
  



 ناصر کبیرمجموعه مقاالت همایش بین المللی   2

  

  



  
  
  
  

  ^مجمع جهانی اهل بیت

    ا م  ی  ما ش    و   قاالت

    ر    ر 
  ا بال  و     ه  جاد   ی   ج  ھان ا  وز با ت  ه   آ وزهع مای اسالم    و رسا  

  
  :  ا  مام

   ید ع ی  و وی  اد



 ناصر کبیرمجموعه مقاالت همایش بین المللی   4

  

  
  
  
  

 

 

مجموعه مقاالت همايش بين المللی ناصر کبير 

  موسوی نژاد سيد علی:  گردآوری
  شخصيت و افکار ناصر کبير: موضوع
  ^جهانی اهل بيت مجمع  :ناشر

  اول: نوبت چاپ
  نگارش :چاپخانه
  ١٠٠٠ :تيراژ

  ش.  هـ  ١٣٩٢ :تاريخ نشر
  

  ٩٧٨- ٩٦٤- ٥٢٩- ٧٩٠- ٧    :ردمك 
  .محفوظ ميباشد ^حقوق نشر برای مجمع جهانی اهل بيت          

                                                       info@ahl-ul-bayt. org  
www. Ahl-ul-bayt.org

  



  
  



 ناصر کبیرمجموعه مقاالت همایش بین المللی   6

  

  

  



 7  سخن مجمع 

 

  

  

  

  

 مطالبفهرست 

  13  ........................................................................................................  سخن مجمع
  15  ............................................  )مدظله(یآمل يوادج اهللا تیت حضرت آانایب  دهیگز

  25  ..................................................................................................................  مقدمه
  26  .......  عیو تش انیبا علو یخالفت اسالم یشرق يها  نیمردمان سرزم ییآشنا خیتار
  26  .........................................................  طبرستان انیاز آغاز تا حکومت علو -1
  28  .........................................................................  طبرستان انیحکومت علو -2
  29  ..................................  لمانیو د النین و گحکومت ناصر الحق بر طبرستا -3

  30  ...............................................................  ناصر الحق تیشرح احوال و شخص
  30  ...................................................................................  از تولد تا حکومت -1
  31  ...................................................  ریناپذ یخستگ ینستوه و مبلغ يمجاهد -2
  32  ...............................  دست رهیچ يپرکار و شاعر یبزرگ، مؤلف يدانشمند -3
  33  ............................................................  ادلع یشجاع و حاکم يسوار تک -4
  34  ...........................................................  ورزشکار یواعظ و پهلوان یمیحک -5
  35  ......................................................................................وفات ناصر الحق -6
  36  ........  آنها سندگانیمقاالت و نو یو معرف شیهما يهداف و ضرورت برگزارا

  37  ................................................................................................  مقاالت یمعرف
  

  ^تیببر اساس مذهب اهل  یدار فقه اسالم هیطال ×امام سجاد
  41  ..................................................................................................................  مقدمه
  42  .....................................................................................................  اسالم تیجامع

  



 ناصر کبیرمجموعه مقاالت همایش بین المللی   8

  43  .....................................................................  شئون اسالم ۀپرداختن امامت به هم
  44  ........................................................................  قتیحق نیبرابر ا تیموضع اهل ب

  46  ....................................................................  موضع امام سجاد و امامانِ پس از او
  49  ...................................................................................  در هدف يمواز نیگزیجا
  51  ...................................................................  هدف نیبه ا دنیرس يائمه برا ریتداب

  52  .........................................  و امام سجاد در توسعه دانش فقه تیاهل ب يها  تالش
1 .اهم52  .................................................................................  )فقه( عتیشر تی  
  53  ..................................................  تیآن نزد اهل ب ۀانحصار دانش فقه و ادام. 2
  55  .................  .زدند  یکه در مدار آنها دور م یسانو ک یحکومت هانیمقابله با فق. 3
  58  .....................  امام در فقه يِبزرگ زمان به برتر هانیاعتراف دانشمندان و فق. 4
  58  ...........................................  بزرگ هانیورش فقپر يبرا یمکتب علم جادیا. 5
  61  ....................................................................................  آثار ماندگار دنیآفر. 6

  62  ......................................................................................................  کتاب فقه امام
  63  ....................................................  امامان پس از خود يامام سجاد برا يساز  نهیزم
  64  ...................................................................................................................  جهینت

  
  ریناصر کب یتبارشناس

  67  ...................................................................................................................  اشاره
  68  ..................................................................................................................  مقدمه

  69  ...................................................................................................  رینسب ناصر کب
  71  ..................................................................................................  ریاجداد ناصر کب

  72  ................................................................................................  عمر اشرف -1
  73  .................................................................................................  لقب اشرف

  74  ..........................................................................................  عمر اشرف هیکن
  74  ..........................................................................................  مادر عمر اشرف

  77  .....................................................  دیتر بودن عمر اشرف از برادرش ز مسن
  79  ..................................................................................  عمر اشرف تیشخص

  81  ...............................................  ×عمر اشرف و قیام برادرش زید بن علی



 9  سخن مجمع 

 

  81  ............................................  همایصلوات اهللا عل یو عل امبریصدقات پ یتول
  82  ....................................................................  مر اشرفع يرو انهیاعتدال و م

  83  ..........................................................................................  ینمونه آراء فقه
  84  ...............................................................................  ثیحد يمحدث و راو

  87  ..............................................................................  شرفعمر ا اتیمدت ح
  87  ..............................................................................  وفات عمر اشرف خیتار

  89  ....................................................................................  فرزندان عمر اشرف
  90  ..........................................................................  عمر اشرف اصغر بن یعل -2
  94  .......................................................  بن عمر اشرف یبن عل يحسن شجر -3
  98  ................  »صاحب طالقان«بن عمر  بن علی بن قاسم یابوجعفر محمد صوف ه،یدیامام ز

  101  ........................................................  )يشاعر؛ عسکر یعل( ریپدر ناصر کب
  104  .................................................................  ریعموها و عموزادگان ناصر کب

  106  ......................................  ابوالحسن احمد میمستظهرباهللا مانکد ه،یدیامام ز
  108  ...........................................................  ابوالقاسم جعفر دیباجه عموي ناصر کبیر

  111  ..........................................................................................  ریمادر ناصر کب
  112  ......................................................................................  ریبرادران ناصر کب

  115  .....................................  اهللا یابوالفضل جعفر بن محمد الثائر ف هیدیامام ز
  116  .....................................................................................  يریگ جهیو نت يبند جمع
  120  ..................................................................................................................  منابع

  
  ناصرالحق یدتیعق ،یاسیس يکردهایرو

  آن يدهاامیطبرستان و آثار و پ انیرهبر برجسته علو
  126  ................................................................................................................  مقدمه

  127  ........................................................................................  معرفی و بررسی منابع
  132  .........................  قناصرالح يها  تیفعال نیطبرستان بستر نخست انیحکومت علو

  135  ............................................  رانیناصرالحق در شمال ا یاسیس يها  تیآغاز فعال
  136  ....................................  لمیو د النیناصرالحق در گ یاسیس یدتیعق يها  تیفعال

  139  ...............................................  در طبرستان انیحکومت علو يایناصرالحق و اح



 ناصر کبیرمجموعه مقاالت همایش بین المللی   10

  141  .............................................  ناصرالحق یینها يالیو و است یداخل يها  يریدرگ
  143  ......................................................  یاسیقدرت و شکاف در قدرت س يواگذار
  146  ...................................................................  ناصرالحق و بازگشت آرامش ریتداب
  148  .........................  ناصرالحق یهنگو فر یعلم يها  تیاز قدرت و فعال يریگ  کناره
  149  ..................................................................................................................  منابع

  149  ...........................................................................................  منابع چاپی) الف
  152  ..........................................................................................  یمنابع اینترنت) ب

  
   )یـ فرهنگ یاخالق کردیبا رو( ریناصر کب یاز زندگ یلیتحل

  154  ...............................................................................................................  دهیچک
  155  ................................................................................................................  مقدمه
  156  .........................................................  )ریناصر کب(  یعل حسن بن یاجمال یمعرف
  157  ........................................................................  ریناصر کب یاصول اخالق یبررس
  158  ...........................................................................................  عفو و گذشت. 1
  159  ...........................................................  در عمل يداریو پا تیثبات شخص. 2
  160  ......................................................................................  ردستانیرفتار با ز. 3
  161  ...........................................................................  انسان يبرا يگذار ارزش. 4
  161  .......................................................................................  یتواضع و فروتن. 5

  162  ............................................................  و گسترش علوم و معارف يساز فرهنگ
  163  ...........................................................................  ریناصر کب یجهاد فرهنگ. 1
  164  ................................................................  یمراکز آموزش نینخست سیتأس. 2
  166  ......................................................................................  میقرآن کر ریتفس. 3
  166  .............................................................  عیدر گسترش تش رینقش ناصر کب. 4

  168  ....................................................................................................  ریآثار ناصر کب
  170  .................................................................  ریمات ناصر کبو مناقب و کرا لیفضا
  172  .................................................................................................................  جهینت

  173  ..................................................................................................................  منابع
  



 11  سخن مجمع 

 

  رانیناصر اُطروش در شمال ا یاجتماع ،یفرهنگ يکردهایخدمات و رو
  176  ................................................................................................................  مقدمه

  177  .........................................................  رانیو ناصر اطروش در شمال ا انیعلو. 1
  179  .............................................................مجاهد و مجتهد یوش امامناصر اطر
  180  .......................................................................................................  آثار ناصر

  181  ...................................ناصر اطروش یاجتماع ،یفرهنگ راتیو تأث کردهایرو. 2
  181  .................................  رانیناصر اطروش بر فرهنگ و مذهب شمال ا راتیتأث

  182  .........................ناصر اطروش یبر اساس رفتارسنج یغیتبل يها وهیش یبررس
  183  .............................................................  مردم میو تکر یشخص يمدار اخالق
  184  .....................................................  شانیبه امور ا یدگیبا مردم و رس يروادار

  185  .................................................................................  یصلح با مخالفان مذهب
  187  ....................................................................................................  یستیز ساده

  187  ................................................................................................یخواه عدالت
  188  .....................................................................  ناصر یغیتبل يبه سفرها ینگاه

  190  ........................................  ناصر اطروش یو علم یاجتماع ،یخدمات فرهنگ. 3
  190  ....................................................................................  نشر و گسترش اسالم

  191  .....................................  از انتشار اسالم توسط ناصر ندگانسینو يها  گزارش
  193  ....................................................................................  ساخت مساجد متعدد

  195  ......................................................  ینیعلوم د ايیو اح یمجالس علم یبرپای
  196  ....................................................................................  مجالس شعر يبرقرار

  200  ..................................................................................................................  منابع
  

  رانیشمال ا انیعلو یفرهنگ خیتار ۀمطالع يبرا یخط يها نسخه تیاهم
  204  ...............................................................................................................  چکیده
  205  ................................................................................................................  درآمد
  207  ....................................  آنها ییشناسا یو چگونگ یایران يدیز یخط يها نسخه

  215  ..............................................  رانیا انیدیز راثیمنحصر به فرد از م يا مجموعه
  225  .........................................................  تازه یاز قرن هشتم و اطالعات يدیز خهیمش



 ناصر کبیرمجموعه مقاالت همایش بین المللی   12

  230  ......................................................................................  خهیمش ةسندینو تیهو
  232  ................................................................  یرانیا يدیز یعلم يها خاندان یبرخ

  243  .....................................................................................................  فهرست منابع
  

  »اتیالناصر«در  یمرتض دیس ينظر یدر مبان یکاوش
  247  ................................................................................................................  مقدمه

  249  .................................................................................................  ریدربارة ناصرکب
  253  .......................................................................................  اتیالناصر يها یژگیو

  259  ....................................................................  یمرتض دیس یمنابع استنباطات فقه
  276  ...........................................................................................................  نامه کتاب

  
  يعشر  با مذهب اثنا سهیدر گذشته و حال در مقا يدیمذهب ز

  279  ............................................................................  آن يها  یژگیو و هیدیظهور ز
  283  .....................................................  هیدیز انیاختالف و انشعاب در م يها  زهیانگ
  288  ........................................................................................هیه، معتزله و حنفیدیز

  293  ...............................................................................  هیو امام هیدیز یثیمنابع حد
  295  .................................................................  مراجعه به آن تیو اهم يدیز راثیم
  300  ...  یمشترك و نقش آن در گسترش روابط متقابل، وحدت و همبستگ راثیم يایاح

  305  ..................................................................  یاسالم يداریو ب هیدینسل معاصر ز
 311  ..................................................................................................................  منابع



 13  سخن مجمع 

 

  
  
 
  
  
 
  
  

  

  سخن مجمع

و متّکی بر منبـع وحیـانی    |که تبلور اسالم ناب محمدي^ مکتب اهل بیت
 است، معارف سترگی را دربردارد کـه از اتقـان، اسـتدالل و منطـق قـوي برخـوردار      

علمـوا محاسـن کالمنـا     نّ الناس لوإف«: باشد و مطابق با فطرت سلیم انسان هاست  می
ایـن مکتـب غنـی و نـورانی، در پرتـو      ). 275، ص 2ج ،عیون اخبارالرضـا ( »التّبعونا

و نیز مجاهدت هزاران عالم و فقیه، برومنـد و   ^عنایات الهی و هدایت ائمه اطهار
  .فراگیر شده است

و تأسـیس نظـام   ) ره(المی به رهبري حضـرت امـام خمینـی    پیروزي انقالب اس 
جمهوري اسالمی با محوریت والیت فقیه، توجـه بسـیاري از انسـان هـاي آزاده بـه      

  .خصوص مسلمانان را به این مکتب جلب نمود
اسالمی بود که به  ایرانمولود این دگرگونی مبارك در ^مجمع جهانی اهل بیت
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در سـال  ) مد ظله العالی(اي  ت اهللا العظمی خامنهابتکار مقام معظم رهبري حضرت آی
تأسیس شد و تاکنون خدمات شـایانی را در تبلیـغ و تـرویج معـارف قـرآن و       1369
  .انجام داده است^و حمایت از حریم قرآن کریم و پیروان اهل بیت^ بیت اهل

در راستاي رسالت خود جهت ارتقاي شناخت و آگـاهی   ^مجمع جهانی اهل بیت
و تحکیم بیت شیعی، بـا همکـاري نهادهـا و مؤسسـات علمـی،       ^اهل بیتپیروان 

همایش بین المللیِ بزرگداشت عالم و سیاستمدار برجسته جهـان اسـالم، ناصـرالحق    
 با عنایت به واگذاري مسئولیت کمیته علمی همـایش . را برگزار می نماید) ناصر اطروش(

 موعه مقـاالتی را در خصـوص  به معاونت امور فرهنگی مجمع جهانی، این معاونت مج
شخصیت، حیات، آثار و مکتب فقهی ناصر، مذهب زیدیه، وجـوه مشـترك امامیـه و    

کمبود منابع، فرصت محدود و قلّت پژوهشگر در ایـن  . تدوین کرده است... زیدیه و 
با ایـن وصـف،   . حوزه مطالعاتی، دشواري هاي بسیاري را در این مسیر پیش رو نهاد

  . عه مقاالت با اتقان و تعمق بیشتري تدوین و منتشر گرددتالش شده این مجمو
سید علـی  در اینجا الزم می دانم از تالش مستمر دبیر علمی همایش جناب آقاي 

و نیز از مدیر و دبیر محترم پژوهشکده مطالعـات راهبـردي   . نژاد تشکر نمایم موسوي
مد اسماعیل نباتیان، آقایان حجه االسالم و المسلمین دکتر محسن رضوانی و دکتر مح

همچنـین از نویسـندگان،   . معصومی کمال سـپاس را دارم سید ابراهیم و جناب آقاي 
مترجمان، ارزیابان به ویژه رئیس اداره ترجمه جناب آقاي کرمانی و همه عزیزانی که 

  .کنم تشکر می ،ما را در تدوین، آماده سازي و چاپ این اثر یاري رساندند
  زایی نجف لک

  ^بیت ور فرهنگی مجمع جهانی اهلمعاون ام



 
 
 

  )مدظله(اهللا جوادي آملی حضرت آیتبیانات   گزیده

  در دیدار اعضاي کمیته علمی همایش ناصرکبیر 

أعوذ باهللا من الشیطان الرجیم، بسم اهللا الرحمن الـرحیم، أعظـم اهللا أجورنـا و    
دام اسـت و  اسالم وقتی به ایران آمد خیلی روشن نبود که اسالم ناب ک. أجورکم

سربازان و افسران مسلمانی کـه  . قرآن و عترت با حرف چه کسی هماهنگ است
ایران شدند که سرزمین عقل و درایـت بود،ایرانیـان فهمیدنـد    وارد سرزمین وسیع

هاي اساسـی دارنـد، لـذا بـدون جنـگ پذیرفتنـد، وگرنـه اگـر ایـران           اینها حرف
ایـران هـیچ وقـت    . شد پیروز می ها بجنگند به حسب ظاهر یقیناً خواست با آن می

دچار شرك و الحاد نشد؛ اگرچه مثل یونان خیلی نتوانست بـراي توحیـد شـهید    
بدهد و افالطون و ارسطو تربیت کند، ولـی مثـل هنـد هـم نبـود کـه بـه دنبـال         

براي اینکه جایگـاه ایـران در منطقـه روشـن شـود، ایـن       . پرستی حرکت کند بت
خاورمیانه گرفتار الحاد یا شرك بود، یا . کنم بیین میرا ت) یونان، ایران و هند(مثلث
مـا نَعبـدهم إِالَّ   «: گفتنـد  یـا مـی   1»إِن هـي إِالَّ حياتُنَـا الـدنْيا   «: گفتند خدایی نیست می

و کنارها بعـد از    البته در گوشه. این اُفت و آفت خاورمیانه بود 2.» ليقَربونا إِلَى اللَّـه 
                                                      

 .29انعام، . 1

 .3زمر، . 2
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وجود مبارك ابراهیم سالم اهللا علیه . افراد موحدي هم بودند طوفان حضرت نوح
که ظهور کرد با استدالل و برهان در همان منطقه، گروه بسـیار انـدکی را موحـد    

حتی نتوانست عمویش را هدایت کند؛ یعنی برهان اقامه کـرد کـه کـاري از    . کرد
حضـرت  . دها و اصنام و اوثام ساخته نیست، اما برهـان حضـرت اثـر نکـر     ستاره

. ابراهیم وقتی آن براهین را اقامه کرد و دید براهین اثر نکردند، دست به تبـر بـرد  
فَجعلَهـم جـذاذاً إِالَّ   «: رود کند با تبر جلـو مـی   آن کسی که هر خطري را تحمل می

 ـمبعد از آن جریان، تا حـدودي ایـن عمـل حضـرت در عـده اي اثـر        1.»كَبيراً لَه
یک عده  2.»... أَنْفُسهِم  فَرجعوا إِلى*  فَسئَلُوهم إِن كانُوا ينْطقُون«: فرماید می. گذاشت

اما زمامداران الحاد و شرك توطئه کردند که حضرت ابراهیم را از سر . آگاه شدند
تَُکم(یرا بر پا کردند وقتی که میدان آتش. راه بردارند ه وا آل فرمان  3،)حرِّقُوه و انْصرُ

همین که آتش به گلستان تبدیل شد، وضع 4.»برداً و سالماً  يا نار كُوني«: سیدالهی ر
گرچه آن روز مثل امروز امکانات اطالع رسانی نبود،اما خبر آن قدر مهم . برگشت

بعد از آن ملحدان و مشرکانی . ترین مدت، خاورمیانه را فراگرفت بود که در کوتاه
ابوریحـان  . گفتنـد، بـه فکـر توحیـد و اهللا افتادنـد      می 5»الدنْيا إِن هي إِالَّ حياتُنَا«که 

کار حضرت ابراهیم خلیل، سالم اهللا علیه،که در خاورمیانه اتفاق : گوید بیرونی می
                                                      

 .58انبیاء، . 1

 .64و  63انبیاء، . 2

 .68انبیاء، .  3

 .69انبیاء،  .4

 .29انعام، . 5
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رقُـوه  ح«یونانیان به دنبال آن مراسم  .افتاد، اول گروهی را که بیدار کرد، یونان بود
تَكُمهوا آلانْصُر كُوني«ل و به دنبا» و الماً  يا نارس داً وربیدار شدند و بـراي حفـظ   » ب

نوشیدن زهر کار آسانی نبود،اما شخصیت بزرگی . توحید نیز پیشگام شهادت شد
لذا نتیجـه شـهادت سـقراط    . مانند سقراط براي حفظ توحید آن زهر را می نوشد

گرچـه ایـران   . بیدار کردپرورش ارسطو و افالطون بود که کل آن منطقه را توحید 
را پذیرفت نه شـرك   ها ارسطو و افالطون تربیت کند، ولی نه الحاد نتوانست مثل آن

دادنـد   به اعتقاد ابوریحان اگر عالمان هند نظیر عالمان یونان چهار تا شهید می. را
دیگر اکنون در این عصر بیداري و پیشرفت، گاوپرستی و موش پرسـتی در هنـد   

بنابراین ایران به لطـف الهـی اگرچـه    . وجود نداشت که سرزمین اسرارآمیز است
مثل یونان نبود که براي توحید شهید بدهد و ارسطو و افالطون تربیت کند، ولـی  

جریان زرتشـتیت هـم بـا توحیـد     .  زیر بار الحاد و شرك و امثال ذلک نیز نرفت
کنـد کـه مجوسـیان     مرحوم صاحب جواهر، رضوان اهللا علیه، نقل مـی . همراه بود

  . شان از دست رفت، و پیامبرشان نیز شهید شد کتابی داشتند و کتاب
حق و توحید را شنیده بودند، لذا وقتی اسالم وارد ایران شـد،  در واقع ایرانیان

هـر جـا سـربازان و افسـران رفتنـد مثـل       . منتظر بودند که پیام مسلمانان چیسـت 
امـا هـر   . ا طی کردندکردستان، ترکمن صحرا و بلوچستان، متأسفانه راه دیگري ر

جا سادات و بزرگواران رفتند مثل طبرستان، قم، گلپایگان و خوانسار، آنجـا مهـد   
اگر بنا بـود  . روید قدم به قدم امامزاده است لذا شما در طبرستان که می. تشیع شد

آنجا قدم بـه قـدم سـنگر    !که با جنگ و نبرد طبرستان را بگیرند هرگز ممکن نبود
و تک تک درختان سنگر هستند، امکان نداشت که عرب هـا  است، شیارهاي کوه 
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اما اجداد ما از این سادات اسـتقبال  . با قدرت نظامی بتوانند طبرستان را فتح کنند
گویند، از فاطمه زهرا، امام  طالب می کردند؛ اجداد ما دیدند که آنها از علی ابن ابی

  . دحسن و امام حسین می گویند، لذا آن بزرگان را پذیرفتن
اي در  ناصر صغیر و ناصر کبیراز همین بزرگان بودند کـه سـهم تعیـین کننـده    

... البته در آن دوره هنوز تفاوت شیعه دوازده امـامی، چهـار امـامی و   . داشتندتشیع
ناصر صغیر فرزند ناصر کبیر و جد مادري سید مرتضی و سـید  .خیلی روشن نبود

هـاي   تمام حوزه. استن اهللا علیها،رضوا دو بزرگوار فاطمه،  مادر این. رضی است
علمیه وامدار نجف هستند؛ یعنی اگـر نجـف نباشـد و خروجـی نجـف نباشـد،       

هاي علمیه مثل قم، مشهد، اصفهان و سایر شهرها، شـرق و غـرب را بایـد     حوزه
خروجی نجف، کتب اربعه، شرایع، جواهر، رسائل و مکاسب، کفایه و همه . بست
دیگر، نجف را سید مرتضی تربیـت کـرده و اداره   از سوي . هاي فقهی است کتاب
که البتـه  (در آنجاست  ×طالب نجف نه براي اینکه حرم مطهر علی بن ابی. کرد

است و مقبـول عنـد    قداست، عظمت و برکت حضرت امیر المومنین علی الرأس 
تر از نجف،شهر مدینه اسـت   و پربرکت ×طالب ، اما باالتر از علی ابن ابی)الکل

انـد، امـا آن شـهر هرگـز      آن جا آرمیـده  ‘صوم از جمله پیغمبراکرمکه شش مع
باشد نتیجـه   خروجی نجف را ندارد؛ وقتی زعیم حوزه علمیه مدینه اُبی بن کعب

اش همـین   اما زعیم حوزه علمیه نجف سید مرتضی است کـه ثمـره  . همین است
، حیات دارنـد خاندان ناصر کبیر نسبت به ایرانی ها حق . باشد برکات حوزه نجف می

تشیع را اینها ترویج کردند، اینها خاندان عصمت و طهـارت را بـه مـردم معرفـی     
  .ما باید این خاندان را احیا کنیم؛ کاري که در برگزاري این همایش دارید. کردند
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انقالب اسالمی وامدار این خاندان است، چراکه پرچمی که بر دوش انقالبیون 
اش یـا حسـین، یـا     در دفاع مقـدس هـم همـه   . دبود پرچم یا حسین و یا زهرا بو

اگـر خـداي   . آنها این مرز پرگهر را آن حفظ می کنند. حسین، کربال، کربال بودند
همین . ماند ناکرده کربال، کربال و یا حسین یا حسین نبود براي ما چیزي باقی نمی

مرز پرگهر در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم هم بـود، امـا بیگانگـان هـر     
. بنابراین، اینها شرف ماسـت، هویـت ماسـت   . دادیم استه اي داشتند انجام میخو

پس از انقالب هر جا سخن از تشـیع نـاب بـود همـراه امـام و شـهدا و انقـالب        
بودند؛اما هر جا سخن غیر بود مشکل داشتیم ماننـد بلوچسـتان، خلـق تـرکمن و     

ما وامـدار ایـن    بنابراین اگرهویت شناسی و حیثیت شناسی است،. خلق کردستان
در انقالب، اگر هفده شهریور آن همه شهید دادند بـاز هـم مـرگ    . خاندان هستیم

چهار تا راهپیمایی میلیونی در ایران در زمان انقالب به راه افتـاد  . دگفتن بر شاه می
که هر چهار تا به برکت سید الشهداء بـود؛ یکـی تاسـوعا، یکـی عاشـورا، یکـی       

حیثیت ما، آبروي ما، هویت ما، مملکـت مـا بـه    . بودصفر  28اربعین، و یکی هم 
ان شـاء اهللا بقعـه آن   . خاندان نسبت بـه مـا حـق حیـات دارنـد       و این. این است

متأسفانه این بقعه، نه لوحی دارد، نه . بزرگوار ناصرالحق یک قطب فرهنگی بشود
خواهـد، یـک نمـاز     آن جـا یـک رواق مـی   . اي، نه خادمی و نه رواقـی  شناسنامه

. خواهـد  خواهد، یک دعاي توسلی مـی  خواهد، یک دعاي کمیلی می اعتی میجم
آنجا احیا شده و به قطب فرهنگی تبدیل شود، آن وقـت خـودش را هـم تـأمین     

هـاي یمـن    چند سال قبل در مدرسه سعادت بعد از نماز یکی از این طلبه. کند می
تم، مقبره ایشان براي زیارت ناصر کبیر به آمل رف. به من گفت که من یمنی هستم
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ها او را امام  یمنی!بخش نبود؛ چرا این جوري است؟ و رسیدگی نمی شود رضایت
البتـه مشـهد را   . کنند آیند و ناصر کبیر را زیارت می مخفیانه به آمل می دانند و می

اآلن هم اگر اینهـا در  . کنند، ولی آمل مخفیانه و ناشناس می آیند علنی زیارت می
 هر جا مقاومت هست به برکـت اهـل بیـت   . برکت اهل بیت است یمن قیام کردند به

ان شاء اهللا با همکاري اوقاف محترم و شما، این همایش طوري باشـد کـه   . است
بقعه متبرکه به یـک قطـب فرهنگـی تبـدیل شـود و اگـرآن جـا چراغـی باشـد،          
زیارتگاهی باشد، نماز جماعتی برپا شود، دعاي توسل و دعـاي کمیلـی خوانـده    

در کنـار بقعـه   . کنـد  ماند و عظمـت آنجـا خـودش را حفـظ مـی      آن جا میشود، 
آن هم هنوز ناشناخته است و باید آن هم . ناصرکبیر، مرقد شمس آل رسول است

آن . شناخته شود که این بزرگوار کیست و چه ارتباطی با ناصـرکبیر داشـته اسـت   
اسـت   درست است که تخت جمشید یک سنگ قیمتی. شود  هم بازسازي و احیا

احیاي اینهـا کـاري   . کاري ساخته نیست ها و یک آثاري هم دارد، اما از این سنگ
امـا ایـن   . هـا را هـم بایـد حفـظ کـرد      البتـه آن . نکردند چه برسد به اموات اینهـا 

اي داشـته   بنابراین شـما ان شـاء اهللا یـک دبیرخانـه    . بزرگواران شرف دین هستند
. امام شناسی، زیدیه و فقه زیدیه احیا شـود باشید، سعی کنید مقاالت درباره امامت، 

 هـاي  بعد معلوم شود که سید مرتضی چگونه توانست از این بیت برخیزد و کل حوزه
همچنین برادر بزرگـوارش سـید رضـی کـه ایشـان اوالً      . جهان تشیع را اداره کند

آوري کـرده اسـت؛    ترین روش جمع بیانات حضرت امیر را به خوبی و با عاقالنه
ینکه وجود مبارك حضرت امیر المومنین، امیرانـه در برابـر اولـی و دومـی     براي ا
کرد  البالغه آن حرف ها را ذکر می هاي تندهاي دارد، اگر سید رضی در نهج حرف
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و خردمندانـه گـزینش     سید رضی بسیار عاقالنه. ماند اي چیزي نمی از نهج البالغه
وحدت را به هم بزند را ذکـر  هایی که ایجاد اختالف و تنش کند و  کرده و حرف
هاي نهج البالغـه مـال علمـاي سـنّی      درصد شرح 80لذا االن تقریباً . نکرده است

ابن ابی الحدید، که از بزرگان اهل سنت اسـت،درباره تـدوین مهـم تـرین     . است
کردم کمتر از چهارده سال حل شود، امـا اآلن   گوید فکر نمی شرح نهج البالغه می

ابن میثم بحرانـی در  . که بعد از ده سال این شرح پایان یافتکنم  خدا را شکر می
کنـد، منتهـا اسـم     موارد از ابن ابی الحدید نقل می  شرح نهج البالغه اش در خیلی

هاي ادبی و تاریخ، عین عبارت ابـن ابـی الحدیـد را آورده     وي در بخش. برد نمی
مـت و جـالل و   کند بـا عظ  است ابن ابی الحدید وقتی حضرت امیر را معرفی می

د و در جامعه اهل تسنن از حضرت امیر به عظمت و جـالل یـاد   کن شکوه یاد می
ایشان تالی تلـو قـرآن درسـت    . بنابراین سید رضی کار کمی نکرده است .شود می

 هاي دیگران هسـت امـا   مثل امام، رضوان اهللا علیه،که خیلی نقل در حرف. کرده است
 نقـل  ها حرف  اگر آن.  شی براي وحدت داشتایشان هیچ کدام را ذکر نکرده و تال

در سـوره  . خواهد بـود ها، کشتار، ترور و امثال اینها اش همین تکفیري شود نتیجه
اگر بحث علمی و اسـتدالل داریـد   . ها را فحش ندهید فرماید بتمی مبارکه انعام

چون بت  1.»وا اللَّه عدواً بِغَيرِ علْـمٍ و ال تَسبوا الَّذين يدعون من دون اللَّه فَيسب«: بگویید
هـا فحـش    گوید بـه ایـن بـت    وقتی سوره انعام می. پرست مقدس است پیش بت

تـرین   بنـابراین از خردمندانـه  . گوینـد  نگویید براي این است که آنها به اهللا بد مـی 
                                                      

  .108انعام،  .1
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ه نهج البالغـ مدبرانه آوري  کارهایی که آن روز اتفاق افتاد کار سید رضی در جمع
. را شیخ طوسی نوشته است)تهذیب و استبصار(هاي اربعه  دو کتاب از کتاب. بود

کند که سید مرتضی نیروهایی که استعدادشان خوب یا متوسط  بحرالعلوم نقل می
اي را که استعدادش بیش از دیگران است  ایشان یک طلبه. کرد بود را شناسایی می

. ماه دوازده دینار به او شـهریه داد او را خواست و آزمایش کرد، بعد در . شناخت
طلبه دیگري را آزمود، دید او استعداد کمتر نسبت به طلبه قبلی دارد، به او در ماه 

اي که دوازده دینار شهریه گرفته بـود، شـیخ طوسـی     طلبه. هشت دینار شهریه داد
شد، و آن کسی که هشت دینار شهریه گرفته بود، قاضی ابن براج از مفاخر شیعه 

این نیروشناسی کردن و استعداد شناسی کردن است که سید مرتضـی انجـام   . شد
شد و  دادند، وگرنه با فقر و فالکتی که شیخ طوسی داشت،  یک امام جماعت می

دیگر نمی توانست دو تا از کتب اربعه را بنویسد و قاضی ابن ابی البـراج نیـز بـه    
  . شیع و اسالم ناب هستندهاي آسمان دین و ت اینها جزء ستاره. همین طور است

ان شاء اهللا امیدواریم که با همت بلندي که داشـتید و داریـد خـدمات برتـري     
اگر ان شاء اهللا این دبیرخانه . انجام دهید و خروجی آن هم چند کتاب علمی باشد

اوقـاف محتـرم هـم    . هـاي مسـتمر ببریـد    توانید بهره در طول سال فعال باشد می
هاي سنگین هزینـه شـود،ولی    الزم نیست بودجه. یا کندهمکاري کرده بقعه را اح

هایی براي معرفـی ایشـان    یک نوشته. یک چراغ خوب باشد، یک قبر خوب باشد
همیشه از بلندگو آنجا اذان پخش . باشد، یک رواقی باشد، یک دعایی کمیلی باشد

بعد اگر یک ضریحی هـم بـراي زیـارت باشـد خـوب      . شود، اینها خیلی اثر دارد
براي غیر . اش را ما نوشتیم حضرت امام خمینی زیارت نامه دارد، زیارتنامه  .است
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ها  اي باشد، چون این زیارتنامه یک شناسنامه. شود زیارتنامه نوشت معصوم هم می
اآلن بیش از . خوانید یک زیارتنامه عامی است که هر جایی شما می. دو قسم است

همه زیارتنامه دارند؛ اما به استثناي  دویست، سیصد امامزاده در قم وجود دارد که
اي بـراي دیگـر امامزادگـان  قـم      ، زیارتنامه مـأثوره )س(حضرت فاطمه معصومه

. مفاتیح هم این را نقل کـرده اسـت  . زیارتنامه یک شناسنامه عمومی است. نیست
البته الزم نیست همه زیارتنامـه مـأثوره داشـته    . قسم دیگر زیارتنامه، مأثوره است

یک زیارتنامه حساب شده براي ناصرکبیر باشد که اسم خودش و پـدرش  . باشند
این کار ان شاء اهللا برکـات  . یک نماز جماعتی هم آن جا دائر شود. مشخص شود

قداست اینها، معنویت اینها این را باید بـاور کنـیم   . دنیا و آخرت را به همراه دارد
طهـارت اینهـا و   . ارنـد حق عظیمی بـه گـردن مـا د   . که اینها آدم کوچکی نبودند

البته اولین ثواب را امام و شهداء ببرند و بعـد شـما، چـون    . قداست اینها اثر دارد
  . آنها بودند که این عظمت و جالل و شکوه را به وجود آوردند

درباره مرقد شمس آل محمد که نزدیک بقعه ناصرکبیر است، هم مکان آن جا 
 کمک کند و یک مقدار هم اوقاف کمـک یک مقدار میراث فرهنگی . خیلی نمور هست

 اگر بشود تألیفاتش جمع کرده، احیـا . اینها منشأ برکت هستند. کند تا بازسازي شود
  .ماند اي براي ایشان نیز نوشته شود، اینها می اي تهیه شود، زیارتنامه شود، شناسنامه

موقوفات قبل از دوره پهلوي . مسئله مهم دیگر درباره وقف و موقوفات است
در دوره امالکـی،  . بوده است، اما در دوران پهلـوي همـه آنهـا رخـت بـر بسـت      

رضاخان تمامی زمین ها، مزارع و باغ هـاي خـوب را بـه زور و تهدیـد از همـه      
اما پس از انقالب، موقافات تـا حـدودي   . خریداري کرد و موقوفات از بین رفت
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یا مرده یـا نیمـه جـان    وقف . احیا شد، ولی متأسفانه وقف را نتوانستیم احیا کنیم
خوردنـد   فقط جلوي موقافـاتی را کـه مـی   . ما نتوانستیم وقف را احیا کنیم. است

سـرّش ایـن   . ما این قدر هنر نداشتیم که وقف را احیا کنیم. گرفتیم و احیا کردیم
است که وقف را درست نتوانستیم بشناسیم،وفرق صدقه جاریه و صدقه جامده را 

. بدانند که وقف صدقه جاریه است یا صدقه جامده خوب روشن نکردیم تا مردم
وقف را جوري گفتیم که وقف صدقه جامده شد؛ یعنی این که وقتی ملکی وقف 

تـوان نوشـت، جاریـه     شود تکانش داد، بلکه وقـف را عالمانـه مـی    شد دیگر نمی
عرصه را وقف کنید، عین را نگویید که مثالً اال و البـد  . توان نوشت نه جامده می
د این جا مغازه باشد، کـه اگـر یـک وقتـی مغـازه نشد،مدرسـه، درمانگـاه یـا         بای

 اما وقف را طوري نوشتند کـه نشـود تغییـر   . این صدقه جاریه است. بیمارستان بشود
 در حالی که کسی حاضر نیست این طـوري . شود صدقه جامده کاربري داد، این می

امروز این جـا خانـه   . دشو هر مالی باالخره بعد از چند سال عوض می. وقف کند
 شما آن عین را مقید نکنید، بستر را مقید کنید. است، پس فردا مؤسسه یا مدرسه شود

 امـروز . آید حالل و طیب و طاهر است که این وقف است و هر کاري که از این برمی
اگر این گونـه وقـف را در   . شود شود، پس فردا برج می خانه است، فردا مغازه می

  . کنند ن کنید که صدقه جاریه است نه جامده، مردم بیشتر رغبت میها بیا همایش
نظـام و  . سعی و کوشش شما بر حفظ خاندان عصمت و طهارت مقبول باشد

رهبر ما، مراجع ما، ملت و مملکت ما مشمول ادعیه این خاندان باشـد تـا ظهـور    
م والسـال . خداوند امام و شهدا را با پیغمبر خودش محشـور کنـد  . صاحب اصلی

  .اهللا و برکاته رحمةعلیکم و 



 
  
 
  

  مقدمه

با استعانت از خداوند متعال و با صلوات و درود بر پیامبر رحمـت و هـدایت   

و خاندان پاك و مطهرش که همواره در طول تـاریخ اسـالم    |محمد مصطفی

انـد،    پرچمداران حمایت از رسالت نبوي و تبیین کننـده شـریعت محمـدي بـوده    

یکـی از سـتارگان    اي از مقـاالت در بـاره    مجموعه یم که در آنگشای  دفتري را می

درخشان خاندان رسالت ناصرالحق حسن بن علی بن حسن بن علی بن عمر بـن  

شایسته دیده شد یادداشتی به عنوان مقدمه و . فراهم آمده است ×زین العابدین

ابتـدا   در این یادداشت. پیش درآمد در سه محور به خوانندگان محترم تقدیم شود

هـاي شـرقی خالفـت      تاریخ آشنایی مردمـان سـرزمین  مروري خواهیم داشت بر 

و به دنبال آن در بخش دوم به اجمال بـه شـرح   . اسالمی با علویان و تفکر شیعی

 احوال و شخصیت ناصر الحق توجه شده و در بخش سوم این یادداشت به اهداف

  .ن اشاره شده استو ضرورت برگزاري همایش و معرفی مقاالت و نویسندگا

امید که این مجموعه مورد قبول و استفاده اصحاب علم و دانش قـرار گرفتـه   
  .نواقص و کمبودهاي آن به دیده اغماض نگریسته شود
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  هاي شرقی خالفت اسالمی با علویان و تشیع  تاریخ آشنایی مردمان سرزمین

  از آغاز تا حکومت علویان طبرستان - 1

ي شرقی خالفت اسالمی با تشیع و اهل بیت پیامبر ها خراسان و دیگر سرزمین
قیـام   ،)ق 36ـ   41(پس از دوره کوتاه خالفت امـام علـی   . اند پیوند دیرینه داشته

و شهادت مظلومانه آن حضرت بـیش از  ) ق 60ـ   61(حماسی اباعبداهللا الحسین 
همه موجب آشنایی مردمان این مناطق تازه بـه اسـالم گرویـده را بـا اهـل بیـت       

مسلمانان این مناطق که از سیاست تبعیص نژادي امویان . فراهم آورد |یامبرپ
در نیمه دوم قرن اول . کردند هاي ضد اموي استقبال به ستوه آمده بودند از نهضت

هـاي    هاي مختـار و کیسـانیان و شـورش    حضور عناصري فعال از آنان در نهضت
  .نان استهاي سیاسی آ هایی از این دست فعالیت  خوارج نمونه

در دوره امامـت امـام بـاقر     ^بسط و گسترش حوزه علمی امامان اهل بیت
جـذب تعـداد بیشـتري از     موجـب ) ق114ـ   148(و امام صـادق  ) ق94ـ   114(

  .مردمان این مناطق به تشیع و آشنایی بیشتر آنان با تعالیم شیعی شد
فعال شدن مجدد جریان سیاسی شیعی در قالـب نهضـت زیـد بـن علـی بـن       

پـس از  . قمري نقطه عطفی در مبارزات ضد امـوي بـود   121در سال  ×سینح
شهادت زید در کوفه فرزندش یحیی بسوي خراسان حرکت کرد و آن سرزمین را 

و به دنبال آن  ×نهضت زید بن علی. هاي ضد اموي خود قرار داد  مرکز فعالیت
بر مردم ایـن   قمري تاثیري استثنایی 125قیام یحیی بن زید و شهادت او در سال 

اي که نقل شده مردم خراسان تا یک سال پسران تازه به   ها داشت به گونه  سرزمین
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یحیی بـن زیـد   . نامیده براي عزاي او لباس سیاه پوشیدند  دنیا آمده خود را یحیی 
برد از طرف مادر   می ×عالوه بر نسبی که از پدر به سید الشهدا حسین بن علی

  .حنفیه پیشواي شیعیان کیسانی بودهللا بن محمد نیز نواده ابوهاشم عبدا
، پس از شهادت یحیی و همزمان با اوج گیري احساسات ضد امـوي در خراسـان  

. قمري نقطه پایانی بر حکومت ظالمانه امویان بـود  132قیام ابومسلم خراسانی در سال 
ظالمانه هاي   اي دیگر سیاست  با روي کار آمدن عباسیان آنان نیز به زودي به گونه

 هاي بزرگی از مردمان مشتاق عـدالت ایـران زمـین     امویان را در پیش گرفتند و بخش
توان به حرکت یحیی بن   از جمله می. نیز به سلسله مبارزات ضد عباسی پیوستند

 ـ  193(هاي نخست خالفت هارون   همزمان با سال ×عبداهللا بن حسن بن حسن
 هاي البـرز   که به دلیل استقرار وي در کوهستاندر خراسان و دیلمان اشاره کرد ) ق 170

ولی در نهایت با فشار دسـتگاه  . نیز داده شد» صاحب الدیلم«مرکزي به وي لقب 
  .خالفت و اعطاي امان نامه، یحیی تسلیم شده و حرکت او به سرانجام نرسید

ـ   218(هاي مسـالمت جویانـه در دوره خالفـت مـامون       در پی اتخاذ سیاست
در خراسـان و بـه دنبـال آن مـوج      ×حضور امام علـی بـن موسـی   و ) ق 198

هاي شرقی نقطه عطف دیگري در آشـنایی هـر چـه      مهاجرت علویان به سرزمین
با شـهادت مظلومانـه آن   . پدید آمد |بیشتر مردم این سامان با اهل بیت پیامبر

قمـري و بـه دنبـال آن پراکنـده شـدن علویـان در منـاطق         203حضرت در سال 
 ،بال فاصله پس از مرگ مـامون . گرایش بیشتر به علویان فراهم شد   زمینهمختلف 

 ×علوي دیگري به نام محمد بن قاسم بن علی بن عمر بـن علـی بـن حسـین    
نهضتی فراگیر را در خراسان رهبري کرد که مرکـز آن طالقـان بـود و بـه همـین      
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ر خراسـان  دامنه گرایش به او عالوه ب. مشهور گشت» صاحب طالقان«مناسبت به 
قیام محمد بن قاسم توسط طاهریان سرکوب شـد  . شامل طبرستان نیز بوده است
  .ها بعد از او در منطقه گزارش شده است  ها بلکه دهه  ولی تاثیر قیام او نیز تا سال

از نسل زید شهید بـه نـام    ×طولی نکشید یکی دیگر از نوادگان امام سجاد
در عراق قیامی  ×بن علی بن حسینیحیی بن عمر بن یحیی بن حسین بن زید 

قیـام او  . سازمان داد) ق 248ـ   252(فراگیر را در زمان خالفت المستعین عباسی 
در . هـایی در شـمال ایـران داشـت      نیز که به دست طاهریان سرکوب شد بازتاب

کردنـد و پـس از     ها آمده است که مردمان آن سامان با احترام از او یاد می  گزارش
م او به فکر سازمان دهی حرکتی مشـابه بـر ضـد عباسـیان و عوامـل      سوکوب قیا

  .افتادند  دست نشانده شان یعنی طاهریان در آن سرزمین 

  حکومت علویان طبرستان  - 2

پس از سرکوب قیام یحیی بن عمر، مردمان مناطق مرکزي ساحل دریاي خزر 
ي پنـاه آورده  با دعوت از یکی سرداران علو» کجور«و » کالر«با محوریت منطقه 

قمـري بـا وي در سـعید آبـاد      250به نام حسن بن زید در رمضان سال » ري«به 
. را شکل دادنـد » علویان طبرستان«بیعت کرده و هسته اولیه حکومت ) مرزن آباد(

رسـد و بـه داعـی کبیـر       مـی  ×حسن بن زید که نسبش به امام حسن بن علـی 
هرهاي مهم طبرستان، همچون موفق به فتح ش» چالوس«شهرت یافت، پس از فتح 

شـد و تـا مرزهـاي خراسـان بـزرگ آن      » جرجـان «و » استرآباد«، »ساري«، »آمل«
 270بیست سال حکومـت او بـا فـراز و فرودهـایی در سـال      . روزگار پیش رفت
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قمـري ادامـه    287تـا   270قمري پایان یافت و برادرش محمد بن زید حسنی از 
تا در اطراف جرجان در میدان نبرد با سامانیان محمد بن زید نهای. دهنده راه او بود

بـا فاصـله   . کشته شد و براي مدتی حکومت علویان بر طبرستان دچار وقفه شـد 
حکومـت علویـان   » ناصر الحق«کوتاهی با نقش آفرینی حسن بن علی مشهور به 

براي بار دیگر بر طبرستان گسترده شد و این بار عـالوه بـر طبرسـتان، گـیالن و     
  .یز به حوزه حکومتی آنان افزوده گشتدیلمان ن

  حکومت ناصر الحق بر طبرستان و گیالن و دیلمان  - 3

 ×ناصر الحق حسن بن علی بن حسن بن علی بن عمر بن علی بن حسـین 
به طبرستان رفتـه  ) ق 250ـ   270(که در جوانی براي یاري حسن بن زید حسنی 

تا آخرین لحظات ایفـاي  ) ق 270 – 287(و بعد از او نیز در کنار محمد بن زید 
نقش کرده بود، بعد از کشته شدن محمد بن زید، به منطقه گیالن و دیلم رفـت و  

مردم آن منطقه که تا آن زمـان  . در آن سامان چهارده سال به تبلیغ اسالم پرداخت
اسالم را به صورت کامل نپذیرفته بودند، به دلیل مقام باالي علمی و برخورداري 

واالي انسانی و اسـالمی بـه دعـوت او پاسـخ مثبـت داده بـه وي       وي از اخالق 
. یـاریش کردنـد  » علویان طبرسـتان «گرویدند و در تشکیل مجدد حکومتی شیعی 

اي چهـارده سـاله     ناصر به عنوان دانشمندي عادل و رهبري مقتدر، پـس از وقفـه  
 احیا کرد و به عنـوان سـومین حـاکم علـوي     301دوباره این حکومت را در سال 

هاي شرقی گیالن نیز حکومت کـرد و    بر طبرستان، بر دیلم و بخش ها عالوه  سال
» آمـل «اش   سـالگی در مرکـز حکـومتی    74قمري در سن  304در نهایت در سال 

  .چشم از جهان فروبست و در همانجا به خاك سپرده شد
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  شرح احوال و شخصیت ناصر الحق

 از تولد تا حکومت - 1

 اي  اند که به دلیل ضـربه   قامت و گندمگون توصیف کرده ناصر الحق را فردي بلند
که به گوش او خورده بود دچار سنگینی گوش گشته و به همین دلیل به او لقـب  

وي در در دهـه سـوم قـرن    . داده شده اسـت » گوش سنگین«به معناي » اطروش«
قمري در مدینه منوره دیده به جهان گشـوده   230سوم و به احتمال قوي در سال 

پدرش علی بن حسن از دانشمندان . در خاندان علم و جهاد و اجتهاد بالیده بود و
و راویان حدیث و شاعران زمانه خود بوده که به دلیل احضار به عراق و اسـتقرار  

مـادر او بـانویی خراسـانی بـه نـام      . مشهور بـوده اسـت  » عسکري«به  معکسردر 
  .بوده است» حبیبه«

 علویان در زمـان خالفـت متوکـل    تعداد دیگر از پدر ناصر الحق احتماال همچون
 به عراق و سامرا احضار شده است و اگر حسن بن علی نیـز ) ق 232ـ   247(عباسی 

