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 چکیده
های سادات در خراسان و طی قرون چهارم تا ششم هجری خاندان

سایر نقاط ایران شکل گرفتند. خاندان سادات حسینی اعرجی بلخی 
که در منطقه بلخ استقرار و تداوم یافت. ها است یکی از این خاندان

ن تحلیلی، پاسخ به ای-بر روش توصیفیهدف این پژوهش با تکیه
پرسش است که این خاندان چه جایگاه اجتLعی، سیاسی و فرهنگی 

های ق) در خراسان داشت؟ یافته۳۸۹-۶۱۸در عرص حاکمیت ترکان (
فراد آن است که اپژوهش با استفاده از منابع انساب و تاریخ، بیانگر 

خاندان حسینی اعرجی بلخی، به سبب جایگاه اجتLعی ممتازی که 
تبار برخوردار بودند، به مقام نقابت در بین جامعه و حاکLن ترک

سادات در بلخ و برخی شهرهای دیگر خراسان چون غزنه و مرو منصوب 
و در مشاغل مهم سیاسی چون ریاست شهر، ندیمی سلطان و 

گرفته شدند. تداوم جایگاه اجتLعی ممتاز و محبوبیت  کارسفارت به
ها نزد خوارزمشاهیان، سبب شد سلطان محمد خوارزمشاه در آن

مخالفت با خلیفه عباسی، عالءامللک ترمذی؛ یکی از علLی 
عنوان خلیفه مسلمین انتخاب iاید. در میان برجسته این خاندان را به

ین، فقها و هlمنداِن سادات حسینی اعرجی بلخی شعرا، محدث
ها در برگزاری ای ظهور و آثاری نیز از خود برجای نهادند. آنبرجسته

مجالس علمی، حLیت از علL و تربیت شاگرد نیز کوشا بودند. 
ایشان باوجود پیروی از مذهب تشیع، با تأکید بر مشرتکات بین 
مذاهب اسالمی، الگوی وحدت در جامعه اسالمی خراسان را دنبال 

  iودند.
سادات حسینی، بلخ، خراسان بزرگ، غزنویان،  کلیدی: واژگان

  سلجوقیان، خوارزمشاهیان
 

Abstract 
During the fourth to sixth centuries AH, Saadat 
families were formed in Khorasan and other parts of 
Iran. The family of Sadaat Hosseini Araji Balkhi is one 
of these families that settled and lived in the Balkh 
region. Relying on the descriptive-analytical method, 
the purpose of this study is to address  this question: 
what social, political and cultural position this family 
had in Khorasan during the rule of the Turks (389 - 618 
AH)? Using the historical and genealogical sources,  
the findings of the study indicated that the members 
of the Hosseini Araji Balkhi family, were appointed as 
noghaba of sadaat in Balkh and some other Khorasan 
cities such as Ghazni and Marv due to their privileged 
social status among the Turks community and rulers, 
They were also employed in important political 
occupations such as the Riasat, Nadim Sultan and 
ambassador. Their recurrent privileged social status 
and their popularity with the Khwarazm Shahs, led 
sultan Mohammad Khawrazmshah to choose one of 
the prominent scholars of this family as the Muslim 
Caliph in opposition to the Abbasid caliph. 
Prominent poets, hadith narrators, jurists and artists 
emerged among Sadaat Hosseini Araji balkhi. They 
also tried to hold scientific meetings, support the 
scholars, and train the students. Despite following the 
Shiite religion, they followed the pattern of unity in 
the Islamic community of Khorasan, emphasizing the 
commonalities between Islamic religions. 
Keywords: Sadaat Hosseini, Balkh, Great Khorasan, 
Ghaznavids, Seljuks, Khawrazmids 
 

 ق)۳۸۹-۶۱۸جایگاه سادات حسینی اعرجی بلخی در عهد حاکمیت ترکان (

  )hoseyny.darrud@gmail.com( دانشجوی دکرتی تاریخ ایران  بعد از اسالم دانشگاه فردوسی مشهد:  سید حسن حسینی �
    دانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد:  هادی وکیلی �

  )nazemian@um.ac.irدانشیار گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد (: علی ناظمیان فرد �

  )٠٩١٥٣١٣٩٦٤٣() vakili@um.ac.ir( هادی وکیلی *نویسنده مسئول مکاتبات:



 

����� 1397   ����32  

72  

 �
��

��
�

...
�

��
��

 �
��

�
�

 �
��

��
 

  مقدمه
ویژه خراسان، پیامدهای مهاجرت سادات به ایران و به

ری گیگوناگونی به همراه داشت. یکی از این پیامدها، شکل
های چهارم های سادات در نقاط مختلف طی سدهخاندان

تا ششم هجری بود. سادات حسینی اعرجی بلخی یکی از 
اوایل قرن چهارم در بلخ شکل ها بود که از حدود این خاندان

یک خاندان مستقل به خود گرفت. جد بزرگ این خاندان، 
 (ع)العابدین، فرزند حسین اصغر بن امام زین١عبیدالله اعرج

باشد و شهرت اعرجی این خاندان از لقب وی گرفته شده می
ق، پس از پیروزی عباسیان، به خراسان ۱۳۲است. وی در 

ق) رفت. چون در ۱۳۷راسانی (م: وارد شد و نزد ابومسلم خ
زمان از طرف این رسزمین موردتوجه مردم قرار گرفت و هم

سلیLن بن کثیر خزاعی، بزرگ داعیان عباسی در مرو، به وی 
پیشنهاد قیام علیه عباسیان داده شد، مورد بدبینی ابومسلم 

) و به نقلی کشته شد ۷۰: ۱۳۸۱قرار گرفت و تبعید (بخاری، 
). جعفر الحجة، جد دیگر این ۱۰۳-۶/۱۰۴ :۱۳۸۵(طربی، 

الرشید (م: سادات در مدینه ساکن بود و به دستور هارون
: ۱۴۱۸)، هجده ماه زندانی شد (حسینی مدنی، ۱۹۳
). حسن بن حسین بن جعفر الحجة، نخستین فرد از این ۱۰۱

شاخه از سادات حسینی است که احتLًال از مدینه به بلخ 
: ۱۴۱۳ب نسل گردید (عبیدلی، آمد و در این شهر صاح

). کیاء گیالنی سال ورود ۶۴: ۱۴۲۸ازوارقانی، ؛ مروزی۲۳۱
ق نوشته است و مهاجرت وی به این منطقه ۲۴۱وی به بلخ را 

ق) دانسته است ۲۳۲-۲۴۷زمان با خالفت متوکل (را هم
توان ). با توجه به این سخن، می۱۴۲: ۱۳۸۵(کیاء گیالنی، 

مانند دیگر ساداتی که در عهد متوکل بر احتLل داد وی نیز به
گیری و دشمنی او، به مناطق دوردست پناه بردند، اثر سخت

به بلخ آمده باشد. البته ابن عنبه نخستین فرد مهاجر از این 
خاندان به بلخ را حسین، پدر حسن، دانسته است (ابن عنبه 

). اگرچه اجداد این سادات در ابتدا گرایش به ۴۰۳: ۱۴۲۵، 
 مرور گرایش به تشیع امامی در بینشیع زیدی داشتند، اما بهت

ها پررنگ شد. ناحیه بلخ در عرص مهاجرت جد این آن
                                                             

). ٢٩٦٨/ ٧: ١٣٣٧. اعرج به معنی لنگ و َشل است (دهخدا، ١
 ظاهراً عبیدالله لنگ بوده است. 

. عLدالدین ابوجعفر محمد بن علی بن هارون بن محمد بن هارون ٢
بن محمد بن جعفر الدقاق بن محمد بن احمد بن هارون بن موسی 

های چهارگانۀ سادات، یکی از مناطق بااهمیت و از ربع
). شهر بلخ ۱۱۶: ۱۴۲۲رفت (یعقوبی، خراسان به شLر می

 مترین شهرهای خراسان بزرگ است، در قرن سو نیز که از کهن
از رونق خاصی برخوردار بود. ابوجعفر محمد موسوی هارونی 

شناس قرن ششم از علLی نسب ٢ق)۴۸۳-۵۴۸نیشابوری (
) کتابی در ۱/۴۲۳: ۱۳۸۵هجری در نیشابور، (بیهقی، 

نسب انساب سادات حسینی اعرجی بلخی تحت عنوان 
) که ۵۸۹: ۱۳۷۲تدوین کرده (مرعشی،  سادة ملوک بلخ

و همراه کتب انساب دیگر وی، پس از اکنون موجود نیست 
ق، کشته شد، ناپدید گردید ۵۴۸اینکه توسط غزها در 

آید که این ). از عنوان این کتاب برمی۲/۶۴۰: ۱۳۸۵(بیهقی، 
های پنجم و ششم هجری، در اوج شهرت سادات در قرن

ها دربارۀ آن» ملوک«اند و کاربرد واژه سیاسی و اجتLعی بوده
 شناس،اه و شاه است، توسط این نسبکه به معنی پادش

  گواهی بر این مدعاست. 

