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چکیده
مهاارت سادات به مناطق گوناگون اهان اسالم و اسیتقرار آنهیا ،بیه دالییل مختلی و
تحت تأثیر شرایط و عوامل متفاوت سیاسی ،اقتصادی ،و فرهنگی صیورت گرفتیه اسیت.
این اریان در خراسان ،روندی طوالنی و درعین حال ،میتمر را طی کرد که از نیمۀ اول
قرن دوم هجری شروع شد و در تمام سالهای پس از آن ادامیه یافیت .ایین رونید ،در
مرحلۀ اول ،با ورود افرادی مبارز ،با انگیزههایی سیاسی مثل قیام یا پنیاهایویی ،شیروع
شد و در مرحلۀ بعد ،با مهاارت اختیاری گروهها و افراد برای بهرهمنیدی از امتیازهیای
ااتماعی و اقتصادی ادامه یافت.
روایتها و دیدگاههای مختل و متعددی برای گزارش و تبیین این روند ارائه شده است
که گاه با واقعیت تاریخی فاصله دارند .بررسی دادههای مواود نشان میدهد کیه مهید
ترین دلیل آغاز مهاارتها به خراسان و دیگر مناطق اییران شیرایط دشیوار سیاسیی و
محرومیت های ااتماعی آل ابیطالب در سرزمین مبید (حجیاز و عیراق) ازییک سیو ،و
فضای هواخواهی از خاندان پیامبر در ناحیۀ مقصد (خراسان) ،ازسویدیگر بیود .پیس از
آن ،شرایط اقتصادی و ااتماعی خراسان و تحوالت سیاسی در سرزمینهای اطراف ،بیه
ویژه حکومت علویان طبرستان ،در تداوم مهاارتها نقش داشت.
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فصلنامه علمی ی پژوهشی پژوه نامۀ تاریخ اسالم
سیال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶
لفحات ۶9 - 45

مقدمه

سراسر جهان جریان داشته است .در تاریخ اسالم نیز ،مهاجرت از اهمیت قابیل تیوجهی
برخوردار است .قرآن در  14آیه ،به لورتهای مختلف ،دستور به هجرت داده و فواید
آن را در رهایی از رلم ،علمآموزی ،فرار از گناه ،و حفیظ دیین برشیمرده اسیت (نیک.
آلعمران195 :؛ انفال75 ،74 ،72 :؛ توبه20 :؛ عنکبوت2۶ :؛ نحل.)110 ،141 :
از مهاجرتهای مهم و تلثیرگذار در جهان اسالم ،جابهجایی نسل و خاندان وابسیته
به حضرت محمد

بود که در بیشتر سرزمینهای اسالمی و گاه غیراسیالمی ،جرییان

داشتهاست .هویت شاخههای این خاندانها ،که بر پیوند نَسَبی با پیامبر اسالم

استوار

است ،با دایر شمول و عنوانهای متفاوت بنیهاشم ،آل ابیطالب ،علویان و بنیفاطمه،
اهل بیت ،ذریۀ النبی ،شُرفا و سادات در دورهها و مناطق مختلیف تعرییف شیده اسیت.
ایران ،بهویژه خراسان در آن ،بهعنوان نخسیتین کیانون جیذب سیادات ،بعید از عیراق،
مهم ترین مقصد مهاجرتی به شمار میرود .چگونگی و تا حدودی چراییی شیرو ایین
مهاجرت ها در عصر امویان و ادامۀ آنها در اوایل عصر عباسی ،تا حدودی روشن است
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

و در بسیاری از پژوه ها شرح شده است ،اما چگونگی تداوم آنها ،بهخصو

از قرن

چهارم به بعد ،کمتر موردتوجه قرار گرفته است .همچنین دربار میزان تلثیر حضور امام
رضا

در این روند نیز تحلیل دقیقی وجود ندارد .مقالۀ حاضر در پیی پاسیخ بیه ایین

سؤال است که چه دالیل و عواملی در شرو و ادامۀ مهاجرت سادات به ایران ،بهوییژه
خراسان ،نق

داشتهاست و تلثیر حضور امام رضا

در خراسان بر این روند چه میزان

بودهاست.
پیشینۀ تحقیق

گزارش مهاجرت سادات به ایران و چگونگی آن ،در پژوه های مربوط بیه تیاریخ
اسالم و تشیع در ایران ،به لورت کلی آمده است .در این پژوه ها ،برای تبیین چرایی
ورود سادات به ایران بر دو عامل بیشتر تلکید شده است؛ یکی رلم و ستم خلفای اموی

4۶

و عباسی بر طالبیان و بهخصو

علویان ،که سبب گریز آنها از خاستگاهها مییشید ،و

دوم محبوبیت خاندان پیامبر در مناطق مختلف ایران ،که عامل جذب آنها بود .تلکید بیر
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مهاجرت ،به عنوان پدیده ای اجتمیاعی ،در همیۀ دورههیای تیاریخی و تمیدنی و در

تلثیر دو رویداد والیتعهدی امام رضا

ورود سادات ،از نقاط مشتر تحقیقهای انجیامشیده اسیت .جمیعبنیدی ایین

عوامل را میتوان در کتاب تاریخ تشیع در ایران مشاهده کیرد (نیک .جعفرییان،258/1 ،
 .)3۶3-3۶2در مورد وضع سادات خراسان در دورههای مختلف ،بهویژه جایگاه و نق
خاندانها و نقبای علوی در این ناحیه نیز ،پژوه های متعددی لیورت گرفتیه اسیت
(برای نمونه نک .ولوی و دشتی144-113 ،؛ الهیی زاده و سیروسیی13۶-109 ،؛ کیارم
بیگی۶۶-39 ،؛ عباسی88-75 ،؛ طهماسبی11۶-101 ،؛ معزی288-271 ،؛

Bernheimer,

 .)46-50باوجوداین ،دربار چرایی و چگونگی ورود سادات به خراسان ،به وییژه تیداوم
آن از قرن چهارم به بعد ،پژوه

مستقلی لورت نگرفته است .1درواقع ،در نظر اغلیب

پژوهندگان ،عوامل و رویدادهای مؤثر بر مهاجرت ،گیزارههیایی بیدیهی و اثبیات شیده
بوده اند که بدون تحلیل تاریخی یا اعتبارسنجی منابع ،مبنای کار قرار گرفتهاند .بیه وییژه
در میزان تلثیر جریان والیتعهدی ،روایتهای تیاریخی و داسیتانی در هیم آمیختیه و
دالیل و عوامل ورود سادات مهاجر ،پی زمینه ای پژوهشی به شمار مییرود کیه غالبیا
مورد غفلت واقع شدهاست.
مهاجرت

مهاجرت ،جابه جایی انسانها بین دو مکان جغرافییایی اسیت کیه بیه تغیییر دائمیی
اقامتگاه افراد و گروههیا مییانجامید (نیک.

International encyclopedia of the social

)sciences, 10/286؛ فرایند پیچیدهای از تصمیمگیری که فرد ،محیط مبدأ ،و محیط مقصد
 . 1در چند مقاله به موضو مهاجرت و دالیل آن پرداخته شدهاست؛ ازجمله خسروبیگی و خسروی در مقالۀ
« دالیل مهاجرت نقبای حسینی (بنوزباره) نیشابور و نق آنان در تعمیق تشیع امامی» ،به مهاجرت یک خاندان
در درون خراسان پرداختهاند .در مقالۀ « تاریخ ورود سادات به افغانستان و نق

آنان در تروی اسالم» نیز،

تبیین مهاجرت سادات علوی به ایران ،با تلکید بر ناحیۀ خراسان

بسیاری از پژوهشگران معالر نیز ،بدون تفکیک و تحلییل ،آنهیا را اسیتفاده کیرده انید.

غالمی دهقی و عابدی بهاختصار سه عامل سفرهای علمی ،سفرهای تفریحی ،و فرار از جور حاکمان را
بهعنوان دالیل ورود مهاجران فهرست کردهاند .در یک مورد که بهلورت خا

ایران و خراسان موضو تحقیق قرار گرفته است ،نویسندگان بیشتر بر اسا

 ،ورود سادات موسوی به

مطالب کتاب مهاجران موسوی ،از

عرفانمن  ،بر دو عامل رلم و ستم خلفا به علویان و جریان والیتعهدی امام رضا

جلیل
ورود سادات تلکید کردهاند (نک .واحدیفرد و گلی.)111- 101 ،

در علتیابی
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افزای

و تلسیس حکومت علوییان در طبرسیتان بیر

در آن شریک هستند (خوشفر و دیگران .)151 ،بیشتر مهاجرتهای گذشته ،به دو نو
کشورها و مزرهای بینالمللی شناخته شده ،انوا دیگری چیون قیانونی و غیرقیانونی ،و
داخلی و بینالمللی به گونه های مهاجرت افزوده شده است (وحیدی33-15 ،؛ میرزایی،
 .)77-71برخی ،تفاوت مهاجرتهای گذشته و حال را با معیار و تکییه بیر سیادگی و
پیچیدگی آنها تعریف کردهاند (نک.)Djelti 2017 .
عوامل و شرایطی را که سبب کوچ افراد ،گروهها ،و اقوام میشود ،میتیوان بیه سیه
دسییتۀ ویژگ ییهییای شخص یی (سیین ،جیینس ،و شییرایط خییانوادگی) ،وقییایع طبیع یی
(خشکسالی ،سیل ،زلزله ،و ،)...و شرایط و رویدادهای اجتماعی و سیاسی تقسیم کرد.
در توضیح و تبیین این عوامل ،نظریههای مختلفی ارائه شده کیه نخسیتین آنهیا ،نظرییۀ
جاذبه و دافعه 1است .بر اسا