 دانیم کـه   می. به همراه او به عراق آمده باشد این اتفاق در سن نوجوانی او افتاده است
 260در سال او از مشایخ کوفه نقل حدیث کرده و همچنین بنابر نقلی از او، وي 

در سامرا حضور داشـته   ×قمري به هنگام شهادت امام حسن بن علی عسکري
این بدان معناست که او بخش اصلی جوانی خود احتمـاال بـیش از پـانرده    . است

سال را در عراق و احتماال در کوفه و بغداد و سامرا سپري کرده و بعد از شهادت 
در حالی که بـیش از یـک    قمري 260در سال  ×امام حسن بن علی العسکري

 دهه از تشکیل حکومت علویان طبرستان گذشته بود به شمال ایران مهاجرت کـرده 



 31  مقدمه 

 

 ناصر یکی از نقش آفرینان دوره حکومت داعی کبیر حسن بن زید و بـرادرش . است
گزارش شده در دوره حکومت محمد بن زید وي براي . محمد بن زید بوده است
هده داشته است و از محمد بن زید نقل شـده  را بر ع تمدتی سمت قاضی القضا

  .دانسته است  که او ناصر الحق را شایسته احراز مقام خالفت و رهبري می

  مجاهدي نستوه و مبلغی خستگی ناپذیر - 2

ناصر الحق شخصیتی مجاهد و سخت کوش بوده که در راه اقامه دین خـدا و  
به تبلیـغ و دعـوت    تالشی دریغ نداشته و همواره چگسترش حکومت عدل از هی

 دعوت بـراي «: اي اهداف خود را چنین بیان کرده است  وي در نامه. مردم مشغول بود
امر به معروف و نهی از منکر و احیاء آنچه از کتاب خدا مرده و از سنت رسولش 

گزارش شده که در ایام حکومت محمد بن زید وي براي تبلیـغ  . »دفن شده است
یشابور رفتـه و موفـق بـه جـذب نیروهـاي بسـیاري از       و مبارزه با مخالفانش به ن

لشکریان دشمن به صف مبارزان خود نیز شده بود ولی نهایتا دستگیر و محکـوم  
ها به گوش او اصابت کرده موجب کم   یکی از ضربه. به تحمل هزار تازیانه گشت

ناصـر در زیـر   . ملقب شـد » اطروش«شدن شنوایی او شد و به همین مناسبت به 
. هایی طاقت فرسا مقاومت کرده حاضر به افشـاي نـام یـاران خـود نشـد       شکنجه

 ناصر که شـوخ طبعـی  . اي زندانی کردند  سپس براي آزار بیشتر او وي را در شرابخانه
 کرد که در آن شرابخانه از بوي شراب قدرتمنـدتر از   خاصی داشت بعدها تعریف می

کردند   ور به خوردن شراب میاگر شما را مجب: کسی از او پرسید! گذشته شده بود
  !شدم و گناهش به گردن اجبارکننده بود  مند می  بهره: کردید؟ فرمود  چه می
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آویخت و بـه تبلیـغ و     مشهور است که او قرآن و شمشیر خود را به گردن می
 287پس از کشته شدن محمد بن زید نیز او در حالی در سـال  . پرداخت  جهاد می

گیالن رفت که مردم و حاکمان آن سامان تا آن زمان در  قمري به سرزمین دیلم و
ناصر الحق  .برابر اسالم مقاومت نشان داده بر باورهاي کهن خود پافشاري داشتند

با اخالق و موعظه حسنه و مالیمت و رفتاري اسالمی انسانی آنها را چنان شیفته 
ناصر الحق . خود کرد که در راه او حاضر به جانفشانی و از خود گذشتگی شدند

مردمان گیالن و دیلم نسـلی معتقـد بـه     در طول چهارده سال اقامت در منطقه از
اسالم و تشیع و مبارزانی سلحشور تربیت کرد کـه تـا قرنهـا در تـاریخ منطقـه و      

خاندان بویه و خاندان زیار که در قرن چهارم . جهان به صورت موثر ظاهر شدند
   .هایی از این نسل هستند  طرح بودند نمونههایی تاثیرگذار م  به عنوان خاندان

  شاعري چیره دستو  لفی پرکارؤم ،دانشمندي بزرگ - 3

او در این راه از محضـر  . ناصرالحق در علوم و معارف اسالمی متخصص بود 
انـد او    آورده. امامان شیعه، پدران خود و بزرگان تشیع اسـتفاده بسـیار بـرده بـود    

با قرآن و سنت و معارف اسالمی، بر کتـب دیگـر    عالوه بر تسلط بر علوم مرتبط
در مجلـس درس و نقـل   . ادیان آسمانی از جمله تورات و انجیل نیز مسـلط بـود  

هاي بسـیاري از او    نقل قول. کردند  حدیث او همه فقیهان و دانشمندان شرکت می
یه به شود و دانشمندان و امامان زید  در آثار شیعی به ویژه در منابع زیدیه دیده می

یکی از شاگردان او به نـام  . اش تصریح دارند  عظمت و بی نظیر بودن او در زمانه
. جمع آوري کرده است» الفاظ الناصر«ابوعبداهللا ولید سخنان او را در کتابی به نام 
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اي از   بـه نقـد و بررسـی پـاره    » مسائل الناصریات«نواده او سید مرتضی در کتاب 
هاي متعددي در باره آراء فقهـی او نوشـته     و کتاب فتاواي فقهی او پرداخته است

ها در میان شیعیان شمال ایران به عنوان متـون اصـلی فقهـی      شده و در طول قرن
به پیروان مکتب فقهی کالمی او که تـا زمـان تشـکیل دولـت     . متداول بوده است

» ناصـریه «صفویه در قرن دهم قمري همچنان در شمال ایران رواج و پیرو داشته 
  .شده است  گفته می

هاي مختلف علوم اسالمی تالیفات بسـیار داشـته کـه در      ناصر الحق در شاخه
 این تالیفـات در . برخی منابع نام یکصد و پنجاه کتاب و رساله او ثبت شده است

هاي مختلف علوم اسالمی همچون کـالم و عقایـد، فقـه؛ تفسـیر، حـدیث،        شاخه
  . استبوده .. ملل و نحل و ،تاریخ، انساب

هاي تاریخی نقل شـده و گفتـه شـده او      از ناصر الحق اشعار بسیاري در کتاب
دیوان شعري داشته و در کتابی مستقل حاوي هزار بیـت شـعر بـه تفسـیر قـرآن      

  .پرداخته است
هایی از آنها در منابع بعـدي    اگر چه از این آثار تعداد کمی باقی مانده ولی نقل

. الی در قرون بعدي تالیف شده، باقی مانده اسـت به ویژه آنچه توسط زیدیان شم
و » البساط«با نام به صورت مستقل هاي منتسب به ناصر دو کتاب   تاکنون از کتاب

  .منتشر شده است» االحتساب«

  سواري شجاع و حاکمی عادل تک - 4

آوري و شجاعت کم نظیر بوده و خود شخصا در نبرد بـا    ناصر الحق در جنگ
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بـه نمـایش      کرد و در نبرد با دشمنان شـجاعت بـی نظیـري     دشمنانش شرکت می
گزارش شده تنها در یکی از نبردهایش بیست هزار نفر از دشـمنانش  . گذاشت  می

  .به هالکت رسیدند
او در عین قدرت و صالبت در نبرد، شخصیتی مهربـان و در مقـام حکومـت    

محلـی اخـذ   پس از به قدرت رسیدن مالیاتهـاي گزافـی کـه حاکمـان     . عادل بود
در جمالتی تکان دهنده در اوج اقتـدارش خطـاب بـه    . کردند ملغی اعالم کرد  می

اي نیست و بر در سـراي مـن     اي مردم بین من و شما هیچ فاصله«: گوید  مردم می
بزرگان شما برادر من و جوانان شما فرزنـدان مـن هسـتند،    . نگهبانی وجود ندارد

  .»وگو با شماست   نها استراحت من گفتتنها همنشینان من دانشمندان شما و ت
محبوبیت او در میان مردم تا بدانجا بود که در زمانی که پس از مدتی کوتاهی 
دوري از آمل به این شهر برگشت مردم در استقبال از او چنان ازدحامی کردند که 

در آستانه مرگ نیز در حالی که برخی . گویا مرکب او را از زمین بلند کرده بودند
خواستند یکی از فرزندانش را جانشین خـود کنـد از ایـن کـار       طرافیان از او میا

  .خودداري و شخص دیگري را به عنوان کاندیداي جانشینی خود معرفی کرد
طبري و ابن اثیـر دو تـاریخ نـویس    . اند  همه مورخان از عدالت او سخن گفته

اند کـه    معرفی کردهمشهور در کلماتی مشابه ناصر را حاکمی عادل و نیکو سیرت 
  .مردمان همچون عدالت و پایداري او هرگز ندیدند

  حکیمی واعظ و پهلوانی ورزشکار  - 5
آمیز و پندهاي تاثیرگذار بسـیاري از ناصـر الحـق نقـل شـده       جمالت حکمت

اي که بـراي آن    اي مردم ما در این دنیا مسافریم و خانه«: گوید  در جایی می. است
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گویـا بـه آن رسـیده و در آسـتانه ورود بـه آن      . ماسـت  آفریده شدیم پـیش روي 
پس با کردار نیک خود زاد و توشـه فـراهم کنیـد چـه اینکـه راه بهشـت       . هستیم

زنم و   من هرگز خودم را گول نمی. توان آن را طی کرد  دشوار است و با تالش می
ارم دهم و بدون کردار نیک طمع بهشت ندارم و تردیدي ند  با آرزوها فریبش نمی

که هر کدام از ما اهل رفتار ناپسند و ظلم باشد عذابش دو چندان است چرا که ما 
هـاي خیـر     فرزندان کسی هستیم که دیگران را به هدایت راهنما بوده و به دروازه

پس ما در . ها را بیان کرده است  رسانده و این دین را بنیان نهاده و احکام و سنت
   ».مپیروي از او از همه سزاوارتری

کرد او به پـرورش    ناصر الحق تنها به پرورش روح و قواي معنوي بسنده نمی
نقـل   .قواي جسمانی و ورزشهایی که جسم را نیرومندتر کند نیز بی توجـه نبـود  

است او در حالی که عمرش حدود هفتاد سال بود قبل از جلسه درس و در حالی 
ورزش  ب خود نشسته در میدانکه عالمان و فقهیان منتظر و شاهد او بودند بر اس

  .پرداخت  شد و به رقابت با دیگر ورزشکاران می  چوگان حاضر می

  وفات ناصر الحق - 6

ناصر کبیر سرانجام در حالی که بیش از هفتاد و چهار سال از عمـر پربـرکتش   
قمـري در حـال سـجده در شـهر      304شعبان سال  25گذشته بود در شب جمعه 
د و براي او مزاري بنا ه شوي در آمل به خاك سپرد. آمل دیده از جهان فروبست

محمد بـن حسـن ابـن    . گردید که در طول تاریخ همواره مورد احترام بوده است
قمـري تـالیف کـرده از     613اسفندیار کاتب در کتاب تاریخ طبرستان که به سال 
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مزار متبرك ناصر و مدرسه و دار الکتب و اوقاف معمور و برقـرار در آنجـا خبـر    
. مقـیم در کنـار مشـهد او هسـتند    ، مجـاور بـه عنـوان    جمعیتـی اده و افزوده که د

 ظهیرالدین مرعشی نیز دویست سال بعد در اوائل قرن نهـم از آبـادانی مـزار و و   
  .مدرسه ناصر در آمل خبر داده است

  آنها همایش و معرفی مقاالت و نویسندگانبرگزاري اهداف و ضرورت 
 ر حد و اندازه ناصر کبیر بدون تردید یکی از وظـایف هایی د  یادبود از شخصیت - 1

 هـاي آینـده    کنونی و نسل   ما در راستاي معرفی مفاخر و بزرگان این سرزمین به نسل
هـاي    آمـوزي  تـوان درس   هاست که مـی   از رهگذر همین یادبودها و نشست. است

 بسیاري از شیوه و روش زندگی شخصی و منش حکومتی امثال این بـزرگ مـرد  
قطعا زندگی و سیره ناصر کبیر به عنوان بانی اسالم گیالن و دیلم و . تاریخ داشت

هـاي بیشـتري اسـت ولـی آنچـه        حاکم عادل مناطق شمالی ایران شایسته بررسی
توانـد اولـین     امین سال وفاتش به انجام رسیده می  اکنون پس از هزار و صد و سی
  . گام براي تحقق این مهم باشد

 شخصیت ناصر الحق مورد توجه و احترام ویژه شیعیان زیدیه کـه هـم  از آنجا که 
 کنند، نیز بوده و هست  اینک جمعیت قابل توجهی از آنان در کشور یمن زندگی می

 در راستاي تحقق همگرایی هر چه بیشتر میان پیروان مکتب تواند  میچنین بزرگداشتی 
 نزدیکی مبانی فکري و رویکردهاي ناصر الحق نمونه عینی و عملی. تشیع نیز موثر باشد

هـاي    اند میـان جریـان    در طول تاریخ دشمنان شیعه کوشیده. امامیه و زیدیه است
 گذاري خاصـی  مختلف شیعی القاي دشمنی و اختالف کنند و در این رویکرد سرمایه

ثر معرفـی  ؤم يها  یکی از پاسخ. در ایجاد تنش میان زیدیه و امامیه داشته و دارند
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هایی است که مورد قبول و احترام هر دو مذهب بوده و هـر یـک از دو     شخصت
سوالی که متوجه تفرقه افکنـان اسـت اینکـه اگـر     . دانند  مذهب آنها را از خود می

کننـد بـوده و هسـت پـس       می غت میان زیدیه و امامیه آنگونه که آنها تبلیااختالف
ی و جهـادي از خـود   چگونه هر دو مذهب ناصر کبیر را با عملکرد مشخص علم

اند؟ و آیا زیدیه با میراث فکري   دانند؟ آیا امامیه با جهاد و مبارزه مخالف بوده  می
ناصر کبیر خـط بطالنـی بـر       اند؟ نمونه  امامیه و امامان شیعه اثناعشریه بیگانه بوده

  .ها و نشان دهنده پیوند دو اندیشه امامیه و زیدیه است  این تفرقه افکنی
الصه اهداف ما را از برگزاري این همایش و انتشـار ایـن مجموعـه    به طور خ

  :توان در موارد زیر خالصه کرد  میرا مقاالت 
شخصیتی تاثیرگذار در تاریخ ایران زمین و نقـش او در اعـتالي    آشنایی با) 1

 این سرزمین

شخصیتی تاثیرگذار در عرصه سیاست و حکومـت و تجربـه او در    معرفی) 2
 عالم سیاست

معرفی دانشمندي بزرگ از دانشمندان جهان اسالم و تشیع و دستآوردهاي  )3
 علمی او

ایجاد پیوند میان نسل جوان امروز با دیرینه فرهنگ ایرانی اسالمی و شیعی ) 4
 گرایی افراطی این سرزمین در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی غرب و ملی

 ه دو مذهب امامیه و زیدیههمگرایی هر چه بیشتر میان مذاهب اسالمی به ویژ) 5

  معرفی مقاالت
در این مجموعه مقاالت که در فرصتی اندك و با تـالش ویـژه نویسـندگان و    
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وده است که با محوریـت شخصـیت   اندرکاران گردآوري شده سعی بر آن ب دست
اي از متخصصـانی کـه پـیش از ایـن در ایـن        الحق و خاندان او از مجموعهناصر

مقاله داراي شـرایط   هشتدر نهایت تعداد . تفاده شودخصوص آثاري داشتند، اس
  :شوند  انتشار برگزیده شد که به ترتیب و به اجمال معرفی می

اولین مقاله از استاد سید محمدرضا حسینی جاللی در بـاره امـام سـجاد زیـن     
استاد حسینی جاللی پیش از این نیز با دهها کتاب . ×العابدین علی بن الحسین

هاي مختلف معارف اسالمی از جمله تاریخ و حـدیث خـدمات     زهو مقاله در حو
علمی بسیاري داشته و از طرف دیگر مورد احترام دانشـمندان و بزرگـان مـذهب    

انتخاب این مقاله به دلیل پرداختن به نقش محوري امام سـجاد  . زیدیه نیز هستند
جـد اعـالي    در تاریخ اسالم و تشیع و به مناسبت آن بوده است که آن امام همام

ناصر الحق هستند و نسب ناصر از طریق ایشان به پیـامبر گرامـی اسـالم متصـل     
 دار طالیـه امـام سـجاد   «شود با عنوان   این مقاله که براي اولین بار منتشر می. است

به نقش آفرینی بی بـدیل آن حضـرت در   » اهل بیت ذهبفقه اسالمی بر اساس م
انتقال امامان از نسل ایشـان بـه مرحلـه     مرحله بعد از نهضت سید الشهدا و دوره
 .نهضت علمی و فرهنگی پرداخته است

بـه تفصـیل بـه    » تبارشناسـی ناصـر کبیـر   «و با نام  جانب اینمقاله دوم به قلم 
از . دودمان ناصر الحق از امام سجاد تا پدر ناصر و خانـدان آنهـا پرداختـه اسـت    

 ،و عقایـد و آثـار زیدیـه    نیز پیش از این در خصـوص تـاریخ   نویسنده این مقاله
 .ده استمنتشر شمقاالت و کتابهایی 

  :پردازند  سه مقاله بعدي به شرح زندگانی و ابعاد مختلف شخصیت ناصر الحق می
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لیفاتی در خصوص تاریخ تشیع و حضور دکتر مصطفی مجد که پیش از این تأ
عقیدتی ی رویکردهاي سیاس«علویان در شمال ایران از ایشان منتشر شده در مقاله 

هاي ناصر در   ضمن معرفی منابع مطالعاتی این بحث به بررسی فعالیت» الحقناصر
  .دوره حاکمیت خود وي پرداخته استشمال ایران از زمان حکومت حسن بن زید تا 

بـه تفصـیل بـه    » تحلیلـی از زنـدگی ناصـر کبیـر    «دکتر ابراهیم فالح در مقاله 
ه عنوان یک مبلغ اسالم و یک حـاکم  رویکردهاي فرهنگی و اخالقی ناصر کبیر ب

خـدمات  «موضوعی که از زاویه دیگري مورد توجه مقاله . مسلمان پرداخته است
نوشته جناب آقـاي سـید علـی    » و رویکردهاي فرهنگی، اجتماعی ناصر اُطروش

  .میراحمدي نیز قرار گرفته است
یرات وي در مقاله بعدي به ادامه میراث ناصر الحق در شمال ایران و امتداد تاث

 دکتر محمدکاظم رحمتی که آثار متعددي از ایشـان در این مقاله  پردازند  این منطقه می
هاي خطـی   اهمیت نسخه«در خصوص تاریخ اسالم و تشیع منتشر شده در مقاله 

ضمن اشاره به اطالعات موجود » براي مطالعۀ تاریخ فرهنگی علویان شمال ایران
ال ایران بیش از همه به برخی آثار خطی برجاي زیدي در شمتشیع  سابقۀدر باره 
شمال ایران به وِیژه آن دسته از آثاري کـه در خصـوص حضـور     آنان درمانده از 

در    افکند پرداخته و بر این اساس کوشـیده   ایشان در قرن هفتم تا دهم روشنی می
  .هاي کمتري داریم، اطالعات مفیدي ارائه کنند  باره این مقطع که آگاهی

 االسالم دکتر حمیدرضـا شـریعتمداري   فتمین مقاله در این مجموعه از حجهه
 به نوعی همچون» کاوشی در مبانی نظري سید مرتضی در الناصریات«تحت عنوان 

محور اصـلی ایـن مقالـه تـالیفی     . پردازد  دو مقاله گذشته به میراث ناصر الحق می
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میه در قرن پنجم سید مرتضـی  از عالم بزرگ اما »الناصریاتمسائل «نظیر با نام  بی
علم الهدي سید مرتضی و برادرش سید رضی جامع نهج البالغه از نوادگان . است

ناصر ضمن اداي احترام ویژه به سید مرتضی در کتاب مزبور . اند  ناصر الحق بوده
به بررسی برخی از آراء فقهی جد خود و مقایسه آنها بـا دیـدگاه امامیـه و    ، الحق

  .اهب اسالمی پرداخته استدیگر فقهاي مذ
 مین مقاله که همچون مقاله نخست اثري از استاد حسینی جاللیو سرانجام هشت

دانیم که مذهب زیدیه اشـتراکات    می. است به مذهب زیدیه اختصاص یافته است
بسیاري با مذهب امامیه دارد و در طول قرون متمادي عالوه بـر یمـن در شـمال    

روانی داشته و ناصرالحق نیز در این منطقـه بـه عنـوان    ایران نیز تا عصر صفویه پی
بـه   ناصـر هم اکنون نیز زیدي مذهبان از . امام و پیشواي آنان فعالیت داشته است
در این مقاله . کنند و به آثار او توجه دارند  عنوان یکی از امامان بزرگ خود یاد می

» ب اثناعشـري مقایسه با مـذه  درگذشته و حال در مذهب زیدي «و تحت عنوان 
تـرین نقـاط اشـتراك و اخـتالف دو      استاد حسینی جاللی ضمن بر شـمردن مهـم  

مذهب و تاکید بر اهمیت میراث مشترك به لزوم شـناخت صـحیح از یکـدیگر و    
افکنـی میـان دو    هاي دشمنان شـیعه بـراي تفرقـه    سازي تالش هاي خنثی  دیگر راه

  .اند  مذهب اشاره نموده

  نژاد يسید علی موسو
  ر کمیته علمی همایشدبی

 الحقبزرگداشت ناصر



  
  
  

  ^بر اساس مذهب اهل بیت دار فقه اسالمی طالیه ×امام سجاد

  سید محمدرضا حسینی جاللی
  کاظم حاتمی طبري: ترجمه

  مقدمه
 تـا  38( ^طالـب   العابدین علی بن حسین بن علی بن ابـی   حضرت امام زین

اي است؛ زیرا آن حضرت در مرحلـۀ    یژهدر میان دوازده امام داراي نقش و)     ه 95
پـس از رحلـت   . کـرد   اي دیگـر زنـدگی مـی     ، به شیوهوة مبارزاتیگذر از یک شی

 ×شیوة جهاد و مبارزه به دست حضرت امیرالمؤمنین |حضرت رسول اکرم

دنبـال  ×و سپس حضرت امـام حسـین   ×و پس از ایشان، امام حسن مجتبی
حمانه و کـار قـاتالن آن حضـرت بـه     ر  به حدي بی ×شد، شهادت امام حسین

انگیز بود که امامانِ پس از وي را وا داشت که شیوه، ابزار و رویکرد   قدري نفرت
به جهاد آشکار در بیان احکام و معـارف     ،مبارزاتی خود را از جهاد آشکار نظامی

  .شریعت تغییر دهند
از ایـن دو   البته در هر دو روش، یک هدف پنهان حفظ شده بود که هر کـدام 

ـل       ت الهـی اسـت، مکمشیوه، در راه تحقّق اصل امامت که استمرار اهـداف نبـو
  .یکدیگر باشند
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هـاي عملـی     این تحقیق، متکفّل بیان راهکارها و اهـداف ایـن تغییـر و شـیوه    
  .در تحقّق و اجراي آن است ×حضرت امام سجاد

  جامعیت اسالم

ـ      پایـان دهنـدة   بـه عنـوان   را  آن اسالم دینی است که خداونـد ـ عـزّ و جـلّ 
با آن بر پا داشته و هیچ کژي و انحرافـی   هاي آسمانی برگزیده، بشریت را  رسالت

هاي مورد نیاز براي کمال و سـعادت    در تعالیم خود تمام ویژگی. در آن راه ندارد
بشر را در زندگی دنیا گرد آورده که به نجات و رسـتگاري او در زنـدگی جهـان    

و از این رو، در بر دارندة همۀ امور مربوط بـه اعتقـادات و   . انجامد  می آخرت نیز
التزامات فکري و عملی انسان و نیز همۀ احکام و وظایف عملـی او اسـت؛ چـه    

  .مربوط به دنیاي انسان باشد یا مربوط به دینش
آنجـا کـه   . تبلور یافتـه بـود   |این امر، در سیرة مسلمانان عصر رسول خدا

همۀ این عقاید و الزامات زیسته بودنـد؛ کـه از جملـه سـر      درکنار آن حضرت با
بر آنان ) والیت(فرود آوردن آنها در برابر حکومت و صاحب اختیاريِ حضرتش 

از خود آنها نسـبت بـه خودشـان نیـز      |پیامبر اکرم است؛ یعنی پذیرش اینکه
ن آنها این چنین با آن حضرت زیستند تا قـانو . سزاوارتر و صاحب اختیارتر است

خدا را پیاده کردند که همانا شریعت و پایبندي به احکام آن اسـت؛ احکـامی کـه    
ها و احکام   بخشی از آن در کتاب خدا فرستاده شده و بخشی دیگر در میان سنّت

  .موجود است |پیامبر اکرم
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  پرداختن امامت به همۀ شئون اسالم

ارسـت و بـه   پس از مقام نبوت، مقام امامت نیـز از چنـین جایگـاهی برخورد   
کسانی را به عنوان امامان و پیشوایان پـس از خـود    |همین دلیل، رسول خدا

امامان نیز مانند پیامبر نسـبت بـه مـردم از خـود آنهـا نسـبت بـه        . برگزیده است
خودشان سزاوارتر و صاحب اختیـارتر هسـتند، امامـان امـین بـر دیـن و دنیـاي        

از این رو، این پیشوایان به تمـام  . نیز چنین بود |اند؛ چنانکه پیامبر اکرم  مردم
وظایفی که آن حضـرت در قبـال مـردم داشـت، همچـون راهنمـایی، هـدایت و        

کنند و بر امت واجب است که نسبت به آنها همان فرمـانبرداري    آموزش عمل می
لذا نظر تمام دانشنمدان بر این نکته  ..و انقیاد نسبت به آن حضرت را داشته باشند

ـی  «: است که مقام امامت پس از مقام نبوت عبارت است ازاتّفاق یافته  ریاست کلّ
و امـام کسـی اسـت کـه از چنـین ریاسـتی       » بر همۀ امور مربوط به دیـن و دنیـا  

  .برخوردار است
یعنـی در دوران خلفـا بـا همـین حقیقـت       |امت اسالم پس از پیامبر اکرم

بـر کرسـی خالفـت و      ـ  اي  از هر راه و با هر وسیله  ـ  زندگی کردند و کسانی که
جانشینی آن حضرت تکیه زده بودند خود را ولی و صاحب اختیار مردم و حاکم 

پنداشـتند و از طرفـی در     می شمردند و خود را مدیر امور دولت  بر دنیاي آنان می
نموده، براي   کردند، اقامۀ نماز می  امور مربوط به دین و احکام شرعی نیز ورود می

کردند و کسانی را که به لحاظ فقهی و احکـام و الزامـات     تعیین میمحاکم قاضی 
  .دادند  مقرر در شرع با آنها اختالف داشتند، مورد بازخواست قرار می
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که ما شیعیان معتقدیم آنها به وصـیت و تصـریح آشـکار     ^امامان اهل بیت
را  جانشینان و خلفاي منصوب از جانب خداوند بوده و او آنـان  |پیامبر اکرم

حاکم و مستولی بر امور دولـت  «: پیشوایان امت قرار داده است، باید چنین باشند
و تعیـین کننـدة حـدود و    ] شـرعی [کننده بر احکـام    و داللت] سیاسی[و رهبري 

اگر امامت و پیشوایی آنها فاقد هر کدام از این اجزا و شـرایط  . متولّی اجراي آنها
  .»معنا است  دین باشد یا به دنیا ـ بیها باشد ـ خواه مربوط به   و ویژگی

  برابر این حقیقت موضع اهل بیت
 چشم از جهـان  |اي که پیامبر اکرم  از همان نخستین لحظه ^ائمۀ اهل بیت

فرو بست، همواره بر این واقعیت و حقیقت تأکید داشتند؛ زیرا حقّ امامت الهی و 
 ذیر و درخشان براي آنها ثابتناپ  جانشینی نبوي با دالیل و اسنادي آشکار و خدشه

 و از این رو، چون کارها. پنداشت کسی به مخالفت با آن برخیزد  بود و هیچ کس نمی
 ×در سقیفۀ بنی ساعده بر خالف این مبنا انجام شد، اعتراض و تقبیح امیرالمـؤمنین 

و گروهی از اهل بیت، نخستین گام روشن و صریح در این راستا بـود بـر کسـی    
آشکارا ) سالم اهللا علیها(ندکه سرور زنان جهانیان حضرت فاطمۀ زهرا پوشیده نما

ـ که هنوز در گوش تاریخ طنین افکن اسـت   هاي خود  و در برابر همگان با فریاد
اي و هـر    کننـده  راه بـر هـر اسـتدالل    هـایش   او بـا خطبـه  . ـ به بیان آن اقدام کـرد 

 ر صدماتی که در همـین راسـتا  اي و هر حرف و حدیثی بست تا اینکه در اث  گوینده
هایی که با وي شد، با ارثی غصب شده، پهلـویی شکسـته و     به او رسید و دشمنی

  .بازویی که اثر تازیانه چون بازوبندي بر آن نقش بسته بود، از دنیا رفت
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از حقّ خود محروم شد؛ ولی صبر کرد در حالی که خـار در   ×امیرالمؤمنین
دیـد؛ ولـی بـه      و میراث خود را بر باد رفته مـی چشم و استخوانی در گلو داشت 

 شدت به رعایت آنچه به آن سفارش شده و نگهداري از امانتی که به وي سپرده شده
او براي حراست و نگهبانی از اسالم اصول و فروع آن و براي . بود، اصرار داشت

 |دااینکه اهداف اسالم به دست منافقانی که با نام دین و همنشینی بـا رسـول خـ   
بودند، ریشه کن نشود، و هرگز موضع خود   هاي باال نفوذ کرده  به مقامات و پست

را ترك نکرد کارهاي آن منافقان را از نزدیک زیر نظر گرفت و نه تنها عرصـه را  
ریزي براي کاري مهم را آغـاز    براي تاخت و تاز آنان خالی نگذاشت؛ بلکه برنامه

هاي آماده بود تا در زمانی مناسـب بـه     در جانکرد؛ که همانا کاشتنِ بذر حقیقت 
هاي آماده همان گروه نیکـان از مـردان     این جان. اي نیکو بدهد  ثمر بنشیند و میوه

آگاه بودند که در هنگام ضرورت براي یاري حق ایستادند و از حامالن و حامیان 
  .ناقالن و راویانِ حق شدند و

کرد و از   اش را فریاد می  ب شدهدر طول این مدت، آشکارا حقّ غص ×علی
ـت و سـلطنت و  کسانی شکایت داشت  والیـتش تاختـه و فرصـت     که بر حاکمی

هاي ائمۀ اطهار را از امت اسالم سـلب    مندي از دانش  شکوفایی و پیشرفت و بهره
  .کرده بودند

امت به سوي او بازگشتند و سکّان حکومت را  آن هنگام که ×حضرت علی
د؛ شایستگی خود را بـراي احـراز ایـن مقـام اثبـات کـرد و برابـر        به دستش دادن

کـه دسـت   ) قاسـطین (و سرکشـان تجاوزکـار   ) نـاکثین (جنایتکارانِ پیمان شکن 
) مـارقین (پروردگانِ آن دوران تاریک بودند، ایستاد و بقایاي ابلهانِ خارج از دین 
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اینها به او داده  براي جهاد با |وي فرمانی را که پیامبر اکرم. را پراکنده ساخت
بود، اجرا کرد و با آنان بر سر حقّ امامـت خـود جهـاد کـرد؛ همچنانکـه رسـول       

  .با مشرکان بر سر اصل حقّ نبوت خویش جنگید |خدا
رسید  ‘نوبت به دو نوادة پیامبر یعنی حسنین ×پس از امیر المؤمنین علی

 این چنین |کرمکه حقّ امامت خود را اثبات کنند؛ امامتی که در سخن پیامبر ا
  :بر آن تصریح شده بود

ا؛  د ع ا أَو قَ ام ان قَ ام ا إم ماین دو امام و پیشوا هستند چه قیام کنند یـا در خانـه   ه
  .بنشینند

ــ چـه بـا همراهـی و      پیامبر با این سخن خود، امامت ایشـان را اثبـات کـرد   
اثـر نافرمـانی و    فرمانبرداريِ امت اسالم، براي به دست گرفتن آن قیام کنند یا در

ارتداد مردمان از ایشان، در خانه بنشینند ـ البته این دو امـام نیـز هرگـاه یـاورانی      
گـاه کـه     هرچند اندك یافتند، براي به دست گـرفتن ایـن مقـام قیـام کردنـد و آن     

یاورانی نیافتند، در خانه نشستند؛ ولی هرگز از ابراز اینکه امامت حقّ آنها است و 
اند، کوتاه نیامدند تا اینکه هـر دو    به ناحق مقام آنها را غصب کردهمعاویه و یزید 

با دشمنی غاصبان و یاري نکـردنِ یـاران، قربـانی ایـن جهـاد شـدند؛ در نتیجـه        
  .مظلومانه کشته شد؛ ×و حسین با سم به شهادت رسید ×حسن

  موضع امام سجاد و امامانِ پس از او
نـان جرأتـی، زیـر پـا نهـادن      به آن شکل فجیـع و بـا چ  ×کشتن امام حسین

جـویی آشـکاري بـا احکـام خـدا و        مرزهاي الهی، دشمنی با رسول خدا و مبارزه
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این فاجعه حد فاصل میان اسالم و عقاید و شرایعِ آن با عدل و . عرف جامعه بود
  .انصاف و رأفت و مهربانی و احسانی بود که مردم از این دین توقّع داشتند

یکـی از اصـحاب آن    |نـوادة رسـول خـدا    که فرزند اسـالم،  ×حسین
حضرت، حامل اسالم ناب و کامل تمام اعتقادات و شرایع آن است؛ اسالمی کـه  

و از دهـان مبـارك آن    |آن را همراه بـا شـیر مـادر مسـتقیم از دامـان پیـامبر      
اگر چنین حسینی آشکارا در روز روشن کشته شده، . حضرت دریافت کرده است

ببرند و کسی به مخالفت با این جنایت برنخاسـته،   وي را همچون گوسفندي سر
تـوان امیـد     به چـه کسـی مـی   ! جلوگیري نکرده و هیچ صدایی بلند نشود و از آن
کیست که بتوانـد ایـن آب رفتـه را بـه جـوي       از این دین حمایت کند؟ بست تا

اي فریـاد    برگرداند؟ چه کسی خواهد توانست در طلب کمترین حقّ ضـایع شـده  
توانـد حـقّ     که حق رهبري و حکومت را از وي ربوده باشند، آیا مـی  کند؟ کسی

توانـد حـقّ غصـب شـدة خـود را از        گمشدة خود را بجوید؟ آیا چنین کسی مـی 
  غاصبان طلب کند؟
نشان داد که امت اسالم تا چه حد از این تفکّر که اسـالم   ×قتل امام حسینِ

دور مانده بودند و اصال چیزي از احکام دین و حکومت دنیا را با هم در بر دارد، 
تـوان ایـن سـکوت و کـرنش برابـر        وگرنه چگونـه مـی  ! دانستند  این حقیقت نمی

را  ×ستمگران فاسد را تفسیر کرد؟ در چنین وضعیتی معناي سخن امام حسـین 
  :یابیم که فرمود  در می

و باید اسالم را بدرود گفـت  ؛ يزِيد مثْلِ لٍاومةُ بِو علَى اِإلسلَامِ السالم إِذْ بليت اُأل
  .آن گاه که امت به حاکمی چون یزید دچار شدند
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  :را خواهیم دانست که فرمود ×و معناي سخن حضرت امام صادق
بعـد از شـهادت امـام     ؛وارُثُکَ وا وقُحلَ اسالنَّ نَّإِ مثُ ... نِیسحالْ دعب اسالنَّ دتَرإ

  .شان زیاد شد  پیوستند و جمعیتبهم سپس مردم . .. دندهمه مردم مرتد ش× حسین
شد، جهـاد    در چنین اوضاع دشواري که میان مردم هیچ یار و یاوري پیدا نمی

این جهاد، تنها راه براي اداي تکلیف . شکل گرفت ×العابدین  حضرت امام زین
 و این تکلیف، حفـظ و حراسـت از از اصـول و   . امامتی بود که بر گردنش داشت

ها بـه    فروع اسالم و عقاید و شرایع آن بود؛ چرا که ایشان تنها کسی بود که چشم
تـرین    رفت که به عنـوان صـاحب خـون و بـزرگ      او دوخته شده و از او توقّع می

در کنار . در جهان به یاري دین بشتابد |شخصیت از میان خاندان پیامبر اکرم
. جایاي زیبایش را همگان شنیده بودنداینها، او داراي فضل و دانش بوده، آوازة س

پس سزاوارترین کس بود که دست به کاري در سطح و شـأن مسـئولیتی کـه بـر     
صد البته که او نیز به حق این تکلیف سـنگین را بـه بهتـرین    . اش بود، بزند  عهده

به تفصیل در این » جهاد االمام السجاد«ما در کتاب خود با عنوان . شکل انجام داد
  .ایم  بحث کردهباره 

از آنچه از احوال امت به او رسیده بود که از عقیدة حق دسـت  ×امام سجاد
 برداشته، از وظایف خود در برابر مقام امامت شانه خالی کرده و از معرفت و شناخت

دستگاه حاکم نیز از این حالت مردم . برداري کرد  اند، بهره  حقّ امام رویگردان شده
ن دلیل، به تصریحات امام مبنی بر اینکه خـود را امـام بـر    آگاهی داشت و به همی

امـام  . داد  کرد، چندان اهمیتی نمی  حق و امامت را منحصر در اهل بیت معرّفی می
زد و از   شناخت، به صراحت از امامت خـود دم مـی    که این حالت را به خوبی می
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سزاوار تصـدي ایـن   اینکه هم به لحاظ شایستگی ذاتی و هم به دالیل معتبر نقلی 
هاي مختلـف    ها و دعاهایش و در مناسبت  او در خطبه. گفت  مقام است، سخن می

اسـت تـا کسـی    ^ بیـت  داشت که مقام حکومت بر مردم، مقـامِ اهـل    اعالم می
. نپندارد که او از مطالبۀ حق امامت خود دست کشیده یا از آن کوتاه آمـده اسـت  

ی خود امام ـ بتواند آن را از خود جدا  منصب امامت چیزي نیست که کسی ـ حتّ 
کرده و از آن دست بردارد؛ زیرا این لباسی است که خداوند آن را بـر انـدام امـام    

بنابراین، رویگردانیِ امت از امام و امامـت،  . پوشانیده و بر وي اثبات نموده است
ك آشـکا       نه آن را نفی می ري کند و نه زایل؛ هرچند که امـام سـاکت بـوده، تحـرّ

  .نداشته و به دلیل نداشتن یار و یاور در راه بازپس گرفتن حقّ خود کاري نکند

  جایگزین موازي در هدف
را از منصبش در حکومت دنیوي کنار زدنـد و از ایفـاي نقـش     ×وقتی امام

بـراي مبـارزه بـا     ×الهـی وي در ایـن عرصـه جلـوگیري کردنـد، امـام سـجاد       
خـود جهـادي دیگـر در راه ویـران کـردن      عصر   هاي اموي و مروانیِ هم  حکومت

  . گیري از آنان آغاز کرد  ها و گرفتن فرصت تصمیم  هاي این حکومت  بنیان
و به دست گرفتن زمام آن، نوع دوم مبـارزه را   براي احیاي امر امامت ×امام

این، همان امامت شرع اسالم . پیش گرفت که امامت در عرصۀ مسائل دینی است
ائمه در رهبري و هدایت مردم به سوي دین و اجراي قـانون   و اثبات حقّ شرعی

الهی است که خداوند آن را به نص صریح و صحیح به پیـامبرش وحـی فرمـوده    
رسول خدا نیز آن را براي ائمۀ پس از خود به ارث گذاشته است که آن را . است
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از هر کـس   یعنی خاندان وحی منتشر سازند؛ چرا که آنها ها  ترین سرچشه  از زالل
  .تراند  دیگري به آنچه در درون این خانه هست آگاه

 هاي حاکم بر جامعه نیز اهتمام چندانی به امور شرعی و دینـی   از دیگر سو، قدرت
  :نداشتند؛ همچنانکه معاویه در آغاز خالفت خود به این امر تصریح کرده و گفت

خوانید و روزه بگیریـد،  یدم تا شما را وادارم که نماز بگبه یقین من با شما نجن
  .بلکه تنها از این روي با شما نبرد کردم تا امیر و و حاکم شما باشم

آنها براي اینکـه مـردم را   . خلفایی که پس از وي آمدند نیز بهتر از این نبودند
 داشتند و تظاهر به پایبندي به اسالم و شـریعت   بفریبند، برخی ظواهر شرعی را بر پا می

از . الی که نسبت به امور دینی ناآگاه و بلکه با آن مخـالف بودنـد  کردند؛ در ح  می
ورزیدنـد؛ ولـی     شد که به احکام شرعی اهتمام می  این روي، اگر کسانی یافت می

 مادام که کاري به حکومتشان نداشته، مزاحمتی براي تخت پادشاهیشان ایجـاد نکـرده  
یوانی که در داخل دربارشـان  یا با منکراتی از قبیل شهوترانی و پیروي از غرایز ح

  .دادند  خاستند، به آنها اهمیتی نمی  پیوست به مخالفت بر نمی  به وقوع می
نیز درست از همین زاویه انجام شد تـا حـال    ×فعالیت مبارزاتی امام سجاد

که شرایط براي تحقّق آن جنبه از امامت فراهم نیست، این جنبه از منصب امامت 
ض حکومت را تحقق بخشد و در هاي وقت نیز در امـان بمانـد؛     عین حال از تعرّ

هایی را تهدیدي براي سـلطنت و پادشـاهی     هاي وقت چنین فعالیت  زیرا حکومت
آوردند و به دو دلیل اطمینان داشتند که این کارها تأثیري بـر    خود به حساب نمی
  :حکومتشان ندارد

کـس جرئـت و جسـارت    به دلیل ترس و وحشت حاکم بر امت، هـیچ  . یکی
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کرد، سرنوشتی   و هر کس چنین می. ابراز مخالفت و مبارزه با حکومت را نداشت
هاي حرّه و توابین را سازمان دادند یا ابـن اشـعث و     جز سرنوشت کسانی که قیام

  .نداشت که همگی نابود شدند و یار و یاوري نیافتند×زید شهید
هاي آنان را با شریعت توجیه   مخالفتها کسانی را یافته بودند که   حکومت. دو
وعاظ السالطین با دادن فتواهاي باطـل و سـاختن احادیـث دروغـین،     . کردند  می

ساخت و بزرگ کـردن فقیهـان و   . دادند  کارهاي غلط حاکمان را صحیح جلوه می
هاي بزرگ قضاوت و فتوا و بلکه امامت فقهی به چنین کسانی در آن   دادنِ سمت
  .چنین کردند »زهري«آسان و معمول بود؛ چنانکه با  دوران بسیار

  تدابیر ائمه براي رسیدن به این هدف

مراحل زیـر را   ^حضرت امام سجاد و ائمه ×پس از شهادت امام حسین
  :براي رسیدن به این هدف اتّخاذ کردند

 یت شریعت و تعیین موجبات اهمیت آن؛راهنمایی امت به اهم

است و نزد آنان نیـز  ^ نزد اهل بیت و تنها فقه صحیحاثبات اینکه دانش در 
 باقی خواهد ماند؛

 زدند؛  مقابله با فقیهان حکومتی و کسانی که در مدار آنها دور می

 ؛در دانش و فقه ^واداشتن فقیهان بزرگ زمان بر اعتراف به برتري اهل بیت

 ایجاد مکتب علمی براي پرورش نسلی از فقیهان بزرگ؛

 .گارخلق آثار ماند

ها حاصـل شـد، ظهـور یـک مکتـب فقهـی         اي که از این تدابیر و تالش  نتیجه



 ناصر کبیرمجموعه مقاالت همایش بین المللی   52

ها و به دور از اهداف و اغراض سیاسی و منافع شخصی آنهـا    مستقل از حکومت
 این مکتب، با تکیه بر نص صحیح و تعبد به آن به عالوة اصول گرفته شـده از . بود

 اینها. قل و منطق بود، بنیاد نهاده شدکه موافق با قرآن کریم، سنّت، ع ^خود ائمه
 هایی بود جوشان بـراي   هایی پرآب براي سیراب ساختن اهل علم و چشمه  آبشخور

هایی   به عبارت دیگر، سرشاخه. خاصی وارد نشده است آنچه که در بارة آنها نص
شـک، نـادانی، نبـود نـص        کلّی هستند که براي حلّ مسائل مکلّفـان در صـورت  

مجمل بودنِ دلیل، تعارض دالیل با یک دیگر و بروز مشکل و ابهام در  خاص، یا
  .اند  ها وضع شده  میان دلیل

الفراغ یا مسائل خـالی از   منطقـة به همین دلیل است که در فقه شیعه چیزهایی 
نیازي به قیاس ظنّی و مصـالح مرسـله کـه بـر     . شود، وجود ندارد  دلیل نامیده می

اینهـا همـه   . وجود نـدارد  خواهی از فکر بشري استوار استاجتهاد به رأي یا نظر
بـه معنـاي نقـص و     نزد فقه اهل بیت مردوداند؛ زیرا فرض وجود چنین مسائلی،

موجب  قانون اسالم یا کوتاهی در فراگیري و قابلیت آن است که خود ناکارآمدي
  .بروز شک در ربانی بودن و خاتمیت این دین خواهد شد

  بیت و امام سجاد در توسعه دانش فقههاي اهل   تالش

  )فقه(اهمیت شریعت . 1

نیمی از دین است؛ زیرا دیـن  ) قوانین و احکام شرعی(چنانکه گفتیم شریعت 
الي زنـدگی شخصـی،     شـریعت در البـه  . اي از قوانین و اعتقـادات اسـت    آمیخته

ي او کند که چه چیـزي بـرا    خانوادگی و اجتماعی یک مسلمان ورود و تعیین می
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حالل و کدام چیز برایش حرام است، انجام کدام عمل بر وي الزم و تـرك کـدام   
عمل بر وي واجب است؛ بنابراین، بر وي واجب است که از احکام شـریعت در  
بارة تمام آنچه اطراف او وجود دارد و آنچه به سود یا به زیـان او اسـت، اطـالع    

به امر شریعت پـس از اعتقـاد    از اینجا است که ضرورت همت گماردن. پیدا کند
فرسـتاده اسـت، بـه روشـنی      |به اسالم و التزام به آنچه خداوند بر پیـامبرش 

اي است که یک مسلمان مکلّف از وابستگی دینی   این، همان میوه .شود  آشکار می
هـاي    شود تـا میـوه    وسیله مزرعۀ او در دنیا آباد و پر ثمر می  چیند و بدین  خود می
  .را در آخرت برداشت کنداش   رسیده

نسل اول مسلمانان از دین که همـان التـزام و پایبنـدي بـه امامـت در عرصـۀ       
. ریاست و حکومت است، گریختند و اجـراي آن از حـد توانشـان بیـرون رفـت     

ـه     ت به سوي نیمۀ دوم دین گرایش یافت کـه احکـام عملیبنابراین، عنایت و هم
ـف اسـت و همـان       هماست و این همان شریعت است که از م ترین واجبـات مکلّ

  .در آن اوضاع اتّخاذ کردند ^رویکرد سیاسی است که ائمه

  انحصار دانش فقه و ادامۀ آن نزد اهل بیت. 2

دارد کـه دانـش     روایات صریحی در حد استفاضه از این واقعیت پرده بـر مـی  
ت از آن جملـه اسـ  . وجود دارد |صحیح همان دانشی است که نزد اهل بیت

  :این سخن
بيتي إِن علياً عالم هذه الْأُمة و الْعلْم يتَوارثُ و لَيس يهلك منَّا أَحد إِلَّا تَرك من أَهلِ 

 ـهلْمثْلَ عم لَمعي نـت بـود و دانـش او بـه       ×بـه یقـین علـی   ؛ م دانشـمند ایـن ام
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میرد مگر اینکـه از میـان خانـدان      ما نمی رسد و احدي از  فرزندانش به میراث می
  .تنهد که داراي دانشی همچون اوس  خود کسی را از خود به یادگار می

  :فرمود  خود نیز می×امام علی
دونی ق نْ تَفْ لَ أَ ب ونی قَ لُ پیش از اینکه مرا از دست بدهید از من بپرسید ؛...س...  

