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  امامی در بیهق(سبزوار) تشیععوامل مؤثر ورود و گسترش 
  از آغاز تا حمله مغول
 پیشوایی / مهدي *افالکیان مجید**  

  چكيده
اسـت.  اشـان  کهمانند قم و ، تشیعو یکی از شهرهاي پیشگام در  بیهق نام قدیمی سبزوار

گردد. در این پژوهش به بررسی زمان  میهجري بر بیهق به اواسط قرن اول تشیعهاي  ریشه
م) پرداخته 617(مغول  ۀامامی بیهق از صدر اسالم تا حمل تشیعو عوامل ورود و گسترش 

  شده است.
در نیشابور  حضور امام رضادر بیهق،  اهللا حضور خاندان قنبر و برخی از صحابه رسول

هـاي   کتـاب وجود علمـا و  ، بن زید حمایت مردم از قیام یحیینزدیکی بیهق، و طوس در 
و نیز  و محبت مردم به خاندان رسولبه این منطقه سادات  مهاجرتدر این دیار، شیعی 

  است.امامی در بیهق  تشیعاز جمله عوامل ورود و گسترش وجود اشعار شیعی، 
ان شـیعی  و ، فرهنگ و اندیشه، شیعه، سادات، امام رضاتشیعبیهق، سبزوار، ها:  کلیدواژه

  امامی.

                                            
  .  majidaflakiyan@yahoo.comه آموزشی و پژوهشی امام خمینیمؤسس، کارشناس ارشد تاریخ تشیع *
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  مقدمه
وصـایت   ةدربار اکرمهاي پیامبر  رغم فرمایشبه دانیم در پی ماجراي سقیفه و  ه میک چنان

مردم مناطق مختلف فتح رو،  عمل نشد، از این ، به سفارش پیامبرو خالفت امیرمومنان
هـا و علـل باعـث     برخـی از زمینـه  آشنا شدند. البته با وجود ایـن،  با اسالم سنی بیشتر شده 

و خانـدان   و پیـروي از امیرمؤمنـان علـی    تشـیع به  مفتوحهگرایش مردم بعضی از مناطق 
ه چـه  کـ نـد  ک این سؤال را تداعی مـی در برخی از این مناطق،  تشیعظهور  گردید. پیغمبر

  ؟دخالت داشته است تشیععواملی در بسط و گسترش 
آنچه ایـن  ، و... مختلف امامی، زیدي، اسماعیلی هاي هفرق با توجه به انشعاب شیعیان به

دیگـر   هـاي  هبـه فرقـ  اگـر  به مفهـوم امـامی اسـت و     تشیع، داردتوجه و عنایت مقاله به آن 
اسـت. مطالـب   امامی  تشیعسازي بسترهاي الزم براي بحث از  شود از باب آماده پرداخته می

 تشـیع  گونـه جغرافیاي بیهق، ورود اسالم، این نوشتار طی چهار محور ذیل ارائه شده است: 
  در بیهق. تشیعهق و عوامل نفوذ و گسترش یب

  موقعيت جغرافيايي بيهق
قوچـان در فاصـله    بـین چهـار شهرسـتان   است که بیهق یکی از شهرهاي شمال شرق ایران 

شـاهرود در  کلیومتري شرق بیهق،  164در فاصله  نیشابور، لیومتري شمال شرق بیهقک 163
لیـومتري در جنـوب شـرقی    ک 210اشمر در فاصـله  کو ، لیومتري مغرب بیهقک 254ه فاصل
  قرار گرفته است. 1بیهق

  چگونگي ورود اسالم به بيهق
یـافتن مسـلمانان در     رخ داد. قـدرت در جهان ظهور اسالم، تغییر و تحوالت بزرگی پس از 

هاي فروپاشی اقتدار امپراتوري ایران و روم منشأ بسیاري  ان و فراهم شدن زمینهکمقابل مشر
درصـدد   در قیـد حیـات بـود،    پیامبر اکـرم تا زمانی که گفتنی است از این تحوالت بود. 

در اواخر عمر شریفشان بـه  تنها بود و جزیرةالعرب هاي آن در  گسترش اسالم و تثبیت پایه
 جزیرةالعربعمر ایشان فتحی در خارج از تا آخر . به هر حال، دجنگ با رومیان اقدام کردن

مبارزه با مدعیان نبوت بود و بعـد   ابوبکراز اقدامات ، یکی رخ ئداد. پس از رحلت پیامبر
 عمـر ، فتوحات توسط ابوبکراز آن فتوحات به سمت مرزهاي ایران و روم آغاز شد. بعد از 

 عثمـان ، فتوحات به سمت مرزهاي شرقی در زمان رعمادامه پیدا کرد، و بعد از کشته شدن 
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را  بـن کریـز   بـن عـامر   عبـداهللا ق 29یا  28در سال  عثمان. روند رو به رشدي به خود گرفت
ق 30سـال  در از سـرزمین فـارس را فـتح کـرد و     هـایی   بخـش  عبداهللاقرار داد. والى بصره 

از جانـب   کلثوم عـدوي اسودبن در این لشکرکشی . گسیل کردخراسان براي فتح را سپاهی 
، عامر ابن 4ق31یا  303در سال  2هی فتح این مناطق را بر عهده داشت.فرماند بن عامر عبداهللا

و ادامـه فـتح بعـد از     5شته شـد کوي در بیهق ، البته را به سمت بیهق فرستاد لثومکاسودبن 
  6د.رکصورت گرفت و او بیهق را فتح  لثومکبن  ادهمبه دست برادرش  لثومکاسودبن 

  بيهق تشيعگونه 
بـوده اسـت. برخـی از ایـن شـواهد      امـامی  بیهـق،   تشـیع کند که  متعددي داللت میشواهد 
  اند از: عبارت
انـد (بـه بخـش نهـایی ایـن       ردهک: بسیاري از علما به امامی بودن شیعیان بیهق اشاره اوالً

  امامی در بیهق مراجعه شود)؛ تشیعمقاله شواهد نفوذ 
و  زیـد ه قیام کدر حالی شکل گرفت،  اسماعیلیه بعد از زمان امام صادق: زیدیه و ثانیاً

و  زیـد رغـم برخـی از ادعاهـا    بـه  اتفاق افتـاد و   قبل از زمان امام صادق یحییفرزندش 
  ند.معتقد بود فرزندش به امامت امام سجاد

شـیعیان  گزارشی مبنی بـر زیـدي بـودن     تاریخ بیهقبه خصوص : در منابع تاریخی، ثالثاً
ه نقـش  کـ  ،ی از علمـاي بیهـق  کـ بـه زیـدي بـودن ی    خلدون ابنتنها . البته بیهق نیامده است
ه ایـن عـالم شـیعی    آنجا کـ رده است، و از ک  تصریح، داشت زیدبن  یحییجاسوس را براي 

بـه   خلـدون  ابـن ه کنسبتی داشته و از سوي دیگر،  زید یحیی بننقش مهمی در پیروزي قیام 
را  يام داشـته و یـ بـودن ق  يدیبر ز یمبن زید و یحییام یه به قک ياعتقاد این عالم داده طبق

ر کـ ذ یحیـی ام یـ ه در بخـش ق کـ  يه طبق شـواهد ک ینموده است، در حال یمعرف يدیز زین
ه نسبت به انتساب قیـام  کم. بنابراین همان اشتباهی یدان یم یامام یامیام را قین قیم ایینما یم

مـذهب   يدیز ين شخص به عنوان فردیا یبه زیدي بودن وارد شده، در معرف یحییو  زید
  وارد شده است.

نـد، عـدم اتحـاد و    ک مـی رو  روبـه هق را با تردیـد  یان بیعیه زیدي بودن شکدیگري  ۀتکن
، مثل شیعیان طبرستان و هاي زیدي همسایه ـ سیاسی شیعیان بیهق با دولت اري نظامیکهم
  است.بویه  آل
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ا و اعتقاد آنان در منـابع مختلـف،   شیعیان بیهق اسماعیلی نبودند، چون گزارشی از آراما 
بـودن مـردم    اسماعیلیبر است، هاي مختص این منطقه  نگاري که از تک تاریخ بیهقحتی در 

، قلعـۀ  مـذهب  ه شیعیان اسـماعیلی کتاریخ بیهق داریم گزارشی در ه کست، بلابیهق نرسیده 
و از لحاظ اعتقـادي بـا شـیعیان بیهـق هماهنـگ      داشته قه بیهق در خارج از منطمخصوصی 

  رد:کتوان به چند مورد در این زمینه اشاره  نمونه می. براي دننبود
بـه خـدمت    الملـک  نظـام ه بعد از قتـل  کبیهقی  فیلسوف، احمد معمورى بن محمد. الف

در سـال  همچنین  7.شته شدکق به دست اسماعیلیه بیهق 485 در سال. وي درآمدالملک  تاج
امیـر رئـیس اجـل    و ، ندکردحمله  فندق ابنزادگاه اي از اسماعیلیان به ششتمد،  ق دسته497

