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 مقدمه. 1

اوایل قرن  دو  جررنو ودرود داردم امرا     مستندات اندکی درباره ورود تشیع به نیشابور در 

آیدم اسالمیم سخنی به میا  می جنگاه درباره گنایش مذجبی مند  نیشابور در قنو  اولیه

بره نررن    8دجنرد. درنگ عمو  مخاطبا  بن تسلط مذجب تسنن بن این شهن گواجی مری بی

ر در قن  دو  و سو  جررنو د  رسد مستنداتی که در خصوص حضور وکالو ائمهمی

جایی که رونق نهاد نقابت را در این شهن کهنم در قن  سو  و نیشابور ودود دارد و گزارش

که  است. به ویژه آ کنندم تأثین چندانی بن تغیین این نگنش نداشته چهار  جرنو تأیید می

جایی سنی مذجب قنار داشت که ادازه فعالیت حکومت در این دورا م نیشابور تحت سلطه

 2ادند.د  یعیا  نمیچندانی به ش

                                              
صوور   حوقو،    ه.ق( یکی از مراکز موورد توهود در اراسواو بوود)اب     132-11اموی) نیشابور در دوره. 1

-222های سنی مذهب طاهریواو) (. پس از آنها با توهد بد حضور متناوب حکومت232  ص2  جاالرض

ه.ق( 222-221(  صوااریاو) 222  صالمسالک و الممالوک ؛ اصطخری  25  صالبلداوه.ق( )یعقوبی  222

( 126  صتاریخ بخوارا ه.ق( )نرشخی  322-261(  سامانیاو)225  ص2  جالملوک  و االمم تاریخ)طبری  

  احسو  التقاسویم  ه.ق( در ای  منطقد  مذهب بیشتر مردم نیشابور تسن  بود )مقدسی  222-366و غزنویاو)

 (.156  صظهور کرامید در اراساو؛ باسورث  62  صاعیاو نیشابور؛ بولیت  323ص

ه.ق( بد شافعیاو متمای، بود. بنوابرای    351-321. بد عنواو نموند  ابوالحس  سیمجوری حاکم نیشابور)ح2

( منصوب قایوی القضواتی بود     323ص حس  التقاسویم  کد اطیباو شهر  شافعی بودند)مقدسی   و  عالوه بر آ

(. با توهد بد تمای، غزنویاو 135ص اعیاو نیشابور تعلق داشت)بولیت   ابوبکر احمد حَرَشی  محدث شافعی

های مذهبی بد وسویلد   گیریای از سخت گیری آنها و تسلط ایشاو بر نیشابور  دورهبد کرامید  پس از قدرت

کثیر   ؛ اب 122-152  صاالشعری الحس  ابی امام الی ینسب ما فی کذب تبیی عساکر   کرامید آغاز شد)اب 

 احسو  التقاسویم   مقدسوی   ر.ک: ( کد مخاطب هودی آنهوا شویعیاو بودنود)    332  ص1ج طبقات الشافعیة 

 المختصر م  کتاب السویاق لتواریخ نیسوابور    ؛ فارسی  352ص  ترهمد تاریخ یمینی ؛ هرفادقانی 316ص

 .(13ص
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جاو علوو شریعه  جاو منابع تاریخی از حضور سادات و خاندا از سوو دیگنم گزارش

زباره به عنوا  توا  به خاندا  آلدجند که می در نیشابورم به ویژه از نیمه قن  سو  خبن می

حضورو کره سرا از آ م شراجد     8تنین خاندا  شیعی مهادن به این ناحیه اشاره کند. مهم

شود  جاو بیشتنو از سوو شیعیا  جستیم. از این روم این مسئله در ذجن ایراد می فعالیت

زباره در قن  چهار  جرنوم چگونه بن گستنش تشریع و تببیرت   جاو سادات آلکه فعالیت

 حاضن بن ایرن فنضریه اسرتوار شرده     است؟ مقالهدایگاه شیعیا  در نیشابور تأثینگذار بوده 

او که زباریا  از زما  ورود به نیشابور ترا اواخرن قرن  چهرار       ویژهجاو  است که سیاست

سیاسری در ایرن    -جاو مؤثن فکنو دنبال کندندم سبب شد تشیع به عنوا  یکی از دنیا 

 شهن مطنح شود.

و علویا  خناسرا  و روابرط    2مقاالتی مانند نقش علویا  در گستنش تشیع در نیشابور

ی قنو  چهار  تا ششم جرنو)مطالعه مروردو ربرع   گنوجی و بنو  گنوجی آنا  طدرو 

گنا  به حضور و گستنش تشیع در خناسا  و به ویژه  نشا  دجنده توده سژوجش 9نیشابور(

زباره بن گستنش تشریع و  نیشابور جستندم اما عد  بنرسی تأثین مستقل خاندا  و نقباو آل

 سازد. ش را روشن میخصوص تشیع امامی در این شهنم لزو  سنداختن به این سژوج به

اسرتم سرا از بیرا  رونرد     تحلیلی نوشته شرده   -توصیفی حاضن که به شیوه در مقاله

جراو  او گذرا بن فنق و دنیا گستنش تشیع در نیشابور تا قن  چهار  جرنوم ابتدا اشاره

زباره و روند تببیت قدرت آنها فعال فکنو در این شهن خواجد شد. سپا تاریخ خاندا  آل

                                              
منتقلوة  طباطبوا   نود  ر.ک: ابو    ا. برای کسب اطالع از سادات حسینی و حسنی کد بد ای  شهر وارد شوده 1

 .311-312  صالطالبیة

  فصولنامد شویعد شناسوی     «نقش علویاو در گسترش تشیع در نیشابور». علیمحمد ولوی و محمد دشتی  2

 .111-113  ص32ش

گروهی آناو طی گروهی و برووعلویاو اراساو و روابط دروو»زاده و رایید سیروسی  . محمدحس  الهی3

 .136-122  ص12  شفصلنامد شیعد شناسی  «قروو چهارم تا ششم هجری)مطالعد موردی ربع نیشابور(
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جاو آنا  برن گسرتنش   نیشابور مشخص خواجد شد و در نهایتم تأثین دایگاه و فعالیت در

 گندد.  تشیع در این شهن بنرسی می

 روند گسترش تشیع در نیشابور تا قرن چهارم هجری. 2

خالفت خلیفره سرو  بره     در دوره م8جاو خناسا  تنین شهننیشابور به عنوا  یکی از بزرگ

این سنزمین از ابتدا به عنوا  شهنو مهمم مورد تودره قرنار    2قلمنو اسالمی ضمیمه شد.