شست؛ مردم دورش ن  می |نیز در مسجد رسول خدا×امام حسن مجتبی
پرسشـگران را فـرو    عطشپرداخت که   شدند و ایشان به بیان مطالبی می  جمع می

  .کرد  اي را قطع می  نشاند و حجت و برهان هر گوینده  می
مجلسی داشت  |نیز در مسجد جدش رسول خدا×حضرت امام حسینِ

  : گفت  ویه میکه حتّی توجه دشمنان را نیز به خود جلب کرده بود تا جایی که معا
  .اي وجود ندارد  در این مجلس هیچ سخن بیهوده و یاوه

  :پرداخته و گفت ‘ابن عمر نیز به تعریف و تمجید از حسنین
هسـتند و دانـش را چنـان از ایشـان دریافـت       |این دو پسر رسـول خـدا  

  . نهد  اي غذا در دهان جوجگان خود می  اند که پرنده  کرده
  :چنین اقرار کرده است ^رة اهل بیتابن ازرق خارجی نیز در با

  .اند  هاي اسالم و ستارگان احکام  آنها نور افکن
متّصـل   |دانش خود را بـه دانـش جـد خـود رسـول خـدا       ^اهل بیت

آن حضرت نیز به وحیِ آسمانی اتّصال داشت که از طریق جبرئیـل و از  . اند  کرده
  :رمودف  آمد؛ هرکدام از ائمه در این باره می  جانب خدا می

حديثي حديثُ أَبِي و حديثُ أَبِي حديثُ جدي و حـديثُ جـدي حـديثُ رسـولِ     
 م حدیث ؛ اللَّـهم و حدیث جدحدیث من حدیث پدرم و حدیث پدرم حدیث جد
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  .رسول خدا است
  : گوید  این شعر شاعر شیعی در این زمینه است که می

   ثُهميدووالِ أُنَاســاً قَــولُهم وحــ  

  

  ئربج ننَا عدی جوـارِی  يرـنِ الْبلَ ع  

  

جـد مـا از   : و والیت مردمانی را پذیرا شو که سخن و حدیثشـان ایـن اسـت   
  .جبرئیل و او از خداوند روایت کرد

  .نیز به لحاظ تبلیغی و اجرایی بیشترین تأکید را بر این جنبه داشت×امام سجاد

  زدند  متی و کسانی که در مدار آنها دور میمقابله با فقیهان حکو. 3

با یاران و یاوران ستمگران به ویژه کسانی که لباس اهـل علـم را بـه     ^ائمه
دانستند، به شدت مبارزه کرده آنهـا را   می تن کرده و خود را به این طایفه منتسب

 در نامـۀ  ×امام سجاد. دانستند  در ستم و تجاوزِ آن ستمگران شریک و سهیم می
  :اي به زهري از فقیهان دربار اموي و مروانی، نوشت  کوبنده

و سـهلْتَ   ،أَن آنَستَ وحشَـةَ الظَّـالمِ   :و اعلَم أَن أَدنَى ما كَتَمتَ و أَخَف ما احتَملْتَ
الْغَي طَرِيق تَ   ،لَهنَـود ـينح نْهم كنُوبِد،    د ـينح لَـه ـكتابإِج يـتَ وع،    فَنِي أَنـا أَخْـوفَم

نَةالْخَو عغَداً م كوُء بِإِثْمتَب تَكُون،   ـةلَى ظُلْمِ الظَّلَمع كانَتا أَخَذْتَ بِإِعمأَلَ عتُس أَن و ...
هِممظَالى محر وا بِكارقُطْباً أَد لُوكعج سلَي ؟أَ و  ونربعراً يجِس إِلَـ بِـ و ك مـاهلَاي؟ى ب  و

هِملَّماً إِلَى ضَلَالَت؟س هِمياً إِلَى غَياعد، مبِيلَهكاً سالاِء ،سلَملَى الْعع الشَّك بِك لُونخدي،  و
هِمالِ إِلَيهالْج قُلُوب بِك ونقْتَادلُغْ أَ ،يبي یصَقْفَلَم هِمائزَرو، وى أَعلَا أَقْو و  ونإِلَّـا د انِهِم

هادإِصْلَاحِ فَس نلَغْتَ ما بمداري و   و بدان، کمترین چیزي که تو آن را پوشیده می !م
ترسـناك بـودن   : اي این اسـت کـه    ترین بار گناهی که بر دوش خود کشیده  سبک
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ستمگر را در انظار کمرنگ و بلکه به انس و نزدیکی بدل کرده، با نزدیک شدن به 
پس . اي  اش، راه ستمگري را برایش آسان نموده  و دادن پاسخ مثبت به خواستهاو 

من از چیزي به این اندازه بیم ندارم که تو فردا بار گناهت را در کنار خائنـان بـه   
اي مـورد    دوش کشی و به سبب آنچه از راه همکاري با ستمگران به دست آورده

آنان تو را محور سنگ آسـیاي خـود   آیا چنین نیست که ... بازخواست قرار گیري
خود برسند؟ یـا   اهدافاند تا با عبور از تو به   اند؟ یا از وجود تو پلی ساخته  کرده

کننده به سوي گمراهی آنانی   هایشان؟ و تو دعوت  نردبانی براي رسیدن به گمراهی
کنند و   یپویی و آنان به واسطۀ تو مردم را به دانشمندان بدبین م  و راه ایشان را می

بنـابراین، واالتـرین وزیـران و    ! نماینـد   هاي مردمان نادان را به خود جلب مـی   دل
اي که تـو در زیبـا جلـوه      تواناترین یارانِ ستمگران نیز نخواهند توانست به اندازه

  !اي، منشأ اثر باشند  دادنِ فسادشان کار کرده
  :در پایان این نامه فرمود×امام

گزاریم کـه مـا را از     پس ما خدا را شکر می؛ لَّذي عافَانَا مما ابتَلَاك بِهفَنَحمد اللَّه ا
  .اي در امان داشت  ابتال به بالیی که تو بدان گرفتار آمده

آن حضرت همچنین در پاسخ به کسانی کـه در برخـی مسـائل فقهـی بـا وي      
  :فرمود  کردند، می  مشاجره می

لَى منَازِلنَا لَأَرينَاك آثَار جبرئيلَ في رِحالنَا أَ فَيكُون أَحد أَعلَم يا هذَا إِنَّك لَو صرتَ إِ
هـاي مـا بیـایی بـه یقـین آثـار جبرئیـل را در          اي شخص، اگر به منزل؛ بِالسنَّة منَّـا 

  هایمان به تو نشان خواهم داد، آیا کسی به سنّت از ما داناتر است؟  خانه
  :از اهل عراق فرمودیا به مردي 
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    لْـمالْع ـتَقَانَا النَّـاسرِنَـا اسيود نيلَ مئربج ناطوم نَاكيلَأَر ينَةدنَا بِالْمنْدكُنْتَ ع ا لَوأَم 
  ؛ !ا؟فَتَراهم علموا و جهِلْنَ

هایمان بـه تـو نشـان      بدان اگر در مدینه نزد ما بودي جاي جبرئیل را در خانه
  !دانیم؟  نمی دانند و ما  پنداري آنها می  دادم، آیا می  یم

با پایبندي به شریعت، زمام آن را از دست کسانی که بـه  ×بدین ترتیب، امام
ــا   ــرا آنه ــرون آورد؛ زی ــد، بی ــابع زالل آن متّصــل نبودن ــات و  من ــه آراء و نظری ب

است، تکیه ده آنها نازل نکر]  حقانیت[دلیلى بر هاي عقلی که خداوند هیچ   مقیاس
ـت در طـول دوران    . کردند  می بدین ترتیب آن حضرت با انحراف فقیهانی کـه ام

  :فرمود  خلفاي باطل به آن گرفتار شده بودند، مبارزه کرده و با کمال صراحت می
صَةقُولِ النَّاقبِالْع صَابلَا ي اللَّه يند إِن،  لَـةاطاِء الْبالْآر قَـايِي  ،والْم و ةـدلَـا   ،سِ الْفَاس و

بِالْقيـاسِ و  ملُ عيان کَتَدى بِنَا هدي و من قْفَمن سلَّم لَنَا سلم و منِ ا ،يصَاب إِلَّا بِالتَّسليمِ
هـاي فاسـد بـه      هاي ناقص، نظریات باطل و قیاس  به یقین که با عقل؛ کالرأْيِ هلَـ 

آید، پس هر کـس    دین خدا جز با تسلیم به دست نمی دین خدا نتوان رسید؛ بلکه
شود و هر   در برابر ما تسلیم شد سالم ماند و هر کس از ما پیروي کرد هدایت می

  .شود  کس به قیاس و رأي عمل کند نابود می
  :نیز شنیدنی است سخن آن حضرت در تهدید منحرفان

 أَو ا نَقُولُهمم هی نَفْسف دجو نم و     ثَـانِی والْم عـبی أَنْـزَلَ السبِالَّـذ جاً، کَفَرری حنَقْض
ظالْع آنيالْقُر؛مَلم ع الَ ی وه گوییم یـا بـدان     و کسی که در دل خود از آنچه ما می، و
، ناخودآگاه به کسی که سبع المثانی کند] و تردید[احساس ناراحتى   کنیم  حکم می

  .کافر شده است) خدا(م را نازل کرده و قرآن عظی) سورة حمد(
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 کننده و مذاهب جعلی به شدت برخورد کـرد   هاي گمراه  چنین با پدیده  این×امام
هـایی سـاختگی     مذهب. به مبارزه پرداخت ^و با بدعت تقلید از غیر اهل بیت

ط حکومت ساخته و پرداخته شده بود و به برخی از یارانشان که به لحاظ  که توس
  .شد  ارتباط با آنان بودند، اعطا می  و به لحاظ نسبی بی ^ور از اهل بیتسببی د

هـاي گـواراي     زمان با ایـن کـار، منـابع جوشـان و سرچشـمه       آن حضرت هم
فرمـود کـه     شریعت را معرّفی کرده، امت را به تقلید از اهلِ شریعت دعـوت مـی  

  .است ^همان فقه اهل بیت

  رگ زمان به برتريِ امام در فقهاعتراف دانشمندان و فقیهان بز. 4

در  ×باعث شد فقیهان بزرگ اعتراف کنند که امام سجاد ×هاي امام  تالش
 ترین کـس در   میان تمام دانشمندان ـ حتّی علماي درباري و وعاظ السالطین ـ فقیه  

  :گوید  ابوحازم از زاهدان و فقیهان معروف است که در این باره می. زمان خود است
تر از علی بن الحسین نیافتم و کسـی را    از بنی هاشم را با فضیلت هرگز کسی

  .تر از او نیافتم  فقیه
ابن شهاب نیز که خود از جایگاه باالیی در دربار برخـوردار بـود، در بـارة آن    

حتی شافعی نیز که از امامـان اهـل   : حضرت همانند سخن ابو حازم را گفته است
  :گوید  سته، در بارة ایشان چنین میزی  سنت است و پس از آن حضرت می

  .است ^ترین کس در میان اهل بیت  به یقین علی بن الحسین فقیه

  فقیهان بزرگ ایجاد مکتب علمی براي پرورش. 5

به طالبان این دانش کـه   ^تالش کرد با آموزش فقه اهل بیت×امام سجاد
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ا در میان جامعـه  آن ر کردند،  در مدینه بودند یا کسانی که به این شهر هجرت می
در کنار این افراد، غالمان و کنیزان بسـیاري نیـز بودنـد کـه     . تبیین و منتشر سازد

 خرید و اموالی  یکساله می حضرت آنها را با هدف آزادسازي، پس از دورة آموزشی
شـوند و  کرد تا در مناطق مختلـف پراکنـده     را در اخیارشان گذاشته، آزادشان می

  .ام  نوشته در بارة آنها جهاد االمام السجاد«در کتاب . ر سازندتعالیم ایشان را منتش
آن حضرت همچنین دانش و آگاهی را در میان شاگردانی که در محضر درس 

کـرد؛    پراکنده مـی  در مدینه حضور داشتند، |ایشان در مسجد حضرت رسول
د و نامیـده شـدن  » قـرّاء «شاگردانی که از حضور آنها گروه بزرگی تشکیل شد که 

  .اند  تعدادشان را هزار نفر تخمین زده
ها را   قرّاء کسانی بودند که به برخورداري از دانش قرائت معروف بوده و کتاب

نامیده شدن آنها به این نام،  .خواندند با توجه به معارف قرآنی که در آنها بوده، می
پذیریم منظور حتّی اگر ب. منحصر به قرائت قرآن نبود. چنانکه امروزه معروف شده

از این نام، قاریان قـرآن باشـد، منافـاتی نـدارد کـه آنهـا در کنـار قرائـت قـرآن،          
هاي علمی نیـز بـوده باشـند؛ زیـرا معنـا        کنندة دیگر کتاب  دانشجوي فقه و قرائت

خواند ـ بدون اینکه کتاب دیگـري از     ندارد کسی را تنها به این سبب که قرآن می
  .باشد ـ به چنین نامی بخوانند هاي علمی را خوانده  کتاب

به عالوه که قاري قرآن باید قدرت درك معانیِ آن را داشته، به مقتضاي آنچه 
  .در قرآن است از اعتقادات و فقه و غیر آن عمل کند

، بر این داللت کنیم اها که معن  را بر هر کدام از این فرض» قرّاء«بنابراین، کلمۀ 
  :خوانیم  که در یک سند تاریخی می  پس هنگامی. دنددارد که این افراد اهل علم بو
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آمـد، قـرّاء از     از مدینه بیرون نمی )حج( تا علی بن الحسین براي رفتن به مکّه
آمدند، پس چون وي از مدینه خارج شد ما که هزار سوار بودیم   مدینه بیرون نمی
  .با او بیرون آمدیم

هـیچ  در رکـاب  نـه   بودنـد؛  ×قرّاء در رکاب امامهمه دلیل بر این است که 
کس دیگر از صحابه که تعدادشان در آن زمان بسیار بود و نه تابعـان بـزرگ کـه    

پـس انحصـار پایبنـدي قـرّاء بـه همراهـی بـا        . تعدادشان از صحابه نیز بیشتر بود
ـت ایشـان در       ×امام داللت آشکاري بر این معنا دارد که آنـان معتقـد بـه اعلمی

ادت مردم است که در سفر حج با کسی همـراه شـوند   مسائل حج بودند و این ع
  .تر باشد  که به مسائل حج از دیگران آگاه

فقیهی چون سعید بن مسیب بوده اسـت؛   وقتی بدانیم گویندة متن تاریخیِ باال
فقیهی که همگان به دانشش اعتراف دارند، ارزش اعتراف چنین کسی را بر دانش 

  .یابیم  آن حضرت به احکام در می
خش شدن افراد این مجموعه در میان امت، نتیجۀ اقدامات سـریع در مکتـب   پ

سعید بن جبیـرِ  : هاي بسیاري از این میان برخاستند که  چهره. است×علمی امام
ـت   ابن عباس که خود. از آن جمع است شهید حـرِ ام ت و ببرِ املقـب گرفتـه    1ح

م   : نهـا گفـت  است، چون مردم کوفه براي طلب فتوا نزدش رفتند بـه آ  آیـا پسـرِ اُ
  ].که از او فتوا بخواهید[در میان شما نیست؟ ) یعنی سعید بن جبیر(دهماء 

                                                      
یعنی دانشمند بزرگ و بحر به معناي دریا اسـت و هـر دو لقـب، نشـانۀ     ) ر وزن فکرب(حبر . 1

  ).مترجم(عباس در میان مسلمانان است   واالییِ مقام ابن
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کننـده    ابن عمر نیز چون از وي در بارة یکی از مسائل ارث پرسیدند، به سؤال
  .نزد سعید بن جبیر برو که او در محاسبۀ ارث از من داناتر است: گفت

در این سطح علمی باشد که دو فقیه از ×جادحال اگر یکی از شاگردان امام س
جز این ! صحابه مردم را به او ارجاع دهند، خود آن حضرت چگونه خواهد بود؟

  .ترین فقیه بالمنازع بوده است  نیست که آن حضرت بدون تردید داناترین و عالم

  آفریدن آثار ماندگار. 6

یراث علمی عظیمی است بر جا نهادن م ×هاي ماندگار امام سجاد  از فعالیت
  :اند  مند شده  ها از آن بهره  که نسل

 که سند انسانی بزرگی است و از مفاخر اسـالم  ×در کنار رسالۀ حقوق امام سجاد
آید، همچنین صحیفۀ سجادیه که از نـوادر اندیشـۀ اصـیل اسـالمی       می به حساب

ري شـده و  آو  هاي دیگري جمـع   است، دعاهاي دیگري نیز هست که در مجموعه
به نوعی ملحق به صحیفه است که به ترتیب، صحیفۀ دوم و سوم تا صحیفۀ هفتم 

اي علمی، عرفانی، تربیتی، و اخالقـی و    مجموع این دعاها، گنجینه. اند  نامیده شده
  .کند  نظیر است که امت اسالم نسل نسل به آن افتخار می  المعارفی بی دائرةبلکه 

دومین سرچشمۀ اندیشۀ اسالمی شمرده   ـ  کریم پس از قرآنـ   حدیث شریف
در ایـن   ×امـام . شود و روایت حدیث، ویژگیِ بارز فقیهانِ نسل اول اسـت   می

عرصه نقش بزرگی داشته است؛ زیرا دانشمندان علـم رجـال از یکصـد و هفتـاد     
ارتباط داشته و به صورت مستقیم از آن حضـرت   ×اند که با امام  راوي نام برده

  .خود نقل کرده است رجالاین را شیخ طوسی در کتاب . اند  ث کردهنقل حدی
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  .در راه جاودانگی حدیث به کار بست ×امام اي که  وقفه هاي بی شاز تال
  :می توان به این موارد اشاره کرد

  ؛اي که نوادة آن حضرت ابراهیم بن حسین اصغر آن را نقل کرده است  نسخه. 1
روایات نقل شده و » کتابِ جامعِ«ش حدیث به اي که در اصطالح دان  نسخه. 2

  .بندي ندارد  بندي و باب  این اثر، موضوع. منسوب به آن حضرت بوده، است 
3 .ـان    ×آن حضرت کتاب حدیث که داود بن علی بن بشیر، ابوسـلیمان ده

از عنوان این اثر بر می آید که حـدیث آن حضـرت   . آوري کرده  جمع کوفی آن را
  .انی در حدي بوده که آن را در مجلّد مستقلّی گرد آورده بودندبه لحاظ فراو

کنـد، ایـن اسـت آن      نکتۀ دیگري که بر فراوانیِ حدیث آن حضرت داللت می
ذهبـی شـرح حـال ایشـان را در کتـاب       .اند  نامیده» حافظان بزرگ«حضرت را از 

  .آورده است الحفّاظ ةتذکر

آن حضـرت کـم   : سی کـه بگویـد  پاسخ کوبنده اي است به ک همۀ این موارد،
است کـه او را   ×کرده است و این ظلم آشکاري بر آن حضرت  حدیث نقل می

  .قلیل الحدیث به شمار آورد
در یک مجموعه گـردآوري شـود تـا دلیلـی     ×کنیم احادیث امام  پیشنهاد می

تـرین موضـوعاتی کـه      با این کار، مهـم . عینی بر تالش ایشان در این عرصه باشد
ه ایشان بوده نیز مشخّص خواهد شدمورد توج.  

  کتاب فقه امام
ر ابوحمزة ثمالی آن را با که محدث شهی در فقه،×از آثار ماندگار امام سجاد

  .تدوین کرده است الجامع فی الفقهعنوان 
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این اثر کـه  . است که اینک نیز موجود است المنسک×کتاب دیگر فقهی امام
رود، حـج را در سـی بـاب گـرد آورده و در       از میراث ماندگار اسالم به شمار می

خداونـد متعـال توفیـق داد کـه کـار      . مستحب آن است بردارندة احکام واجب و
  .خواهم توفیق انتشار آن را هم عطا کند  تحقیق این کتاب را انجام دهم و از او می

  سازي امام سجاد براي امامان پس از خود  زمینه
محمد باقر، زید شهید و حسـین اصـغر از    یعنی امام ×سه فرزند امام سجاد

از  المنسکدند و همگی در روایت کردنِ کتاب ترین شاگردان آن حضرت بو  بزرگ
و زیـد  × بـه ویـژه امـام بـاقر     –هر کدام از آنها . پدر بزرگوارشان نقش داشتند

ها و میراث ماندگاري در علوم دینی به ویژه فقه و   خود نیز داراي فعالیت –شهید 
  .دیث هستندح

  .نیز از آن حضرت روایت کرده است. × نوة امام سجاد یعنی امام جعفر صادق
بود تا مکتـب  × ساز فعالیت امام باقر  زمینه× هاي علمیِ امام سجاد  فعالیت

فقهی اهل بیت را رهبري کند و آن را توسـعه دهـد؛ وگرنـه ممکـن نبـود حـوزة       
اي   لیت داشت، بدون هیچ مقدمه و پیشینهدر آن فعا× علمیِ بزرگی که امام باقر

  .به وجود آمده باشد) ھ114تا  95از سال (در زمان امامت آن حضرت 
نیز این فرصت را یافت که آن حوزة علمیه را رشـد و توسـعه   × امام صادق

ها به حـدود چهـار هـزار دانشـجو و       دهد و تعداد شاگردان آن را در آخرین سال
طبق تعیین مورخان علم، از میان آنهـا تنهـا هفتصـد تـن     راوي حدیث برساند که 

  .مسجد کوفه بودند شیخ
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  گیري نتیجه

چه نقشی در فقه × از آنچه تاکنون گفته شد می توان اثبات کرد که امام سجاد
 تـوان  بدین ترتیب، آن حضرت را می. اهل بیت داشته است  اسالمی براساس مذهب

  :هاي اورا در این زمینه این چنین برشمرد  دار فقه اسالمی داسنت و تالش  طالیه
بر امت را گسـترش   ^آن حضرت توانست با کوشش خود والیت اهل بیت

کنندگان سـنّت و دیـن و رسـالت بـه وجـود        داده و آنهارا از ضاللتی که تحریف
  .آورده بودند، نجات دهد

 پاك، کشـتن هاي   ترین شکل و با تکیه بر ریختن خون  رحمانه  پس از اینکه با بی
الهی در جریان کربال حقّ  ها و زیر پا نهادن حدود  گناهان، پایمال کردن کرامت  بی

 توانست در سایۀ اهل بیت× سلب شد، امام |حکومت و حاکمیت از اهل بیت
  .مندي از چشمۀ دانششان، از شریعت اسالم پاسداري کند  و بر اساس معارف و بهره

فرساي خود، والیت تشریعی را با بهترین،   آن حضرت توانست با جهاد طاقت
رغم موانع   اي که علی  ترین و استوارترین شکل در جامعه حاکم کند؛ به گونه  قوي

ـه و شاگردانشـان       هایی که حاکمان در دوره  و اشکال تراشی هـاي بعـد در راه ائم
  .ایجاد کردند

  .رنددشمنان نتوانستند این مقام را از آنان بستانند و از بین بب
بردنـد،    به کار می ^از نتایج فشارهایی که حاکمان دروغین در مقابله با ائمه

کردنـد و حـق را از     تا سر حد شهادت برابرشان مقاومت می ^ابن بود که ائمه
اصحاب مورد اعتماد ایشان نیز . دادند  انتشار می مخوفهاي   هاي زندان  پشت میله
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کشیدند، چنین   هاي دار خود را بر دوش می  در حالی که تحت تعقیب بوده، چوبه
آنـان رو در روي فقیهـانی کـه سـاخته و     . منتشـر سـاختند    کردند و این حـق را 

قرارداده بـود،   ^پرداختۀ حکومت بودند و دستگاه حاکم آنها را برابر اهل بیت
ـت بـر      ایستادند براي پاسداري از شریعت و زنده کردن آن قربانی دادنـد تـا حج

  .ام شود و زمین در طول روزگار از حجت خالی نماندهمگان تم
زنـده و جـاودان مانـد، در     ^ها و جهادها بود که فقه اهل بیت  با این تالش

  .درخشید و جویندگان حقّ را دلدادة خود ساخت  میان دیگر مذاهب اسالمی 
و کـاوش در  × هـاي فقـه امـام سـجاد      بر ما است که در راه ابـراز ویژگـی   
آن بکوشـیم تـا فقهـاي جهـان اسـالم بشناسـند کـه فقـه آن حضـرت           هاي  ریشه
ترین   دارترین، استوارترین و برترین است؛ چرا که با بهترین سندها و صحیح  سابقه
  .شود  ها به اهل بیت رسالت و نبوت و امامت منسوب می  طریق



  



  
  
  

  تبارشناسی ناصر کبیر

  1*سید علی موسوي نژاد

  اشاره
ناصـر  «، »ناصـر الحـق  «مشهور به ) ق.هـ 304ـ   230(علی بن ابومحمد حسن 

 هـاي علـويِ   تـرین دانشـمندان و شخصـیت    ، از برجسـته »ناصر اطروش«و » کبیر
  .تأثیرگذار بر تاریخ تشیع و ایران است

هـایی هرچنـد کوتـاه دیـده      در منابع مختلف گزارشناصر کبیر  دربارهه چرگا
یند، ولـی در راه شـناخت بهتـر وي    شود و پژوهشگران نیز از آن بهره می جو می

هـاي جبـران ایـن نقیصـه،      گمان یکـی از راه  بی. ایم همچنان با کمبود منابع مواجه
هاي شخصیت وي  پرداختن به دودمان و خاندان اوست تا از این رهگذر به ریشه

  .گیري هویت او دست یابیم هاي شکل و زمینه
اواخر قرن اول تـا نیمـه   (ل سا 150بررسی بازه زمانی حدود  در این جستار با

ایـن  . بـه معرفـی تبـار ناصـر کبیـر خـواهیم پرداخـت       ) قرن سوم هجري قمـري 
                                                      

 .ت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قمعضو هیأ* 
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عمر اشرف فرزند امام علی بن : هاي ذیل است تبارشناسی شامل بررسی شخصت
اصغر، فرزند وي حسن شجري، فرزنـد او   ، فرزند او علی×العابدین حسین زین

  .ثیرگذار آنانأرخی از فرزندان تعلی عسکري که پدر ناصر بود و همچنین ب
افزایی از طریق آنـان، مشـارکت در مبـارزات     نزدیکی به امامان امامیه و دانش
هاي افراطی و  روي و گرفتارنشدن در جریان سیاسی علویان، حفظ اعتدال و میانه

  .هاي فکري این خاندان است ترین ویژگی رایج در این دوره از مهم ايِ تفریطی فرقه

  مقدمه
 466 :صدوق( ‘موسی الرضا شناسان بر اساس روایتی از امام علی بن سبن
را بـه دوازده سرشـاخه    ’ریشه همه سادات منتسب بـه پیـامبر اسـالم   ) 465  ـ

و شـش   ×شش سرشاخه حسـنی و از نسـل امـام حسـن    : گردانند اصلی بازمی
  )76: 1425عنبه،  ابن. (×سرشاخه حسینی از نسل امام حسین

به  ×پنج فرزند حسن بن حسن: اند از حسنی عبارت شش سرشاخه سادات
و پسرعمویشـان   جعفرو  دوداومثلث،  حسنغمر،  ابراهیممحض،  عبداهللاي  ها نام

  .×بن حسن حسن بن زید
 ‘شش سرشاخه سادات حسینی نیز شش فرزند امام سجاد علی بن حسین 

 حسـین  زیـد شـهید،   اشـرف،  عمر باهر، عبداهللا ،×باقرمحمدي ها هستند با نام
   )87: 1419رازي،/ 32: 1413بخاري، . (اصغر علیاصغر و 

نسبش با سه واسطه به سومین » ناصر کبیر«در این میان شخصیت مورد نظر ما 
 العابدین علی بـن  فرزند امام زین» عمر اشرف«ي حسینی، یعنی ها شخصیت از سرشاخه
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 سی و سایر منابعشنا رسد و ما در این جستار با مراجعه به منابع نسب می ‘حسین
  .هار شخصیت واقع در نسب ناصر تا آن امام همام خواهیم پرداختچبررسی  مرتبط، به

  نسب ناصر کبیر
 واسطه از طریق عمر اشرف به امام سـجاد  چهاربدون تردید نسب ناصر کبیر با 

چهـارمین امـام شـیعیان     ^زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب
 ’ب ناصر کبیر تا این شخصیت نامی از نسل پیـامبر اسـالم  نس. رسد می امامیه

حسن بن علی بن حسن بن علی بـن عمـر االشـرف بـن علـی بـن       «: چنین است
  . »^طالب بن علی بن ابی حسین

گزارش نسب شناسان و رجالیان و مورخان مشـهور گـواهی آشـکار بـر ایـن      
زنـده در  (از جمله گزارش ابونصر سهل بن عبـداهللا بخـاري    ،نسب شریف است

؛ ابوطالب یحیـی بـن حسـین    )53: 1413بخاري، ( ةيالعلو السلسلةسرّ در ) ق355
: 1422ابوطالـب هـارونی،   ( السـادة  االئمـة فی تاریخ  االفادةدر ) ق424م (هارونی 

: 1413عبیــدلی، (تهــذیب االنســاب ، در )ق435م (شــیخ الشــرف عبیــدلی  )117
سـید مرتضـی،   (ل الناصـریات  مسائدر ) ق436م(علم الهدي سید مرتضی  ،)186

شـیخ   ،)349: 1422عمـري،  (المجـدي  در ) ق460م(علوي عمـري   ،)62: 1417
در ) ق606م(فخــر رازي  ،)385: 1415طوســی، (الرجــال در ) ق460م(طوســی 

داهللا بـن حمـزه   منصـورباهللا عبـ   ،)136ـ   135: 1419فخررازي، ( الشجرة المبارکة
زنـده در  (ابوطالب مروزي ، )308: 1ج ،1406منصور باهللا، (الشافی در ) ق614م(

در ) ق652م(حمید بـن احمـد محلـی     ،)36: 1409مروزي، (الفخري در ) ق614
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شـرح  در ) ق655م(الحدیـد   ابن ابـی  ،)550: 2، ج1423محلی، ( ةيـ الوردالحدائق 
در ) ق709م(طقطقـی حسـنی    ابن ،)32: 1، ج1385ابن ابی الحدید، ( البالغـة نهج 

 ةعمـد در ) ق828م(عنبـه حسـنی    ابن ،)278ـ 276: 1418 ابن طقطقی،(االصیلی 
  ..و )374ـ  371: 1425ابن عنبه، (الطالب 

شـود کـه    می وجود در برخی از منابع در ذکر نسب وي اشتباهاتی دیدهاین با 
ي ناصوابی شده است؛ از جملـه علـی بـن    ها احیاناً موجب سرگردانی و برداشت

حسن بن علی بن محمـد بـن   «او را  مروج الذهبدر ) ق346م(حسین مسعودي 
: 4،ج1425مسـعودي،  (معرفی کـرده اسـت    »طالب علی بن حسن بن علی بن ابی

محمـد بـن   . شـود  مـی  در آن چندین خطا و اشتباه فاحش دیـده که ) 394ـ   393
حسن بن علی بـن  «نسب ناصر را  الفهرستدر کتاب ) ق385م(اسحاق ابن ندیم 

بدون تردیـد  ) 681: 1ج ،1430ندیم، ابن( .ثبت کرده است» حسن بن زید بن عمر
جـد دوم ناصـر، درج شـده    » علی«جاي  به» زید«در این گزارش نیز به اشتباه نام 

در ) ق548م(همین اشتباه در گـزارش محمـد بـن عبـدالکریم شهرسـتانی      . است
ي هـا  شود؛ عالوه بر آنکـه در نسـخه   می نیز دیده الملل و النحلکتاب مشهورش 
جـاي   بـه  شود؛ چرا که می کتاب اشتباه فاحش دیگري نیز دیده منتشرشده از این

، 1414شهرسـتانی،  . (درج شده است» عمر بن حسین«، »عمر بن علی بن حسین«
  )162: 1ج

نسـب ناصـر    الکامل فی التاریخدر کتاب ) ق 630م(اي دیگر ابن اثیر در نمونه
حسن «ت و او را جاي سه واسطه با دو واسطه به عمر اشرف رسانده اس کبیر را به

رجـالی  ) 44: 5، ج1408اثیـر،   ابن. (معرفی کرده است» بن علی بن حسن بن عمر
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فهرسـت اسـماء   در کتاب رجال خود موسوم بـه  ) ق450م(مشهور شیعه نجاشی 
) 57: 1418نجاشی، . (گونه ثبت کرده است ز نسب ناصر را همیننی عةيالشمصنفی 

همـین اشـتباه را   . بیر از قلم افتاده اسـت جد دوم ناصر ک» علی«در این اشتباه، نام 
ابـن  ( رجـال در کتـاب  ) ق707م(رجالیان شیعی دیگري از جمله ابن داوود حلی 

: 1416حلـی،  ( االقـوال  خالصـة در ) ق 726م(، عالمه حلـی  )239: 1393داوود، 
نیـز  ) 209: 1،ج]بـی تـا  [اردبیلی، ( ةجامع الروادر ) قرن یازدهم(و اردبیلی ) 337

معجم رجال الحدیث در ) ق1413م(آیت اهللا سید ابوالقاسم خویی . اند تکرار کرده
  )31ـ  32: 6ج ،1413 خویی،. (به این نکته و تصحیح آن اشاره کرده است

نوشته امام زیدیه یمن المهـدي  الجواهر و الدرر در نسخه منتشرشده از کتاب 
شود، آنجا کـه   می دهنیز اشتباهی آشکار دی) ق40م(لدین اهللا احمد بن یحیی بن مرتضی 

  )228: 1366ابن مرتضی، . (درج شده است» عمر بن االشرف» «عمر االشرف«جاي  به

  اجداد ناصر کبیر
ي تاریخی، کمک شـایانی بـه   ها شخصیت بدون تردید شناخت دودمان و تبار

 نظیـري  ي برجسته و بیها در دودمان ناصر کبیر شخصیت. کند می شناخت بهتر آنان
 ×، امام حسین÷، فاطمه زهرا×، امام علی’رامی اسالمهمچون پیامبر گ

  .نیاز از توصیف و بررسی ما هستند بی ‘و امام علی بن حسین
گونه که اشاره شد در این نوشتار بررسی تبار ناصر کبیر از جـد سـومش    همان

عمر اشرف که در نیمه دوم قرن اول به دنیا آمده و در نیمه اول قـرن دوم بـدرود   
پـدر   خرهو سپس جد دوم و پس از او جد اول و باألشود و  می غازآ ،حیات گفته
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اي  به فرزندان تأثیرگذار هر یک از آنان نیز اشـاره  ناصر مورد توجه خواهند بود و
  . خواهیم کرد

  عمر اشرف - 1

بایـد بـه یکـی از     ،اگر سخن را از نام جد اعالي ناصر، عمر اشرف آغاز کنیم
وده و این روزها مخالفان شیعه دوباره و مکرر آن را سؤاالتی که از دیرباز مطرح ب

اند، توجه کنیم و آن این پرسـش اسـت کـه چگونـه امامـان شـیعه و        مطرح کرده
خاندان پیامبر نام مخالفان خود از جمله سه مدعی خالفت را بـر فرزنـدان خـود    

ي هـا  توان گفت که نام عمر از نـام  می اجمال اند؟ در پاسخ به این سؤال به گذاشته
ي نخسـت پیـدایش اسـالم در میـان عـرب بـوده و       ها رایج و مورد توجه در دهه

 وجه اختصاص و انصرافی به خلیفه دوم عمر بن حداقل در آن مقطع این نام به هیچ
تدریج، اولین کسی که با شنیدن  اگرچه با گذشت زمان و به 1.خطاب نداشته است

ین دلیل شـیعیان و پیشوایانشـان   آید، ابن خطاب است و به هم می این نام به ذهن
و  ×ولـی در زمـان امـام علـی    . اند در قرون بعدي از این نام کمتر استفاده کرده

ي دیگر رایج ها چنین نبوده و نام عمر همچون بسیاري از نام ×حتی امام سجاد
از  هـا  بوده و امامان اولیه شیعه نیز با توجه به فرزندان متعدد و در کنار دیگـر نـام  

نه فرزند پسر داشتند × دانیم که امام سجاد می اند، مثالً هم استفاده کرده این نام
                                                      

اسـم  برد که  می نام ’ی پیامبر اسالمصحاب 21از  االصابۀدر ) ق 852م(عسقالنی حجر  ابن .1
  )597ـ  587ف 4ج ،1412عسقالنی، . (اشتنددعمر 
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و در ) 283: 1422عمـري،  (یا در گزارشی دیگر یازده پسـر  ) 32: 1413بخاري، (
بـراي ایشـان ذکـر شـده     ) 88ـ   87 :1419فخـر رازي،  (گزارش سوم پانزده پسر 

ی همچـون محمـد،   یهـا  آن حضرت پس از نامگذاري فرزندان خود با نـام . است
علی، حسن، حسین، عبداهللا، زید، عبدالرحمن، قاسم، عیسی، سلیمان و داوود، از 

وجه به  ي رایج بود، استفاده کرده است و این به هیچها عمر نیز که یکی از نام نام
   1.معناي ارادت به عمر بن خطاب نیست

  لقب اشرف
ه در مقایسـه بـا عمـوي    اند، چرا ک داده» اشرف«به عمر بن زین العابدین لقب 

از شـرافت   ×طالب، وي عالوه بر انتساب به علـی  پدرش، عمر بن علی بن ابی
نیز برخوردار بوده است؛ به همـین   ’و پیامبر اسالم ÷انتساب به فاطمه زهرا

، لقـب  ×دلیل و احتماالً پس از تولد عمر اشرف، بـه عمـویش عمـر بـن علـی     
  )1425:371عنبه،  ابن. (داده شده است» اطرف«

 عنبـه  ابـن  پـس از اشـاره بـه سـخن     معجم رجال الحـدیث آیت اهللا خویی در 
نسبت به عمر اطرف عالوه بر نسـب، در فضـل و   شرف ا برتري عمر«: نویسد می

  )14:53ج: 1413خویی، ( ».ورع او نیز بوده است

                                                      
، التسمیات بـین التسـامح العلـوي و التوظیـف االمـوي     : ك.تر به این شبهه ر براي پاسخ کامل. 1

  .م2010مؤسسۀ الرافد، 
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  کنیھ عمر اشرف
الف بوده، در منابع اخت» ابوحفص«یا » ابوعلی«در مورد اینکه کنیه عمر اشرف 

از او فقط با کنیـه ابـوعلی    ةيالسلسلة العلوسرّ در میان منابع انساب، . شود می دیده
نیز کنیه او را ابوعلی ذکر کـرده   الطالب ةعمد) 52: 1413بخاري،. (یاد کرده است

، المجـدي ) 371: 1425عنبـه،   ابـن . (انـد  و افزوده برخی کنیه او را ابوحفص گفته
انـد   نیه او را ابوحفص ذکـر کـرده، و سـپس افـزوده    ک الشجرة المبارکةو  االصیلی

/ 135: 1419فخر رازي، / 345: 1422عمري، . (اند برخی کنیه او را ابوعلی دانسته
  )1418:276طقطقی،  ابن

دانسـته و از او   ×از اصحاب امام باقر او را رجالشیخ طوسی نیز در کتاب 
ایـن میـان نویسـنده    در ) 139: 1415طوسـی،  . (با کنیه ابوحفص یاد کرده اسـت 

تـوان   نمـی  در گزارشی نادر، کنیه عمر را ابوجعفر دانسته است که سراج االنساب
  )110: 1428کیاگیالنی، . (به آن اعتماد کرد

  مادر عمر اشرف
توان دریافت که عمر اشرف با برادرش زیـد از یـک    ها می از مجموعه گزارش

عبیـد   بوده که مختـار بـن ابـی   » جیدا« ولد با نام اند و او کنیزي ام مادر به دنیا آمده
  . فرستاده بود) ق94م( ×آن را براي امام سجاد زین العابدین) ق67م(ثقفی 

بخـاري،  (بـودن مـادر عمـر و زیـد      ضمن تصریح به یکی ةيالسلسلة العلوسرّ 
) 56و  32:همـان . (کنـد  مـی  معرفـی » جیدا«این مادر را کنیزي به نام ) 53: 1413

ــدي  ــري، (المج ــري، )344: 1422عم ــروزي، ( الفخ ــیلی، )276: 1409م  االص
نیز از مـادر  ) 87: 1419فخر رازي، ( الشجرة المبارکةو ) 276: 1418طقطقی،  ابن(
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  .اند یاد کرده» جیدا«مشترك زید و عمر اشرف با نام 
رغـم   است کـه علـی   المجديبرانگیز است، گزارش  در این میان آنچه تعجب

بوده » جیدا«بودن مادر عمر و زید و اینکه نام وي  تصریح قبلی خود مبنی بر یکی
کند و این نام را به  می ذکر» غزاله«است، به هنگام شرح نسب زید، نام مادر او را 

نین بر اساس روایتی چهم) 353: 1422عمري، ! (داند می )شمس(معناي خورشید 
متفـاوت  ي دیگـر  هـا  که با نقـل . ذکر شده است» حوراء«از ابوحمزه ثمالی نام او 

  )351ـ  352: 45، ج1403مجلسی، . (است
منشأ آن شده است که برخی نام مادر عمر اشـرف  ي متفاوت ها گزارشهمین 

 ذکـر کنـد و ایـن   » حوراء«یا » حوریه«ي معتبر، ها رغم همه گزارش و زید را علی
  )58: 7سبحانی، ج. (ي متعدد بوده استها را بدهند که این بانو داراي نام احتمال
  :صوص مادر عمر اشرف دو نکته قابل طرح استدر خ

ي تاریخی آمده است که امام سجاد از پذیرفتن ها یکی آنکه در برخی گزارش
پرسشی کـه  ) 67: 3، ج1425مسعودي، . (1کرده است می هدایاي مختار خودداري

شود امام کنیز ارسالی مختار را پذیرفته باشد  می مطرح است این است که چگونه
ر روایتی از ابوحمزه ثمالی، مختار عالوه بر اهداي کنیز، ششصد دینـار  و حتی بناب

 ،1403مجلسـی،  . (عنوان کمک هزینه زندگی به امام داد و ایشان قبول کـرد  نیز به
اختیـار  شاید وجه جمع این روایات، روایت متفاوتی باشد که ) 352ـ   351: 45ج

                                                      
 ویظهر بإمامته، ویقول له، یبایع أن على یریده السجاد بن الحسین علی إلى کتاباً المختار وکتب« .1

، االًم إلیه وأنفذ دعوته،   .»کتابه عن أو یجیبه منه ذلک یقبل أن علی فأبى کثیراً
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ده است کـه مختـار در   از شخص عمر اشرف نقل کرده و در آن آم الرجال معرفـة 
ابتدا بیست هزار دینار براي امام سجاد فرسـتاد و امـام بـا آن خانـه عقیـل را کـه       
خراب شده بود از نو ساخت؛ ولی وقتی براي بـار دوم چهـل هـزار دینـار دیگـر      
براي امام فرستاد، ایشان آن را نپذیرفت و این بعد از آن بود که از مختار اظهاراتی 

  )119: 1427کشی، . (صادر شده بود) انحرافی و کفرآمیز(
از  ×نکته دوم آنکه در برخی روایات زیدي، تعریـف و تمجیـد امـام بـاقر    

برادرش زید، در بردارنده تمجیـدهایی از مـادر وي نیـز اسـت؛ بـراي نمونـه در       
روایتی که ابوطالب هارونی به سند خود از ابوهاشم رمانی نقل کرده اسـت، امـام   

. برکت خدا بر مادري که تو را به دنیا آورد: فرماید می زیدباقر خطاب به برادرش 
  ) 145: 1422ابوطالب هارونی، ( 1!دست مریزاد به او وقتی تو را به دنیا آورد

به صورت مسند  امالیدر کتاب ) ق381م(مشابه همین روایت را شیخ صدوق 
و  علـوان، ابوخالـد واسـطی    و البته از راویانی زیدي مذهب همچون حسین بـن (

  )247ص :1430صدوق، ( 2.نقل کرده است ×از امام باقر) ابوالجارود
زیـد را از   ×ولی در روایتی دیگر و در مناسبتی متفاوت آنجا که امام صادق

                                                      
بأبی أنت وأمی یا أخی أنـت واهللا نسـیج وحـدك، برکـۀ اهللا علـى أم      : ×فقال له أبوجعفرٍ«. 1

 .»...ولدتک، لقد أنجبت حین أتت بک

الخطاب، عن ابن علوان عن عمـرو بـن خالـد، عـن أبـی       بن أبیاابن إدریس، عن أبیه، عن «. 2
 ×إذ أقبل زید بـن علـی   ×إنی لجالس عند أبی جعفر محمد بن علی الباقر: جارود قالال

هذا سید من أهل بیتـه، والطالـب بأوتـارهم، لقـد     : وهو مقبل قال ×فلما نظر إلیه أبوجعفر
 .»أنجبت ام ولدتک یا زید
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اي ناپسـند، امـام را بـه     گیـري  دارد، مادر زیـد در موضـع   می ام بر حذرگقیام نابهن
تواند قدحی جدي  می که) 41: همان(کند  زید متهم میپسرش حسادت نسبت به 

  1.به حساب آید در آن زمانبراي جیداي سالخورده 

  بودن عمر اشرف از برادرش زید تر مسن
تر دانسـته شـده    تر و بزرگ عمر از برادرش زید مسن ها تقریباً در همه گزارش

 ةيـ سـر السلسـلة العلو  حتـی   )371: 1425عنبـه،   ابن/ 1:381، ج1410بیهقی، (. است
  ) 53: 1413بخاري، . (2تر معرفی کرده است ر مسنعمر را از زید بسیا

شده در منابع روایی شـیعه منافـات    با چند روایت نقل ها ش مجموعه این گزار
کـه  از جیـدا   ×دارد؛ چرا که بر اساس این روایات اولـین فرزنـد امـام سـجاد    

 تـر  به امام، به دنیا آمده زید است که به معنـاي مسـن   ويبالفاصله پس از اهداي 
به سند خـود از   امالیشیخ صدوق در کتاب . ن زید از عمر اشرف خواهد بودبود

ابوحمزه ثمالی نقل کرده که وي در ضمن دو سفر پیاپی به حـج، دو مالقـات بـا    
دهد که در آن بـه   می در سفر اول امام از رؤیایی خبر. است داشته ×امام سجاد

شود  می همتا داده بیاي  حضرتش در بهشت بشارت فرزندي به نام زید از حوریه
و در سفر دوم امام در حالی که فرزند خود زید را در دست داشـت، او را تعبیـر   

 )247: 1430صدوق، . (کند می رؤیاي سال قبل خود معرفی

                                                      
: ام زیـد  اعیذك باهللا أن تکون المصلوب بالکناسۀ، فقالـت لـه   یا عم: ×فقال له الصادق ...«. 1

 .» ...واهللا ما یحملک على هذا القول غیر الحسد البنی

 .»و کان اسنّ من زید بن علی بکثیر« .2
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تـر بیـان    اي متفاوت و مفصـل  در نقلی دیگر از ابوحمزه همین داستان به گونه
است که مالقات ابوحمزه  از جمله نکات متفاوت و اضافه آن یکی آن. شده است

و نقل داستان انتقال مادر زید و تولد او در زمـانی رخ داده کـه    ×با امام سجاد
همچنـین در ایـن روایـت    . زید کودکی چندساله بوده است، نه نوزاد چنـد ماهـه  

دنیا آمدن او بالفاصله پس از اهداي مادر او  تصریح شده که انعقاد نطفه زید و به
  )352ـ  351: 45، ج1403مجلسی، ( .به امام بوده است

آنچه در این روایات اهمیت دارد آن است که بر اساس آنها زید باید بالفاصله 
 پس از اهداي کنیز توسط مختار، به دنیا آمده باشد و چون اهداي او توسط مختار

شدن مختار در عـراق دیرتـر باشـد،     قمري یعنی سال کشته 67تواند از سال  نمی
قمـري متولـد شـده و از عمـر اشـرف       68یـا   67رفت زید در سال باید نتیجه گ

  . تر است مسن
ي متعـدد و  هـا  یکی آنکه با گـزارش : این نتیجه دو مشکل اساسی در پی دارد

غیر قابل اغماضی که مادر عمر و زید را یکی دانسته و در عـین حـال عمـر را از    
  . اند، سازگاري ندارد تر دانسته زید مسن

دانیم تولـد زیـد در سـال     می ي اطمینان بخشها اساس گزارشو دوم آنکه بر 
یا هشتاد قمـري  ) 1:242ج ،1423محلی،  /مرشدباهللا، باب دهم/ 45: هارونی( 75

اتفـاق  ) 237: 1418طقطقی،  ابن/ 127: 1416اصفهانی، / 60ـ   59: 1413بخاري، (
م ي متعـددي اسـت کـه عمـر زیـد را بـه هنگـا       ها افتاده است و مؤید آن گزارش

انـد؛ در حـالی    سال دانسته 47و حداکثر  42قمري،  122یا  121شهادت در سال 
که بر اساس این روایات باید عمر زید را در هنگام شهادتش بیش از پنجاه سـال  
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  .بدانیم که در هیچ گزارشی چنین نیامده است
چند اثـر تـازه انتشـار     1بر اساس همین روایات و برخی شواهد ضعیف دیگر،

سـیره و قیـام   ، )67ـ   61: 7سبحانی، ج(بحوث فی الملل و النحل ز جمله یافته، ا
از  ×زید را اولین فرزند امام سـجاد ... و) 15ـ   9: 1382کریمیان، ( زید بن علی

قمـري ثبـت کـرده،     68یا  67مادر زید دانسته و به دنبال آن تولد زید را در سال 
زید در هنگام شـهادتش   اند که سن تصریح کرده ي دیگرها گزارشبرخالف همه 

  )62: 7سبحانی، ج. (سال بوده است 55قمري حدود  122در سال 

  شخصیت عمر اشرف
در توصیف شخصـیت عمـر اشـرف و اینکـه وي پـس از دو بـرادرش امـام        

و زید شهید داراي موقعیـت خـاص و ممتـازي در میـان فرزنـدان امـام        ×باقر
قرار دارد که به برخی از  ي متعددي در اختیار ماها بوده است، گزارش ×سجاد

  :کنیم می آنها اشاره
ضمن ستایش از عمـر اشـرف، او را فاضـلی     االرشاددر ) ق 413م(شیخ مفید 

                                                      
از زید بـن علـی بـه عنـوان     ) 298: خزاز قمی( کفایۀ االثر آمدهبراي نمونه در روایتی که در . 1

ه بـه  بـا توجـ  . یاد شده است ×برادرش امام باقر شاهد و راوي مالقات و گفتگوي جابر با
شـود در هنگـام ایـن     مـی  گیـري  تاریخ وفات جابر که قبل از سال هشتاد قمري بوده، نتیجـه 

  )65: 7سبحانی، ج. (مالقات، سن و سالی از زید گذشته بوده
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  )170: 2، ج1414مفید، ( 1.القدر و اهل ورع و سخاوتمند توصیف کرده است جلیل
القـدر و   جنابی جلیـل  او را عالی مسائل الناصریاتدر ) ق 436م(سید مرتضی 

لت در دولت اموي و عباسی و دانشمندي که از او حـدیث نقـل شـده،    منز بزرگ
روایتی نقـل کـرده کـه در آن از     و از ابوجارود زیاد بن منذر 2.معرفی کرده است

 .تـر و برتـر اسـت    یک از برادرانش نزد او محبـوب  سؤال شده کدام ×امام باقر
 یم را پـیش عبداهللا دست من است که با او کارهـا «: فرماید می حضرت در جواب

 بینم و زید زبان من است که با او سخن می او برم و عمر چشم من است که با می
 دنـ نه گویم و حسین حلیم و بردبار و از کسانی است که بر زمین با آرامش گام می می