م بیهق و تعـدادي  کحا فوالدونداز خاندان  حسین بن المعالى ابوالحسن على زیناالمرا  شمس
  8عام نمودند. ز بزرگان و شیوخ این قصبه را قتلا

، چنـد بـار   اسـت ان اسماعیلی در اطراف بیهق ونت شیعیکی از مناطق سکه یکطرز ب. 
یـا   9ق توسـط ارتـش جاللـی    521 بار در سال کی. مورد حمله خوارزمشاهیان قرار گرفت

توسط بار دیگر و  11ق536بار توسط امیر قجق سلطانی در سال  کو ی 10امیر ارقش خاتونی
  12.ق547خوارزمشاه در  محمد بن  ینالتکینتوسط 
هـزار سـپاه    پـنج ب سـبزوار، در منطقـه طـبس واقـع بـود و      ز اسماعیلیه در جنوکمر. ج

در آنجـا مسـتقر شـده و از امیـري بـه نـام       که به اصحاب قالع معـروف بودنـد،   اسماعیلی 
  13بردند. فرمان می اسماعیل کلکالی

 مردم بیهق امامی بوده است. تشیعگفته،  بنابراین، با توجه به شواهد پیش

  بيهق ةدر ناحي تشيععوامل ورود و گسترش 
  . علم و فرهنگ۱

در ایـن   تشیعو سنی از عوامل مؤثر نفوذ دانشمندان شیعی و تالش علم و فرهنگ شک،  بی
علم و فرهنگ از طریق دانشمندان اهـل سـنت را    تأثیر ن است برخیکولی ممناحیه است. 

ه این امر به صـورت مطلـق در مـورد تمـام منـاطق مـورد بحـث        کمورد مناقشه قرار دهند، 
تواند صادق باشد. حضور دانشمندان اهل سـنت از چنـد جهـت در بسـط و گسـترش       نمی

  موثر بود. تشیع
فضایل  ه در موردکنقلی ، مانند بودند بیت ل اهلیبرخی از آنها راوي اخبار فضا. الف

  14رسیده است. بن شعیب بجلى بیهقى بن ابراهیم ابوصالح شعیباز  حضرت علی
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د و کـر گرایش پیـدا   تشیعه به ک بن کرامه محسن، مانند تشیعتمایل برخی از آنها به ب. 
  را نگاشت. الغافلین عن فضایل الطالبیین تنبیهتاب ک

، سـازگار اسـت  اعتقادات شیعی اند که با  بودهبرخی صاحب تألیف یا راوي روایاتی . ج
-428(بـن احمـد بیهقـی    اسـماعیل ) یـا فرزنـدش   ق458ــ  384(ابوبکر بیهقیه کتابی کمثل 
بـن ابـراهیم عجلـی     شعیبه کو یا روایاتی  15نوشته بود. حضرت علیفضایل  ) درق507

  16آورده است. بیهقی
مـان سـنی، هماننـد نـزاع و درگیـري      کمخالفت برخی از علمـاي اهـل سـنت بـا حا    . د

  18با والی صفاریان. 17بن محمد مغیثی ابواسحاق ابراهیم

  قنبر در بيهق . حضور آل۲
و  هـانی و فرزنـدان وي،   19نیرالمـؤمن یگـزاران ام  ن خدمتیاز مشهورتر یکی قنبرحضور 

اسـت.  در بیهـق   تشـیع از عوامـل مهـم گسـترش     بن هانی بن جمعه علی، نوة قنبرو ، شاذان
خارج از مرزهاي ایران بـه  و در سرزمین عراق  حجاجبه دست  قنبراست هرچند گفته شده 

ن کـ ه ممکرد، چراکلی رد کبه  توان حضور وي را در بیهق با این حال نمی 20،دیشهادت رس
بـه سـمت   پس از مـدت کوتـاهی    قنبرخود ولی  ،ن شدهکدر بیهق سا شفرزندان قنبراست 

دو مسجد در بیهق به نام هانی  فندق ابن عراق برگشته و در همانجا به شهادت رسیده باشد.
قنبـر در  براین حضـور و اقامـت خانـدان    بنا 21و شادان از فرزندان قنبر گزارش نموده است.

باشد، هر چند محل شهادت یا وفات آنهـا خـارج    بیهق از عوامل گسترش تشیع در بیهق می
  از منطقه بیهق صورت گرفته باشد.

  بن زيد . قيام يحيي۳
انون توجه برخی از داعیان شیعی کل ورود اسالم یه از اواکی از مناطقی است کشهر بیهق ی

توانسـت بـر   بیهقـی خـود    ادت پدرش همراه یارانبعد از شه زید بن  یحیی. براي نمونه، بود
 22میـت نیشـابور را بـه دسـت گیـرد.     کم ابرشهر(نیشابور) مسلط شده و براي مـدتی حا کحا

  در بیهق است.بیانگر حضور شیعیان  یحییهمراهی تعدادي از شیعیان با قیام بنابراین، 
طق مختلـف  هاي متعددي در منـا  قیام از شهادت امام حسینگذشت چند دهه بعد از 

بعد  زیددر بیهق بود.  بن زید یحییها، قیام  ی از این قیامکه یکجهان اسالم به وقوع پیوست 
ربال و سپس به مـدائن و  که از دست امویان داشت به کاز شهادت پدرش بعد از گریزهایی 
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و در  رفـت  یزیـدبن عمـرو تمیمـى    در سرخس نزد یحیی. ري و در ادامه به سرخس رفت
  گزید.شش ماه اقامت به مدت  اسیدبن عمروخاندان ی کی ۀخان

، ولیـدبن یزیـد  بعـد از  . بـود  بن عبدالرحمن شـیبانی  حریشنزد  بلخ، یحییمسیر بعدي 
 حـریش را داد، با این حـال   یحییبه حکومت رسید و دستور دستگیري  بن عبدالملک هشام
که پسـرش بـراي حفـظ جـان پـدر،      نشد تا این یحیینجه حاضر به نشان دادن جاي کزیر ش

آزاد شـد.   ولیـد به زندان افتاد. بعد از مدتی بـه دسـتور    یحییرا نشان داد و  یحییمخفیگاه 
بـه بـاالترین قیمـت خریـداري      ،با آن بسته شده بود یحییه کاهالی خراسان زنجیرهایی را 

را احضار کرد و او را به آزادى و امان مـژده   ، ويیحییقبل از آزادي  نصربن سیار 23ردند.ک
  در پاسخ به صراحت گفت: یحیی. میان کشیده و عفاف و آرامش ب اداد و سخن از تقو

شود.  تر از دستگاه شما یافت می بخش تر و زیان اى خطرناك آیا امروز براى امت محمد فتنه
بن سیار بـه   . نصرکنید می ریزید و دعوت بناحق این فتنه نیست که شما خون بناحق میآیا 

فقط فرمان داد دو هزار درهم و جفتى نعلین براى او آوردند  ،سخنان یحیى پاسخى نگفت
  24به شام نزد ولیدبن یزید برود. رد،کتقاضا و از وى 

و به همـین   بود یحضور شیعیان خراسان سببدر خراسان به  یحییشتن کرسد ن به نظر می
بـن   نصـر رو،  از ایـن با آرامش از این منطقه دور نمایـد،  ا کرد وي رقصد  بن سیار نصر سبب
نـد.  کرا از سـرخس بیـرون    یحیـی رد کتقاضا  والی سرخس، قیس بکريبن  عبداهللاز  سیار

حتی به اندازه یـک   یحییتقاضا کرد که نگذارد  بن زید یمنی حسنهمچنین از فرماندار طوس 
  .خواهد مرا غفلتاً به قتل برساند گفت که والی عراق می نیز می یحییساعت آنجا بماند و خود 

هـزار   یحیـى به شهر حاکم  بن زراره عامر(نیشابور) رسید و  در بین راه به ابرشهر یحیی
ـ بعد از رسیدن به بیهق  یحیى. دفرستا سمت بیهقه درهم داد و او را ب و  فکـر قیـام افتـاد   ه ب

بعـد از   یحیـی  25رد.کـ ت کـ حرسوى ابرشهر ه ب وتسلیحات خرید خود اسب و  گروهبراى 
ولی وقتی به بیهـق  کاري انجام دهد، توانست  هق تحت نظر بود و نمییدن به بیآزادي تا رس

رسـد   به نظر مـی  حمایت نمودند. یحییرسید افرادي از شیعیان دورش جمع شده و از قیام 
چـون طبـق برخـی از    ، نفوذ و آشنا به بیهق صورت گرفته باشد تجهیز قوا، توسط فردي ذي

  26نمود. جاسوسی می یحییبراي  نصربن سیاراتب ک، داودبن طهمانها  نقل
بـه  درنـگ   اطالع یافت جریان را بـی در بیهق  یحیىکه از تسلیح و تجهیز  بن زراره مراع

، عبـداهللا بکـرى  نگـران بـود بـه     دل یحیـى هم که از قیام  نصرو رسانید  بن سیار نصر آگاهی
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ـ   حاکم طوس نامه بن زید حسنو ، حاکم سرخس ه اى نوشت و فرمان داد که با سپاه خـود ب
کـه از ده   بـن زراره  مراعـ ه نیـروى  ببا هفتاد سوار  بن زید یحیى .بشتابند بن زراره عامرکمک 

در ایـن   بن زراره عامرو حمله برد و آنان را درهم شکست ، شد هزار مرد جنگى تشکیل می
  واقعه به قتل رسید.