  پیشینه پژوهش
اگرچه پیش از این، در تحقیقات مرتبط با تاریخ افغانستان و 
خراسان بزرگ، مطالبی پیرامون سادات حسینی اعرجی آمده 

شبه خلیفۀ علوی سید است ازجمله در پژوهشی با عنوان 
هب، اما اطالعات مذاز محسن جعفری عالءامللک ترمذی

-مخترصی در سه صفحه، دربارۀ عالءامللک ترمذی ارائه می

از سید حسن فاطمی  امام علی یا امامزاده علیiاید. 
پیرامون مزار رشیف و ارتباط آن با یکی از سادات اعرجی به 

خ تاریطالب، بحث مستندی را آورده است. نام علی بن ابی
رصی داودی، اطالعات از عبداملجید نا تشیع در افغانستان

ای پیرامون سادات اعرجی دارد و اشتباهاتی در مورد پراکنده
یافته است. دربارۀ های این خاندان در آن راهبرخی شخصیت

نهاد تر ازجمله های عمومیسادات خراسان در برخی پژوهش
از  نقابت در خراسان طی قرون چهارم و پنجم هجری

سی نیز مطالبی ذکرشده محمدحسن الهی زاده و راضیه سیرو 
، اثر سید طالب مروج ورود سادات در افغانستاناست. 

: ١٣٨٥بود (بیهقی، » نسابۀ املرشق«. وی مشهور به (ع)الکاظم
٢/٦٤٠.( 
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بلخابی روش نقلی دارد و درواقع مطالب کتب انساب دربارۀ 
سادات حوزۀ افغانستان کنونی، ازجمله سادات بلخ را کنار 

-شهریiاید. در یکدیگر قرار داده است و تحلیلی ارائه iی

از سید  ویان در افغانستانهای تاریخی حضور سادات و عل
نقی میرحسینی  مطالبی پیرامون خاندان جعفر الحجة علی

شده که فاقد انسجام و تحلیل مناسب در بلخ، گردآوری
ها و عوامل گسرتش تشیع در زمینهاست. از همین نویسنده، 

منترششده است که مطالب  حوزه بلخ از آغاز تا حمله مغول
تکرار دستاوردهای علمی پیشیِن  آن درباره سادات بلخ، عمالً

اطلس تاریخی سادات ایران (سادات باشد. در او می
بزرگ) اثر اسLعیل رضایی برجکی نیز مطالب  خراسان

های مناسبی پیرامون سادات حسینی مستند و تحلیل
اعرجی بلخی ذکر گردیده، اما به جایگاه اجتLعی و مذهب 

ون پژوهش ها پرداخته نشده است. درمجموع تاکنآن
مستقلی پیرامون این خاندان و جایگاه اجتLعی، سیاسی و 

  فرهنگی آنان در دورۀ حاکمیت ترکان صورت نگرفته است.

 روش پژوهش

تحلیلی نقش -کوشد به روش توصیفیپژوهش حارض می
خاندان سادات حسینی بلخی را در عرص حاکمیت ترکان 

خوارزمشاهیان، ق) یعنی غزنویان، سلجوقیان و ٣٨٩-٦١٨(
. ١مورد بررسی قرار دهد و به این سؤاالت پاسخ گوید: 

سادات حسینی اعرجی بلخی از چه جایگاه اجتLعی در عهد 
. نقش و مواضع سیاسی ٢حاکمیت ترکان برخوردار بودند؟ 

سادات حسینی اعرجی بلخی، در عهد حاکمیت ترکان 
ه . سادات حسینی اعرجی بلخی، چ٣شامل چه اموری بود؟ 

  نقشی در عرصۀ فرهنگی عهد حاکمیت ترکان ایفا کردند؟

  جایگاه اجتLعی
-، در قلمرو حکومت(ص)سادات به دلیل انتساب به پیامرب

هایی که قبل از ترکان در خراسان روی کار آمدند، از جایگاه 
اجتLعی ممتازی برخوردار بودند. این امر در عهد ترکان، طی 
قرون پنجم و ششم هجری نیز تداوم یافت. عامل انتساب به 

                                                             

جایگاه ما را برتر از (ع) و علی (ص)وسیلۀ حرضت محمد. خداوند به١
سایر موجودات قرار داده است. دست و دامن وصی پیامرب ما را به 

آورد و خانوادۀ پاک پیامرب است که ما در آن حرکت درمی
  ایم.یافتهپرورش

که با عواملی چون توانایی اقتصادی و ، آنگاه(ص)پیامرب
اه تثبیت جایگ شد، در تقویت وهای علمی همراه میپشتوانه

انتساب سادات حسینی اعرجی  ممتاز اجتLعی مؤثرتر بود.
تنها نزد طبقات مختلف مردم و حاکLن ، نه(ص)به پیامرب

جامعۀ خراسان عهد ترکان که اغلب بر مذهب تسنن بودند، 
مورد احرتام بود، بلکه در بین افراد خاندان حسینی اعرجی 

رفت. ابوالحسن بلخی نیز عامل کسب تفاخر به شLر می
ق) در این مورد چنین ٤٦٥محمد بن عبیدالله یارخدای (م: 

  رسوده است:

  بَنَی اللُه فُوَق الّساِریاِت بیُوتُنا       بِاَحَمِدِه اَملَحمُوِد ثَُم بِِحیَدرٍ 
   ١یَُقِلبُنَا کَفَّ اَلَوصِی َو ِحجرَُه            َو یَرِضُعنَا َداَر النَّبِی اَملُطَهَّرِ 

  )١٢٥/ ٢: ١٤٠٥باخرزی، (

-یکی از این سادات، به نام ابومحمد حسن بن علی بن ابی

طالب حسن بن عبیدالله یارخدای، مو، کفش، کاسه و 
iود (بیهقی، را نزد خود نگهداری می(ص) پیامربعصای 

). نگهداری این وسایل نزد این فرد، چه این ۲/۵۷۲: ۱۳۸۵
 باشند، بیانگر آن (ص)پیامربوسایل واقعی و یا منسوب به 

) (صپیامرباست که افراد این خاندان، خود را وارثان حقیقی 

کردند و این انتساب، در iودند و به آن تفاخر میمعرفی می
ها در میان مردم بلخ و تثبیت جایگاه اجتLعی ممتاز آن

 خراسان تأثیر داشت.

توانایی مالی و ثروت سادات حسینی اعرجی بلخی نیز از 
ها بود. مروزی ازوارقانی (پس پایداری جایگاه ممتاز آنعوامل 

نزدیک با افراد این خاندان آشنایی ق) که از ۵۷۲-۶۱۴از 
ها سخن ، از جایگاه اجتLعی ممتاز و ثروت آنداشته است
کند ها با عنوان اعیان و ارشاف زمان یاد میگفته و از آن

ن با داشÖ ). افراد این خاندا٦٢: ١٣٨٥، مروزی ازوارقانی(
هایی بخشنده و سخاو×ند ثروت و امالک فراوان، انسان
» در جود و سخا نشانه بود« ٢بودند. ابومحمد حسن بن علی

). ضیاءالدین ابوالحسن محمد بن ٣٥١: ١٣٥٠بلخی، (واعظ

طالب حسن بن عبیدالله یارخدای . ابومحمد حسن بن علی بن ابی٢
بن محمد زاهد بن عبیدالله بن علی جالبادی بن حسن بن حسین بن 

-جعفر الحجة بن عبیدالله اعرج بن حسین اصغر بن امام زین

 ).١٥٢: ١٤٠٩(فخر رازی،  (ع)العابدین
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صدقات او به محتاجان و فقیران و «حسین، فردی بود که 
شابوری معزی نی). امیر ٣٥٧(هLن: » ضعیفان واصل بود

که جد ضیاءالدین به نام ابوالحسن محمد ق) ۵۲۰-۴۳۹(
نیکوروی بن حسین بن علی نودولت را مدح گفته، دربارۀ این 

  رساید:فرد علوی چنین می

  حاتم طائی به عمر خویشÖ هرگز ندید                  
  آنکه در یک ماه تو مرسوم یک مهLن کنی 

  ملک      زان همی خواهد رجوع معن و نورشوان 
  تا برین عدل و بر آن جود و کرم تاوان کنی      

  گوش تو نشنید هرگز یک سؤال از سایلی           
  زان که تو پیش از سؤال او همی احسان کنی      

  ).٦٤٩: ١٣٦٢(معزی نیشابوری، 

های برجستۀ این خاندان که مورد ستایش شخصیتاز 
مجدالدین  ق) قرار گرفت،۵۸۵اوحدالدین انوری (م: 

-۵۵۹های ابوطالب بن نعمة است. این فرد که بین سال
: ۱۳۶۴رضوی، ق فوت کرده است (مدرس۵۵۲

املعالی احتLل فراوان فرزند نعمة بن ابی)، به۷۹مقدمه/
محمد بن ابو ابراهیم حسین (نعمة) بن عبیدالله یارخدای 

دربارۀ ثروت و بخشش  ).۶۳: ۱۴۲۸ازوارقانی، است (مروزی
  ازجمله این ابیات است:، انوری اشعاری داردوی، 

  نعمت او       میر بوطالب بن نعمه که بی
  آسLن تنگ و زمین مفلس و خورشید گدای     

  .)۴۴۶: ۱۳۶۴ :(انوری 

  وانکه از چرخ جود او بشکست             
  خازن کوهسار مهر دفین        

  .)۳۷۷ :(هLن

عامل دیگر برخورداری سادات از جایگاه ممتاز اجتLعی، 
ها بود (جعفریان، سلوک اخالقی و منش اجتLعی و زهد آن