  )64ـ  63 :1417سید مرتضی، ( 3.و اگر نادانان با آنان سخن گویند، سالم گویند
از ذکر روایتی که سید مرتضی نقل کرده، آن  پس معجم رجال الحدیثمؤلف 

  )53: 14ج ،1413خویی، ( .را دلیل بر ممدوح بودن عمر اشرف دانسته است
) 344: 1422عمــري، . (او را محــدثی فاضــل معرفــی کــرده اســت المجــدي

                                                      
 و صـدقات  ’النبـی  صـدقات  و ولـی  جلیال، فاضال ×الحسین بن علی بن عمر وکان«. 1

  .»ورعا سخیا و کان ×أمیرالمؤمنین
 علم، ذا و كان و العباسية األموية معا الدولتين في و المنزلة جليل القدر السيادة، فخم كان فإنه«. 2

  .»عنه الحديث روي و قد
أمـا عبـداهللا فیـدي التـی     : أي اخوتک أحب إلیک وأفضل؟ فقـال : ×جعفر الباقر قیل البی«. 3

لحسـین  أبطش بها وأما عمر فبصري الذي أبصر به، وأما زید فلسانی الـذي أنطـق بـه، وأمـا ا    
 .»فحلیم یمشی على االرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما
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او را از عالمـان خانـدان    لباب االنسـاب در ) ق 565م(فندق بیهقی  ظهیرالدین ابن
او را  الشـجرة المبارکـة  ) 380: 1ج ،1410بیهقی، . (استتوصیف کرده  ’پیامبر

عمر اشـرف   االصیلیو  )135: 1419فخر رازي، (است  از اهل علم و دین دانسته
ابـن  . (شم و محدثی داراي فضـل و کـرم معرفـی کـرده اسـت     ها را از عالمان بنی

  )276: 1418طقطقی، 

  ×عمر اشرف و قیام برادرش زید بن علي

عمر اشرف و قیام برادرش زید سخن گفته، گزارشی است  گزارشی که ازتنها 
نوشـته مرشـدباهللا یحیـی بـن حسـین       ةيـ نياالثن االمـالی که در منبعی زیدي به نام 

در این گزارش حسین بن زید به نقـل از  . است آمده) ق 497م(شجري جرجانی 
عموي خود عمر اشرف، داستان منازعه زید شـهید بـا خلیفـه امـوي هشـام بـن       

: کند کـه گفتـه اسـت    می کند و در پایان از قول عمر نقل می لک را روایتعبدالم
 1.»کـرد  نمـی  کس هراسی نداشت و مالمتـی بـر او تـأثیر    زید در راه خدا از هیچ«
  )مرشدباهللا، باب دهم(

  تولی صدقات پیامبر و علی صلوات اهللا علیھما
وده، اشاره ب ×در منابع متعدد به اینکه عمر اشرف متولی صدقات امیرمومنان

 ةالشجرو در این میان ) 276: 1418طقطقی،  ابن/ 344: 1422عمري، . (شده است
  )135: 1419فخر رازي، . (او را متولی فدك نیز دانسته است کةالمبار

                                                      
 .»الَئمٍ لَومة اللَّه في تَأْخُذُه والَ اللَّه، في أَحداً يخَاف الَ علي بن زَيد وكَان: علي بن عمر قَالَ«. 1
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معرفـی   ×علـی  و ’او را متولی صدقات پیامبر االرشادشیخ مفید نیز در 
خـود  : گویـد  مـی  بن زیدکرده و به نقل از داوود بن قاسم آورده است که حسین 

کـرد کـه در    مـی  ي صدقات علی شرطها دیدم که عمویم عمر به خریداران زمین
خواهنـد وارد شـده و از    مـی  یی بـراي ورود و خـروج کسـانی کـه    هـا  دیوار، راه

  )171ـ  170: 2، ج1414مفید، . (باز بگذارند ،محصوالت آن بخورند
معرفـی کـرده و    ×ومناننیز او را متولی صدقات جدش امیرملباب االنساب 

 خواستند از محصوالت این صدقات بخورند، منـع  می تأکید کرده او کسانی را که
  )380: 1،ج1410، بیهقی. (کرد نمی

 ز این منصب در شرایطی که رقابت شدیدي میان سادات حسنی و حسـینی احرا
ـ     1بر سر آن وجود داشته، ه از جایگاه واالي عمر در میـان خانـدان پیـامبر در زمان
دهیم احراز این منصب با حمایـت   می ویژه آنکه احتمال به خودش حکایت دارد،
  .هم همراه بوده است ‘امامان باقر و صادق

  روی عمر اشرف اعتدال و میانھ
  :گفت می از عمر اشرف نقل کرده که االرشادشیخ مفید در 

دلیـل   ما بـه . کننده در دشمنی با ماست کننده در محبت ما همانند افراط افراط«
حقـی اسـت کـه    این قرابتی که با جدمان رسول خدا داریم داراي حقی هستیم و 

) رعایـت نکنـد  (خداوند براي ما قرار داده است و هر کس این حق را ترك کنـد  

                                                      
   .130: 1416اصفهانی،  /116و  76: 1425به، ابن عن: از این منازعات ركاي  نمونهبراي مشاهده . 1



 83  کبیر ناصرتبارشناسی 

 

ما را در همان جایگاهی که خداونـد قـرار داده   . مسئله بزرگی را ترك کرده است
اگر خداوند مـا را عـذاب   . وییدقرار دهید و در مورد ما چیزي که در ما نیست نگ

کند، به دلیل گناهان ماست و اگر به ما رحم فرماید، به جهـت رحمـت و فضـل    
  )171ـ  170: 2، ج1414مفید، ( 1.»اوست

یی از همین گفتار عمر اشرف را بدون ذکر سند بیان ها نیز بخش لباب االنساب
خـش اصـلی گفتـار    نیز ب الشجرة المبارکـة  )380: 1، ج1410بیهقی، ( 2.کرده است

او در ایـن جملـه   : افزاید می عمر اشرف را در مورد غلو بدون ذکر سند نقل کرده
  )135: 1419فخررازي، . (غلو را همانند تقصیر مردود دانسته است

 ×قرن دوم هجري و همزمان با امامت امام باقر ي نخستها دههدانیم که در  می
ي غلو و غالیـان  ها جریان) ق148ـ   114( ×و امامت امام صادق) ق114ـ   94(

خصوص عراق داشـتند؛ بـه همـین دلیـل      فعالیت زیادي در میان جوامع شیعی به
  .تواند حائز اهمیت بسیار باشد می گیري عمر اشرف در برابر این تفکر و جریان موضع

  فقھی نمونھ آرای
) یزید: در نسخه به اشتباه(از حسین بن زید  امالی احمد بن عیسی بن زیددر 

                                                      
لنـا،  ، وحـق جعلـه اهللا   ’نا حق بقرابتنا من جدنا رسـول اهللا ل. المفرط فی حبنا کالمفرط فی بغضنا«. 1

فمن تركه ترك عظيما، أنزلونا بالمنزل الذي أنزلنا اهللا به، وال تقولوا فينا ما لـيس فينـا إن يعـذبنا اهللا    
 .» فبرحمته وفضلهفبذنوبنا، وإن يرحمنا اهللا

 .»المفرط في حبنا كالمفرط في بغضنا، انزلونا ما أنزلنا اهللا به وال تقولوا فينا ما ليس فينا«. 2
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در سفر نماز ظهـر و عصـر و مغـرب و عشـا را      ×کند که عمر بن علی می قلن
  )377: 1، ج1410ابن عیسی، . (خواند می جمع

: در نقلی دیگر در همین کتاب از علی بن عمر اشرف نقل شده که گفته اسـت 
. خواندنـد  مـی  همیشـه بسـم اهللا را بـه جهـر     ×و جعفـر ) عمر بن علـی (پدرم 

 الجـامع الکـافی  نیـز در  ) ق445م(مد بن علـی علـوي   ابوعبداهللا مح) 244:همان(
تصریح کرده که عمر بن علی همچون دیگر بزرگان خاندانش به جهر به بسم اهللا 

  )ةکتاب الصالعلوي حسنی، . (قائل بوده است
ي فقـه  ها از ویژگی» جهر به بسم اهللا«و » جواز جمع بین دو نماز«دانیم که  می

اي مشخص از  ه و عملکرد عمر اشرف نشانهشیعی است و در هر دو مورد دیدگا
   .است ^پیروي او از فقه شیعه و مکتب اهل بیت

   محدث و راوی حدیث
گونه که گذشت در بسیاري از منابع از عمر اشرف بـا عنـوان محـدث و     همان

  ) 276: 1418طقطقی،  ابن /344: 1422عمري، . (راوي حدیث یاد شده است
 یک بار در اصحاب امـام : ز او یاد کرده استدو جا ا رجالشیخ طوسی در کتاب 

 با عنـوان  ×و براي بار دیگر در اصحاب امام صادق) 139: 1415طوسی، ( 1.×باقر
  )252: همان( 2.بن سهل بن حنیف حدیث نقل کرده است مةاما مدنی تابعی که از ابو

                                                      
 .»×، أبوحفص االشرف، أخوه×عمر بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب«. 1

 بـن  امامـه  أبی عن روى مدنی تابعی، ،^طالب أبی بن علی بن الحسین بن علی بن عمر«. 2

 .»سنة سبعین ابن :وقیل سنۀ، وستون خمس وله مات حنیف، بن سهل
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 پس از نقل دو یادکرد شیخ طوسی از عمر اشـرف، تصـریح   معجم رجال الحدیث
شده کتاب  تنها در نسخه چاپ ×ست که ذکر نام او در اصحاب امام باقرکرده ا
و در  شود نمی دیدهدر اصحاب آن حضرت نام او  ها نسخه سایرآمده و در  رجال

 ×از وي به نقل از پدر بزرگوارش امـام سـجاد   فةيخل  بن نهایت به روایت فطر
  )53: 14، ج1413خویی، . (اشاره کرده استآمده،  کافیکه در کتاب 

 است، حدیث هشتم کافیروایت مورد اشاره که تنها روایت عمر اشرف در کتاب 
  )103: 2کلینی، ج( 1.است» االیمان و الکفر«از باب اهتمام به امور مسلمین از کتاب 

نیز دو گزارش به نقل از عمر اشرف در مورد  الرجال معرفةاختیار چنین در هم
ثقی ثبت شـده کـه هـر دو را حسـین      ةیدعب و مختار بن ابی ×رابطه امام سجاد

) 119: 1427کشی، . (فرزند زید شهید از عموي خود عمر اشرف نقل کرده است
توانـد از   نمـی  با توجه به زمان تولد عمر اشرف آشکار است که این دو گـزارش 

  .مشاهدات خود او باشد
در ) ق497م(مرشدباهللا یحیی بن حسین شـجري جرجـانی   در منابع زیدیه نیز 

 به سند خود از حسین بن زید و او از عمویش عمر اشرف چندین ةيسيالخمالمالی ا
 روایت نقل کرده است، از جمله در مورد سیره امام سجاد و داستان ارسال سـر عبیـداهللا  

                                                      
 ، عن علی بن الحکم، عن مثنى بن الولیـد ]من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد ةعد[ عنه«. 1

 :’قـال رسـول اهللا  : قال ^، عن عمر بن علی بن الحسین، عن أبیهخليفـة الحناط، عن فطر بن 
هر کـس «: ترجمه اصل حدیث .»أو نارا وجبت له الجنۀ] ماء[ ةعاديـ عن قوم من المسلمین  من رد 

  . »از آب ویرانگر یا آتشی مخرّب نجات دهد، اهل بهشت خواهد بود گروهی مسلمان را
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و در ) 165: 1، ج1403مرشدباهللا، (بن زیاد و عمر بن سعد توسط مختار به مدینه 
  ) 224: همان( ×از علی ×نقل از امام سجادبه » تبتّل الیه تبتیال«تفسیر آیه 
اختصـاص دارد،   ×در بابی که به فضائل علی ةيـ نياالثناالمالی در کتاب  همو

از عموي خود علی بـن   ×کند که در آن نواده اسحاق بن جعفر می روایتی نقل
و او از عمـوي خـود عمـر بـن      ×و او از حسین بن زید بـن علـی   ×جعفر
را در  ×خطبـه عمـویش امـام حسـن     ×جادو او از پدرش امام سـ × علی

  )مرشدباهللا، باب هشتم. (نقل کرده است ×هنگام شهادت پدرش امام علی
در بابی دیگر از همین کتاب که به همسران پیامبر اختصاص یافته، روایتـی از  

رافـع از عمـر اشـرف و او از     علی بن هاشم از محمد بن عبیداهللا بن علی بن ابـی 
  )همان، باب هفتم( 1.نقل شده است× علی پدرش و ایشان از امام

روایت نقـل   ×جالب آن است که در این روایات، عمر از پدرش امام سجاد
و امام  ×است؛ در حالی که شیخ طوسی عمر را راوي حدیث از امام باقر کرده
  .دانسته است ×صادق

  مدت حیات عمر اشرف
طوسی، (. تسال ذکر شده اس 65مدت حیات عمر اشرف  ها در اغلب گزارش

                                                      
 محمـد  حـدثَنِي : قَـالَ  ةَ،عروبـ  أَبو حدثَنَا: قَالَ الْمقْري، بن بكْرِ أَبو أَخْبرنَا: قَالَ الْجوزَدانِي، أَبوبكْرٍ خْبرنَاا«. 1

نب ،اندثَنَا: قَالَ َعدح رالْخَض نب ،دمحنَا: قَالَ مرأَخْب يلمٍ،بن  عاشه نع  ـدمحـنِ  مب  ـديبع  ـنِ  اللَّـهب 
يلنِ ععٍ، أَبِي بافر نع رمنِ عب يلنِ عنٍ، بيسح نع هأَبِي عن يلع× أَن النَّبِي ’رخَي اَءهنِس نيب 
  .»الطَّالَقِ في يخَيرهن ولَم واآلخرة، الدنْيا
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 رجـال شیخ طوسی در ) 276: 1418طقطقی،  ابن/ 53: 1413بخاري، / 252: 1415
. »گفته شده عمر او هفتـاد بـوده اسـت   «: سال، اضافه کرده است 65پس از تعیین 

سن او را در هنگـام مـرگ هفتـاد     ر لباب االنساببیهقی د) 252: 1415طوسی، (
  ) 381: 1ج ،1410بیهقی، . (سال نقل کرده است

  تاریخ وفات عمر اشرف 
یی اشاره شد که در آنها تأکید شده عمر و زید از یک ها پیش از این به گزارش

همچنـین اشـاره   . تر بود تر بلکه بسیار مسن مادر به دنیا آمدند و عمر از زید مسن
قمـري   80یـا   75ي معتبر تولد زید بایـد در سـال   ها کردیم که بر اساس گزارش

مادر عمـر اشـرف و زیـد را بـه مدینـه در بـین       » جیدا«رسال بنابراین اگر ا باشد؛
یی که مختار نهضت خود را در عراق ها قمري بدانیم، یعنی سال 67و 66هاي  سال

نیز به شهادت رسید، و تولد عمـر اشـرف بـه     67کرد و در همان سال  می رهبري
قمـري   68یا  67تر زید نیز بدون کمترین فاصله، یعنی در سال  عنوان برادر بزرگ

باشد، فاصله سنی او و برادرش زید حداقل هفت و حداکثر سیزده سـال خواهـد   
سـال   65کـه وي   هـا  بود؛ بنابراین مرگ عمر اشرف نیز با توجه به اغلب گزارش

 132ي آغازین خالفت عباسی، یعنی حدود سـال  ها عمر کرده، باید در اولین سال
قمـري ادامـه    138، حـداکثر تـا   قمري باشد و اگر عمرش را هفتاد بدانیم 133یا 

  .حیات داشته است
گیـري خالفـت    دانیم در جریـان شـکل   می مؤید تعیین این تاریخ آن است که

قمري وقتی ابوسلمه خالل تصمیم گرفت با تشـکیل شـورا،    132عباسی در سال 
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یی جداگانه بـا  ها خالفت جدید را شکل دهد، این درخواست را در ابتدا طی نامه
و عبـداهللا   ×ویان مطرح کرد که عبارت بودند از جعفر بن محمـد سه نفر از عل

دهنـده   ایـن واقعـه نشـان   . ‘و عمر بن علی بن حسـین ×بن حسن بن حسن
در ایـن  . آن زمان است حیات عمر اشرف و موقعیت او در میان شیعیان و علویانِ

همچـون آن امـام همـام و بـرخالف      ×واقعه عمر اشرف، عموي امـام صـادق  
من نویسـنده ایـن   «: حسن مثنی به نامه ابوسلمه جواب رد داد و گفتعبداهللا بن 

) 120: 1425عنبـه،   ابـن . (1»شناسم تـا بخـواهم بـه آن جـواب بـدهم      نمی نامه را
گونه که تعبیر نواده عمر اشـرف، سـید مرتضـی، در تمجیـد از او بـا تعبیـر        همان

ر اوایل روي دهندة حیات او د نشان» دولت اموي و عباسیصاحب منزلت در دو «
این ) 64ـ   63: 1417سید مرتضی، (. د همین تاریخ استکار آمدن عباسیان و مؤی

دانیم یک دهه بعـد و در زمـان قیـام فرزنـدان      می در حالی است که به طور قطع
قمـري، فرزنـد عمـر، علـی اصـغر       145در سـال   ×عبداهللا بن حسن بن حسن

مطرح اسـت و دیگـر    ×صادقعنوان چهره شاخص این دودمان در کنار امام  به
دهنده وفات او در تاریخی پیش از این  شود که نشان نمی نامی از عمر اشرف برده

  .زمان است

  فرزندان عمر اشرف
ي علی اصـغر، جعفـر و   ها براي عمر اشرف سه پسر به نام ةيـ السلسلة العلو سرّ

                                                      
  .»ما أعرف کاتبه فأجیبه«. 1
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کـرده از  انـد و تصـریح    محمد بیان کرده است که از مادرانی متفاوت به دنیا آمده
  )53: 1413بخاري، . (میان این سه فرزند، نسل جعفر ادامه نیافته است

را  »اکبـر «و محمـد   »اصغر«نیز فقط علی  کـة المبار ةالشجرو  تهذیب االنساب
اند که بیشترین نسل  اند و تصریح کرده پسران داراي نسل عمر اشرف معرفی کرده
فخـر رازي،  / 185: 1413لی، عبیـد . (وي از طریق فرزندش علی ادامه یافته است

1419 :136 (  
و جعفر از دو پسر دیگر بـه   عالوه بر نام بردن از علی اصغر و محمد االصیلی

 زینب طالبیینمقاتل ال) 276: 1418طقطقی،  ابن. (ي موسی و علی یاد کرده استها نام
اصـفهانی،  . (دختر موسی بن عمر را همسر عبداهللا بن حسن افطس دانسته اسـت 

دختر دیگر موسی به نام صفیه نیز همسر قاسم بن علی بن عمر اشـرف  ) 461 :1416
. بوده که از او پیشواي زیدیه محمد بن قاسم صاحب طالقان به دنیـا آمـده اسـت   

  .در آینده به او اشاره خواهیم کرد )465: 1416اصفهانی، / 55: 1413بخاري، (
پـنج دختـر بـه    ا رزندان عمر اشـرف ر تري، ف در گزارش کامل المجديمؤلف 

جز علـی   و ده پسر که همگی به 1حبیب، عبده، و خدیجه هاي محسنّه، سیده، ام نام
جعفر : برد می همو از پسران او چنین نام. است اصغر مقطوع النسل بودند، دانسته

اکبر، جعفر اصغر، موسی اکبر، موسی اصغر، ابراهیم، اسماعیل، حسن، علـی اکبـر   
                                                      

 به سند خود از عبداهللا بن ابراهیم بن محمد جعفري روایتی نقل کرده کـه  کافیکلینی در کتاب . 1
اش، به منزل او رفته و خدیجه از عموي  مر اشرف در مرگ نوادهبراي تسلی خدیجه دختر ع

 )358: 1کلینی، ج: براي تفصیل روایت رك. (است روایتی نقل کرده ×خود امام باقر
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نقل کرده است ـ علی اصغر ـ که نسل عمر اشرف  حدیث ×که از امام صادق ـ
زیسـتند و از   مـی  از طریق او ادامه یافته است ـ و محمد اکبر که نسلش در مدینه 

میان آنان پسرش عمر بن محمد از فضالي زمانه خـود بـوده اسـت و بـه گمـان      
 عمـري، ( 1.اسـت  نسلش در زمان تالیف کتاب در قرن پنجم منقرض شده ،مؤلف
نیز در عبارتی آخرین فـرد از نسـل محمـد اکبـر را      االصیلی) 345ـ  344: 1422

) 276: 1418طقطقـی،   ابن. (دانسته است »اکبر«علی بن محمد بن عمر بن محمد 
  . تواند به معناي تداوم نسل او تا اواخر قرن سوم هجري قمري باشد می که

  علی اصغر بن عمر اشرف - 2

عمـري،  (انـد  نفر علـی نامیـده شـده    از آنجا که در میان پسران عمر اشرف دو
اصـغر گفتـه    تر همنـام او علـی   به یکی علی اکبر و به برادر کوچک) 345: 1422
: 1418ی، طقطقـ  ابـن / 135: 1419فخـر رازي،  / 53: 1413بخـاري،  . (اسـت  شده
نسل عمر اشرف تنها از طریق علی اصغر تداوم یافته  )371: 1425، عنبه ابن/ 277
  ) ن، هماعنبه ابن. (است

شود که بـه علـی بـن عمـر      می چنین استفاده ةيالسلسلة العلو سرّاز عبارتی در 
شـده و فرزنـدان او بـا عنـوان      مـی  نیـز گفتـه  » شجري«، »اصغر«اشرف عالوه بر 

نام روستایی » شجره«همچنین اضافه شده است که . اند مشهور بوده» بنوالشجري«
گفتنـی  ) 55ـ   54: 1413بخـاري،  . (مشرف بر دشتی در هفت میلی مدینـه اسـت  

                                                      
 )345: 1422عمري، . (»و اظنّه انقرض لمدينةو محمد االکبر انتشر له ذیل با«. 1
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، عنبه ابن/ 91 :1422عقیقی، / همان. (ولد به دنیا آمده است است علی از مادري ام
1425 :372 (  

سـید  ( 1.او را عـالم و راوي حـدیث معرفـی کـرده اسـت      مسائل الناصـریات 
و کسـی کـه نقـل    » صـاحب الحـدیث  «نیز از او با عنـوان   المجدي) 63مرتضی، 

نیز به او لقب  الطالب ةعمدو ) 345: 1422عمري، . (تحدیث داشته یاد کرده اس
حـدیث نقـل    ‘داده و تصریح کرده که او از جعفر بن محمد صـادق » محدث«

  )372: 1425، عنبه ابن. (کرده است
علـی بـن عمـر را از جملـه اصـحاب امـام        رجـال، شیخ طوسی نیز در کتاب 

  )244: 1415طوسی، . (2است دانسته ×صادق
روایتـی بـا سـند خـود از      کـافی در کتاب ) ق 328م(لینی محمد بن یعقوب ک

 ×نقل کرده است که در آن علی بن عمر از امـام صـادق   ×اسحاق بن جعفر
کنـد و حضـرت او را بـه امـام موسـی       مـی  درباره امام بعد از آن حضرت سـؤال 

 پـس از نـام   معجم رجال الحدیث) 308: 1کلینی، ج( 3.دهد می ارجاع ×الکاظم
                                                      

   .»الحديث روى وقد عالما، كان فإنه األشرف، عمر بن علي وأما«. 1
  .»، المدني^طالب أبي بن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي«. 2

 جعفـر  يعقـوب بـن   عـن  علـي،  بـن  محمـد  عـن  مهـران،  بـن  أحمـد  عـن  يعقوب، بن محمد روى«. 3

 ،علـي  بـن  عمـر  بـن  علـي  يوما فسأله أبي عند كنت :قال جعفر، بن إسحاق حدثني :قال الجعفري،
األصـفرين و   الثـوبين  صـاحب  إلـى  :فقـال  النـاس بعـدك؟   ويفـزع  عنفز من إلى فداك جعلت :فقال

فمـا لبثنـا ان طلعـت علينـا     . الغديرتين و هو الطالع عليكم من هذا الباب، يفتح البـابين بيـده جميعـا   
  .»كفان آخذة بالبابين ففتحهما ثم دخل علينا ابوابراهيم
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گفته، مضمون آن روایت  عمر و یادآوري ضعف سند روایت پیش بردن از علی بن
بودن و تسلیم بودن علی بن عمـر در برابـر فرمـایش امـام      را دلیل بر شیعه امامی

  )110: 13ج: 1413خویی، . (دانسته است ×صادق
تـوان بـه    مـی  و زیدیـه روایات منقول از علی بن عمر در منابع امامیه  دیگراز 

با چهار واسطه از حسین بن  امالیرد که شیخ صدوق در حدیث مشهوري اشاره ک
 ×و ایشان از پدرانش تا امام علـی  ×زید و او از علی بن عمر از امام صادق

 خداوند به غضب تو غضـب «: فرمودند ÷کند که پیامبر خطاب به فاطمه می نقل
همین روایت را ) 280: 1430دوق، ص( 1.»دهد می کند و به رضایت تو رضایت می
 ÷که بـه فضـائل فاطمـه    ةينياالثناالمالی م زیدیه مرشدباهللا شجري در بابی از اما

نقـل   ×اختصاص داده با اندك تفاوتی در سند از علی بن عمر از امـام صـادق  
  )مرشدباهللا، باب ششم. (کرده است

در کتـاب  ) ق 360م(ن بار ابوالقاسم طبرانـی  در منابع اهل سنت نیز براي اولی
: 1ج: 1415، طبرانـی (حدیث را از علی بـن عمـر نقـل کـرده     این  المعجم الکبیر

  2.و پس از آن در کتابهاي حدیثی متعددي نقل شده است) 108
                                                      

 حدثنا عمـي علـي بـن العبـاس قـال      :قال ،لكوفةحدثنا أبوذر يحيى بن زيد بن العباس بن الوليد البزاز با«. 1
 عـن  ،عن علي بن عمـر بـن علـي    ،عن حسين بن زيد ،حدثنا عبداهللا بن سالم :قال ،حدثنا علي بن المنذر

 ،طالـب  عن علي بـن أبـي   ،عن الحسين بن علي ،عن علي بن الحسين ،عن أبيه ،الصادق جعفر بن محمد
  .»تبارك وتعالى ليغضب لغضبك ويرضى لرضاكيا فاطمة إن اهللا  :أنه قال ’عن رسول اهللا

برخی از منابع حدیثی اهل سنت این روایت را بجاي علی بن عمر از پـدرش عمـر اشـرف    . 2
  .363؛ 5ج: 1411عاصم،  ابن ابی: ببینید. اند نقل کرده
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از دیگر روایاتی که در منابع زیدیه از علی بن عمر نقل شده، روایتی است در 
که در آن محمد بن منصور مـرادي از ابـراهیم بـن     امالی احمد بن عیسی بن زید

بن یعلی نقل کرده که پشت سر علی بن عمر نمازگزارده و شاهد  محمد از حماد
بوده او بسم اهللا را در هر دو سوره به صورت جهـر خوانـده اسـت و از قـول او     

 همیشــه بســم اهللا را در هــر دو ســوره جهــر ×پــدرم و جعفــر: افــزوده اســت
 علـی حماد بن در نقل تاریخی دیگري ) 244: 1، ج1410عیسی،  ابن. (خواندند می

در بـاره محمـد و ابـراهیم     ×از علی بن عمر در باره نظـر امـام جعفـر صـادق    
هنگامی : دهد می کند و او پاسخ می سؤال ×فرزندان عبداهللا بن حسن بن حسن

که ابوجعفر منصور امام را به ربذه فراخواند، امام از من خواست تـا بـا او همـراه    
چشمانش پر از اشک بـود و  پس از مالقات با منصور وقتی امام بیرون آمد . شوم

درخواست رحمت الهـی کـرد و از   ) محمد و ابراهیم(بر سرنوشت دو فرزند هند 
  )123ـ  122: 1416اصفهانی، . (آن دو، تعریف و تمجید نمود

همچنین در گزارشی دیگر مربوط به همـین زمـان، ابـوالفرج اصـفهانی آورده     
علویـان بـه جلسـه     و چند تـن دیگـر از   ×است که علی بن عمر و امام صادق

  )  231ـ  230همان، ص. (مشترکی احضار و تهدید به مرگ شدند

  حسن شجري بن علی بن عمر اشرف - 3

نام وي  ةيالسلسلة العلوسرّ در نسخه منتشرشده از . اول ناصر کبیر استاو جد 
درج شده است که این » علی بن حسن بن عمر«، »حسن بن علی بن عمر«جاي  به

  )53: 1413بخاري، . (به ناسخان نسبت داداشتباه را باید 
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: 1419فخـر رازي،  / 347: 1422عمـري،  (از حسن بن علی با کنیه ابومحمـد  
یـاد  » شـجري «و بـا عنـوان   ) 372: 1425، عنبه ابن/ 277: 1418ی، طقطق ابن/ 136

  ) 36: 1409مروزي، / 136: 1419فخر رازي، . (شده است
. اسـت  دانشمند و شاعر توصـیف کـرده  وي را  ةيـ العلو السلسلةسرّ بخاري در 

حسن بن علی، : است درباره او آمده مسائل الناصریاتو در ) 53: 1413بخاري، (
  )63: 1417سید مرتضی، ( 1.مشهور به ریاست بوده است سیدي پیشوا و

او را همچون پدرش در شمار راویان حدیث از امـام   الرجال،شیخ طوسی در 
محـدث   رانیز او  المجدي )179: 1415ی، طوس( 2.است دانسته ×جعفر صادق
  )347: 1422عمري، . (دانسته است

حسن شجري برادران متعـددي داشـته کـه از میـان آنـان، نسـل دو بـرادر او        
  ) 91: 1422عقیقی، . (یکی قاسم و دیگري عمر: همچون خود او باقی مانده است

اراي نسـل  بـرادر حسـن و د  محمد را عالوه بر قاسم و عمر،  تهذیب االنساب
: همـان . (و ابوعلی احمد شجري را فرزند او دانسته اسـت ) 185: 1413عبیدلی، (

کند  می در حاشیه خود تصریح) ق 449م(این در حالی است که ابن طباطبا ) 188
» بنوالشجري«و ) 186ـ   185: همان(از محمد بن علی بن عمر نسلی سراغ ندارد 

محمـد بـن   «هستند نـه از نسـل    »رفمحمد بن عمر بن علی بن عمر اش«از نسل 
  )188: همان. (»علی بن عمر اشرف

                                                      
  .»الرئاسة مشهور مقدما سيدا كان فإنه علي بن الحسن وأما«. 1
 .»، الهاشـمي المـدني  ^بن الحسـين بـن علـي بـن أبـي طالـب      الحسن بن علي بن عمر بن علي «. 2

 )166طوسی، (
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. عبداهللا و موسی دو برادر دیگر حسن بودند که نسلشـان منقطـع شـده اسـت    
ي عالوه بر قاسم، عمر، محمـد،  تر در گزارش کامل المجدي) 53: 1413بخاري، (

اسـت کـه   النسل دیگرِ حسن شجري نام برده  مقطوع عبداهللا و موسی، از سه برادر
  ) 345: 1422عمري، . (حسین، زید و جعفر: ازاند عبارت

ولـد بـه    موسی بن علی که از مادري ام: همو به نقل از ابوالحسن اشنانی گوید
ایـن گـزارش از سـابقه    ) همـان . (دنیا آمده بود، در دیار مغرب خروج کرده است

هرچنـد  . ردروحیه جهاد و مبارزه در این شاخه از خاندان ناصر کبیـر حکایـت دا  
اطالعی در دست نیست که این قیام دقیقا در چـه زمـانی و در چـه شـرایطی در     
مغرب عربی صورت گرفته و چه سرانجامی داشته و آیا همزمان با قیام ادریسـیان  

در مغرب دور ) ق177ـ   172(حسنی به رهبري ادریس بن عبداهللا بن حسن مثنی 
قیام و نتایج آن سخن زیادي در منـابع  بوده یا قبل از آن، آنچه مسلم است از این 

  .شود که ممکن است به معناي شکست و نافرجامی آن باشد نمی تاریخی دیده
همچنین از شش خواهر حسن شجري یاد کرده که وجاهت و شأن و  المجدي

علیه به همسري عمر  1.از دیگران بیشتر بوده است» علیه«مقام یکی از آنان به نام 
درآمد و براي او فرزنـدانی بـه دنیـا     ×طالب ن علی بن ابیبن محمد بن عمر ب

  ) همان. (آورد
گونه که اشاره شد در میان برادران حسن شجري، عمر و قاسم از جایگاه  همان

  .اند و نسل پرشمارتري داشتهاند خاصی برخوردار بوده
                                                      

  .»کانت اوجه االخوات و لها خطر و قدر«. 1
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شهرت عمر را نیز همچون برادرش حسن،  الطالب ةعمدو  المجدي، االصیلی
: 1425، عنبـه  ابـن / 277: 1418ابن طقطقـی،  / 346: همان. (اند کر کردهذ» شجري«

عمـر  «از او بـا عنـوان    الفخـري و  المبارکـة  ةالشـجر این در حالی است که ) 372
 السلسـلة  سرّو ) 36: 1409مروزي، / 136: 1419فخر رازي، (اند  یاد کرده »االوسط

   )54: 1413بخاري، . (استخوانده  »عمر ثانی«تنها منبعی است که او را  ةيالعلو
عقیقـی،  . (ولد به دنیـا آمـد   عمر شجري نیز همچون پدر و جدش از مادري ام

  )346: 1422، عمري، 53 :1413بخاري، / 91: 1422
عمر شجري داراي نسلی شناخته شده بـوده کـه احیانـا از آنـان نیـز در کنـار       

ده، بـا عنـوان   شـ  می ي که شامل همه فرزندان علی بن عمر اشرفتر اصطالح عام
توان  می و از جمله مشاهیر آنان) 53: 1413بخاري، . (یاد شده است» بنوالشجري«

به ابوعلی احمد بن علی بن محمد بن عمر شجري اشاره کرد که از بغداد بـه قـم   
صـاحب  «فرزندش ابوجعفر محمد نیز بـه  . مهاجرت کرد و نقیب سادات قم بوده

 المجـدي ) 373: 1425، عنبه ابن/ 189: 1413عبیدلی، . (مشهور بوده است» الخال
  )346: 1422عمري، . (نیز از چندین کس از این خاندان در بغداد نام برده است

ولد به  شاید مشهورترین برادر حسن شجري، قاسم باشد که او نیز از مادري ام
اش ابوعلی و شـاعر بـوده و در بغـداد زنـدگی      کنیه) 91: 1422عقیقی، . (دنیا آمد
 از حجـاز ) ق 193ـ   170(قاسم بن علی در زمان هارون الرشید . ه داشته استمخفیان

عمـري،  . (به عراق فراخوانده و به زندان افکنده شد و بعـدها از زنـدان گریخـت   
از این حادثه مفصـل و   مقاتل الطالبینگزارش ) 372: 1425، عنبه ابن/ 346: 1422

ی احمد بن عیسی بن زید در این گزارش به همراه. حاوي جزئیات بیشتري است
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که زیـدیان بـراي نجـات آن دو از زنـدان     اي  با قاسم بن علی و نقشه) ق 247م(
 بر اساس این گـزارش و ) 494ـ   492: 1416اصفهانی، . (کشیدند، اشاره شده است

 با توجه به همسویی قاسم بن علی با نواده زید، احمد بن عیسی که یکی از رهبـران 
تـوان   مـی  ه است و تالش زیـدیان بـراي نجـات آن دو،   زیدیه عراق و حجاز بود

دانیم او خود پدر یکی  می ویژه آنکه را حدس زد، به یگرایش مذهبی قاسم بن عل
  .شدة زیدیه در اوایل قرن سوم به نام محمد بوده است از رهبران و امامان شناخته

، پوشـیده  یم ابوجعفر بوده و از آنجا که لباس پشمینه کنیه محمد بن قاسم بن علی
سـرّ  بنـابر تصـریح   ) 372: 1425، عنبـه  ابن/ 465: همان. (اند خوانده »صوفی«اورا 

ه دختر موسـی  مادر ابوجعفر محمد صوفی، صفی مقاتل الطالبیینو  ةيالعلو السلسلة
و ایـن بـدان   ) 465: 1416اصـفهانی،  / 55: 1413 بخـاري، . (بن عمر اشرف بـود 

و محمد از او به دنیا  ي خود ازدواج کردهمعناست که قاسم بن علی با دختر عمو
  .آمده است

محمد صوفی تنها ادامه دهنده نسل قاسم بن علی معرفی شده است؛ ولـی در  
شخصـیت  او همـان  ) 372: 1425، عنبه ابن. (ادامه، نسل او نیز منقرض شده است

و . مشهوري است که در زمان خالفت معتصم عباسی در طالقان خراسان قیام کرد
  .شمارند می ان او را از جمله امامان خودزیدی

  »صاحب طالقان«بن عمر  بن علی بن قاسم امام زیدیه، ابوجعفر محمد صوفی
محمد بن قاسم بن علی بن عمر اشرف که در زمان خالفـت معتصـم عباسـی    

» صاحب طالقان«در منطقه طالقان خراسان قیام کرد و مشهور به ) ق 227ـ   218(
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بـود، یکـی از رهبـران تأثیرگـذار     ) 186 :1383حسنی رازي،(» خداوند طالقان«یا 
: 1409مـروزي،   /61: 4، ج1425مسـعودي،  . (آید زیدیه در قرن سوم به شمار می

  ) 372: 1425، عنبه ابن/ 36
 تصـریح  الشـافی امام زیدیان یمـن در  ) ق 614م(منصورباهللا عبداهللا بن حمزه 

احمد ) 276: 1، ج1406نصورباهللا، م. (زیدیان جاردویه بوده است اماموي  کند می
از  الجواهر و الـدرر امام دیگر زیدیان یمن نیز در ) ق 840م(مرتضی  ابن بن یحیی

گویـد   نقل کرده او از داعیان بوده اسـت؛ ولـی مـی   ) ق 494م(قول حاکم جشمی 
  ) 228: 1366مرتضی،  ابن. (صحیح آن است؛ که او از امامان است

بن قاسم بر عقیده زیدیان جارودیه بـوده و در   گونه که اشاره شد محمد همان
وي ابتـدا کـار   . انـد  عین حال اورا همچون معتزله از اهل عدل و توحید برشمرده

) ق 250م(خود را با جماعتی از زیدیان کوفه همچون عباد بن یعقـوب رواجنـی   
 اش کـه بـا   در سرزمین شام و منطقه رقّه آغاز کرد؛ ولی به دلیل اعتقادات اعتزالی

گرا سازگار نبود، اغلب زیدیان کوفی از اطراف او پراکنـده   مشرب کوفیان حدیث
شدند و فقط کمی بیش از ده نفر از آنان به همراه او به خراسان رفته، در مرو بـه  
تبلیغ براي او مشغول شدند تا آنجا که چهل هزار نفر به او پیوستند؛ ولی در ادامه 

با مردم، مرو را به مقصد طالقان ترك کـرد و   به دلیل سوء رفتار برخی از یارانش
در نهایت در طالقان خراسان حرکت خود را در نبردهایی با سـپاهیان عباسـی بـه    

پنـاه آورد و عاقبـت دسـتگیر شـد و بـه      » نسـاء «او مدتی را نیز به . ظهور رساند
قمـري   219نیشابور مرکز قدرت طاهریان منتقل و سپس از طریق ري در نـوروز  

در مـورد  . د وارد شد و زندانی گشت؛ ولی مدتی بعـد از زنـدان گریخـت   به بغدا
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در  )471ـ   465: 1416اصـفهانی،  . (سرنوشتش پس از آن ابهام جدي وجود دارد
روایتی که از علی فرزندش نقل شده آمده است او پس از فرار از زندان به واسط 

علی بن ) کبیر پدر ناصر(عموي خود پسر رفت و در آن سوي دجله در خانه مادر
: همـان . (پناه گرفت که در آن زمان پیر زنی زمین گیر بودر حسن بن علی بن عم

دانیم که او از نوادگان  می )مادر بزرگ ناصر کبیر(در مورد این بانوي علویه ) 472
/ 92: 1422عقیقـی،  . (علی بوده است و مشهور به ام» علّیه«محمد حنفیه و نامش 

  ) 136: 1419، فخر رازي
مدت قیام و زعامت محمد را در طالقان چهار ماه ذکـر کـرده و    الطالب ةعمد

. آورده است معتصم او را به زندان افکند؛ ولی پس از مدتی او از زندان گریخـت 
بـاب  «معتصم مجدداً او را دسـتگیر کـرد و پـس از زدن گـردنش، بـدن او را در      

او از امامـان و  . اشـت سـال د  53محمد در هنگام مرگ . به دار آویخت» ةيالشماس
   )372: 1425، عنبه ابن. (دانشمندان و زاهدان زیدیه است

در مورد محمد بن قاسـم ایـن اسـت کـه گروهـی بـزرگ از       از نکات جالب 
که این نکتـه  اند زیدیان پیرو او، عالوه بر امامت، به مهدویت وي نیز اعتقاد داشته

  :بازتاب وسیعی در منابع یافته است
مـروج  قمـري در کتـاب    332در سـال  ) ق 346م(عودي علی بن حسین مسـ 

ي طبرسـتان  ها نوشته است که جمع بزرگی از زیدیان در کوفه و کوهستان الذهب
بـودن محمـد بـن قاسـم و      و دیلم و روستاهایی بسیار در خراسان اعتقاد به زنده

گونه که کیسانیه در مورد محمـد حنفیـه و واقفـه در بـاره      مهدویتش دارند؛ همان
  )61: 4، ج1425مسعودي، . (چنین معتقدند‘ی بن جعفرموس
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به نقل از ابوالقاسم بلخـی   الحور العیندر ) ق 573م(نشوان بن سعید حمیري 
برد که محمد بن قاسـم را   می ي جارودیه از کسانی نامها از جملۀ فرقه) ق 300م(

زیدیـه   همچنین امام) 156: 1972حمیري، . (دانند می مهدي منتظر زنده و نامیرا و
صراحت اعتقـاد بـه مهـدویت او را بـه      به) ق 614م(منصورباهللا عبداهللا بن حمزه 

منصـورباهللا،  (. دهد که اعتقـادي مشـابه امامیـه دارنـد     می گروهی از زیدیه نسبت
  )276، 1ج :1406

قومی گوینـد مهـدي،   «: نویسد می ي زیدیهها نیز در توضیح فرقه العوام ةتبصر
  )186: 1383حسنی رازي، (» ..خواهد بود... ن عمرمحمد بن القاسم بن علی ب

احمد بن عیسی به برخـی از آراء فقهـی محمـد بـن      امالیکه در  جالب است
توان  می است؛ از جمله در مورد صحت سجود بر آنچه بر آن قاسم نیز اشاره شده

این فتوا به صورت آشکار از دیـدگاه  ) 406: 1، ج1410ابن عیسی، ( 1.نماز خواند
 ن شیعه در خصوص شرایط آنچه بر آن سـجده جـایز اسـت، فاصـله دارد و    اماما
  .دهندة مشرب متفاوت محمد بن قاسم باشد تواند نشان می

ابه کنیه او را ابوعبداهللا فرزند دیگر قاسم بن علی، جعفر است که ابوالمنذر نس
فروه دختر جعفر بن محمد بـن   مادرش ام. ذکر کرده است »صوفی«و شهرتش را 

معرفـی شـده و آمـده اسـت او نیـز در روزگـار        ×اعیل بن جعفر الصادقاسم
عمـري،  . (زندانی شد و از زندان گریخـت ) ق 255ـ    252(خالفت معتز عباسی 

1422 :346(  
                                                      

 .»هيه، جاز لک ان تسجد عليما جاز لک ان تصلّی ف«. 1



 101  کبیر ناصرتبارشناسی 

 

  )علی شاعر؛ عسکری(پدر ناصر کبیر 
، مـروزي (بوده » شاعر«و مشهور به ) 63: 1417سید مرتضی، (کنیه او ابوالحسن 

لقـب  . کـه حکایـت از ذوق شـعري او دارد   ) 136: 1419، فخر رازي/ 36: 1409
عمري، . (نیز گفته شده است» مقعده ابن«به او . است» عسکري«مشهور دیگر وي 

آمده است کـه   المجديدر گزارش ) 288و  277: 1418ی، طقطق ابن؛ 348: 1422
. فـت سالگی از دنیا ر 77فرج او را از مدینه به عراق برد و او در آنجا در عمر بن 

شدن  به علت عسکري نامیدهاي  تواند اشاره می این گزارش) 348: 1422عمري، (
  .او باشد که ظاهراً در معسکر سامرا تحت نظر بوده است

کـه در  ) 278: 1418ی، طقطق ابن/  348: همان(بوده است » محمدیه«مادر وي 
را که است؛ چ ×اینجا به معناي رسیدن نسب او به محمد حنفیه فرزند امام علی

 طالب معرفـی  علی علیه دختر محمد بن عون بن محمد حنفیه بن علی بن ابی وي ام
بـه  : 36: 1409مـروزي،  / 136: 1422فخـررازي،  / 92: 1422عقیقی، . (شده است

  !) اشتباه عون بن علی، بجاي عون بن محمد بن علی
 )63: 1417سید مرتضی، ( 1از ابوالحسن علی عسکري با عنوان عالمی فاضل 

 ‘و راوي حدیث از امام نهم امامیه، امام جواد محمد بن علی بن موسی الرضـا 
  )376: 1415طوسی، ( 2.یاد شده است

                                                      
 .»فإنه كان عالما فاضال )الحسن: صحیح(فأما أبوالحسن علي بن الحسين «. 1

ی بـن عمـر بـن علـی بـن الحسـين بـن علـي بـن أبـي           بن علـ ) الحسن: صحیح(علی بن الحسين «. 2
 .»والد الناصر الحسن بن علی رضی اهللا عنه× طالب
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 شـود  می در منابع حدیثی امامیه روایات متعددي از علی بن حسن بن علی دیده
طبقه بودن او با راوي مشهورتر شیعه علی بـن حسـن بـن     همنام و  هم که به دلیل

بـراي  . (اسی این دو در سند روایات نیاز به تحقیق بیشتري داردعلی فضال بازشن
در منابع حدیثی زیدیه نیز از  )366ـ   357: 12، ج1413خویی، : ك.اطالع بیشتر ر

وي روایات متعددي نقل شده است؛ از جمله روایتـی کـه ناصـر کبیـر در کتـاب      
 فر از موسی بـن به نقل از برادرش حسین از وي و او به نقل از علی بن جع البساط

  )72: 1418ناصرالحق، ( 1.نقل کرده است ^جعفر از جعفر بن محمد
روایتی از ناصر با همـین سـند از امـام     شرح التجریدمؤیدباهللا هارونی نیز در 

  )، کتاب البیوعمؤید باهللا هارونی( 2.کند می نقل ’جعفر بن محمد
سـه   المطالب تیسیردر ) ق 424م (همچنین ابوطالب یحیی بن حسین هارونی 

و او از حمد بن إسماعیل بحـري  ابوالحسین علی بن محمد بن روایت به نقل از ا
هـارونی ابوطالـب،   . (حسین بن علی برادر ناصر کبیر و او از پدرش آورده اسـت 

  )471و  400،  302: 1422
                                                      

حـدثنا علـي بـن الحسـن يعنيـان      : وحدثني أخي الحسين بن علي ومحمد بن منصور المرادي قـاال . 1
: قـال رسـول اهللا  : ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد قـال ×أبي

النصيحة ألهل  أسبغ وضوءه وأحسن صالته وآتى زكاة ماله وخزن لسانه وكف غضبه وأدىمن «
 .»بيت نبيه فقد استكمل حقائق اإليمان وأبواب الجنة مفتحة له

 علـي  أبيـه  عن, الحسين أخيه عن, الحسن بن علي بن الحسن الناصر إلى به الموثوق باإلسناد بلغنا. 2
 عند الوقوف«: قال يرفعه جميعاً ^محمد أبيه عن, جعفر يهأب عن, جعفر بن علي عن ،الحسن بن

  .»الهلكة في االقتحام من خير الشبهة
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عالوه بر این روایات که واسطه نقل از وي، پسرش حسین است، دیگر راویـان  
محمـد بـن منصـور مـرادي     محدث زیدي کوفـه،  : از اند ارتاز علی عسکري عب

 ،)723: 2، ج1410، ابن عیسی/ 103ـ   102: هارونی مؤیدباهللا /72: 1418ناصرالحق، (
  )قاسمی، حرف العین من القسم الثانی. (فرزندش ناصر کبیر و احمد بن محمد بن جعفر

عبارت اند مشایخ علی عسکري و کسانی که او از آنان نقل حدیث کرده است 
/ 103: هـارونی مؤیـدباهللا  / 72: 1418ناصـرالحق،  ( ×علی بن جعفر الصادق: از

هارونی ابوطالـب ،  ( نس بن عیاض لیثیا ةوضمر، اب)723: 2، ج1410ابن عیسی، 
، پـدرش  )102: هارونی مؤیدباهللا(، ابراهیم بن رجاء شیبانی )471و 400،  302: 1422

  )، حرف العین من القسم الثالثقاسمی(حسن بن علی و ابوهاشم محمدي 
اعیـان  ز جمله اشعاري که به علی شاعر منسوب اسـت ابیـاتی اسـت کـه در     ا
  :آمده است عةيالش

  رائح أو غادي يةخیر البر... إن الکرام بنی النبی محمد 
  والمؤثرون الضیف باألزواد... قوم هدى اهللا العباد بجدهم 

  سیوف أعالی األغمادسلبوا ال... کانوا إذا نهل القنا بأکفهم 
  صبروا على الریب الفظیع العادي... ولهم بجنب الطف أکرم موقف 
عین کأنما    کانت منایاهم على میعاد... حول الحسین مصرَّ

  )178: 8، ج1403امین، ( 
قاسمی، . (قمري تخمین زده شده است 250تاریخ وفات علی عسکري حدود 