این نظریه ،دو دسته عوامل بیرای پیرداختن بیه چراییی

مهاجرت بررسی می شوند :یکی عوامل دورکنند (دافعۀ) 2انسیانهیا از محیل سیکونت
(مبدأ/خاستگاه) و دوم ،عوامل ربایند (جاذب) 3آنها به مکان جدیید (کوچگیاه/مقصید.
نک .ارشاد22 ،؛ محرمی .)70-۶9 ،روانشتاین ،4کیه نخسیتین نظرییهپیرداز ایین الگیوی
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

تبیینی به شمار میرود ،قوانین بد و رالمانه ،مالیات سنگین ،دافعه های اقلیمیی ،شیرایط
نامساعد ،و اجبار را از عوامل دورکننده دانستهاست (نک .)King, 12 .اِوِرت لی ،عواملی
چون کمبود شغل ،نبود فرلتها ،خشکسالی ،قحطی ،فشارهای سیاسیی ،و جنیگ را
به عنوان عوامل دورکننده و فرلتهای شغلی بیشیتر ،رفیاه اجتمیاعی ،احسیا

سیاسیی و میذهبی ،آمیوزش ،بهداشیت ،امنییت ،و لینعت را از عوامیل جیذبکننیده
برشمردهاست

(47-54

 .)Lee,برخی بر این نکته تلکیید کیردهانید کیه عوامیل اقتصیادی

محر مهمی در مهاجرت به شمار میرود ،اما انگیزهها و دالیل عقالنی بیشیتری بیرای
اقدام به مهاجرت الزم است (نک .حاجحسینی.)39-38 ،
نظریۀ محرومیت نِسبی 5نیز بر عوامل اقتصادی تلکید دارد ،ولی نق
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مهیاجر در آن،

1. pull-push theory
2. push factors
3. pull factors
4. Ravensteine
5. relative deprivation theory
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اجباری یا اختیاری و فردی یا گروهی تقسیم پذیر است .اما امروزه بیا تشیکیل دولیت-

پررنگتر در نظر گرفته می شود .در این نظریه ،مهاجرت امیری تصیادفی نیسیت ،بلکیه
سازمان اجتماعی اش برسد و احسا

کند این امکیان در خیارج از آن سیازمان وجیود

دارد ،اقدام به مهاجرت میکند (نک.)Jennissen, 411-436 .
در نظر کارکردگرایان 1متلثر از کارکردگرایی پارسونز ،برای در علت مهاجرت ،باید
به زمینههای ناهماهنگی بین فرد و نظام اقتصادی-اجتماعی توجیه شیود .در نظیر ایین
محققان ،زمانیکه تعادل یک جامعه یا نظام اجتماعی به هم بخورد ،مهاجرت به عنصری
برای برقراری تعادل تبدیل میشود .طرفداران این نظریه ،برای تبیین مهاجرت ،بیشتر به
آثار آن بر ساخت اجتماعی مبدأ و مقصد و وضعیت مهیاجران توجیه نشیان مییدهنید
(لهساییزاده200-191 ،؛ حاجحسینی.)4۶ ،
نظریههای دیگری نیز در تبیین مهاجرت مطرح شده که بیشتر نارر بر وضیع جوامیع
شهرنشین جدیدند .2به نظر میرسد برای تبیین مهاجرتهای گذشته ،ازجمله مهیاجرت
دارد.
دستهبندی روایتها و دیدگاهها

بهطور کلی در منابع و مآخذی که به این موضو  ،گذرا یا تفصیلی ،پرداختیهانید ،دو
دیدگاه دیده میشود .اول ،دیدگاهی که در تبیین تاریخ سیاسی اسالم و تشیع ،بر روایت
های موجود در تاریخهای عمومی ،مقاتل ،و کتابهای رجال و انساب تکیه داشتهاست.
بر اسا

این دیدگاه ،آغاز مهاجرت سادات به ایران با آمدن یحیی بن زید به خراسیان

شرو شد و پس از وی ،چهرههای دیگیری از طالبییان ،ازجملیه عبیدا ،بین معاوییه،
عبیدا ،االعرج ،علی بن موسی الرضا ،و ابیوجعفر لیوفی ،بیر اسیا

شیرایط خیا

تبیین مهاجرت سادات علوی به ایران ،با تلکید بر ناحیۀ خراسان

سادات ،همچنان مدل جاذبه و دافعه ،کارگشا باشد و این پژوه

نیز بر مبنای آن قیرار

سیاسی ،وارد این دیار شدند (برای این روایتها نیک .الیفهانی117 ،107 ،؛ بیالذری،
1. functionalists

 .2ازجمله میتوان به نظریه های اقتصاد دوبخشی توسعه ،نظریۀ سرمایهگذاری انسانی و هزینیه و فاییده ،نظرییۀ
شبکه ای ،و نظریۀ وابستگی اشاره کرد که هرکدام به نمونهها و جنبههای خالی از مهاجرتها در عصر جدید
پرداختهاند (حاجحسینی.)43- 41 ،
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واکنشی به محرومیتهاست .زمانی که فرد یا جمعی نتواند بیه هید هیای خیود درون

انساب االشرا 2۶2/3 ،۶۶/2 ،؛ گردییزی179-178 ،؛ یعقیوبی32۶/2 ،؛ طبیری،537/5 ،
که بر اسا

این روایتها برای تبیین جریان مهاجرت بیان شده است ،عبارتانید از)1 :

فشارهای سیاسی و محدودیتهای اجتماعی وارد بر آل ابیطالب ،بهوییژه علوییان ،در
سرزمین مبدأ (حجاز و عراق)؛  )2نارضایتیهای عمومی از خالفت اموی و عباسیی در
مناطق مختلف ،بهویژه خراسان؛  )3گسترش تشیع سیاسی در خراسان؛  )4دوری مناطق
مقصد از مبدأ مهاجرتها و وجود پناهگاههای طبیعی در سرزمینهای پذیرای ناراضیان؛
 )5محبوبیت و پذیرش خاندان پیامبر در ایران ،بهویژه خراسان ،طبرستان ،قم ،و کاشان؛
و  )۶رفاه و امنیت نسبی شهرهای ایران (برای این دیدگاههیا نیک .جعفرییان-285/1 ،
3۶3-3۶2 ،28۶؛ ترکمنی آذر57 ،؛ نالری داوودی۶2 ،؛ بین

و دیگران33 ،؛ خضیری،

 .)259/2در هر یک از این پژوه ها ،معموال به یک یا چند علت ،به اختصیار و بیدون
تفصیل و تحلیل ،اشاره شده است .همچنین ،چرایی تداوم مهاجرتها و چگونگی ورود
دستهجمعی سادات به آنها کمتر مورد توجه قرار گرفتهاست.
دیدگاه دوم ،برگرفته از روایتهای آمیخته با داستانهیای غیرواقعیی منیابع تیاریخی
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

میتلخر ،تذکرههای مزارات ،و منابع نسب شناختی نامعتبر است .بر اسا

این روایتها،

عامل اللی در مهاجرت دستهجمعی سادات به ایران ،حضور علی بن موسی الرضیا در
خراسان بوده است (برای این روایتها نک .کنز االنسراب97-95 ،87-80 ،؛ آملیی-82 ،
84؛ مرعشی278-277 ،؛ آیتی57-55 ،؛ جنگنامة سیدجاللالدین ،سراسیر کتیاب) .ایین
روایتها نیز مورد استفاد نویسندگان و پژوهشگران در سالهای اخیر قرار گرفته و بیر
مبنای آنها ،راجع به مزارشناسی و مهاجرت سادات ،گمانهزنی شده است (نیک .عرفیان
من 137-132 ،117-114 ،؛ جعفری نوقیاب154-153 ،؛ واحیدیفیرد و گلیی-101 ،
 .)103آثار نوشتهشده با این رویکرد ،اغلب تفصیلی ،اما فاقد تحلیل تاریخی و استنادی
هستند.
آغاز مهاجرت سادات به ایران و خراسان
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عامل اللی دافعه در مهاجرت سادات حجاز و عراق فشارهای سیاسی و محرومیت
های اجتماعی بود (جعفریان3۶0/1 ،؛ خضری ،2۶0-259/2 ،نالری .)۶2 ،قیام های این
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104-103/۶؛ بخاری70 ،۶1 ،؛ مسعودی247-24۶/2 ،؛ مفید .)259/2 ،مهمترین دالیلیی

سادات برای رهایی از فشارها ،ازجمله قیام عاشورا یا قیام زید بن علی ،همگی بهشدت
بهعلت مناسب نبودن شرایط ،از فعالیتهای سیاسی و نظامی کنارهگیری کردند؛ و دیگر
آنکه علویان زیدیه و اسماعیلیه با تشدید قیامها ،مبارزه را ادامه دادند .طرفداران دیدگاه
دوم ،پس از شکست قیام زید بن علی در سال  122و قیام لاحب فیخ در  ،1۶9بیرای
خروج از بنبست ،مهاجرت کردند .بهعبارتدیگر ،امیدشان به موفقیت در سرزمینهای
مرکزی خالفت از بین رفت و بهناچار ،راه مناطق دوردستی چون خراسیان ،طبرسیتان،
مغرب ،و یمن را در پی