ق(م نیشابور یکی از چهار تختگراه  892-44امویا  ) در دوره 9االماره بود. گنفت و مدتی دار

  4رفت. اصلی خناسا  به شمار می

جراو   جاو مذجبی امویا م گنایش به مذجب تسنن در بیشتن سنزمینبه سبب سیاست

 مذاجب غلبه داشت. نیشابور جم از این امن مسرتبنا نبرود. برا ایرن حرالم      فتح شده بن ساین 

 ه.ق( نررامی از افررناد نیشررابورو 884)د.ترروا  در میررا  اصررحا  امررا  برراقنحترری مرری

بره   ه.ق( در خصوصم سیوستن گنوجری از شریعیا  نیشرابور   214گزارش یعقوبی)د. 5یافت.

در اوایل قرن  دو  جررنو اثبرات    ق(م حضور شیعیا  در این شهن را 825یحیی بن زید)د.

  9کند.می

                                              
سنی الملووک  ؛ اصاهانی  52  ص1  جآکام المرهاو؛ منجم  221-223  صمسالک الممالک. اصطخری  1

 .12-32  صاالرض و االنبیا

 .26  صالبلداو؛ یعقوبی  321  صفتوح البلداو. بالذری  2

 .226  صتاریخ نیشابور. حاکم نیشابوری  3

 .232  ص2  جصور  االرضحوق،   . اب 1

اشواره  . طوسی در کتاب رهال اود  بد نام یزید ب  محمد النیسوابوری در ذیو، اصوحاب اموام بواقر     2

 (.1662  ش112  صرهال الشیخ الطوسیکند)طوسی   می

 .332  ص2  جتاریخ الیعقوبی. یعقوبی  6
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قیا  و شهادت یحیی در افزایش محبرت مرند  خناسرا  بره سرادات و خانردا  اجرل        

طورکه دعوت مخفی عباسیا  کره برا تکیره برن محبوبیرت       جما  8تأثینگذار بود. بیت

و اقدامات نمادین آنها سا از آشکار شد  دعوتشرا  و   2علویا  در خناسا  صورت گنفت

توا  برا   با این حالم توده به علویا  را نمی 9ط بن این منطقهم در این امن نقش داشت.تسل

گستنش تشیع بنابن دانست اما از جمین طنیق بود که به تدریجم توده مرند  بره دایگراه    

م قنائت متفاوت آنها از اسال  و تفاوت آراو ایشا  با اسالمی که ترا آ  زمرا  در   ائمه

 واج داشتم دلب شد.جاو مفتوحه ر سنزمین

گینو سازما  وکالت در قن  دو  جرنو در ایرن گرنوش ترأثین بسرزایی      البتهم شکل

کره   داشت. این تشکیالت جنمی که در سناسن دها  اسال  سناکنرده برودم عرالوه برن آ     

کندم در حفظ و گستنش تشیع امامی در  نیازجاو اقتصادو و مذجبی شیعیا  را بنطنف می

در  منابع ردالی به نا  بسیارو از وکال و اصحا  ائمره  4گذار بود.مناطق مختلف تأثین

ه.ق( 249)د.کنند. در میا  آنهام نا  بنخی از وکال و اصحا  اما  رضا نیشابور اشاره می

و اعقا  ایشا  ودود دارد که از گستنش تشیع امامی در این شرهن در قرن  دو  جررنو    

  5حکایت دارد.

                                              
 .115  صمقات، الطالبیی هانی  . اصا1

 .622-621  صالبلداو ؛ اب  فقید 122  صرسائ، هاحظ)الرسائ، السیاسید(. هاحظ  2

یحیی ب  زید را از دار پایی  آوردند و مردم را بد عوزاداری بورای    . آناو پس از تسلط بر اراساو  هنازه3

 (.252  ص2  جالکام، فی التاریخوی تشویق کردند)اب  اثیر  

 .سازماو وکالت و نقش آو در عصر ائمد)علیهم السالم(. هباری  1

بود  بد نام ابراهیم بو  سوالم و   . طوسی عالوه بر نام یزید ب  محمد نیشابوری کد از اصحاب امام باقر2

(؛ 363  323  112  صرهوال کنود )طوسوی     اشاره موی فض، ب  سناو نیشابوری از اصحاب امام ریا

کود   کند بر نام ابراهیم ب  سالم تأکید می  کند اما در ادامد د بد دو نام اایر اشاره میعالمد حلی در کتاب او

 (.132  1ص رهال العالمد الحلی است)حلی  بودهای  فرد از اصحاب امام کاظم
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رشد توده مند  به خانردا    8ممند  نیشابور از اما  رضا  چنینم استقبال گستنده جم

و کند. در نهایت شرهادت امرا  رضرا    را در اواخن قن  دو  جرنو اثبات می سیامبن

سبب شد این ناحیه به تردریج   2شدم دفن ایشا  در طوسم که از توابع نیشابور محسو  می

  9تبدیل شود. یتب دارا ِ اجل به محل اقامت شیعیا  امامی و زیارتِ دوست

از این زما  به بعدم اخبار بیشتنو از شیعیا  امامی نیشابور و ارتباط آنرا  برا ائمره در    

جراو سرازما  وکالرت     گینو فعالیت دست است که بخش قابل تودهی از آ م منجو  اوج

به یکی از اصحا  خود به نرا  اسرحاق برن اسرماعیل     اما  حسن عسکنو  است. نامه

جا در این زمینه است. ایرن نامرهم اطرال      تنین گزارش ه.ق(م یکی از مهم294نیشابورو)ز.

دجد و از گستنش تشیع امامی در ایرن   نیشابور را نشا  می  از اوضا  شیعیا کامل اما 

جاو ردالیم نرا  بسریارو از وکرال و     دیگن کتا  4شهن در اواخن عصن حضور حکایت دارد.

 5کنند. اندم نقل می زیسته این شهن در را که سا از اما  رضااصحا  ائمه

                                              
-222  صتاریخ نیشابور؛ حاکم نیشابوری  136-133  ص2  جعیوو اابار الریا علید السالم. صدوق  1

212. 

 .26ص البلداو ی  . یعقوب2

ه.ق است. قایوی وقوت   352در سال در ای  اصوص  مربوط بد بازسازی حرم امام ریا . یک نموند3

عباسی در ایام حج  دلی، ممانعت اود از نصب صوندوق بور سور قبور       نیشابور در پاسخ بد اعتراض الیاد

ر ای  منطقد حکایت دارد)حاکم هاروو را ترس از آشوب شیعیاو عنواو کرد. امری کد از رشد حضور آنها د

تواو بد اابار مربوط بد اولی  زیارت شیخ صودوق و   (. عالوه بر آو  می266  صتاریخ نیشابورنیشابوری  

( و 622-625  ص2  جعیووو اابوار الریوا   وگوی او با رک  الدولد در ای  اصووص )صودوق     گات

 (. 621ص امالی کرد )همو  اشاره برگزاری مجالس امالی شیخ در هوار بارگاه امام ریا

  عووالم العلووم و المعوار  و االحووال    ؛ بحرانوی اصواهانی    222-252  صااتیار معرفة الرهال. کشی  1