). سادات حسینی بلخی در این مورد گوی ۵۴۸: ۱۳۹۳
                                                             

 ). ٣٤٦/ ٤٠: ١٣٣٧مند، کامران (دهخدا، . بهره ١
ها است ها و خصلتها، عادت. جمع شیمه. به معنی خوی ٢

 ).  ٢٢٥/ ٢٧(هLن، 
 ).٤١١/ ٢٥. لغزش و خطا (هLن، ٣

سبقت را از همگنان خود ربوده بودند. سید نارصالدین 
 الدین حسنسمرقندی دربارۀ یکی از این سادات به نام تاج

به لقاء او «گوید: ق) می۵۳۷د (زنده: بن محم
او بزرگوار بر محک امتحان ٢گشتم و اخالق و شیم١مستسعد

تجربه کردم، تا ببینم که Üر مناسب آن شجر است: فقد رأیته 
). تعبّد ۳۵۷: ۱۳۵۰بلخی، (واعظ» فی کLل الحلم و الوقار

داری، نیز ویژگی بارز بزرگان خاندان حسینی بلخی زندهو شب
-. دربارۀ ابوالحسن محمد بن حسین، یکی از شخصیتبود

های برجستۀ این خاندان که مدتی ریاست بلخ را داشت، 
شب بیدار بودی و باآنکه خادمان بودند، چون به همه«آمده: 

کس را بیدار نکردی و شب، به طهارت مشغول گشتی، هیچ
و بدعتی  ٣کس از او زلّتیآب طهارت خود آوردی [...] هیچ

  ).۳۵۷(هLن:  »ندید
تبار بر حفظ جایگاه اجتLعی سادات، تأکید حاکLن ترک

عامل دیگری در تثبیت جایگاه ممتاز سادات اعرجی بلخ بود. 
ق) در منشوری که ۵۱۱-۵۵۲سلطان سنجر سلجوقی (حک: 

برای ابوالفتح بن ابی بکر بن قLج، شحنۀ بلخ نوشت، از او 
متی از این نامه خواست احرتام سادات را حفظ کند. در قس

ای از و بر احرتام و اکرام سادات و مراعات طبقه«[...] آمده: 
طبقات بر مقادیر درجات ایشان از فرایض داند و سخن 

کند و بر کار گیرد و در  ٤ایشان در مصالح به واجب اصغا
استLع ظالمات که به وی بردارند، در هر حالت که باشد، 

). ۷۸: ۱۳۸۴دین بدیع، ال(منتجب» ×ام iاید ٥اهتزاز
داشÖ فضایل اکتسابی و استادی در علوم نیز در کسب 
جایگاه اجتLعی ممتاز سادات در جامعه مؤثر بود. 
پادشاهان نیز همواره ساداتی را که در تحصیل علوم رسآمد 

از کLل «دادند و بودند، بیش از دیگران مورد اکرام قرار می
-۱۰۱: ۱۳۸۵(بغدادی، ساختند مند میبهره» انعام خویش

-). در بین سادات اعرجی بلخ نیز از افراد متعددی به۱۰۰

ازوارقانی، عنوان فقیه و محدث یاد شده است (مروزی
). این امر نیز در باال بردن ۱۵۳: ۱۴۰۹؛ فخر رازی، ۶۳: ۱۳۸۵

 ).٢٧٦٨/ ٧. گوش دادن (هLن، ٤
/ ٨. جنبش، حرکت کرن. در اینجا به معنی اقدام است (هLن، ٥

٥١٣.( 
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جایگاه اجتLعی این خاندان مؤثر بود که در بحث جایگاه 
  د.فرهنگی به آن پرداخته خواهد ش

  جایگاه سیاسی
با توجه به جایگاه اجتLعی  ،سادات حسینی اعرجی بلخی

تدریج از اواخر قرن سوم در بلخ به دست آوردند، خاصی که به
-، به یکی از خاندانق)۳۸۹-۶۱۸(در عهد حاکمیت ترکان 

ه بر بلخ، بهای بانفوذ در حوزۀ خراسان تبدیل شدند. عالوه
نه، مرو، تخارستان، دست آوردن نقابت شهرهایی چون غز 

نتیجۀ گسرتش نفوذ سیاسی و ارتقای جایگاه اجتLعی این 
آفرینی این سادات، عالوه بر منصب خاندان بود. نقش

نقابت، در ریاست شهر بلخ و غزنه و در روابط با حاکLن و 
های کارگزاران غزنوی، سلجوقی و خوارزمشاهی و مأموریت

ها ادامه به بررسی آنها ظهور و بروز داشت. در سیاسی آن
  .پرداخته خواهد شد

  نقابت سادات
نهاد نقابت سادات یکی از تشیکالت سیاسی، اجتLعی و 
مذهبی بود که از نیمۀ قرن سوم هجری، در ظاهر با هدف 

های تحت رسزمیندر حفظ جایگاه اجتLعی ممتاز سادات، 
حاکمیت خلفای عباسی به وجود آمد. در رأس این نهاد، 

النقبا قرار داشت که توسط خلیفۀ نام نقیب فردی به
ید. گردعباسی، از میان سادات فاضل و برجسته انتخاب می

و شهرها ممکن بود از طرف خلیفه، سلطان،  نقبای مناطق
انتخاب ) ۲۰۱: ۱۳۹۱ماوردی، حاکم محلی یا نقیب النقبا (

 ها،نامهشوند. نقیب رسپرستی سادات، نظارت بر نسب
ماهیانه، حل مشکالت مالی و قضایی، تقسیم حقوق 

ا گری و وظایفی از این نوع ر اشتغال به کار، جلوگیری از تکدی
نسبت به سادات تحت رسپرستی خود بر عهده داشت 

). نهاد نقابت به سبب کنرتل ٢/٧٢٢: ١٣٨٥(بیهقی، 
ها و های سیاسی و نظامی آنسادات و جلوگیری از جنبش

نقیب از طرف حکومت، همچنین به دلیل انتخاب شخص 
آمد و زیردستانش در زمرۀ حساب مییک نهاد سیاسی به

                                                             

محمد زاهد بن عبیدالله بن علی جالبادی بن حسن بن  علی بن. ١
حسین بن جعفر الحجة بن عبیدالله اعرج بن حسین اصغر بن 

  .(ع)العابدینزین

بگیران حکومت بودند. نقبا نقش واسطۀ بین سادات حقوق
iودند و در ساختار قدرت سهیم و نهاد حکومت را ایفا می

عنبه از ابوالقاسم علی جالبادی بن حسن ابنشدند. می
سادات حسینی  عنوان نخستین نقیب خانداناالمیر، به

) که ۴۰۳: ۱۴۲۵اعرجی در بلخ یاد کرده است (ابن عنبه، 
زمان با روی کار آمدن سامانیان ظاهراً در اواخر قرن سوم، هم

دار بوده است، چراکه ق) این منصب را عهده۳۵۹-۲۶۱(
ق در بلخ حیات داشته است ۲۴۱پدرش حسن، در سال 

ام ابوعلی ). از فرزند وی، به ن۱۴۲: ۱۳۸۵(کیاءگیالنی، 
عنوان نقیب سادات هرات یاد شده است (ابن عبیدالله، به

) که ظاهراً تصدی این منصب، در عهد ۴۰۳: ۱۴۲۵عنبه، 
سامانیان بوده است. نقبای سادات حسینی اعرجی بلخی، 

وند. شدر عهد حاکمیت ترکان در ایران، به دو گروه تقسیم می
هرهای خراسان یک گروه در شهر بلخ و گروه دیگر در سایر ش

دار منصب نقابت شدند. در ادامه به معرفی این افراد عهده
  پرداخته خواهد شد.

  نقابت بلخ
ای از سادات حسینی اعرجی که در بلخ حضور داشتند شاخه

دند، شو نقبای سادات بلخ بیشرت از میان ایشان انتخاب می
بودند و شاخۀ  ١؛»نودولت«نسل ابوالقاسم علی معروف به 

که نسل عبیدالله یارخدای؛ برادر ابوالقاسم علی دیگر 
نودولت بودند، اغلب نقابت سادات در سایر شهرهای 

دار شدند. خراسان، ازجمله مرو، غزنه و تخارستان را عهده
عالوه بر این، از بین این شاخه از سادات، برخی وارد مشاغل 
حکومتی شدند و به مناصبی چون ندیمی سلطان و مأمور 

  سیدند. فهرست نقبای بلخ به ترتیب زیر است:دیوان ر 
فرزند ابوالحسن ؛ »نودولت«. ابوالقاسم علی معروف به ۱

محمد زاهد بن عبیدالله بن علی جالبادی، در اوایل قرن پنجم 
هجری، در بلخ نقابت سادات را بر عهده داشت (فخر رازی، 

) که احتLالً مصادف با حکومت سلطان محمود ۱۵۲: ۱۴۰۹
ق) در خراسان بوده است. نقبای ۳۸۹-۴۲۱(حک: غزنوی 

  سادات بلخ در عهد حاکمیت ترکان بیشرت از نسل وی بودند.
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فرزند ابوالحسن محمد » یارخدای«. عبیدالله مشهور به ۲
عنوان نقیب بلخ یاد شده زاهد، برادر نودولت که از وی نیز به

) و ۶۲: ۱۴۲۸ازوارقانی، ؛ مروزی۲۳۱: ۱۴۱۳(عبیدلی، 
قطع  طورت وی نیز در اوایل قرن پنجم بوده است، ولی بهنقاب

یک در مشخص نیست بین وی و برادرش؛ نودولت، کدام
  احراز منصب نقابت بر دیگری تقدم داشته است.

