
Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١ 
 

  تشّیع امامي و زيدي در ايران 
  

   ١٣٧٢، مرداد و شھريور  ۵٢کیھان انديشه ـ شماره 

  نگاري  تاريخ و تاريخ

  تشّیع امامي و زيدي در ايران

  مادلونگ  ويلفرد

  ترجمه رسول جعفريان 

افتادن قیام اين مذھب تا زماني بعد از بر· .آمدکند در کوفه بررا تقديس مي] ص[و اھل بیت ] ع[شیعه مذھبي که علي
-ھاشمیه يکي از حرکتھاي فرقه. شیعیان کوفه به رھبري مختار با ھواداري از محمد بن حنفیه بر ايران تأثیري نگذاشت

تا پايان دوره . اولین فرقه شیعي بود که پیام انقالبي خويش را در ايران منتشر ساخت. ن اين قیام برآمداي که از درو
  . اموي امواج انقالبي تشیع کیساني در ايران طنین افکنده و کسان زيادي را به دنبال خود کشاند

ذھب تسنن اين فرقه با ھمان پس از پیروزي انقالب با تأسیس دولت عباسي و چرخش خلفاي بني عباس به سمت م
ويژگیھاي مردمي آن در . آمده فرو نشست گرچه برخي از افکار و آرمانھاي آن در میان خرمیه ماندگار شدسرعتي که بر

العمل توانست عکسھنوز مي° بودکه تا قرن يازدھم ھجري باقي مانده] ١[داستان ابومسلم قھرمان شھید آن
عي ايراني که ھیچگونه احساس ھمدردي نسبت به آن تفکر کجروانه نداشتند خشمناکي را در میان عالمان شی

  ] ٢[.برانگیزاند

  . دو فرقه شیعي بعدي نیز که ريشه در کوفه داشت، در حوزه ايران وارد گرديد

ه اي کدر دوره. آغاز شد] ع[بن علي باقر يعني محمد] ع[حسینھاي نواده اماممرحله جديد توسعه شیعه با آموزه
شیعیان منزوي کوفه نیز براي حل مسائل فقھي و ديگر امور .گیري نمودمذاھب فقھي اھل سنت شروع به شکل

بیانگذار فقه ] ع[باقر  بدينسان امام. آيندترين فرد اھل بیت درمذھبي خود به سراغ وي آمدند تا تحت رھبري عالم
  . شیعي گرديد

ھجري شیعیان کوفه درباره حمايت از قیام برادر او زيد بن علي  ١١٧سال در حدود] ع[باقرچند سال پس از رحلت امام 
به دلیل آنکه زيد حاضر نشد به صراحت دو خلیفه نخست ] ع[پیروان تندرو امام باقر. به دو گروه تقسیم شدند) ١٢٢م(

ا پذيرفتن امامت امام آنان ب° دست از حمايت او برداشتند. در حکومت محکوم کند] ع[را به عنوان غاصب حق امام علي 
بدو پیوستند کسي که امامیان تحت رھبري او به عنوان يک جامعه مذھبي با فقه و کالمي متمايز تشخیص ] ع[صادق 

  . يافت

ھاي تند ھاي مختلف آن پس از روي کار آمدن عباسیان از ھم فرو پاشید، امامیه در آموزهاز آنجا که کیسانیه و شاخه
  . رديدروانه شیعي وارث آن گ

ھمانطور که عقايد او در باره امامت . آراء فقھي پدر خويش را تا حد يک سیستم فراگیر وسعت بخشید] ع[امام صادق 
  ° .قوام بخش جامعه امامیه شد

] معین شده از طرف خداوند[ پايه اين اعتقاد برآن بود که ھر فرد انساني در ھر زماني نیازمند به يک رھبر الھي 
تواند بدون اي نمياو صريحًا تأکید کرد که دنیا حتي براي لحظه. ه به ھمه موضوعات و مسائل مذھبي داردھدايتگر و آگا

اين رھبر براي اينکه بطور کامل به وظیفه الھي خويش عمل کند، الزم است تا از ھر اشتباه و . چنین رھبري باشد
   . خطايي مصون باشد

تمه يافت امامان به عنوان وارثان او رسالتش را در ھر زمینه جز ارائه وحي خا] ص[آنگاه که عصر نوبت با حضرت محمد 
رد عدم اطاعت و يا غفلت . بدين ترتیب امامت در امتداد نبوت قرار میگیرد. دھندجديد و طبعًا کتاب جديد ادامه مي
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به دلیل ] ص[از اصحاب پیامبر بنابراين بخش بزرگي . است] ص[نسبت به ھر امام الھي در واقع برابر با رد خود پیامبر 
به عنوان وصي و جانشین او و پذيرش خالفت ابوبکر از دين ] ص[توسط پیامبر ] ع[رد حکم الھي در تعیین امام علي 

  · .اي از جامعه اسالمي در اين دوره در وضعیت ارتداد قرار گرفتندبرگشتند و بدين ترتیب بخش عمده

و از آنجا [حسین گذشته به اخالف امام] ع[مت از فرزندان وي حسن و حسین مسیر اصولي اما] ع[پس از امام علي 
  . اين امر به طور حتم تا آخر الزمان از پدر به پسر خواھد رسید. به عنوان ششمین امام رسید] ع[صادق به امام] تا

آنان بسته به حکومت  گرچه در اين ايده امامان تنھا حاکمان مشروع جامعه اسالمي به شمار مي آمدند اما امامت
به دنبال به دست آوردن حکومت نبوده و به ] ع[امام صادق . کردن رسمي و يا تالش براي به دست آوردن آن نبود

کرد که امامان درصد به او چنین اظھار مي. کردپیروان خويش را نیز از ورود در فعالیتھاي انقالبي به شدت منع مي
کرد و بر جھان مگر يکي از آنان که سر انجام به عنوان قائم قیام خواھد . تنددست آوردن موقعیت مشروع خود نیس

اين نگرش سکوت گرايانه غیر انقالبي با عمل به تقیه يعني احتیاط در نمودن عقايد ديني که امام . نمود حکومت خواھد
  . گرديد ه سرعت تقويتصادق به عنوان يک وظیفه اساسي ايماني که در آن شرايط بر پیروان خود واجب کرد ب

ھاي او تا حدود زيادي موضع تند آنھا را در نفي نھاد خالفت به بي طرفي کشاند و بدينسان موقعیت اين عناصر در آموزه
آمیز جامعه اسمًا اسالمي که مناسبات آن به کلي از نظر آنھا محکوم بود بھبود ماندگاري آنھا را در آن محیط خصومت

  . بخشیدمي

قديمي ترين و استوارترين پايگاه خود  -کوفي بودند ولي تشیع امامي در حیات وي در قم ] ع[قاطع امام صادق  اکثريت
ه ق به دست اعراب و با ٢٣ھاي پیش از اسالم ايران بود که در حوالي سال شھر قم از شھر. انتشار يافت -در ايران 

ل اين شھر و اطراف آن توسط قبیله اشعري که از پس از گذشت شصت سا. فرماندھي ابوموسي اشعري فتح گرديد
کوفه بودند به عنوان پناھگاه ايمن برگزيده شد و آنھا ترس حجاج حاکم بني امیه در عراق از کوفه به عنوان پناھگاه به 

  . سوي قم آمدند

حاق و نعیم در الرحمن، اساهللا االحوص، عبدبن مالک بن عامر اشعري يعني عبدبر اساس يک گزارش فرزندان سعد
آنھا در برخي . الرحمن بن اشعث، شرکت داشته و پس از سقوط آن از عراق به ايران گريختندشورش بزرگ عبد