 .521-555ص

؛ 61  صالبرقوی ؛ برقوی   122  122  322  325  322  326  صرهوال . بد عنواو نموند  ر.ک: طوسی  2

 .325  صرهالنجاشی  
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جراو قرن  سرو      توا  از ایراد دیوا  نقابرت در نیمره  چنینم در این خصوص نمی جم

مانند کاجش  8ادتماعی -جرنو چشم سوشید. این دیوا  که با اجدافی سیاسی و فنجنگی

نقبرا   9رسیدگی به امور سادات را بن عهرده داشرت.   شکل گنفتم وظیفه 2نارضایتی علویا 

شدند که در میا  مند  جن  بناو این منصبِ حکومتی از میا  علویا  شاخصی انتخا  می

این امن سربب شرد در منراطقی     4او بنخوردار بودند. منطقه یا شهن از دایگاه و اعتبار ویژه

مانند نیشابورم سا از انتخرا  نقیبرانی شریعی)زباریا (م بره تردریج تغییناتری در تنکیرب        

مقاله به چگونگی آ  سنداخته   فعال شهن ایراد شود. امنو که در ادامه جاو مذجبی قدرت

 شود. می

عباسریا    توا  این نکته را افزود که مرموعه شنایطی که سا از سیطنه در نهایت می

مهادنت بسیارو از سادات و علویا  را به   و امناو محلی آنها در نیشابور ایراد شدم زمینه

 منتقلوة  وتراریخ نیشرابورم لبرا  االنسرا      چو   جاو منابعی رشخناسا  فناجم آورد. گزا

گین علویا  و سادات را از اواخن قن  سو  جررنو در خناسرا م بره     حضور چشم 5مالطالبیة

 کنند. ویژه نیشابور تأیید می

                                              
  نقابت پژوهشی درباره پیدایش و گسترش اولید تشکیالت سرپرستی سوادات دیواو هادی االقی   . محمد1

 .132-126ص

هوایی ماننود    شود کد اانوداو  ای  مسوولیت بداو هد  بنیاد نهاده می»نویسد:  . ماوردی در کتاب اود می2

ی را سادات کد از تباری واال براوردارند  از ای  دور داشتد شوند کد بخواهنود والیوت و سرپرسوتی کسوان    

بپذیرند کد در تبار همپای ایشاو نیستند و در سیادت و آقایی با آنها برابری ندارند. هود  از چنوی  کواری    

احکام ماوردی  «تر و دستورش رواتر هاست  برای آنها اوش آنست کد فرماو آنکس کد از اود ای  اانداو

 .221  صالسلطانیة

 .523-522  ص2  جلقاب و االعقابلباب االنساب و االفندق   ؛ اب 22-26  صهماو. 3

 .222  صهماو .1

 .31-331  ص منتقلة الطالبیدطباطبا   . اب 2
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 های فکری و مذهبی فعال در نیشابور در قرن چهارم هجریجریان. 3

کندم از غلبه حنفیا   ر  جرنو از نیشابور دید  میقن  چها ق( که در میانه914مقدسی)د.

است که جمه خطیبا  شهن شافعی . در گزارش او آمدهدجد و شافعیا  در این شهن خبن می

رنگ معتزله و فعال بود   چنینم او به حضور کم و عمو  مند  سینو مذجب حنفیه بودند. جم

جرایی دائمری جمرناه برود و گراه       قابلاین تنو  مذجبی با ت 8.کند شیعه و کنامیه اشاره می

( در 273. به طورو که امین اسماعیل سامانی)د.کند حاکما  وقت را با مشکالتی مواده می

  2کند. آ  را مشایخ معنفی می جنگا  بازدید از این شهنم یکی از مشکالت عمده

مرذجب  جایی درباره کوشش مبلغا  اسماعیلی بناو گستنش این  در این دورهم گزارش

ه.ق(م 237-241در نیشابور ودود دارد. این گنوه کره از زمرا  امرارت محمرد برن طراجن)      

بارجا مبلغانی را به این نواحی فنستادند و کوشیدند  9تبلیغات خود را در نیشابور آغاز کندندم

 4امناو محلی سامانیا  را به این مذجب متمایل سازند.

زیدیه را یکی دیگن از فنق مذجبی نیشابور شاید بن اساس بنخی از شواجد مودود بتوا  

ه.ق( در 822در قن  چهار  جرنو معنفی کند. حضور بسیارو از اعقا  زید برن علری)د.  

اختصراص   9م حمایت گنوه زیادو از شیعیا  نیشابور از قیا  یکی از علویا  زباروم5نیشابور

و در  7شرابور بحبی مفصل به دایگاه و قیا  زید بن علری در مررالا شریخ صردوق در نی    
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ه.ق( به وسیله عالمی زیدو مذجب و 499سید منتضی)د.المقنع او بن نهایت نگارش ردیه

 بنخی از این شواجد جستند. 8اول قن  سنرم جرنو ساکن این شهن در نیمه

دداو از مواردو که بیا  شد باید به دوّ صوفیانه حاکم بن خناسا  و به ویژه نیشرابور  

خناسا  در این عصنم قطب اصلی تصوف بود. بسیارو از علمرا و   2در این دوره توده کند.

جاو صوفیانه گنایش داشتند. محصول این شنایطم نوشرتن آثرار    مند  عادو آ  به اندیشه

التعنّف لمذجب جاو توا  به کتا  مهمی در خصوص اصول تصوف بود که در این باره می

ابونصرن سرناج طوسری)د.     نوشرته التصروّف  الّلُمَع فی ق( م 914ابوبکن کُالباذو)د. التصوّفِ

 ق( اشاره کند. 447ابوسعد خنگوشی)د. تهذیب االسنارِق( و 971

او بود که شکلی از ریا و رواج تصوف و اظهار کنامات در این دوره در نیشابور به گونه

سیدایش طنیقت مالمتیه از اواسط قن  سو  جرنو در این شهنم واکنشری   9تزوین گنفت.