تـوان تولـد او را    می ساله او 77عمر  که با توجه به) حرف العین من القسم الثانی
  .دانستدر دهه هفتاد قرن دوم 
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  عموھا و عموزادگان ناصر کبیر
ي ابوجعفر محمد و ابوالقاسم جعفر ها ابوالحسن علی عسکري دو برادر به نام

 رش حسن، مشـهور پدون چابوجعفر محمد هم. داشت که عموهاي ناصر کبیر هستند
 در برخی منابع تصریح شـده  .»دیباجه«فر مشهور به بوده و ابوالقاسم جع» شجري«به 

علی علیه دختر محمد بن عون بن محمد حنفیـه   است که مادر این دو برادر نیز ام
مـروزي،  / 136: 1419فخررازي، . 92: 1422عقیقی، (طالب است؛  بن علی بن ابی

  .هستندپدر ناصر کبیر بنابراین هردو برادران تنی علی عسکري ) 36: 1409
مادر محمد شجري را رقیه دختـر عیسـی بـن     المجديین در حالی است که ا

زمان حکومت حسن بن کند که در  زید دانسته و او را همان شخصیتی معرفی می
ري قیامی ترتیب داد؛ ولی محمد بـن  در ) ق 270ـ   250(زید علوي بر طبرستان 

و او در زنـدان   دستگیر کرد و در نیشابور به زندان انداختاورا ) ق 259م(طاهر 
گزارش به صورت آشکار ناشـی از خلـط    این) 347: 1422عمري، . (از دنیا رفت

اش محمد بن جعفر بن حسن است؛ چرا که در  میان محمد بن حسن با برادر زاده
باره شخصیت دوم تصریح شده مادرش رقیه دختر عیسی بـن زیـد شـهید بـوده     

. ن زید علوي ترتیـب داده بـود  ري قیامی به نفع حسن بدر و همو بوده که است 
  .زودي به او و قیامش اشاره خواهیم کردبه 

 ي احمد مشهورها براي محمد شجري دو فرزند به نامعبیدلی در تهذیب االنساب 
  )187: 1413عبیدلی، . (ذکر کرده است» اخرس«و محمد مشهور به » اعرابی«به 

اشاره شده و مؤلـف  به فرزند احمد اعرابی به نام محمد،  المجديدر گزارش 
در زمـان خالفـت   ) ق 265ـ   252(از قول پدرش نقل کرده عبدالعزیز بـن دلـف   
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در اطراف قم، گردن محمد بـن احمـد اعرابـی را    ) ق 279ـ   256(معتمد عباسی 
زده است و در عین حال به گزارشی دیگري اشاره کرده که مـرگ او را در زمـان   

میـدان نبـرد دانسـته اسـت؛ ولـی       و در) ق 252ـ   247(خالفت مستعین عباسی 
؛ همچنین گزارشی 347: 1422عمري، . (است تر تصریح کرده که نقل اول صحیح

ابـن  : مشوش از این شخصیت و قتل او توسط عبدالعزیز بـن دلـف را ببینیـد در   
رسد تطبیق محمد بن احمد اعرابی با کسـی کـه    می به نظر) 277: 1418، طقطقی

محمـد بـن    پسر عمـویش  یز ناشی از خلط میان او ودر زمان مستعین قیام کرده ن
جعفر بن علی باشد که جلـوتر بـه قیـام و حرکـت او در ري در زمـان خالفـت       
مستعین عباسـی اشـاره خـواهیم کـرد؛ بنـابراین همـان احتمـال اول در گـزارش         

امام زیدیان در مؤید این احتمال آن است که منصورباهللا . شود می تقویت المجدي
در زمـان  ز محمد بن احمد را کسی دانسته که عبـدالعزیز بـن دلـف    قرن هفتم نی

را بـه قتـل رسـانده     در میان راه قـم و سـاوه او  » آبه«در روستاي خالفت معتمد، 
  )297: 1ج ،1406منصورباهللا، . (است

التحـف  در کتـاب  ) ق 1428م(عالمه فقید و معاصر زیدیه مجدالدین مؤیدي 
رباره شخصیت محمد بن احمد اعرابـی از  نیز بدون هیچ توضیحی د شرح الزلف

که به معناي تأیید حرکت ) 216: 1417مؤیدي، . (یاد کرده است» امام«با عنوان  او
  . و قیام اوست و اینکه باید وي را نیز در شمار امامان زیدي به شمار آورد

 همچنین براي محمد بن احمد اعرابی فرزندي به نام ابوالحسین احمد المجدي 
ذکر کرده و از قول استادش ابوالحسن محمد بن محمـد آورده  » طبري«ه مشهور ب

  )همان. (در بغداد به قتل رسیده است» نهر عیسی«احمد طبري نیز در منطقه 
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  امام زیدیھ، مستظھرباهللا مانکدیم ابوالحسن احمد
از نواده احمد طبري بن محمـد بـن احمـد     الطالب ةعمددر ادامه این سلسله، 

: 1425، عنبه ابن. (م مانکدیم بن محمد بن احمد طبري یاد کرده استاعرابی، با نا
نیز با اشاره بـه شخصـیتی از همـین دودمـان او را مسـتظهرباهللا       الفخريو ) 373

ابوالحسن احمد عالم بن ابوجعفر محمد معرفی کرده و تصریح کرده اسـت او در  
  ) 137: 1409 مروزي،. (دیلم قیامی داشت و نسل او در دیلم و قزوین هستند
ه دانستن شخصیت مورد اشار با کنار هم گذاشتن دو گزارش اخیر و بر فرض یکی

 المستظهرباهللا مانکدیم ابوالحسن احمد العالم بـن . 1: رسیم می در آنها، به این نسب
احمد . 5محمد مقتول بن . 4ابوالحسین احمد طبري بن . 3ابوجعفر محمد بن . 2

  .عمر اشرف. 9علی اصغر بن . 8حسن شجري بن . 7محمد شجري بن. 6اعرابی بن 
 از سادات علوي و پیشـوایان اي  شده تواند بر شخصیت شناخته می این مشخصات

زیدي شمال ایران در نیمه اول قرن پنجم هجري قمري منطبق شود کـه در منـابع   
زیدیـه در ایـن منطقـه، یعنـی      تـر  عنوان جانشین امام شناخته شـده  متعدد از او به

او . نام برده شـده اسـت  ) ق 411م(حسین مویدباهللا احمد بن حسین هارونی ابوال
آباد در استان مازنـدران   حومه جنوبی شهر عباس(» لنگا«کسی است که در منطقه 

 411، بر جنازه آن پیشواي زیدي نماز گزارده و در روز عید قربـان سـال   )کنونی
و مورد احترام اسـت و   هجري قمري وي را در مزاري که تا به امروز نیز مشهور

تعلیقـات او بـر کتـابی از    . بعداً خود نیز در آنجا دفن شده، به خاك سپرده اسـت 
منتشر شـده و   الخمسـة شرح االصول با نام ) ق 415م(قاضی عبدالجبار اسدآبادي 

این کتاب یکی از مشـهورترین منـابع   ) 93: موسوي نژاد: ك.ر. (در دسترس است
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منـابع متعـدد   . آید می دیه در اوایل قرن پنجم به شمارآگاهی از آراي معتزله و زی
عنوان امام زیدیـه منطقـه دیلـم در زمـان      به زیدیه با اختالفاتی در نسب وي از او

: 2فند، ج ابن/ 229: 1366مرتضی،  ابن /329: 1406منصورباهللا، . (اند خود یاد کرده
  )216: 1406مؤیدي، / 29 28: 1422جنداري، / 701

در ) ق 497م (مرشـدباهللا یحیـی بـن حسـین جرجـانی شـجري       امـام زیدیـه   
االمام المویدباهللا احمـد بـن    ةسیرکه در شرح احوال مؤیدباهللا با عنوان اي  کتابچه

نگاشته، او را مستظهرباهللا مانکدیم اعرابی قزوینی معرفی کـرده   الحسین الهارونی
  )84: 1423مرشدباهللا، . (1است

در ) ق 652م(ن حمیـد بـن احمـد محلـی     نویس و دانشمند زیـدي یمـ   تاریخ
نسب وي را به هنگام شمارش یاران و شاگردان مؤیدباهللا هارونی  ةيالوردالحدائق 

  )130: 2ج: 1423محلی، ( .به صورت کامل ولی با تفاوت ذکر کرده است

  ابوالقاسم جعفر دیباجه عموي ناصر کبیر
مـروزي،  (د شده است یا هاز عموي دیگر ناصر با عنوان ابوالقاسم جعفر دیباج

که مـادر او و بـرادرانش علـی عسـکري و      ها گزارش دیگربرخالف ) 36: 1409
علی علیه دختر محمـد بـن عـون بـن محمـد حنفیـه معرفـی        ّ محمد شجري را ام

ــرده ــد،  ک ــی، (ان ــروزي، / 136: 1419فخــررازي، / 92: 1422عقیق  )36: 1409م
حمد نفس زکیه بن عبداهللا بـن  مادر جعفر دیباجه را محمدیه و از نسل م المجدي

                                                      
وذكر أن المؤيد باهللا قدس اهللا روحه توفي يوم عرفة سنة إحـدى عشـرة وأربعمائـة، و دفـن يـوم      «. 1

 .»تظهر باهللاألضحى و صلى عليه السيد مانكديم األعرابي القزويني الخارج بعده بلنجا الملقب بالمس
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حسن مثنی دانسته و تصریح کرده برادر مادري او طاهر بن محمد نفس زکیه بوده 
  )347: 1422عمري، ! (است

والـی و  ) ق218ـ   198(آمده است که جعفر دیباجه در زمـان مـأمون عباسـی    
ایـن در  ) 136: 1419فخـررازي،  / 188: 1413عبیـدلی،  . (1امیر مدینه بوده اسـت 

عمـري،  . (او را فقط متولی صدقات مدینه دانسـته اسـت   المجدي لی است کهحا
ده زیـد شـهید، خـواهر احمـد بـن عیسـی بـن زیـد         وي با رقیه نوا) 347: 1422

که یکی از پیشوایان زیدیان در نیمه اول قرن سوم بوده، ازدواج کـرده  ) ق 247م(
  )490: 1416اصفهانی، . (است

. ي ابوجعفر محمد و علی ذکر شده اسـت ها مبراي جعفر دیباجه دو پسر به نا
ابــوجعفر محمــد بــن جعفــر بــن حســن شــجري همــان ) 188: 1413عبیــدلی، (

تـاریخ األمـم و   در کتـاب  ) ق 310م(شخصیتی است که محمد بن جریر طبـري  
قمري او را نماینده حسن بن زید پس از فـتح   250در ذکر حوادث سال  الملوك

بر اثر نارضایتی مردم پایگاهش تضعیف شد و  کند که می ري در این شهر معرفی
) ق 259م(در نبردي بیرون از ري از محمد بن میکال سـردار محمـد بـن طـاهر     

علی بـن  ) 433ـ   432: 7ج :1403طبري، . (شکست خورد و به اسارت او در آمد
هجري  250کننده در شهر ري در سال  نیز او را قیام )ق 346م (حسین مسعودي 
ا قیام حسن بن زید در طبرستان دانسـته کـه مـردم را بـه گـردن      قمري همزمان ب

عباسیان در چندین نبرد با او . کرده است می نهادن به امامت حسن بن زید دعوت
                                                      

 .»ام المامونية ايولّی امارة المدن«. 1
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در ري درگیر شدند و نهایتاً پس از اسیر کردنش، او را نزد محمد بن عبـداهللا بـن   
. ن از دنیـا رفـت  وي در همـان زنـدا  . طاهر در نیشابور برده، بـه زنـدان افکندنـد   

  )166: 4ج: 1425مسعودي، (
عمـر را کسـی   ) علـی بـن  (نیز محمد بن جعفر بن حسن بـن   مقاتل الطالبیین

دانسته که در ري براي یاري حسن بن زید قیام کرد و عبداهللا بن طاهر او را اسیر 
تصریح کرده مادر  مقاتل. کرد و او را تا آخر عمرش در نیشابور به زندان انداخت

. بـوده اسـت   ‘بن جعفر، رقیه دختر عیسـی بـن زیـد علـی بـن حسـین      محمد 
  )490: 1416اصفهانی، (

 تاریخ وفات و مکان دقیق دفـن او را ذکـر کـرده و آورده    لباب االنساببیهقی در 
در اواخر دوره طاهریان از دنیـا   257محمد بن جعفر بن حسن شجري در شوال 

  )425: 1ج: 1410بیهقی، . (ه شدنیشابور به خاك سپرد» امراء«رفت و در مقبره 
ي نابجـا میـان محمـد بـن     ها ي اشتباه و خلطها پیش از این به برخی از تطبیق

جعفر بن حسن شجري با دیگر علویان از این دودمان اشاره کردیم، از جملـه دو  
در باره محمد بن حسن شجري و محمد بن احمد بن محمد بن  المجديگزارش 

  .حسن شجري
د جعفر دیباجه گویا علی بن جعفر نسلش باقی نمانده اسـت؛  از میان دو فرزن

براي ابوجعفر محمد دو پسر به نام احمد و حسن مشهور به  ذیب االنسابتهولی 
ابن میمونه پسري به نام ابوجعفر محمد مشـهور بـه   . ذکر کرده است »ابن میمونه«
ه بود و از وي داشته که داماد ناصر کبیر بوده و دختر وي را به زنی گرفت »فارس«

صاحب چندین پسر بوده است، از جمله ابوالحسن یا ابویعلی حمـزه، ابوالقاسـم   



 ناصر کبیرمجموعه مقاالت همایش بین المللی   110

محمد فـارس مقـیم   ) 188: 1413عبیدلی، . (احمد، ابوزید علی و ابوعبداهللا جعفر
قمري  287ش شده بعد از کشته شدن محمد بن زید در سال راگز. است ري بوده

گریخته بود از طریق دامغان به ري آمده به در جرجان، ناصر کبیر که از آن مهلکه 
  )67: 2ج: 1423محلی،(. خانه او وارد شده است

در منابع تاریخی همچنین از پسر دیگـري بـراي ابـوجعفر محمـد بـن جعفـر       
کننـده و مبـارز بـوده     جمله علویان قیـام دیباجه به نام جعفر یاد شده که او نیز از 
 الشـافی و  مقاتل الطالبیندر . ار اوستاست و کنیه پدرش ابوجعفر محمد به اعتب

که در زمان خالفـت  اند جعفر بن ابوجعفر محمد بن جعفر دیباجه را کسی دانسته
 بـن  عیسـى  بـن  حمـد در ري و در نبردي که میان ا) ق 255ـ   254(معتز عباسی 

عامل محمد بن طاهر به نام عبداهللا بن  و‘ الحسین بن علی بن الحسین بن علی
   )295: 1منصورباهللا، ج/ 525: 1416اصفهانی، . (شته شدعزیز درگرفت، ک

کنـد کـه    مـی  همچنین از دو شخصیت دیگر از نسل جعفر دیباجه یاد االصیلی
حـرب محمـد بـن     الرفعتین بن ابـی  یکی نقیب سادات بصره بوده به نام احمد ذي

. احمد و نواده او ابوالسعادات بن ابوالفخار که در طبرستان مسموم از دنیـا رفـت  
  )277: 1418ی، طقطق ابن(

  مادر ناصر کبیر
 »حبیبـه «ولـدي بـه نـام     ابونصر بخاري مادر ناصر کبیر و برادرش جعفـر را ام 

نیـز   المجديدر ) ق 460م(علوي عمري ) 53: 1413بخاري، . (معرفی کرده است
. ام ولد بودن مادر ناصر را به نقل از پدرش محمد بن علی نسابه نقل کرده اسـت 

  )349: 1422عمري، (
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اطالعـات بیشـتري از مـادر     ةيـ الحدائق الوردو به تبع او  االفادهمؤلفان زیدي 
که ظـاهرا تصـحیف شـده    (اند و نام او را حبیب ذکر کردهاند ناصر کبیر ارائه کرده

که از خراسان بـه کنیـزي   اند و او را داراي تبار خراسانی معرفی کرده) حبیبه است
این منابع تصریح دارند کـه ناصـر کبیـر از ایـن     . دگرفته و به مدینه آورده شده بو

محلـی،  / 117: 1422هـارونی ابوطالـب،   . (مادر در مدینه منوره به دنیا آمده است
  ) 55: 2ج: 1423

  برادران ناصر کبیر
موصـوف شـده و    »مقتول«و  »صوفی«ناصر برادري به نام جعفر داشت که به 

شدن او را  علوي عمري کشته) 53 :1413بخاري، . (نسل او نیز ادامه نیافته است
ي نیشابور در جنگی که در زمان حکومت محمد بن زید بر طبرستان ها در دروازه

   )349: 1422عمري، . (رخ داده دانسته است )ق287ـ  270(
نیز جعفر بن علی بن حسن بن علی بن عمر را کسـی دانسـته    اتل الطالبیینمق

یـان مـردم نیشـابور و محمـد بـن زیـد       ي نیشابور در جنگی که مها که بر دروازه
  )558ـ  557: 1416اصفهانی، . (درگرفت، کشته شده است

دانیم که امروزه مزاري در شهر دامغان به نام امامزاده جعفر موجـود اسـت    می
هذا قبر االمـام الهمـام المقتـول    «: که بر سنگ قبر او این جمالت حک شده است

بن علـی بـن   ) حسن: صحیح(ن حسین عین الرسول جعفر بن علی ب ةالمقبول قر
: 1422عمـري،  . (»طالـب سـالم اهللا علیـه    ابی عمر بن علی بن حسین بن علی بن

این در حالی است کـه عـالوه بـر    ) 273: 2مطلع الشمس، ج: ، در حاشیه، از349
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لباب بیهقی در اند،  منابع گذشته که به نبرد جعفر بن علی در نیشابور تصریح کرده
رده است جعفر صوفی برادر ناصـر کبیـر در نیشـابور بـه قتـل      تصریح ک االنساب

  )422: 1، ج1410بیهقی، . (به خاك سپرده شده است» معمر«رسیده و در مقبره 
زیسته و نسل او نیز  می ناصر همچنین برادري به نام محمد داشته که در حجاز

ذکـر شـده    همانند برادرش جعفر ادامه نیافته و تنها دختري به نام فاطمه بـراي او 
عالوه بر جعفر و محمد، ناصر دو بـرادر دیگـر نیـز    ) 348: 1422عمري، . (است

داشته که نسل آنان ادامه یافته است و عجیب است که ابونصر بخاري از ایـن دو  
 »صـوفی «و  »اعرابـی «است کـه بـه    یکی ابوالحسین احمد :برادر نامی نبرده است

  )36: 1409مروزي، / 187و  186: 1413عبیدلی، . (استشهرت یافته 
و  »فاضـل «، »صـوفی «کنیه احمد را ابوعلی دانسته و از او با عناوین  المجدي 

  ) 348: 1422عمري، . (زیسته است می یاد کرده که در قم »مصري«
یـاد شـده   » موسـوس «از فرزند احمد صوفی با نام ابوطاهر محمد با شـهرت  

  )187: 1413عبیدلی، . (است
و  »زیـدي «، »محدث«، »مصري«بداهللا حسین است که به دیگر برادر ناصر ابوع

مـروزي،  / 187: 1413عبیـدلی،  / 348: 1422عمـري،  . (ملقب بوده است »شاعر«
1409 :37 (  

  :عبیدلی از جملۀ اشعار او دو بیت را نقل کرده است
  الحمــد هللا لــم تقعــد بنــا حــال

  

  من ان ننال من االعداء مـا نـالو    

  

  الکنها قعدت عـن ان تقـوم بنـ   

  

  الــی المهمــات احــوال و آمــال  

  

 ، محدثی مشهور نیـز بـوده  بودنآنچه مسلم است ابوعبداهللا حسین عالوه بر شاعر
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 گونه که قبالً نیز اشاره شد ناصر کبیر به واسطه او از پدرش علی بن حسن همان که
  ) ، هارونی مؤیدباهللا، کتاب البیوع72: 1418ناصرالحق، . (روایت نقل کرده است

در چند مورد به نقل از ابوالعبـاس   شرح التجریدباهللا هارونی در مؤید نینچهم
حسنی و او از محمد فرزند حسین مصري به نقل از پدرش حسـین و او از زیـد   

روایتی با سندي متصـل از امـام    ×بن حسن بن زید بن عیسی بن زید بن علی
یـوع، کتـاب   ، کتـاب الب صفة الصالةهارونی مؤیدباهللا، باب . (کند می نقل ×علی

  )الطالق، باب الحلف بالطالق، کتاب النفقات
روایت از حسین محدث نقل کرده  26 تیسیر المطالبنیز در ابوطالب هارونی 

کنـد و در سـایر مـوارد بـا      مـی  که در چهار مورد ناصر کبیر مستقیماً از او روایت
ه ابوالحسین بحـري در چهـارد  . حمد بحريابوالحسین علی بن محمد بن اواسطۀ 

عنوان سال نقل روایت از حسین و در دوازده مـورد   به» قمري 302سال «مورد به 
احتمـاالً  . عنوان مکان تحمل روایت از حسین تصریح کرده اسـت  به» مصر«نیز به 

همین اقامت در مصر که مدت زمان آن نیز مشـخص نیسـت، موجـب شـده بـه      
  .داده شود »مصري«حسین محدث لقب 

پدرش علی بن : از است در این روایات عبارت مشایخ حدیثی حسین محدث
، احمد بن یحیی کوفی، محمد بن ولید بن قاسم، حسین بـن حکـم وشـاء،    حسن

  .عیسی بن مهران بغدادي و ابواسحاق بن داوود
کنـد، حسـین محـدث     مـی  خداع نسابه نقل ابنبنا بر آنچه ابوالغنائم حسین از 

  )348: 1422مري، ع. (قمري از دنیا رفته است 312مصري در سال 
را به شرح ) ناصر کبیر گان برادرزاده(نام هشت فرزند حسین محدث  المجدي
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ابوجعفر محمد، ابوطیب علی مشهور بـه احـدب، ابوالقاسـم    : زیر ثبت کرده است
، »فقیـه زیـدي  «و  »صـوفی «عبداهللا مشهور به فقیه، ابواحمد ابـراهیم مشـهور بـه    

جاي ابوالحسن  به(بداهللا، ابوالحسن احمد ع) 278: 1418ی، طقطق ابن: ابوالحسین(
  )348: 1422عمري، . (، ابوطالب زید و اسماعیل)همان: احمد، حسین

شود در میان فرزندان حسین محدث از ابراهیم نیز با  می گونه که مالحظه همان
به نام ابوعلی محمد بـن  نوادگان او همچنین یکی از . عنوان زیدي یاد شده است

با عنوان فقیه زاهد و متکلم زیدي که داراي تالیفـاتی نیـز بـوده     عبداهللا بن حسین
  )187: 1413عبیدلی، . (شده استمعرفی 

. بوده اسـت  تر ابوجعفر محمد از همه شاخص زندان حسین محدث،از میان فر
. کـرده او مقـیم طبرسـتان بـوده اسـت     دانسته و تصـریح   »شاعر«وي را  االصیلی

ددي که شخصـیت مشـهور   روایات متع این به پیش از) 278: 1418ی، طقطق ابن(
بـه واسـطه او از پـدرش حسـین     ) ق 353م(زیدیه طبرسـتان ابوالعبـاس حسـنی    

  .محدث نقل کرده، اشاره کردیم
ابوالفضـل  داراي فرزندان متعددي بوده که مشـهورترین آنـان   ابوجعفر محمد 

که امامـت  است اي  دهش شخصیت شناخته او. است» الثائر فی اهللا«جعفر ملقب به 
عبیـدلی،  . (زیدیان شمال ایران را در نیمه اول قرن چهارم بر عهـده داشـته اسـت   

1413 :187(  

  امام زیدیھ ابوالفضل جعفر بن محمد الثائر فی اهللا
مشهور بـوده اسـت    »ید ابیضس«الثائر فی اهللا ابوالفضل جعفر بن محمد که به 
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قیــام خــود را در  320در ســال ) 136: 1419فخــررازي، / 137: 1409زي، مــرو(
عنوان امام زیدیه یاد شـده  از او با  )38: 1987صابی، . (طبرستان و دیلم آغاز کرد

وي کـه در نـواحی شـرقی    ) 229: 1366مرتضی،  ابن/ 37: 1409زي، مرو. (است
گیالن مستقر بود، براي اعاده حکومت علویان بـر طبرسـتان بارهـا از گـیالن بـه      

به صورت موقت بر طبرستان نیز تسـلط   337 طبرستان لشکرکشی کرد و در سال
هجـري قمـري در شـرق     350در نهایـت در سـال   و ) 39: 1987صـابی،  (یافت 

به خـاك  » میانده«و در روستاي ) 40ـ  39: همان(دار فانی را وداع گفت » هوسم«
ز نسل او نیز چندین کس به عنـوان پیشـواي   ا) 155: 1345مرعشی، . (سپرده شد

اند، از جمله سـه فرزنـدش ابوالحسـین مهـدي      ن مطرح بودهزیدیه در شمال ایرا
و ابومحمـد  » الثـائر فـی اهللا  «و ابوالقاسم حسین ملقب به » القائم بالحق«ملقب به 

و نـواده او ابوالحسـن علـی بـن     ) 40: 1987صـابی،  .(»امیرکـا «حسن مشهور بـه  
ایـران   که در دهه هفتاد قرن چهارم در شـمال » الداعی«ابوالقاسم حسین ملقب به 

  )43: همان. (پیشوایی داشته است
آشـکار اسـت کـه بررسـی     . آنچه گذشت مختصري بود درباره تبار ناصر کبیر

اوالد و نسل او همچون بررسی شخصیت خود او مجـالی دیگـر بـراي پـژوهش     
  .است که امیدورام حق آن در مقاالتی جداگانه ادا شود

  گیري بندي و نتیجه جمع
یر همچون خود او نزدیکی زیـادي بـه امامـان امامیـه     اجداد و پدر ناصر کب. 1

اي  اند، به گونـه  معاصر خود داشته و از آنان بهره علمی گرفته و حدیث نقل کرده
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راوي حدیث از ائمه  ×که هر چهار شخصیت واقع در نسب ناصر تا امام سجاد
  .اند امامیه معرفی شده

ف و تمجید شده است و بـدگویی  در منابع امامیه از پدر و اجداد ناصر کبیر تعری. 2
از میان دانشمندان مطرح امامیه در ایـن  . شود نمی و قدحی در این خصوص دیده

  .ابوالقاسم خویی یاد کردسید توان از شیخ مفید، سید مرتضی و  می خصوص
جـد سـوم   (در میان اجداد ناصر بیشترین تعریف و تمجید از عمر اشـرف  . 3

نقل شـده کـه او را چشـم خـود      ×ز امام باقرشده است؛ از جمله ا) ناصر کبیر
خوانده است و علماي شیعه همچون شیخ مفید و سید مرتضی نیـز از او تمجیـد   

ي بسـیاري از پـدر خـود امـام     هـا  او راوي احادیـث و گـزارش  . انـد  بسیار کـرده 
نیز که او متولی خیریه  ×و امام صادق ×است و در عصر امام باقر ×سجاد

. دستی آن را مـدیریت کـرده اسـت    ده است، با گشادهبو ×و صدقات امام علی
او از نظـر  . ي اوسـت هـا  ي افراطی و غالیانـه از دیگـر ویژگـی   ها دوري از جریان

رغم تمجید از برادرش زید در ماجراي قیام  سیاسی فردي محافظه کار بوده و علی
ام او درگیر نشده و در دوران انتقال قدرت از امویان به عباسیان نیـز همچـون امـ   

. گیري سنجیده، راه را بر سوء استفاده قدرت طلبان بسته اسـت  با موضع ×صادق
اهللا  از جمع بین دو نماز و جهر به بسمي فقهی او در مسائلی همچون جوها دیدگاه

  .کند می ي شیعی منعکسها روشنی پیروي او را از مکتب اهل بیت و دیدگاه به
ز از راویـان حـدیث از امـام    نیـ ) جد دوم ناصر کبیـر (علی بن عمر اشرف . 4
بوده است و از او روایـات متعـددي از جملـه در خصـوص جایگـاه       ×صادق

خـوبی   و جهر به بسم اهللا در قرائت نماز نقل شده است که بـه  ÷حضرت فاطمه
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عالوه بر این همراهـی او بـا امـام    . سازد می بیتی او را آشکار گرایش شیعی و اهل
آن حضرت و در مقاطعی حساس همچـون  ي پایانی امامت ها در سال ×صادق

نشـدن مشـارکت او در    زمان احضار حضرتش توسط منصور دوانقی، و گـزارش 
نهضت محمد بن عبداهللا نفس زکیه و نقل روایتی در خصوص وصایت موسی بن 

دهد؛ هرچنـد   می ، نزدیکی او را به دیدگاه آن امام و شیعیان امامیه نشان‘جعفر
  .اند آشکاري داشتهقیام و مبارزه گرایش فرزندان او به خط برخی از 

نیـز همچـون پـدر و    ) جد اول ناصـر کبیـر  (حسن بن علی بن عمر اشرف . 5
و از اصحاب آن حضرت به شمار آمـده   ×جدش از راویان حدیث امام صادق

از او گرایش بـه خـط قیـام و    . است و سید مرتضی به تمجید از او پرداخته است
در باره دو برادر او موسی بن علـی و قاسـم بـن     مبارزه گزارش نشده است؛ ولی

  .یی وجود داردها علی چنین گزارشی
بـه عنـوان پیشـواي    ) پسر عموي پدر ناصر کبیـر (محمد بن قاسم بن علی . 6

وي داراي گرایش به اندیشه معتزله بـوده کـه   . است زیدیان جارودي معرفی شده
حکومتی و امام زیـدیان  در اوایل قرن سوم رایج بوده است، او رهبر نهضت ضد 

زمانه خود بود و پس از مرگش برخی از زیدي مذهبان با اعتقاد به مهدویت او به 
از محمد بن قاسم که شخصیتی صوفیانه داشت، آرایی . انتظار بازگشت او نشستند

  .ي اهل سنت نیز نقل شده استها نزدیک به دیدگاه
از راویان حـدیث از   پدر ناصر کبیر علی بن حسن بن علی بن عمر اشرف. 7

او . شمرده شده و مورد تمجید سید مرتضی نیز قرار گرفتـه اسـت   ×امام جواد
زیسـته،   مـی  ×که بخش اعظم عمر خود را در عصر امام هادي علی بن محمـد 
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همچون آن حضرت از مدینه به عراق احضار شده و در سامرا تحـت نظـر بـوده    
بـا دو واسـطه    ×از امـام صـادق  روایات متعدد او  ها در کنار این گزارش. است

، گویاي گرایش شیعی نزدیک بـه خـط   ‘از موسی بن جعفر ×علی بن جعفر
در عین حـال برخـی از فرزنـدان، بـرادران و برادرزادگـان او      . فکري امامیه است

دیگـر  و برخـی از آنـان در کنـار     اند گرایش آشکاري به خط قیام و مبارزه داشته
بـن منصـور مـرادي کـوفی، از او روایـات       راویان مشهور زیدیه همچون محمـد 

  .اند بسیاري نقل کرده
) عمـوي ناصـر کبیـر   (در نسل محمد بن حسن بن علی بـن عمـر اشـرف    . 8

شود؛ از جمله نواده او محمد بن احمد  می کننده و پیشواي زیدي دیده چندین قیام
گفته احمد بـن محمـد کـه در     بن محمد که در آبه به شهادت رسید و فرزند پیش

بغداد کشته شد و شخصیت مشهورتر از همه نواده شخصـیت اخیـر، مشـهور بـه     
مستظهرباهللا مانکدیم که باعنوان امام زیدیه شمال ایران در اوایل قرن پـنجم از او  

  .یاد شده است
 )دیگر عموي ناصـر کبیـر  (از نسل جعفر بن حسن بن علی بن عمر اشرف . 9

زمان مأمون نیز یاد شده، چنـدین کـس در    که احیاناً از او به عنوان والی مدینه در
شـوند؛ از جملـه فرزنـدش     مـی  عنوان رهبر قیام و مبارزه شناخته ي بعد بهها دوره

مـذهب علویـان    محمد بن جعفر که با حسن بن زید علوي رهبر حکومت زیـدي 
طبرستان در شهر ري همکاري داشته و به نبرد با عباسیان و طاهریـان پرداختـه و   

فرزند او جعفر بن محمـد نیـز چنـد    . استاز دنیا رفته زندانی و یشابور از ننهایتاً 
نـواده محمـد   . سال بعد از او در نبردي دیگر با طاهریان در ري کشته شده اسـت 
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در بن جعفر، محمد بن حسن بن محمد بن جعفر داماد ناصـر کبیـر و میزبـان او    
  .بعد از فرارش از طبرستان بوده استري 

بـرادران ناصـر   (ان علی بن حسن بن علی بن عمـر اشـرف   از میان فرزند. 10
مرکـز تشـیع   (، ابوالحسین احمد بن علی مشهور به صـوفی بـوده و در قـم    )کبیر
زیسته است؛ ولی برادرش جعفر بن علی که او نیز بـه صـوفی مشـهور     می )امامیه

مـذهب حکومـت علویـان      بوده، از مبارزانی بوده که در زمان دومین حاکم زیدي
تان محمد بن زید علوي، در نبردي که در نیشابور اتفاق افتـاده کشـته شـده    طبرس
برادر سوم و مشهورتر وي ابوعبداهللا حسین مصري است که راوي حدیث  .است

بـودن او نیـز تصـریح     بوده و به محدث نیز مشهور بوده و در عین حال به زیـدي 
 است و راویـان  او روایات پرشماري از جمله از پدر خود نقل کرده. شده است

 از میان فرزندان حسین محـدث . اند و منابع زیدي نیز روایات او را نقل کرده
. از ابواحمد ابراهیم با عنوان فقیه زیدي یاد شده است) پسر برادرهاي ناصر کبیر(

 هـاي  همچنین محمد دیگر فرزند او که راوي احادیث او نیـز اسـت و شخصـیت   
انـد، خـود داراي فرزنـدي     را نقل کـرده  با واسطه او حدیث حسین محدث زیدیه

 است که از امامان مشهور زیدیـه در قـرن چهـارم در شـمال ایـران بـوده بـا نـام        
 از. ابوالفضل جعفر بن محمد ملقب به الثائر فی اهللا و مشهور بـه سـید ابـیض   

زیدیـه   امـام هاي بعدي در شمال ایران، پیشوا و  نسل او نیز چندین کس در دوره
  .اند معرفی شده
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  رویکردهاي سیاسی، عقیدتی ناصرالحق

  پیامدهاي آن و آثار ان طبرستان ورهبر برجسته علوی

  1*دکتر مصطفی مجد

  مقدمه
توانسـتند   زیرا ؛اي برخوردارند علویان طبرستان در تاریخ ایران از اهمیت ویژه

نخستین جنبش اجتماعی مردم بومی را پس از ورود اسـالم بـه ایـران در جهـت     
ن پـی  شمال ایراتغییر وضع موجود هدایت کنند و نخستین حکومت شیعی را در 

نظـران   ، زیـرا مورخـان و صـاحب   و این البته نهایت کار آنان نبـود ) ق250(نهند 
هـا و   گذاري حرکـت  پایهر بثیر آثار و دستاوردهاي این دوره تأهمواره بر نقش و 

  .هایی با صبغه شیعی در تاریخ ایران تأکید دارند ها و حکومت جنبش
در ایـران از منظـر مطالعـات    توان براي این دوره از تاریخ تشـیع   بنابراین می 

 )اطـروش (در این میان نقـش ناصـرالحق   . اي قائل بود عقیدتی ـ سیاسی اهمیت ویژه 
 که به گواهی منابع اصلی و چرا ؛رسد تر از دیگر رهبران علوي به نظر می برجسته

                                                      
 .ت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباسعضو هیأ* 
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نظران معاصر نقش برجسـته ناصـرالحق در    صاحب خان و محققان وفرعی و مور
  . ن علویان طبرستان انکارناپذیر استرهبرا مقایسه با دیگر

ش در برپایی حکومت علویـان طبرسـتان و انتشـار    وي عالوه بر پیشینه تالش
اسالم و تشیع در شمال ایران، اوالً حکومت علویان طبرستان را از پس یک دوره 

ثانیـاً در دوره کوتـاه حکومـت     و احیـا کـرد  ) ق 301ـ   287(سـاله   فترت چهارده
کـه   اصی از رهبري را به یادگـار گذاشـت، چنـان   شیوه خ) ق304ـ    301(خویش

 ـ  ی و اتخـاذ مواضـع عقیـدتی   هاي موجـود محلـ   یري از ظرفیتگ توانست با بهره
که  اي فرامکانی و فرازمانی به روي ساکنان منطقه بگشاید  دریچه ،سیاسی مناسب

مشـاهده   آثار آن در دورهاي پس از وي، از جمله در عصـرآل بویـه و مرعشـیان   
  .شده است

  معرفی و بررسی منابع
وجهی بـودن حرکـت و قیـام    لحـاظ چنـد   معرفی و بررسی منابع این دوره به

اند از ویژگی خاصی برخوردار باشد؛ چـرا کـه علویـان بـا     تو علویان طبرستان می
سیاسی شیعی و استقرار حکومتی مبتنی بر آن در یکـی   ـ  بودن وجوه عقیدتیدارا

سـرزمین مـادري    هـا دور از  و فرسـنگ عباسیان  از مناطق حساس قلمرو خالفت
ویـژه در تکاپوهـاي    ، بلکه در تـاریخ ایـران و بـه   تاریخ اسالم خویش، نه تنها در

که تمامی منابع اصلی ایـن   اي یافتند، چنان اي جایگاه قابل مالحظه منطقه محلی و
مقدمـه   اند که در ایـن  دادهانعکاس  بعد، آن را هاي آثار دوره حتی منابع و دوره و
  .شود هایی از آنها اشاره می به نمونه
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الکتاب  توان آن را ام اثري است که میاسفندیار آملی   نوشته ابن تاریخ طبرستان
 اسـفندیار کاتـب آملـی،     ابـن . (نامید رویانهاي محلی طبرستان، مازندران و  تاریخ
سانیان و روحانی برجسته عصر سا» نامه تنسر«رو که حاوي  این اثر از آن. )1336
هایی در زمینه چگونگی استقرار بنیادهـاي فکـري ساسـانیان در طبرسـتان      آگاهی

است، در این پژوهش محور اصلی و حلقه ارتباط منابع پیش و پس از خود قـرار  
  . گرفته است

آمیـز بـه    گیري از برخی مطالـب افسـانه   بهره ابن اسفندیار تاریخ طبرستان را با
 از تاریخ منطقه پیش و پس از اسالم نوشته است،کردن نکات مبهمی  قصد روشن

یعنی ترکیبی از چنـد روایـت    است، رو که تاریخ وي از نوع تواریخ ترکیبی از آن
رسـد   به نظـر مـی     ،»نامهباوند«مستخرج از تواریخ عمومی و روایات محلی چون 

پـیش  هاي  از عهده درك ارتباط دوره اي و فراتر از تواریخ محلی و منطقه خوبی به
مشابه چنین کـاري را   ،در یک مقیاس قابل مالحظه. و پس از اسالم برآمده است

اسـفندیار   هاي ابـن   والیتی ها پس از وي در اثري همنام از یکی از هم توان قرن می
  )1380برزگر،. (یعنی اردشیر برزگر مشاهده کرد

ات اسـتنباط  فرعـی و تـاریخ شـفاهی و    گیري از منـابع اصـلی و   برزگر با بهره
غم فاصله ر و بهبرستان دست یازیده است طجلدي تاریخ  خویش به تألیف اثر سه

در منبع اما شایع  هاي بی فراوانی از نقل قول اسفندیار همچون او به اش با ابن زمانی
رسـد   اگرچـه بـه نظـر مـی     ؛است  پردازانه بهره گرفته اي افسانه افواه عامه به گونه

که به طور مثال  چرا ؛تر عمل کرده است روش موفق ایناسفندیار از برزگر در  ابن
از   هـایش را بـا روایـاتی موثـق     زیـد و اطـروش، شـنیده     در بیان رابطه محمد بن
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  .)1422هارونی،. (کرده است مقایسه و نقل  ،مؤلف معاصر اطروش ،هارونی
هـاي   رسد که هر دو مؤلـف بـراي یـافتن حلقـه     چنین به نظر می ،در هر حال

شهر و دیارشان و ارتباط آن بـه کـل تـاریخ     دو دوره تاریخی مهمِ ۀافتارتباطی نای
اي بـه منـابع    بینانـه  چنین دیـدگاه خـوش  . اي جز این نداشتند ایران چاره اسالم و

ـ  ،اصلی و فرعی اریخی به نیت تقویت نگاه جستجوگرانه مورخان و مؤلفان آثار ت
  .رسد پذیر به نظر می ، توجیهشانهای در پی یافتن پاسخ پرسش

آثار میرظهیرالدین  و ) 1348 آملی،( تاریخ رویانمنابعی چون  این دوعالوه بر 
از  .نیز در شمار منابع اصلی تـواریخ محلـی قـرار دارنـد    ) 1364و1361 مرعشی،(

و شهریاران ) 1373اعتمادالسلطنه، (لیفاتی چون تاریخ سوادکوه مازندران أسویی ت
حقیقت بازخوانی  در) 1373،صدیقی(ی هاي دین و جنبش) 1379کسروي، (گمنام 

هاي پیوند بـا کـل تـاریخ     تاریخ طبرستان از منابع اصلی و فرعی براي یافتن حلقه
  . ایران است

 آمدن از انزوا و کشورگشـایی  صدیقی شهریاران گمنام را با این اشاره که بر بیرون
ول اسـالمی  ترین تألیف براي مطالعه دیلمیـان در قـرون ا   مهم ،دیلمان تأکید دارد

هاي  هاي بروز و ظهور جنبش کند و با نگاهی کالسیک در بررسی زمینه معرفی می
هاي دوم و سوم هجري، بر نقش دیلمیان نامسلمان و مقاومت  دینی ایرانی در قرن
ـ  ـ آوردن آ ان و عباسـیان و سـپس چگـونگی اسـالم    آنان در برابر اموی  ان بـر اثـر  ن

  . ردهاي ناصر اطروش تأکید خاصی دا مجاهدت
 اشـپولر، ( تاریخ ایران در نخستین قرون اسالمیدر میان آثار محققان خارجی، 

الشعاع طاهریان و سامانیان مورد مطالعه  که با نگاهی گذرا علویان را تحت) 1364
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جنوبی دریاي شدن مردم  اسالمیاشپولر  .حاوي نکات ارزشمندي است ،داده قرار
و  کننـد ت أرفته جر کامل آنان در اینکه رفتها مبدأ تحول و تویژه دیلمیان ر خزر به

 این امـر کند  میو تأکید ا .است قلمداد کرده ،خود را به صحنه سیاست وارد کنند
بـراي کلیـت    ،اگرچه به میزان وسیعی به وسیله علویان زیدي صورت گرفته بـود 

زیرا پس از آن شیعیان توانستند نقـش قابـل    ؛تشیع پیشرفت و ارتقا در پی داشت
نقـش   بر ي همچنینو. مذهبی ملت ایران ایفا کنند ـ  اي در تاریخ سیاسی حظهمال

که در میان زیدیان به جهـت ذوق   تأکید خاص کرده است ؛ شخصیتیناصرالحق 
ویلفرد مادلونـگ نیـز در چنـد اثـر     . ارزیابی شده است ممتاز ،شعر و علم فقاهتی

کـه بـراي    کـرده شـاره  به جزییـاتی ا  فاخر به موضوع علویان طبرستان پرداخته و
   )1371و1372مادلونگ،. (محققان این دوره راهگشاست

، والیات دارالمـرز گـیالن،   اثر دیگري از این دست با چاشنی مطالعات میدانی
مانده از  است که مشاهدات وي از آثار برجاي) 1383رابینو، (مازندران و استرآباد 

  .لی و عمومی باشدهاي تواریخ محلی و م تواند مکمل گزارش علویان می
خضـیري  ( شده نیـز کتـاب دولـت زیدیـه در یمـن      از میان منابع عربی ترجمه

 298ـ   280هـاي   چگونگی برپایی دولت زیـدي در یمـن در سـال   ) 1380احمد،
رسـتان را نخسـتین   رو کـه طب   از آن این اثر .را مطالعه و بررسی کرده است مريق

سـازي قاسـم جـد     به زمینـه  ،نددا طرح امامت وي می حسین و خاستگاه یحیی بن
اي  ستان به زیدیـه اشـاره قابـل مالحظـه    حسین در فراخواندن مردم طبر ی بنیحی

  .کرده است
اشـاره بـه   حسین به آمل، با  ب در بیان چگونگی ورود یحیی بنلف این کتاؤم
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وي را سـبب تهدیـد و مهـاجرت پیـروان      ،حاکم آن دیـار ، زید نگرانی محمد بن
آرزوي یحیـی بـن    شـدن  و مـانع عملـی  داند  یدي به یمن میطبرستانی آن امام ز

هایی حـاکی از ارتبـاط عقیـدتی،     چنین آگاهی. کند حسین در طبرستان قلمداد می
ویـژه در دریافـت    بـه  سیاسی زیدیه طبرستان و یمن است و براي پژوهش حاضر

دیگر منابع عربی که برخی . ستزیدیان یمن جالب و راهگشانوع ارتباط ناصر با 
  :ند ازا عبارت ،اند ها هنوز به فارسی ترجمه نشدهآناز 

 که در آن به سرگذشـت ) ق 353م(ابراهیم حسنی  تألیف احمد بن المصابیحکتاب 
) ق 1423 حسـنی، . (امامان زیدیه و مبلغان آنان تا زمان اطـروش پرداختـه اسـت   

نقـل  توانـد مسـتند بـه     لف میؤها با توجه به سال وفات م بسیاري از این گزارش
  .هاي شاهدان و آثار مکتوب دست اول و اصلی باشد قول

حسین  تألیف یحیی بن فی تاریخ االئمه الساده االفاده کتاب دیگر از این دست 
گفتنـی  . است که حاوي شرح حال امامان زیـدي اسـت  ) ق 424ـ   340(هارونی 
زنـدگانی و اقـدامات   دربـاره  بسیاري از اطالعات پژوهش حاضر از جملـه   است

 ،اجتماعی این رهبر علوي ـ طروش در احیاي حکومت علویان، خط سیر سیاسیا
این دو منبع بسیاري از رخدادها را یا مؤلفان . از دو منبع اخیر دریافت شده است

خـود   انـد و یـا   کنند، یا به منابع دست اولی دسترسی داشته به یک واسطه نقل می
  .ندا هشاهد رخدادها بود

گیري  یونس نیز اخبار ناصرالحق با بهره علی بن ف محمد بنتألی مأثر االبراردر 
 شـرح و ) 1978 محلـی، (حدائق الوردیه و ) ق 1422هارونی،( االفادهاز اطالعات 

  .تفصیل داده شده است
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تـاریخ تحـوالت   یکی در سطح مطالعات دانشجویی با عنـوان   دیگر دو تألیف
اسـت   فاریان و علویـان سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی ایران در دوره صـ 

آن با نگاهی اجمالی بـر نقـش فرهنگـی و     که در) 1378 وپرگاري، ترکمنی آذر(
سـیري در   ياطروش در تاریخ علویان تأکید شده اسـت و دیگـر   اجتماعی ناصر

که پژوهش میدانی است ) 1382 خلعتبري لیماکی،( تاریخ علویان غرب مازندران
نسبتاً مشروحی از زیدي یا  ألیف به طوراین ت. به آن ویژگی خاصی بخشیده است

  .اطروش سخن به میان آورده است بودن ناصر امامی

  اجتماعی ـ عملکردهاي سیاسی دررویکرد ناصرالحق 

صرالحق در اتخاذ عملکردهاي فرضیه اصلی ما در این تحقیق بر آن است که نا
بـا  در آن  اجتماعی خویش رویکرد یا رویکردهـاي خاصـی داشـته کـه    سیاسی ـ  

گـرفتن   ، عـالوه بـر درنظـر   گرفت ناسب از شرایطی که در آن قرار میگیري م بهره
اما این رویکردها چـه بودنـد و    ؛ داشت هاي موجود، آینده را نیز مد نظر واقعیت

  شدند و چه پیامدها و آثاري از خود به جا گذاشتند؟ چگونه اتخاذ می
ري حکومت علویان در یگ  ال اساسی باید چگونگی شکلبراي پاسخ به این سؤ
  .شمال ایران را مرور کنیم

  هاي ناصرالحق  بستر نخستین فعالیت ،حکومت علویان طبرستان

طبرسـتان   طور که پیش از این اشاره شد، تشـکیل حکومـت علویـان در    همان
ي جدي به مستقل براي خلفاي عباسی همواره تهدید یحکومتعنوان  به) ق 250(

برادر و جانشـین  ) ق 287ـ   270(محمد بن زید  در دوره حکومت .مدآ شمار می
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ار حکومـت علویـان طبرسـتان، اسـماعیل     بنیانگذ) ق 270ـ   250(زید   حسن بن
دادن عمرولیث صـفاري   ن با نظر مساعد بغداد پس از شکستسامانی امیر خراسا

زید در نبردي دفاعی در برابر لشکریان خراسان   محمد بن. به طبرستان حمله کرد
و ایـن سـلطه بـیش از    ) ق 287( و سامانیان بر طبرستان مسـلط شـدند   کشته شد

که سیدي حسینی موفق شـد بـا   تا آن) ق 301ـ   287(سیزده سال به طول انجامید 
یاري و همراهی مردم دیلم سامانیان را از طبرسـتان برهانـد و پـس از یـک دوره     

ام و حکومـت  قیـ  احیـاگرِ ) ق 301. (کندحکومت علویان را دیگربار احیا  ،فترت
عمـر   علی بن حسن بن علی العسکري بن حسن بننبود مگر کسی علویان طبرستان 

ملقـب بـه    ×اطالـب   ابـی  علـی بـن   حسین بـن  العابدین بن علی زین االشراف بن
. هجـري قمـري در مدینـه بـه دنیـا آمـده بـود        223او در . اطروش و ناصـرالحق 

  )2866:  2ج، 1377دهخدا،(
، ^م نوجوانی و جوانی وي با قیـام سـادات حسـنی   با توجه به همزمانی ایا