  . روستاھا در اطراف قم به زور و با کشتن تعدادي از مردم سکونت گزيدند

-.کندا صلح گونه توصیف ميھجري ياد کرده و سکونت آنان ر ٩۴گزارش ديگري زمان ورود آنھا را ده سال بعد در سال 
]٣[   

فرزندان سعد بن مالک اشعري از افراد يک قبیله اشرافي از اعراب جنوب ساکن در کوفه بوده و روشن است که ھمراه 
  . در طول سه قرن بر قم تفوق داشتند. آنھا تعداد زيادي از بستگان آنان نیز بوده اند

شده و يا ند ضد بني امیه بودند گرچه به نام شیعه شناخته نميزماني آنھا براي نخستین بار در قم سکونت گزيد
در جريان انقالب بني عباس آنان به قحطبةبن شبیب فرمانده عباسیان در . اي کلمه شیعه نبودندحداقل به معناي فرقه

اي استوار گونهگرگان پیوستند تا او را در سرنگوني دولت منفور بني امیه حمايت کنند آنان پس از گذشت چند دھه به 
  ] ۴.[شیعه امامي شدند

اهللا بن سعد بن مالک و به احتمال شد فرزند عبد] ع[است که اولین فرد از میان آنان که پیرو امام صادق  گفته شده
-و فرزند او امام ] ع[در کتب رجالي شیعه از عیسي به عنوان راوي امام صادق . اهللا بوده استزياد عیسي بن عبد

  ] ۵.[فرستاده است] ع[رضا  اد شده و نیز کسي که سؤاالتي براي امامي] ع[کاظم 

 رسد که ديگر اعضاي فامیل وي نیز از او پیروي کرده باشند اما اين گونه که ھمه اعقاب وي شیعه شدهبه نظر مي
  . باشند

و يعقوب بن عبداهللا برادر اشعث بن اسحاق بن سعد : ابن سعد از دو محدث سني قمي از میان اين خاندان ياد کرده
اين : گفتديد مياهللا قاضي ري و محدث متعصب سني زماني که يعقوب را ميعیسي گفته شده که جرير بن عبد

  ] ۶[-.مؤمن آل فرعون است
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تا حوالي . اندھجري شیعه شده١٧۴در سال ] اهللاعبدبن[روشن است که ديگر اعضاي اين قبیله تا بیش از مرگ يعقوب 
  . قرن دوم ھجري، قم ھمچون کوفه بطور خالص شیعه، اما برخالف کوفه، شیعه امامي بودپايان 

-کتابھايي که به بیان فرق شیعه پرداختند آنان را بر. بودند شیعیان کوفه عمیقًا به جناحھاي رقیبي تقسیم شده
  . اند شیعیان کوفه بیشتر تمايل به مذھب زيدي داشتند تا اماميشمرده

گروھي از پیروان وي مرگ آن حضرت . بطور جدي درگیر انشعاب شدند] ع[امي پس از درگذشت امام صادقشیعیان ام
بن اسماعیل يعني بزرگترين پسر امام کرده و انتظار بازگشت او را داشتند ؛ در حالي که برخي ديگر محمد را انکار 
  . دانستندرا امام مشروع مي] ع[صادق 

اهللا افطح را به عنوان جانشین وي وي در آغاز بزرگترين فرزند باقي مانده او يعني عبدتوده شیعیان کوفي طرفدار 
ھفتمین ] ع[پذيرفتند امام زماني که پس از گذشت چند ماه او بدون جانشین درگذشت، آنان امامت موسي بن جعفر

اهللا امام به حق پیش از موسي بن ه عبدامام شیعیان اثنا عشري را پذيرفتند، با اين حال بسیاري از آنھا بر اين باورند ک
  . دادنداي را تا قرن چھارم در کوفه تشکیل ميگفتند و فرقه قابل مالحظهآيد اينان را فطحیه ميبه شمار مي) ع(جعفر

. م(حسن بن علي بن فضال . در قرن سوم بسیاري از محدثان مھم شیعي در کوفه ھمچون بنوفضال و فطحي بودند
  ] ٧[- .آمدبه شمار مي] ع[بن جعفر اهللا يکي از راويان بزرگ موسيلي بني تیماز موا) ٢٢٠ح

نیز که محدث و ) ٢۶٠م(اهللا افطح را انکار کرد، اما فرزند وي احمد گرچه ادعا شده که او در وقت مرگ خود امامت عبد
یه اصحابنا بالکوفه ووجھھم وثقتھم فق«تر حسن را به عنوان نجاشي علي فرزند جوان] ٨.[مؤلف بوده آنرا رد کرده است

اهللا افطح شناسانده است اين در حالي است که او فطحي بوده و کتابي در اثبات امامت عبد» و عارفھم بالحديث
  ]. ٩[نگاشته است

. درگذشت اختالف بیشتري پديدار شد ١٨٣پس از اينکه وي در زنداني در بغداد به سال ] ع[در میان اصحاب امام کاظم 
کرده با نسبت دادن ويژگیھاي خاصي به او ادعا کردند که به عنوان مھدي و ھفتمین  یاري مرگ آن حضرت را انکاربس

امام ھشتم شیعه اثنا عشري را به عنوان امام پس از وي نپذيرفتند، گرچه ] ع[رضاامام باز خواھد گشت آنھا امام 
بسیاري و شايد اکثر محدثان امامي . در دوران غیبت پذيرفتند برخي از آنھا او و امامان بعدي را به عنوان خلیفه وي

مشھورترين آنھا بنوسماعه يعني محمدبن . نام داشتند بودند» واقفیه«کوفه در قرن سوم متعلق به اين گروه که 
   ]١٠. [، ابراھیم و جعفر و نواده او معلي بن حسن بودند)٢۶٣م(ابراھیم سماعةبن موسي فرزندان او حسن 

- مفضل بن: نار اين فرقه، امامي مذھبان کوفه گرفتار فعالیت غالیان مشھور خود بودند، کساني ھمچوندر ک
   ]١٢)[٢٢٠م(محمد بن سنان ]١١[عمر

  . اين آخري به دلیل تکفیر شدنش توسط به امام گريخت] ١٣.[محمد بن علي صیرفي

ھیچ گونه انشقاق فطحي، يا واقفي در میان تعداد  شیعیان قم در وفاداري نسبت به امامت دوازده امام باقي ماندند، و
رھبران اشعرھاي شھر که با حمايت حاکم عباسي آنجا را در . شمار محدثان امامي اين شھر ياد نشده استبي

  . کنترل داشتند ايضًا به عنوان پاسداران امامي مذھبان عمل کردند

ھا، رئیس اشاعره و ، از سوي نجاشي به عنوان شیخ قميعلي محمداهللا بن سعد فرزند وي ابوعبدبن پس از عیسي
روايت نقل کرده ] ع[جواد  را ديده و از فرزندش محمد] ع[او امام رضا. توصیف شده است» متقدم عندالسلطان«

او نیز بر اساس . پس از وي فرزندش ابو جعفر احمد بن محمد بن عیسي بن عبداهللا رھبري را بدست گرفت] ١۴.[است
شخصیت موجه شھر که با حاکم ديدار دارد، بوده : جاشي شیخ قمي ھا، و فقیه بالمنازع آنان و نیز رئیس، يعنيگفته ن
  . است

  ] ١۵.[مالقات کرده است] السالم علیھم[جواد و علي الھادي رضا، محمداحمدبن محمدبن عیسي با امام 

بنابراين او از حسن بي فرزاد محدث قمي که در اواخر . بود آمیز داشتند قاطعانهبرخورد او با محدثاني که تمايالت غلو
او بر ضد سھل بن علي رازي به عنوان غالي و جعال شھادت داده و او را  ]١۶.[عمر به غلو گرايش پیدا کرد، روايت نکرد