به این دنیا  افناطی صوفیانه بود. طنیقتری کره سیرنوا  آ  در قرن  چهرار  جررنو از       

جاو فکنو فعرال بودنرد و برا بیرزارو دسرتن از اظهرار بینونری امرور صروفیانه و          دنیا 

 ه تصوف تأثینگذار بودند.در افزایش گنایش عمو  مند  نیشابور ب 4زجدنمایی

جاو فکنو و فنقری کره جنکردا  در    توا  گفت که حضور فعال دنیا در مرمو  می

جراو خرویش    جاو بزرگا  و مسادد به ترنویج آمروزه  خانقاهم خانه 5مناکزو چو  مدرسهم

سنداختندم در کنار حضور مشایخ سنشرناس و علمراو برزرگِ ایرن مرذاجب و مکاتربم        می

                                              
  «اموام  غیبوت  اندیشود  با رابطد در پنجم سده نیشابور از زیدی کهنسال ردید یک اطی نسخد». انصاری  1
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manuscripts.ir. 
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نویسنده کتا   8ی از مناکز مهم علمی در قن  چهار  جرنو تبدیل کند.نیشابور را به یک

از تدریا یا درس خواند ِ بیش از دو جزار نفن تا اواخن قن  چهار  جررنو   تاریخ نیشابور

 2کند.دجد که این امن سویایی علمی نیشابور را در این عصن تأیید می در این شهن خبن می

 زُباره سادات آل. 4

بزرگی از سادات علوو از فنزندا  محمد اکبن برن عبرداب برن     عنوانی بود که شاخهزُباره 

بره  العابدین( بن الحسرین  حسن)مکفوف( بن حسن)افطا( بن علی اصغن بن علی)زین

بیشتنمنابعم لقب زُباره را منبروط بره نیراو ایرن خانردا م محمرد اکبرن         9آ  موسو  بودند.

به  4و درگذشت او در دست نیست. او که امین مدینه بود دانند که اطالعی از تاریخ تولد می

خنوشید که حال او را با عبارت زَبَن االسد؛ یعنی شرین غنّیرد وصرف     جنگا  خشم چنا  می

  5است.کندند و به جمین دلیل به زباره مشهور بودهمی

ه.ق( فنزنرد محمرد اکبرن    274دعفن احمد زباره)ز. بنخی دیگنم این لقب را در وصف ابو

بره جرن صرورتم بره      7کننرد.  که بناو جن دو نفنم جمین لقب را بیا  می و یا این 9دانند می
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گفتند. البته به دلیل شهنت  زُباره میفنزندا  محمد اکبن از نسل فنزندش ابودعفن احمدم آل

ق( به عنوا  یکری از ادرداد ایرن خانردا م گراجی آنهرا را افطسری        841حسن االفطا)ز.

حالم باید توده کند که سادات بسیارو از نسل حسن افطا بودند که  با این 8نامیدند. می

 2شوند. تنین شاخه این خاندا  شناخته می تنین و گنامیزباره به عنوا  شنیف آل

 9ه.ق( برود. 274دعفن احمرد زبراره)ز.   نخستین فند از این خاندا  که به نیشابور آمدم ابو

طبنسرتا م   ق( گنوجی از زیدیه274-254)جاو منابعم در زما  داعی کبینبناساس گزارش

عمل داعی شکایت کندند. آنها از وو دعوت کندنرد ترا    او نزد او فنستادند و از شیوه نامه

دعفن به جمرناه برنادر خرود از     به طبنستا  رود. از این روم ابو گنفتن ریاستبناو بن عهده

ا  و مقاومرت داعری کبیرنم    مدینه به سوو طبنستا  رفتندم اما با خلف وعده مند  طبنست

سرا از آ  در اواخرن قرن  سرو       4دعفن به آبه رفت و بنادرش در دندا  سراکن شرد.   ابو

زباره نیشرابور از  دا ساکن شد. سادات آل دعفن به نیشابور مهادنت کند و در آ  جرنوم ابو

 5نسل او جستند.

زبراره  سرادات آل  م اما نسل9دعفن چهار سسن داشت که جمگی از بزرگا  شیعه بودند ابو

الحسررین محمررد  نیشررابور برره طررور مشررخص از طنیررق یکرری از فنزنرردا  او؛ یعنرری ابررو 

                                              
؛ مجلسوی   226  صانسواب الطوالبیی   الاخری فوی  ؛ ازوارقانی  12  صالمزار الکبیرمشهدی  محمد   . اب 1

 .126  ص11  جرویة المتقی  فی شرح م  الیحضره الاقید

 .222  صرویة الشهداء؛ کاشای  312  صعمد  الطالب فی انساب آل ابی طالبعنبة   . اب 2

 .332ص منتقلة الطالبیة طباطبا   . اب 3

 . 122  ص2  جلباب االنساب و االلقاب و االعقابفندق   . اب 1
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کد ای  امر  کی و در کدام نسو، انجوام گرفتود اسوت  مشوخت نیسوت اموا         امامی تغییر مذهب داده اند. ای 

شود  نجاشی بد نام نس، اول آنها اشاره نمی رهالموند  در شواهدی در ای  اصوص وهود دارد. بد عنواو ن
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یکری دیگرن از بزرگرا  ایرن خانردا  در نیشرابورم برنادر         8ه.ق( ادامره یافرت.  993زاجد)د.

ق( بود که نزدیک صد سال عمن کند و شریخ  994علی محمد زباره)د. ابوالحسین؛ یعنی ابو

  العتور دو فنزند محمد زاجد؛ یعنی شیخ  2شود. ی خناسا  شمنده میشیعیا  نیشابور و حت
جاو شاخص ه.ق( از دیگن چهنه484ر ظفن الغازو)د.منصو ه.ق( و ابو979محمد یحیی)د. واب

 9این خاندا  بودند.

زباریا  که سا از ورود به نیشابور در اواخن قن  سو م منصب نقابت سادات را در ایرن  

در اواخن قن  چهار  و اوایل قن  سنرم جررنو و بره دنبرال انتقرال     دار شدندم شهن عهده

کنده شدند و بیشتن آنها بره بیهرق    نقابت به سادات حسنیِ نیشابورم به تدریج از نیشابور سنا

الحسرین   مهادنت کندند. اولین فندِ این خاندا  که به بیهق رفتم سسنِ ظفرن الغرازوم ابرو   

جا از زما   روند این مهادنت 4ر مزینا  ساکن شد.ه.ق( بود که د914سوش)ز.محمد سالس

جرنو شدت  935ه.ق( در سال 935دعفن محمد بن محمد بن یحیی بن محمد زاجد)ز. ابو

                                                                                                          
کنود   و هد آنها بد دراواست زیدیاو طبرستاو و برای در دست گیری رهبری آنها بد ایوراو مهواهرت موی   

(. برای قیام ابوالحسی  از نس، دوم را در زیر مجموعد قیام هوای  122  ص2  ج االنساب لبابفندق   )اب 

با ای  حال  تشیع امامی برای بزرگاو آنها آشکار است. بود عنوواو مثوال  بور عظموت      گنجانند.  زیدیاو می

؛ 113  صرهوال ق(  شیخ طوسوی و نجاشوی تأکیود دارند)نجاشوی      356هایگاه ابومحمد یحیی زباری)د.

صودوق   )شد کد برای مجالس امالی شیخ صدوق در ااند او برگزار می ( و یا ای 152  صفهرستطوسی  

)سومعانی    تواو اسوتدالالتی آورد  ق( می362 چنی   برای ابوعلی محمد زباری)د. (. هم632  622ص امالی 

 در مجموع گرایش شیعی آنها بد طور کام، مشخت است. (.216  ص6انساب  ج

 .121  صالاصول الاخرید. اب  عنبة  1

 .216  ص6ج االنساب . سمعانی  2

  1  جالمختصر م  کتاب السیاق لتاریخ نیسابور؛ فارسی  22  صالاخری فی انساب الطالبیی . ازوارقانی  3
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برا ایرن    8گنفت و این خاندا  از این زما م فعالیت ددو خویش را در بیهق آغراز کندنرد.  