کـه  رسـد   هاي سیاسی علویان زیدي، چنین به نظر مـی  ویژه مبارزات و حرکت به
 این زمان مقارن با خالفـت . علی روزهاي آرامی را پشت سر نگذاشته است  حسن بن

 ،1ج شهرسـتانی، ( .بودزید  الحسین بن یحیی بن  عمر بن  عباسیان و قیام یحیی بن 
 247ـ   232(، متوکل )ق 232ـ   227(این دوران که به دوران خالفت واثق ) 157
 ،یابـد   تسـري مـی  ) ق 252ـ   248(و مستعین عباسی ) ق 248ـ   247(، منتصر )ق

عضـوي از ایـن    کـه علـی   بود؛ بنابراین حسن بن دورانی پرمحنت براي اهل بیت
  .دتوانست از تبعات آن متأثر نباش چگونه میبود، خاندان 
هجـري و مصـادف بـا     250که شهرستانی سال بروز و ظهور ناصرالحق را این
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عشري و حوادث سخت حاکم بـر شـیعیان در آن    امامت یازدهمین امام شیعه اثنی
 تواند بیانگر حضور این سید حسینی در ، می)212:2همان،ج(عهد اعالم کرده است 

از آن بـه خراسـان و    پسو ) کوفه(میان سلسله مهاجران علوي از مدینه به عراق 
د و پس از والیتعهدي امام علی که به خالفت عباسی معترض بودن طبرستان باشد

  .دست زدندبه مهاجرت ) ق 218ـ  198(در عصر مأمون  7موسی الرضا بن
) ق 252ـ   248(علی در عنفوان جوانی و در عصر خالفت مستعین  حسن بن 

. طبرســتان مهــاجرت کــرد بــه ،بــراي همراهــی حســن و محمــد، فرزنــدان زیــد
زیـد   علی را در شـمار نخسـتین شمشـیرزنان حسـن بـن      بن ظهیرالدین، حسنمیر

) ق 287ـ   270(زیـد   محمـد بـن  و مشاوري نزدیک بـراي بـرادرش   ) داعی کبیر(
  )135: 1361مرعشی،. (شناسد  می 

 اقامت این جوان بلندباالي گندمگون در يپس از اشاره به چند االفاده  لف ؤم
از آغاز به  ،)117:1422هارونی،(براي کسب علم نزد بزرگان و مشایخ شهر کوفه 

بیـان  و سـخن گفتـه   ورودش به طبرستان زید در بدو  بنکار او با حسن و محمد 
علی از آن دو شخصیت علـوي تـأثیر بسـیار پذیرفتـه و در      است حسن بن هداشت

اسـفندیار بـا    ابن .است  بودهمقابل به لحاظ علم و فضل مورد احترام خاص آنان 
زیـد   علی در مدح حسـن بـن   گزارش به نمونه اشعاري از حسن بناستناد به این 

 انـد و  ، بـدبخت زید ستم کردند کسانی که به یاران حسن بن« :کند چنین اشاره می
 .انـد  ، خوشـبخت عنایت او بودنـد و او را یـاري کردنـد    کسانی که مورد لطف و

درخشان  هاي ماه آسمانی است که ستاره دان چونمیان خویشاون زید در حسن بن
  )243:1366 اسفندیار، ابن( .»او را در برگرفته اند
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  هاي سیاسی ناصرالحق در شمال ایران  آغاز فعالیت
د حسـن  ابومحمـ «: اسـت  درباره خروج و ظهور ناصرالحق چنین نوشته شـده 

خواهم  زید الحق محمد بن داعیعلی به گیالن و دیلمان خروج کرد و گفت ثار  بن
شدن  کشتهو این در حقیقت گام نخست در قیام او پس از ) 259:همان(» خواست
بسیاري دیگر از مورخان نیز آغاز کار ناصر را . بوده است) ق 287(زید  محمد بن

در حالی که به یک اعتبار  ؛اند از این تاریخ و یا حداکثر دو سال پس از آن دانسته
؛ زمانی پیش از ایـن در خراسـان نسـبت داد   شاید بشود نخستین حرکت او را به 

لحق مـدتی از محمـد   اکند ناصـر  اشاره میاالفاده هارونی در حسین  زیرا یحیی بن
راستی آیا ایـن   به) 118:1422هارونی، . (زید جدا شد و به سمت نیشابور رفت بن

زیـد بـود؟ آنـان چـه      اختالف میان اطروش بـا محمـد بـن    جدایی بیانگر وجود 
هـا   توضیحات هارونی پاسخگوي ایـن پرسـش  داشتند؟ شاید  یکدیگراختالفی با 

  از حسن بـن عبداهللا خجستانی حاکم نیشابور  که از استقبال محمد بن  آنجا ،باشد
در حالی وي در ایـن  ) همان( ه است؛آورد داشت وي سخن به میان  و گرامی علی

برسـتان گـام   زید به سـرزمین ط  روزگار حسن بندر «دهد ناصر   گزارش ادامه می
کنـد کـه وقتـی     و البتـه بـه ایـن نیـز اشـاره مـی      ) همـان (» نهاد و نزد او مقیم بود

ناصرالحق دعوت پنهانی خود را آغاز کرد، بسیاري از فرمانـدهان خجسـتانی بـا    «
  )همان! (».وي همراه شدند

علی قلمـداد   هاي علنی و مستقل حسن بن فعالیت شاید بتوان این زمان را آغاز
برخـی از افـراد   « کند  ه این مؤلف از برخی مصنفان و مورخان نقل میچرا ک ؛کرد

علـی را   انی بدگویی کردند و او هم حسن بـن نزد خجست ،که از راز او آگاه بودند
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هایی کـه بـر سـر و     ظاهراً در این اسارت وي بر اثر تازیانه. دستگیر و زندانی کرد
بنـابراین بـه نظـر     )124:نامـ ه(» .گوشش زده شد، کر و ملقب بـه اطـروش شـد   

امـا نـه چنـدان     ،رسد اطروش گام نخست حرکت خـویش را در همـان دوره    می
 گاه خود، چه کر شد وي اگر کند هارونی به ظرافت اشاره می. ه بودآشکار برداشت

  )همان! (زد را به کري نیز می
کـرد کـه بـراي امامـت و رهبـري       زید او را متهم می محمد بن«که اینکید بر تأ
، از او فضل و درایتی که ناصـر داشـت   سببکند و به  دم را دعوت میمر شخود

میـان اطـروش و محمـد     ها چه بیانگر برخی اختالفاگر) 119:همان( .»نگران بود
 ،که اطروش را آزاد کنداینر از خجستانی بزید  بنزید است، درخواست محمد  بن

اطـروش در جمـع   مگر آنکه انبـوه هـواداران    ؛کند  را رد می اختالف شدیدوجود 
چنـین درخواسـتی   شـدن   مطـرح و  اي ن نگرانیرا موجب چنیزید  محمد بن یارانِ

  . زید بود بناطروش پس از آن، تا به آخر همراه و در کنار محمد . قلمداد کنیم

  هاي عقیدتی سیاسی ناصرالحق در گیالن و دیلم  فعالیت

 شدن محمد بن هعلی پس از کشت ناصرالحق حسن بن«: نویسد می االفادهمؤلف 
خبرش به جستان،  وزید با جمعی از یارانش از طریق دامغان به ري عزیمت کرد  

. رسـید  ،داشت) دوستی(سرّي  زید با وي سر و بن شاه دیلم که از روزگار محمد
و اطروش ) 119:همان(» جستان از وي خواست تا نزد او آید تا با وي بیعت کند،

  !نیز پذیرفت
. را تأیید کنـد  ناصرزید به  صحت ظن و گمان محمد بن  تواند می این گزارش
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رابینو مسجدي را که اطـروش در  . در هر حال اطروش به سوي دیلم حرکت کرد
مشـاهده  ) گیالکجان: نهرگیلک چاي؟، امروزه(روستایی مشرف به رودسر ساخته 

بازگردیم به گزارش هارونی و اینکه وي بـر ایـن   ) 421:1374،رابینو. (کرده است
 در اطـروش رسـاندن بـه    از یاري و، اکته تأکید دارد که علیرغم استقبال جستانین

زید امتناع کرد و این عدم همراهی موجب شد اطـروش در   خونخواهی محمد بن
، بـا   فرسنگی آمل ، نیم»فالس«با لشکریان سامانی در  )ق 287(نخستین رویارویی 

جستانی جـدا   اطروش ازپس از این عدم همراهی بود که . رو شوده شکست روب
و اجـدادي   سالم نیاورده بودند و بر دین آبـا شد و براي دعوت مردمی که هنوز ا

به دیلمان بازگشت و سپس به سمت گیالن رفت و اسالم را  ،خویش مانده بودند
بر مردم گیل عرضه کرد و ایشان را بـه اسـالم دعـوت کـرد و بسـیاري از مـردم       

  .ابت کردند و مسلمان شدنداسفندروآب گیالن دعوت او را اج
وي در میان مردم گیالن و دیلمان ماند و با امر به معروف و نهـی از   )ق287(

منکر، رسوم ظالمانه خاندان وهسودانی را از میان برداشت و مردم این دیـار را از  
  . ستم رهانید

ناصـرالحق   از اواین اقدامات موجب نبرد وي با جستان و شکست و تبعیـت  
اه در هوسم ناصر گ. تبعیت وي را پذیرفت، ناصر به او اعتماد نداشت اگرچه. شد

یالکجـان  گپرداخت و زمانی براي رسیدگی بـه دیلمـان بـه     به احوال گیالنیان می
 مورخان به این بخـش از تـاریخ زنـدگانی ناصـر    ) 121:1422هارونی، . (رفت  می

اطروش « :تنوشته اسمروج الذهب مسعودي در . اطروش اشارات مکرري دارند
رسـوم جاهلیـت    کافر و بر دین مجوس و بعضی پیـرو  ها میان مردم دیلم که سال
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را به سوي خـداي عزوجـل خوانـد کـه پذیرفتنـد و       ، اقامت داشت و آنانبودند
  )690:1344،مسعودي( .»م آوردند و در دیلم مسجدها ساختاسال

یالن بـه اجتهـاد   ها بـه گـ   ناصر کبیر در این سال«: نوشته استنیز اسفندیار  ابن
. »زیــد الحــق محمــد بــن  و شــعرها بســیار گفــت بــه مرثیــه داعــیمشـغول بــود  

  )267:1366، اسفندیار ابن(
ها ایامی بود که ناصـرالحق و فرزنـدانش    رسد منظور او از این سال به نظر می

با رسوم ظالمانه خاندان   ضمن دعوت مردم دیلم به اسالم در اعتراض و مخالفت
اي  ایـن همـان دوره  . همراه مـردم بودنـد   یري با جستان همدل ووهسودان و درگ

حسین نوه قاسم رسی نیز در برپایی حکومتی   است که اطروش با هادي یحیی بن
  . )122:1422، هارونی. (داد زیدي در یمن همدلی و همراهی نشان می

وجوه مشترك اندیشه این  گرتواند بیان رغم فاصله مکانی می یاین نزدیکی عل 
اگرچـه  . باشـد  و رهبر زیدي و چه بسا عمل بر محور مشـترکات شـیعه امامیـه   د

گري اعتقاد زیدیه به حضـور دو امـام در یـک زمـان در      ممکن است نوعی جلوه
یـه  راستی قبول فرضیه یادشده داراي چه توجه ب ،نیز تداعی کند قلمرو زیدیان را

این زمـان گرگـان و    که دربا توجه به اینرسد  مذهبی و سیاسی است؟ به نظر می
اقدامات این امیـر  ، طبرستان در تصرف لشکریان امیراسماعیل سامانی قرار داشتند

سامانی در بازگرداندن امـالك بـه زمینـداران و اسـپهبدان طبرسـتان و کاسـتن از       
مالیات دریافتی از مردم در جهت زدودن آثار حکومـت علویـان و جلـب قلـوب     

  .ه استثر بودموضع یادشده مؤ اتخاذقدرتمندان محلی و مردم در 
نـوح از سـوي    ري به جاي ابوالعباس عبداهللا بن گماردن محمد صعلوك والی
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 اسماعیل سامانی پس از درگذشت امیراسماعیل سامانی و زیرنظر محمد بن  احمد بن
  )ق298. (سازد عبداهللا بلعمی وزیر معروف سامانیان، اهمیت موضوع را بیشتر نمایان می 

م نیز اگرچه ناصرالحق در گیالن بـه کـار دعـوت مـردم بـه اسـالم       در این ایا
چه بسا در اندیشه بسیج نیرو  در جریان اخبار طبرستان قرار داشت و ،مشغول بود

  .از میان مریدان خویش بود

  ناصرالحق و احیاي حکومت علویان در طبرستان
ـ     پس از درگذشت عبداهللا بن  ر نوح، صعلوك حـاکم جدیـد طبرسـتان در براب
شـک ایـن    بـی رفتار خشنی در پیش گرفته بود و  ،اعتراض مردم به افزایش خراج

ناصـر کبیـر   «گرد  اسفندیار ناراضیان بر رسید؛ زیرا به نوشته ابن اخبار به ناصر می
ــان فرســتاد   ــه روی ــد و وي پســر خــویش ابوالحســین احمــد را ب . »جمــع آمدن

  )268:1366، اسفندیار ابن(
از آنـان  ر وي بر ضد سامانیانی بود که خلیفه بغداد این در حقیقت قیام دیگربا

آن بـه بیـداد یـاد     از تاریخ مازنـدران لف وقوع نبرد نورود که مؤ. کرد حمایت می
رغم پیروزي در  شدت تلخکامی ناصر علی ،)70ـ    67 :1352 ،گیالنی(کرده است

 ،اره داردبه آن اشـ  تاریخ مازندراننمایاند و شاید بیدادي که مؤلف   آن نبرد را می
، از زبان که در سطرهاي بعد گر وسعت و عمق مقاومت دور از انتظاري باشدبیان

  .شود ناصر به آن اشاره می
لحسـین  ناصرالحق پس از اخراج عامل سامانی از رویـان ابتـدا فرزنـدش ابوا    

 ،سپس به دعوت اسپهبد کالر که با او بیعت کرده بود .احمد را به آن دیار فرستاد
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از گـیالن و دیلمـان    ر اطروش که یاران ويپیشگامان لشک. دیار رفت خود به آن
چالوس را نیز آزاد کردند و سپس به فرماندهی اطروش با محمد صعلوك  ،بودند
صعلوك شکست خورد و گریخت و بسیاري از سـپاهیان او کشـته   . شدند درگیر

. ن دادناصر به بازماندگان قلعـه چـالوس امـا    و شدند و قلعه چالوس سقوط کرد
کـه از   حسن زیـد فـرود آمـد و چنـان    بعد دو روز به آمل خرامید و سراي «ناصر 

ها عفـو   فضل و علم و ورع او سزید با خالیق عدل و عاطفت پیش گرفت و گناه
به این ترتیب  )269: 1366، اسفندیار ابن( .»مود و بیعت اهل آمل و نواحی بستدفر

 رغـم اراده خلفـاي عباسـی و    علـی  سیزده سال مجاهـدت و وي توانست پس از 
  )ق301. (ن را در طبرستان احیا کندامیران سامانی، حکومت علویا

اي اهـالی را بـه علـت همراهـی بـا          ناصرالحق در مسجد جامع آمل در خطابه
رسد  که به نظر می) 123:1422،هارونی(دشمنانش و خروج علیه او سرزنش کرد 

چـه از داغ   وي اگـر . ه در نبرد نورود باشدگفت انتظار پیشاشاره به مقاومت دور از 
مند بود، اما با ایـن همـه فرمـان     از آن گلهثر و نبرد نورود همواره متأشدگان  کشته

علـی   حسـن بـن   قاسـم بـن   این زمان حسـن بـن   در) 126همان،. (عفو عمومی داد
 ×طالـب  ابـی  علـی بـن   حسـن بـن   بـن  زیـد  قاسم البطحایی بن حمن بنرعبدال بن
) طالبمنطبق بر عمده الطالب فی انساب آل ابی) 275و  94: 1366، راسفندیا ابن(

سـیزده سـال   ناصـر  . فرمانده سپاه ناصر نیز در تعقیب گریختگـان بـه او پیوسـت   
اثـر نفـوذ   داشت او در این مدت توفیق یافت بر در گیالن  یاقامت پر فراز و نشیب

سـامانیان   طبرسـتان تحـت حکومـت    کالم و ایجاد حساسیت نسبت به آنچـه در 
، در دل مـردم بـه اسـالم    گذشـت  مذهب و تحت حمایت خلفاي عباسی می سنی
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ترین زمان ممکـن بـه طبرسـتان     در کوتاه این موجب شد ناصر. ایجاد رغبت کند
لم حکومت علویان طبرستان را دیگربـار  و ع عامل سامانی پیروز شود درآید و بر

هبر علویـان طبرسـتان، بـه    نخستین ر ،زید در آمل، مقر پیشین حکومت حسن بن
  .اهتراز درآورد

نوشـته   301حرم سال مسعودي تاریخ ورود اطروش به طبرستان را روز اول م
 2، ج1344، مسعودي( .»راندرا از آنجا بیرون  جامگان سیاه« ويبیان کرده است و 
 هاي او اي از مجاهدت ه با توصیفاتی از ناصرالحق خالصهمسعودي در ادام) 690:

وي مردي فهیم و عالم بود و از عقایـد و مـذاهب مطلـع بـود و     «: دکن ه میرا ارائ
ها میان مردم دیلم که کافر و بر دین مجوس و بعضی پیـرو رسـوم جاهلیـت     سال

بودند و همچنین مردم گیل که مسلمانان در قبال آنان دربندهایی چـون قـزوین و   
خواند که پذیرفتند و را به سوي خداي عزوجل  نا، اقامت داشت و آنغیره داشتند

  )همان(» .اسالم آوردند و در دیلم مسجدها ساخت

  هاي داخلی و و استیالي نهایی ناصرالحق  درگیري
از پیـروزي ناصـر و شکسـت    شـدن  اسماعیل سـامانی پـس از باخبر   احمد بن
 چهل روز نبرد آنان به پیروزي. ري دیگر براي مقابله با وي فرستادصعلوك، لشک

جملـه  ... ناصـر «اسـفندیار کـه نوشـته اسـت      از گـزارش ابـن  . دناصرالحق انجامی
طبرستان دشت و کوه به تصرف گرفت و خواست خراج بردارد و ده یک از همه 

، اسـفندیار  ابـن (. »بـه همـان قـرار قـدیم بگذاشـت      ،بستاند، مـردم تظلـم کردنـد   
شود که ناصر در میان امراي محلی طبرستان چـون   چنین استنباط می) 270:1366

برابـر  امـا در   ؛پهبد شهریار مخالفانی داشت که بـا سـامانیان مشـکلی نداشـتند    اس
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و طرفـدار علویـان کـه بـه نوشـته      حسن عقیقی حـاکم سـاري    دعوت عبداهللا بن
مخالفـت  ) 271:همـان (» علم سپید کرد و مردم را با دعـوت خوانـد  «اسفندیار  ابن

 د تعصب نشان دهد وخو ازناصر این چه جاي آن است که بنابر ؛آغاز کرده بودند
  . تغییر دهد ،قراري را که مردم با حکومت قبلی داشتند و به آن راضی بودند

مخالفت برخـی اسـپهبدان مـورد    . ناصر پس از چندي بر ساري نیز مسلط شد
 دادن آنـان در  سـازش  سپس تن به صلح و حمایت سامانیان در این دیار با وي و

اي اعمـال قـدرت و در عـین حـال     هـ   داراي نکـات ظریفـی از شـیوه    ،آخر کـار 
. مـان از سـوي ناصـرالحق اسـت    اي توأ  بازگذاشتن راه سازش بـا آنـان بـه گونـه    

گـیالن و دیلمـان و طبرسـتان کـه اینـک در       مناطقشیوه اداره امور ) 274:همان(
 وي مجلـس مشـورتی از  . خوانـدنی اسـت   ،قلمرو حکومت علویان قرار داشـت 

. کـرد  حتـی منـاظره مـی   گون با آنان گفتگـو و  امور گونا فقیهان تشکیل داد که در
بـراي فقیهـان شـهر     از مجلس علمی اسـت کـه   این غیر و) 124:1422 ،هارونی(

صـالح سـپرد و در شـهرهاي     بنقضا را به زید  امر. ) 122:همان( تشکیل داده بود
 تعیین نخستین وکال در ایران را نیز) 125ـ   124:همان.(بزرگ قضات مستقل گمارد

جلسات درس و بحث او . )1391ساکت، (اند   این رهبر علوي نسبت دادهبه دوره 
در کالم و فقه و روایت و نگارش حدیث و سرودن اشعار پیشینیان و معاصران و 

کرده  این همه را ابوعبداهللا ولیدي یادداشت . را نیز برقرار کردهاي سودمند داستان
. ناصـر دیـده و خوانـده اسـت    اي از آن را به نام کتاب الفـاظ   و هارونی مجموعه

هـا از  آن کـه در  هاي اطروش با این تاکید هارونی به لطایف و شوخی) 125:همان(
  )125 ـ124و  119:  همان( .، اشاره کرده استکرد حق و شرع تجاوز نمی
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  واگذاري قدرت و شکاف در قدرت سیاسی

 نقطـه عطـف رویکـرد   سـوي ناصـرالحق    موضوع تفویض و توزیع قدرت از
قاسم  حسن بنناصر به فرمانده لشکر خود  توجه ویژه. اجتماعی اوست ـسیاسی  

 داشـت،  فرزندانی رشیدآنکه زیرا وي با  ؛رانگیز بوده استب بحثقابل مالحظه و 
مـورد توجـه قـرار     ،محبوب بود» ر و مردملشک«این سید حسنی را چون در میان 

لح ملـک و احکـام   همگـی مصـا  «: بـاره نوشـته اسـت    ایـن  اسفندیار در ابن. داد می
القاسم سپرد و بـدو   به ابن عم خویش ابومحمد الحسن بنپادشاهی در امر و نهی 

نید تا بر او حسد بردنـد و  بازگذاشت و او را مرتبه بر فرزندان صلبی مرجح گردا
نیـز ایـن    االفـاده   مؤلف ) 275: 1366، اسفندیار ابن(» ر و عوام با او بودمیل لشک

مت و جنگاوري و دینداري و تسلط در امور محوله و نبود شها دلیلبه «ترجیح را 
از یاران برجسته ناصر  فرد مورد اعتماد در میان فرزندان ناصر و طرفداري انبوهی

  .دانسته است) 127ـ126: 1422، هارونی(» قاسم از حسن بن
کیـد  عـدم تأ گر میان سادات حسنی بیانآیا این نوع انتخاب جانشین آن هم از 

رو  جانشین خـویش اسـت؟ و ایـن پرسـش ازآن     بودن ×یه الحسینناصر بر ذر

 یکی از فرزندان وي یعنی ابوالحسین احمد به امامیـه گـرایش داشـت و    است که

 :1366ر، اسفندیا ابن( ؛نماید پدرش در این نوع انتصاب معنادار میاعتراض وي به 

نصـیب   ري و کشوري بیکالبته اطروش پسران خویش را از امور لش) 273ـ   272

آنان را به فرماندهی سپاه آمل و دیگـري را بـه امـارت سـاري      یکی از. گذاشتن

  .)127 :1422هارونی (. منصوب کرد
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شـدن  قاسم و فرزندان ناصر مـانع آشکار  داري حسن بن ممکن است خویشتن 
، دلی آنان در اداره امـور تـأثیر منفـی داشـت     اما بر یک ؛شده باشد آناناختالفات 

نیز دوري نشدن با فرزندان ناصرالحق از وي  رو قاسم جهت روبه نن بکه حس چنان
م زد که شرح آن خـالی از لطـف   آمده رخدادي را رقجست و همین خأل پدید می

وراي این حادثه اختالف دیدگاه پیـروان زیدیـه بـا    در  که شایده ویژه آنب نیست،
ی امـور حکـومت   رویکردهاي ناصر در اداره رویکردي از نیز یکدیگر و با امامیه و

  . آشکار گردد ،آفرینی کند نقش توانست در آینده نیز شیعه که می
قاسم از ناصر  داعی حسن بن«: نوشته است چگونگی ماجرا در االفاده  مؤلف 

فرزندانش دوري کرد و این دوري منجر به آن خطاي بزرگ در دستگیري  دلیلبه 
اند کـه او مجبـور بـه     ذکر کردهها  بعضی. ... ناصر و تبعیدش به قلعه الریجان شد

این کار شد و این کار از سفیهان گیالنی و دیلمانی که به همراه داعی آمده بودند 
امـا   ؛دهـد   مـاجرا را شـرح نمـی    ،این مؤلـف بـیش از ایـن   ) 127:مانه(» .زد سر
آن  اسفندیار از ابراز نارضایتی شماري از کارگزاران علوي در گیالن که اخبـار   ابن

آن جماعـت از ناصـر کبیـر آزرده    «: چنـین نوشـته اسـت    ، نیز رسیده بود به ناصر
تمـام ادا   ،که به اول نوبت بدانچه ایشـان را از مـال پذیرفتـه بـود    ، سبب آنبودند
 ،اي صورت گرفته باشد باید خلف وعده ظاهراً) 173 :1366، اسفندیار ابن(» .نکرد
امــا  ؛دار مــی کنــدالعمــل وا بــه عکــس اي را ان حرفــهیــآن نــوع کــه جنگجــو از

قاسم را به حرص دنیا  وي حسن بن. میرظهیرالدین نگاه دیگري به این ماجرا دارد
نعمان یکی از  سرزنش لیلی بناي که در   نکته) 146:1361، مرعشی( ؛کند  متهم می
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به فرزنـدانش نـان    اگر پدر«: خوانیم قاسم می ترین یاران ناصر به حسن بن نزدیک
  )128: 1422هارونی، (» د؟زندانی شو باید ،ندهد

 ،هایی در گیالن آگاه بود  که ناصرالحق اگرچه از نافرمانی رسد  چنین به نظر می
ــز     ــان نی ــاز داشــت و گیالنی ــت بزرگــان گــیالن نی ــد و بیع ــد عه ــه تجدی وي ب

از قاسم به گیالن رفته بـود و   چنین شرایطی حسن بندر  .هایی داشتند  درخواست
 :1366اسفندیار،  ابن( ؛»آیند  ه به مدد و خدمت تو مینوشت که هم ناصر«جا به آن

 قاسـم  همراهان حسن بن. رخ داد راه طبرستان اتفاقات دیگري اما ظاهرا در) 274
درهـم بیعـت از حسـن    را بگیرنـد و  ) ناصـر (بدان کـه او   ،جملگی بیعت کردند«
  .)همان! (»قاسم بستانند بن

چـون بـه آمـل    . کند  رد می ،بودهسر نادانی  که چنین تصمیمی ازوقایع آمل این
وي در ) همـان ( .»پیش ناصر نرفـت . آمد قاسم به مصلی فرود حسن بن« رسیدند

تصـمیم گرفـت بـه دیـدار     ) همان(» حشم با خواص خویش و«نشستی مشورتی 
. باره گفتگو کند دستمزد لشکر با او دراینحقوق و  ناصر برود و با موضع دفاع از

در  ،دیـد   گذشـت مـی    ظـاهر مـی   دراز آن چه  را فراتر همسئل ناصرالحق که ظاهراً
قاسم و همراهانش او را تعقیب و دستگیر  که حسن بناندیشه گریز از مهلکه بود 

قاسم به ایـن نیـز بسـنده     یاران حسن بن. کردند و در قلعه الریجان زندانی کردند
یـان ایـن   در جر ظـاهراً . به مقر و حرم ناصر تاختند وآن را غارت کردنـد  ،نکرده

قاسم اندکی به خود آمد و بـا اقـدام مهاجمـان مخالفـت      حسن بن«تعدي بود که 
امـا   ؛اگرچه مخالفت وي به جایی نرسید وآشوبگران با او نیز درگیـر شـدند  ؛ کرد

عامـه شـهر   «گـاه   و آن. مردم آمل برآشفتند و زبان به مالمت آشوبگران گشـودند 
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  .)127: 1422نی، هارو( .»دانستند مراعات واجب کسان ناصر را تیمار داشتند و
را ترین یاران اطروش که ناصـر او   نعمان از نزدیک آمل به لیلی بنوقتی اخبار 

و به آمل  مأموریت خویش ناتمام رها کردموریت گرگان فرستاده بود رسید، به مأ
 بـا علمـی در  «قاسـم و سـرزنش وي    چونی با حسن بـن پس از چند و . بازگشت

. »پی این علم بیاید که هر که پیرو حق باشد و خواستار آن دردست فریاد برآورد 
پشـیمان از   قاسـم نیـز   یاران حسن بـن پی این دعوت بسیاري از  رد) 128:مانه(

ه لیلـی معتمـدان خـویش را    گا آن) همان. (نعمان پیوستند کرده خویش به لیلی بن
به نقل از فاده االلف مؤ) همان(. کردن ناصر و بازگرداندن او اعزام کردجهت آزاد

 بیشتر افـراد شـهر از  «: نوشته است پدرش که شاهد بازگشت ناصر به آمل بود، چنین
 اي ازدحام کرده بودند و سعی داشـتند   مردم به گونه. خرد و کالن از او استقبال کردند

  )همان( .»جا بلند کنندرا از که نزدیک بود مرکبش  ، چناندست او را ببوسند

  بازگشت آرامشتدابیر ناصرالحق و 
بـه   ،قاسم با گروهی از خواص که تن به دعوت لیلـی نـداده بودنـد    بن حسن 

بـه   ،هکرددسـتگیر  ، او رامردمی که به تعقیبش رفته بودنـد  اما ؛ گیالن گریخته بود
روي از وي نگردانید و کلمـه درشـت هـم روا نداشـت     «ناصر . ندنزد ناصر آورد

مدتی نگذشـت کـه   . ه گیالن تبعید کردپس از چند روز او را ب. وگفت عفو کردم
الناصر شفاعت کرد، او را باز خواند و دختـر ابوالحسـین کـه     بنن احمد یابوالحس

، اسـفندیار  ابـن (» .سـپرد  بدو داد و والیت گرگان بـدو  ،مادر ابوالفضل الداعی بود
1366 :274 (  
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ی شود که گزینش چنین فرمانـده   بار این پرسش مطرح می با این گزارش دیگر
بـا اطرافیـانش کـه     پی مشورت آن هم در، به جانشینیـ با وجود پسرانی ارشد  ـ 

 چه توجیهی داشت؟) 272همان، ص(آنان طرفدار فرزندان او نیز بودند  برخی از
پسـرانش   سوي اطرافیـان و  ها و اعتراضاتی چند حتی از ناصر در پاسخ به پرسش

کـه شایسـتگی    کسی باشد انخیلی دوست داشتم که میان آن«: داد چنین پاسخ می
 ،عهدي که بـا خـدا دارم   دلیلدانم به  لیکن درست نمی این مقام را داشته باشد و

قاسم براي اجراي ایـن   افزود حسن بنامور مسلمانان را به یکی از آنان بسپارم و 
  ناصـر آنگـاه حسـن بـن     )128: 1422هارونی، (» .فرزندانم است تر از امر شایسته

  .ترکان به گرگان فرستاد ریتی سخت جهت مقابله باموقاسم را به مأ
قاسم در مقابله با تهاجم ترکان خـوش درخشـید و پیروزمندانـه بـه       بن حسن

پس از چند روز اقامـت   اما این بار نیز) 272: 1366 اسفندیار، ابن( ؛آمل بازگشت
ن دیري نپایید که به توصیه و تشویق بزرگـان و فقیهـا  . در آمل به گیالن بازگشت

 در این زمان به حسن بن» داعی«آن دیار به آمل و نزد ناصر بازگشت و ظاهراً لقب 
رسد اعطاي این لقب به معنـاي   به نظر می) 128: 1422، هارونی. (قاسم اعطا شد 

چه بسا . قاسم از سوي ناصرالحق بوده است تأیید بیش از پیش جانشینی حسن بن
را که به امامیه ) جماعت ناصریه(ش تقویت پیروان خوی ،اتخاذ این روش وي در

 :نـژاد  موسـوي (در مقابل قاسمیه و هادویـه  ) 143:1381،مادلونگ(گرایش داشتند 
هاي میـان  تضـاد آنکه به اختالفات و  ، بیپیروان قاسم و هادي مد نظر داشت) 89

  . آنان دامن بزند
از گیـري ناصـرالحق    بهـره  شیخ طوسـی در  اسفندیار، شهرستانی و ابنبا تایید 
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 بـودن اطـروش  مدعاي امامیـه  ) 99: 1386،مجد( ×ريکمحضر امام حسن عس
 شـاید . اگرچه وي به زیدیان نیز بسیار نزدیک بـود  ؛چندان دور از واقعیت نیست

 بتوان این واقعیت را بـا مطالعـه و بررسـی هرچـه بیشـتر رویکردهـاي عقیـدتی،       
  . طروش بیش از پیش باور کرداجتماعی ناصرا سیاسی و

  فرهنگی ناصرالحقو هاي علمی   گیري از قدرت و فعالیت  کناره
ناصر کبیر بـه تـرك   «: نویسد می ،که به زمان دقیقی اشاره کندآن  اسفندیار بی ابن

 1366، اسـفندیار  ابـن . (»شریعت زندگانی پیش گرفـت ه ملک گفت و با خالیق ب
 اگرچه وي درباره ادامه زندگی ناصرالحق پـس از تـرك حکومـت نوشـته    ) 275:

از اطراف جهان براي استفاده پیش او آمدندي و اقتباس فنون کردنـدي  « است که
کـه بسـیاري از   ـ آیا ایـن خبـر    ، )همان( .»ادباز فقه و احادیث و نظر و شعر و 
سـیس نخسـتین   اند ـ تأییدي اسـت بـر تأ    کرده مورخان درباره ناصرالحق گزارش

 توانـد   اي کـه مـی    لهمسـئ  )71: 376 وکیلیان،(آمل؟  وي در به دستمدرسه دینی 
  .ها بوده باشد امیهالگوي نظ

راستی چرا ناصر الحق در حالی که در اوج نفوذ معنوي در میـان مـردم بـه     به 
بـه ایـن پرسـش پاسـخی      االفـاده   از حکومت کناره گرفـت؟ مؤلـف    برد سر می
هجري و در  304در شعبان  یعنیدهد و فقط از زمان و مکان درگذشت وي  نمی
این در حـالی اسـت کـه    ) 131: 1422هارونی، ( .دهد  در آمل خبر میلگی سا 74

بایـد بـیش از ایـن    ) ق 304(و وفاتش ) ق223( تولدعمر وي را با توجه به سال 
سـال   79هنگـام درگذشـت    جمله مورخانی که سن ناصـرالحق را در  از. دانست
  .)152: 13ج ،1345اثیر ابن(. اثیر است ابن ،اند  نوشته
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حکومـت   گیـري از  علت تصمیم وي بـه کنـاره   ،رسد ظر میرتیب به نبه این ت
هـاي علمـی خـویش     اگرچه پس از آن نیز وي به فعالیت ؛کهولت سن بوده است

کتاب «:ندیم دیده بود مانند  ابنچه آن با نگاهی به مجموعه آثار وي بنابر .ادامه داد
،  الزکـاه، کتـاب الصـیام    ، کتاب اصول هتاب االذان و االقامه، کتاب الصالالطهاره، ک

کتاب االیمان و النذور، کتاب الـرهن، کتـاب البیـع،      کتاب المناسک، کتاب السیر،
. »امهات االوالد، کتاب القسامه، کتاب الشـفاعه، کتـاب الغضـب، کتـاب الحـدود     

آگـاهی از رویکـرد فقهـی وي در بعضـی از      نیز عالوه بر) 1366: 360، ندیم ابن(
که موافق با امامیـه   مسح پاوراثت و  ام مربوط به طالق واحکام از جمله در احک

در تقریب زیدیه به امامیـه   تالش وي کم توان دست می) 51:1372 مادلونگ،(بود 
ر در یرسد تالش پسران بویه ماهیگ از آن است که به نظر می این غیر. یید کردرا تأ

و توسعه بـیش از   شمال و مرکز ایران و دستیابی آنان بر خالفت عباسی در بغداد
دهاي رویکردهـاي  از آثـار و دسـتاور   ،پیش تشـیع در دوره فرمـانروایی آل بویـه   

بـوده اسـت کـه    و استمرار حکومتی شیعی در این سوي البرز  ناصرالحق در احیا
بـه دسـت ایرانیـان    ها پس از درگذشـت وي در مرکـز خالفـت عباسـیان و      سال
  .مذهب صورت واقعیت به خود گرفت شیعه

  منابع

  منابع چاپی) الف

  .1348آملی، اولیاءاهللا، تاریخ رویان، انتشارات بنیاد فرهنگی ایران،  .1
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، تاریخ کامل بزرگ اسالم و ایران، ترجمه عباس )1345(اثیر، عزالدین علی ابن .2
  .خلیلی، انتشارات علمی

، کاللـه  2، ج، تـاریخ طبرسـتان  )1366(حسن اسفندیار، بهاءالدین محمد ابن ابن .3
  .مخاور، چاپ دو

 ،3، الفهرست، ترجمه محمدرضا تجـدد، ج  )1366(ندیم، محمدابن اسحاق ابن .4
 .انتشارات امیرکبیر تهران،

مؤسسه االمـام زیـد بـن     ، المصابیح، یمن،)1423(حسن  بن ابراهیم احمد بن .5
  .الثقافیه علی

، ایــران در نخســتین قــرون اســالمی، ترجمــه جــواد )1364(اشــپولر، برتولــد  .6
  .ارات علمی و فرهنگی، انتش2و1ي، جفالطور

  .محمد، المسالک والممالک، انتشارات علمی فرهنگی اصطخري، ابراهیم ابن .7
التــدوین فــی (، تــاریخ طبرســتان )1373(اعتمادالســلطنه، محمدحســن خــان  .8

  .دنیاي کتاب ،)االحوال جبال شروین
  .، اعیان الشیعه، بیروت، دایره المعارف المطبوعات)1403(امین، سیدمحسن  .9

  .، تاریخ تبرستان، نشررسانش)1380(ردشیربرزگر، ا .10
  .، تاریخ ایران باستان، دنیاي کتاب)1369) (مشیرالدوله( پیرنیا، حسن .11
، ، تاریخ تحوالت سیاسـی، اجتمـاعی  )1378( پروین و صالح پرگاري ترکمنی آذر، .12

  .اقتصادي و فرهنگی ایران در دوره صفاریان وعلویان، انتشارات سمت
یمن، ترجمه احمد بادکوبـه   ، دولت زیدیه در)1380( خضیري احمد، حسن .13

  .هزاوه، پژوهشکده حوزه ودانشگاه
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، سیري درتاریخ علویان غرب مازندران، )1382(خلعتبري لیماکی، مصطفی،  .14
  .رسانش نشر

  .1377، لغت نامه، دانشگاه تهران، )1377(دهخدا، علی اکبر،  .15
مازنـدرانی،   لی وحید، ترجمه غالمع)1383(استرآباد،  ل، مازندران و.رابینو، ه .16

  .انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم
، 4 زاده، ج ترجمه جعفر خمامی ، والیت دارالمرز گیالن،)1374(، ------- .17

  .رشت، انتشارات طاعتی
الملـل والمحـل، ترجمـه سیدمحمدرضـا        ،شهرستانی، محمدابن عبـدالکریم  .18

  .، انتشارات اقبال4جاللی نایینی، ج
 ، جنبش هاي دینـی ایرانـی درقـرن هـاي دوم و    )1373(صدیقی، غالمحسین .19

  .سوم هجري، انتشارات پازنگ
  .، رجال طوسی، نجف، المطبعه الحیدریه)ق1380(طوسی، ابی جعفر، .20
  ، شهریاران گمنام، انتشارات امیرکبیرچاپ هفتم)1379(کسروي، احمد، .21
  ، تاریخ مازندران، انتشارات بنیادي، )1352(گیالنی، شیخ علی،  .22
، 2، فرقه هاي اسالمی، ترجمـه ابوالقاسـم سـري، ج   )1381(ویلفردمادلونگ،  .23

  .انتشارات اساطیر
  .، امیرکبیر4،ج)تاریخ ایران کمبریج(سلسله هاي کوچک شمال ایران  .24
 ترجمـه رسـول جعفریـان، کیهـان اندیشـه،     » تشیع امامی و زیدیه در ایـران « .25

  .، بهمن واسفند52 س
  .مناقب ائمه الزیدیه، بیروت، دارالنشراحمد، الحدائق الوردیه فی  محلی، حمید بن .26
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، تـاریخ طبرسـتان و   )1361(مرعشی، سـیدظهیرالدین ابـن سیدنصـیرالدین،     .27
  .رویان و مازندران، انتشارات شرق

  .2، تاریخ گیالن و دیلمستان، ج )1364(ـــــــــــ  .28
مروج الذهب ومعادن الجـوهر،     ،)1344(مسعودي، ابوالحسن علی ابن حسین .29

  ، انتشارات علمی وفرهنگی، 1قاسم پاینده، جترجمه ابوال
، 4، تاریخ آموزش وپرورش در اسالم و ایـران، ج  )1376(وکیلیان، منوچهر،  .30

  . دانشگاه پیام نور
االفاده فـی تـاریخ االئمـه السـاده، یمـن،       ،)1422(حسین،  هارونی، یحیی بن .31

  .صعده مرکز اهل البیت للدراسات االسالمیه

  منابع اینترنتی) ب

  .www.balagh.net: در» آشنایی با زیدیه«نژاد، سیدعلی،  يموسو .32
ــین  .٣٣ ــاکت، محمدحس ــال،    )1391(س ــی وک ــره مل ــایت کنگ ــخنرانی، س ، س

30/7/1391. 

http://www.balagh.net
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  )یفرهنگ ـبا رویکرد اخالقی ( تحلیلی از زندگی ناصر کبیر

  1*دکتر ابراهیم فالح

  چکیده
ور نخواهد بـود و  پیمودن راه کمال و سعادت بدون داشتن الگو و راهنما میس

عالمان بنام و اسـوه عملـی    زیکی ا. به هدف نخواهد رسید ،انسان به بیراهه رفته
علی مشهور به ناصرالحق اسـت کـه    مردم و راهنماي اخالق و فرهنگ، حسن بن

؛ حکومتی که براي هاي شیعی برشمرد توان از نخستین حکومت حکومت او را می
انسان را به سـعادت و کمـال    ن شک آنچهبدو. الهی تشکیل شد هاياقامه دستور

کاربستن اصول اخالقی و فرهنگی است، که در ایـن مهـم    دانستن و به ،رساند می
این پژوهش بـا  . آید  ناصرالحق از بهترین الگوهاي اخالقی و فرهنگی به شمار می

در صدد است  »فرهنگیـ   تحلیلی از زندگی ناصر کبیر با رویکرد اخالقی«عنوان 
 سازي و همچنین آثار و فضایل و مناقب ناصر کبیر هاي اخالقی و فرهنگ  به شیوه
بـا کـردار،   پس از بررسی موضوع، این نتیجه حاصل شد که ناصر کبیـر،  . بپردازد

                                                      
 .استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساري* 
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و با اخالق عالی و ممتاز مـردم را بـه سـوي     کردسازي  گگفتار و رفتارش، فرهن
  .خیر و سعادت رهنمون ساخت و دولت علویان را احیا کرد

  مقدمه 
و در  کـرد خداوند انسان را آفرید و مقدمات به سعادت رسـیدن او را فـراهم   

عظام و  يدر این خصوص انبیا .فتگالگو و سرمشق پاسخ  ااین راستا نیاز او را ب
را که از نگاه شـیعه بهتـرین الگوهـاي بشـر بـه      ایشان ، و فرزندان بیت اهلامامان 

علـی یکـی از    یـان، ناصـرالحق حسـن بـن    در ایـن م . دکـر معرفی  ،آیند   شمار می
اي در گسـترش تشـیع و دعـوت     که نقـش ویـژه   است هاي مهم و الگو شخصیت

 راگ. کرده استسازي  مردم به سوي اخالق اسالمی داشته و در این مسیر فرهنگ
هاي اخالقی و فرهنگ صحیح و درست ناصر کبیر شناسانده شود،  درستی شیوه به

چـرا   ؛عی و عزت انسانی را در پی خواهد داشـت بدون شک سربلندي مجامع شی
  . بود×و علی |اش و رسول خدا  که وي مزین به اخالق نیاکان گرامی

 ت عالمانـه ناصر کبیر چندان مورد کنکاش و دقـ شخصیت اخالقی و فرهنگی 
اهللا جوادي آملـی مفسـر    ضرت آیتحو به قول  قرار نگرفته و مغفول مانده است

ایم و مـدیون   این بزرگان نشستهیان در حالی که کنار سفره چرا ما شیع«کبیر قرآن 
این پـژوهش   )9:  1386مجد، (» آنها هستیم نباید آنها را بشناسیم و تکریم کنیم؟

کـه  را فرهنگی ناصر کبیـر   ـ  بر آن است که زوایاي جدیدي از شخصیت اخالقی
  .کندررسی به جهت علم و آگاهی و ادب و اندیشه در میان علویان ممتاز بود، ب
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  )ناصر کبیر(علی  معرفی اجمالی حسن بن

 علی بن  حسین بن  علی بن  عمر األشرف بن  علی بن  حسن بن  علی بن  حسن بن
 225بـه ابومحمـد در سـال     الحق اطـروش و مکنـا  ملقب به ناصـر  ×طالب بیا 

) 2889: 2، ج1332دهخـدا،  /  209: 1987مادلونگ، . (هجري در مدینه متولد شد
منابع در دسترس از کودکی و نوجوانی وي خبـر و  . بیبه از خراسان بودمادرش ح

در بیست سـالگی  وي ها آمده است  در برخی از کتاب .اند گزارشی به دست نداده
جـد  او ) 77: 1386مجـد،  . (مرکز شیعه امامیه داشته اسـت  ،توقف کوتاهی در قم

  .)94: 1378محمدي جاللی، . (مادري سید رضی و سید مرتضی است
و به  گوش کر بود  و از ناحیه) سبزه(اي گندمگون  هسید داراي قد بلند و چهر

اُطـروش از فعـل ثالثـی مجـرد       ؛ چون واژهاین علت به او لقب اُطروش داده شد
علت کري ناصرالحق را چنین ) 554: 1385مصطفی، . (طَرِش به معنی کري است

ن دفاع کرد و به همین دلیل، از حسن بن زید در منطقه جرجاند که وي ا هذکر کرد
ستانی او را  محمد بن ج اي کـه بـه    بـر اثـر تازیانـه   ناصر و  بازداشت کردعبداهللا خُ

امـا  ) 209: 1987مادلونـگ،  ( ؛اش را از دسـت داد  اصابت کـرد، شـنوایی  ش گوش
هزار تازیانه بر او زد و بـر   ،وقتی رافع بر او دست یافت«: نویسد می الطالب ةعمد

  )99: 1368حکیمیان، (» .کبیر ناشنوا گردیداثر آن ناصر 
فلق، عالمه ي فاضـل، عـالم،   اي ظریف، امام در فقه، مـرد  ناصر کبیر شاعري م

در روزهاي آخر زنـدگی از حکومـت و   . گو بود قلوب و نادرهپرهیزگار، محبوب 
ـ  گرفت و به عبادت و اطاعت پرداخت فرمانروایی کناره  304خره در سـال  األو ب
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سـالگی چشـم از    74در و ا. ن شدت الهی قرار گرفت و در آمل دفر رحمدر جوا
  :ر بیت ذیل به آن اشاره کرده استکه د جهان بست، چنان

أناف علی السبعینَ ذالحولَ رابع    لی أنی إلی اهللاِ راجع دو ال ب  
  )99: 1987مادلونگ، (

  .مکن سوي خدا بازگشت میهفتاد و چهار سال دارم و ناگزیر به : ترجمه
که یکی از پسرانش به نام  داشتاطروش پنج فرزند دختر و چهار فرزند پسر 

کدام از پسرانش را براي رهبري  وي هیچ) 92: همان. (جوانی درگذشتمحمد در 
سـران خـویش را از امـور    البتـه پ  ه؛و ادامه حکومت علویان جانشین خود نکـرد 

  .نصیب نساخت ري بیکشوري و لشک

  ر کبیرناص بررسی اصول اخالقی
ویـژه در دوره سـه    با سلوك اخالقی و انسانی خـود بـه   ناصر کبیر در حقیقت

نه ترین سنت و سیره اخالقی را در بد اش، عالی سال و اندي حکومت و زمامداري
 برگذاري ثیرأهاي فراوانی از این حسن سلوك و ت نمونه. جامعه به یادگار گذاشت

مـان و حتـی فراتـر از ایـن منطقـه      تعالی اخالقی مردم طبرسـتان و گـیالن و دیل  
بـه دیگـران در هنگـام     احتـرام از جملـه   ،جغرافیایی در دنیاي اسالم وجـود دارد 

شـکنی   مردم، گذشت و بخشش در برابر حرمـت کردن، تواضع صادقانه با  صحبت
پـس از  دیگران و موارد دیگر، چه در دوران زندگی و حیات و چه براي مردمـان  

و دشمن را فریفتـه و شـیفته   داشت و دوست  می ی واکه همگان را به شگفت خود
. نیـز همـین اسـت    اند نامیده» ناصرللحق« که ایشان را و علت این. ساخت خود می
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 نـیم کاکنون بر ماست که خود را با محتواي اخالقی و انسانی ناصر کبیر هماهنگ 
  . اي انسانی و با فضیلت به وجود آوریم بتوانیم جامعهتا 

  عفو و گذشت .1
زایش قـدر و منزلـت   ناصر کبیر بردباري و گذشت را سبب مزید عـزت و افـ  

د بـدي  توان یی و گذشت در هنگامی که انسان میزیرا شکیبا ؛کرد انسانی تلقی می
کردن خشـم و  انسـان در مهـار  کند، گویاي نیرومندي  را با بدي تالفی کند و نمی

ابر تجاوزات اسـت  بردر  رت او در جلوگیري از تحریفات نفسسلطه و قدۀ نشان
و بزرگداشـت او   دیگـران از او  انگیختن سـتایش داري سبب بر و همین خویشتن