ونت داشت بن علي صیرفي غالي کوفي براي مدتي در قم نزد وي سکمحمد] ١٧.[از قم به زادگاه او در ري تبعید کرد
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. بن محمد از شھر تبعید گرديدھاي غالت شیوع يافت، او به اجبار مخفي شده و به ھمراه احمداما زماني که آموزه
]١٨ [  

-در نزديکي قم بود، به وسیله احمد » برق رود«احمد بن محمد بن خالد برقي محدث امامي و مؤلف پرکار که از اھالي 
  . ل آن، روايت وي از راويان ضعیف بوددلی. بن محمد عیسي از قم تبعید شد

درگذشت،  ٢٨٠يا  ٢٧۴زماني که برقي در سال. اما مدتي به وي اجازه داد تا به شھر بازگشته و از وي عذرخواھي کرد
  ] ١٩.[احمد بن محمد بن عیسي با پاي و سربرھنه در تشییع جنازه او شرکت کرد

در اين شھر احاديث امامان که ابتدا در کوفه . آمددر قرن سوم دربدين ترتیب قم به عنوان مرکز عمده حديث امامي 
يک بررسي از سلسله طرق حديث در . شدشد و بعدًا در جاھاي ديگر مورد تھذيب قرار گرفته و گردآوري ميروايت مي

يکي از در ] ٢٠.[آوري شده حديثي شیعه دوازده امامي شاھد خوبي بر اين امر استمجموعه ھاي قابل قبول جمع
مشھورترين اين کتابھا، يعني کتاب الکافي کلیني، بیش از ھشتاد درصد از احاديث توسط راويان قمي روايت شده 

کرده به آنان  نقل -اندکه ارتباط تنگاتنگي با راويان قمي داشته -اگر احاديثي که وي از عالمان ھمشھري خود. است
ھاي مبرز مکتب حديثي قم به ابن بابويه صدوق که خود از چھره .رسدضمیمه کنیم تناسب مذکور به نود درصد مي

  . استاش روايت شده او از طريق محدثان ھمشھري» کتاب من اليحضره الفقیه«آيد تقريبًا تمامي احاديث شمار مي

به از کمک قم در رشد شیعه امامي ھم به لحاظ پناھگاه اصلي دانشمندان محدث امامي و ھم به دلیل پیروي بي شائ
 توانست شکل و قالب تشیع را داشتهبدون چنین کمکي شايد شیعه اثنا عشري ھرگز نمي. امامان مؤثر بوده است

  . باشد

-ھا شکل يافته ويژه اشعرياما اين امر بايد مورد توجه قرار گیرد که قم و دانش امامي آن در اين دوره توسط اعراب به
ھاي برجسته آن عرب بودند، در حالي که بخش اعظم محدثان امامي  چھره بخش اعظم محدثان قمي، بويژه. است

بن محمد بن عیسي رئیس قم و دانشمندان قمي عربي بود که به عربیت خود احمد. آمدندکوفه از موالي به شمار مي
  ] ٢١).[کتاب فضائل العرب(نگاشت » فضايل عرب«افتخار کرده و کتابي در 

اين . خودداري کرد] ع[وي ابتداء از تأيید جانشیني امام علي ھادي ٢٢٠در سال ] ع[د پس از رحلت امام محمد جوا
بن محمد انکار وقتي بود که اعالن جانشیني از سوي يک ايراني با نام خیراني صورت گرفت و اين در حالي بود که احمد

در اين باره منازعه شد، او پذيرفت که از  وقتي بین او و خیراني. خود در خفا رازدار اين امر بوده و از آن آگاھي داشت
  ] ٢٢.[جانشیني آگاه بوده و افزود که آرزو داشت تا افتخار اعالم اين امر براي شخصي عرب باشد نه عجم

در طول قرن چھارم مکتب قم تحت الشعاع برآمدن مدرسه کالمي امامي در بغداد قرار گرفت، مکتبي که از کالم عقلي 
  ] ٢٣.[بر پیروي بي چون و چراي از حديث حمايت میکردو روش منطقي در برا

جسته مکتب قم و استاد نخستین رھبر اين مکتب به گونه اي آشکار در برابر شیخ صدوق رھبر بر) ۴١٣م(شیخ مفید 
آمیز که به نامي تحقیر(او مکتب قم را مذھب حشوي . اعتقادات او نگاشت] کتاب[خود قرار گرفت و کتابي در تصحیح 

ادعاي نگاھباني تشیع اصیل امامي را از سوي آنھا منتفي . در میان شیعه نامید) شدل حديث سني اطالق مياھ
  . دانست

عقل گرايي را يک قدم جلوتر برده و ھمانند معتزله تنھا بر اين ) ۴٣۶م(الھدي شاگرد و جانشین وي شريف مرتضي علم
تندي او نسبت به . بايست اصول مذھب را به دست آوردکرد که عقل بدون استمداد از وحي مي امر تأکید مي

دانشمندان قمي بیش از مفید بود؛ وي با استثناء کردن صدوق، بقیه را اھل تشبیه و جبري مذھب دانسته و معتقد 
ني خود بنابراين آنھا نیز به عنوان محدث ھمانند ھمتايان س. آمیز آنان را بیان کندخواھد ديگر عقايد بدعتبود که او نمي

  . در واقع کتابھاي آنھا مملو از احاديث جعلي آشکار است. غیر قابل قبول ھستند

ترين مجموعه حديثي شیعه اثنا عشري شناخته مي شود، سید مرتضي حتي کتاب کلیني را که غالبًا به عنوان جامع
ث اشکال پذير راويان امامي بر آن است وي براي گريز از اعتماد بر احادي. از اين قضاوت ويرانگر خود استثنا نکرده است

نتیجه چنین امري آشکارا قانع کننده نبوده و تنھا چند نفر از عالمان امامي از .تا فقه امامي را بر پايه اصل اجماع بناکند
  . ھاي کالمي وي تا آغاز دوره مغوالن پابرجاي ماندآموزه فقھي او پیروي کردند در حالي که آموزه
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چنین استدالل کرد که گرچه بسیاري از احاديث راويان ) ۴۶٠م (د مرتضي شیخ الطائفه طوسي شاگرد نزديک سی
امامي مذھب از اخبار آحاد به شمار رفته و نسبت به اصول عقلي قابل قبول نیست، اما مسايلي که در واقع به 

ان حضور ائمه و با تصويب وسیله اجماعات پوشش داده شده اجماعاتي است که بطور کلي توسط جامعه امامي در زم
  . استآنھا بکار گرفته شده 

آوري شده احاديثي که از امامان در قم روايت و گرد. بنابراين طوسي مکتب قم را حداقل تا حدودي تجديد و ترمیم کرد
را بر  بود ھنوز شکل نھايي تألیف را نداشت بلکه آنھا مواد منبع اولیه فقه منظم شیعه امامي بودند که طوسي آنھا

  . مرتضي پیروي کردھاي عقلي سید شیخ طوسي در کالم به طور قطعي از آموزه. اساس روش فقھي سامان داد

ديدگاه حديثي براي مدتي مانند آتش زير خاکستر باقي ماند، تا آنکه بعدھا . پاشیدمکتب قم در قرن پنجم از ھم فرو 
  . ي در قرن يازدھم به صورت قوي احیا شدامین استر آبادي بیانگذار مکتب اخبار وسیله محمد

مرکز اصلي مکتب دوازده امامي از بغداد به نجف منتقل شد و اين زماني که شیخ طوسي به دلیل احساس ناامني از 
کوفه که  -در قرن ششم شھر حله، واقع در مسیر راه بغداد. آمیز مرکز خالفت عباسي عازم نجف شدمحیط خصومت