. ابوالحسن محمد بن حسین بن ابوالقاسم علی، معروف ۳
) که در نیمۀ قرن پنجم ۱۵۲: ۱۴۰۹(فخر رازی، » نیکوروی«به 

  ست.حیات داشته ا
الحسن حسین الدین محمد بن ابی. ابوجعفر شمس۴

). ۶۲: ۱۴۲۸(طاهر) بن محمد نیکوروی (مروزی ازوارقانی، 
: ۱۳۵۰بلخی، ق فوت کرد (واعظ۵۳۷سالگی در  ۸۱در سن 

۳۵۷.(  
الدین محمد جعفر شمسالدین محمد بن ابی. نظام۵

). سید نارصالدین سمرقندی ۶۲: ۱۴۲۸ازوارقانی، (مروزی
ق با وی مالقات iوده است، از وی با عنوان ۵۳۶ر که د

در غایت مهابت «iاید و او را یاد می» اللهجالل آل رسول«
کند که معرفی می» و صالبت و نهایت عظمت و سیاست

  ).٣٥٧: ١٣٥٠(واعظ بلخی، » عزیز و مکرّم بود«نزد سالطین 
-الدین محمد (مروزیجعفر شمسالدین حسن بن ابی. تاج۶

ق ۵۳۶) سید نارصالدین سمرقندی در ۶۳: ۱۴۲۸ارقانی، ازو 
صدر آل «با وی نیز مالقات iوده است و از وی با عنوان 

  ).٣٥٨: ١٣٥٠بلخی، کند (واعظیاد می» اللهرسول
-الدین حسن (مروزی. ضیاءالدین ابوالحسن طاهر بن تاج۷

-) که در نیمۀ دوم قرن ششم زندگی می۶۳: ۱۴۲۸ازوارقانی، 

  ست.کرده ا
رشف الساده «ق) مشهور به ۴۶۵. ابوالحسن محمد (م: ۸

عنوان ، فرزند عبیدالله یارخدای. بیهقی از وی به»بلخی
) و ۵۶۸/ ۲: ۱۳۸۵نقیب کورۀ بلخ یاد کرده است (بیهقی، 

اند در برخی منابع رجالی نیز او را نقیب آن شهر نوشته
  ).۴/۱۸: ۱۴۲۰(صفدی، 

رخدای. نام وی نیز در منابع . ابوطالب حسن بن عبیدالله یا۹
ق) ۷۴۸-۸۲۸عنوان نقیب ذکر نشده، اما ابن عنبه (متقدم به

                                                             

. ابوالقاسم علی بن موسی بن اسحاق بن حسین بن حسین بن ١
 .(ع)اسحاق بن موسی الکاظم

: ۱۴۲۵عنوان نقیب یاد iوده است (ابن عنبه، از وی به
۴۰۳.(  

  نقابت سایر شهرهای خراسان
نام چند نفر از سادات حسینی اعرجی بلخی، در زمرۀ نقبای 

عبیدالله  شهرهای دیگر خراسان ذکر شده است که از نسل
ها ابوطاهر علی یارخدای بن محمد زاهد هستند. ازجملۀ آن

» فتاج الرش «فرزند عبیدالله یارخدای، نقیب غزنه بود. او به 
-). دو فرزند به نام۱۵۳: ۱۴۰۹شهرت داشت (فخر رازی، 

های عبدالله (عبیدالله) و ابوالقاسم محمد داشت که آن دو 
: ۱۳۸۵ازوارقانی، وزیالنقبای آن شهر بودند (مر نیز نقیب

). نوادۀ عبیدالله یارخدای، به ۱۵۳: ۱۴۰۹؛ فخر رازی، ۶۳
ابراهیم نعمة بن عبیدالله، پس از نام علی ابواملحاسن بن ابی

-نقیب مرو شد (مروزی ١سیِد اجل ابوالقاسم موسوی

). یکی دیگر از نوادگان یارخدای، به نام ۶۳: ۱۳۸۵ازوارقانی، 
طالب بن عبیدالله حسن ابی علی بن حسین بن علی بن

  ).٦٤یارخدای، نقیب تخارستان بود (هLن: 

  ریاست شهر
ریاست در لغت به معنای حکومت، فرماندهی، رسوری، 

). در ۲۴۵/ ۲۴: ۱۳۳۷مهرتی و رهربی است (دهخدا، 
رتبۀ محلی بود که از اصطالح تاریخی به معنای مأمور عالی

دم محلی را در شد و iایندگی مر طرف سلطان گLرده می
تشکیالت سیاسی بر عهده داشت (یوسفی فر و آزاده، 

). در نظام اداری ایران قبل از مغول، منصب ۱۲۰: ۱۳۹۰
ریاست عنوانی مرادف با مقام شهردار بود. دارندۀ این مقام 

آمد و پادشاه توسط وی ارادۀ اول شخص شهر به شLر می
ا د. رئیسان شهرهکر خویش را به ساکنان شهر اعالم و ابالغ می

های محلی منصوب معموالً از میان مشاهیر و اعیان خاندان
شدند و از رشوط آن آگاهی بر امور دیوانی بود (میهنی، می

-). این منصب اغلب از پدر به پرس به ارث می۱۰۶: ۱۹۶۲

بویه و در دورۀ ). در عهد آل۱/۵۰۳: ۱۳۵۲رسید (بارتولد، 
دورۀ سلجوقیان، در برخی از  ویژهحکومت ترکان در ایران، به

شهرهای مختلف ایران، به سبب جایگاه اجتLعی ممتازی که 
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-ها گذارده میسادات دارا بودند، ریاست شهرها بر عهدۀ آن

ازوارقانی، ؛ مروزی۵۷۵-۲/۵۷۶، ۱۳۸۵شد، (بیهقی، 
۱۳۸۵ :۱۳۶-۱۳۵.(  

عبیدالله یارخدای؛ فرزند بن محمد زاهد، نخستین فرد از 
عنوان رئیس نی اعرجی بلخی است که از او بهسادات حسی

) فخر رازی برای ۱۵۲: ۱۴۰۹بلخ یاد شده است (فخر رازی، 
الرئیس النقیب «فرزند یارخدای، به نام ابوطاهر علی، جملۀ 

گردد وی ) را آورده است که مشخص می۱۵۳(هLن: » بغزنه
زمان داشته است. یکی منصب ریاست و نقابت غزنه را هم

الدین گان عبیدالله یارخدای، به نام سید رشفاز نبیر 
طالب حسن بن عبیدالله ابومحمد حسن بن علی بن ابی

یارخدای، نیز در اوایل قرن ششم در بلخ ریاست داشت. وی 
). امیر معزی ۳۶/۲۷۶: ۱۴۰۷ق فوت کرد (ذهبی، ۵۳۲در 

ق)، یکی از سادات حسینی اعرجی ۴۳۹-۵۲۰نیشابوری (
بوالحسن که ریاست بلخ را داشت، مدح بلخی را به نام سید ا

گفته است. در بین معارصین امیر معزی سه نفر از سادات 
لحسن اند، یکی ابواحسینی اعرجی بلخ کنیۀ ابوالحسن داشته

ق)، دومی ابوالحسن ۴۶۵محمد بن عبیدالله یارخدای (م: 
طالب حسن بن عبیدالله یارخدای و نفر سوم علی بن ابی

ب به نیکوروی؛ فرزند حسین بن علی ابوالحسن محمد ملق
-احتLل فراوان او ممدوح امیر معزی مینودولت است که به

  رساید:باشد. امیر معزی در مدح وی چنین می

  وقتی به میدان رشف گردان شوی            ای دل آن
  کافرین فخر آل مصطفی دیوان کنی      

  سید سادات خورشید رئیسان بوالحسن     
  کنیکز رشف شاید که دیوان مدیحش جان             

  .)۶۴۸: ۱۳۶۲نیشابوری، (معزی 

ق) بن حسین طاهر بن ۵۳۷ابوجعفر (ابوالحسن) محمد (م:  
-واعظمحمد نیکوروی، نیز مدتی ریاست بلخ را داشت (

الدین های نظام. از دو فرزند وی به نام)٣٥٧: ١٣٥٠بلخی، 
رئیس «ق) نیز با عنوان ۵۳۶: الدین حسن (زندهمحمد و تاج

دهد آن یاد شده که نشان می) ٣٥٧-٣٥٨(هLن: » خراسان
ة ساد نسباند. عنوان کتاب دو نیز در بلخ ریاست داشته

که ابوجعفر محمد موسوی هارونی نیشابوری  ملوک بلخ
ق) در انساب سادات حسینی اعرجی بلخی ۵۴۸-۴۸۳(