هاي عـالی   هاي حکومتی و منصب ه اگر چنین انسانی داراي مسئولیتویژ به ؛است
 .تر و سـزاوارتر اسـت   گذشت براي او از همه چیز زیبنده باشد، بردباري و عفو و

» .کنـد  ست که در حـال قـدرت، عفـو مـی    کسی ا کریم«: فرماید می ×امام علی
  .)126 :2،ج1363 آمدي،(

 توان در برخورد ایشان با حسن بن نمونه بارز عفو و گذشت ناصر کبیر را می 
در تمـام   ،او بـود  ويعمـ  قاسم را که پسر ناصر کبیر حسن بن. اسم جستجو کردق 

صـر بـه وي،   اوان نارغم عالقه فر علی. داد امور بر فرزندان صلبی خود ترجیح می
هـاي   توطئـه  هـاي ناصـر کبیـر و    قاسم بدون توجه بـه محبـت   سرانجام حسن بن

سـپاهیان  . کـرد فروانروایان ظالم، وي را دستگیر کرد و در قلعه الریجان زنـدانی  
قاسم و دیلمیان، ناسپاسی را به جایی رسـاندند کـه بـه خانـه      گر حسن بن آشوب
 .زن و فرزند او را به اسارت بردند هجوم بردند و اموالش را غارت کردند و ناصر

  .)307: 1363مرعشی، (
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آور و  ر و حمله و هجوم به خانه وي تعجبشدن ناصر کبی دستگیري و زندانی
 ها را سرزنش حسنمردم آمل  دلیلبه همین  ؛قاسم بود از حسن بن یناسپاسی بزرگ

مسـلمان   ،شما با امـام خـویش ایـن روا داریـد    «: کردند و به افراد لشکر او گفتند
  .)274: 1366اسفندیار،  ابن(» .نباشید و بدتر از شما در جهان قومی نتوانند بود

 در. آمل شد را آزاد کردند، او وارد ناصر کبیر ،نعمان و مردم لیلی بنآنکه بعد از 
ناصر کبیر هیچ به روي او . قاسم به استقبال وي رفت اصر، حسن بنهنگام ورود ن

. به گیالن رود داداي عفو کردم و اجازه  نچه کردهه آه تو را بقدر گفت ک همین. نیاورد
الجیش، دختـر خـود را بـه     ر ناصر کبیر ابوالحسین احمد صاحببعد از مدتی پس

 حکیمیـان، .(دکـر قاسم را جانشین خود  قاسم داد و ناصر کبیر حسن بن  حسن بن
  .ا عفو نکندقاسم ر  اري سید بیش از آن بود که حسن بنکرم و بزرگو) 98: 1368

  ثبات شخصیت و پایداري در عمل. 2

سـازد، وحـدت در    ناصر کبیر را از دیگران ممتاز مـی هایی که  از جمله ویژگی
هاي ناهمسان یکسان  هاي آن حضرت در موقعیت یعنی واکنش ؛شخصیت اوست

جز  یدلیلو این . ه استاز سازگاري رفتار برخوردار بود بوده و در مواقع متفاوت
چه پـیش از حکومـت و    ناصر کبیر. نداشته استي وي از تربیت الهی برخوردار

چه پس از حکومت، چه در زندان و چه بیرون از آن، چـه در حـال آسـودگی و    
گفـت و جـز طبـق     شادي و چه در زمان مصیبت و تلخی، جز به حق سخن نمی

در برخـورد بـا    او. داشت و همیشه طرفدار عـدالت بـود   موازین دینی قدم برنمی
ـ یگران با اصول اخالقد فقـط بـه    ،داد کرد و آنچـه فرمـان مـی    انسانی رفتار می ی 
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او در رفتـار بـا دوسـتان و    . کـرد  مـی  و از اصول و مبانی اسالم دفاع معروف بود
 ورزید و  نمی انسانی غفلتـ مخالفان و اعضاي خانواده از اصول و ضوابط اخالقی  

 خاصـی برخـوردار    ۀرد و از صراحت لهجک از عدالت دفاع می. همیشه به یاد خدا بود
؛ بـه  نوشـید  صر اهل غنا و آواز بود و شراب مییکی از فرزندان نا هگفته شد. بود

  )31: 1987مادلونگ، . (ناصر دستور داد به او حد زده شود همین دلیل

  رفتار با زیردستان .3
ایشـان  . کانون مهر و عاطفه نسبت به بندگان خدا بودو الگو  ،اسوهناصر کبیر 

 رفتـار . کـرد  میگذارانشان  بیشترین محبت و مهربانی را به مردم و اهل خانه و خدمت
اي به دنیا و ظـواهر آن   ی کامل و نمونه است که هیچ عالقهعملی وي نشانه انسان

زیرا او انسـان را   ؛دوست نداشت کسی از هیبت و وقار او در هراس باشد. ندارد
ها و فضایل اخالقی و  سته که کانون برتريري خدایی نگریموجودي اهلی و عنص

. گـردد  روحی اخالقی و جاودانی است که در نهایت به سوي خدا بـازمی  ةدربردارند
در دستانش بـود و همـه   خص زیرناصر کبیر دوستدار مردم و باأل بر همین اساس

. سید غالمی داشـت «کنند  منابع تاریخی نقل می. کردند او احساس امنیت می برابر
هنگامی که ناصـر کبیـر از منـزل     .ولی غالم جواب نداد ؛ا چندین بار صدا زداو ر

 چه چیزي باعث شد که به مـن : گفت. منزل نشسته دید بخارج شد، او را کنار در
 ناصر به زمین افتاد و سجده .تو از جانب امنیتاحساس : جواب ندهی؟ غالم گفت

من در امـن و   ز شرا سپاس مخصوص خدایی است که بندگانش را: کرد و گفت
  )216:  همان(  .»برو در راه خدا آزادي : سپس به غالم گفت .آسایش قرار داد
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  گذاري براي انسان ارزش .4

از تحقیر  .ل بودئزش قاها، از نظر اخالقی مقام و ار ناصر کبیر براي همه انسان
 وکرد و شکل  شمردن آنان و توهین و استهزا سخت جلوگیري می  ها و پست انسان

 در نظر او محترم و عزیز» انسان«مالك نبود، بلکه  برایش... شمایل و رنگ و ثروت و
 خـوان  از آنچه در دنیاي امروز براي دسترسی به یک مسئول و مدیر باید از هفت. بود

از نظر ایشان انسان آزاد است . کبیر متداول نبود در حکومت ناصر ،رستم بگذري
 ند او را برده کسی سازد و آزادي خدادادي او را سـلب توا  هاي اقتصادي نمی و احتیاج

م ورود به آمل، اوج کرامت و ناصر کبیر به هنگا   خطبه. ؛ اگرچه مسلمان نباشدکند
اي گروه مردم براي شما در مقابـل مـن   « : سازد  گذاري انسان را روشن می ارزش

ن نـدارم، بـزرگ   بان نیست، باالي سرم نگهبا ام دروازه  ، بر درب خانهمانعی نیست
علـی   بنابراین حسن بن) 215: همان(» ....شما برادر من است و جوان شما فرزندم

گـر    ، ترسـیم |در جایگاه پاسدار شـریعت محمـدي  معروف به ناصر اطروش 
  .معارف حقه اسالم بود تا در نهایت طریق هدایت و سعادت را به همگان بنمایاند

  تواضع و فروتنی .5

دولت علوي، از موقعیت سیاسی و اجتماعی بسـیار  رهبر  درجایگاهناصر کبیر 
واالیی برخوردار بود و با حفظ این عنوان، تواضع و فروتنی او در حدي بود کـه  

  .شدسرمشق و الگویی بزرگ براي مسلمانان زمان خود و آیندگان 
  :آمده است تاریخیدر منابع 

سراید و به مدح اي ب  روزي در مجلس ناصر کبیر شاعري برخواست تا قصیده«
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ناصر کبیر با . هنگامی که شاعر شروع به سرودن اشعار نمود. و ستایش او بپردازد
اي براي تـو در سـرودن     فایده. شنوم دستش به گوش خود اشاره نمود که من نمی

آن شاعر دست به دامن ناصر شد در این که اجازه سرودن اشعار را . اشعار نیست
سپس آن مرد اشعارش را ادامه داد تا به بیتـی رسـید   . دناصر به او اجازه دا .بگیرد

عراب آن را غلط خواند مـردم  . ناصر کبیر شاعر را بـه اشـتباهش آگـاه کـرد    . که ا
» .شـنوي؟ ناصـر خندیـد     خندیدند و گفتند اي ناصر آیا تو اظهار نکردي که نمـی 

  ) 125:1416هارونی، (
اوج تواضع ناصر کبیر را  العمل ناصر کبیر در داستان مذکور، برخورد و عکس

  .دهد که حاضر نبود او را مدح و ستایش کنند  نشان می
کـه مؤلـف    خو و متواضع بود، به طوري اخالق و نرم ناصر کبیر انسانی خوش
از رأفـت و   ،او چون از مردم آمل بیعت ستاند«: نویسد کتاب علویان طبرستان می

به حسن سـیرت و صـالح او   عاطفت، گناهانش را مورد بخشش قرار داد و مردم 
اخالق نیکوي او با مردم که همراه با عـدل  ) 99:1368حکیمیان، (» .آسوده ماندند

و انصاف بود، حاکی از فضل و تقواي او بود و همـین برخـورد او موجـب شـد     
زیـرا  ) 268:1366اسـفندیار،  ابن(و دیلم با او بیعت کنند؛  حاکمان نواحی طبرستان

  .در ناصر کبیر وجود داشت سیرت مسلمانی است، آنچه

  سازي و گسترش علوم و معارف فرهنگ
دار   هاي پیگیر و دامنه  ي فرهنگ و گسترش معارف دینی شاهد تالش  در حوزه

عـالم بـود و از   . ناصر کبیر هستیم؛ زیرا ایشان هم قلمزن بـود و هـم شمشـیرزن   
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 ت ناصر کبیرتوان گف طرفی پرچم نبرد در دست به اهتزاز داشت، بر این اساس می
. شمار شیعه بوده کـه علـم و عمـل را در هـم آمیختنـد      در شمار حاکمان انگشت

  .شود اکنون به برخی از تحوالت فرهنگی دوران ناصر کبیر اشاره می

  جهاد فرهنگی ناصر کبیر .1

بـر آن منـاطق بـر    هجرت علویان به طبرستان و دیلم، تأثیرات فرهنگی مهمی 
مردم دیلم را به اسـالم دعـوت کـرد و     جا شد،وارد آن عبداهللا یحیی بن. جاي نهاد

بعـدها حضـور    .مردم را به سوي اسـالم سـوق داد  هاي  او قلب. مسجدي بنا کرد
ن مـردم، تـأثیرات مثبتـی گذاشـت،     تدریج بـر افکـار و اذهـا    علویان در منطقه، به

، اسـفندیار  ابـن . (شـناختند   به پاکی، زهد و تقـوا مـی  وص که مردم، آنان را خص به
در  بود، دولت علویان   که عالمی بزرگ و شیعی در گسترهناصر کبیر ) 228:1366

داشتن کتاب خـدا و سـنت   پابراي بر«: همان آغاز حرکت خود به مردم اعالم کرد
) 229: همـان ( .»کـنم   میو امر به معروف و نهی از منکر با شما بیعت  |پیامبر

از خط مشـی معـین او دارد،    وي حرکت تبلیغی خود را بر همین اساس که نشان
اش شـامل تأسـیس کتابخانـه، مسـجد، مدرسـه و        هاي فرهنگی  فعالیت. آغاز کرد

هـاي    ناصـر کبیـر بـا فعالیـت    «: نویسد  مسعودي می. ترویج و تبلیغ دین اسالم بود
 ،فرهنگی و تربیت شاگردان و فرستادن آنان به مناطق مختلف و سـاختن مسـاجد  

  ) 337:4، ج1385مسعودي، ( .»نطقه پرداختتبلیغ اسالم در آن م به
 گسترش فرهنگ و علم و دانشی که با حکومت نوپـاي شـیعی     ناصرکبیر در زمینه

  :ند ازا ترین آنها عبارت به وجود آمده بود، اقدامات خاصی انجام داد که مهم
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عنـوان   از اصحاب علم و فرهنـگ و دانـش بـه    هاي مالی و معنوي  حمایت. 1
 )120:1370صمدي، ( ؛ورد عظیم شیعیان دستامروج ون غامبل

نشـمندان شـیعی جهـت منـاظره و     تشکیل مجلس مشورتی از فقیهـان و دا . 2
 )121:1422هارونی، ( گفتگو؛

 ،دعوت از سادات به طبرستان جهت گسترش فرهنگ شیعی و جهاد فرهنگـی . 3
 )383:1389محمدي جاللی، (از جمله هجرت امامزاده عباس، به طبرستان؛ 

هـاي    هایی در دیلمان و گیالن و آمل جهت فعالیت  بر پایی و تأسیس پایگاه .4
 )302: 1363مرعشی، ( ؛فرهنگی و مذهبی

 )83:1978مادلونگ، ( ؛هاي اسالمی  آموزش و تعلیم قرآن و ترویج نام. 5

 )275:1366ابن اسفندیار، ( ؛تشویق شاعران با پرداخت صله به آنان. 6

نقـل برخـی از منـابع     بربنـا . هاي گوناگون  ار در زمینهبسی هاي باتألیف کت. 7
 )14:1418ناصرالحق، (. اثر تألیف کرد سی جلدحدود  ، اوتاریخی

مسـعودي،  ( ؛هـاي مهـم فرهنگـی     عنوان پایگاه تأسیس مساجد و مدرسه به. 8
 ) 373:4، ج1385

 )180:5، ج1403امین، . (تدریس فقه و حدیث و تفسیر قرآن. 9

ایج مهم جهاد فرهنگی و اقدامات ناصر کبیر احیاي حکومـت  بدون شک از نت
  .علویان در طبرستان پس از یک دوره فترت بود

  تأسیس نخستین مراکز آموزشی. 2

آید این است که داعیان علـوي خـود از     می نچه از اخبار و روایات تاریخی برآ
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جـأ و  اصحاب فضل و علم و دانش بودند و بارگاه آنان محل نشـو و نمـاي و مل  
کبیـر کـه خـود از     در مورد ناصـر . بود پژوهندگان علوم دینی و سایر فضالمالذ 
وي بـه امـر آمـوزش و    « : اند  نوشته ،آمدان علم و فرهنگ در دولت علوي بودسر

 برخی از پژوهشگران سـاخت . پرورش و یا به تعبیري تعلیم و تعلم اهتمام ویژه داشت
صـدیق،  ( .»اند  به ناصرکبیر نسبت داده سه رانخستین مراکز آموزشی در قالب مدر

به هر روي مسلم است که ناصر کبیر در حوزه تعلیم و تربیت از نخسـتین  ) 77:1355
دکتـر میتـرا   . ص نشان داده اسـت حاکمانی است که به آموزش همگانی توجه خا

تـرین    شـاید درخشـان  «: هاي ایرانی معتقد اسـت   آبادي در کتاب تاریخ سلسلهمهر
  .)461:1387مهرآبادي، ( .»ادبی دولت علویان ناصر کبیر باشدهاي علمی و   چهره

ترین عوامل رواج فرهنـگ و   همین مدارس از بزرگ توان گفت  در حقیقت می
نیز تربیت بزرگان علم و دانش بودند که امروزه تاریخ فرهنگی این مرز و بوم بـه  

درسـی و     از دو حـوزه  تـوان   مـی  از جمله این مـدارس . ورزد  خر میوجود آنان ف
داعـی     ناصـرکبیر و مدرسـه     اند از مدرسـه  علمی مهم شهر آمل نام برد که عبارت

در همـان  «: نویسـد   ظهیرالدین مرعشی نیـز مـی  ) 550:1387سید کباري، . (صغیر
هـا آبـاد    اي بنا کرد که سال نون محل دفن اطروش است، وي مدرسهحوالی که اک

علوم ا ساکن شده و مردم از اطراف براي استفاده از ها در آنج بود و اطروش مدت
نـژاد،   قهرمانی/  308: 1363 مرعشی،( ؛ »آمدند فقه و حدیث به سوي اطروش می

توان گفت دوره حکومـت ناصـر کبیـر بـه لحـاظ        به همین دلیل می) 102: 1387
درخشان تاریخ طبرستان  هاي دوراناجتماعی یکی از ـ    آموزشی، اوضاع فرهنگی

  .ه استبود
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  تفسیر قرآن کریم .3

. تفسیر و تعلیم قرآن کـریم بـود   ،کبیرجمله اقدامات فرهنگی و دینی ناصر از 
ـ   علـم  . س سـترگ بـود  وي در شناخت احکام الهی، فقیهی عمیق و دانشـمندي ب

و بـر اخبـار و   تسـلط ا  .کران او زبانزد دوسـت و دشـمن بـود    سرشار و دانش بی
ر را بـا احادیـث نبـوي حـل و فصـل      امو وي تمامدهد  احادیث جدش نشان می

کار داشت و آنی از ذکر خدا و کتـاب او   و ناصر کبیر همیشه با قرآن سر. کرد می
رو قرآن را در دو  ؛ ازایناو در تشخیص معانی قرآن تسلط کافی داشت. غافل نبود

 محمـدي . (ر بیت از هـزار قصـیده احتجـاج کـرد    د و در آن به هزاجلد تفسیر کر
و کـانَ  «: نویسـد  حسین هارونی درباره ناصر کبیر می یحیی بن) 96: 1387 جاللی،

 »...وي مردي جامع در علـوم قرآنـی و کـالم بـود    :  ...جامعاً لعلم القرآن و الکالم
   .)117: 1422 هارونی،(

ه در تفسیر قرآن مهارت کافی ک استاین ناصر کبیر از مفسران بنام شیعه بنابر 
بعد از آنکه در آیـات  «: نویسد اي به یکی از یارانش می ایشان در نامه .داشته است

و محکم و متشابه و بشارت و تهدید و انـذار و قصـص و    قرآن غور عمیق کردم
معـادن و  وسیله زبان عربـی شـناخت قـرآن و اسـتخراج     ه امثال آن را شناختم، ب

ـ  ر اثر این تالشب) 11: 1418ناصرالحق، ( .»هاي آن برایم حاصل شد گوهر ود ها ب
  .گرویدند گروه به اسالم می که مردم گروه

  عنقش ناصر کبیر در گسترش تشی .4

قبل از او . ایفا کردی مذهب شیعه و گسترش آن نقش مهمناصر کبیر در تبلیغ 



 ناصر کبیرمجموعه مقاالت همایش بین المللی   166

دیلـم بـه تبلیـغ اسـالم شـیعی        کومت به مدت سیزده سال در منطقهرسیدن به ح
ـ    عاي که عده زیادي از کفار به تشی ، به گونهپرداخت أثیر انفـاس  پیوسـتند و بـه ت

  ربـاره د |اگر به یاد آوریم که پیامبر. دگرویدن |ديمتبرکه او به دین محم
اگر یک نفر به دست تـو  ! یا علی«فرموده بود  ×آوردن اهالی یمن به علی اسالم

طبرسـی،  ( .»ه آفتاب بر آن تابیـده بـاالتر اسـت   ارزش آن از هر چه ک ،ایمان آورد
  . گاه به ارزش کار ناصر کبیر پی خواهیم برد آن) 129: 5، ج 1415

المعلـم و المرشـد و   «عنـوان   بـه بلکه  ،عنوان داعی به حکومت ناصر کبیر نه به
او از . بـه فعالیـت و نضـج شـیعه پرداخـت     » :البیت الی القائم من اهل ةيـ عالدا
: گفته شـده اسـت  . کرد رفت و اسالم شیعی را ترویج می اي به قریه دیگر می قریه

کسی در دیلم و جیل باقی نمانـد  :  هيـ دي أسلم علی يلمِ االلِ و الديبقِ احد بالجيم ل«
  .)345: 1375جعفریان، (.»دست ناصر مسلمان شدبه  آنکهمگر 
: نویسـد  خلـدون مـی   ابـن . کردن مردم گسترده بـود  تالش ناصر کبیر در شیعه 

ناصـر   مـردم بسـیاري بـه دسـت     : ر و بنی لهم المسـاجد يه خلق کثيديفأسلم علی «
  .)367: 3، ج 1391خلدون،  ابن(»مسلمان شدند و مساجدي براي آنان بنا کرد

د ناصر، به بازگشت مردم از چنین مسعودي نیز با تمجید از درك و فهم سیهم
: 4، ج1411مسـعودي،  . (شـاره کـرده اسـت   او ا به دستگري به اسالم مجوسی 

. شیعی در منطقه طبرسـتان اسـتقرار پیـدا کـرد    اسالم  ،به برکت وجود سید) 217
ستی نقل می هزار نفـر بـه دسـت او مسـلمان     کند در یک روز چهارده  ابوالقاسم ب

  .)213: 1987مادلونگ، (.شدند
عظمت ، متوجه خواهیم شد توجه کنیم | حال اگر به فرمایش پیامبر اکرم
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یـه رجـلٌ    مـنْ أسـَلم   «: فرمـود  |پیامبر. کار ناصر کبیر چه بوده است د علـی ی
بت له  بهشـت بـر او واجـب اسـت     را مسـلمان کنـد،   فـردي کسـی   :الجنّـةُ وج« .

اقـداماتش راجـع     یر به هنگام ورود به آمل دربارهناصر کب) 176: 1405میرداماد، (
اي مردم من وارد سرزمین دیلم شدم در حالی که آنـان  «: به گسترش تشیع فرمود
ــد ــد و خــالقی را  نگ را پرســتش مــیدرخــت و ســ. مشــرك و کــافر بودن کردن

ان را دعوت به اسالم کـردم  پیوسته آن. کردند شناختند و دینی را پرستش نمی نمی
دویست هزار نفر . که حق براي آنان آشکار شد و عدل و توحید را شناختندتا این

تـوان   به جرئت می) 214: 1987مادلونگ، . (»از مرد و زن به اسالم هدایت شدند
فتن شیعه در منطقه دیلم و طبرستان مدیون و مرهون زحمات و تالش گرگفت پا

  .وقفه حضرت سید است بی

  آثار ناصر کبیر
دود بـیش از  حـ ، نویسنده بزرگی بـود کـه   ناصر کبیر عالوه بر شعر و شاعري

حضور در میدان جهاد و جنگ ) 14: 1418الحق، ناصر. (سیصد کتاب تألیف کرده
ناصر  ،در امور مسلمانان و دعوت به خداوند متعال و تجهیز سپاه و لشکر و تفکر

میراثـی عظـیم از خـود بـه جـاي      او . کبیر را از تألیف و نوشتن کتب باز نداشت
  .هاي علمی ارزشمند است گذاشت که در تمام زمینه

تـرین   که درباره مهـم  البساط. 1: اند هاي دیگري از او ذکر کرده مورخان کتاب
ایمـان،  جملـه  آن اختالف دارند و حقـایق دینـی از     همسائلی است که مردم دربار

، کتابی است که در آن با التفسیر. 2و قدر؛  ، نفاق، هدایت، گمراهی، جبر، قضاکفر
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بالـدالئل   الواضحةالحجج . 3 کرده است ؛هزار بیت شعر از هزار قصیده استشهاد 
  دربـاره  کـه موضـوع آن   االمالی فـی الحـدیث  . 4؛ استکه درباره امامت  الراجعـة 

کتابی درباره اصول دیـن کـه نـامش    . 5؛ است 9فضایل و مناقب خاندان پیامبر
. 10؛ فــدك و الخمــس. 9؛ الصــفی. 8؛ المســفر. 7؛ المغنــی. 6مشــخص نیســت؛ 

انسـاب  . 13؛ هاشم فیما نقم علیهم معاذیر بنی. 12؛ طالب ابی حةفصا. 11؛ الشهداء
  )84ـ  79: 5، ج 1403امین، . (الفاطمیه مةالظال. 14؛ و موالیدهم االئمه

هـایی از او در   وفـاتش کتـاب  چنـین بعـد از   ان در زمان حیاتش و همدانشمند
او . از آن جمله ابوعبداهللا ولید قاضی است ؛آوري کردند فقه و حدیث جمع  زمینه

شـنید،   چـه از او مـی  آن علـوم مختلـف  شـد و در   در مجلس ناصر کبیر حاضر می
  :ثار ناصر کبیر چنین ذکر شده از دیگر آ. کرد آوري می جمع

کــه یکــی از دانشــمندان عصــرش  فــی الفقــه البــاهر. 16؛ الفــاظ الناصــر. 15
آوري  که آن را امام مؤیدباهللا جمع الناصر لفقه الحاصر. 17آوري کرده است؛  جمع

، الموجر فی فقهـه . 19که از ابوطالب است؛  الناظم فی فقه الناصر؛ 18کرده است؛ 
جلد بـزرگ شـرح    چهارکه در  اإلبانه فی فقهه. 20م بستی است؛ از شیخ ابوالقاس

  )15ـ  14: 1418الحق، ناصر. (الهوسمی است و از شیخ ابیشده 
بود و تألیفات و آثار مهمی از  نیز فقیه و عالم و شاعر ،ناصر کبیر عالوه بر این

و کتـاب االذان  . 2؛ ةکتـاب الطهـار  . 1: هاي خویش به جا گذاشت، از جمله کتاب
؛ کتاب امامـت . 6؛ الصیام کتاب. 5؛ ةاصول الزکاکتاب . 4؛ ةالصالکتاب . 3؛ االقامه

 کتـاب . 11کتاب بیـع؛  . 10کتاب الرهن؛ . 9کتاب االیمان و النذور؛ . 8کتاب السیر؛ . 7
کتـاب الغصـب؛   . 14کتاب الشفعه؛ . 13کتاب القسامه؛ . 12بیع امهات االوالد؛ 
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نوشـته   رجـال چنین نجاشـی در کتـاب   هم. دیگرهاي  و کتاب الحدود کتاب. 15
. ه امامـت، کتـابی کبیـر و کتـابی صـغیر تصـنیف کـرد       اصر کبیر در مسـئل است ن

فقهی در طالق و خمس دارد و چند کتـاب در   یو کتابا) 100: 1348حکیمیان، (
تـا حضـرت    ایشـان طالب و ائمـه و موالیـد    موضوع فدك و شهدا و فصاحت ابی

  )298: 3، ج 1410تستري، . (تنگاشته اس ×االمر صاحب

  فضایل و مناقب و کرامات ناصر کبیر
تقـوا  , عزت و احترام سادات علوي نزد مردم دیلم و طبرستان ریشـه در زهـد  

فضایل و کرامات سادات علوي از جمله  ي دربارهبسیار مطالبورع آنان داشته و 
 ×نین علـی از امیرالمـؤم . هـا بـود   سید جامع نیکویی. یر نقل شده استناصر کب

هـاي طبرسـتان    در ناحیـه دیلـم از کـوه   «: هایش فرمـود  رسیده است که در خطابه
نامیـده   ‘علـی  حسـن بـن   |کند که به نام نـوه پیـامبر   یام میجوانی زیبارو ق

مجد و بزرگواري و شرف و عظمت ناصـر  ) 211ص: 1987مادلونگ، ( .»شود می
حکومـت   بنـابراین  ؛دکبیر چنان بوده است که کسی را یـاراي سـبقت بـر او نبـو    

 علـی بـن   فقیه فاضل حسـن بـن  . ناصر کبیر را مسموم سازدکرد  عباسی تالش می
وحشـی   یسگبا تربیت  الحسن دیلمی لنجائی نقل کرده است فردي در طبرستان 

و گاه  برد میاموال آنان را به یغما  ،تنها و غریب و فرستادن آن به سوي رهگذرانِ
روزي ناصر کبیر بر سر راه آن مرد دیوسیرت . رساند ا آن سگ به قتل میآنان را ب

ور شد، هنگـامی کـه    سگ طبق دستور صاحبش به سوي ناصر حمله. قرار گرفت
و از  ناصر مقداري غذا بـه او داد . نکرداي  به او رسید در کنارش نشست و حمله
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با اشاره بـه سـگ، آن را بـه     .واست که سگ را بر صاحبش مسلط کندخداوند خ
آن سگ در پی از آن پس . بش فرستاد و سگ صاحب خویش را دریدسوي صاح

هـا و یـا در    مدتی این سـگ در جنـگ  ) 32: 2، ج4تا فند، بی ابن. (ناصر کبیر رفت
که مردي ناصر را به میهمانی دعـوت  رفت تا این دشمنان همراه ناصر میمصاف با 

ش ت سرکرد و سگ پش ناصر کبیر دعوت را اجابت کرد او جلو حرکت می. کرد
. هنگامی که غذا را جلـوي ناصـر گذاشـتند   . که به منزل آن شخص رسیدندتا این

کـه بتوانـد ناصـر را از    تـا این  با صداي بلنـد پـارس کـرد   بر خالف عادتش سگ 
پـس بـه بـاالي    . ي بلندي رفت، او را پـایین آوردنـد  بر باال. خوردن غذا باز دارد

که در مقابـل ناصـر   ن آوردند تا اینا پاییناصر دستور داد دوباره او ر .نردبان رفت
ناصـر کبیـر و یـاران او از    . نشست و اندکی از غذا را خورد و مسموم شد و مرد

مرگ ناصـر   با خوردن غذاي مسموم خود را پیش سگ. خطر بزرگی رهایی یافتند
  .)32، صهمان( کرد
زیـد علـوي اصـرار     که حاکم پیش از او یعنی محمد بن او ذکر شده  در سیره 
او از . بنشـیند  ، بـر مسـند قضـا   ت تا ناصر کبیر که از دوستان نزدیک وي بودداش

 اگر بر مسـند قضـا  : اصرار محمد گفتولی در پی  ،کرد پذیرش آن کار امتناع می
شـخص محمـد    ،تکیه زند، نخستین کسی را که در جایگاه متهم قرار خواهـد داد 

در احواالت ناصر  نهمچنی) 544: 1423حسنی، . (زید حاکم علوي خواهد بود بن
هـا و   قورباغـه ذکر شده است روزي کنار رودخانه ایستاده بود و در آن رودخانـه  

. بخـورد را قورباغه کرد اي خارج شد و ماري قصد  قورباغه .مارهاي زیادي بودند
ت کـه قورباغـه را بـر مـار     ناصر از خداوند خواس .قورباغه به ناصر کبیر پناه برد
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قورباغه مار را دنبال کرد و کشت و این جریان تا . شددعایش اجابت  .مسلط کند
: 1987مادلونـگ،  . (کشـند  مـی هـا مـار را    در آن منطقه قورباغه وکنون ادامه دارد 

نـزد خداونـد از ارج و   ناصر داراي فضایل بسیار و دهد  این امور نشان می). 224
  .قرب بسیار برخوردار بود

  گیري نتیجه

 ـ  از زندگی ناصر کبیـر بـا رویکـرد اخالقـی    تحلیلی «پس از بررسی موضوع 
  :هاي ذیل حاصل شد نتایج و رهیافت» فرهنگی

هـاي   از نخسـتین حکومـت   کـه  بود کننده حکومت علویانناصر کبیر احیا .1
  .الهی تشکیل شد هايدستور بود و جهت اقامهشیعی 

قی و فرهنگی الحق در میان علویان طبرستان از بهترین الگوهاي اخالناصر .2
  .آید می به شمار

ویـژه در دوره سـه سـال و     با سلوك اخالقی و انسانی خـود بـه   الحقناصر .3
ترین سنت و سیره اخالقی را در بدنه  اش، عالی اندي حکومت و زمامداري

  .گذاري کرد جامعه پایه
عفـو و گذشـت، ثبـات     بـه تـوان   اخالقـی ناصـر کبیـر مـی    از جمله سیره  .4

گـذاري   ردسـتان، ارزش ل، رفتار صـحیح بـا زی  شخصیت و پایداري در عم
  .اشاره کردبراي انسان و تواضع و فروتنی 

ناصر کبیر در بعد فرهنگ سازي اقدام به جهاد فرهنگی در سـطح وسـیعی    .5
  .نمود

هاي مالی و معنوي از اصحاب علم و فرهنگ، دعـوت از سـادات    حمایت .6



 ناصر کبیرمجموعه مقاالت همایش بین المللی   172

به طبرستان جهت تبلیغ، برپایی و تأسـیس پایگـاه فرهنگـی ـ آموزشـی و      
هاي اسالمی، تأسیس مساجد و مدارس، تدریس فقه  ن، ترویج نامتعلیم قرآ

فـراوان و تشـویق شـاعران از جملـه     هـاي   و تفسیر قرآن و تـألیف کتـاب  
  .اقدامات مهم ناصر کبیر در جهاد فرهنگی است

آموزشـی و اجتمـاعی   ـ   دوره حکومت ناصر کبیر به لحاظ اوضاع فرهنگی .7
  .بوده است درخشان تاریخ طبرستان هاي دورانیکی از 

 اند تا نخستین حکومت و دولت مستقل طبرستان و دیلمیان این افتخار را داشته .8
  .گردند | شیعی را پدید آورند و میزبان مردمانی پاك از سالله رسول خدا

  .ها و داراي فضایل و کرامات بسیار بود ناصر کبیر جامع نیکویی .9
سیصـد  بزرگ حدود ، ناصر کبیر نویسنده به گفته برخی از منابع تاریخی .10

  .لیف کردکتاب تأ
که علم و عقل را در  شمار شیعه بود ناصرالحق در شمار حاکمان انگشت .11

  .هم عالم بود و هم پرچم جهاد در دست به اهتزاز داشت ند اوهم آمیخت

  منابع
غرر الحکم و درر الکلم، ترجمـه   ،)ش1363( محمد  آمدي، عبدالواحد بن .1

 .محمدعلی انصاري، قم، عصر امام

تـاریخ طبرسـتان، بـه     ،)ش1366( حسـن  اسفندیار، بهاءالدین محمد بن ابن .2
  .، انتشارات پدیده]جا بی[تصحیح عباس اقبال آشتیانی، 

  .سسه االعلمیؤ، تاریخ ابن خلدون، بیروت، م)ق1391(خلدون، عبدالرحمن ابن .3
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، مآثر االبـرار، بـه تحقیـق    )تا بی( علی الصمدي فند، بدرالدین محمد بن ابن .4
 عباس الوجیه خالد قاسم المتوکل، اردن، مؤسسه االمام زید بـن  لسالمعبدا

  .علی الثقافیه 
، اعیان الشیعه، به تحقیق حسن امـین، بیـروت،   )ق1403(امین، سیدمحسن .5

  .دار التعارف للمطبوعات
  .تاریخ تشیع در ایران، قم، انصاریان ،)ش1375(جعفریان، رسول .6
، المصـابیح، یمـن، موسسـه    )ق1423(ابـراهیم  حسنی، ابوالعباس احمد بـن  .7

  .علی الثقافیه االمام زید بن
، علویان طبرستان، با تقریظ عبدالحسین زرین )ش1368(حکیمیان، ابوالفتح .8

  .کوب، تهران، دانشگاه تهران
، لغت نامه دهخدا، زیر نظر محمد معین، تهران، )ش1332(اکبر دهخدا، علی .9

  .دانشگاه تهران
ي  هاي علمیه شیعه در گسـتره  حوزه ،)ش1387(سید کباري، سیدعلیرضا  .10

  .جهان، تهران، امیرکبیر
، دوره مختصـر تـاریخ فرهنـگ ایـران، تهـران،      )ش1355(صدیق، عیسی .11

  .شرکت سهامی طبع کتاب
  .، در قلمرو مازندران، بابل، نقش جهان)ش1370(صمدي، حسین .12
، مجمع البیان فی تفسیر القـرآن،  )ق1415(حسن طبرسی، ابوعلی فضل بن .13

  .وسسه االعلمیبیروت، م
، تاریخ تشیع و مزارات شهرستان )ش1385(مهدي محمدي جاللی، محمد .14

  .ساري، قم، وثوق
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  .فقه ، امامزادگان حافظ، مفسر و قاري قرآن، قم،)ش1387(ـــــــــــــــ   .15
  .، علویان طبرستان، قم، نور السجاد)ش1387( الدین شائق، بهاء نژاد قهرمانی  .16
اخبار ائمه الزیدیه، بیـروت، المعهـد االلمـانی     ،)م1987( مادلونگ، ویلفرد .17

  .لالبحاث الشرقیه
، ظهور و سقوط علویـان طبرسـتان، تهـران،    )ش1386( مجد، مصطفی .18

  .نشر رسانش
تاریخ طبرستان و رویان و مازنـدران، بـه    ،)ش1363( مرعشی، ظهیرالدین .19

  .اهتمام برنهارد دارن، تهران، نشر گستره
، مروج الذهب، به تحقیـق  )ش1385( ن،حسی مسعودي، ابوالحسن علی بن .20

  .المکتبه التجاریه الکبري: الدین عبدالحمید، مصر محمد محیی
، المعجـم الوسـیط، تهـران، مکتبـه     )ش1385( مصطفی، ابراهیم و دیگران .21

  .المرتضوي
  .دنیاي کتاب: هاي محلی ایران، تهران ، تاریخ سلسله)ش1387( مهرآبادي، میترا .22
  .، الرواشح السماویه، قم، مکتبه آیه اهللا مرعشی)ق1405( میرداماد، میرمحمدباقر .23
، البساط، به تحقیق عبـدالکریم احمـد   )ق1418( علی ناصرالحق، حسن بن .24

  .جدبان، صعده، مکتبه التراث االسالمی
، االفاده فی تاریخ ائمه الساده، )ق1416( حسین هارونی، ابوطالب یحیی بن .25

  .علی الثقافیه  سسه االمام زید بنبه تحقیق محمد سالم یحیی عزان، اردن، مؤ



  

  
  

  خدمات و رویکردهاي فرهنگی، اجتماعی ناصر اُطروش در شمال ایران

  1*میراحمديسیدعلی 

  مقدمه
روزهاي تالش علویان براي نفوذ و تسلط بر دیلمان و گیالن حدود  از آغازین

 رانـه حضـور مقتد . دین آن سرزمین نام گرفـت  نیم قرن فاصله شد تا اسالم، یگانه
، نفـوذ اسـالم را در ایـن    ‘محمـدي   پیشوایان علوي، با پایبندیبه اخالق و سیره  

ـ   . منطقه سرعت بخشید دسـت یکـی از    هاین مهم در اواخرقرن سـوم هجـري و ب
دي از تبار حسـینی، معـروف بـه    مورد احترام علوي، سی هاي مشهور و شخصیت

  .محقق شد» ناصر اطروش«
نظیر او در برخورد با مردم شمال ایران، از او  بیجامعیت علمی، اقتدار و رفتار 
 ها، نام و آوازهاو دهان به دهان چرخید و صفحاتی رهبري محبوب ساخت که تا قرن

  .روشن از تاریخ این سرزمین را از آن خویش ساخت
چگونگی رفتار و منش ناصر اطروش با سپاهیان، نزدیکان و مـردم دیلمـان و   

گان و پیشـ  گی او در مواجهه با ملوك و سیاستفرهنگیالن و طبرستان و رویکرد 
                                                      

 .دانشجوي کارشناسی ارشد فرق تشیع، دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی* 



 ناصر کبیرمجموعه مقاالت همایش بین المللی   176

خدمات فرهنگی او به فرهنگ آن سرزمین از نکاتی است که در این مقاله بـه آن  
  .خواهیم پرداخت
 بعضی از موضوعات تاریخی همچون بحث حاضر منـابع محـدود   از آنجا که

ات است، سـعی مـا بـر آن بـوده از ذکـر مسـتند       کاري در آن بسیار و موازي دارد
همچنـین از  . هـاي شخصـی دوري شـود    ی تکراري پرهیز و از ارائه تحلیلتاریخ

  .منابع دست اول و متقدم استفاده شده است تا مطالب متقن و مورد اعتماد باشد
اي از سـرزمین    در بخش اول، پیشینه:بخش نگاشته شده است این مقاله در سه

نیز به آثار و شخصـیت   .دطبرستان و دیلمان و اوضاع فرهنگی آن بیان خواهد ش
علمی و مذهبی ناصر به اختصار خواهیم پرداخت و همچنین درباره نگـاه زیدیـه   

در بخش دوم به رویکردهاي فرهنگـی،  .امامت کوتاه سخن خواهیم گفت  به مقوله
اجتماعی ناصر در دیلمان و طبرستان و در بخش سـوم بـه خـدمات فرهنگـی و     

  .علمی وي خواهیم پرداخت

  و ناصر اطروش در شمال ایران نعلویا. 1
یعنـی  ی و طبیعـی خـود،   یزمین به دلیل موقعیت خـاص جغرافیـا   شمال ایران

راتـع  هـا و م  تفع در کنار پوشـش انبـوهی از جنگـل   هاي مر کوه مندي از رشته بهره
  .استمنطقه مناسبی براي زیست و زندگی  و نیز اتصال به دریا، سرسبز

، :بیـت  عمق دشمنی شـان بـا اهـل    شدنبا روي کار آمدن عباسیان و برمال
آنان به ناچـار بـراي فـرار از    . شدت تحت فشار و سرکوب واقع شدند علویان به

ه گذشـت  چنانکـ . سی، ترك حجـاز و عـراق گفتنـد   خصومت حکومت جور عبا
  .ط اقلیمی مناسب شمال ایران ایشان را به سوي این سرزمین سوق دادیشرا
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کـرد تـا از هجـوم     به علویان کمـک مـی  یی شمال ایران ط خاص جغرافیایشرا
ایران، زیاد حکومت عباسیان تا شمال  شان در امان باشند و فاصله دشمنان مذهبی

بال و آسایش خاطر به تبلیـغ و تـرویج    تا با فراغداد  این فرصت را به علویان می
  .اسالم و مکتب تشیع بپردازند

مـردم گیـل و دیلـم بـه      بیشترهمزمان با ورود علویان به مناطق شمالی ایران، 
شـان   از اسـتقرار علویـان و تثبیـت حکومـت    اما پـس   ؛ین زرتشتی پایبند بودندآی

  .رفته دین اسالم به جاي زرتشت نشست رفته
. در این بین پیشوایان علوي که خود از عالمان و فاضالن عصر خویش بودنـد 

معه را به اداره امور مذهبی و فرهنگی جا )1345:127مرعشی /146: 1348 آملی،(
ی از نواحی شمال ایران، عمالً پایگـاهی  یها آنان با تسلط بر قسمت .عهده گرفتند

تشیع علویان در ابتداي امـر از نـوع    ،گرچه طبق شواهد تاریخی ؛شیعی بنا نهادند
  .تشیع زیدي بوده است

 )604: 1422حسنی (علویان پس از تثبیت حکومت خود با ساخت مساجد متعدد 
 خوبی فراهم ساختند و سپس با نیت تـرویج  فرهنگی و مذهبی را بههاي   زیرساخت

و  اهتمام ورزیدند) 112: 1348 آملی(و تکثیر علوم دینی به ساخت مدارس علمی
جماعـت  « کـه بعـدها   ، چنـان کردنـد عالمان بزرگ دینی را در این مدارس تربیت 

  .)97، 1: 1354شوشتري، . (»شماري از علم و ادب و فقه از آن برخاستند بی
 ترویج مکتب اسالم و سپس اجراي حدود الهی و مبارزه با غارتگري و سـتمگري 

. بـوده اسـت   از دیگر نکات برجسته تاریخ حضور سادات علوي در شمال ایران
سن اعتماد و اعتقاد مردم و حکّام محلی  )137ـ136 :1345، مرعشی( علویان از ح
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و به ترویج مذهب تشـیع زیـدي   ) 127: همان( بهره بردند شمال ایران به خویش
  .کردند کومت را به رقباي خویش واگذار میح؛ البته هر از گاهی عرصه پرداختند

 هاي شمالی ایران گذاشت که آن سـرزمین  ناصر اطروش در حالی پاي به عرصه
 او در دوره فترتی کـه . جایی حکومت بین علویان و سامانیان بود سخت درگیر جابه

 حادث شد و در حالی که حکومـت ) ق  287م(زید علوي  پس از شهادت محمد بن
  . وارد گیالن و دیلمان شد ،از دستان علویان بر دامان سامانیان غلطیده بود

  امامی مجاهد و مجتهدناصر اطروش 
 بـن حسـین   علی بن عمر اشرف بن علی بن حسن بن علی بن ابومحمد حسن بن

ناصر «، »ناصر اطروش«ور به و مشه» ناصر الحق«ملقب به  ،:طالب ابی  علی بن 
 گـون  قامت و گنـدم  سیدي بلند )1377:136 ،فخر رازي( »صاحب الدیلم«و  »کبیر

ق در  230سـال   در حدود )همان( تبار از کنیزي خراسانی )147: 1417 ،هارونی(
، امـین ( .الهدي است وي جد مادري سید مرتضی و سید رضی علم .مدینه به دنیا آمد

  .در دست نیست یپراکنده، اطالع هاي ناصر به جز گزارشاز کودکی  )179 :5ج
دولـت مسـتقل علویـان طبرسـتان یعنـی       مؤسسِ حکومتاطروش در دوران 

به طبرستان مهاجرت  )ق 270ـ 250( ، معروف به داعی کبیرحسنی زید  حسن بن
. پیوسـت  )ق287 ـ  270( زیـد   پس از مـرگ وي بـه بـرادرش محمـد بـن      و دکر
  )148ـ  147: 1417 ،هارونی(

غ اسالم، مردم را بـه  یتا ضمن تبل کردناصر اندکی بعد پنهانی به خراسان سفر 
و در نتیجـه  در آنجا دسـتگیر و شـکنجه شـد     اما ؛سوي داعی محمد دعوت کند

 .مشـهور شـد  » اطـروش «اش را از دست داد و به همین دلیل به   یشنوایبخشی از 
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در جنـگ بـا    ق287سـال  در زیـد  محمـد بـن   شدن کشتهوي پس از ) 147:مانه(
از آنجـا   290و  289هاي  به ري و سپس به دیلم رفت و دو بار در سالسامانیان، 
) 154ـ   155: 1417هـارونی، (. لیکن ناکام ماند ،طبرستان کوشیدمجدد براي فتح 

امـا شکسـت    ؛به طبرسـتان لشـکر کشـید    293دیگر در سال  يبار ناصر اطروش
  ) 26:صابی(. ته شدندخورد و تعداد زیادي از یارانش کش

اوضـاع  در و تغییر  یالنگو  ها سفر و تبلیغ اسالم در دیلم اطروش پس از سال
بـاري   301سـال  ان خـود، در  با درك نارضایتی مردم آن دیار از حاکمـ  ،طبرستان

موفق به ورود به طبرستان و  ،و پس از فتح چالوسبه طبرستان لشکر کشید دیگر 
  )268ـ269 :1 ،1389 ،اسفندیار  ابن(. فتح آمل شد نهایتاً
و سـرانجام پـس از   کـرد  در آمل به عدالت حکمرانی  304ناصر کبیر تا سال  

حیات گفـت و در   سالگی بدرود74ق در 304سال  شعبان25در عمري مجاهدت 
. استمزار ناصر از آن زمان تاکنون مورد احترام مردم آن دیار . شد نشهر آمل دف

  )179: 5جامین، (
وي فردي فاضـل و  ) 603: 1422، حسنی(. تقوا و مقتدر بودري بارهباطروش،

مرتبـه علمـی و   ) 104: 1348آملـی (. در همه علوم متفنّن و صاحب تصانیف بود
او را ادیـب،  )62: 1417سـید مرتضـی،  (. فقاهت او بر همگان روشن بـوده اسـت  
 ،1385 ثیـر، ا ابن(اند ستهدر فقه و دین دانو گ  شاعر، دانشمند، ظریف، عالمه و نادره

  )412:طوسی. (اند برشمرده 7و از اصحاب امام هادي) 82: 8ج

  آثار ناصر
براي او آثار . اش ممتاز بوده است سیاسیشخصیت علمی ناصر همچون وجهه 
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. تبسیار اندك و محدود اس ،آنچه به دست ما رسیده اما ؛است فراوانی ذکر شده
ناصر بیش از یکصـد اثـر تـألیف    ند ا به مدعاي زیدیان که قائل )ق380م( ندیم ابن
، ندیم ابن( ؛خود، آن یکصد اثر را ندیده استدارد  و اذعان میکند  ، اشاره میکرده

یـدي  ؤزیـدي همچـون مجدالـدین م   دانشمندان معاصر اما برخی از ) 244: 1381
لیفـات ناصـر   أحدود سیصد اثر را در زمـره ت  ،بدون ذکر سند و بنا به گفته برخی

  .استآمیز  به نظر مبالغهکه )186:  ديیؤم(. اند دانسته
 ،البسـاط : کنـد   تألیفات ناصر را چنین معرفـی مـی  برخی از  شیدي در کتابؤم

ایـن کتـاب را تعـدادي از علمـاء عصـر ناصـر       ( البـاهر ، الصـفی ، المسفر ،المغنی
حـاوي  ( األمـالی  ،)شامل هزار بیـت از هـزار قصـیده   ( التفسیر ،)کردندگردآوري 
  . ...بسیاري دیگر و) بیت لفضائل اه

یکی از شاگردان ناصر به نام ابوعبداهللا ولیدي برخی از سخنان و احادیث وي 
گردآوري کرده است که البته اثـري از  االلفاظو در کتابی تحت عنوان  کرده را امال

البسـاط  دو کتـاب  .آن در دست نیست این کتاب تا قرن پنجم وجود داشته اسـت 
سب به ناصر است که به دست ما رسـیده و اکنـون   از معدود آثار منت االحتسابو

  .)69: 1384 ،نژاد موسوي( است در یمن منتشر شده

  رویکردها و تأثیرات فرهنگی، اجتماعی ناصر اطروش .2

  تأثیرات ناصر اطروش بر فرهنگ و مذهب شمال ایران

هاي اخالقی ناصـر و نحـوه زیسـتن او در جامعـه نامسـلمان       مجموعه ویژگی
وي . ط فرهنگی آن منطقه تأثیر مثبت گذاشـت یسرعت بر شرا ، بهالندیلمان و گی
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سال حضور در دیلمان و پس از آن سه سـال رهبـري   چهارده توانست در حدود 
نفـوذ اسـالم را بـر جغرافیـاي منطقـه       ،بر جامعه پهناور طبرستان و گیالن و دیلم