ھاي شیخ طوسي بنا شده و تا عصر مغول و پس از پايه کار بود، به صورتي گسترده بر ي شدهمرکز اصلي مکتب امام
  . آن نیز دوام آورد

. گسترش بیشتر در جوامع اقلیت بودبود، گرچه اين اي در ايران پراکنده شده طور گستردهاکنون شیعه دوازده امامي به
ريشه برخي از اين جوامع تا زمان حضور امامان يعني نیمه نخست قرن سوم . ريشه برخي از اين جوامع اقلیت بود
ھیچ شاھدي بر وجود . اند تا کوفهآنھا ظاھرًا بیشتر تحت تأثیر و راھنمايي قم بوده. ھجري و يا حتي زودتر امتداد يافت

در ھیچ کجاي ايران به شکل قابل توجھي که در عراق موجود بود دردست » واقفي«و » فطحي«زار جريانات بدعتگ
  · .نیست تني چند محدث امامي در ھمان دوره متقدم در اھواز فعال بودند

کانون اصلي برخاسته از مقبره و پس از مدتي آستانه . جامعه امامي ري و حاشیه آن نیز به ھمین دوره باز میگردد
بود که در اواسط قرن سوم ھجري به اين ] ع[ھادي و امام ] ع[جواد او از اصحاب امام . بود] ع[العظیم حسني عبدسید

  ] ٢۴.[آمده و در آنجا به نشر علم پرداخته و ھمانجا درگذشتشھر در

لجوقي در خود جاي داده ري، به احتمال، جوامع اصیل امامي را در ايران در طول دوره آل بويه و سدر خارج از قم، شھر 
م ح (تشیع امامي نیشابور با فعالیت فضل بن شاذان . آوه در کنار ساوه نیز از ھمان عھد در تشیع سرسخت بود. بود

اي پرکار با ديدگاھھاي خاص وي يک محدث امامي برجسته، فقیه، متکلم نويسنده. رشد قبل مالحظه اي کرد) ٢۶٠
او بويژه به دلیل بکارگیري عقل در فقه و کالم مورد توجه و . ر با ديدگاھھاي خاص خود بوداو بويژه به دلیل پرکا. خود بود

  . نیز انتقاد قرار داشته است

در ] ٢۵.[بن محمد قتیبه نیشابوري انتقال يافته استھايش به وسیله شاگردش عليکتابھاي متعدد وي و نیز آموزه
معه شیعه نیشابور مجددًا مورد تأيید قرار گرفت و اين زماني بود که آنھا جا) غیر ارتدوکس(قرن چھارم ديدگاه غیر اصیل 

از ابوعلي بن جنید استقبال و احترام کردند، فقیھي که از سوي عالمان بغداد و قم به دلیل بکارگیري قیاس و رأي در 
  ] ٢۶.[فقه محکومیت عمومي يافته بود

داد يک جريان مستقل در قرن چھارم بالید و در سمرقند منتشر در آن سوي شرق در ماوراءالنھر مذھب امامي در امت
گرديد، درست بعد از شروع محدود آن در اواخر قرن سوم توسط محمد بن مسعود عیاشي که مردي شخیص، ثروتمند 

وي پیش از آنکه به مذھب تشیع بگرود، آن زمان که . ھاي نخست قرن چھارم ھجري بودفعال در دھه· و نومذھبي
  . اي از حديث سني داشتجوان بود، اندوخته گسترده ھنوز

کتابھاي متعدد . اندکي بعد او به موازات تشکیل مجلس حديث براي اھل سنت مجالسي نیز براي شیعیان برقرار کرد
ز وي در شمال شرق ايران پراکنده بود؛ اما بطور کلي از نظر عالمان امامي مذھب عراق و غرب ايران به دلیل روايت او ا

ھاي صرفًا شیعي که به احتمال اين راويان ضعیف در قیاس با افراد وابسته به فرقه] ٢٧.[راويان ضعیف مطرود بود
  . تر نبودندکردند ضعیفمحدثان امامي اصیل از آنان روايت نمي

. ر بوددر ماوراءالنھ» کش«از شھر  -يا کشي  -عمر و محمد بن عمر کشي يکي از شاگردان بي شمار عیاشي ابو
بايست توسط شیخ طوسي با حذف مدخلھايي که اندکي بعد از عامه شناخته کتاب وي درباره محدثان شیعي مي

  . گرفتشدند مورد تھذيب قرار مي
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  ] ٢٨.[آيدتا اين کتاب بتواند از جمله چھار کتاب رجالي اصلي شیعه دوازده امامي اصیل در

که [بن يحیي سمرقندي است که بنا به گفته طوسي وي براي عامه نصر احمديکي ديگر از شاگردان عیاشي ابو
بر مذھب آنان و براي حشويه و شیعه نیز بر اساس مذھبشان فتوا مي ] محتمًال در اينجا مقصود از آن حنفیان ھستند

  . روشن نیست که مدرسه عیاشي تا چه زماني دوام آورده است] ٢٩[داد

القاب محدثان و متکلمان امامي منسوب به بلخ، کاشان، قزوين، گرگان و آمل حضور شیعه از آغاز قرن سوم به کمک 
شھر طوس به ظن قوي پايگاه براي جامعه امامي بوده آن ھم . شودطبرستان توسط محدثان اولیه امامي مشخص مي

  . در آنجا مدفون شد ٢٠٣در سال ] ع[الرضااز زماني که امام ھشتم علي

ن چھارم چندان قابل توجه نبوده است حضور جامعه امامي تا قرن چھارم چندان در بیھق اما اين حضور البته تا قر
ھاي ديگري که اھمیت کمتري براي تاريخ متقدم شیعه دارد مي گردد اسامي شھربه ھمین قرن باز مي) سبزوار(

  . تواند به آنھا افزوده شود

کننده و زندران در دوره سلجوقي بودند که به عنوان حمايتحاکم در ما» باونديان«اولین سلسله دوازده امامي ايراني 
حداقل برخي از . کردندحداقل برخي از افراد به عالمان امامي عمل مي. کردندپناه دھنده به عالمان امامي عمل مي

-بوده افراد اين سلسله در قرن چھارم، زماني که حاکمیت آنان محدود به مناطق کوھستاني بود، شیعه دوازده امامي
  ] ٣٠.[اند در حالي که در آغاز آن قرن اين سلسله، سنیان راسخي بودند

آيند کساني که در آغاز بیشتر بويه به عنوان نخستین سلسله شیعه دوازده امامي ايراني به شمار ميبرخي مواقع آل
بدين . خاصي از آنھا بیعت کنندمدند بدون آنکه با شاخه زيدي بوده و بعد از مدتي درصدد حمايت از معتزله و شیعه برآ

البته غلبه آن . ترتیب تشیع دوازده امامي تا بیش از پیروزي مغوالن در بیشتر سرزمین ايران بخوبي استقرار يافته بود
  . ھا و مناطق بسیار کوچک تسلط داشتبسیار محدود بوده و جز قم تنھا در شھر

داد اين وضعیت در دوره مغول و نیز دوره تیموري و با مي روي ھم رفته شیعه اقلیتي را در يک کشور سني تشکیل
ترين آستانه شیعي در در زمان بر آمدن صفويان، مشھد ،مقدس. وجود توسعه محدود محلي تشیع تغییر جوھري نیافت

سرانجام تشیع دوازده امامي به وسیله اراده حکومتي بر ايران ] ٣١.[رفتايران بطور غالب شھري سني بشمار مي
  . اين مذھب با عمومي شدن و انتشارش در میان مردم خود را بر حکومت تحمیل نکرد. اکمیت يافتح

