیل ابــراهیم بــن ناصــر (1372ش) ،مهااااران
ابرطالب ،ترجمـه :محمدرضـا عطـایی ،مشـهد ،نسـتان ـدس رضـوی و بنیـاد
ارزشهای اسالمی.

ـ ابنعنبه ،جمالا ـدین احمـد بـن علـی (1380ش) عما
انساب

الاالاب

ا

اب طالب ،تصحیح :محمدحسن نل یا قانی ،نجف ،حیدریه.

ـ اتابک جوینی ،علی بن احمد (1384ش) ،عتبة الکتبا  ،تصـحیح :محمـد
زوینی و عباس ا بال نشتیانی ،تهران ،اساییر.
چاپ سوم.
االعقاب ،به کوشش :م .ا رجائی ،م ،مکتبة

یة العظما

ا نجفـی

ا مرعشی.
ـ جزری ،ابناثیر عزا دین علـی (1371ش) ،الکامل ،ترجمـه :ابوا قاسـم حا ـت و
عباس خلیلی ،تهران ،مؤسسه مطبوعاتی علمی.
ـ جتفریان ،رسول (1388ش) ،تاریخ تشیع در ایران ،تهران ،نشر علم،
چاپ سوم.
ـ جوینی ،عطاملک (1385ش) ،تاریخ اهانگشای اارین  ،بـه اهتمـام:
شاهرخ موسویان ،تصحیح :محمد زوینی ،تهران ،دستان.

ـ حــافظ ابــرو (1370ش) ،اغرا یااای تاااریر

نرادااان در

دییل مهاجرت نقبای حسینی نیشابور (بنوزباره) به بیهق ...

ـ بیهقی ،علـی بـن زیـد (1410ق) ،لبااب االنسااب ج االلقااب ج

ـ حاکم نیشابوری ،ابوعبداهلل (1375ش) ،تاریخ نیشابرر ،ترجمه :محمد بن
حسین خلیفه نیشابوری ،به اهتمام :م .شفیتی کد کنی ،تهران ،نگاه.
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تاریخ حا ظ ابرج ،تصحیح :غالمرضا ورهرام ،تهران ،انتشارات ایالعات.
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ـ بیهقی ،علی بن زید (1361ش) ،تاریخ بیهق  ،تهران ،کتا فروشی فروغـی،

ـ خطیب بغدادی ،ابوبکر احمد بن علـی (1407ق) ،تاریخ بغا اد ،بیـروت،
دارا کتب ا تلمیه.
ـ دانشیار ،مرتضی (1390ش)« ،ر ابتهای محلی در بیهق و ریشههای سیاسی» ،مجلـه
تاریخ ج تم ن ادالم  ،شماره  ،13تهران ،واحد علوم و تحقیقات.
ـ زرینکو  ،عبدا حسـین (1367ش) ،تااریخ ماردا ایاران ،تهـران،
امیرکبیر.
ـ سمتانی ،عبدا کریم بن محمد (1382ش) ،االنساب ،تحقیق :عبدا رحمن بن یحیی
ا متلمی ،حیدرنباد ،مجل

دایر

ا متاری ا تثمانیه.

ـ صد حاج سـیدجوادی ،احمـد و دیگـران (1371ش) ،دایار

المعاار

تشیع ،تهران ،مؤسسه دایر ا متاری تشیا ،با همکاری شرکت نشرنوران.
السیاق لتاریخ نیشابرر ،بیروت ،دارا فکر.
ـ یبری ،محمد بن جریر (1387ق) ،تاریخ الردل جالم ار  ،تحقیـق:
محمد ابوا فضل ابراهیم ،بیروت ،دارا ترا  ،چاپ دوم.
ـ یوسی ،ابوجتفر محمد بن حسن (1417ق) ،الفهردت ،تحقیق :جـواد ا قیـومی،
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

م ،مؤسسه نشر ا فقاهه.

ـ یوسی ،خواجه نااما ملک (1378ش) ،دیر الم ر (دیاداتنام

،

تصحیح :هیربرت دار  ،تهران ،علمی و فرهنگی.

ـ زوینــی رازی ،عبــدا جلیل (1385ش) ،الاانقضب بعااض م الااب
النراصب

نقص بعاض

ااا ا الارجا ض ،بـه کوشـش:

جاللا دین حسینی ارموی ،تهران ،انجمن نثار علمی.
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ـ صیرفینی ،تقیا دین ابواسحاق ابراهیم بن محمـد (1414ق) ،المنتراب ماد

ـ لقشندی ،ابوا تباس احمد بن حسین (1919م) ،صبا االعشا  ،تحقیـق :گـروه
محققان ،اهره ،المؤدسة المصریة العامة لکتب.
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ـ گردیزی ،عبدا حی بن ضحا (1363ش) ،زید االنباار ،تحقیـق :عبـدا حی
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ـ کــاظمبیگی ،محمــدعلی (1389ش)« ،ســامانیان و نقبــای حســینی نیشــابور» ،مجلــه

حبیبی ،تهران ،دنیای کتا .
ـ گیدنز ،ننتـونی (1381ش) ،نظری های اامع شناد  ،ترجمـه :منـوچهر
صبوری ،تهران ،نشر نی.

ـ مقدسی ،شم ا دین ابوعبداهلل محمـد (1361ش) ،احسد التقادیم

ا

المعر ة االقالیم ،ترجمه :علینقـی منـزوی ،تهـران ،شـرکت مؤ فـان و
مترجمان ایران.

ـ نجاشی ،احمد بن علی (1416ق) ،راا

النجاش  ،چـاپ پـنجم ،ـم ،دفتـر

انتشارات اسالمی وابسته به جامته مدرسین حوز علمیه م.
ـ نرشخی ،ابوبکر محمد بن جتفـر (1363ش) ،تااریخ براارا ،چـاپ دوم،
تهران ،توس.
صادر ،چاپ دوم.
دییل مهاجرت نقبای حسینی نیشابور (بنوزباره) به بیهق ...
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ـ یا وت حموی ،شها ا دین ابوعبداهلل (1995م) ،معجم الب

ان ،بیروت ،دار
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