گرفتند (نک .یعقوبی ،تاریخ405/2 ،؛ طبیری41۶/۶ ،؛ قاضیی

نعمان.)333-328/3 ،
نخستین این مهاجرت ها ،آمدن یحیی بن زید به خراسان بود که پس از کشیته شیدن
پدرش ،مجبور به تر

عراق شید (طبیری .)507-505/5 ،انتخیاب خراسیان بیه عنیوان

نخستین مقصد مهاجرت ،بهسبب وجود شرایط مطلوب یا دست کیم ،تصیور وجیود آن
دمشق ،بود .خراسان این ویژگی ها را داشت و دوری و پهناوری آن ،موقعییت مناسیبی
برای حضور مخالفان سیاسی و عقیدتی امویان فراهم میکرد (ترکمنی آذر ،)29 ،همیان
از آن ،مخالفان حجاج بن یوسف ثقفی هم ،بیه خراسیان ،کیه «سیرزمینی

گونه که پی

وسیع و پهناور» بود ،میگریختند (طبری .)370/۶ ،البته ایین ویژگیی تنهیا بیه خراسیان
اختصا

نداشت و سرزمینهای دیگری مانند مغرب ،اندلس ،سیستان ،و فیرارود نییز

دور از دستر

و نظارت مستقیم نیروهای حکومتی بودند.

نارضایتیهای بومی عمومی از امویان ،از دیگر دالیلی بود کیه در انتخیاب خراسیان
توسط یحیی و یاران  ،به عنوان سرزمین مناسب ادامۀ قیام ،نق
دوم هجری ،به علت توقف فتوح و کاه

داشت .در اوایل قیرن

غنایم ،اختال های قبایل شیمالی و جنیوبی

تبیین مهاجرت سادات علوی به ایران ،با تلکید بر ناحیۀ خراسان

بود .نخستین هد

یحیی و گروه کوچک یاران  ،دور شدن از عراق و مرکز خالفیت،

ساکن خراسان ،ادامۀ سلطۀ دهقانان بر امور اقتصادی ،رلمهای والیان منصوب خلیفه ،و
تبعیضها نسبت به ایرانیان بهعنوان موالی ،نارضایتی از حکومیت امیوی را عمییقتیر و
زمینههای قیام و شورش را فیراهم مییکیرد (شیعبان151-144 ،؛ بهرامییان و دیگیران،
 .)190/۶این شرایط نیز به خراسان منحصر نبود و کم و بی

در دیگر مناطق هم وجود
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سرکوب شد .درنتیجه ،دو گونه واکن

از علویان بروز یافت؛ یکی آنکه علویان امامییه،

داشت (نک .حسن ابراهیم حسن43۶-40۶ ،؛ خطیب277-152 ،؛ شهیدی.)220-217 ،
مخالفان ،به ویژه خاندان وابسیته بیه پییامبر

 ،مییشید و آن ،عبیارت بیود از جرییان

روزافزون دوستی و هواخواهی خاندان پیامبر در فضای عمومی خراسان که از مدتهیا
قبل ،زمینههای آن فراهم شده بود .فتح کامل خراسان در اواخر خالفت عثمان (خالفت:
 )35-23و کمی پی

از خالفت علی بن ابوطالب

لورت گرفت (یعقوبی ،البلردان،

72؛ طبری270-230/5 ،؛ گردیزی .)170 ،رفتار ابنهبیر مخزومی ،خواهرزاد علی بین
ابیطالب و داماد حضرت که حکومت خراسان به او واگذار شد ،و «رسیمهیای نییک»
عبدالرحمن خزاعی ،دومین حاکم منصوب علی  ،که «میرد خردمنید پیا دیین» بیود
(گردیزی ،)1۶3-1۶2 ،خاطر خوبی از حکومت علوی در دل مردم خراسان بیر جیای
نهاد .خراسانیان ،که بی

از دیگر مناطق ایران دلبستۀ شرایط قبل از اسالم بودند ،عرب

ها را ،با این استدالل که «پیامبرشان درگذشت و قدرت او بیه دسیت دیگیران ،غییر از
خاندان  ،رسید» ،گمراه میشمردند (اخبرار الدولرة العباسریة .)108 ،همچنیین ،اسیتقرار
برخی از قبایل یمنیِ با گرای

شیعی (ترکمنی آذر )50 ،و مهاجرت گروهی از شییعیان

سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

کوفه ،بهرهبری غالب ،که در دوستی فرزندان فاطمه تعصب داشت و خالفیت را حیق
علی و فرزندان

میدانست (طبری ،)50/7 ،گسیترش عالقیه بیه خانیدان پییامبر را در

خراسان بهدنبال داشت.
با رهور نشانههای زوال اموییان ،امکیان بیروز ایین عالییق بیشیتر شید و درنتیجیه،
واگذاری حکومت به یکی از اعضای خاندان پییامبر ،بیه گفتمیان الیلی ناراضییان در
خراسان تبدیل شد (التون .)30 ،شعار کلی و مبهم «الرضا من آل محمد» ،که تبلور ایین
خواست بود ،از جانب عباسیان و دیگر مخالفان حکومت برای دعوت به قیام انتخیاب
شد .ابهام در این شعار ،که عموم بنیهاشم را گزینۀ نخسیت لیاحبان حیق حکومیت
معرفی میکرد ،سبب پذیرش آن نزد همۀ گروههای مخالف حکومت مییشید (شیعبان،
 .)170-1۶5این فضای عمومی در هواخواهی از خانیدان پییامبر ،ییا بیه تعبییر برخیی
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محققان (نک ،)Madelung, 423 .شیعیان ،که در قیام زید نیز بروز داشت (نک .الفهانی،
 ،)92-91عامل اللی انتخاب خراسیان توسیط نخسیتین مهیاجران بیه شیمار مییرود
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افزون بر دو عامل فوق ،ویژگی دیگری در خراسیان وجیود داشیت کیه سیبب جیذب

(ترکمنی آذر .)57 ،بهنوشتۀ یعقوبی (تاریخ ،)32۶/2 ،بعد از قتل زید« ،شیعیان خراسیان
کارهاى بنیامیه و ستمهایى را که بر آل پیامبر کرده بودند ،براى مردم بیازمیگفتنید تیا
شهرى باقى نماند ،مگر آنکه این خبر در آن آشکار شد و داعیان راهر شدند و خوابها
دیده شد و کتابهاى پیشگویى بر سر زبانها افتاد» .بنا به همینها بود که ییاران انید
یحیی توانستند او را متقاعد کنند که مردم خراسان شیعیان وی هستند و لواب است به
آن سو حرکت کند (طبری .)189/7 ،همین هواخواهان بودند که بهسیرعت بیه دعیوت
یحیی پاسخ گفتند و درنتیجه ،او توانست مدتی مقابیل نیروهیای وابسیته بیه حکومیت
مقاومت کند (الفهانی107 ،؛ بالذری ،انسراب االشررا 2۶2/3 ،؛ گردییزی179-178 ،؛
یعقوبی332/2 ،؛ طبری537/5 ،؛ بخاری.)۶1 ،
همین انگیزه در حرکت عبدا ،بن معاویۀ بن عبدا ،بن جعفر بن ابوطالب بیهسیوی
خراسان هم مؤثر بیود .وی ،کیه از سیال  127دعیوت

را آشیکار کیرده بیود (طبیری،

نواحی گستردهای از غرب و مرکز ایران را به تصیر

درآورد (قاضیینعمیان-321/3 ،

 .)322بااینحال ،وی نتوانست در مقابل سپاه مروان مقاومت کند و با شینیدن موفقییت
ابومسلم در خراسان ،که به نام آل محمد دعوت میکرد ،به این ناحیه گریخت (بالذری،
۶۶/2؛ مسعودی247-24۶/2 ،؛ الفهانی11۶-115 ،؛ ابوالحسن بیهقیی ،لبراب االنسراب،
.)40۶/1
خالفت عباسیان و کاهش نفوذ تشیع سیاسی در خراسان

بنیعبا  ،بهرغم آنکه دعوت خود را با شعار «الرضا من آل محمد» آغاز کردند و به
پیروزی رسیدند ،سیاست امویان را در قبال آل ابییطالیب ،خالّیه علوییان ،بیا شیدت
بیشتری ادامه دادند .ابوجعفر منصور ،خطاب به این سادات میگفت« :میخواهم سیادت

تبیین مهاجرت سادات علوی به ایران ،با تلکید بر ناحیۀ خراسان

 ،)599/5با استفاده از اوضا پریشان این دوره و عدم تسیلط اموییان بیر قلمیرو خیود،

و آقایی شما را در هم شکنم و وحشتی در دلهایتان افکنم ،نخلهایتان را از بییخ قطیع
کنم و شما را در باالی کوهها پراکنده سازم تا دیگر احدی ،نه از اهل حجاز و نه از اهل
عراق ،با شما تما