ـ  گرفـت  را بـه غنیمـت    بن زرارهعامر رکتجهیزات لش بن زید یحیى سـوى  ه و از آنجـا ب
را با هشت هزار مـرد   بن اعور مسلم، بن سیار نصرعزیمت نمود. جوزجان و سپس به هرات 
با هفتاد نفر از یـارانش پـس از سـه روز جنـگ بـه       یحییایت، و در نه فرستاد  یحیىدر پی 

مـردم خراسـان    27شهر جوزجان به دار آویختند.سر او را در دروازه  شهادت رسید و تن بی
داشتن نـام وي، نـام فرزنـدان خـود را در آن      چنان به یحیی عالقه داشتند که براي زنده نگه

  28نهادند. یحییسال 
ل قرن دوم شکل گرفـت و تـا   یه در اواکهاي امامی بود  قیام یحیی یکی از قیامبنابراین، 

 قدرت نیروي مرکزي نتوانست دوام بیـاورد.  سببولی به کرد، حدودي نیز موفقیت کسب 
 یحیـی قیـام و شـهادت   آنها بوده و متقابالً  تشیعنشانه  در هر حال گرد آمدن افرادي دور او

  آن منطقه شد. در تشیعباعث رواج 
 یآنها مبن يدر ادامه ادعا یحییام یباید توجه داشت تالش پیروان زیدیه، براي انتساب ق

ام زیـد و  یـ بودن ق يدیه زک یباشد در حال یم نیبن الحس یدبن علیام زیبودن ق يدیبر ز
نسبت امامت نداشت و قیـامش   ییادعا زید ،مورد پذیرش نیست؛ چون اوالً یحییفرزندش 

  دعا نمود و فرمود: يدر حق و و امام صادق 29بود، امام صادقتأیید  مورد
ـ دعوت نمود و اگـر پ  ند او مردم را به آل محمدکد را رحمت یم زیخداوند عمو روز ی

 ينمود. زید با من درباره خروجش مشورت نمـود، مـن بـه و    یشد بر عهد خود وفا م یم
 30ن.کوفه تو را بر دار بزنند پس خروج کناسه کبر  یخواه یعمو اگر م يگفتم ا

رسـیده وي  بن زید  یحییز ادعایی نسبت به امامت نداشت و حتی در روایتی که از ین یحیی
 نیز مورد یحییاز جهت دیگر قیام  31عشر نموده است، اثنی ۀو ائم امامت امام باقراقرار به 

را جنایـت   ولیدبن یزیـد از بین رفتن حکومت علت  بود و امام امام صادق تأیید  مورد
  32دانسته است. بن زید یحییدر حق  بن یزید ولید

ته باشد، حـدیثی از  داللت داش یحییو  زیدتواند بر امامی بودن قیام  دیگري که می ۀنکت
را دانشمند و راستگو خطاب کرده و ادعاي امامـت از   زیدضمن آن  کهاست    امام صادق
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بـوده  امامـت  مـدعی  را رد نموده و به صراحت نفس زکیه را به عنوان کسی کـه   زیدجانب 
  33معرفی نموده است و از پیوستن شیعیان به قیام نفس زکیه منع نموده است.

هـاي پیـروان زیدیـه را در     توان زمـان تشـکیل اندیشـه    در حقیقت طبق حدیث فوق می
که وي ادعاي امامت داشـت  وجو کرد، چرا جست بن حسن بن حسن محمدبن عبداهللادعاي 

ادعـاي   زیـد امـا بـا اینکـه     براي خودداري از قیام توجهی نکـرد.  امام صادق ۀو به توصی
دادنـد. امـا اینکـه چـرا     نسبت  زیدهاي خود را به  یشهپیروان نفس زکیه، اندامامت نداشت، 

  نسبت دادند جاي تحقیق و بررسی جدیدي دارد. زیدپیروان نفس زکیه قیام خود را به 
در بیهـق   شیعیان قـبالً  ،چنین نتیجه گرفت: اوالًتوان  میبا توجه به مطالب فوق بنابراین 

در قیامش کمـک نمـوده اسـت.     یحییبه  در بین آنها عالمی بوده کهاند، ثانیاً،  حضور داشته
  هق که از نوع امامی بوده پی برد.مردم بی تشیعتوان به گونه  می، ثالثاً

  در نيشابور . حضور امام رضا۴
در بیهق است، چـون بـین    تشیعهاي مهم بسط و گسترش  در نیشابور از زمینه حضور امام رضا

اي کـه برخـی از بیهقیـون در نیشـابور      بیهق و نیشابور ارتباط بسیار نزدیکی برقرار بود، بـه گونـه  
توانسـت   در نیشـابور مـی   و حضور امام رضا 34،ها در بیهـق  ساکن بودند و برخی از نیشابوري
در نیشـابور و نیـز    باشد. حضور امام رضـا  در این منطقه  تشیععامل مهمی در بسط و گسترش 

بیهـق   کدر خراسان و نزدی الذهب و به ویژه مضجع شریف امام هشتم سلسۀحدیث معروف 
قبـل از آمـدن   است. در حقیقـت،  امامی  تشیعهاي دیگر گرایش مردم این منطقه به  از زمینه

داشته و حضور خصوص در بیهق وجود راسان شیعیان زیادي در خراسان ببه خ امام رضا
  ثر واقع شود.ؤدیگر شیعی مهاي  غییر روش فرقهیا تتوانست در تثبیت  می ضاامام ر

  آن حضرترامت از كمشاهده معجزه يا  و مزار امام رضا. ۵
ی مضجع شریف امـام  که نزدیکبلمختص زمان حیات ایشان نبود،  تأثیر حضور امام رضا

برآورده شدن حاجات نار مضجع آن امام همام و کبه بیهق و حاضر شدن مردم در  هشتم
اسـت   تشیعیافتن امراض جسمی و روحی آنها از عوامل دیگر میل و گرایش آنان به و شفا

  نویسد: وي می. ) استناد کردق560(محمزه طوسی ابنتوان به گزارش  نمونه میکه براي 
به مدت هفده سال بینـایی  ابوري شینمحمدبن علی ه کایم این است  ه ما دیدهکراماتی کاز 

] [امام رضـا  از نیشابور به محضرشدید. پس،  دست داد و هیچ چیزي را نمی را از خود
نمود، سپس سرش را بلند نمـود،   ع میوارد شد، صورتش را بر قبر گذاشت و گریه و تضر
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یافته بود و شفا یافتن وي معجزه قلمداد شد و تا آخر عمـرش  که چشمانش شفا در حالی 
رد و خداوند به ایشان اوالدي رزق و روزي داد کازدواج  در مشهد باقی ماند و در همانجا

  و بعد از آن دیگر مبتال به چشم درد نشد و این موضوع را سلطان و رعیت همه دانستند.
شده، به فردي از مردم نیشابور اختصـاص دارد، امـا   مستندي که در این گزارش ذکر اگرچه 

دیده شـدن   ،رو یناز اندارد، اختصاص  ،به قوم یا دیار خاصیکرامات  تأثیر روشن است که
  در بیهق باشد. تشیعتواند یکی دیگر از عوامل بسط و گسترش  کرامات می

  نا. ارتباط مردم بيهق با معصوم۶
حضرت بر خراسـان بـه   آن م منسوب از جانب کحا ۀواسطه ب بیهق در زمان امیرالمومنین

او جانشین  ابزي  بن  عبدالرحمن، جعدهاز  در ارتباط بود و بعدبا ایشان  35،بن هبیره جعدةنام 
مـردم  و  36میت خراسان را به عهده داشتکحا ومت امام حسن مجتبیکتا زمان حشد و 

  بیهق از این طریق با امام مرتبط بودند.
در زمـان حضـور    ترین ارتباط مردم بیهق با امام معصـوم  ک، نزدیبعد از امام حسن

بـه نیشـابور و طـوس     کبیهق از شهرهاي نزدیچراکه  در نیشابور و طوس بود، امام رضا
هـاي شـیعی،    مـردم بیهـق و حمایـت آنـان از برخـی قیـام       تشـیع بود و با توجه به شهرت 

در نیشـابور و طـوس    توانستند به این مسـئله بـزرگ تـاریخی و حضـور امـام رضـا       نمی
را از بیهـق   م رضـا مردم بیهق باعث شده بود تا امـا  تشیعرسد  تفاوت باشند. به نظر می بی