مؤیدی بر ریاست تواند )، می۵۸۹: ۱۳۷۲نوشته (مرعشی، 
  ها در شهر بلخ باشد.آن

  همراهی با غزنویان
ای از سادات حسینی اعرجی بلخی به غزنویان شاخه

؛ »الرشفتاج«ها ابوطاهر علی مشهور به پیوستند. ازجملۀ آن
ایی غزنه النقبفرزند عبیدالله یارخدای بود که به منصب نقیب

 (عبیدالله) و های ابوعلی عبداللهرسید و دو فرزندش به نام
ابوالقاسم محمد نیز این سمت را در آن شهر به دست آوردند 

). زمان دقیق مهاجرت ابوطاهر علی ۱۵۳: ۱۴۰۹(فخر رازی، 
باید در اوایل قرن پنجم به غزنه مشخص نیست، ولی می

-۴۲۱هجری و در عهد حکومت محمود غزنوی (حک: 
یمی دق) اتفاق افتاده باشد. ابوعلی عبدالله منصب ن۳۸۹

: ۱۳۸۵ازوارقانی، سلطان غزنه را نیز داشته است (مروزی
). این شغل، جزو مناصب درگاهی حکومت غزنویان و ۶۳

امللک طوسی، نظامرفت (خواجهسلجوقیان به شLر می
-) و صاحب این منصب از بین افراد خوش۱۲۳-۱۲۰: ۱۳۶۴

شعر،  یر،ُخلق و آشنا به فنون دبیری، قرآن، تفسسیL، خوش
شد (هLن؛ فقه انتخاب می کایت، شطرنج، طب، نجوم وح

  ).۴۴: ۱۳۵۵انوری، 

  حLیت از سلجوقیان
در طول تاریخ ایران پس از اسالم، در موارد متعددی، سادات 

لت شدند. ععنوان سفیر سیاسی بین دو حاکم انتخاب میبه
این امر داشÖ جایگاه اجتLعی ممتاز این افراد به دلیل 

ندان نبوت بود و به سبب احرتامی که نزد حکام انتساب به خا
. شدندمختلف داشتند، برای انجام این مأمورت انتخاب می

ق) بن عبیدالله یارخدای، مشهور ٤٦٥ابوالحسن محمد (م: 
، یکی از سادات حسینی اعرجی بود »الساده بلخیرشف«به 

)، ٥٦٨/ ٢: ١٣٨٥که عالوه بر نقابت سادات بلخ (بیهقی، 
-٤٦٥ارسالن سلجوقی (حک: فرستادۀ آلب عنوانبه

ق نزد خلیفه القائم بامرالله به بغداد رفت ٤٥٦ق)، در ٤٥٥
). عالوه بر این، وی یکی از ارکان ٣٠/٥١١: ١٤٠٧(ذهبی، 

رفت و چند مرتبه همراه لشکر حکومت سلجوقی به شLر می
سلجوقی به نیشابور رفت و در یکی از همین سفرها در این 

نامۀ هرات و برخی ). فتح٦٧: ١٤٠٣(فارسی، شهر درگذشت 
-٥٧٠/ ٢: ١٣٨٥ماندۀ وی (بیهقی، های برجایدیگر از نامه
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) بیانگر حLیت او از سلجوقیان و طرفداری محض از ٥٦٩
ها است. فرزند وی، ابواملحاسن محمد نیز از حامیان آن

-رفت و در خدمت خواجه نظامدولت سلجوقی به شLر می

). ١٥٤: ١٤٠٩ق) بود (فخر رازی، ٤٠٨-٤٨٥امللک طوسی (
برادرزادۀ این فرد، یعنی سید فخرالدین ابوجعفر محمد بن 

های اسLعیل بن محمد بن عبیدالله یارخدای که طی سال
ق در نیشابور اقامت داشت، به خدمت سلطان ٥٣٩-٥٤٢

محمود بن محمد؛ خواهرزادۀ سلطان سنجر، در زمانی که در 
رسید و در خدمت او بود تا اینکه  کرد،سمرقند حکومت می
). پس از شکست ٢/٥٧١: ١٣٨٥درگذشت (بیهقی، 

ق، شهرهای ٥٤٨سلطان سنجر از غزها و اسارت وی در سال 
-مختلف خراسان، دستخوش تهاجم غزها شد. در این غارت

ها، برخی از افراد متنفذ محلی نیز کشته شدند. سیِد اجل 
). نام ٤٩: ١٣٩١زوینی، قبلخ، ازجملۀ این افراد بود (رازی

دقیق وی مشخص نیست. تنها رازی قزوینی از کشته شدن 
دهد. با توجه به اینکه نقابت و ریاست شهر بلخ او خرب می

-در این زمان در دست خاندان حسینی اعرجی بود (مروزی

)، ٣٥٧-٣٥٨: ١٣٥٠بلخی، ؛ واعظ٦٣: ١٤٢٨ازوارقانی، 
از افراد این خاندان احتLل فراوان، سید اجل بلخ، یکی به

بوده که در حLیت از سلطان سنجر، توسط غزها کشته شده 
  است.

  همگام با خوارزمشاهیان
با روی کار آمدن خوارزمشاهیان در ماوراءالنهر و خراسان، 
سادات حسینی اعرجی بلخ همچنان جایگاه اجتLعی و نفوذ 
سیاسی خود را حفظ کردند. در این دوره یکی از مشاهیر و 

های برجستۀ خاندان حسینی اعرجی بلخی، خصیتش
الدین الدین محمد بن شمسعالءامللک محمد بن نظام

الحسین طاهر بن محمد نیکوروی بود. وی در محمد بن ابی
) و ٩٨-٢/٩٦: ١٣٣٤منابع به عالءامللک ترمذی (جوینی، 

) نیز شهرت ٢/٣٥٥: ١٤١٥فوطی، عالءامللک قندوزی (ابن
-٦١٧دیکی با سلطان محمد خوارزمشاه (دارد. او روابط نز 

ق) برقرار ساخت. در پی اختالف سلطان محمد با ۵۹۳
ق)، به نقل ابن فوطی، ٥٧٥-٦٢٢الله (خلیفه النارص لدین
ق با مشورت خواص دولت خود ٦٠٩سلطان محمد در 

تصمیم گرفت به نام عالءامللک ترمذی خطبه بخواند و او را 
ان با این امر مخالفت خلیفۀ مسلمین iاید. اهل خراس

ق فتوای علL را دربارۀ ٦١٤کردند (هLن). خوارزمشاه در 
خلع خلیفه و انتقال آن به عالءامللک جمع کرد. در پی آن، 

عباس برداشت و عالءامللک را خلیفه مقام خالفت را از بنی
عنوان خلیفه بیعت کنند. خواند و از مردم خواست با وی به

عت کردند، وی همراه سپاه پس از اینکه با وی بی
خوارزمشاهی برای تسخیر بغداد، روانه غرب ایران شد، ولی 
سپاه خوارزمشاهی در گردنۀ اسدآباد همدان دچار برف 
سنگین شد و پس از تحمل تلفات سنگین، ناگزیر به بازگشت 

). برخی منابع اختالف ٩٦-٢/٩٨: ١٣٣٤گردید (جوینی، 
خاب عالءامللک را یکی از خوارزمشاه با خلیفه النارص و انت

 ای،اند (شبانکارهخطاهای بزرگ سلطان محمد قلمداد کرده
-). هرچند ابن ابی اصیبعه، از عالءامللک به١٣٩: ١٣٦٣

-ابیکند (ابنعنوان وزیر سلطان محمد خوارزمشاه یاد می

)، ولی وزارت وی در منابع تاریخی ٢/٢٦: ١٣٧٦اصیبعه، 
ه با دخرت فخر رازی (م: اثبات نشده است. عالءامللک ک

ق) ازدواج کرده بود، هنگام شکست سلطان محمد از ٦٠٦
سپاه مغول و فرار وی، به چنگیزخان پیوست و جزو خواص او 
قرار گرفت. به درخواست عالءامللک، زمانی که سپاهیان 
مغول به هرات یورش بردند، خانوادۀ فخر رازی در امان 

Lن). عالءامللک، ظاهراً ماندند و از قتل رهایی یافتند (ه
ق، در خدمت فرزند وی ٦٢٤پس از مرگ چنگیزخان در 

  ).٣٧٢/ ٢: ١٤١٥فوطی، خان بوده است (ابنجغتای

  جایگاه فرهنگی
سادات حسینی اعرجی بلخی نقش چشمگیری در عرصۀ 
فرهنگی قرون پنجم و ششم در خراسان داشتند. از میان 

لف های مخترشتهای برخاستند که در ایشان علLی برجسته
علوم از قبیل حدیث، فقه، تفسیر، ادبیات و هl تبحر 
داشتند و عالوه بر تربیت شاگردان و برگزاری مجالس علمی، 
در تألیف کتاب نیز دستی داشتند. با توجه به اینکه مذهب 
در اغلب تعاریف معمول، زیرمجموعۀ مقولۀ فرهنگ به شLر 

ابتدا بحثی دربارۀ )، لذا ۴۱۰: ۱۳۵۵رفته است (محسنی، 
گردد و سپس مذهب سادات حسینی اعرجی بلخی ارائه می

ها در عرصۀ علوم مختلف پرداخته های فرهنگی آنبه فعالیت
  خواهد شد.
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  مذهب
توان گفت: اکêیت سادات در عهد حاکمیت طورکلی میبه