نگیرد» (الفهانی .)235 ،درنتیجه ،علویان و عباسیان ،که قبل از آن

در مبارزه با امویان هد

مشتر

داشتند ،وارد رقابت و منازعهای طوالنی با هم شیدند

53

Downloaded from journal.isihistory.ir at 0:23 +0330 on Friday March 5th 2021

به جنب

آمدند و امر ایشان آشکار شد و همدسیتان و هواخواهانشیان بسییار شیدند و

(423

 .)Madelung,ازسویدیگر ،بخشی از غیرعلویان نیز ،که انحصار قدرت بنیعبیا

زدند .ازجمله خالدیه ،با این باور که امامت بعد از درگذشت ابراهیمِ امام ،میبایست به
خاندان علی بن ابیطالب بازمی رسید ،در نیشابور شورش کردند (اخبار الدولة العباسریة،
403؛ التون .)88 ،همچنین شریک بن شیخ المهری ،که در  132در فرغانه علیه ابومسلم
شورش کرد ،مردم را به آل ابیطالب فرامی خواند (گردیزی .)183 ،حتی در روستاهایی
از خراسان ،مردم پیرو علویان شده و با آنها در حجاز و عراق مکاتبه کرده و اموالشان را
هدیه میفرستادند (طبری .)519/7 ،در این دوره ،دعوت به علویان ،اتهامی بود که میی
توانست به دستگیری و اعدام منتهیی شیود ،چنیان کیه گروهیی از فرمانیدهان لشیکری
خراسان در  ،140به همین اتهام دستگیر شدند (نک .ابناثیر.)498/5 ،
این فضا سبب شد که عباسیان ،تا حد ممکن ،اجاز حضور و فعالیت به چهیرههیای
علوی در خراسان ندهند و بهشدت با آنان برخورد کنند .سرنوشت غیمانگییز عبییدا،
االعرج بن حسین االلغر بن زینالعابدین  ،شاهدی بر این مدعا است .وی ،بهسیبب
اجتناب از بیعت با محمد نفس زکیه ،مورد لطف سیفاح قیرار گرفیت (علیوی عمیری،
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

 )397و همراه هیئتی به خراسان فرستاده شد تا با ابومسلم دیدار کند .هنگام ورود ایین
گروه سینفره بهسرپرسیتی ابیوجعفر (منصیور) ،سیلیمان بین کثییر خزاعیی نارضیایتی
نیروهای داعی خراسان را از آل عبا

به عبیدا ،االعرج گزارش کرد و بیه او پیشینهاد

داد تا بیعت را بپذیرد .عبیدا ،هم ،از تر

اینکه مبادا دسیسهای در کار باشد ،موضیو

را با ابومسلم در میان گذاشت .باوجوداین ،همچون خود سلیمان ،به قتل رسید (طبری،
 )104-103/۶یا بهروایتی دیگر ،از نیشابور تبعیید شید و بیه میرگ طبیعیی درگذشیت
(الفهانی117 ،؛ بخیاری .)70 ،هرچنید در گفتیار و رفتیار عبییدا ،،هییچ نشیانهای از
مخالفت یا قصد اقدامی سیاسی گزارش نشده است ،حضور او در خراسان ،مخالفان بنی
عبا

را امیدوار کرد که با روی آوردن به یک علوی ،بتوانند اهدا

خود را پی

ببرند.

اینکه توجه بی ازحد مردم خراسان به عبیدا ،سبب بدبینی ابومسلم شد نیز ،نیارر بیه
54

همین مسئله است .روایت دفن پنهانی وی در مرو (ابوالحسین بیهقیی ،لبراب االنسراب،
 )40۶/1هم نشان میدهد که ابومسلم سعی داشته خبر ورود و مرگ وی را پوشیده نگه
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و سیاستهای آنها را برنمیتافتند ،به انگیز طرفداری از علویان ،به قیام و مبارزه دست

دارد تا از شورش خراسانیان جلوگیری کند.

عبدا ،حسنی ،که مدتی در خراسان فعالیت داشت و طرفیدارانی هیم بیه دسیت آورد،
بهدستور هارونالرشید ،تحت تعقیب حاکم خراسان قرار گرفت و مجبور شد به خاقیان
تر پناهنده شود (حسنی .)57-5۶ ،افزون بر همۀ اینها ،با سیاسیتهیایی کیه خلفیای
عباسی برای مهار تشیع سیاسی در پی گرفتند و بهدلیل گرای آنهیا بیه تسینن ،نفیوذ
سیاسی شیعه در خراسان بهشدت کاه یافت ( )Madelung, 425و درنتیجیه ،امیید بیه
موفقیت در آنجا برای علویانی که همچنان دنبال اهدا سیاسی بودنید ،از بیین رفیت.
بهعبارتدیگر ،ررفیت خا

خراسان برای جذب خاندان پیامبر ،کیه در اواخیر عصیر

چشمگیری داشته باشد ،در خراسان حضور نیافت.
حضور امام رضا

و تأثیر آن بر روند ورود سادات

حضور علی بن موسی الرضا

در خراسان در جرییان والییتعهیدی ()203-201

بر جریان ورود یا انتقال سادات بیه اییران و خراسیان تلثیرگیذار بیود ،ولیی در مییزان
و چگونگی آن ،واقعیت و غیرواقعیت به هم آمیختیه اسیت .بیر اسیا

منیابع تیاریخی

و رجالی معتبر و متقیدم ،در کیاروان حامیل حضیرت ییا همزمیان بیا حضیور ایشیان
در مرو ،تعدادی از طالبیان به خراسان کوچانده شدند .ایین افیراد ،رهبیران قییام هیا ییا

تبیین مهاجرت سادات علوی به ایران ،با تلکید بر ناحیۀ خراسان

امویان فزونی یافته بود ،در دور نخست خالفت عباسیان ،بهشدت کیم شید .بنیابراین،
برای حدود  70سال از قتل عبیدا ،االعرج (در  )132تا زمان حضور علیی بین موسیی
الرضا و دیگر علویان در اوایل قیرن سیوم ،چهیر برجسیتهای از علوییان کیه فعالییت

مخالفانی بودند که دستگیر و به نزد خلیفه در خراسیان فرسیتاده شیدند .قاضیینعمیان
( )3۶3-283از محمد بن جعفر ،1علی بن حسین بین زیید بین حسین ،اسیماعیل بین
 .1محمد بن جعفر لادق ،معرو

امکنندگان علوی (الفهانی،
به دیباج ،که در مکه قیام کرد و همراه با دیگر قی 

ابنبابویه.)159/2 ،
 )359-358یاهمراه علی بن موسی الرضا ،راهی خراسان شد ( 
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در سالهای بعد هم ،که خلفای مقتدرتر عباسیی بیا فرسیتادن والییان معتمید خیود
خراسان را مستقیم زیر نظر داشتند ،همین روییه پیگییری شید .درنتیجیه ،علوییانی کیه
همچنان به طرفداری خراسانیان امیدوار بودند ،موفقیتی در این ناحیه به دست نیاوردند.
عبدا ،االشتر ،فرزند محمد نفس زکیه ،که بهنمایندگی از پدرش به خراسیان وارد شید،
موفقیتی در جذب خراسانیان کسب نکرد (گردییزی .)125-124 ،همچنیین یحییی بین

موسی ،1و ابنارقط 2در کاروان امام یاد کرده است (قاضینعمیان .)339/3 ،همچنیین در
(همان .)343-339/3 ،در منابع رجالی ،از یکی از علویان از نسیل محمید بین عبییدا،
االعرج بن حسین االلغر بن زینالعابدین ،مشهور بیه جَیوّانی ،3بیه عنیوان همیراه امیام
رضا

در خراسان یاد شده است (نک .طوسی795/2 ،؛ عاملی .)3۶3 ،همیانگونیه کیه

شیخ مفید و دیگر رجالشناسان شیعه یادآور شدهاند ،ملمون تعدادی از آل ابیطالیب را
از مدینه فراخواند که یکی از آنها ،علی بن موسی الرضا

بود (مفید259/2 ،؛ طبرسی،

 .)72/2حتی اگر همۀ علویان قیام کننده در آن دوره هم به خراسان آمده باشیند ،تعیداد
زیادی را شامل نمیشوند.
باوجوداین ،در برخی از منیابع ،کیه اعتبیار اسینادی چنیدانی ندارنید ،رواییتهیای
داستانگونهای وجود دارند که ورود شمار زیادی از سیادات را بیه ایین میاجرا میرتبط
کرده اند .مطابق با این گزارشها ،امام رضا
نوشت و برادران و عموزادگان

بعد از اسیتقرار در میرو ،بیه مدینیه نامیه

را نزد خود دعوت کرد ،یا آنکه آنها بهتشخیص خود،

به سوی خراسان حرکت کردند .از اینجا به بعد ،روایتها چندگونه اند؛ در یک روایت،
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

گروهی بزرگ از سادات ،که تعداد آنها به بی

از 12هزار نفر میرسیید ،بیهفرمانیدهی

ابراهیم بن موسی الکارم  ،به ناحیۀ ری رسیدند و در این منطقه ،با نیروهیای خلیفیه
درگیر ،و بسیاری از آنان کشته شدند (کنز االنساب .)81-80 ،در روایتی دیگر ،گروهیی
در حدود هفتلد نفر ،بهسرپرستی احمد بن موسی الکیارم  ،از جنیوب وارد و در
شیراز ،با حاکم منطقه درگیر شدند و بسیاری از ایشان به شهادت رسیدند (همیان-95 ،
 .)97بنا بر تواریخ محلی طبرستان ،گروهی از سادات با شنیدن خبیر شیهادت امیام ،در
حوالی ری و قومس به کوهستانها پناه بردند ،که برخی از آنان شیهید شیدند و برخیی
دیگر همچنان تا قیام حسن بن زید ،متواری بودند (نک .آملی81-80 ،؛ مرعشی.)278 ،
 .1اسماعیل بن موسی الکارم ،از راویان حدیث شیعه ،که در قیام ابوالسرایا شرکت داشت و به حکومت فار
فرستاده شد (مروزی.)15 ،