  37.گذشت از بیهق می عبور ندهند، در حالی که مسیر طبیعی زائران خراسانی به خانه خدا
، دانشـمند  کشـی طبق نقـل  بود. الت کنوع دیگر ارتباط مردم بیهق با امام از طریق نهاد و

بـود و طبـق    38اظمکـ مـورد وثـوق امـام     عبداهللا حمدویه بیهقیشناس بزرگ شیعه،  رجال
  بوده است. 40عسکريحسن و یا امام  39امام رضااز اصحاب ها وي  یگر از نقلبرخی د

واسطه بـین امـام و وکیـل     عبداهللا حمدویه بیهقینقل کرده  شیخ طوسیطبق خبري که 
نوشـت و از او   عبـداهللا حمدویـه بیهقـی   اي بـه   ه امـام نامـه  کاي  به گونهبوده،  امام کاظم

حکایـت از  مـاجرا،  ایـن   هـد. تحویل د بن عبده ابراهیمآوري شده را به  خواست اموال جمع
عبـداهللا  آوري امـوال بـه دسـت     مسـئولیت جمـع   عبـده  بن ابراهیماین دارد که قبل از آمدن 

  خواهد اموال را به وکیل جدید تحویل دهد:  بوده و بعد از مدتی امام از وي می حمدویه
طقه شما و مناطق اطـراف، حقـوق   ردم تا اهالی منکبن عبده را نصب  من براي شما ابراهیم

اي دوستدارانم در آنجا قـرار  ام را به ایشان پرداخت نمایند و من او را امین و ثقه بر واجبه
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نید و هـیچ عـذري   کجالله را پیشه خود سازید و حقوق را ادا  پس تقواي الهی جلدادم. 
طلـب رحمـتم   تـو را بـه خـاطر    سی در ادا یا تأخیر در آن نیست، خداوند آنها و کبراي 

  41ریم است.کخداوند واسع و بیامرزد، چراکه 
الي بیهقـی یـا از افـراد مـورد     کـ ی از وکـ به عنـوان ی  از طرف امام بن عبده ابراهیمنام بردن 

  اشف از دو امر باشد:کتواند  می بیت اطمینان اهل
آوري امـوال آنـان    و مدیریت و جمعداشته هاي شیعی  گرایش. اینکه مردم این منطقه، 1

فـردي را بـه عنـوان وکیـل خـود انتخـاب        امـام رو،  است، از ایننیازمند فردي امین بوده 
. اینکه در میان مردم بیهق فردي وجود داشته که شایستگی چنین مقامی را داشـته  2نمودند؛ 

  .است

  . حضور سادات در بيهق۷
ل یـ ت از نیشـابور و ري از اوا در بیهق مهاجرت سـادا  تشیعترین عوامل ترویج  ی از مهمکی

تـاب  کبیهقی فصـلی از   فندق ابنثرت سادات بیهق سبب شده تا ک 42.استقرن دوم به بیهق 
بـه   اهللا را به سادات بیهـق اختصـاص دهـد. ارادت مـردم بـه خانـدان رسـول        تاریخ بیهق

نـد.  کرد مـی ه براي سادات بعد از مرگ یا شهادتشان بقعه و بارگـاه درسـت   کاي بوده  اندازه
  اند از: عبارتاز سادات صاحب بقعه برخی 
بـن   بـن علـى   بـن حسـین   بـن زیـدبن علـى    بـن عیسـى   بن محمدبن حسین سیدحسین. 1

  43؛(مدفون در خسروگرد) طالب ابی
  44،بن موسى کاظم بن محمد بن ابراهیم بن عبیداللّه سیدابراهیم .2
بـن محمـدبن    ن محمـدبن یحیـی  بـن محمـدبن محمـدب    یبن عل سیدحسینابومنصور . 3

بـن علـی    بـن الحسـن االفطـس    کفوفمسن الحعبداهللا المفقودبن ال الزیارةبناحمدبن محمد 
  ؛االصغربن زین العابدین

بـن ابـی    القاسم علی السیداالجل الزاهد فخرالدین ابیبن  یسیداجل عزالدین زیدبن عل. 4
  45.محمدبن یحیی... زین العابدینبن السیداالجل اب الحسین  یعلی زیدبن السید العالم علی

(سـبزوار)   مزار و بقعه این چهار امامزاده مطاف و مورد توجه اهالی شهر و اطراف بیهق
روند. مـزار   بوده و هست. در زمان ما بسیاري از مردم روزهاي جمعه به مزار خسروجرد می

واقـع شـده   یلومتري مغرب سبزوار که مدفن این چهار بزرگوار است در شش کخسروجرد 
  46است.
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  . نهاد نقابت در بيهق۸
م وقـت  که شخص نقیب با شـرایط خاصـی، از طـرف سـادات یـا حـا      کنقابت منصبی بود 

خاصی دام وظایف کهر و شدند  به دو گروه خاصه و عامه تقسیم می نبایشد. نق انتخاب می
  کرد:توان به موارد ذیل اشاره  . از وظایف آنان میداشتند

تمـام بـه   اه. بي سادات و گردآوري شجره نسب آنان؛ ها خاندانشناخت انساب . الف
کـردن افـراد تحـت    یـاري  . د. بازداشتن سادات از زورگویی؛ جامر تعلیم و تربیت سادات؛ 

نصـب  . ز ؛زنـان  سرپرستی یتیمـان و بیـوه  . وت؛ میان افراد تحت نقاب قضاوت در.  هنقابت؛ 
  47و بسیاري از وظایف دیگر.بعد از خود،  نقیبِ

بن محمدبن  على ؛ابوالقاسم عریضى هسیدجمال الساداند از:  عبارتبیهق نقیبان از برخی 
ابومنصـور   48،بـن محمـدبن عیسـى    عیسـى  ،] حسـن  بـن  بـن جعفـر   علـى [ بـن  بن حسن على
  .بن محمدبن یحیی علوي مادالدین علیعو  50،سیداجل ابومحمد زباره 49،الدین رکن

نقیبـان در برخـی از سـفرهاي    رو،  داشـت، از ایـن  اي  نقابت در همه شهرها جایگاه ویژه
ه کـ طوري  همانشدند،  رو می بین راه، روبهاستقبال رسمی مردم یا نقیب شهرهاي با زیارتی 

ج مـورد اسـتقبال نقیـب مـردم     هنگام برگشت از سفر حـ  ، نقیب مردم نیشابورزیدبن حسن
  51قرار گرفت. الدین ابومنصور رکنیعنی سبزوار، 

  شيعي. وجود علماي ۹
نـام  یاد کـرد  ه کرسد  مورد می 34بیش از به شیعی بیهق  ةشد تعداد علماي بزرگ و شناخته

احمـدبن  ابـوعلى  ، داودبـن طهمـان بیهقـى   . تمامی آنها از حوصله این مقالـه خـارج اسـت   
الحسـن فریـد    ابـو و فرزنـد ایشـان    بیهقـى حسین یدبن زق)، 289(م بن مسلم بیهقى حمدویه

ــان  ــیخراس ــد عل ــن زی ــن ب ــد]ب ــی [محم ــین بیهق ــ499( حس ــیو ) 565ـ ــد  عل ــن محم ب
باشند. از میان علمـاي بیهـق برخـی     ق) از جمله علماي شیعی این منطقه می620(متولدقمی

  از جمله:و استاد علماي بزرگ امامی بودند،  مشیخه
بـی  احمـدبن  ابـوعلی  ا 52،براهیم هرمزي بیهقیاحمدبن احمدبن محمدبن ابوعلی ا. الف

بـن علـی    حسـن و  359م 55حمـد بیهقـی  بـن ا  54]حسن[ حسینبوعلی ا حاکم 53جعفر بیهقی
  .شیخ صدوقاز مشایخ  56بیهقی
  57.از مشایخ کشی جعفر بیهقی بیاحمدبن ابوعلی ا. ب
  58.جعفر شیخ طوسی ابی، فقیه شیعی از مشایخ بن عبدالصمد تمیمی سبزواري علی. ج
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بن زیـدبن محمـدبن    علی القاسمبواو  59،بن عبدالصمد تمیمی سبزواري محمدبن علی. د
بـن عبدالصـمد    بـن علـی   بوالحسـن علـی  ا الـدین  رکـن  شـیخ و 60)،ق565(م  بن فندق حسین

 62بـن فنـدق   بـن زیـدبن محمـدبن حسـین     علـی  القاسـم بواو  61،)ق529(م سبزواري تمیمی
  .ابن شهرآشوباز مشایخ  )ق565(م 

، بیهقـی بـن حسـن    محمدبن حسینو  63بن عبدالصمد تمیمی سبزواري محمدبن علی.  ه
بـن عبدالصـمد    بـن علـی   بوالحسن علـی االدین  شیخ رکنو  64ريدالدین کی قطبه معروف ب