امامی داشتند. ق) در ایران، تشیع دوازده۳۸۹-۶۱۸ترکان (
علوی «گوید: ۀ سادات در این دوره میرازی قزوینی دربار 

ی، قزوین(رازی» اصلی االّ امامتی و شیعی نبود و نتواند بود
دهد جعفر ). بررسی منابع انساب نشان می۲۴۳: ۱۳۹۱

الحّجة، فرزند عبیدالله اعرج؛ جد سادات حسینی بلخی، 
ان را پیرو » حجة«یکی از اëۀ زیدیه به شLر آمده است و لقب 

: ۱۴۲۵عنبه، ؛ ابن۷۲: ۱۳۸۱اند (بخاری، گذاشتهوی، بر او 
). ابن حمزه طوسی، از فقهای امامیه در سده ششم ۴۰۳

هجری، در کتاب خود الثاقب فی املناقب که در معجزات 
است، از یکی از این سادات، به نام  (ع)پیامربان و معصومین

یاد  ١»ابن نودولت«ابوعلی فرزند عبیدالله علوی معروف به 
د که به سبب گرایش به آل محمد و تشیع، مبلغ صد کنمی

هزار درهم و سی و پنج هزار دینار توسط حاکم سلجوقی 
). رازی ۲۴۱: ۱۴۱۲حمزه طوسی، جریمه و زندانی شد (ابن

 ٢الدین بلخی نقیبای بین سید جاللقزوینی از مناظره
مذهب بلخ، با ابوالفضائل مشاط؛ پیشوای اهل شیعی

اول قرن ششم، در زمان حکومت  سنت ری، در نیمۀ
گوید. سید ق) بر ری، سخن می۵۴۱امیرعباس غازی (م: 

الدین در مسیر سفر حج، به ری آمده بود و در مجلس جالل
مناظره، عقلی بودن معرفت خدا را مورد اثبات قرار داد و 

  ).۴۹۱: ۱۳۹۱قزوینی، حقانیت شیعه را ثابت iود (رازی
ه ی نام ابوطالب حسن بن عبیداللمؤلف طبقات الزیدیة الکرب 

یارخدای و فرزندش علی را که در قرن پنجم هجری حیات 
: ۱۴۲۱داشتند، در کتاب خود آورده است (شهاری، 

سلسلة االبریز ). یکی از پژوهشگران معارص کتاب ۲/۷۲۱
را که توسط یکی از سادات حسینی بلخی، به  بالسند العزیز

ده، در فهرست شنام ابومحمد حسن بن علی نوشته
: ۱۳۸۲نژاد، است (موسویهای حدیثی زیدیه آورده کتاب
افرادی از خاندان حسینی  ). حسن انصاری احتLل داده۱۳۳

                                                             

. چنین نامی در بین فرزندان عبیدالله یارخدای در کتب انساب ١
صورت دقیق ذکر نشده و نام این فرد در خرب ابن حمزه طوسی، به

 ثبت نشده است.
نوشته اشتباه لقب . در چاپ جدید نسخۀ نقض واژۀ نقیب به٢

 شده است.

مانند اجداد خود، گرایش به مذهب زیدیه را طی قرن بلخی به
). مسئلۀ دیگر که ۱۳۸۶اند (انصاری، پنجم حفظ کرده

شده توسط یتکند اینکه، در احادیث رواتوجه میجلب
محدثین خاندان حسینی بلخی، از اëۀ معصوم پس از امام 

ها روایات را به نقل از ، روایتی نقل نشده است و آن(ع)سجاد
پدر و اجداد خود و در برخی موارد از راویان اهل سنت 

وجود، سید کنند. باایناحادیث پیامرب اسالم را نقل می
ق) نام و رشح ۱۰۵۲-۱۱۲۰خان مدنی حسینی شیرازی (علی

-احوال ابوالحسن محمد بن عبیدالله یارخدای و علی بن ابی

الدرجات طالب بن عبیدالله یارخدای را در کتاب خود 
آورده است (مدنی  ٣الرفیعة فی طبقات االمامیة من الشیعة،

). آقابزرگ تهرانی ۴۹۰-۴۹۴: ۱۳۹۷حسینی شیرازی، 
-وی به نام ابوطالب حسن بن عبیدالله یارخدای و فرزندان

های ابوالحسن علی و ابوعبدالله حسین را از علLی اثنی 
/ قسم اول ۲: ۱۳۷۲عرشی شمرده است (آقابزرگ تهرانی، 

). سید محسن امین نیز نام و رشح ۳۷، ۵۲، ۶۵، ۷۰، ۱۱۸
) و ۹/۳۹۷: ۱۴۰۳مخترص احوال محمد بن عبیدالله (امین، 

د این خاندان ) از افرا۳/۹ابواملعالی محمد بن نعمة (هLن: 
  را در اعیان الشیعة ذکر کرده است.

های مذهبی خاندان حسینی بلخی، مخالفت یکی از ویژگی
با اسLعیلیه است. ابواملعالی محمد اعرجی بلخی 
نویسندۀ کتاب بیان االدیان، در کتاب خود نارصخرسو 

شمرد می» ملعونی عظیم«ق) را ۴۸۱قبادیانی بلخی (م: 
هایی که سادات ). از بررسی نام۵۶: ۱۳۷۶علوی، (حسینی

 گذاشتند نیزحسینی اعرجی بلخی بر روی فرزندان خود می
ها پی برد. در بین اسامی های شیعی آنتوان به گرایشمی

ها ایشان، نام محمد، علی، حسن و حسین بیش از دیگر نام
؛ فخر ۶۲-۶۳: ۱۴۲۸ازوارقانی، خورد (مروزیبه چشم می

). هرچند مذهب غالب در بلخ و ۱۵۲-۱۵۳: ۱۴۰۹رازی، 
اغلب مناطق خراسان در عرص حاکمیت ترکان، آیین حنفی 

)، اما به گفتۀ یکی از همین ۴۹۹: ۱۳۹۱قزوینی، بود (رازی

. نام اصلی کتاب همین است که در مقدمه آن آمده است ولی ٣
درج » الدرجات الرفیعة فی طبقات الشیعة«های چاپی، در نسخه

  گردیده است.



 

����� 1397   ����32  

80  

 �
��

��
�

...
�

��
��

 �
��

�
�

 �
��

��
 

ای هسادات حسینی بلخی، منطقۀ خراسان نیز یکی از پایگاه
: ۱۳۷۶علوی، رفت (حسینیعرشی به شLر میتشیع اثنی

توان گفت که اگرچه ی بلخی می). دربارۀ سادات حسین۵۶
ذهبی، ها راویان اهل سنت وجود دارد (در سلسلۀ مشایخ آن

)، اما این دلیلی بر ٤/١٨: ١٤٢٠صفدی، ؛ ٣١/١٨٦: ١٤٠٧
ها نیست. این امر در محیط خراسان قرن پنجم و تسنن آن

های سادات شیعی ششم مرسوم بود و افرادی از خاندان
دار نقابت ری و قم را عهده مانند سادات حسینی حمزوی که

ها هیچ تردیدی نیست، از مشایخ بودند و در تشیع امامی آن
). ۶۹۱: ۱۴۰۳بردند (فارسی، اهل سنت خراسان بهره می

توان درمجموع دربارۀ مذهب سادات حسینی بلخی می
 ها نیست، لیکن در تشیع زیدی یاگفت: تردیدی در تشیع آن

جود ندارد. با توجه به غلبۀ ها، نظر واحدی و عرشی آناثنی
مذهب تسنن حنفی در بلخ و اطراف آن، علLی این سادات 
سعی iودند با اتخاذ تقیه، بیشرت بر مشرتکات بین مذاهب 
اسالمی تأکید کنند و از طرح مباحث اختالفی پرهیز iایند. 

ه ک سلسلة االبریز بالسند العزیزخوبی در کتاب این امر به
بن علی حسینی بلخی فراهم آمده،  توسط ابومحمد حسن

  مشهود است.