 چنا  افنادو از این خاندا  در نیشابور حضور داشتند. حالم جم

 زباره در نیشابورروند تثبیت جایگاه آل. 5

جاو شدم اما گنوهدر قن  چهار  جرنو نیشابور به عنوا  یکی از مناکز تسنن شناخته می

کوچک شیعی در این شهن حضور داشتند که با مهادنت علویا  شیعه به این ناحیه تقویت 

زباره به عنوا   یا  آنهام آلدر این بینم سادات حسینی بن دیگنا  مقد  بودند و در م 2شدند. 

درخواسرت کمرک    9جاو متقد ِ مهادن به این دیارم دایگاجی ویژه داشرتند. یکی از خاندا 

کبین از بزرگِ این سادات بناو رفتن به طبنستا  و  مند  طبنستا  در سی اختالف با داعی

 .در دست گنفتن امورم گویاو منزلت و دایگاه آنا  در نزد مند  و شیعیا  است

بنابناینم دور از انترار نیست که در قن  چهار  جرنو مقا  نقابت علویا  نیشابور برن  

زباره قنار گنفت. با توده به اطالعاتی که از وظایف و دایگاه نقبراو سرادات بره    آل عهده

 م4میا  حکومت و علویا  و نینویی صاحب نفوذ در جن منطقه در دست است عنوا  واسطه

جرا و   توا  نخستین گا  در دهت گستنش فعالیرت  زباره را میوسیله آلکسب این مقا  به 

 تحکیم دایگاه ایشا  به عنوا  یک خاندا  شیعی در نیشابور قلمداد کند. 

                                              
 .22  صهماو. 1

نقش علویواو در گسوترش   »  ؛ علیمحمد ولوی و محمد دشتی332-331  صمنتقلة الطالبیة. اب  طباطبا  2

 .122  ص32  شفصلنامد شیعد شناسی  «شابورتشیع در نی

گروهی آناو طی گروهی و برووعلویاو اراساو و روابط دروو»زاده و رایید سیروسی  . محمدحس  الهی3

 .112  ص12  شفصلنامد شیعد شناسی  «قروو چهارم تا ششم هجری)مطالعد موردی ربع نیشابور(

؛ 156-152  صرسائ، امی  الدولد اب  الموصوالیا موصالیا   ؛ اب 22-26  صاحکام السلطانیة. ماوردی  1

  صبا االعشی فی صوناعة االنشواء  ؛ قلقشندی  522  ص2  جلباب االنساب و االلقاب و االعقابفندق   اب 

 .121-322  ص12ج



 یدر قرن چهارم هجر یشابوردر ن تشیع گسترش بر زبارهسادات آل یرتأث 919 

توا  از رابطه  زباره در نیشابور نمیگینو و تببیت دایگاه آلبا این حالم در روند قدرت

 خناسا  چشم سوشید. در این میا م رابطهمند  جاو قدرت نزدیک این سادات با ساین خاندا 

جراو   جاو نیشرابور و از نیرنو   مندتنین خاندا  ه.ق( که از قدرت253-245آنها با طاجنیا )

جایی را به  نزدیک این دو خاندا م ازدواج مورد اعتماد خلفا بودندم درخور توده است. رابطه

 م نمود. دنبال داشت که دایگاه سادات زباره را بیش از سیش مستحک

ه.ق( و خواجن عبرداب برن   247-245دعفن احمد زباروم دختن طاجن بن حسین) مادر ابو

 ق( با دختن امین نرواده 993چنینم ابوالحسین محمد زاجد)د. جم 8ه.ق( بود.294-289طاجن)

  2زبراره از جمرین طنیرق ادامره یافرت.     عبداب بن طاجن ازدواج کرند کره نسرل نقبراو آل    

زبراره را  بنابناینم نقبراو آل  9خاله خود ازدواج کند  ق( با دختن979زبارو)د.ابومحمد یحیی 

زباره در نیشرابور در  آل طاجن به شمار آورد. حتی مقبنهتوا  از نسل مادرو فنزندا  آلمی

طاجنیا  قنار گنفت و جن دو خاندا  در نزدیکری یکردیگن بره خرار سرپنده       دوار مقبنه

  4شدند. می

یم مدتی سا از ورود این خاندا  به نیشابورم نخستین فعالیت ددو آنا  سیاس در حوزه

دار ایرن   سرنچم  ه.ق(993به شکل قیامی گستنده شکل گنفت. ابوالحسین محمد زبرارو)د. 

ماه بن منابن نیشرابور بره     حنکت بود. حدود ده جزار نفن با او بیعت کندند و نزدیک به چهار

علری محمرد    برنادرشم ابرو   ابوالحسرین بره توصریه   در نهایرتم   5نامش خطبه خوانده شرد. 
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مرورد   2و شیخ الطالبیه نیشرابور و خناسرا    8ه.ق( که به عنوا  شیخ االشناف994زبارو)د.

 احتنا  بودم خود را تسلیم کند.

 ه.ق( در نیشررابور تسررلیم 998-ق948او برره امیررن لشررکنِ نصررن بررن احمررد سررامانی)  

 سرالم او را برا احترنا  بره      شدم امرا سرا از یرک   الحسین به بخارا منتقل  گندید. سپام ابو

او اولین علوو برود کره در    9گنداندند و ارزاق معین ماجیانه بنایش تعیین کندند. نیشابور باز

خناسا  ارزاق بنایش معین شد و به جمین سربب بره ابوالحسرینِ صراحب ارزاق مشرهور      

 4گندید.

ایراد درگینو در نیشرابور و تزلرزل   ابوعلی زبارو از  در این واقعهم عملکند جوشمندانه

دایگاه زباریا  به عنوا  نقیب ساداتِ این شهن دلوگینو کندم اما رفتار توأ  با احتنا  امین 

  حراکم و محبوبیرت آنهرا در    زباره در بین طبقهآل  سامانی با ابوالحسینم نفوذ خاندا  شیعه

 میا  مند  را آشکار نمود. 