ه حرز کسی است ک الدین رکن. الدین راوندي مشایخ قطباز  ،)ق529(م  65سبزواري تمیمی
  66.شود به ایشان منتهی می امام جواد

  67؛طبرسیشیخ از مشایخ  حمدبن حسین بیهقیابن محمدبن  بوالحسن عبیداهللاو. 
  از جمله:، برخی از علماي شیعی بیهق نیز شاگرد برخی از علماي بزرگ شیعی بودند

مرتضــی علــم از شــاگردان شـریف  ، بـن إبــراهیم بیهقـی   بـوالفرج یعقــوب افقیــه . الـف 
  68.)ق436(مالهدي
  69).ق460 (م شیخ طوسیاز شاگردان ، بن عبدالصمد تمیمی سبزواري علیشیخ فقیه . ب
، از الـدین روانـدي   قطـب و معاصـر بـا    70یـدري] ک[ شابوري بیهقـی نی حمدبن علیم. ج

  71بود. ابن حمزهشاگردان 

  علماي شيعي بيهقآثار . ۱۰
هاي متعـدد   تابکگذار باشد، وجود تأثیر پذیري بیهق تشیعتواند در  ه میکعامل مهم دیگري 

هاي نگاشته شده توسط علماي بیهق با موضوعات متعدد  تاب. ک استاز علماي شیعی بیهق 
د یـ هـا عقا  تـاب کبعضـی از ایـن   است و تاریخی و حدیثی کالمی، اعتقادي، فقهی، اصولی، 

  ها عبارت است از: است، برخی از این کتابشیعه 
حدائق ، لباب االلباب و االنساب و االلقاب ،ذخائرالحکم، تلخیص کتاب مسائل الذریعۀ .1

حسـین   ]محمد[بن زید بن علی ۀها نوشت تابک. این البالغه معارج نهجو  تاریخ بیهق، الحدائق
  .است فندق ابنبه معروف  )ق565ـ499( بیهقی
الـدرر  ، البالغـه  شرح نهج، اصباح الشیعه بمصباح الشریعه، بصائر االنس، االصباحتاب . ک2

بصائر االنـس  و  میرالمؤمنیناانوار العقول فی جمع اشعار مناهج النهج، ، فی دقائق علم النحو
  72.است الدین محمدبن حسن کیدري امامی قطب ۀها نوشت تابکاین . بحظائر القدس
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از  74،جامع االخبارو  73،العراق الحجاز و ۀبین أئم و ۀجامع الخالف والوفاق بین اإلمامی. 3
  است.از علماي قرن هفتم هجري  بن محمدبن محمد قمی سبزواري شیخ علی

  از طريق ادب و شعر تشيع. ترويج ۱۱
ه برخی از علماي بیهـق  است کدر این دوره  تشیعارهاي هنري و شعري از عوامل ترویج ک

 بن احمد بیهقی حسین ابوعلینمونه . براي اند یا شاعر و یا ناقل اشعار با مضامین شیعی بوده
در حضـور امـام    بیـت  ، در مـدح اهـل  بن عباس ابراهیمبن علی و  دعبلگزارشی از اشعار 

  است:بیت دوم اشعار ذیل را سروده  ابراهیمبیت اول و  دعبله کآورده  رضا
ــالو    ــن تـ ــت مـ ــات خلـ ــدارس آیـ    ةمـ

ــد    ــد التجلـ ــب بعـ ــاء القلـ ــت عنـ   ازالـ
  

ــات      ــر العرصــ ــی مقفــ ــزل وحــ و منــ
  75مصـــــارع أوالد النبــــــی محمــــــد 

هـا را   هکاین سه هر یک بیست هزار درهم هدیه داد. بعد از خواندن این اشعار ب امام رضا  
ه کـ ند، در گـزارش بیهقـی آمـده اسـت     کنضرب  دستور داده بود به اسم امام رضا مأمون
صـد هـزار درهـم    رو،  ، از ایـن ها را به ده درهم بفروشد هکدام از این سکتوانست هر  دعبل

  76براي او جمع شد.
بـن   هـارون از  محمـدبن یحیـی صـولی    از بن احمد بیهقـی  حسین طبق گزارش دیگري

در قـم بـه    کند که وقتی خبر شهادت امام رضا نقل می بن علی دعبلو او از  عبداهللا مهلبی
  :گفتم اي در مورد امام رضا من رسید، قصیده

 .بیـنم  عبـاس عـذر نمـی    بینم، ولی براي بنـی  ه انجام دادند معذور میکامیه را در قتلی  بنی
و این  ینه هستندکپرچمداران   معیط، فرزندان ابوسفیان و مروان و خانواده آنها فرزندان بنی

اما (و تظاهر به اسالم کردند)،  سانی هستند که سران آنها در آغاز با اسالم جنگیدندکقوم 
ـ ی کنار قبر پاکدر طوس . همین که فرصت یافتند، سر از کفر در آوردند ه در آنجاسـت  ک

ر تو از اهل دین وال و فطرت هستی، دو قبـر در طـوس اسـت، قبـر بهتـرین و      بنشین، اگ
کی بـه قبـر امـام منـزه،     ی ناپاکنزدی. هاي تاریخ است ه این مسئله از عبرتک بدترین مردم

هر چراکه  رسد، ضرري نمیکی، ی به رجس و ناپاکنیز نزدی كرساند و بر امام پا نفعی نمی
  77خواهی بگیر یا واگذار. ه میکدام را کت پس هر ردار خود اسکسی در گرو اعمال و ک

بعـد از   امـام حسـین  فضـایل   ه ازکاشعاري آورده  ،دالئل النبوةتاب کنیز در  ابوبکر بیهقی
از علماي اواخر قرن پنجم  بن کرامه محسن 78دارد.شهادت و جدا شدن سر از تنش، حکایت 

سـبب خوابیـدن در جـاي    بـه   (یکی از علماي شیعی بیهقی) نیز شعري در مـدح امـام علـی   
  79آورده است. و حفظ جان آن حضرت در شب هجرت از زبان امیرالمؤمنین پیامبر
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  در بيهق تشيعشواهد نفوذ و گسترش 
در بیهـق گسـترش    تشـیع گانه،  از مجموع آنچه گذشت، روشن شد که در پرتو عوامل یازده

  شود: ق، چند شاهد ذکر میدر بیه حضور شیعیان امامیتأیید  اینک در اینجا براي. دکرپیدا 

  اقوال علما و دانشمندانالف) 
(شـیعه) بـودن مـردم ایـن      مذهب است به رافضـی  اي سنی ه نویسندهکالبلدان  معجمصاحب 

بیشـماري  از بیهـق، علمـا و فقهـا و ادبـاي     « منطقه اشـاره و چنـین گـزارش نمـوده اسـت:     
  80»باشد. نطقه غالیان رافضی میغالب بر مذهب مردم این ماند، با این حال،  برخاسته

مردم بیهق اشـاره نمـوده و چنـین     تشیعخود به النقض تاب کنیز در  عبدالجلیل قزوینی
  گفته است:

رخ و بغداد و مشاهد ائمه و مشهدرضا و قـم و  کوفه و کت حلب و حرّان و یآنگه در وال
همۀ بالد مازنـدران و  قاشان و آوه و سبزوار و گرگان و استراباد و دهستان و جربادقان و 

ین و نواحی آن، از قزو یو بعض[آن]  يار از ویبس یو نواح يار طبرستان و ریاز د یبعض
  81باشند. یو امامت یاصول یعیهمه شو بعضی از خرقان، 

  نیز در مورد اعتقادات مردم این منطقه چنین گفته است: سید بحرالعلومعالم رجالی 
(دامغان) قرار گرفته است و  ه بین نیشابور و قومسکمنطقه معروفی است در خراسان بیهق 

در گذشته و حـال بـوده   و این شهر از شهرهاي شیعی امامی،  زیت آن با سبزوار استکمر
  82معروفتر از اهل خاف و باخرز در تسنن هستند. تشیعاست و اهالی آن در 

  دوازده  شـیعیان   کـه   بـوده   اى منطقهسبزوار ، خروج و عروج سربداراننویسندة گزارش   طبق
بـوده    بسـیار مناسـبى    جـاى   خلیفه شیخ  تعالیم  براىرو،  ، از ایناند داشته  اقامت  در آن  امامى
سـبزوار    سنیانو واهمه   ترسزمینه   که  نشست می  وعظ  به  در اینجا چنان  خلیفه  شیخ.  است

  مغـول   ، ایلخانابوسعید  دامن  به  دست  خلیفه  شیخ  کردن  محکوم  براىکرد. آنها  می  را فراهم
  شـیخ ،  سـنى   هـواداران   کـار، توسـط    در این  از دخالت ابوسعید  خوددارى  شدند و در نتیجه

ایـن گـزارش از امـامی بـودن     هرچند  83رسانیدند. قتل  به  م1335/   ق736  را در سال  خلیفه
تـوان   د خـاص را نمـی  یـ ولـی رواج عقا ت دارد، حکایسربداران  ةشیعیان این منطقه در دور