  زيديه

در کوفه بود اندکي بعد ايران را تحت نفوذ خود قرار داد، و در ) ١٢٢م (فرقه ديگر شیعه که برخاسته از قیام زيد بن علي 
، پشتیبانان قیام وي، به ضرورت سیاست نظامي خود را زيديان. قیاس با مذھب امامیه بیشتر در حاشیه قرار داشت

اي را در آنھا نظريه. روي مسلطي در میان شیعیان کوفه متقدم وجود داشتحفظ کردند اما در بعد مذھبي موضع میانه
  . باب امامت پروريدند که در جھاتي با نظريه امامیه متفاوت بود

پذيرفتند و نه نظريه عصمت الھي آنان را در مصون بودن از خطا و گناه  زيديه نه نظريه خط وراثتي را در میان امامان
ھاي مذھبي شايستگي افزون بر اين معتقد بودند که ھر فردي از سادات حسني يا حسیني که بر اساس آموزه

ت کرده و مورد توان با او بیعتواند با قیام بر ضد حاکمان نامشروع، ادعاي امامت کند در اين صورت ميباشد مي داشته
باشد که امام مشروع زيدي در آن حضور تواند دوره اي طوالني وجود داشته بنابراين مي. حمايت مؤمنین قرار گیرد

باشد،  در زماني که فرد علوي مدعي امامت و داراي شايستگي بااليي از لحاظ دانش مذھبي وجود نداشته. ندارد
کسي که به وسیله يک نظريه قانوني متأخر به . کنندعنوان داعي حمايت ميزيديان بیشتر از حاکمان علوي صرفًا به 

  ] ٣٢.[استعنوان امامي با شايستگي محدود شناسانده شده 

در حالي که . در مسأله محکوم کردن جامعه اسالمي در مقیاس اکثريت زيديه در قیاس با امامیه افراط کمتري دارند
اعطا کرده، ] السالم علیه[ارند که پیامبر منصب امامت را به علي، حسن و حسین اکثريت آنھا با اين مسأله موافقت د

باره امامت آنان وجود دارد با امامیه مخالفند، عالوه بر اين، اين اما در عقیده به نص و اينکه نصي واضح و غیر مبھم در
  . توانسته فقط با تحقیق روشن شودنص مخفي مي
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به ) ع(و مسلمانان نخستین را در غفلت از اين امر و حمايتشان از خلفاي پیش از امام علي بنابراين آنان گناه صحابه 
به ھر روي حرکات انقالبي تند آنان آنھا را به خوارج نزديک کرده و تھديد فوري بیشتري را از سوي . رسانندحداقل مي

بدين جھت آنان در معرض . کردطرح ميآنان نسبت به خالفت و آرامش جامعه در قیاس با آرامترين نوع امامیه م
  . تري بوده و ھمانند خوارج موفقیت آنان در مناطق غیر قابل دسترسي و دور از مرکز قدرت خالفت بودسرکوبي خشن

اما فرقه زيديه تا حدود يک قرن پس از قیام زيد بن علي , گرچه برخي از جنبشھاي ناموفق زيدي در خاک ايران رخ داد
آيد، طرفداران و از آن پس يحیي، فرزند زيد، که از نظر زيديه از ائمه زيدي به شمار مي. ن نفوذ نکرددر ايرا) ١٢٢(

-حامیاني در خراسان يافت، جايي که وي پس از فرويش شورش پدرش در کوفه که خود ھمراه بود در آن سر بر
ه گرفت، ولي عاقبت دستگیر شده و به او در حالي که در تعقیب حاکمان اموي بود، در مناطق متعددي پنا. افراشت

  . در نزديکي جوزجان به قتل رسید ١٢۵سال 

دعوتي که از نام يحیي و پدرش براي تحريک . به ھر روي حامیان محلي زيد اکثرًا توسط دعوت عباسي ھماھنگ شدند
  . باشد احساسات ضد اموي بھره برد، بدون آنکه ھواداري جدي نسبت به اھداف آنان داشته

اهللا حسني که خود در قیام حسین بن علي حسیني الرشید يحیي بن عبدنج دھه بعد در دوره آغازين حکومت ھارونپ
در حجاز شرکت کرده بود، در رودبار ديلمان و منطقه کوھستاني آن با حمايت شاه جستاني ديلمان پناھي به دست 

  . کردنداي از زيديان کوفي نیز وي را ھمراھي ميعده. آورد

ھا در آن زمان ھنوز به اسالم نگروديده بودند، شواھدي نیز وجود ندارد که اقامت کوتاه وي تا قبل از تسلیم ديلمي
اندکي پس از آغاز خالفت معتصم،  ٢١٩در سال . شدن به فضل بن يحیي منطقه را به روي نفوذ زيديه گشوده باشد

به طالقان خراسان  - ن کوفي وي را ھمراھي مي کردند در حالي که گروه کوچکي از زيديا -محمد بن قاسم حسني 
شاھدي وجود ندارد که ھیچ يک از حامیان محلي او . آمده و شورشي را رھبري کرد که به سرعت سرکوب شد

  . باشندبستگي به فرقه زيديه داشته

آغاز شد ) ٢۴۶م (ني ھاي زيدي نخستین بار در ايران توسط برخي از پیروان امام قاسم بن ابراھیم رسي حسآموزه
در شمار تألیفات وي مجموعه پاسخ به ] ٣٣.[رس واقع در شرق مدينه زندگي کرده و تدريس داشتکسي که در کوه 

  . اندسؤاالتي است که مردم طبرستان در مسائل مذھبي برابر وي فرستاده

زادگاه او نیروي واقع در . است ھاي فقھي او جعفر بن محمد نیروسي طبريکنندگان آموزهيکي از مھمترين منتقل
  . کوھھاي غرب طبرستان در فاصله چند مايلي شرق رود چالوس قرار داشت

، چھار سال پس از مرگ ٢۵٠در سال . غرب طبرستان منطقه رويان، کال رو چالوس، نخستین مرکز زيدي در ايران شد
رت يک علوي محلي ،حسن بن زيد علوي را قاسم بن ابراھیم مردم اين منطقه برضد حاکم طاھري شوريده و با مشو

حسن به زودي کنترل تمامي طبرستان را به دست آورد و تحت . از ري دعوت کردند تا رھبري آنان را به دست گیرد
اي که اکثريت او مرکز حکومت خود را در آمل در نزديکي منطقه. به حکومت پرداخت» الداعي الي الحق«عنوان مذھبي 

کشته شد  ٢٨٧برادر و جانشین وي محمد بن زيد در نبرد با سامانیان در سال . دند قرار دادحامیانش از آن بو
  . سامانیاني که دوباره حاکمیت تسنن را به طبرستان بازگرداندند

محمد . کردفقه و کالم معتزلي را به صورت رسمي اعمال مي] شیعي[بن زيد در سیاست مذھبي خود، رسوم حسن
ابوالقاسم بلخي و ابومسلم اصفھاني را به : از وي پیروي کرده و دو شخصیت برجسته معتزلينیز به طور روشني 

عنوان منشیان خود استخدام کرد ابن نديم آثاري در فقه و امامت از حسن بن زيد ياد کرده با اين حال اين آثار برجاي 
  . نمانده و ذکر يا نقلي نیز از آنھا در ادبیات متأخر زيدي نشده است

بعالوه ھیچکدام از اين دو برادر در دوره بعدي به عنوان امام زيدي شناخته نشده و بويژه از سوي پیروان نواده ابراھیم 
الھادي اندکي قبل از . بن قاسم، يحیي الھادي الي الحق بنیادگذار امامت زيدي در يمن، متھم به بیدادگري شدند

زماني که او به پیروانش اجازه داد تا او را به . آمل ديدار کرده بودظھورش در يمن، در دوره حکومت محمد بن زيد از 
  . عنوان امام خطاب کنند او مورد بدگماني حاکم قرار گرفته و مجبور شد تا به سرعت آنجا را ترک کند