  حدیث
ی ادر میان سادات حسینی اعرجی بلخی، محدثین برجسته

ق) بن عبیدالله ٤٦٥ظهور کردند. ابوالحسن محمد (م: 
یارخدای؛ مشهور به نودولت، از عبدالصمد بن محمد 

) ٣١/١٨٦: ١٤٠٧عاصمي ترمذی؛ صاحب خطاî (ذهبی، 
احمد زاهد، حدیث شنید و فقیه ابوعلی حسن بن 

). افرادی چون شجاع زهلی و ٤/١٨: ١٤٢٠(صفدی، 
اند (ذهبی، ق) از وی روایت کرده٤٤٩-٥٣٦ابوسعد زوزنی (

طالب حسن بن عبیدالله بن ابی١). علی٣٠/٥١١: ١٤٠٧
ق حدیث شنید و فرزندش ٤٣٤یارخدای، از پدرش در سال 

گ ق از وی حدیث شنیده است (آقابزر ٤٦٦حسین در سال 
). سلسلۀ راویان وی تا حرضت ٥٢، ٢/١١٨تا: تهرانی، بی

                                                             

زار عنوان ماشتباه، به. مدفن این فرد در مزاررشیف افغانستان به١
لخ، بشود. ابن عنبه در یکی از سفرهایش به زیارت می (ع)حرضت علی

سنگ مقربۀ وی را در مزاررشیف دیده است. بر روی آن چنین نوشته 
 طالبالحسن علی بن ابیان هذا قرب امیراملؤمنین ابی«شده بود: 

، دوازده تن از اجدادش هستند. فرزند وی ابومحمد (ع)علی
: ١٣٨٥ازوارقانی، ق) نیز محدث بود (مروزی٥٣٢حسن (م: 

-). از ابوعلی وخشی و دیگران حدیث شنید و سنن ابی٦٤

وی کرد. محمد بن عيل بن يارس حنائی از داود را روایت می
). وی به ٣٦/٢٧٦: ١٤٠٧روایت کرده است (ذهبی، 

ماوراءالنهر، خراسان و عراق سفر کرد و مشایخ بزرگ را 
). ٣٥١: ١٣٥٠بلخی، دریافت و حدیث استLع کرد (واعظ

الحسین بسطامی که امامی فردی به نام ابوشجاع عمر بن ابی
شیرازی،  حسینیمذهب بود، از وی حدیث شنید (مدنی

ها که او تألیفاتی نیز داشت. ازجملۀ آن ٢).٤٩١: ١٣٩٧
اشد. این بمانده، کتاب سلسلة االبریز بالسند العزیز میباقی

است.  (ص)اثر شامل چهل حدیث کوتاه از حرضت محمد
ای از سادات شامل خود و اجدادش، با چهارده سلسله

اتفاق کنند. قریب بهروایت می(ص) واسطه آن را از پیامرب
شده در منابع حدیثی شیعه توسط شیخ آوریاحادیث گرد 

صدوق، شیخ کلینی، عالمه مجلسی و دیگران از طریق 
سلسله راویان دیگر آمده است. در برخی موارد، تغییرات 

ها در اندکی در کلLت آن وجود دارد. همچنین اغلب آن
صحاح سته و منابع حدیثی اهل سنت نیز موجود است 

توان گفت که . چنین می)٦١-١٠٧: ١٤٢٣بلخی، (حسینی
اغلب احادیث در موضوع اخالق بوده، مورد وفاق شیعه و 

باشند. این کتاب موردتوجه فرق مختلف اهل سنت می
ها و تعلیقاتی بر آن نوشته شد. اسالمی قرار گرفت و رشح

ها القول الوجيز ىف تخريج و رشح األربعò حديثا ازجملۀ آن
از صالح بن صديق iازى سلسلة اإلبريز بالسند العزيز، 

ق) و اإلكسù العزيز ىف رشح ۹۷۵خزرجى انصارى (م: 
سلسلة اإلبريز و تخريج أحاديثها بأحسن نسيج و تطريز، نوشتۀ 

ق) است ۱۰۵۳محمد بن خالص بن عنقاد مû üّنى (م: 
). نام ابواملعالی ٢٥-٢٦: مقدمه ١٤١٣بلخی، (حسینی

عمة بن عبیدالله محمد بن ابی ابراهیم حسین معروف به ن
یارخدای نیز در زمرۀ مشایخ حدیث برخی از محدثان آمده 

ها، ابوالقاسم سعد بن سعید خاخرسی است. ازجملۀ آن

بن عبیدالله بن علی بن حسن بن حسین بن جعفر بن عبیدالله بن 
نبه، (ابن ع» طالبحسین االصغر بن علی بن حسین بن علی بن ابی

 )٩٩-١١٠: ١٣٨٤این مزار رک: (فاطمی، ). دربارۀ ٥: ١٤٢٥
 اشتباه حسین ثبت شده است.. در این اثر نام وی به٢
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الدین ). تاج٢/٣٠٣: ١٤٠٨باشد (سمعانی، ق) می٥٢٧(م: 
الدین محمد، نیز ق) فرزند ابوجعفر شمس٥٣٧حسن (زنده: 

روایت iوده  از محدثین این خاندان بود و احادیث زیادی
  ).٣٥٨: ١٣٥٠بلخی، است (واعظ

  فقه
نام دو تن از سادات حسینی اعرجی بلخی در شLر فقها ذکر 

ها طالب حسن، یکی از آنشده که ابوالحسن علی بن ابی
). فرد دیگر، ابواملعالی ۶۳: ۱۴۲۸ازوارقانی، است (مروزی
ابراهیم حسین (نعمة) بن عبیدالله یارخدای، محمد بن ابی

). او در ۱۵۳: ۱۴۰۹است که در فقه استاد بود (فخر رازی، 
های فقه است، تبحر داشت علم خالف نیز که یکی از گرایش

های مختلف آگاهی داشت، به همین و بر آراء و ادلۀ فرقه
سبب توانست کتاب بیان االدیان را به زبان فارسی تألیف 

در سال ). این کتاب که ۶۳: ۱۳۸۵ازوارقانی، iاید (مروزی
)، به معرفی ۶۰: ۱۳۷۶علوی، ق نگاشته شده (حسینی۴۸۵

ادیان و مذاهب باستانی در ایران و سایر مناطق جهان و 
پردازد. این اثر عالوه بر همچنین مذاهب مختلف اسالم می

اطالعات فقهی و کالمی، دربردارندۀ فواید تاریخی نیز 
زند ر اشتباه ابواملعالی محمد را فهست. سعید نفیسی به

و عالوه بر وی،  )١/٦٣: ١٣٦٣نفیسی، عبیدالله نوشته (
اشتباه، محمد زاهد؛ پدر عبیدالله عباس اقبال نیز به

زیسته، نویسندۀ یارخدای را که در نیمۀ دوم قرن چهارم می
: ١٣٧٦، علویحسینی(بیان االدیان دانسته است 

این در حالی است که نویسندۀ این کتاب، نوادۀ  )،٩مقدمه/
رده کباشد که یک قرن بعد زندگی میبیدالله یارخدای میع

است و نسب وی تا محمد زاهد که نفسیی و اقبال او را 
 ابواملعالی محمد«اند، چنین است: نویسندۀ کتاب دانسته

ابراهیم حسین (نعمة) بن عبیدالله یارخدای بن محمد بن ابی
ست ). نفیسی معتقد ا۶۳: ۱۳۸۵ازوارقانی، (مروزی» زاهد

-۴۹۲ابواملعالی محمد در دربار مسعود بن ابراهیم غزنوی (
) که این سخن ١/۶۳: ١٣٦٣نفیسی، کرد (ق) زندگی می۵۰۹

نیز در منابع متقدم ذکر نشده است و احتLًال از حدسی که 
یکی از نویسندگان به نام شفر، دربارۀ سکونت ابواملعالی در 

                                                             

، سادات علوی عمری (ع). به نسل عمر االطرف؛ فرزند حرضت علی١
 شود.اطالق می

: ۱۳۷۶علوی، غزنه زده، این برداشت را iوده است (حسینی
ه ترین اثری است که ب). کتاب بیان االدیان قدیمی۱۱مقدمه/

: ١٣٦٣نفیسی، فارسی دربارۀ مذاهب به ما رسیده است (
اه، اشتب. نویسندۀ تاریخ تشیع در افغانستان، به)١/٦٣

دانسته است  ١محمد بن نعمة را از سادات علوی عمری
دیان برای ). نویسندۀ بیان اال ۱۴۹: ۱۳۸۶داودی، (نارصی

تدوین این اثر به کتب معترب استادان این فن ازجمله البدأ و 
التاریخ، از مطهر بن طاهر مقدسی؛ االُمد علی االبد محمد 
بن یوسف عامری نیسابوری؛ آراء الهند ابوریحان بیرونی؛ 
املقنع؛ املقاالت محمد بن هارون وّراق و اختصارات 

علوی، سینیابوالحسن نویری مراجعه iوده است (ح
). این کتاب دارای نêی بسیار ۱۲، ۲۰، ۲۳، ۳۶، ۷۵: ۱۳۷۶

-حسینیهای فصیح زبان فارسی است (خوب و از iونه

  .)١٢: مقدمه/١٣٧٦علوی، 

  تفسیر
در میان سادات حسینی اعرجی بلخی، عالءامللک محمد 

الدین محمد، در علوم ق)، فرزند نظام۶۱۸ترمذی (زنده: 
داشت. وی از شاگردان فخر رازی (م: قرآن و تفسیر مهارت 

ق)؛ مفرس و فقیه برجستۀ شافعی و داماد او به شLر ۶۰۶
رفت. فخر رازی تفسیر قرآن خود را برای عالءامللک و می

خواند و تنها گروهی از افاضل که در خدمت وی بودند، می
  ).۶۲-۶۳: ۱۳۸۵ازوارقانی، پذیرفت (مروزیقرائت او را می

  ادبیات
تن از سادات حسینی اعرجی بلخی، در زمرۀ ادبای  نام چند

قرن پنجم و ششم هجری ثبت شده است. ابوالحسن محمد 
ق)، معروف به نودولت؛ فرزند عبیدالله یارخدای، ٤٦٥(م: 

ق، خلیفه القائم بامرالله را ٤٥٥ازجملۀ این شعرا بود. وی در 
). دیوان اشعار وی در ٤/١٨: ١٤٢٠مدح گفت (صفدی، 

ای در فتح هرات با بغداد موجود بوده است. رساله کتابخانۀ
ای در مدح وزیر شمس نêی ادیبانه دارد و همچنین قصیده