ابنارقط ،در قیام ابوالسرایا شرکت داشت
نالعابدین ،مشهور به 
 .2اسماعیل بن محمد بن عبدا ،الباهر بن زی 

5۶

شرکتکنندکان

ابنعنبه .)310 ،همچنین پسرش ،محمد بن اسماعیل نیز ،که از وی جز
(علوی عمری340 ،؛ 

بردهاند ،به حکومت مدائن منصوب شد (الفهانی.)3۶0 ،357 ،
در قیام ابوالسریا نام 
 .3منسوب به روستای جَوّانیۀ ،نزدیک مدینۀ (علوی عمری.)398 ،
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شرح مراسم والیتعهدی در مرو ،شمار دیگیری از طالبییان حاضیر معرفیی شیدهانید

در برخی از روایتهای دیگر ،این جنگوگریزها ،در مسیر برگشیت از میرو و بعید از
در روایت های یادشده ،که در منابع متقدم تاریخ و انساب اهل تشیع و تسنن وجیود
ندارند ،نامها و رویدادهای تاریخی بهلورت مغشوش در هم آمیختیه شیده انید .بیرای
نمونه ،در روایتی چنین آمده که زید بین موسیی الکیارم و بیرادرش ،محمید ،پیس از
شهادت امام رضا ،همراه طرفداران خود در طُرُق 1قیام کرده و پس از درگیری هیایی بیا
نیروهای حکومتی ،به کوههای ترشیز (کاشمر) و از آنجا به گنابیاد رفتیه انید .محمید در
کاخک گناباد کشته شده و زید به آفریز قاین رفته و همانجا کشیته و بیه خیا

سیپرده

شده است .بنا بر این داستان ،اباللت هروی ،از یاران نزدییک امیام نییز ،در آغیاز قییام
کشته میشود و حاکم قاین ،که در آن زمان ،معتصیم ،بیرادر میلمون ،بیوده ،بعید از بیه
حکومت رسیدن ،از کرد خود پشییمان شیده و بیهجبیران آن ،بارگیاهی بیر قبیر زیید
ساخته است (نک .آیتی ،همانجا) .این در حالی است که طبق شواهد تاریخی ،ابالیلت
حسینی و دیگران .)251 ،۶8-15 ،محمد بن موسی الکارم

نیز به خراسان وارد نشده

و معتصم عباسی ،هیچگاه در خراسان یا قاین حکومت نداشته و از قتل علویان هم ابراز
پشیمانی نکرده است .همین روایتهای غیرمستند در برخی از کتابهایی که سیالهیای
اخیر دربار امامزادگان یا تاریخ تشیع نوشته شده ،با حذ
حتی مبنا و اسا

و اضافههایی بازتاب یافته و

کار قرار گرفتهاند (نک .مجداالشرا 21 ،؛ جعفریان3۶4/1 ،؛ جعفری

نوقاب ،154 ،عرفانمن .2)140-109 ،
به نظر میرسد ریشه و سرچشمۀ شکلگیری این روایتهیا را بایید در روییدادهای
مربوط به قیام علویان طبرستان جست وجو کرد .در آستانۀ این رویداد در نیمۀ قرن سوم
 .1طُرُق نام دو محل در استان خراسان است؛ یکی ،روستایی کوهستانی در بخ کوهسرخ کاشمر و دیگری،
شهری در حاشیۀ جنوب شرقی شهر مشهد که در این روایت منظور ،همین محل دوم است.

تبیین مهاجرت سادات علوی به ایران ،با تلکید بر ناحیۀ خراسان

هروی تا سالها بعد از شهادت امام رضا

زنده بوده و در  23۶درگذشته است (نیک.

دادههای اند
تها و ترکیب آنها با 
 .2برای نمونه ،در کتاب پرحجم مهاجران موسوی ،با استفاده از همین روای 
شدهاست که خواننده را در تشخیص روایت
موجود در منابع تاریخی و رجالی معتبر ،گزارشی مغشوش ارائه 
روایتهای

عرفانمن  .)140-109 ،شگفت اینکه همین

یکند (نک.
درست دچار سردرگمی فراوان م 
یفرد.)103-101 ،
گرفتهاست (نک .واحد 
غیرمستند ،مبنای مقاالتی در این موضو هم قرار 
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شهادت امام رضا  ،رخ دادهاست (آیتی.)57-55 ،

هجری ،گروهی از علویان ،که سران آنها همه از سادات حسینی بودند« ،1برای معیاش»
شدند که تعدادی از آنها کشته شدند و باقی به حسن بن زید داعیی پیوسیتند (اشیعری
قمی .)۶42-۶41 ،در منابع متعدد تاریخی و نسبشناختی ،به قیام یا حکومت برخیی از
این افراد در منطقۀ ری و قزوین ،همزمان و در ارتباط با قیام علوییان طبرسیتان ،اشیاره
شده است (طبری433/7 ،؛ علوی عمری47 ،؛ مسیعودی558/2 ،؛ ابینجیوزی.)49/12 ،

ابناسفندیار نیز ،که کتاب خود را در  ۶13و قبل از تللیف تاریخ رویران آملیی و تراریخ
طبرستان مرعشی نوشته ،شرو مهاجرت سادات را از دور متوکل (خالفت)247-232 :
دانسته است .بهنوشتۀ وی ،سادات برای در امان ماندن از آزار حکومت ،متواری و پنهان
شدند و با کاه

فشارها ،از مخفیگاهها بیرون آمدند و به نیواحی دوردسیت ،ازجملیه

طبرستان ،مهاجرت کردند (ابناسفندیار .)228-22۶ ،جزئیات نوشتۀ وی از سرگذشیت
و مسیری که این گروه طی کردند ،با عنالر روایتی که اولیا ا ،آملی و دیگر مورخیان
طبرستانی آوردهاند ،همسانی زیادی دارد .درنتیجه ،میتوان گفت که در سدههای هشتم
و نهم ،که گرای های شیعی امامی در ایران رشد کرد ،نویسندگان شییعه سیعی کردنید
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

سرمنشل ورود دستهجمعی سادات را به جای قیام علویان ،که رنگ زیدی داشت ،به سفر
امام رضا

پیوند دهند.2

تداوم مهاجرت و استقرار سادات

مرحلۀ نخست مهاجرت سادات به ایران ،ازجمله خراسان ،تا اواخر قرن سیوم ادامیه
یافت .در این مدت ،چهرههایی از آل ابیطالب ،بهویژه علویان ،تحت شرایط سیاسیی و
بهدنبال اهدا

سیاسی ،برای مبارزه یا پناهجویی ،به سرزمینهای دوردست خراسیان و

دیلم وارد شدند .آخرین چهر شاخصی که با این انگیزهها وارد خراسان شد ،ابیوجعفر
 .1این افراد عبارت بودند از محمد بن علی الخزری بن حسن االفطس ،احمد بن عیسی الشیخ بن علی بن حسین
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االلغر ،حسن بن محمد بن جعفر بن عبدا ،بن حسین االلغر ،حسین (حسن) کوکبی بن احمد بن اسماعیل
بن محمد بن اسماعیل بن محمد االرقط بن عبدا ،الباهر ،و محمد بن احمد اعرابی بن محمد بن حسن بن
علی بن عمراالشر .
قتر در متون این دوره و پس از آن است.
 .2این نظر در حد گمان است و اثبات آن نیازمند تحقیق بیشتر و دقی 
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از مدینه خارج شدند .آنها در نواحی قم ،ری ،و قزوین بیا نیروهیای حکیومتی درگییر

محمد لوفی ،از نسل عمر االشر

بن زینالعابدین 1بود .وی که در کوفه زاهدانه میی

 )218بر جان خوی

بیمنا

شد و آنجا را تر کیرد (مسیعودی .)4۶5/2 ،زهیدورزی

همراه با اعتراض به سیاستهای ناعادالنۀ حکومت (زرینکیوب )34-28 ،و طرفیداری
از روش زیدیه و علوی بودن او ،عواملی بودند که بهطور مداوم خالفت عباسیی را بیه
چال

میکشید .حرکت وی سوی خراسان در این زمیان ،کیه طاهرییان در آن در اوج

قدرت بودند و هرگونه حرکت ضدخالفت را سیرکوب مییکردنید ،قابیلتلمیل اسیت.
درواقع ،میبایست عاملی قوی و اطمینان بخ

ابوجعفر را به این ناحیه کشیانده باشید.