کومت با این قیرا م نشرا  دجنرده آ  برود کره شریعیا        عالوه بن آ م شیوه بنخورد ح

ق(م گنوجی محدود یا اقلیتی نیستند کره بره   825قیا  یحیی بن زید)د. نیشابورم مانند دوره

تروا    راحتی سنکو  شوند و حمایتی از ایشا  صورت نگیند. از این روم ایرن قیرا  را مری   

ه آنرا  را بره عنروا  نینویری     جاو سیاسی خاندا  زبارو دانست کنقطه عطفی در فعالیت

 بالقوه در نیشابور مطنح کند.
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 زباره و گسترش تشیع در نیشابورآل. 6

توا  دریافت که آنا  بن گستنش تشیع جاو سادات زباروِ نیشابور میبا منورو بن فعالیت

سندازیم در دو قالرب کلری    در این شهن تأثینگذاردند. این اثن گذارو که در ادامه به آ  می

ادنرد  د جایی که این خاندا  به صورت مستقیم انرا  میقابل بنرسی است: نخستم فعالیت

 گنفت. جایی که به سشتوانه و حمایت آنها صورت میو دو م فعالیت

 زباره در نیشابورهای مستقیم آل . فعالیت6-1

 جراو برزرگ نیشرابورم   زباره دداو از قدرت سیاسی و نفوذ ادتماعی در بین خاندا آل

جراو مختلفری   دایگاه علمی واالیی داشتند. بیشتن افناد این خاندا  در نیشرابور در حروزه  

چو  حدیثم تفسینم کال  و فقه شیعی صاحب نرن بودند و بیشتن در شعن و ادبیرات فعرال   

 بودند.

ق( که به نقش وو در قیا  بنادرش ابوالحسین اشراره شردم   994علی محمد زباره)د. ابو

ق( را به نقرل از مشرایخ خرود    294یث بود. او کتا  فضل بن شاذا )د. یکی از راویا  حد

چنرینم   جرم  8برود.  کمال الدیندر کتا   ق(918)د.کند و از مشایخ شیخ صدوقروایت می

الحسین محمد زاجدم  ابو 2کند. وو از او حدیث نقل می   ق(م بنادرزاده979محمد یحیی)د. ابو

 9الناس مشرهور برود.   فصیحم راوو اشعار و حافظ ایّا علی با عناوین ادیبم فاضلم  بنادر ابو

ه.ق( از ادبا و فضالو عصرن خرود   944چنینم بنادر دیگن آنهام ابوالحسن محمدِ شاعن)ز. جم

 4رفت.به شمار می
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م فنزنرد  ةق(م معرنوف بره شریخ العترن    979محمد یحیی زباره)د. توا  ابو در این بعد می

ه.ق( او را 494ا  زبارو دانست. شریخ طوسری)د.  تنین فند خاند ابوالحسین محمد را بزرگ

ه.ق( او 454چنینم نراشی)د. جم 8نامد. م متکلم الحاذق و زاجد میسةدلیل القدرم عریم النیا

و او احرادیبی درخصروص مقترل امرا  حسرین      2کند. را فقیهم عالم و متکلم معنفی می

 9کرند.  نقرل مری   ه.ق(994 )د.خم از مشایخی چو  عموو خودم ابوعلی محمد زبرارو  غدین

  4اند. ه.ق( از وو حدیث شنیده445افنادو مانند حاکم نیشابورو)د.

ه.ق( که خود از ادباو به نرا  ایرن   915. صاحب بن عباد)د. ابومحمد ادیبی بندسته بود

کنرار ایرن امرورم     گویا ابومحمد در  9از قلم ووم بسیار تمرید نمود. 5شد عصن محسو  می

تروا  بره    چنرینم از آثرار وو مری    جرم  7و در خصوص امامت نوشته است.جاو بسیار کتا 

  1اشاره کند. اصولو  توحیدم ابطال قیاسم مسح ردلینجایی مانند  کتا 

اما وو به  م3محمد اختالفاتی ودود دارد جا به ابو درخصوص انتسا  بنخی از این کتا 

آمروزو در  گنایش بره علرم   است.جاو شیعی در نیشابور مطنح بوده  عنوا  نویسنده کتا 
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محمد یحیی از فضالو عصن خرود   جاو خاندا  زباره تداو  داشت. فنزندا  ابو بیشتن شاخه

 8ه.ق( از ناقال  حدیث بود.484منصور ظفن الغازو)د. بودند و بنادرشم ابو

جاو خاندا  زباره از اوایل قرن   توا  دریافت که با فعالیتبناساس آنچه گفته شدم می

او ددید از گستنش احادیث و معارف تشیع در نیشابور آغاز گندیرد.  رنوم منحلهچهار  ج

چرو  امامرت و    بره ویرژه در موضروعاتی جرم    احادیث ائمه این خاندا  با نقل گستنده

 جاو کالمی و حدیبیم در گستنش تشیع در نیشابور تأثینگذار بودند. نگارش کتا 

 زبارههای متکی بر حمایت آل. فعالیت6-2

گزارش مقدسی در نیشابورم جیچ روزو بدو  بنقنارو مرالا درس و مناظنه  بناساس

ترن از   2494بره  تاریخ نیشرابور مانده از کتا   تنها در بخش کوچک باقی 2یافت.سایا  نمی

بسریارو از ایرن    9شرود.  علمایی که در این شهن درس خواندند یا درس دادندم اشراره مری  

اما بیشتن این مررالا تحرت    4کندند  و مناظنه بنگزار میعالما  در نیشابورم مرالا امال

تروا  گفرت   اجل تسنن شامل شافعیا م حنفیا م کنامیه و متصوفه بود. در واقع می سیطنه

مند بناو تشرکیل چنرین    او قدرت یابی زباریا م شیعیا  نیشابور سشتوانهکه سیش از قدرت

 م شنایط تا حدودو تغیین نمود و زمینره  مرالسی نداشتندم اما سنانرا  با حضور این خاندا

 فعالیت آنا  فناجم شد. 

آنرا  بره تشرکیل     دلیل این امن در توده خاص زباریا  بره علمرا و بزرگرا  و عالقره    

شرد و وزرام  ابوعلی زبارو تشکیل می مرالا و محافل علمی بود. مرامع نیشابور در خانه
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ه.ق( و بردیع الزمرا    919بوبکن خوارزمی)د.آمدند. مناظنه ا دا گند می علما و قضات در آ 

خوارزمی در کتا  خود به حضور  8ه.ق( در یکی از جمین محافل انرا  شد.931جمدانی)د.

 2.کند بسیارو از علما و بزرگا  عصن در این مرالا اشاره می

شرد. بره عنروا  یکری از     مرالا نقل حدیث شیعی با حمایت این خاندا  بنگزار مری 

توا  به مرالا امالو حدیث شیخ صدوق در نیشابور اشاره کند  رالا میتنین این م مهم

جا بنقنار برود.   جا و دمعه شنبه جرنوم به صورت منرم سه 991تا  997جاو که بین سال

شدم اما محل بنگزارو  بنگزار میگاجی این مرالا در طوس و در دوار منقد اما  رضا

در ابتداو مرلا جشتاد و نهم به بنقنارو مرلا  او کهاشاره 9بیشتن آنها در نیشابور بود.