مور زيديان متعلق به مدرسه قاسم بن ابراھیم در طبرستان به گونه روشني به نواده او به عنوان مرجع خود در ا
تعدادي از طبريھاي زيدي پس از روي . کردندنگريستند حتي اگر آنھا از حکومت حسن و محمد حمايت ميمذھبي مي

  . اندکار آمدن الھادي در يمن به وي ملحق شده و به صورت برخي از بھترين حامیان وفادار او در آمده
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الناصر الي الحق ] مقلب به[بن علي اطروش  براي بار ديگر به وسیله حسن ٣٠١حکومت علويان طبرستان در سال 
او از سادات حسیني و از اھالي مدينه بود که دوره حکومت حسن بن زيد در آن طبرستان آمده و در جنگي . احیاء شد

او به ري گريخت و بزودي دعوتي از سوي شاه جستاني ديلمان . که محمد بن زيد در آن کشته شد شرکت داشت
  . که حمايت خود را براي فتح مجدد طبرستان به وي وعده دادبراي وي فرستاده شد 

پس از شکست دو عملیات مقدماتي در طبرستان، ناصر براي تغییر آيین ديلماني که تا آن زمان آرمانھاي زيدي را 
  . نپذيرفته و نیز ترويج اسالم در شرق گیالن و سفیدرود در آنجا ماندگار شد

بن ابراھیم متفاوت بود گرچه او قاسم را يکي از مراجع ھاي قاسم ارد با انديشهھاي مذھبي او در برخي موآموزه
  . ھاي امامیه بود تا قاسم و الھاديبويژه بیشتر در زمینه فقھي تحت تأثیر آموزه. رودمذھبي خود به شمار مي

نتیجه اين تفاوتھا آن . میه داشتبدين ترتیب او در زمینه احکام مربوط به طالق وارث و نیز مسح پا موافقت با مذھب اما
شد و متمايز از بود که نو مؤمنان او در شکلي از جامعه زيدي وارد شدند که بعنوان ناصري مذھب شناخته مي

ناصر با پیروان جديد خود در گرفتن . قاسمیه، يعني پیروان مکتب قاسم بود که در رويان و شرق ديلمان شايع بود
  . درگذشت و در آمل مدفون شد ٣٠۴او سه سال بعد در سال . وفیق يافتطبرستان از دست سامانیان ت

آنھا تعلق خاطر جدي خود را نسبت به اعقاب او حفظ کرده و . آمدجايي که آستانه او بعنوان زيارتگاھي براي زيديان در
  . آنان را در شايستگي براي امامت بر ديگر علويان ترجیح دادند

بديھي بود که . اي را در میان آنان به ھمراه آورد لت طبرستان به سرعت نزاعھاي متعصبانهحضور دو مدرسه زيدي در ايا
گذاشت در حالي که اکثريت اين نزاعھا بوسیله درگیريھاي نژادي سنتي در میان ديلمیھا و گیلھا رو به تزايد مي

پیچیدگي بیشتر اين . ندھا تابع مذھب قاسمیه بودند تمامي گیلھاي شرق سفیدرود ناصري مذھب شدديلیمي
موقعیت با توجه به پیوند قاسمیان با زيديه يمن بود که در عقايد و پذيرش برخي از ائمه زيدي بعنوان امام با آنان توافق 

در گرما گرم رقابت افراطیون در ھر دو سوي کار به . در حالي که ناصريه به ايالت جنوبي درياي خزر محدود بود, داشتند
  . شمار آوردندطرف ديگر را کافر و بدعتگزار به, طرفداران ھر طرف جايي رسید که

مرکز ) سرفعليرود(اهللا المھدي که شخصًا پیرو قاسمیه بود اما در ھوسن عبددر حدود میانه قرن چھارم امام ابو 
ر پايه اجتھاد مشروع کرد کوشید تا با اعالم تساوي اعتبار ھر دو مذھب به لحاظ قرارداشتن آنھا بناصريھا حکومت مي

در حالي که اين امر به صورت يک ديدگاه در میان زيديان ايالت جنوبي خزر بطور . امامان از حرارت اين تعصبات بکاھد
  . عموم مورد قبول واقع شد، اما اختالف را به طور کامل از میان نبرد

ھن پرستانه سبب شدت و ضعف اختالفات ادامه حضور اين دو مدرسه آمیخته شده با ديدگاھھاي قوم گرايانه و می
حکومت علوي پس از میان رفتن حکومتش در طبرستان و استقرار .گرديدسیاسي ثابت جامعه زيدي اين منطقه مي

  . شدبیشتر در نقاط دورتر غرب در بیشتر اوقات به دو گروه ديلمي و گیل تقسیم مي

ديلمیاني از الھیجان بودند که نخست بار با خدمت در لشگر الناصر بويھیان . بويه به اوج خود رسیدندزيديه در دوره آل 
الي الحق و برادرش حسن بن قاسم داعي به فرماندھي دست يافتند، آنان گرچه بعدًا بعنوان حاکم، به داليل فوري 

ت خود حمايت و اما از علويان زيدي و بیشتر از آن، از علويان حاکم در ايال. سیاسي از خالفت عباسي پشتیباني کردند
الدوله اهللا المھدي، فرزند حسن بن قاسم، داعي و امام زيدي بعدي، مورد احترام فراوان معزابو عبد. کردندھواداري مي

بويھي بوده و بعنوان نقیب علويان با امتیاز فوق نپوشیدن لباس رسمي سیاه، رنگ رسمي عباسیان و عدم حضور در 
  . استکرده که معز الدوله شخصًا از او به عنوان امام خود ياد مي گفته شده.دربار خلیفه، تعیین شد

خزر پس از الناصر، دو برادر با نامھاي احمدبن حسین  جنوبدو دانشمند بسیار مشھور در میان امامان زيدي ايالت
ير بويھیان صاحب بن و ابوطالب يحیي الناطق بالحق، بطحاني بودند که ھر دو زماني در حلقه وز) ۴١١م (المؤيد باهللا 

ھر دو برادر در آمل از پدري امامي بودند که . بردندعباد درري و قاضي القضاة معتزلي او عبدالجبار ھمداني بسر مي
   ]٣۴.[تحت تأثیر استاد خود ابو العباس حسني چھره برجسته گرايش الھادي در طبرستان به مذھب زيدي گرويدند

  . اهللا المھدي را نیز برعھده داشتاهللا بصري فراگرفتند کسي که استادي ابو عبدعبدابوآنان اعتزال را در بغداد در نزد 

دار بوده و توسط او سه تن از ائمه اهللا بصري، پیش از قاضي عبد الجبار، رھبري مکتب معتزله بصره را عھدهابوعبد
ھاي بدين ترتیب آموزه. کتب معتزله بغداد بودزيدي، کالم معتزله بصره را پذيرفتند، در حالي که الھادي وابسته به م
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آمده و از آنجا در يمن انتشار يافته و در برابر گرايش محلي که جنوبي خزر در معتزله بصره از مشخصات زيديه ايالت
  . وفادار به کالم الھادي بود، قرار گرفت

کتاب ديگري نیز با نام کتاب االفاده نگاشت . ھاي فقھي الھادي بودالمؤيد نیز دو کتاب فقھي نگاشت که بر پايه آموزه
بر اساس اصول خاص او است که به عنوان بنیادگذار مدرسه فقھي زيدي . که ديدگاھھاي خود را در آن عرضه کرد

-شمار ميبه » القاسمیه«را گرايشي از » المؤيديه«گرچه ديگران . شودشناخته مي» المؤيديه«متمايزي تحت عنوان 
  . ي است که اختالف میان آنھا نسبتًا اندک استبديھ. آوردند