این عامل ،دعوت خراسانیان از او بود؛ گروهی از حاجیان خراسانی در موسم حی  ،او
را مالقات و اعالم کردند که او به امامت «از همه سزوارتر» است و با او بیعیت کردنید
(ابن اثیر .)403/۶ ،چندی بعد ،ابوجعفر راهی خراسان شد یا به آنجا گریخیت (طبیری،
 .)7/9ورود او به یکی از رساتیق مرو ،که همۀ ساکنان

شیعه بودنید ،نشیان از برنامیه

فضای دوستی با خاندان پیامبر در این نواحی بوده است .وی پس از مدتی ،آنجا را تر
کرد و به طالقان رفت که در آن ،بسیاری دعوت

را پذیرفتند .به کمک همین طرفداران،

وی در دو نوبت سپاه اعزامی عبدا ،بن طاهر را شکست داد ،اما درنهایت دستگیر شید
(نک .الفهانی .)38۶-385 ،وجود طرفیداران فیراوان ابیوجعفر در خراسیان و نیواحی
اطرا  ،سبب شد که امیر طاهری سه ماه او را در نیشابور زنیدانی و سیپس ،بیا تیدابیر
شدید امنیتی ،به نزد خلیفه روانیه کنید (همیان389-388 ،؛ یعقیوبی472/2 ،؛ گردییزی،
13۶؛ بخاری .)5۶ ،بهرغم گستر وسیع مناطق درگیر قیام و عمق طرفیداری مردمیی از
آن ،اقتدار طاهریان در این دوره اجاز تداوم آن را نداد .بهعبارتدیگر ،وجود حکومتی
یااللغر بن عمر االشر
 .1ابوجعفر ،محمد بن قاسم بن عل 
لوفی ملقب شد (الشجر المبارکۀ.)121 ،

بهدلیل پوشیدن لبا
نالعابدین ،که 
بن زی 

پشمین ،به

تبیین مهاجرت سادات علوی به ایران ،با تلکید بر ناحیۀ خراسان

ریزی قبلی او برای قیام دارد و انتخاب شعار «الرضیا مین آل محمید» ،گوییای وجیود

 .2جارودیه پیروان ابوجارود ،زیاد بن منذر بودند که قائل به برتری علی در خالفت و کفر مخالفان وی بود .از
نظر آنها ،پس از علی ،حسن و حسین

و پس از آنان ،هر یک از فرزندان ایشان که به شمشیر قیام کند ،امام

فرقههای زیدیه از آنها
خواهد بود .طرفداران همین دیدگاه بودند که در قیام زید بن علی شرکت کردند و دیگر 
شکل گرفت.
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زیست و با جارودیه 2ارتباط داشت (الفهانی ،)384 ،بیا شیرو خالفیت معتصیم (در

مقتدر و وفادار به خالفت در نیمۀ نخست سد سوم ،مانع بزرگی در مسییر مهیاجرت،
قیام علویان طبرستان ،شرایطی پی

آمد که امیرای طیاهری ،خیود پیذیرای بخشیی از

علویان شدند.
تشکیل حکومت شیعی در طبرستان ،انگیزه و عامل مهاجرت بسیاری از سادات برای
بهرهبرداری از امتیازهیای سیاسیی و اجتمیاعی آن شید (نیک .ابیناسیفندیار.)242/1 ،
بزرگترین مهاجرت دستهجمعی سادات به ایران در این دوره لورت گرفت .بخشی از
این سادات در طبرستان ساکن شدند و بخشی هم تحت شرایط سیاسیی ،اجتمیاعی ،و
اقتصادی مختلف به نواحی همجوار کشانده شدند .این گروهها ،دو گونه بودند؛ دستهای
که در جنگها کشته یا دستگیر شدند (نک .الفهانی422-421 ،؛ علیوی عمیری،347 ،
349؛ طبری17/8 ،433/7 ،؛ مسعودی558/2 ،؛ ابوالحسن بیهقی ،لباب االنساب)425/1 ،؛
و دستهای که با حکومتگران علوی دچار اختال

شدند و به خراسیان و دیگیر منیاطق

مهاجرت کردند .آنها از چهرههای برجسیتۀ علیوی بودنید کیه برخیی داعییۀ امامیت و
ریاست داشتند و بالمآل ،حضور آنها موجب اختال

و کشمک

سیاسی در طبرسیتان

سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

شد .برخی از این افراد ،در منازعیههیا بیه دسیت ییا دسیتور داعیی بیه قتیل رسییدند
(ابناسفندیار249/1 ،؛ مرعشی293 ،؛ بخاری27 ،؛ الفهانی .)455 ،برخی دیگیر ،بیرای
در امان ماندن از خطر احتمالی یا بهعلت ناکامی در نیل به اهدافی که برای آن مهاجرت
کرده بودند ،از طبرستان خارج شدند و به مناطق همجوار کوچ کردند .یکیی از مقالید
آنها خراسان بود که شرایط نسبتا مناسب و مساعدی داشت .اختال

سیاسی و میذهبی

حاکمان خراسان با حکومتگران علوی سبب شد که مخالفان هر ییک از طیر

هیا ،بیه

دشمن پناهنده شوند .بنابراین ،تعدادی از علویانی که رقیب داعیان بودند ،بیه خراسیان
رهسپار شدند و با حمایت حکومتهای این دیار ،در آنجا سکنی گزیدند.
از جمله علویانی که در اثر اختال

با داعیان ،از طبرستان به خراسان مهاجرت کرد،

ابوجعفر احمد زبار  1بود .بنا به روایتی ،وی به دعوت زیدیۀ طبرستان روانۀ این ناحییه
۶0

حسن مکفو

 .1ابوجعفر بن محمداالکبر بن عبدا ،مفقود بن

یااللغر بن علی
سن افطس بن عل 
بن ح 

ابنعنبه.)424 ،
ناالعابدین ،ملقب به زبار (سمعانی ،االنساب128/3 ،؛ 
زی 
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فعالیت ،و استقرار علویان در خراسان بود .بااینحیال ،بیا تضیعیف طاهرییان و توفییق

شده بود ،ولی در آنجا بر جان خود بیمنا

شد و به آوه مهاجرت کرد و سیپس راهیی

ابنطباطبا .)338 ،امرای طاهری ،برای مقابله با داعی ،سعی کردنید از ابیوجعفر زبیاره،
به عنوان رقیب وی ،حمایت کنند .پیوند خانوادگی دو خاندان طاهری و زبیاره در طیی
چند نسل (نک .مروزی81 ،؛ ابنعنبه ،)425 ،گویای این مسئله است .خاندان زباره ،کیه
از فرزندان او شکل گرفت ،موقعیت اجتماعی ،علمی و اقتصادی برجستهای در خراسان
بییه دسییت آورد

(44

 .)Bernheimer,آنهییا نخسییتین نقبییای نیشییابور بودنیید کییه مقییام

نقیبالنقبایی خراسان را به خود اختصا

دادنید (ابوالحسین بیهقیی ،لبراب االنسراب،

 .)498/2درواقع ،با حضور آنها و دیگر افرادی که در این مرحله وارد نیشیابور و دیگیر
شهرها شدند ،1دور شکلگیری و استقرار خاندانهای علوی در خراسان شرو شد.
افزونبراین ،رونق اقتصادی ،امنیت نسبی ،و رفاه اجتماعی خراسان از قرن سیوم بیه
بعد (نک .حدود العرالم311-307 ،294-293 ،؛ راونیدی171 ،؛ ابین اثییر227،222/11 ،؛
به دنبال داشت .در این مرحله ،علویان بهلورت اختیاری و اغلب خیانوادگی ،مسیتمرا
وارد خراسان شدند و با استقرار در شهرها و تشکیل خاندانها ،جزئی از نظام اجتماعی
آن شدند (دربار این مهاجران نک .ابنطباطبیا322 ،؛ عبییدلی28۶ ،؛ میروزی97 ،19 ،؛
ابنعساکر229/17 ،؛ ابینبابوییه رازی۶2 ،؛ لیفدی۶7/9 ،؛ الشرجرۀ المبارکرة95-94 ،؛
ابوالحسن بیهقی ،لباب االنساب .)574/2 ،با افزای

جمعیت و بهبود موقعییت سیادات،

در هر شهر نهاد نقابت ایجاد شد (نیک .ابوالحسین بیهقیی ،همیان52۶ ،499-49۶/2 ،؛
 .1ازجمله مشهورترین آنها ابوعبدا ،حسین بن داوود حسنی ،از نسل محمد بطحانی ،بود .جدّ وی ،ابوتراب علی
بن عیسی بن محمد بطحانی ،همراه برادران و فرزندان به طبرستان مهاجرت کرد (علوی عمری.)208-207 ،
پسرش ،ابوعلی داوود ،در حکومت داعی دوم ( ،)287- 270فرماندهی سپاه و زندانبانی را بر عهده داشت
ابنطباطبا295 ،208-207 ،؛ ابوالحسن بیهقی ،لباب االنساب .)۶02/2 ،ابوعبدا ،حسین بن داوود (د )355 .نیز
( 

تبیین مهاجرت سادات علوی به ایران ،با تلکید بر ناحیۀ خراسان

همدانی ،)422-421/1 ،نیز تداوم مهاجرتها و استقرار سادات در شهرهای را خراسان

لاحبنفوذ شکل گرفت (همان713 ،۶03/2 ،؛ همو،

در نیشابور ساکن شد و از نسل وی ،خاندانی معتبر و
ابنطباطبا335 ،؛ عبدالغافر فارسی .)341 ،یکی دیگر از این افراد ،ابوعبدا ،جعفر ،معرو
تاریخ بیهق5۶ ،؛ 

به

ابنجد حسینی ،از نسل محمد بن زید شهید بود .وی در حکومت علویان ،امامت نماز جماعت را برعهده