چنرینم نقرل بنخری از     و جرم  4شرود  ه.ق( مری 979ابومحمد یحیی علوو)زبارو()د. در خانه

آشرنایی و مرناوده    نشا  دجنرده  5ه.ق(994احادیث شیخ صدوق از ابوعلی محمد زبارو)د.

 شیخ صدوق با این خاندا  است. 

 امرالی المررالا  در نهایت به صورت کتا   مطالب امال شده در مرالا شیخ صدوق

گندآورو شد که از متو  مهم حدیبی شیعه است. منورو بن مضامین احادیث این کترا م  

سازد. بیشتن  اجمیت بنقنارو این مرالا در نیشابورِ قن  چهار  را بیش از سیش آشکار می

مت ایشرا   و نص خفی و دلی بن امااین احادیث بن فضیلت امینالمؤمنین حضنت علی

 سابقه بود.  تأکید دارد که مطنح شد ِ آنها به این شکل در نیشابور تا حدود زیادو بی
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م قیا  و شرهادت زیرد برن    طنح مباحث مهم دیگنوم مانند شنح مقتل اما  حسین

تروا   را می 8در چند مرلاچو  اما  موسی کاظم جمو مصائب ساین ائمهعلی

در ایرن   چنرین   صدوق در این مررالا دانسرت. جرم    نشانی از تنو  مخاطبا ِ شیعی شیخ

توا  به شنح اعتقادات امامیه که به صورت مختصن به وسریله شریخ صردوق    خصوص می

شنحی که سنسش آ  از سروو شریعیا     2بناو بزرگا  شیعه شهن بیا  گندیدم اشاره کند.

 ن دیار دانست.توا  دلیلی بن رشد تشیع اعتقادو در قن  چهار  جرنو در اینیشابور را می

کره برن گسرتنش معرارف      جام عالوه بن آ  توده به این نکته مهم است که این فعالیت

شیعی در نیشابور تأثینگذار بودم رفع بنخی از اشتباجات و انحنافات شریعیا  امرامی را بره    

رسرد کره در ایرن    جاو مودود در منابع به نرن میدنبال داشت؛ چناکه با توده به گزارش

خ انحنافاتی کمیتم انسرا  و باورجاو معتقدا  به تشریع امرامی را در نیشرابور    دورهم رسو

 کند.  تهدید می

انحنافرات   ظهرور بنخری  بره   النعموة کمال الدین و تما  شیخ صدوق در ابتداو کتا  

امرا    در نامهموضو  چنینم این  جم 9.کند عقیدتی در میا  شیعیا  امامی نیشابور اشاره می

با توده به این  4شود. ه.ق( به یکی از شیعیا  این ناحیه دیده می294)د.حسن عسکنو

بخشی اعتقادات شیعیا  امامی و دلوگینو از تمایل یافتن آنا  بره دیگرن   شنایطم انسرا  

است. امنو که با رسید  نقابت سادات نیشرابور   فنق فعال در نیشابور امنو ضنورو بوده

بره آ  تودره    5بن امامی مذجب برود  او تأکیرد دارنردم    به ابومحمد یحیی زبارو که منابع

 گندید.
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گیرنو و گسرتنش   کنامیه در حال قدرت زما  با شیعیا م از ابتداو قن  چهار م سینوا جم

گستنده در بین شیعه و کنامیه جایی  جاو خود در نیشابور بودند. مقدسی از درگینو فعالیت

کندنرد و برن    او بود که فقها در آنها ورود میجا به گونهدجد. درگینو در این زما  خبن می

یعقرو  اسرحاق    این فنقره در قرن  چهرار  بره رجبرنو ابرو       8افزودند. آشفتگی اوضا  می

 کره بناسراس گرزارش حراکم     او داشتم به طرورو  جاو گستندهه.ق( فعالیت959کنامی)د.

نیشابوروم بیش از سنج جزار نفن از غین مسلمانا  و اجل کتا  به وسیله او مسلما  شدند و 

  2به کنامیه سیوستند.

جراو حامیرا  ایرن فنقره و      ه.ق( درگیرنو 519-944بعدجا با روو کار آمد  غزنویا )

جرایی کره داشرتندم برنخالف      شیعیا م شدت بیشتنو گنفت. غزنویا  با توده به سیاسرت 

و سامانیا م کنامیه را مورد حمایت قنار دادند و ریاست نیشابور را به محمرد برن    طاجنیا 

او با حمایت غزنویا م دشمنی با شیعیا  را افزایش  9ق( واگذار کندند.428اسحاق کنامی)د.

البتره در ایرن دورهم براودود فشرار      4و مسرد ددید شیعیا  در نیشابور را خرنا  کرند.   داد

حتری در کترا     5زباره مرورد احترنا  بودنرد.   و  شیعیا م نقباو آلحکومت و کنامیه به عم

که به وسیله یکی از کنامیا  در این دوره نوشته شدم روایراتی بره نقرل از     العَسل المُصفّی

  9است. ه.ق( آمده979محمد یحیی زبارو)د. ابو
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ه.ق( بررا ابویعقررو  اسررحاق  979محمررد زبررارو)د. گررزارش کوترراجی از بنخررورد ابررو 

ق( در دسرت  971الدوله سیمرور)د. ه.ق( در محضن امین لشکن خناسا م ناصن959د.کنامی)

او که در نیشرابور  است که بینش و موضع ابومحمد را در مقابل صوفیا  و منش صوفیانه

سازد. این خبن بازگو کننده این نکته است که در آ  زما م قدرت ادندم آشکار مید رواج می

امکا  حذف یکی از آنها بره وسریله دیگرنو ودرود نداشرت و      او بود که گونهطنفین به 

کوشیدند از جن امکانی بناو تضعیف طنف مقابرل بهرنه   رجبنا  جنیک از این دوگنوه می

 گینند.

الدوله سیمرور حاضن بودم  که یحیی زبارو نزد ناصناست که جنگامیدر این خبن آمده  

ه رسم صوفیا م بره آنهرا سیوسرت. برا     ابویعقو  اسحاق کنامی با لباسی سشمینه و خشن ب

محمد یحیی شعنو در سنزنش او و نو  لباسش سنود و بیا  کرند   این ظاجنم ابو مشاجده

  8تواند گناجا  وو را از سنوردگار بپوشاند. که چنین لباسی نمی

توده به این نکته اجمیت دارد که این موضع صنیح در شنایطی بره وسریله ابومحمرد    

کره     نیشابور به شکلی گستنده به تصوف گنایش داشتند و کنامیه با آ اتخاذ شد که مند

در بسیارو موارد به سلور و روش صوفیا  عمل  2دانستندم گنو میخود را مخالف صوفی

اما ابومحمد یحیی فارغ از دو  9کند کندند. امنو که نرن عامه مند  را به آنها دلب می می

در مقابل بزرگ کنامیهم آشکارا به تقبیح منش او و  صوفیانه مودودم در حضور حاکم شهن و