الکفاة سیدالوزراء احمد بن محمد بن عبدالصمد، در سال 
  ق رسوده است. از اشعار اوست:٤٢٥
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  لَو کُنُت اَعلَُم اَن ِهجرَِک دائٌم      
  طُوُف فُؤادیلََمنَعُت ُحبَُّک اَن یَ          

  اَو کُنُت اَعلَُم اَن نُوءَک ُمخِلٌف           
  لََمنَعُت طَیُفَک اَن یَزوُر َوَسادی     

  )٥٦٩-٥٧٠/ ٢: ١٣٨٥(بیهقی، 

طالب بن عبیدالله یارخدای، ابوالحسن علی بن حسن ابی
ق) با وی مالقات داشته و ٤٦٧نیز شاعر بود. باخرزی (م: 
  ست. این ابیات از اوست:اشعاری از زبان وی شنیده ا

  اَرَقُت َو ِحجری بِاملَداِمعِ یَرشُِق        

  َو قَلبی ِالَی َرشقی َراَمِة َشیقِ          
  َو َما زِلُت اَحمی بِالنَِرص ِمهَجِة           
  یَکُرُّ َعلَیَها لِلَصبّابَِة فَیلَِق         

  )١٤٧-٢/١٤٨: ١٤٠٥(باخرزی، 

جعفر طاهر ترمذی نیز به دو زبان عالءامللک محمد بن ابی
: ۱۳۷۶اصیبعه، ابیرسود (ابنفارسی و عربی شعر می

  ). از اشعار اوست:۲/۲۶

  اُشُدد یََدیَک ِبَحبِل اللَّهِو َو الطَّرَِب           
هِر َو النَّوِب       َوال تُباُل ِبَرصِف الدَّ

  َواُرشب َعلَی نََغLِت العُوِد صاِفیٍة            
َهِب       َصفراُء فاقَعِة فی اللَّوِن کَالذَّ

  َمن کَفَّ ساِقیًة َحسنَاَء ناِعَمِة           
  یَفَرت ُمبِسُمَها َعن اَبیَِض َشنِب          
  ).۲/۳۷۲: ۱۴۱۵فوطی، (ابن 

                                                             

وب های منساگرچه یکی از پژوهشگران معارص، کاتب یکی از قرآن. ١
-در موزۀ قرآن آستان قدس را ابوالحسن علی بن ابی (ع)به امام علی

طالب حسن بن عبیدالله یارخدای، از خاندان سادات حسینی 
)، ولی این سخن ٢/١٧١: ١٣٨٦ولوی، داند (رحLنیبلخی می

ثابت نشده است. در موزۀ آستان قدس رضوی، سه نسخه قرآن 
ه نسخوجود دارد که در صفحۀ پایانی دو  (ع)منسوب به حرضت علی

نژاد، وجود دارد (رامین» طالبکتبه علی بن ابی«ها، جملۀ از آن
). عالوه بر این، این پژوهشگر، ابومحمد حسن (م: ٨١ - ٨٥: ١٣٨٩

  هl و خطاطی
در بین سادات حسینی اعرجی، هlمندان و خطاطان 

ق)، فرزند ۵۳۷ ای ظهور کردند. ابوالحسن محمد (م:برجسته
 Öحسین بن محمد نیکوروی؛ از بزرگان این خاندان با داش
ثروت فراوان، با توجه به هl خطاطی که داشت، مصحف 

بلخی، iود (واعظنوشت و از این طریق کسب روزی میمی
رسد هl خطاطی بین سادات چنین به نظر می ).۳۵۷: ۱۳۵۰

-۵۲۵حسینی بلخی رواج داشته است. سنایی غزنوی (
ق) در یکی از قصاید خود هl و خط زیبای فردی از این ۴۷۳

-الله را مورد ×جید قرار میخاندان به نام ابواملعالی فضل

  ١).۳۸۱: ۱۳۸۵دهد (سنایی غزنوی، 

Lیت از علLبرگزاری مجالس علمی و ح  
یکی از خدمات ارزندۀ خاندان سادات حسینی اعرجی 

ان ایی از ایشان بود. بزرگبلخی، بزرگداشت علL، شعرا و پذیر 
-های زیادی رصف میاین خاندان در راه ترویج علوم، هزینه

-ق) بن علی بن ابیi۵۳۲ودند. منزل ابومحمد حسن (م: 

طالب حسن بن عبیدالله یارخدای، محل گردآمدن علL و 
ها ) و نسبت به آن۳۶/۲۷۶: ۱۴۰۷فضال بود (ذهبی، 

بلخ داشت که محبت داشت. وی مسجدی بر رس گورستان 
مسکن غربا و معدن «الدین معروف بود و به مسجد رشف

Lمحمد بن عمر اشهبی ۳۵۱: ۱۳۵۰بلخی، بود (واعظ» عل .(
در طی مسافرتم به هند «گوید: ق) دربارۀ وی می۵۳۲-۴۶۶(

و خراسان، به بلخ رسیدم. شبی با جمعی میهLن سید 
را در  الدین بلخی علوی بودیم. در بحث و مناظره اورشف

رد کعلوم به کLل یافتم. او با کلLت مشکل علمی بازی می
گویی نبودیم. هیبت و یک از حارضان قادر به پاسخو هیچ

دانش او چنان سحرانگیز بود که قدرت سخن گفÖ را از ما 
الدین محمد ). شمس۱/۲۲۷: ۱۴۰۸(سمعانی، » گرفتمی

طالب حسن بن عبیدالله یارخدای را نیز ق)؛ فرزند علی بن ابی٥٣٢
در موزۀ آستان قدس  (ع)کاتب قرآن منسوب به امام حسن مجتبی

) که این سخن ١/٢٨٨: ١٣٨٣ولوی، (رحLنیرضوی دانسته است 
نیز مورد تأیید کارشناسان نیست. در موزۀ آستان قدس قرآنی به خط 

ه کتب«کوفی منسوب به امام حسن وجود دارد که در صفحۀ آخر آن 
ود شدیده می» طالب فی سنة احدی و اربعینحسن بن علی بن ابی

 ).١٣٤: ١٣٨٩نژاد، (رامین
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ق) ۵۳۷الحسن حسین طاهر بن محمد نیکوروی (م: بن ابی
علL و «قدم بود و نیز در راه ترویج معارف اسالمی پیش

). ۳۵۷: ۱۳۵۰بلخی، (واعظ» افاضل بر وی جمع گشتندی
الله نیز که از بزرگان و رؤسای سادات بلخ و ابواملعالی فضل

ق) است، ظاهراً ۴۷۳-۵۲۵از معارصان سنایی غزنوی (
رم هنگام حضور سنایی در بلخ، او را از خوان احسان و ک

ساخته است و از مشکالتی که خواجه مند میخویش بهره
حسن اسعدی در غیاب آن سید در بلخ، برای سنایی فراهم 
کرده و سبب مهاجرت وی از آن شهر به رسخس شده، سخن 

الدین حسن ). تاج۳۸۱: ۱۳۸۵غزنوی، گوید (سناییمی
ق)، فرزند محمد، یکی دیگر از بزرگان این خاندان، ۵۳۷(زنده: 

ر آموزش و تربیت افراد مختلف، از کوچک و بزرگ کوشا بود د
  ).۳۵۸: ۱۳۵۰بلخی، (واعظ

  گیرینتیجه
های خاندان سادات حسینی اعرجی بلخی، یکی از خاندان

ق) بود. ٣٨٩-٦١٨شیعی خراسان در عهد حاکمیت ترکان (
 ، داشÖ(ص)افراد این خاندان به سبب انتساب به پیامرب

و همچنین به سبب حLیت حاکLن فضایل اخالقی و دانش 
تبار، از جایگاه اجتLعی ممتازی در خراسان قرون پنجم و ترک

ششم هجری برخوردار شدند. این جایگاه ممتاز و اتخاذ شیوۀ 
روی، همراه با تأکید بر مشرتکات بین مذاهب اسالمی، میانه

بر دستیابی به منصب نقابت سادات در سبب شد تا عالوه
ی شهرهای دیگر خراسان چون غزنه و مرو نیز این بلخ، در برخ

مقام را به دست آورند و همچنین در مشاغل مهم سیاسی 
روزگار خود، از قبیل ریاست شهر، ندیمی سلطان، سفارت و 
نیز برخی مشاغل دیوانی به کار گرفته شوند. تداوم نفوذ 
سیاسی و اجتLعی این سادات در عهد خوارزمشاهیان 

محمد خوارزمشاهی، عالءامللک ترمذی سبب شد سلطان 
عنوان خلیفۀ به -یکی از علLی برجستۀ این خاندان را-

مسلمین انتخاب iاید. این خاندان در عرصۀ علمی و 
-فرهنگی خراسان قرن پنجم و ششم هجری نیز حضور چشم

گیری داشت و از میان ایشان ادبا، محدثین، فقها و 
ه به خلق آثاری پرداختند. ای ظهور کردند کهlمندان برجسته

آنان با توجه به ×کن مالی، در برگزاری مجالس علمی و 
حLیت از علL و شعرا فعال بودند و از بخشش اموال خود 

  در این راه خودداری نکردند.
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