داشت (عبیدلی )221 ،و پس از مهاجرت ،در شهر هرات ساکن شد و نسل وی خاندانی معتبر و لاحب نقابت
در این شهر بود (الشجر المبارکۀ141 ،؛ مروزی.)52 ،

۶1
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نیشابور گردید (ابوالحسین بیهقیی ،لبراب االنسراب494/2 ،؛ همیو ،تراریخ بیهرق254 ،؛

ابنعنبه425 ،؛ عبدالغافر فارسی342 ،؛ الشجرۀ المبارکة152 ،40-39 ،؛ کارمبیگیی-59 ،
مذهب سنت بودند ،کمتر وارد منازعات مذهبی میشدند و گرای های خیا

شییعی

بروز نمیدادند و با برقراری پیوند با خاندانهای لاحبنفوذ مذهبی ،حماییت آنهیا را
جلب میکردند (برای نمونه نیک .ابوالحسین بیهقیی ،تراریخ بیهرق،101 ،9۶ ،94 ،77 ،
114-113؛ همییو ،لبرراب االنسرراب۶09 ،۶0۶ ،؛ مییروزی128 ،؛ عبییدالغافر فارس یی72 ،؛
 .)Bulliet, 234تولیفهای «مرضی الطریقۀ» شرکت در نماز جمعه و جماعات« ،مخالطا
ألهل الحدیث» ،و تعابیری از این دست از بزرگیان علیوی (واعیظ بلخیی358-357 ،؛
سمعانی ،التحبیر۶۶-۶5/2 ،295/1 ،؛ عبدالغافر فارسی ،)۶34 ،همگیی اشیاره بیه همیین
تالش دارد.
همچنین گسترش کانونهای تشییع در خراسیان ،عامیل دیگیری بیود کیه در تیداوم
مهاجرت سادات به آنجا نق

داشت .مهمترین کانون رشد تشییع در خراسیان ،مشیهد

رضوی بود و نخستین ساکنان پیرامون بقعۀ شریف ،از شیعیان ،بهوییژه سیادات ،بودنید
(نک .ابن اثیر .)522/10 ،از اوایل قرن پنجم ،که با ساختوسازهایی در حیرم و اطیرا
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

آن ،امکان سکونت جمعیت بیشتر فراهم شید (ابوالفضیل بیهقیی532-531 ،؛ ابین اثییر،
 ،)523/10خانوادههایی از سادات موسوی و رضوی در این محیل سیاکن شیدند .آنهیا
بیشتر از مناطق شیعهنشین قم ،طبرسیتان ،و عیراق بیه ایین ناحییه مهیاجرت کردنید و
توانستند تصدی نهادهای نقابت و ریاست را به دست آورند (علوی عمری311 ،301 ،؛
عبیدلی1۶9 ،؛ ابنطباطبا221 ،؛ ابوالحسن بیهقیی ،لبراب االنسراب70۶ ،595/2 ،؛ عتبیی،
2۶4-2۶2؛ اشعری قمی.)593-592 ،
نتیجه

جابه جایی ،ورود ،جایابی ،و استقرار سادات علوی در مناطق مختلف ،ازجمله اییران
و خراسان ،روندی مستمر ،گسترده ،و همراه با نوسان بیوده اسیت .شیرو فراینید ایین
مهاجرتها از نیمۀ اول قرن دوم هجری و بهتلثیر شرایط سیاسی ،با اهدافی چون قیام یا

۶2

گریز از فشارهای حکومت مرکزی ،بود .مهمترین دالیل مهاجرت سادات بیه خراسیان،
دوری از مرکز خالفت ،وجود زمینههای نارضیایتی از خالفیت در خراسیان ،و تسیلط
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 .)۶0نقبا برای حضور و حفظ جایگاه سادات در شهرهایی که اکثرییت ساکنانشیان بیر

فضای هواخواهی از خاندان پیامبر و عالیق شیعی در میان مردمان این ناحیه بود .تحت
و مخالف خالفت از طالبیان به خراسان وارد شدند .در اواخر قرن سوم ،قیام و حکومت
علویان در خراسان سبب مهاجرتهای دستهجمعی سادات به ایران شد کیه شیماری از
آنها تحتتلثیر عوامل سیاسی ییا اقتصیادی ،بیه خراسیان وارد شیدند .همچنیین رونیق
اقتصادی ،امنیت و رفاه نسبی ،و در اغلب دورهها ،رواداری مذهبی موجود در خراسان،
زمینۀ تداوم مهاجرت سادات و استقرار آنها را در شهرها فراهم کرد .روایتها و دیدگاه
هایی که ورود شمار زیادی از سادات به ایران را را تحتتلثیر حضور امیام رضیا

در

خراسان و و در جریان آن میداند ،اعتبار سندی و تاریخی ندارنید .بیااینحیال ،وجیود
بقعۀ شریف رضوی و شکلگیری شهر مشهد ،از عوامل جیذب سیادات بیه ایین دییار
بودهاست.
تبیین مهاجرت سادات علوی به ایران ،با تلکید بر ناحیۀ خراسان

۶3
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این شرایط و در مرحلۀ اول ورود ،که تا اواخر قرن سوم ادامه یافت ،چهرههایی انقالبی

ی آملی ،اولیا ا ،،تاریخ رویران ،چیاپ منیوچهر سیتوده ،تهیران ،بنییاد فرهنیگ اییران،
1348ش.
ی آیتی ،محمدحسین ،بهارستان در تاریخ و تراجم رجال قائن و قهستان ،مشهد ،دانشیگاه
فردوسی1371 ،ش.
ی ابناثیر ،عزالدین علی ،الکامل فی التاریخ ،بیروت ،دار لادر.138۶ ،
ی ابناسفندیار ،بها الدین محمد ،تاریخ طبرستان ،چاپ عبا

اقبال ،تهران ،کتیاب خانیۀ

خاور ،بیتا.
ی ابنبابویه رازی ،منتجبالدین ،الفهرست ،چاپ سیدجاللالدین محیدث ارمیوی ،قیم،
کتابخانۀ آیتا ،مرعشی13۶۶ ،ش.
ی ابنجوزی ،ابوالفرج عبدالرحمن ،المنتظم فری تراریخ الملرو و االمرم ،چیاپ محمید
عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا ،بیروت ،دار الکتب العلمیۀ.1412 ،
ی ابنطباطبا ،ابراهیم ،منتقلة الطالبیة ،چاپ سیدمحمدمهدی سیدحسین خرسیان ،نجیف،
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

انتشارات حیدریۀ.1388 ،
ی اخبار الدولة العباسیة ،چاپ عبدالعزیز الدوری و عبدالجبار المطلبی ،بیروت ،دار لادر،
بیتا.
ی ابنعساکر ،ابوالقاسم علی ،تاریخ مدینة دمشق ،چاپ علی شیری ،بییروت ،دار الفکیر،
.1415
ی ابنعنبه ،احمد ،عمدۀ الطالب فی انساب آل ابیطالب ،چیاپ سییدمهدی رجیایی ،قیم،
انتشارات کتابخانۀ مرعشی1383 ،ش.
ی ابوالحسن بیهقی ،تاریخ بیهق ،چاپ احمد بهمنیار ،تهران ،کتابفروشی فروغی ،بیتا.
ی همو ،لباب االنساب و االلقاب و االعقراب ،چیاپ سییدمهدی رجیایی ،قیم ،انتشیارات
کتابخانۀ مرعشی.1410 ،

۶4

ی ابوالفضل بیهقی ،تاریخ بیهقی ،چیاپ علییاکبیر فییاض ،مشیهد ،دانشیگاه فردوسیی،
135۶ش.
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منابع

ی ارشاد ،فرهنگ ،مهاجرت تاریخی ایرانیان به هند ،تهیران ،پژوهشیگاه علیوم انسیانی و
ی اشعری قمی ،حسن ،تاریخ قرم ،ترجمیۀ تیاجالیدین حسین قمیی ،چیاپ محمدرضیا
انصاری ،قم ،کتابخانۀ مرعشی1385 ،ش.
ی الفهانی ،ابوالفرج علی بن حسین ،مقاتل الطرالبیین ،نجف اشر  ،المکتبیۀ الحیدرییۀ،
.1385
ی التون ،دانیل ،تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در زمان حکومیت عباسریان ،ترجمیۀ
مسعود رجبنیا ،تهران ،علمی و فرهنگی13۶7 ،ش.
ی الهیزاده ،محمدحسن و راضیه سیروسی« ،علویان خراسان و روابیط درونگروهیی و
برونگروهی آنان طیی قیرن چهیارم تیا ششیم» ،شریعهشناسری ،شیمار  ،40زمسیتان
1391ش.
ی بخاری ،ابونصر سهل ،سرّ السلسلة العلویة ،نجف ،المکتبۀ الحیدریۀ.1381 ،
االعلمی.1394 ،
ی ترکمنی آذر ،پروین ،تاریخ سیاسی شیعیان اثنیعشری در ایران ،تهیران ،مؤسسیۀ شییعه
شناسی1383 ،ش.
ی جعفریان ،رسول ،تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا پایران قررن نهرم ،تهیران ،نشیر علیم،
1395ش.
ی جعفری نوقاب ،رضا ،سادات حسینی از خالفت عباسیان تا عصر امام رضرا  ،مشیهد،
بنیاد پژوه های اسالمی1394 ،ش.
ی جنگنامة سیدجاللالدین اشر  ،چاپ محمد روشن ،تهران ،کاللۀ خاور13۶۶ ،ش.
ی حدود العالم من المشرق الی المغرب ،با مقدمۀ بارتولد ،تعلیقات مینورسکی و ترجمیۀ

تبیین مهاجرت سادات علوی به ایران ،با تلکید بر ناحیۀ خراسان

ی بالذری ،احمد بن یحیی ،انساب االشرا  ،چاپ محمدباقر محمودی ،بیروت ،مؤسسۀ

میرحسینشاه ،چاپ مریم میراحمدی و غالمرضیا ورهیرام ،تهیران ،دانشیگاه الزهیرا،
1372ش.
ی حسن ابراهیم حسن ،تاریخ سیاسی اسالم ،ترجمۀ ابوالقاسم پاینده ،تهیران ،جاوییدان،
13۶2ش.