 بیا  صنیح مواضع شیعه می سندازد. 
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جام اسماعیلیا  بناو گستنش مذجب خود در خناسا م گاه در زما  با این کشمکشجم

ه.ق( دربراره حضرور مبلغرا     595فنردق)د.  یافتند. گزارشی مهم از ابن نیشابور را حضور می

واکنش بزرگ خاندا  زبارو در بنابن آنهام به روشنی رشد قردرت  اسماعیلی در این شهن و 

گیرنو  دجد. این قدرت زباریا  را از زما  ورود به نیشابور تا ربع آخن قن  چهار  نشا  می

ادند که به طور مستقیم با تهدیدات بنخود کنند و د او بود که آنا  به خود ادازه میبه گونه

 یند.در دهت حفظ قدرت خود اقدا  نما

بنابن این گزارشم اسماعیلیا  که بیشتن به دنبال دلب نررن امرنا و بزرگرا  حکرومتی     

ه.ق( مُبَلّغی را به بخارا فنستادند. 995-917در دورا  امارت نوح بن منصور سامانی) 8بودندم

شود که  این مُبَلّغ در راه بازگشتم با جدف تبلیغ کیش خود به نیشابور رفت. به او گفته می

ه.ق( را 979که نررن ابومحمرد یحیری زبرارو)د.     بندم مگن آ  شابور کارو از سیش نمیدر نی

 دلب نماید.

خورد. سرا از آ م او  رسید اما در مناظنه شکست به جمین سبب او به حضور ابومحمد 

دارا  یحیری   محمد را به قتل بنساند و بره وسریله طرنف    کوشید تا با یارو جمناجانشم ابو

شهن گند  زده شد. امین سامانی از این اقدا  خودسنانه  کشیده شد و در میانهزبارو به بند 

خواند اما او سا از اطال  از منگ امین سرامانی از  خشمگین شد و ابومحمد را به بخارا فنا 

 2میانه راه به نیشابور بازگشت.

بودنرد. بره    زباره مورد تأیید و احتنا  بنخی از بزرگا  اجل سنتدر این دورهم نقباو آل

توا  به حاکم نیشابورو اشاره کند که روایات بسیارو از خاندا  زباره نقل  عنوا  نمونه می

درخصوص خاندا  زباره به نقل از او  لبا  االنسا بسیارو از اخبار بیهقی در  9است.نموده 

  4است.
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در تنین معلم اصول شرافعی   ه.ق( که وو را بندسته993چنینم ابوسهل صعلوکی)د. جم

کره ابومحمرد    اسرت. جنگرامی  احتنا  زیادو بناو این خاندا  قائل بوده م8دانند نیشابور می

رودم در مالقات کوتاه خود با این عالم زبراروم  ه.ق( به محل تدریا وو می979یحیی)د.

کند  ه.ق( بیا  می595فندق)د. شوند. ابندجد که مند  متعرب میچنا  تواضعی نشا  می

محمد درباره فضایل ایرن فرند    نت شاگندا  صعلوکیم او سا از رفتن ابوکه با توده به حی

 2گوید. بناو شاگندا  خود سخن می

آنهرا در مطرنح    زباره در نیشابور و نقش گسرتنده شاید در نهایتم نفوذ و محبوبیت آل

شد  تشیع به عنوا  یکی از ارکا  قدرت در این شهن بود که سربب شرد در اوایرل قرن      

در اختالف بین زباریا  حسینی با سادات حسنی بن سرن تصراحب منصرب     سنرم جرنو و

دیدندم از حسنیا  حمایت کنند. امنو که به  نقابتم شافعیا  که دایگاه خود را در خطن می

  9انتقال نقابت نیشابور به سادات حسنی منرن شد.

شابور بنرا  مندو که این خاندا  در نی جاو قدرت با این حال سا از آ م بن اساس بنیا 

کره زباریرا م    نهاده بودندم روند ارتقاو دایگاه تشیع در این شهن متوقف نشد. ضرمن ایرن  

جاو مطنح شد  بیهرق را  که این امنم زمینه 4کانو  فعالیت خود را به بیهق منتقل نمودند

جاو تشیع در خناسا م بیش از سیش فناجم آورد. با این حالم بنخی به عنوا  یکی از قطب

جراو  جاو خناسا  حضور داشتند و فعالیت ات زبارو در نیشابورم طوس و ساین شهناز ساد

 5دادند. خود را به صورت محدودتن ادامه 
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 نتیجه. 8

جایی از شیعیا  در نیشابورم این جا سا از ورود اسال  به اینا  و با ودود حضور گنوه مدت

جرایی کره    قن  سو  با زمینره شهن به عنوا  یکی از مناکز اجل سنت مطنح بود. از اواخن 

و مهادنت بعضی از علویا  در ایرن شرهن   سیش از این با حضور بنخی از اصحا  ائمه

ایراد شده بودم این تنکیب تحوالتی تدریری یافت. تحوالتی که شنایط مسراعدو برناو   

 گستنش بیشتن تشیع در این شهن فناجم آورد.

زباره به این ناحیه برود.  علویا  شیعی آلگذار در این امنم مهادنت  یکی از عوامل تأثین

آنها با در دست گنفتن نقابت سادات نیشابور و تببیت دایگراه سیاسری و ادتمراعی خرودم     

جراو   شیعیا  این شهن را از گنوجی محدود به یکی از ارکا  قردرت در کنرار سراین گرنوه    

 صاحب نفوذ در این شهن بدل کندند.

مذجبی آنرا  در دو بُعرد رقرم     -جاو فنجنگیایتجا و حماین مهم با مرموعه فعالیت

و نگارش آثارو بناو خورد. بُعد اولم کوشش مستقیم این خاندا  در نقل احادیث ائمه

چرو    تببیت عقاید شیعی بود و بُعد دو م ارتباط با بنخی علماو بزرگ امامی مرذجبم جرم  

 شیخ صدوق و حمایت از تشکیل مرالا درس او در نیشابور بود. 

چنینم در دست داشتن منصب حکومتی نقابت ساداتم ایرن امکرا  را برناو آنرا       جم

فناجم آورد تا عالوه بن قد علم کند  در مقابل بنخی از فنق صروفی فعرال در نیشرابور و    

جاو شیعیا  اسماعیلی در نیشرابور  گینو در مقابل عملکند آنا م از گستنش اندیشهموضع

 دلوگینو نمایند. 

ایرن  توا  گفت که گستنش تشیع در این شهنم وابسته به فعالیت جراو در مرمو  می

 تروا  از نقرش آنهرا در رونرد تببیرت دایگراه شریعیا  در نیشرابور و          خاندا  نبود اما نمری 

جاو مذجبیِ فعالِ در این شهن در طول قرن  چهرار  جررنو    تبدیل آنها به یکی از قطب

 سوشی کند. چشم
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