. پس از سقوط بويھیان در قرن پنجم و نیمه اول قرن ششم ھجري، ري ھمچنان مرکز مھمي براي دانش زيدي است
اهللا حسین بن اسماعیل شجري جرجاني حسني، يکي از شاگردان احتماًال در ھمین جاست که الموفق باهللا ابو عبد

او مؤلف کتاب االحاطه است که در آن به شرح کالم معتزلي . از او اصحاب المؤيد، تدريس کرده است قاضي عبدالجبار و
  . نسخه اين کتاب موجود است. مدرسه قاضي عبد الجبار و عقیده زيدي در باب امامت پرداخته است

دي، سیرت و نسب طالبي دانشمند برجسته ري است که دانش کالم معتزلي ،فقه زي) ۴۴٧م (فرزند او المرشد باهللا 
بطور محدودي در میان ديلمان ادعاي امامت کرد و بعد از آن درري با عنوان  ۴۴۶وي در سال . را با ھم پیوند داده بود

  ] ٣۵.[آمدندراويان سني نیز مکرر نزد او مي. کیايحیي و به عنوان امام شناخته شد

ي، به ھمان مقدار متخصص در فقه زيدي بود که در محدث معتزلي مشھور درر) ۴۴٧م ح(اسماعیل بن علي سمان 
الحسن کني به عنوان يک دانشمند در حدود میانه قرن ششم ھجري، ابوالعباس احمد بن ابي. فقه حنفي و شافعي

او عمدتًا به عنوان منتقل کننده بخش . کرددر کوھھاي نزديک آن، فعالیت مي» کن«زيدي و استاد درري و زادگاه خود 
شود کسي که ز کتابھاي مؤلفان زيدي ايالت جنوبي خزر به قاضي جعفر بن ابي يحیي يمني شناخته ميبزرگي ا

  . چندي نزد وي به تحصیل پرداخته و اين کتابھا را در يمن عرضه کرد

دق، بر پايه گزارش ابن فن. يکي ديگر از مراکز علمي زيديان ايران در خارج از منطقه ايالت جنوبي خزر، شھر بیھق بود
باشد، براي  ۴١۴االولي بن محمدبن حسین، رئیس بیھق، چھار مدرسه را که بايد اندکي قبل از جماديابوالقاسم علي

  ] ٣۶.[و زيديه) عدلیون (حنفیان، شافعیان، کرامیه، سادات و پیروان آنان معتزله : چھار دسته تأسیس کرد

رئیس بیھق توسط سلطان محمود غزنوي . اندکردهھي ميبديھي است که علويان شھر با زيديه و کالم معتزلي ھمرا
باره ابن فندق در اين. شد و احتماًال به دلیل ساختن مدرسه براي شیعیان، مورد غضب قرار گرفتبه غزنه فرا خوانده 

  . کندنمي اند يا نه، يادکه آيا اين مدارس مجاز به فعالیت بوده

شھرت دارد، در ) ۴٩۴م (المحسن بن محمد بن کرامه که با عنوان حاکم جشمي بعد از آن در طول ھمان قرن ،ابوسعد 
منطقه بیھق تدريس کرد، وي معتزلي حنفي با تعلق خاطر قوي نسبت به زيديه بود که در اواخر عمرش بدان پیوند 

عیت و عمومیت قابل نويسي زيدي و معتزلي شرح حال نگاري، مرج آثار متعدد وي در کالم، تفسیر قرآن و دفاعیه. خورد
  . اي را در میان زيديان ايالت جنوبي خزر و پس از آن در يمن به دست آوردمالحظه

. الحسن زيد بن حسن بیھقي در جمع شاگردان او بودابو. ھاي او به وسیله فرزندش فضل در بیھق ادامه يافتآموزه
اهللا احمد بن سلیمان المتوکل عليحاکم آنجا امام. به يمن آمده و به مدت دو سال در آنجا تدريس کرد ۵۴١وي در سال 

  . کالم و اصول فقه را نزد وي فرا گرفت و کتابھاي او تأثیر زيديان ايالت جنوب خزر را در آنجا منعکس ساخت

پس از . کردالذکر است که وي را در وقت ترک يمن ھمراھي ميدر میان ديگر شاگردان بیھقي قاضي جعفر سابق
قي در تھامه او راه خود را به سمت عراق ادامه داد، با اين ھدف که میراث ادبي زيديه را گردآوري کرده و درگذشت بیھ

در اين عھد مذھب زيدي در عراق و ايران و با توجه خصائص خود رو به اضمحالل بوده و در مناطق . به يمن انتقال دھد
  . خارج از دسترسش در رويان ديلمان و گیالن از میان رفت

به ھر روي جامعه زيدي کوچکي از ھر . حتي ھمین مقدار از متصرفات نیز با تجاوزات سنیان و اسماعیلیان محدود شد
در حکومت . ھاي زيدي تا اوايل دوره صفوي شدو سبب بقاي محدود آموزه] ٣٧[دو شاخه ناصريه و مؤيديه باقي مانده

  . جنوبي خزر به مذھب امامیه گرويدندبقاياي زيديان ايالت  ٩٣٣شاه طھماسب و در حدود سال 

  : استاين مقاله از کتاب زير گرفته· 
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W. Modelnng Religious Treuds in Early Islamic Iran 1979 (Bibliotheca persica). Coulumbia LEC TUTES on 
Iranian studies Number 4 .  

و مجمع شیعیان از ) ع(زيرا محل حکومت امیرالمؤمنین در اينکه کوفه از مراکز اصلي تشیع بوده ترديدي وجود ندارد 
اما اين مطلب . در واقع تشکیل اجتماعي شیعه نیز در دوران حکومت آن حضرت بوده است. اصحاب وي بوده است

مطرح کرده و کساني از ) ص(منافاتي با آنچه شیعه از شواھد تاريخي درباره اصل نظريه امامت از زمان رسول خدا
 ۴٣٨-۴٢٧ما بخشي از اين شواھد را در تاريخ سیاسي اسالم تا سال چھلم ص . معتقد بودند ندارد صحابه بدان

  ) مترجم . (آورديم

  

-]١[see I. Melikottle" porte-hache" du khoiasan la tradition epique turco-iranienne .  

در قصه ھاي . اين مطلب اشاره به بحثھاي گسترده اي دارد که در عھد صفوي درباره شخصیت ابومسلم جريان يافت° 
کساني از صوفیه عامي نیز از وي به بزرگي ياد کرده حتي او را به تشیع . عامیانه ابومسلم جايگاه وااليي داشت

و مجموعًا در حدود ھیجده کتاب در اين باره تألیف  برخي از علما در شخصیت او کتاب نوشتند. ساختندمنسوب مي
. ايمآورده ٢٣٨- ٢٣۴گزارشي از اين جريان و تألیفات باقي مانده از ان را در کتاب دين و سیاست در دوره صفوي ص . شد

  ) مترجم(

  . ابو مسلم خراساني ،غالمحسین يوسفي ،مقدمه - ] ٢[

آنچه در باال نقل شده بر اساس . ز ديدگاھھاي عالمان شیعي وجود دارددر اين باره اختالف نظر در میان منابع و نی° 
در میان عالمان شیعه از ابتداء اين عقیده رواج داشته که قیام زيد و يا . گزارش منابع رسمي فرق و مذاھب است
ت که حتي اگر اما آنچه مسلم است تفرقه تاريخي میان زيديه و امامیه اس. حداقل شخصیت زيد مورد تأيید بوده است