  فت. هاي آن در نظرگر بدون علل و عوامل خاص و بدون فراهم شدن زمینه
هاي قبـل شـده    تر از دوره امامی مردم بیهق در دوره سربداران ضعیف تشیعدر حقیقت، 

 ومت شیعی سربدارن در این منطقه از نقاط قوت آن بود، چون قبلکیل حکتشهرچند  بود،
از حمله مغول به بیهق تعداد شیعیان و علماي شیعی بیهـق بسـیار زیـاد بودنـد و برخـی از      
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دانشمندان شیعی بیهق سمت استادي براي برخی از علماي بزرگ امـامی داشـتند (کـه در بخـش     
، عام آنهـا در حملـه مغـول    بررسی علماي شیعی بیهق به این موضوع پرداخته شد)، اما بعد از قتل

  سـوى   نیـاز بـه    دسـت   شیعیان  و مرجعیت  دینى  رهبرى  براى(امیر سربداري)  بن مؤید علی
 ،سـبزوار نمـود    بـه   هجرت  ) دراز کرد و از او تقاضاى (شهید اول عاملیمحمد   الدین شمس

  از علمـاى   برخـى  چینـى   و دسیسه  مراقبت  بود و تحت  دهش  مشکالتىدچار   وى  چون لیو
  یکـى (  الدمشقیه  اللمعۀ  کتـاب . وي دهد  مثبت  پاسخ  نامه  بهتوانست  میندیگر بود،   هاى فرقه

  84فرستاد.  مؤید سبزوارى  على  خواجه  و براى  نوشت) را شیعه فقهىمهم   هاى از کتاب
و  85انـد  عشـري دانسـته  ا بیهق را از زمـان طاهریـان، اثنـ    تشیعبرخی از محققان معاصر، 

کرده و دارالمؤمنین اشاره  تشیعنیز به مشهور بودن این شهر به تاریخ سبزوار کتاب  ةنویسند
شـیعیان  ه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، اثر گرو تشیعتاریخ همچنین در کتاب  86است.

  87.اند بیهق بر اساس برخی از شواهد و مدارك، امامی معرفی شده

  ها در اين منطقه ومت علويكب) قدرت يا ح
در برابـر تهـاجم   دسـت گرفتـه و   در ها توانسـتند قـدرت را    از دورهعلویان بیهق در برخی 

ه کـ نیشابور اشاره نمـود   رتوان به زمان تسلط غزها ب نمونه میایستادگی کنند. براي  دشمنان
کشتند و سپس به سمت بیهـق آمدنـد،   از مردم آنجا را  يخلق بسیاربه طوس، بعد از حمله 

بـا نقیـب   رو،  کاري از پیش ببرند، از اینانستند ولی به علت وجود فردي علوي و نقیب نتو
  88دند.کرمصالحه  بن محمدبن یحیی عمادالدین علیمردم سبزوار 

میت سلجوقیان بود و سلجوقیان در سراشیبی انحطاط قرار کبیهق در این زمان تحت حا
و .. شـده بـود   . بیهق محل تاخت و تـاز خوارزمشـاهیان و غزهـا و   رو،  از اینگرفته بودند، 

مردم امـور خـود را بـه دسـت فـردي      ان را نداشت، با مهاجم هومت توانایی مقابلکچون ح
 ار آنها را سرو سامان دهد.که کعلوي داده بودند 

  نابه نام مخالففرزندان  يگذار نامپرهيز از ج) 
فرزندانشـان بـه نـام مخالفـان      يگـذار  خود راسخ بودند که از نام تشیعهق چنان در یمردم ب

دا یـ هـق پ یدر ب ابـوبکر بـا نـام    يه در اواخر قرن ششم فردک يا کردند، به گونه یم يخوددار
الدین محمدبن محمد  جاللار جالب و با زبان شعر یگزارش بسین مسئله، گواه بر ا. شد ینم

ان یآهو ب یارچکل اشعار مربوط به داستان شین داستان را ذین شاعر نامدار، ایااست.  بلخی
  ن صورت است:یبه ا یارچکن شیا ه خالصه داستانکرده ک
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آهـو  . ردکـ  یله اسب و االغ و گاو زندانیرد و آهو را در طوکار کرا ش ییآهوی، ارچکش
ـ ا مولويرد و ک ین سو و آن سو فرار میاز ترس به ا  یارچکه شـ یـ از ناح یار را ظلمـ کـ ن ی

نـد و  دا ین عقوبت میا دشمن را بدتریر هم سنخ و یشدن موجودات غ چراکه یکی داند، یم
ه گفت اگـر  کمان به هدهد است ید حضرت سلیار همانند تهدکن یااست که در ادامه گفته 

ر یـ ا در قفـس بـا غ  یشت کاو را خواهم شد، بت خود نداشته بایغ يبرا یل موجهیهدهد دل
  رد.کخواهم  یهم جنسش زندان

در زمـان تسـلط    ابـوبکر به نام  یرمرد فرتوت و مردنیت پیاکن داستان را به حیامولوي 
  ل است.یه داستان آن به صورت ذکرده که یتشب شاهسلطان محمد خوارزم

دانسـت   یهق مسلط شـد و چـون مـ   یدر اواخر قرن ششم بر ب خوارزمشاه محمدسلطان 
از مـردم   ینـام  ابـوبکر عه هستند، حفظ خون آنها را مشـروط بـه آوردن   ین منطقه شیمردم ا

ض و یرمـرد مـر  یه پکـ نینـام بودنـد تـا ا    ابـوبکر  يدفردرپی مردم شب و روز . دکرسبزوار 
، از افتاده بـود  يا ه زار و گرفتار در گوشهکردند کدا ینار راه پکرا  يو مسافر  فرتوت و افتاده

  ه دوش گرفته و نزد سلطان آوردند.او را برو،  این
ــاه  ــغ خوارزمشـ ــدآلپ اُلُـ ــد محمـ  شـ

ــت نرهان ــگف ــو ی ــان خ ــن ج  شید از م
ــوب  ــرا بـ ــا مـ ــام، ازکتـ ــهرتان ر نـ   شـ

ــوال زر  ــس جـ ــکبـ ــه راهیشـ   دنش بـ
ــی ــوب کـ ــود بـ ــبزوارکبـ ــدر سـ   ر انـ

  

  

ــر پنــــاه    ــال ســــبزوار بــ   در قبــ
ــا ن ــاریتـ ــوبیـ ــ يرکدم ابـ ــه پـ   شیبـ

  ده امتـــانیـــرم يد، ایـــه ناریـــهد
ــ ــک ــهریز چن ــوب ين ش ــواه يرکاب   مخ
  بـــاریانـــدر جو کلـــوخ خشـــکا یـــ

رو،  از اینندارند،  ین شخصیجز آوردن چن يا چ چارهیگر هیه دکاهل سبزوار متوجه شدند   
  ی رفتند:ن شخصیچندر پی ار یبا تالش بس
ــمنه ــپ و راســت  یان انگی ــد از چ   ختن

ــب   ــه ش ــه روز و س ــد س ــتافتندکبع   اش
ــرض  ــده از مـ ــود و بمانـ ــذر بـ   رهگـ

ــود او در    خــراب ینجــک یکــیخفتــه ب
  ه سـلطان تـرا طالـب شـده اسـت     کز یخ

ــا   ــر پ ــت اگ ــدیگف ــ يم ب ــدمی   یا مق
ــدر ا ــان ــمنی ــ ن دش ــیده ک ــدم ک   یمان

ــهت ــرده  ي ختـ ــان بفراشـــتند کمـ   شـ
  شــان کخوارزمشــاه حمــاالن   يســو

  

  

ــدرک ــن ویان ــوبی ــتک يرکران اب   جاس
ــک ــوب یــ ــزارکابــ ــدی ير نــ   افتنــ

ــیدر  ــه خرابــ  یک ــرَض  یگوش ــر ح   پ
  دنش، بگفتنـــدش شـــتابیـــچـــون بد

  ز تو خواهـد شـهر مـا، از قتـل رسـت     ک
ــ  ــه مقصــد رفتم ــه راه خــود ب   یخــود ب

ـ   يســو   یرانــدم  یشــهر دوســتان مـ
ــر  ــوب کبــ ــف بــ ــتندر کتــ   برداشــ

ــ ــک یم ــدنش یش ــا بک ــان یه ت ــد نش   89ن
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به جـز   ن منطقهیدر ارا  ینام ابوبکرهق و عدم وجود یمردم ب تشیعمجالس المؤمنین صاحب 
  ن آورده است:یدر قالب شعر چنتوت، و فر یرمرد مردنیپ

ــیــســبزوار اســت ا ــدار ین جهــان ب   م
  

  90خــوار و زار يم در ویرکمــا چــو بــوب  
مثنـوي  ه در ک یادب كمدر یول 91،ز گزارش شده استیمردم قم ن يبرا ین موضوعیالبته چن  

ا سـبزوار  یـ قـم   ين مسئله فقط براین است اکآمده مربوط به مردم سبزوار است. مم معنوي
ن داستان یا، بودند یعیا اغلب شی ران تماماًیا ياز شهرها یه برخکنیاسبب اتفاق افتاده و به 

ن یـ ا آمـده ا یـ به دن محمد خوارزمشاهه بعد از ک مولوياند و  را به شهر خودشان نسبت داده
  اشعار را در مورد مردم سبزوار سروده است.