۶5
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مطالعات فرهنگی1379 ،ش.

ی حسنی ،ابوالعبا  ،المصابی

در اخبار ائمة زیدیره ،چیاپ ویلفیرد مادلونیگ ،بییروت،

ی حسینی ،سیدحسن ،اسماعیل رضایی برجکی ،و محمدحسن پاکدامن ،اباصلت هروی
راوی آفتاب ،مشهد ،بنیاد پژوه های اسالمی1390 ،ش.
ی خطیب ،عبدا ،المهدی ،ایران در روزگار اموی ،ترجمۀ محمودرضا افتخارزاده ،تهران،
رسالت قلم1378 ،ش.
ی خضری ،سیداحمد (زیر نظر) ،تاریخ تشیع ،تهران ،سیمت ،قیم ،پژوهشیگاه حیوزه و
دانشگاه1390 ،ش.
ی خوشفر ،غالمرضا و دیگران« ،مطالعۀ جریانهای مهاجرتی و عوامل میؤثر بیر آن در
استان مازندران» ،فصلنامۀ مطالعرات اجتمراعی-فرهنگری ،دور اول ،شیمار  ،4بهیار
1392ش.
ی راوندی ،محمد بن علی ،راحة الصدور و روایة السررور در تراریخ آل سرلجوق ،چیاپ
محمد اقبال ،تهران ،امیرکبیر1333 ،ش.
ی زرینکوب ،عبدالحسین ،جستجو در تصو ایران ،تهران ،امیرکبیر13۶9 ،ش.
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

ی سمعانی ،عبدالکریم ،التحبیر ،بیروت ،دار الکتب العلمیۀ.1418 ،
ی همو ،االنساب ،چاپ عبدا ،عمر البارودی ،بیروت ،دار الجنان.1408 ،
ی الشجرۀ المبارکة فی انساب الطالبیة ،منسوب به فخر رازی ،چیاپ سییدمهدی رجیایی،
قم ،کتابخانۀ آیها ،مرعشی.1409 ،
ی شعبان ،م .ا ،.فراهم آمدن زمینههای سیاسی و اجتمراعی نهضرت عباسریان در خراسران،
ترجمۀ پروین ترکمنی آذر ،تهیران ،پژوهشیگاه علیوم انسیانی و مطالعیات فرهنگیی،
138۶ش.
ی شهیدی ،سیدجعفر ،تاریخ تحلیلی اسالم تا پایان امویان ،تهران ،مرکز نشیر دانشیگاهی،
1373ش.
ی لفدی ،لالحالدین خلیل بن احمد ،الوافی بالوفیات ،چاپ احمد األرناؤوط و ترکیی

۶۶

مصطفی ،بیروت ،دار إحیا التراث.1420 ،
ی طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ االمم و الملو  ،قاهره ،االستقامۀ1939/1385 ،م.
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ی طبرسی ،فضل ،اعالم الوری بأعالم الهدی ،قم ،مؤسسۀ آل البیت.1417 ،
ی طهماسبی ،ساسان« ،نق

سیاسی اجتماعی سادات در دور تیمیوری» ،نامرة انجمرن،

شمار  ،15پاییز 1383ش.
ی عاملی ،حسن بن زینالدین ،التحریر الطاووسی ،چاپ فاضل الجواهری ،قم ،کتابخانۀ
آیتا ،مرعشی.1411 ،
ی عباسی ،جواد« ،سادات در دور مغول» ،تاریخ اسالم ،شمار  ،12زمستان 1381ش.
ی عبدالغافر فارسی ،ابوالحسن ،تاریخ نیسابور المنتخب مرن السریاق ،انتخیاب ابواسیحاق
ابراهیم لریفینی ،چاپ محمدکارم محمودی ،قیم ،جامعیۀ مدرسیین حیوز علمییه،
13۶2ش.
ی عبییدلی ،ابوالحسین محمید ،تهرذیب االنسرراب و نهایرة االعقراب ،چیاپ محمییدکارم
محمودی ،قم ،کتابخانۀ آیتا ،مرعشی.1413 ،
(گلپایگانى ) ،چاپ جعفر شعار ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب1345 ،ش.
ی علوی عمری ،ابوالحسن علی بن محمد ،المجدی فی انسراب الطرالبیین ،چیاپ احمید
مهدوی دامغانی ،قم ،انتشارات کتابخانۀ مرعشی1380 ،ش.
ی غالمی دهقی ،علی ،و سیدمحمد عابدی« ،تاریخ ورود سادات بیه افغانسیتان و نقی
آنان در تروی اسالم» ،سخن تاریخ ،شمار  ،1۶بهار 1391ش.
ی قاضی نعمان ،شرح االخبار ،چاپ سیدمحمد حسینی جاللی ،قم ،نشر اسالمی ،بیتا.
ی کارم بیگی ،محمدعلی« ،سامانیان و نقبای حسینی نیشابور» ،تراریخ فرهنرگ و تمردن،
شمار 1389 ،84ش.
ی کنز االنساب ،چاپ سنگی133۶ ،ق.

تبیین مهاجرت سادات علوی به ایران ،با تلکید بر ناحیۀ خراسان

ی عتبی ،أبونصر محمد ،تاریخ یمینی (تاریخ عتبی) ،ترجمۀ نالیح بین رفیر جرفادقیانى

ی کیا گیالنی ،سیداحمد ،سرراج االنسراب ،چیاپ سییدمهدی رجیایی ،قیم ،انتشیارات
کتابخانۀ آیتا ،مرعشی.1409 ،
ی گردیزی ،ابوسعید عبدالحی ،زین االخبار ،چاپ رحیم رضازاده ملک ،تهیران ،انجمین
آثار و مفاخر فرهنگی1384 ،ش.

۶7
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ی طوسی ،ابوجعفر محمد ،الفهرست ،چاپ جواد قیومی ،قم ،نشر اسالمی.1417 ،

ی لهساییزاده ،عبدالعلی ،نظریات مهاجرت ،شیراز ،نوید13۶8 ،ش.
چاپ محمدیوسف نیّری ،شیراز ،دانشگاه شیراز1378 ،ش.
ی مرعشی ،رهیرالدین ،تاریخ طبرستان و رویان و مازندران ،چاپ برنهیارد دارن ،تهیران،
نشر گستره13۶1 ،ش.
ی مروزی ،ابوطالب اسماعیل ،الفخری فی انساب الطالبیین ،چاپ سیدمهدی رجایی ،قم،
کتابخانۀ مرعشی.1409 ،
ی مسعودی ،ابوالحسن علی ،مروج الذهب و معادن الجروهر ،ترجمیۀ ابوالقاسیم پاینیده،
تهران ،بنگاه ترجمه و نشر1374 ،ش.
ی معزی ،مریم« ،نوادگان سید اجل در اییران» ،پرژوهشنامرة علروم انسرانی ،شیمار ،52
زمستان 1385ش.
ی مفید ،محمد ،االرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد ،بیروت ،دار المفید1993/1414 ،م.
ی میرزایی ،سیدمحمد ،جمعیتشناسی عمومی ،تهران ،بشری1390 ،ش.
ی نالری داوودی ،عبدالمجید ،تشیع در خراسان عهد تیموریان ،مشهد ،بنیاد پژوه های
سال هفتم ،شماره بیست و هشتم ،زمستان 139۶

اسالمی1378 ،ش.
ی واحدیفرد ،محمدلادق و فاطمه گلی« ،بررسی علل مهاجرت خاندان موسی الکارم
به ایران و خراسان ،آثار و برکات آن» ،مطالعات فرهنگیاجتماعی خراسان ،شمار ،34
زمستان 1393ش.
ی وحیدی ،پریدخت ،مهاجرت بینالمللی ،تهران ،وزارت برنامه و بودجه13۶4 ،ش.
ی ولوی ،علیمحمد و محمد دشتی« ،نق

علویان در گسترش تشیع در نیشابور» ،شیعه

شناسی ،شمار  ،35پاییز 1390ش.
ی همدانی ،رشیدالدین فضلا ،،جرامع الترواریخ ،چیاپ محمید روشین ،تهیران ،البیرز،
1375ش.
ی یعقوبی ،احمد ،البلردان ،ترجمیۀ محمیدابراهیم آیتیی ،تهیران ،بنگیاه ترجمیه و نشیر،

۶8

135۶ش.
ی همو ،تاریخ یعقوبی ،قم ،نشر فرهنگ اهل بیت ،بیتا.
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حسینی ،آثار االحمدیة دو رساله در حاالت کرامات حضررت شراهررا ،
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