  ) مترجم. (در قیام زيديه نیامده باشد بالفاصله پس از قیام زيديه مطرح شده است

اي است که از اگر به معناي تببین کالمي گسترده نظريه) ع(نسبت دادن اين عقايد در باب امامت به امام صادق ° 
باشد با توجه به شواھد ) ع(سوي امام صادق حديث غدير برگرفته شده اشکالي ندارد امام اگر به معناي ابداع آن از 

  مترجم . فراوان تاريخي و روايي قابل قبول نیست

در واقع اکثريت جامعه . بارھا توضیح داده شده که از نظر فقیھان شیعه اين ارتداد نبايد به معناي فقھي گرفته شود· 
  ) مترجم. (روگردان شدند) ص(اسالمي به داليل سیاسي از نص پیامبر 

الدين جالل: تاريخ قم، حسن بن محمد بن حسن قمي، تحقیق ١٧۶و  ١٧۵ص  ۴معجم الدباء، ياقوت حموي ج  - ] ٣[
  . ٢۴٢طھراني ص 

  . ٢۶٠تاريخ قم ص  - ] ۴[

  . ٢٢٨و مولوي عبدالحق صA.sprengerفھرست کتب الشیعه الطوسي تحقیق ٢٢٨الرجال، النجاشي، ص  - ] ۵[

  . ٣٩١و٣٩٠،ص١١،ج٣۵٠،ص١،تھذيب التھذيب ابن حجر،ج١١١و  ١١٠ص  ٢قسم  ٧طبقات الکبري ابن سعد ج  - ] ۶[

  . ٩۴و  ٩٣الفھرست، الطوسي،  ٢٨ -٢۶الرجال، النجاشي ،ص  - ] ٧[

  . ٢۶و ٢۵،الفھرست، الطوسي ،  ۶٣ - ۶٢الرجال ، النجاشي ، ص  - ] ٨[

  . ٢١۶الفھرست، الطوسي ص  ١٩۶و ١٩۵الرجال النجاشي ص  - ] ٩[

  . ٩٨و٩٧الفھرست، الطوسي،ص  ٩٢و ٣٣و ٣٢و٢۵٣و ٢۵٢لنجاشي ص الرجال ا - ] ١٠[
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  ؛ ٣٢۶الرجال نجاشي ص - ] ١١[

H.Halm,"Das Buchder schatten" in Der Islam Lv, pp.224 ff   

  ؛ ٢۵٢و٢۵١الرجال نجاشي ص - ] ١٢[

Halm" Das Buchder schatten"pp. 236 ff .  

  ؛ ٢۵۶، ٢۵۵الرجال نجاشي ص  - ] ١٣[

Halm" Das Buchder schatten" pp. 241-242   

  . ٢۶١الرجال نجاشي ص  - ] ١۴[

  . ٢٧و  ٢۶الفھرست الطوسي، ص  ۶۵و ۶۴الرجال النجاشي ص - ] ١۵[

  . ۶۴- ٣۵الرجال النجاشي ص  - ] ١۶[

  . ١۴٠الرجال نجاشي  - ] ١٧[

  . ٣٠٢؛ الفھرست الطوسي ص ٢۵۵ص , النجاشي, الرجال - ] ١٨[

  . ١۵و١۴محمد صادق بحر العلوم ص : طھر حلي، تحقیقرجال العالمه حلي،ابن م - ] ١٩[

   The sources of Ismaili law,,p:31,,: رک - ] ٢٠[

  . ۶۴الرجال النجاشي،ص  - ] ٢١[

  . ٣٢۴ص  ١االصول في الکافي الکیني تحقیق علي اکبر غفاري ج  - ] ٢٢[

   Imam is man Mvtazilite the Ology,,pp. 21 ff,,: رک - ] ٢٣[

راوي » الرجال«گزارش شده که عبداهللا بن عثیم نجاشي حاکم اھواز در دوره خالفت منصور و جد نجاشي مؤلف · 
ج زنجاني [ ١۵۶ ٧٩الرجال النجاشي ص (اهللا النجاشي شھرت دارد به اوست که نام رساله عبد] ع[رساله امام صادق

حسن در نیمه اول قرن سوم به عنوان کساني  حسین به سعید حمدان بن مھران اھوازي و برادرش] ١٢٣و ١١٠ص 
و ١٠۴، الفھرست، الطوسي، ص ۴٨ - ۴۶الرجال النجاشي ص (اند اند که سي کتاب با يکديگر تألیف کردهشناخته شده

فرستاده بوده ] ع[است که آنھا را نزد امام رضا » المسائل«اهللا بن محمد بن الحسین بن االھوازي راوي عبد)  ١٠۵
] ع[و امام جواد ] ع[علي بن مھزيار اھوازي از امام رضا ٩۵الفھرست الطوسي ص  ١۶٨ل النجاشي ص الرجا(است 

) ٢٣٢و ٢٣١الفھرست الطوسي ص  ١٩٢و ١٩١الرجال النجاشي ص . (روايت کرده و تعداد زيادي کتاب نوشته است
  ) مؤلف(

  . مقاله عبدالعظیم الحسني در دائرة المعارف ويراسته دوم - ] ٢۴[

  . ٢۵۵و ٢۵۴الفھرست، الطوسي ص  ١٩٧و ٢۵۶و  ٢۵۵الرجال النجاشي ص  -  ]٢۵[

المفید ... المسائل الصاغانیه در عدةالرسائل ٢۶٩-٢۶٧الفھرست، الطوسي، ص  ٣٠٢- ٢٩٩الرجال النجاشي ص - ] ٢۶[
  . ٢٢۵-٢٢٢ھمان مأخذ، ص : و المسائل السرويه ٢۴ص 

  ) مترجم . (پیدا کرد عیاشي در آغاز سني بوده و پس از آن تشیع گروش· 
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-٣١٧الفھرست، الطوسي، ص  ٢٧٣- ٢٧٠الرجال النجاشي  ١٩۵و  ١٩۴الفھرست ابن نديم تحقیق فلوگل ص  - ] ٢٧[
٣٢٠ .  

  ) . دائرة المعارف اسالم( E.Irدر» الکشي«مقاله  - ] ٢٨[

  . ۵٢٠-۴٣٩الفھرست، الطوسي، ص  - ] ٢٩[

   E.Irدر » آل باوند«مقاله : رک - ] ٣٠[

 ٨٧٨ن مطلب از ابن ابي جمھور احسايي که از مناظراتش در مشھد با يک عالم سني از ھرات در سال اي - ] ٣١[
مناظرة الھروي، نسخه خطي = الرسالة الموسومة بالمباحثه بین المحق و المبطل . (کند ظاھر استحکايت مي

  ). ١٣٧ص  ٣٢۴۶کتابخانه مجلس شوراي اسالمي ش 

]٣٢.[R.strothmann.Das staatsrecht der zaiditen pp.94 ff, Dar Imam al-Qasim,pp. 154-156 .  

]٣٣.[Der Imam al-Qasim,pp .86 ff   

]٣۴.[Der Imam al-Qasim,pp.177-181 .  

]٣۵.[Der Imam al-Qasim,pp.184-185 .  

  ص  ٩زي ج المنتظم ابن الجو. دوبار از وي ياد کرده است ٢۴٩و  ٢۴٨ص  ۶و ج ٢۴٧ص ۶حجر،ج المیزان، ابنلسان

  . ١۵۶الخراسان ص : الطالبیه، ابن طباطبا تحقیق، منتقلة٣۵

  . ١٩۵و ١٩۴تاريخ بیھق،ابن فندق ص  - ] ٣۶[

Â[37]. Der Imam al-Qasim, p.218   

  ) ١۶١پايان ص. (١٠٩و ١٠٨الحسین نوايي، ص مجموعه اسناد و مکاتبات تاريخي شاه طھماسب صفوي، عبد

  