رو،  از ایـن نداشـت،   یانـه خـوب  یم یبا خالفت عباسـ  شاهمحمد خوارزمه کناگفته نماند 
عطاءالملـک  از سـادات بـه نـام     یکـی  يو از مـردم بـرا   92دکر یرا ظالم معرف یفه عباسیخل

ه بـا  کـ  یل تعارضـ یبه دل محمد خوارزمشاهکه ست، ید نیبعین، بنابرا 93عت گرفت.یب ترمذي
د یـ بـه عقا  یتـوجه  یبـ  یه نوعک یتمسخر و مزاح و خوشگذران يداشت، برا یفه عباسیخل

جرأت داشت در مقابل سـلطان   یسکچه داد، وگرنه  یرا انجام م ین اقدامیان بود، چنیعباس
پـرورش   ابوبکرن فرد، با نام یوار بهتر از اسبز يه آب و هواکد یرا بگو يلمات تندکن یچن
  95.يبار داریرا در جو کلوخ خشکدا نمودن یند چگونه انتظار پیا بگویو  94دهد. ینم

نکـوهش کـرده و از    تشـیع مردم بیهق را به سبب مذهب  مولويکه هرچند  رسد یبه نظر م
  طنز دارد، مانند: هاي اشعار جنبه اهل سنت مدح نموده است، اما با این حال برخی از بخش

  ر انــــدر ســــبزوارکبــــود بــــوب یکــــ
ــ ــرا اکـــ ــهر يه دل آوردم تـــ   اریشـــ

ــگو ــدت ای ــت ا ی ــه اس ــر ين گورخان   يج
  

  
  بــاریانــدر جو کلــوخ خشــ کا یــ

ــبـــه از ا ــبزواریـ ــود در سـ   ن دل نبـ
ــ ــد ک ــه ب ــرده ب ــا آوردیه دل م   ين ج
در شـهر   ابـوبکر با نـام   يه فرداست کبوده  يا به اندازهدوران ن یان در ایعین تعداد شیبنابرا  

د یـ بـه عقا  ییاعتنـا  یب يا برایان یعیه شیتنب يبرا محمد خوارزمشاهو ه شد یافت نمیسبزوار 
  را در قالب اشعار آورده است. ياقدام و مولويرده و کن روش برخورد یان با ایعباس

  نتيجه
ایـن  بسـیاري از اطالعـات مربـوط بـه     دارد؛ زیرا التی کامامی در بیهق مش تشیعاثبات آغاز 

تب کبا این حال برخی از اطالعات در . لیکن منطقه به دست ما نرسیده یا از بین رفته است
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بنـدي   ه از جمـع کـ نده آمده است کالمی به صورت پراکفقهی، حدیثی، اصولی و تاریخی و 
  در بیهق پی برد. تشیعان به وجود تو آنها می

و  ، غـالم امیرالمـؤمنین  قنبـر حضور خاندان توان گفت،  میدر بیهق  تشیعآغاز دربارة 
افکـار   ۀورود اولیـ اسـت.   تشـیع هـاي ظهـور    نوادگان ایشان در این منطقه از نخستین زمینه

رفـت. بـه نظـر    صـورت گ  یحیـی شیعی را به صورت آشکارتر بعد از حمایت آنها از قیـام  
بـه ایـن منطقـه بـه عـدد درخـور        از ورود امام رضـا پیش شیعیان بیهق تا رسد شمار  می

، گذشـت  مـی ه مسیر مدینه به نیشـابور و طـوس از بیهـق    کچون با این؛ وجهی رسیده باشدت
  را از این شهر عبور نداد. مأمون امام رضا

در نیشابور و طوس در زمـان   حضور امام رضا، تشیعمهم دیگر گرایش مردم به دلیل 
از  پـس اشـند و  توانستند با امام مالقـات حضـوري داشـته ب    ه مردم بیهق میکحیاتشان بود 

راماتی از آن حضرت دلیل کشهادت حضرت، مضجع شریف ایشان در طوس و دیده شدن 
  شیعی مردم بیهق بود. هاي یشدیگري بر گرا

علل وجود علماي شیعی بیهق و تألیفات آنان و نیز نقل احادیث از جانب آنان، از دیگر 
 یافتـه ي گسـترش  حـد بیهق بـه  شیعۀ نفوذ دانشمندان است. در بیهق  تشیعبسط و گسترش 

برجستۀ شیعه دیگر مناطق یافتـه   ياز علما یاز آنان سمت استادي براي برخاي  پارهه کبود 
دالیل بسط دیگر از نیز آنان رفت و آمد مردم به مزار . مهاجرت سادات به بیهق و نیز بودند

بعضـی  گیـري   . اقوال برخی از علما در این زمینـه و قـدرت  استدر بیهق  تشیعو گسترش 
  رود افکار شیعی به بیهق است.زي از شواهد وکعلویان در زمان ضعف دولت مر

د آنهـا و  یـ ت رو بـه تزا یـ هـق و جمع یثـرت علمـاي شـیعی ب   کدر مجموع با توجـه بـه   
توان چنـین ادعـا نمـود، اگـر حملـه مغـول بـه منـاطق اسـالمی صـورت            شان مییها تابک

ذ گسترده آنان بر مناطق دیگـر دور از انتظـار   یل دولت شیعی مقتدر و یا نفوکگرفت تش نمی
  نبود.
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  منابع
، تحقیـق  المنتظم فى تاریخ األمم و الملوك، )597بن محمد ابن جوزى(م  بن على ابوالفرج عبدالرحمنابن جوزي، 

 .1412/1992عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیه،  محمد

تحقیق عادل احمد عبـد الموجـود و علـى    ، )852(م اإلصابه فى تمییز الصحابهابن حجر عسقالنی، احمدبن علی، 
 .1415/1995محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه، ط األولى، 

تحقیق یوسف هادى، بیروت، عالم الکتب، ، البلدان)، 365انى(م دمهبن محمدبن اسحاق ابوعبد اهللا احمدابن فقیه، 
1416. 

، تحقیق سیدتحسین آل تنبیه الغافلین عن فضایل الطالبیین)، 494رامه(مکبن  بن سعید محسن رامه، شرف االسالمکابن 
 ق.1420زالغدیر للدراسات االسالمیه، کجا، مر شبیب موسوي، بی

  جا. تا، بی ناشر، بی ، قم، بیمعالم العلماء)، 588(ماشوب شهر ابن
الحیدریـه،   ۀمطبعـ ، تحقیق گروهی از علمـاي نجـف اشـرف، نجـف،     مناقب آل ابی طالب)، 588آشوب(م  شهر ابن

  ق.1376
 .1361نا،  بیجا،  بىسوم،  چـ  ، کتابفروشى فروغىتاریخ بیهقزید بیهقى،  بن فندق، على بن ا

  .1407/1986، بیروت، دار الفکر، البدایۀ و النهایۀ )،774کثیرالدمشقى (م بن  عمر بن  اسماعیلأبوالفداء ر، یثک بن ا
 .تا د صقر، بیروت، دار المعرفه، بىاحمیق سید، تحقمقاتل الطالبیین)، 356الحسین(م  على بناصفهانی، ابوالفرج 

فاضـل، تهـران، کتابفروشـى علـى اکبـر      ترجمـه جـواد   ، (مقاتـل الطـالبیین)   فرزندان ابو طالبابوالفرج اصـفهانی،  
 ش.1339علمى،

  تا. ، قم، مکتبه المحمدي. بیجامع الرواه)، 1101اردبیلی، محمدعلی(م
 .1381سرورقم، ترجمه روضه کافى، ، بهشت کافى، ژیر، حمید رضاا

 .1361،  طباطبایى  مهعال  ، مرکز فرهنگى آژند، تهران  یعقوب  ، ترجمه سربداران  و عروج  خروج،  ماسون  ، جان اسمیت

  .1382شناسی،  ایران المعارف ةدائروشش سیدحسن امین، تهران، ک، به تاریخ سبزوارامین، علینقی، 
  ق.1379تاب العربی، ک، بیروت، دارالالغدیر فی الکتاب و السنهق)، 1392امینی، عبدالحسین(

، »عی واقتصادي و فرهنگـی والیـت بیهـق   جغرافیاي تاریخی و اوضاع و احوال سیاسی، اجتما«بر، کا باغانی، علی
سائی، استاد مشـاور:  کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ري، استاد راهنما: نوراهللا کنامه  پایان

 .73-72هادي عالم زاده، سال تحصیلی 

 .1363، تحقیق محمدصادق بحرالعلوم، تهران، مکتبه الصادق، الفوائد الرجالیهبحرالعلوم، محمدمهدي، 

  م.1988بیروت، ، دار و مکتبه الهالل ،فتوح البلدانبالذرى، ابوالحسن أحمدبن یحیى، 
، تحقیق سـهیل زکـار و ریـاض زرکلـى،     کتاب جمل من انساب األشراف)، 279بن جابر(م بالذري، احمدبن یحیی
 .1417/1996بیروت، دارالفکر، 

 .1378امید مستعان، ، تهران، معنويدوره کامل مثنوي )، 672ـ 604الدین محمد( بلخی، جالل
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) و 2(ج1386) و 1(ج1383)3و2) و سـنبله(ج 1، سـبزوار، آژنـد(ج  المعارف بـزرگ سـبزوار   ةدائربیهقی، محمود، 
  ).33(ج1388

 .1385ه، یتب االسالمکدارال  ، تهران،قیام سادات علوي براي تصاحب خالفتبر، کا ید، علیتشّ

الحیـاء التـراث، قـم، موسسـه آل      ، تحقیق مؤسسـه آل البیـت  الرجالنقد )، 11بن حسین(قرن  تفرشی، مصطفی
 ق.1418الحیاء التراث،  البیت

  .1373جا، عطارد،  ، ترجمه، عزیزاهللا عطاردي، بیالغاراتبن محمد،  ثقفی، ابراهیم
 .1380قم، انصاریان، چ سوم، ، تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن دهم هجريجعفریان، رسول، 

  ق.1404، تحقیق سیداحمد حسینی، بغداد، مکتبه االندلس، أمل اآلمل)، 1104حر عاملی، محمدبن حسن(م
  ق. ،1414، قم، موسسه البیتالبیت ، تحقیق و نشر مؤسسه آلوسائل الشیعه، ـــــ 

قم، جامعه ، تحقیق شیخ مجتبی عراقی، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع)، 841حلی، احمدبن محمدبن فهد(م
  ق.1407مدرسین، 

  م.1995، دار صادربیروت، چ دوم، ، معجم البلدانیاقوت،  ،حموى
، قم، پژوهشگاه دیوان نقابت پژوهشی درباره پیدایش و گسترش اولیه تشکیالت سرپرستی ساداتخالقی، محمدهادي، 

 ق.1378علوم و فرهنگ اسالمی، 

  ق. 1401قم،  بیدارقم،  ،کفایۀ األثر ،محمدبن  علىخزاز قمی، 
، تحقیق فـواز،  خیاط بن  تاریخ خلیفۀ )،240(م  أبی هبیرة اللیثی العصفري الملقب بشباب بن  ابوعمرو، خیاط بن  خلیفۀ

 .1415/1995، العلمیۀبیروت، دار الکتب 

، تحقیـق عمـر   تاریخ االسـالم و وفیـات المشـاهیر و األعـالم     )،748الدین محمدبن احمد الذهبى (م  شمسذهبی، 
 .1413/1993، چاپ دومبیروت، دار الکتاب العربى، چ دوم، بدالسالم تدمرى، ع

چ ، االعالم قاموس تراجم الشهرالرجال و النساء من العرب و المستعربین، و المستشـرقین )، 1410لی، خیرالدین(مکزر
  تا. بیروت، دارالعلم للمالیین، بیپنجم، 

بن یحیى معلمى یمانى، حیـدر آبـاد،    تحقیق عبد الرحمن، األنساب)، 562بن محمد(م ریمکسمعانی، ابوسعید عبدال
  .1382/1962 المعارف المعارف العثمانیه،ةدائرمجلس 

 ق.1315، قم، مؤسسه نشر اسالمی، االنتصار)، 436ـ 355الحسین، ( بن  شریف مرتضی، علی

 .1364شریف رضى، قم، ، و عتاب االعمال ثواب األعمالشیخ صدوق، 

موسسه بعثه، قـم، موسسـه    ، تحقیق قسم الدارسات االسالمیهاالمالی)، 381بن بابویه(م مدبن علیشیخ صدوق، مح
  ق.1417 البعثه،

  ق. ،1418، قم، مؤسسه االمام الهادي، تحقیق موسسه امام الهاديالهدایهبن بابویه،  شیخ صدوق، محمدبن علی
شیخ حسین اعلمـی، بیـروت، موسسـه اعلمـی      ، تحقیقعیون اخبارالرضابن بابویه،  شیخ صدوق، محمدبن علی

  ق.1404للمطبوعات، 
  .1361اسالمی، جا،  بر غفاري، بیکا ، تحقیق علیاالخبار  معانیبن بابویه،  شیخ صدوق، محمدبن علی
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، بیروت، دارالتراثچ دوم، ، ، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیمتاریخ األمم والملوك )،310محمدبن جریر (م طبري، 
1387/1967. 

تـب  کجـا، دارال  بـی چ چهـارم،  ، تحقیق سیدحسن خراسان، تهذیب االحکام)، 460ـ 385طوسی، محمدبن حسن(
  ش.1365االسالمیه، 

، تحقیق جواد قیومی اصفهانی، قم، موسسـه نشـر اسـالمی التابعـه     رجال الطوسی)، 460طوسی، محمدبن حسن(م
  ق.1415لجامعه المدرسین، 

  .1348، مشهد، دانشگاه، الرجال (رجال کشی)اختیار معرفۀ طوسی، محمدبن حسن، 
 ق.1408، دار البشیرجا،  بی، األوائلابوهالل، ، عسکرى

چ چهـارم،  ، تاریخ جهانگشاي جوینی)، 658ن محمد(میالد شمس بن ن محمدیبهاءالد بن  نی، عالءالدینیجو کعطامل
 .1370تهران، ارغوان، 

، تحقیق سیدمحمد حسینی جاللی، قم، فی فضایل االئمه االطهارشرح االخبار بن محمد،  قاضی نعمان مغربی، نعمان
 تا. موسسه نشر اسالمی، بی

ح شادروان ی، به تصح، معروف به النقض»بعض فضائح الروافض«بعض مثالب النواصب فی نقض ل، ی، عبدالجلینیقزو
 ش.1358، ی، تهران، انجمن آثار ملين محدث ارمویرجالل الدیم

، تحقیـق سعیدرضـا علـی    النـوادر ق)، 571بـن علـی حسـنی(م     اهللا  الرضا فضل الدین راوندي، ضیاءالدین ابی قطب
  ق.1407ري، قم، دارالحدیث، کعس

جـا،   ، تحقیق شیخ حسین حسنی بیرجندي، بـی جامع الخالف والوفاقبن محمد(م قرن هفتم)،  قمی سبزواري، علی
  تا. پاسدار اسالم، بی

 ش.1362، اسالمیهچ دوم، تهران، ، الکافیعقوب، یمحمدبن کلینى، 

، تصـحح و تحشـیه و   زین االخبار (تاریخ گردیزي))، 443-442محمود(م بن  كضحا بن  گردیزي، ابوسعید، عبدالحی
 ش.1363تاب، کتعلیق عبدالحی حبیبی، تهران، دنیاي 

، چ سـوم، قـم،   تاریخ تشـیع هران، هاي علمیه خوا گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مرکز مدیریت حوزه
 .1389پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، زمستان، 

 ق.1406موسسه بعثت، ، ، قمخالصه عبقات االنوار)، 1306ـ1246لکهنوي، حامدحسین(

  ق.1403، بیروت، بحار االنوار)، 1111مجلسی، محمدباقر(م
إلحیـاء التـراث، قـم، موسسـه      البیـت  ، تحقیـق مؤسسـه آل  خاتمه المسـتدرك )، 1320نوري طبرسی(م محدث 
 ق. ،1415البیت آل

پناه اشتهاردي و حسین یزدي، قم جامعه  ، تحقیق مجتبی عراقی و علیمجمع الفائده)، 993محقق اردبیلی، احمد(م
  ق.1403مدرسین، 

  ق.1423 ،مکتبه بدرصنعاء،  ،الحدائق الوردیه فی مناقب األئمه الزیدیه ،حمیدبن احمدمحلی، 
  .1368، گستر،  تهران،  دوم  آژند، چ  یعقوب  ، ترجمه صفوى  دولت  پیدایش،  م  ، میشل مزاوى
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، تحقیـق اسـعد داغـر، قـم، دار     مروج الذهب و معادن الجوهر)، 346بن علی(م بن حسین مسعودي، ابوالحسن علی
  ق.1409، چ دوم، ةالهجر

  ق.1419، اسالمیاد قیومی، قم، موسسه نشر ، تحقیق جوالمزار)، 610مشهدي، محمد(م
اهللا  تابخانه آیـت کالدین محدث ارموي، قم،  ، تحقیق سیدجاللالفهرست)، 585بن بابویه(م الدین رازي، علی منتجب

  ش.1366مرعشی نجفی، 
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