ن و دیلـم  ن، اسـالم منطقـه گـیال   ،به طوري که به اعتراف بیشتر مورخـا بیشتر کند
او چنان بر مردم آن سامان تأثیرگذار شد که  .مدیون تالش تبلیغی ناصر بوده است

، حسنی. (هاي خود را به اسامی اسالمی تغییر دادند مسلمان نام برخی از افراد تازه
1422 :604(  

یق برخوردهاي اجتمـاعی  با دقت در رفتار و منش اجتماعی ناصر و ذکر مصاد
به عبارتی با سنجش  ؛شود گشوده می هاي ناصرها و رویکرد یوهاي از ش او، پرونده
تـوان پـی بـه سـلیقه و روش      مـی داري  در دو دوره تبلیغ و حکومـت  رفتار ناصر

  .تبلیغی ناصر در میان اقوام شمال ایران برد

  سنجی ناصر اطروشهاي تبلیغی بر اساس رفتار شیوهبررسی 

هـا و   تشکدهو دیلم نهاد که آ طی پاي به سرزمین گیالنناصر اطروش در شرای
وي این نکتـه را درك کـرد کـه    . شتی تنها آثار مذهبی در آن مناطق بودمعابد زرت

تـوان بـا    ، بلکه می، نیاز به لشکرکشی نیستاي چنین منطقهبراي سیطره اسالم بر 
  .ها آنان را به اسالم دعوت کرد روشی صحیح و با نفوذ در قلوب انسان

و چـه در  ) 301ــ 287(سـاله   چهارده در دوره تبلیغ ، چهبا بررسی تاریخ ناصر
در عملکرد تبلیغـی   پنج نکته اساسی )304 ـ   301(دوره زعامت و رهبري سیاسی

  :آید به دست میوي 
  ؛مداري شخصی و تکریم مردم اخالق. 1
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  ؛روامداري با مردم و رسیدگی به امور ایشان. 2
  ؛صلح با مخالفان. 3
  ؛زیستی ساده. 4
  ؛خواهی عدالت .5

 مداري شخصی و تکریم مردم اخالق

جـامع صـفات کمـال انسـانی     «هاي اخالقی واال و ناصر اطروش داراي ویژگی
گاه خالی از عبـادت نبـود و زاهـد و     حیات او هیچ)56: 2ج، 1423محلی، . (»بود

  )147: 1417هارونی،. (پرهیزگار بود
لی بود سلوك بی در کناراو  م عامکه مردم، هم از علم  بدیل خود، به نوعی عال

ود، مردم اگر رفتار کریمانه وي نب قطعاً. تمایل شدنداو و هم از عمل او به اسالم م
چـه آنکـه قبـل از     ؛داشـتند  شت گرایش میشاید تا سالیان متمادي به زرتآن دیار 

امـا توفیـق    ه امر تبلیغ دین اسـالم مشـغول بودنـد ؛   ناصر نیز علویانی بودند که ب
اوچهارده سال در گیل و دیلم اقامت گزید و به ارشـاد مـردم   .بودندچندانی نیافته 

تقامتی ویـژه و نیـز   الزمه چنین اقامتی طوالنی، اس) 1422:602حسنی، (. پرداخت
  .مدار بوده است رویکردي اخالق

گـاهی  . براي خویش جایگاهی خاص قائل نبودزیست و  او همچون مردم می
رفـت و چوگـان بـازي     مـی  هر بیـرون شد و از ش حتی سوار بر مرکب خویش می

او شخصاً براي تشـییع جنـازه فقهـا و بزرگـان      .)57 :2ج، 1423محلی، . (کرد  می
  )همان. (شد  منطقه حاضر می
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، شپسر« هک چنان ،کرد  به سعایت و توصیه دیگران علیه افراد توجهی نمیوي 
 آمد و بد  پدر می هر دم نزد ،اي نداشت  قاسم میانه  ابوالقاسم جعفر چون با حسن بن

 ،اسفندیار  ابن( ؛»داشت اش برحذر می  گفت و پدر را از وي به دلیل دشمنی  او می
در یمـن  او با آنکه هادي الـی الحـق   . کرد نمی توجهیناصر  اما) 275: 1ج، 1389

 .خوانـد  م را به نصرت و یاري هادي فرا مـی مرد ،شد بسان رقیبی برایش تلقی می
  .کرد یی میاعتنا ئل بیگونه مسا او بزرگوارانه به این) 154: 1417 هارونی،(

و اجدادشـان بـه    اي از علویان برخالف راه آبا ها پس از وفات ناصر عده سال
» هروسـندان  سـیاهجیل بـن  «اذیت و آزار مردم روي آوردند که شخصـی بـه نـام    

 :شدآور اهالی گیل و دیلم در گذشته، یاد خطاب به آنان با ذکر جهالت و گمراهی
اجداد شما ما را از جهالت رهاندیدند و اسالم را به ما هدیه کردند و کتاب خـدا  

داشـتند و آنـان بـر سـبیل حـق گـام       و واجبات و حالل و حرام را بر ما عرضـه  
،به آزار بر راهی دیگر گام برداشته ،لیکن شما که فرزندان آنان هستید ،داشتند برمی

  ) 15:صابی. (اید مردم روي آورده
خصوصـاً ناصـر اطـروش در    نخستین دهد مشی علویان  زارش نشان میاین گ

اي  اسالمی تا چه حد بـوده و چـه آوازه  تکریم مردم و پایبندي به اصول و اخالق 
 .داشته است

 رواداري با مردم و رسیدگی به امور ایشان

در فقـط  وي نـه  . رویکرد اجتماعی ناصر بر مبناي تعالیم اسالمی بـوده اسـت  
مـردم   آمیـز بـا   نیز نگاهی روادارانه و مـروت که در دوره حکومتش بلدوره تبلیغ، 
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نیـت کـرد از مـردم خـراج و      ،هنگامی که بر طبرستان حاکم شـد او . داشته است
مردم از او درخواست کردنـد بـه    ؛امامالیات بگیرد و ده به یک از ایشان اخذ کند

د که چنان کراو نیز  .دکنرفتار ) پرداختند  تر می که مالیاتی سبک(همان سیاق قدیم 
  )270: 1ج، 1389 اسفندیار، ابن( .خواستند  مردم می

کرد حضوري پررنگ در بین اقـوام مختلـف گیـل و دیلـم داشـته       او سعی می
وي براي رسیدگی به امور مردم و حل مشکالت و اصالح امور آنان گاهی . باشد
رفته و شخصـاً  ) نیرودسر کنو(» هوسم«کرد و گاهی به  اقامت می »گیالکجان«در 

  ) 69: 2ج ،1423محلی،. (کرد  به مسائل رسیدگی می
او در واقعـه   .کرد نیز به مروت رفتار می گانپیش اطروش با سپاهیان و سیاست

که آشکارا ناصر را به قلعه الریجان تبعیـد   قاسم سپاهش، حسن بن خیانت سردار
ت و حتـی روي از او  هتک کرده بود، کریمانه از او گذشرا اش  حرمت خانوادهو 

 را )پسر خـود (و دختر ابوالحسین احمد) 1:274ج ،1389، اسفندیار ابن( .نگردانید
 البته این مدارا با مردم و اهـل سیاسـت،  ؛  )همان.(قاسم در آورد به نکاح حسن بن
هاي اخالقی به ایشان و عمل به فریضه  تذکرات و توصیهکردن  به معناي فراموش

 ) 61: 2ج، 1423ی، محل(. ز منکر نبودامر به معروف و نهی ا

 صلح با مخالفان مذهبی

این هدف که بتواند بر اوضاع بیشتر مناطق شمال ایران مسلط  اناصر اطروش ب
ترین دشـمن ناصـر و    سامانیان مهم. ناچار بود با دشمنان متعددي پیکار کند ،شود
 :1ج، 1389 سفندیار،ا ابن(.ترین مانع بر سر استیالي او بر شمال ایران بودند بزرگ
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را  ناصری بیشتر قواي فکري و جسمی یتنها بههاي متعدد با آنان  جنگ) 270ـ271
  .مشغول کرده بود

هـاي   سـازي و تحریـک قومیـت    فرضی، مدبرانه از دشـمن  ناصر با چنین پیش
آمیز آنـان را بـه    کرد و با رویکردي مسالمت مذهبی مخالف خویش خودداري می

 هـاي مـذهبی دامـان حکـومتش را آلـوده سـازد       مبادا فتنه کرد تا صلح دعوت می
وي در زمـانی  . روش مدارا در پـیش گرفـت   ،در برابر اهل سنت منطقه رو ؛ازاین
بایست یـا بـا    ؛ بنابراین می مذهب بودند ها سنی بسیاري از آملیآمل شد که حاکم 

او بـا  . گرفت وي عاقالنه راه دوم را در پیش. آنان به جنگ بپردازد و یا مدارا کند
بـر سـفره صـلح     ،حنبل که با زیدیـه دشـمنی داشـت    اباجعفر، از پیروان احمد بن
  )24:صابی. (نشست و پیمان آشتی بست

اي و مـذهبی   هـاي فرقـه   نوشت و آنان را از جنـگ  او به مخالفان خود نامه می
 نش بود و مـردم را علی آملی که از مخالفا اي به حسین بن او در نامه. کرد نهی می

  :چنین نوشت ،کرد ناصر ترغیب میبه جهاد با 
ن و خلـف گذشـتگانی هسـتیم و وظیفـه خلـف      ما و شما جانشی ...علی اي ابا

ن کسانی که شـما بـه آنهـا اقتـدا     آ! کردن به آنهاست همانا تبعیت از سلف و اقتدا
مسلمه و أسامه  محمد بن عمر و ، عبداهللا بناند کنید و سلف شما از میان صحابه می
در  ؛ی که با معاویـه در نیاویختنـد و بـه جنـگ او نرفتنـد     های همان .زید هستند بن

با این توجیه که ما بر کسـانی   .دادند طالب را بر او برتري می ابی علی بنحالی که 
جـز   ،پس راه تـو چیسـت  ! کشیم ، شمشیر نمیکه شهادتین گفتند و اهل توحیدند

را در جایگـاه  تـو هـم مـ   ! یت کنی؟آنکه با گذشتگانت موافقت کنی و از آنان تبع
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تـو هـم   ! نوح را جاي مخالف معاویه بگذار و با من قتال نکن معاویه بگذار و ابن
طور که سلف تو در  همان .دخالت نکن)نوح سامانی اختالف من و ابن(در این امر

تو هم از جنگ با اهل شهادتین دوري  ،دعواي بین علی و معاویه دخالت نکردند
اي اباعلی ! خصوصاً در ریختن خون دیگران ،ه آنان دوري کردندهمانطور ک ؛کن

  )103 :هارونی( .بفهم که این مطالب از سر انصاف گفته شد

 زیستی ساده

آالیـش و   به سوي ناصر گـرایش داد، زنـدگی بـی   از جمله اموري که مردم را 
عادت بر آن بود که حاکمان براي خویش قصـر و بارگـاه سـاخته و    . او بودساده
هرگـز بارگـاه و   امـا ناصـر   ) 1422:607،حسـنی (؛  دادنـد  شکیل مـی ی تیمسراحر

به کسانی که از او درباره ساده زیستنش سؤال عمارتی مجلل نساخت و در پاسخ 
نـه بـراي    ،آمـدم ) مبارزه با تجمل(من براي تخریب و انهدام«: گفت ، میکردند می

هـارونی نیـز بـه    ابوطالـب   .)606، صهمان. (»ساخت عمارت و تجدید بناي آن
  .)147: 1417هارونی،. (زهد او اشاره کرده است

 خواهی عدالت

 وي نه در مقام. خواهی وي بوده است هاي بارز شخصیت ناصر، عدالت از ویژگی
در  رساند ؛ به همـین جهـت وي   ادعا که در مقام عمل هم عدالت را به سرانجام می

 خـواهی  عدالت  شهرت و آوازه. هاي تاریخی به رهبري عادل مشهور شده است کتاب
که خـود اهـل طبرسـتان ایـران و     ) ق310م(جریر طبري او چنان بود که محمد بن

بـا اعتـراف بـه     ،بارها بر شیعه تاخته بـود  شدر کتاب تاریخو  سنی متعصب بود
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داشتن پا مردم به عدالت و حسن رفتار و به« :گوید او چنین می بزرگی ناصر درباره
  .)149 :10ج، 1387طبري، (. »طروش ندیدندحق، کسی را همانند ا

سید ناصر بعد از دو روز به آمل آمـد و بـه سـراي     ...« :نویسد اسفندیار می ابن
با مردم به عدالت  ،زید وارد شد و چنانچه از علم و فضل او سزاوار بود  ن بنحس

  )269، 1ج، 1389اسفندیار،  ابن(. »و عطوفت رفتار نمود
نیـز بـه ایـن نکتـه      هاي مطرح زیـدي  از شخصیت )ق424م( ابوطالب هارونی

ناصر بساط عـدل را در منطقـه گسـترانید و رسـوم ظالمانـه را      «کند که  اشاره می
زیـد   حکومت حسن و محمـد بـن  ناصر در دوره ) 157 :1417 هارونی،. (»برچید

ط پـذیرفتن هـر   یی برخوردار بود و بـا وجـود آنکـه شـرا    حسنی از جایگاه واالی
زید  محمد بنبه دلیل آنکه حسن و  ،ی را در حکومت آن دو داشتجایگاه و مقام

حکـومتی و دیـوانی آنـان را     پیشـنهادهاي «، داشـتند  بر سبیل اعتدال گـام برنمـی  
آن دو را و خطاهـاي حکـومتی    ها هرگز اشتباه و) 1423:603، حسنی. (»نپذیرفت

الت خـارج  از عد ،داري در مواردي راه افراط در پیش گرفته که در شیوه حکومت
مجموعـه رفتارهـاي   )254ـ253، 1ج، 1389اسفندیار، ابن(. تکرار نکرد،شده بودند

، از او امـامی  اهل سیاستناصر، در برخورد با مردم و  عاقالنه،عادالنه و حکیمانه
  .همتا ساخت و رهبري بی) 1423:603، حسنی(مقتدر، شجاع

  ناصر سفرهاي تبلیغینگاهی به 

شهر بـه شـهر و روسـتا بـه      ،حضور در دیلمانسال طول چهارده در  اطروش
حضـور  ) 23:صـابی (. کـرد روستا حاضر شد و مردم آن دیار را به اسالم دعـوت  
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  )همان(. ه استشدثبت ) سفیدرود( تبلیغی او تا منطقه اسبادرود
پـس از   امـا ؛همراه وي بود مريق287زید در  ناصر تا لحظه شهادت محمد بن

. شـد زم ري ااز راه دامغـان عـ  نیافت و  ماندندر جرجان مجالی براي  اوشهادت 
 بـه نـام محمـد بـن     در ري میهمان یکی از ساداتناصر )67: 2ج، 1423 ،یمحل(
حـاکم دیلـم    ،جسـتان ناصر با از آنجا که  .جعفر حسینی شد  محمد بن  حسن بن 

از ،دورسـید بورودش بـه ري  خبـر  وقتـی   )67: 2همان،(،دوستی صمیمانه داشت
نیـز بـه شـرط توبـه جسـتان از معاصـی        وي .م سـفر کنـد  ناصر خواست به دیلـ 

  )همان(. را پذیرفت شدعوت  اش  گذشته
طق اوي با سفر بـه منـ  . ناصر به دیلم رفت و تبلیغ دین مبین اسالم را آغازید 

 ،و دیلم، دین اسالم را بـر مـردم آن سـرزمین کـه مجـوس بودنـد       گیالنمختلف 
و بنا به )182: 5ج، امین(خلق بسیاريو  کردآنان را به اسالم دعوت  و کردعرضه 

  )68: 2ج، 1423، یمحل(. قولی همه آنان به اسالم گرویدند
 ،اطروش رسوم ظالمانه را که آل وهسوذان در منطقه دیلـم شـیوع داده بودنـد   

. ی بخشـید ین را از ظلم و جـور آن خانـدان رهـا   و مردم آن ساما) همان(. برچید
رمحتوایهاي شورانگیز و  و خطبهاز ا )همان( پـس از   او. ی به جاي مانـده اسـت  پ

  :گفتر میان ازدحام جمعیت چنین ورود به آمل د
در حالی که مردم آن دیار مشرك بودند  ،اي مردم من به بالد دیلم داخل شدم«

شـناختند و نـه بـه دینـی معتقـد       ی مـی ینـه خـدا   .پرستیدند و سنگ و درخت می
آنـان اکنـون سـخن از    . هـدایت نمـود  وسیله من آنها را ه خداوند ب پس ... بودند

اند و علماي آنان درباره توحید و عدل منـاظره   و مستبصر شده کنند توحید و عدل می
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کنند و تکالیف الهی را به جاي  به معروف و نهی از منکر می و امر ... کنند و مباحثه می
  )155:هارونی(. »آورند می

پیشه کنید و بـه قسـط و    تقوا...اي مردم: و در مجالی دیگر چنین سخن گفت
بـه  و امـر   وند شما را به آن امر فرموده استگونه که خدا همان ؛عدل پایبند باشید

ایـن دنیـا محـل    ... معروف کنید و نهی از منکر کنید و در راه خدا مجاهدت کنید
  )62: 2ج، 1423ی،محل( ... گذر است

  خدمات فرهنگی، اجتماعی و علمی ناصر اطروش .3
داري، خدمات فراوانـی بـه منطقـه     حکومت  سال تبلیغ وهفده ناصر در حدود 

آثار حضور فرهنگی ناصر هنوز و پس از گذشـت  . کردگیالن و دیلم و طبرستان 
چـه آنکـه او اسـالم را بـه      ؛بیش از هزار سال در آن منطقه جاودانه مانـده اسـت  

تر بـا  ی بیشـ یبراي آشـنا . وسیعی از سرزمین سبز شمال ایران هدیه داد هاي  بخش
  :کنیم  تأثیرات ناصر بر سرزمین دیلمان و طبرستان به برخی از آنها اشاره می

 نشر و گسترش اسالم

ترین خدمتی که ناصر کبیر در شـمال ایـران از    راه نیست اگر بگوییم بزرگ  بی
قلـم  . ترویج اسـالم و بسـط و گسـترش آن بـوده اسـت      ،خود به یادگار گذاشت

سـت ناصـر   اعداد و ارقـام افـرادي کـه بـه د    بیان در چه نگاران تاریخی اگر وقایع
استوار و متحدند که ناصر مضطرب است،همه آنان بر این عقیده  ،اند مسلمان شده

در گسترش و تثبیـت اسـالم در شـمال ایـران، گـیالن و دیلـم و        یبدیل نقشی بی
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 در بیشتر منابع تاریخی به این نکته هم اشاره شده که مـردم . طبرستان داشته است
 دیلم نخستین بار توسط ناصر به اسالم گرویدند؛ هرچند برخی اخبار، حکایـت از آن 

 اند ؛اما مشـهور  اي از مردم آنجا مسلمان بوده دارند که قبل از ورود ناصر به دیلم، عده
  )21:صابی(. ناصر اتفاق افتاد به دستآن است که اسالم دیلمیان نخستین بار 

  ر اسالم توسط ناصرنویسندگان از انتشا هاي  گزارش
ی بـه اختصـار بـه    نگاران شـیعه و سـن   یی با نظر نویسندگان و تاریخبراي آشنا

  :شود میمواردي از آنها اشاره 
مـروج  دان و جهـانگرد بغـدادي در کتـاب     مورخ، جغرافی )346 م( مسعودي

گري به اسالم توسط  بازگشت مردم از مجوسی«: نویسد اطروش می درباره الذهب
 )217: 4ج، 1365مسعودي، (» صورت پذیرفت ناصر اطروش

در ذکـر   ةفاداالدر کتاب ) ق424م(ابوطالب هارونی مشهور به الناطق بالحق .2
بـه دیلـم سـفر     وي«: نویسـد  ر قبل از خروج و فتح آمل چنین میاحوال ناصر کبی

عرضه داشـت   ،بردند اي که هنوز در کفر به سر می د و اسالم را ابتدا بر آن عدهکر
در  ؛عرضـه نمـود   آن سـامان س به سوي گیالن شتافت و اسالم را بر مـردم  و سپ

ایـن  . شـدند پس همه آنان به دست او اسالم آوردند و پاك  .حالی که کافر بودند
 :کند وي سپس اشاره می )152: 1417،هارونی(. »ق اتفاق افتاد287واقعه در سال 

ـ    ناصر« ه پـا داشـت و رسـوم    امر به معروف و نهی از منکـر را در آن سـرزمین ب
  )همان(. »ظالمانه را برانداخت

ضـمن بیـان وقـایع    الکامـل در کتـاب  مورخ شهیر  )ق630م( اثیر جزري ابن .3
 زیـد   علی اطروش پس از قتل محمد بن حسن بن« :کند ق چنین گزارش می 301سال
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را بـه   انعلوي به دیلمان پناه برد و به مدت سیزده سال میان دیلمیان زیست و آن
حاکم آنان حمایت کرد ) جستان(حسان  ابن در برابرآنان از و  ...کردم دعوت اسال

یلمیان که از سفیدرود د . ... دکردناسالم آوردند و گرد او تجمع و بسیاري از آنان 
  )82ـ  81:  8ج ،1385، اثیر ابن(. »بواسطه او اسالم آوردند ،داشتند اتا آمل سکن

 مسـلمان دربـاره  ترین متکلمان و مفسـران   از برجسته )ق606م( فخر رازي .4
سال در دیلم به تبلیغ دین مشغول بـود   ر چهاردهناص«: نویسد میناصر کبیر چنین 

حالل و حرام آموخت و  اناو به آن. و دیلم اسالم آوردند و به دست او اکثر جیل
  )136:  1377 ،فخر رازي( .»کردشریعت اسالم را بر آنان عرضه 

5. ـ  ةيالحدائق الورددر  )ق652م(یحلّم ار تبلیغـی ناصـر را چنـین گـزارش     آث
اند که صدها هزار نفر به دست او مسلمان   گفته) ناصر اطروش( درباره او«:کند می

وي در ادامـه از  ) 59: 2، ج1423،یمحلـ ( »اند هزاران هـزار نفـر    بلکه گفته ،شدند
چهـارده هزارنفـر   کند که گفته است تنها در یک روز   ابوالقاسم بستی نقل قول می

کنـد کـه در     محلی به این نکته هم اشـاره مـی   )همان(. شدنددست او مسلمان ه ب
بـا   وي) همان(. را قبل از ناصر نشنیده بودند »اهللا«بیشتر نواحی دیلم، مردم حتی اسم 

اوضـاع وخـیم    ،بودذکر این نکته که جستان حاکم دیلم با محارمش ازدواج کرده 
  )همان(. می کند اشارهبه عظمت کار ناصر  ،کردهیف فرهنگی آن دیار را توص

از «: نویسـد  مذهبی ناصر چنین می آثاردرباره ) ق892م(ظهیرالدین مرعشی .6
و از طریق زردشتی بـه دیـن    لمان خلق بسیار بر او بیعت کردنداهالی گیالن و دی

ادي و مذهب او اختیار نمودند و مردمان زی همحمدي از انفاس متبرکه او نقل کرد
  )144: 1345، مرعشی(. »او جمع شدند ورد
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بیشتر ساکنان رانکوه «: گوید  مینگاران شمال ایران  از تاریخ )معاصر( ستوده .7
در اواخر قرن سوم هجري به دست ناصـر   مردم رانکوه و اشکور. اند  مذهب شیعی

  )232: 2ج، 1351،ستوده(. »کبیر به مذهب زیدي گرویدند
دیلم آید که اسالم در منطقه گیل و  برمی اریخی چنینت هاي از مجموع گزارش

چهـارده سـال قبـل از    ی است کـه ناصـر در   های مرهون سفرهاي تبلیغی و مشقت
اهـالی رانکـوه، اشـکور،     ،ه گزارش شـد ک داري متقبل شده است و چنان حکومت

 و تقریباً بیشـتر نـواحی دیلمـان از وجـود او    ) رودسر کنونی( گیالکجان، هوسم
  .دندبهره بر

  ساخت مساجد متعدد

یکی دیگر از خدمات ماندگار ناصر اطروش در طبرستان و دیلمـان، سـاخت   
نطقـه گیـل و دیلـم، معابـد و     قبل از ورود ناصـر بـه م  . مساجد متعدد بوده است

ی کـه ناصـر   هایی براي عبادت زرتشتیان وجود داشـته اسـت و از آنجـای    آتشکده
اي  مـام ویـژه  ر مذهبی خصوصـاً مسـجد اهت  اطروش در کنار تبلیغ، به امر بناي آثا

هـا   تر مساجد قدیمی کـه بـه جـاي آتشـکده    شود که بیش چنین استنباط می،داشته
  .ند، به دستور ناصر بوده استساخته شد
اشـاره کـرد کـه در    » آدینـه جـواهرده  «توان به مسجد  این مساجد می از جمله

البتـه   !شده اسـت شتی بوده و پس از تخریب به مسجد تبدیل تگذشته معبدي زر
؛اما از دادن بانی بناي اولیه این مسجد به ناصر اطـروش اخـتالف اسـت    در نسبت

  .شود که به امر ناصر بنا شده است شواهد و قرائن استفاده می
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ارد که به برخی از آنـان  هاي ناصر وجود د سازي ی مستند از مسجدهای  گزارش
  :کنیم اشاره می
او  بیـر و نشـر اسـالم بـه دسـت     ال ناصـر ک ضمن ذکر احـو  الکاملاثیر در  ابن

 ،اثیـر  ابـن (. »چند مسـجد سـاخت   )جیل و دیلم(در بالد آنان )ناصر(او« :گوید  می
  )81:  8ج، 1385

  :گوید می از آستارا تا استرآبادستوده در کتاب 
ی امروزه به نام مسجد در رودبارك وجود ندارد، به نظر اینجانـب آسـتانه   بنای«

الحق سـاخته شـده   اشد که به امر ناصران مسجد رودبارك بهفت امام بایستی هم
  )392: 2ج ،1351ستوده،( .»است

هاي قدیمی اشـکور اسـت کـه     رودبارك از دهکده«:ستوده در ادامه می نویسد
 همرعشی دربار ظهیرالدین سید. تان نیز آمده استنامش در تاریخ گیالن و دیلمس

عـازم   »لوسـن «از ) 883م(مـد کارکیـا سـلطان مح  : نویسـد   مسجد این دهکده مـی 
 مسـجد  روز یکشـنبه بـه  . اقامت فرمودند» کیارمش« هشب به قری. شدند »رانکوه«

. نمـاز گـزارد   ،که از مستحدثات امام همام ناصرالحق بـود ) رودبارك( رود مبارك
  .)1364:472،مرعشی(

د کـر ناصر مساجدي ساخت و مدرسه دینی تأسیس «:گوید مییوسف بحرانی 
  .)219: 9ج ،1405 بحرانی،(. »شد و اصول تدریس میکه در آن فقه 

 اي را که او  مقبره و مدرسه و کتابخانه : نویسد  اسفندیار می رابینو به نقل از ابن
د و موقوفاتی را که اهدا کردتا قرن هفتم در آمل برقـرار بـوده   کرتأسیس ) ناصر(

  .)73: 1343 ،رابینو(. است
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 مسـجد  ،ا شده و تاکنون باقی مانده اسـت از دیگر مساجدي که به امر ناصر بن
آن را از مسـتحدثات   از آستارا تـا اسـترآباد  که ستوده در کتاب است » الکجانگی«

  .)325: 2ج، 1351ستوده، ( .ناصر به شمار آورده است

  علوم دینی و احیايمجالس علمی  یبرپای

هـاي متعـدد و دفـع     در کنـار جنـگ   304تـا   301هاي  ناصر اطروش بین سال
. هاي بقایاي سامانیان، هرگز از مجالست و مصاحبت اهل علم غافل نشـد  ارتشر

یک طرف منـاظرات و جلسـات بحـث و     ،او خود به دلیل غناي علمی که داشت
گفـت و امـال    ز گاهی در بعضی از مجـالس حـدیث مـی   گفتگوي علمی بود و نی

  )159: 1417هارونی،. (ناصر مشهور شد امالیشد که به کتاب  می
ناصر هنگـامی کـه بـه    « :گوید  درباره مجالس علمی وي می ةاالفاددر  هارونی

وي بسـاط عـدل را   .  ...آمل داخل شد مشایخ و بزرگان و فقها به استقبال آمدنـد 
 س منـاظره برپـا کـرد کـه در آن فقهـا     گسترانید و رسوم ظالمانه را برچید و مجال

 .نشسـت   به بحـث مـی   حاضر بوده و با وي بحث و مناظره کرده و وي نیز با آنان
  .)157:  انمه(

اي که خود بنا  ذکر این مطلب که ناصر در مدرسه علمیه اولیاء اهللا آملی پس از
از اطـراف  «:نویسد کرد، می میساکن شد و با مردم به طریق شرع رفتار  ،کرده بود

جهان، مردم براي استفاده علوم، روي به او نهادند و از علم و فقه و حدیث و نظر 
ندیار نیز به همین اسف ابن) 110: 1348آملی، . (»کردند عر و ادب او استفاده میش و

  .)275: 1ج ،1389 ،اسفندیار ابن( .کند نکته اشاره می
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پس از بیان تـاریخ پرفـراز و نشـیب ناصـر بـه      ) ق 892م( الدین مرعشی ظهیر
  :گوید کند و می هاي پایانی عمر او اشاره می سال
ترك حکومت گفت و به طاعت مشـغول  ) اواخر عمر در(ناصر کبیر آن زمان«

بنیاد کرد ) علمی(مدرسه ،بود و در حوالی آن موضع که حاال مشهد مبارك اوست
بـا مـردم بـه شـرع     و آن مدرسه در این چند مدت آباد بود و آنجا سـاکن شـد و   

کرد و از اطراف جهان مردم براي استفاده رو به حضرت او نهادنـد و   زندگانی می
  .)148: 1345مرعشی، . (آموختند حدیث میعلم فقه و  از او

  شعر مجالسبرقراري 

 او اشعار خوبی«. سرود  اي ویژه داشت و گاهی خود شعر می  ناصر به شعر عالقه
برپـا   نیـز  و مجـالس شـعر  ا) 105 :1348 آملـی، (. »در رثاي داعی و غیـر او دارد 

 )17: 1423اطـروش، (نامیدند» امام الشاعر«را  ناصر )159: 1417هارونی،(. کرد می
  :کنیم رخی از آنها اشاره میاز او اشعار بسیاري بر جاي مانده است که به ب

  :همچون زید اشعار بسیاري گفته است در رثاي محمد بنناصر 
 ــان ــملَهف ــر  ج ــاوس الفک   وس

  

ــ     اض فســاحل البحــريــن الغيب

  

  دعو العبـاد لرشـدهم و کـأن   ي

  

  قـــد ضــــربوا االذان بــــالوقر   

  

  اإلجابــه للرشــاد و هــمف يــک

  

ــر     ــر و الجه ــی الس ــداؤه ف   أع

  

ــو ا ــدعوا  يلـ ــاهللا الرتـ ــوا بـ   قنـ

  

  د و بـالغ الزجـر  يـ خوف الوع  

  

  )74: 2ج، 1423حلی، م(
  :زید چنین سرود نیز در رثاي محمد بن

  أم انتَ علی الداعی تبکی و تجزع      عـــــا تظل تفجيـن و الدنــيالد
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  عــتوقيد وقع الخطب الذی ـــــقف     فقم فانعه للشرق و الغرب معلنا
  ه أشنعــــه منـــــوميوم إال ــيو ال      عــه أفظـــال رزء إال رزؤه منـف

  عـه تتضعضــه أرکانــت لـو أضح    هــب به االسالم فانهد عرشيأص
  )20: 1423اطروش، (

  :چون؛ اشعاری استبه جاي مانده نیز از وي اشعار عرفانی 
  واهاــــکلّفتُها الصّبر علی بل   اهااری ويواهاً لنفسی من خ

  واهاــــو ال أری إعطاءها ه    اــو سوغ مر الحق مذ صباه
  ا و فی أخراهايفی هذه الدن     اهايـــــغا بها عليد تبليــــأر

  بکل ما أعلم یرضی اهللا
  )2،61ج:1423، یمحل(

  :از اوست نیز
  انيع ب رأیيق وعد الغيو تصد  رتیــيأرانی أهوال المعاد بص

  انــی دائم الخَفقـــــمدین فقلب   ذی قد کسبتُهــقنت أنی باليفأ
  انــــزٍ بجِنــــقٍ أو فائــــفمن موب   ق و وعدهــد اهللا حــيو أن وع

  انـــــيوأظهرتُ أحکام الهدی بب  د و العدل قائالًيفأعلنتُ بالتوح
  )62:همان (

  :نیز از اوست
  ت فی أعدائه عذریـيأبل     له و مای اإلــــت أن ألقيفخش

  موت النساء أجر فی القبر     أو أن أموت علی الفراش ضنًی
  ص من مدی عمریـــنقيو     آتی  اــو علمت أنی ال أزاد بم

  )24 :1423اطروش،(
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  :چون ،از او به یادگار مانده است9اشعاري نیز در مصائب عترت رسول اکرم
  حـــف و تبریهم له ش   و بی ألحوال بنی المصطفی
  وحـبالهم مغبوق و مصب   عاداهم الخلق فذوا نُسکهم
  له دم فی الناس مسفوح     رــفی کل أرض منهم طاه

    )2،64ج :1423، یمحل(
  :ناصر در بیزاري از دنیا چنین سرود

  یــتناول منها کل ماهو دان     ــةـيک غاـــــا لهميفالتکن الدن
  النـــلقد کان هذا مره لف     هما ملکتيک قول الناس فيکفيو 

  )61: همان(
  :اش چنین سرود ناصر در ابتداي دوران تبلیغ سرّي

  دايـان إسعافی لَکُن زهــو إن ک     اً لکُن عهودايا سقــود الصِّبـــعه
  دايها عن عهدکن بعيری هدـــي   بةٌيم و شــــلَّ مغناکن حلــلقد ح

  داــيلـبا ألدواء الخطوب جيــطب   شمهافتًی غادرت منه الخطوب بغَ
  )74: همان(

  :کرد ، رجزخوانی میها در قالب اشعارناصر در برخی از نبرد
  واستن ما کان أبوه سنَّه     خٌ شَری مهجتَه بالجنّهيش

  هـجاهد الکفّار و األظنّي     زل علم الکتاب فَنّهيو لم 
  ات و باألسنّهيبالمشرف

  )63 :همان(
ستان بن وهسودان«هاي متعدد با  ر پس از جنگناص حاکم دیلم با او صلح » ج
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  :اطروش درباره جستان چنین سرود. کرد و جستان ناچاراً به اسالم گروید
  مانه طائعاً فی الحفليو أ    هـــقيی مواثــو جستان أعط

  ذلـــب ر الوفاء بما قديغ   ورــمی األـظَن به فيس يو ل
  لـــــوم الجميکبدرٍ و    حروباً نيلميوإنی آلمل بالد

  )604: 1423، حسنی(
  :ی به یادگار مانده استاز وي دراواخر عمر شعر زیبای

  و البد لی أنی إلی اهللا راجع     ن ذا الحول رابعيأناف علی السبع
 رتُ أبا جدمنی العصيصاــقو  بــتُ راکــــی کلما قمــّکأن    أدع  

  )78: 2ج ،1423 ی،محل(

 علمی اطروش در قالب مکتب ناصریه میراث

اختالفات فقهی ناصر اطروش با دیگر فقیهـان، مکتبـی را بنیـان نهـاد کـه تـا       
ات ناصر در ینظر. چندین سال پس از وفات وي محل مناقشه و بحث بوده است

) 143: 1381مادلونـگ، ( بعضی از مسائل مهم فقهـی چـون طـالق، ارث و وضـو    
فقهـی کـه در کتـاب     مسئله 81تفاق نظر با امامیه در ا. ه استنزدیک به امامیه بود

آنکـه  گواه آن است که فقـه ناصـر بـیش از     ،به آنها اشاره شده مسائل الناصریات
، اي طبیعی استاز چنین عقیـده . پذیرفته از امامیه بوده است متأثر از زیدیه باشد، تأثیر

  .شکل بگیرد و هادویهمکتبی متفاوت از دیگر مکاتب مطرح زیدي چون قاسمیه 
را بر دیگر  اطروشپیوسته فرزندان «، ناصریان که بیشتر از مردمان گیالن بودند

امـا قاسـمیه و    )146:همـان ( ؛»دادنـد  مـی  حترجی ،علویان که داعیه امامت داشتند
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تقـادي  چنـین اع ) 143:همان( هادویه که بیشتر در رویان و دیلمان حضور داشتند
گرفـت کـه بعـدها توسـط     یز بین این چند فرقـه زیـدي در  هایی ن منازعه. نداشتند

از پیشوایان زیدیان قاسمی به صـلح  ) ق 360م(قاسم  حسن بن محمد بنابوعبداهللا 
  )144 :همان. (انجامید
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  براي مطالعۀ تاریخ فرهنگی علویان شمال ایران هاي خطی اهمیت نسخه

  1*دکتر محمدکاظم رحمتی

  چکیده
تا  هفتمخاصه در قرون  ،ترین مشکل در بررسی تاریخ زیدیان شمال ایران مهم

تـوان بـه اسـتثناي     اي که حتی مـی  ، به گونهجري، کمبود شدید منابع استهم هد
را تازگی به دست آمده، دوران مذکور در تاریخ زیدیۀ ایران  یکی و دو منبع که به

توانـد بـدون    با این حال به دلیل آنکه مـورخ و محقـق نمـی   . کلی مبهم دانست به
شرایطی باید نخست منـابعی  کار تحقیق را سامان دهد، در چنین  ،شواهد و منابع

خوشـبختانه در  . را شناسایی کرد تا بتوان بر اساس آنها کار تحقیـق را سـامان داد  
یی وجود داشته کـه بـر اسـاس    ها سنت آموزشی تعلیمی زیدیان ایران خصوصیت

را شناسایی کرد  شمال ایرانهاي خطی متعلق به زیدیان  توان برخی نسخه آنها می
. بیان کردمطالبی وص زیدیان طبرستانی قرن هفتم تا دهم در خصر اساس آنها و ب

ۀ مطالبی در خصوص تاریخ ا توجه به چنین خصلتی سعی در ارائنوشتار حاضر ب
  .در قرون هفتم تا دهم هجري دارد شمال ایرانفرهنگی زیدیان 

                                                      
 .المعارف اسالمی هاستادیار بنیاد دائر* 
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  درآمد
ن سـوم و چهـارم   در قـر  و گـیالن  زیدي به طبرستان و دیلمـان  ورود مذهب
زمان است و در کنـار رواج   ا گسترش اسالم در نواحی مذکور همب هجري، تقریباً

خاصـه مـذهب حنبلـی و شـافعی      ،و تداول مذهب زیدیه، مذاهب دیگر اسالمی
نواحی شمالی ایران  از مذهب زیدیه در يحتی در مواردي نفوذ و گسترش بیشتر

) و گـیالن  طبرستان و دیلمان(با این حال نواحی شمالی ایران  .اند به دست آورده
همچـون   علویـان موفقیت برخی از . اند ذهب شهرت یافتهم مناطق زیديبیشتر به 
در تأسـیس حکومـت چنـدان پایـدار     ) 304م(و ناصر کبیر ) 270م(زید  حسن بن

دورة نخسـت  قمـري   360حسـن در   اهللا محمـد بـن   نبود و با مرگ مهـدي لـدین  
و ) 411م(مؤیـدباهللا  گیـري   پس از آن تـا قـدرت  . یدحکومت علویان به پایان رس

تــوان دومــین دوران موفقیــت زیــدیان در تشــکیل  دورة کوتــاه امــارت او را مــی
پس از مرگ مؤیدباهللا، عالمان زیدي در مقام محتسب و نه امام . حکومت دانست

  . اند نواحی شمالی ایران فعالیت داشته کامل در
المـی  ی ـ ک ثر از مکتـب فقهـ  زیدي در روند تکوین خود، خاصـه متـأ  مذهب 
نوادة او هـادي الـی الحـق     و بعدها متاثر از تعالیم) 246م(رسی ابراهیم  قاسم بن
 ،که به صورت منسجمی تدوین یافت) 298م(راهیم اب قاسم بن حسین بن یحیی بن

ـ مـذهب فقهـ   ردر کنـا . در میان زیدیان ایرانی پیروانی به دسـت آورد  کالمـی   ی 
) 304م(تب فقهی ناصر اطـروش  اصه مکهادي الی الحق، مکاتب فقهی دیگري خ

مکتب فقهی هادي کـه پیـروانش بـه     برکه به ناصریه شهرت دارد، رواج یافت و 
) روسر(، خاصه در نواحی هوسم آن منطقهقاسمیه شهرت یافتند، در میان زیدیان 
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یافت و مذهب غالب زیدیان ایرانی، پیروي از مکتب فقهی ناصر اطـروش   برتري
رغـم آنکـه بـر اسـاس مبـانی فقهـی و        دو گروه، علـی اختالفات فقهی میان . شد

منازعات جدي میان دو جریان  سرعت باعث ل توجیه بود، بهاستنادات حدیثی قاب
 بـه شـدت   ،هاي میانه در سدههاي زیدیان ایرانی  در اغلب شرح حال نگاري. شد

نکتۀ با اهمیت در خصوص جوامـع  . دو گروه اشاره شده استاین منازعات میان 
ایران، پیروي آنها از سنت فقهی ناصر اطـروش اسـت و بـرخالف جامعـۀ     زیدي 

کنند، عموم زیدیان ایـران تـا قـرن     که از سنت فقهی هادي پیروي میزیدي یمن 
از سـنت  یازدهم که خبر از حضور آنها در نواحی شمالی ایران در دسـت اسـت،   

  .اند کرده فقهی ناصر اطروش پیروي می
 و پذیرش امامت او از سـوي ) 520م(ر ابوطالب اخیر گیري زیدیان در روزگا قدرت

 پس از مـرگ ابوطالـب  . است شمال ایرانزیدیان یمنی نقطۀ عطفی در تاریخ زیدیان 
 شدن روابط بیشتري میان دو جامعۀ زیدیه ایران و یمن، زیـدیان ایرانـی   اخیر و برقرار

 روزگار امامت اوج مناسبات دو جامعۀ زیدي. امامت امامان زیدي یمن را پذیرفتند
 در روزگار او در پی تمایالت بلندپروازنـۀ . است) 614م(حمزه  منصور باهللا عبداهللا بن

امام یمنی، روابط میان دو جامعه با فرستادن نمایندگانی از سوي امام زیدي یمنی 
بـاهللا بـه میـراث     به ایران رو به فزونی نهاد و از سوي دیگر اشتیاق وافـر منصـور  

دي ایران و متون معتزله متداول در میان آنهـا، از دالیـل توجـه    مکتوب عالمان زی
  .جدي منصورباهللا به جوامع زیدي ایران بود که هوادارنی نیز در آنجا یافته بود

هاي ما در خصوص جوامع زیـدي ایـران تـا     عمده دانسته مطالب اخیر تقریباً 
جري و برآمدن اوایل قرن هفتم هجري است و در فاصلۀ میان قرن هفتم تا دهم ه
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صفویان، به جز اطالعاتی که در تواریخ محلی نواحی شمالی ایران آمده که بیشتر 
تمرکز بر تاریخ سیاسی دارد، در خصوص وضعیت فرهنگی زیدیان ایران، مطالب 

هـاي خـاص سـنت     با این حال توجه بـه برخـی خصـلت   . تچندانی دانسته نیس
دهـد   توجه نبوده، این امکان را مـی کنون چندان مورد آموزشی زیدیان ایران که تا

در فاصلۀ قرون هفتم  شمال ایرانمطالبی در خصوص مسائل فرهنگی علویان  که
  .بیان شودتا دهم هجري 

دهد و  زیدیان ایران را توضیح می نخست سنت خاص آموزشی نوشتار حاضر
کند و سپس به اهمیت  میهاي خطی زیدي ایران را بیان  چگونگی شناسایی نسخه

بـر اسـاس آنهـا در خصـوص     توان  میکه پردازد  میها و مسائلی  اسایی نسخهشن
  .سخن گفتمسائل فرهنگی زیدیان ایران 

  هاي خطی زیدي ایرانی و چگونگی شناسایی آنها نسخه
در  م است عالمان زیدي ایرانی در فاصـلۀ قـرون هفـتم تـا دهـم هجـري      مسلّ
فـی علمـاء    لـة رسا«ن به فضل اکنو .اند مختلف شمالی ایران فعالیت داشتهنواحی 
 اسـت  زیديو عالمی ناشناس در قرن هشتم تألیف شده و مؤلف آن که  1»ةيالزید

                                                      
االسالم و المسلمین سیدمحمدرضا جاللی کمال تشـکر را دارم کـه نسـخۀ خطـی      از حجت .1

. ـ از منابع مهم در نگارش مقالۀ حاضر ـ را در اختیـارم قـرار دادنـد      رساله فی علماء الزیدیه
در کتابخانـۀ کاشـف الغطـاء موجـود اسـت و در فهرسـت        1573رسالۀ مـذکور بـه شـمارة    

دلیـل  : ك .ر. نام نسخه و شمارة آن ذکـر شـده اسـت   منتشرشدة مؤسسه کاشف الغطاء، فقط 
  .387، ص مةمخطوطات مؤسسۀ کاشف الغطاء العا
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ساس رسالۀ اخیر خر زیدي که اطالعات خود را بر انگاري متأ هاي تراجم کتابو 
ز امـا ا  ؛عالمان قابل شناسایی اسـت این اند، دست کم نام  و منابع دیگر ارائه کرده

انـد و خـود آثـار     قبل از خود را منتقل کردههاي  ذکور بیشتر سنتآنجا که افراد م
مکتوبی نداشته اند یا مکتوبات آنها بـه دسـت مـا نرسـیده اسـت، در خصـوص       

در فاصـلۀ قـرون هفـتم تـا دهـم هجـري        شـمال ایـران  وضعیت فرهنگی زیدیان 
ی تواند به ما امکان دسترسی به منـابع  میآنچه . اطالعات چندانی در دست نداریم

 دهد، خصلت خاص و شمال ایراناریخ فرهنگی زیدیان براي بحث در خصوص ت
  .است نویسی که شکلی خاص از تعلیقه رایج آموزشی در جوامع ایران است

ـ    شناخت نسخه ی از جهـاتی  هاي خطی متعلق به سنت آموزشـی زیـدیان ایران
حه صـف  هاي مذکور گاه به دلیل در بر داشتن مطالبی در نسخه. حائز اهمیت است

یدي ایرانی در اختیـار مـا   اي در خصوص عالمان ز عنوان یا انجام، اطالعات تازه
الب آمـده  نگاري بخشی از مط گونه که در سنت تراجم واقع همان به. ندده قرار می

ها یا صفحه عنوان که مشتمل بر اطالعاتی در خصوص  در حقیقت از انجام نسخه
هـاي   خه، تدوین شده، شناسایی نسخهب نسافراد مختلف مثل مالک نسخه یا کات

ن زیدي و یـا حتـی مراکـز    دانش ما در خصوص عالمابه تواند  زیدیان ایرانی می
  1.فزونی بخشد نافرهنگی آن

                                                      
هاي ایران موجود است  هاي خطی زیدي از میراث علویان طبرستان در کتابخانه برخی نسخه .1

هـاي خـاص    انـد و خصوصـیت   هاي اخیر عالمان غیر زیدي آنها را کتابـت کـرده   که در سده
کتـاب  هـایی از   تـوان بـه نسـخه    ها، مـی  از این نسخه. شود ر آنها مشاهده نمینویسی د تعلیقه

⇐ 
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بزرگ آقاشیخ تر  ی زیدیان ایران مطلبی است که پیشنویس شکل خاص تعلیقه
نویسـان در   چندان توجه فهرستاما  اند ؛ پژوه بیان کرده و محمدتقی دانش هرانیت

نویسـی   در این شکل تعلیقه. لب نکرده استهاي خطی را به خود ج معرفی نسخه
لـی در  با خطی در اطراف نسخه به محنویس،  مطالب فرد تعلیقه یا حاشیهبر متن، 

ر خصوص شـیوة مـذکور مرحـوم شـیخ آقـابزرگ      د. استشده  متن ربط داده می
  : ل دیلمی نوشته استاي از تفسیر ابوالفض تهرانی در ضمن معرفی نسخه

و هـی أنـه یکتـب    . صةخا ةيفيکه کبیر فی مجلدین ضخمین علی و تفسیر ...«
، ثـم یکتـب التفسـیر علـی نحـو      الصفحةمقداراً من آي القرآن الشریف فی وسط 

التعلیق علی ألفاظ اآلیات فی حواشیها، و لم یبین محل التعلیق بما هـو المتعـارف   

                                                       
⇒ 

اشاره کـرد کـه   ) 411م(حسین هارونی  تألیف المؤیدباهللا احمد بن اعجاز النبوه النبی/ النبوات
شـده در   کتابـت ) پ151-1هـاي   ، بـرگ 4247مجلس، رسالۀ اول مجموعۀ (دو نسخه از آن 

کات که نسخۀ دانشگاه تهـران کتـابتی از روي نسـخۀ    مجموعۀ مش 927و نسخۀ  993شوال 
. 263-262: 11، ج1345احمـد منـزوي،   : ك .یـر ر هـاي اخ  دربارة نسـخه (مجلس را نام برد 

، 35، ص2جلـد )دنـا (فهرستوارة دستنوشت هاي ایران در ). 8-7: 1، ج1330علینقی منزوي، 
المؤلـف   رآن و مجهـول ذیل عنـوان اعجـازالق   29861و  29857هاي  دو نسخۀ اخیر به شماره

اشـکال  . هاي بعدي عنوان و نام نویسنده اصالح شـود  اند که الزم است در چاپ معرفی شده
، 1390درایتـی،  : ك .ین بـاره ر در ا. خورد مذکور در تحریر مفصل دنا، همچنان به چشم می

تصـحیح انتقـادي از کتـاب    ) Eva-MariaLika/Zeis(لیکـا  / اوا ماریا تسایس). 468-467: 4ج
. عنوان رسالۀ دکتـري در دسـت انجـام دارد    شدة آن را به هاي شناخته النبوات بر اساس نسخه

 .28-21، ص1388همو، / رحمتی : ك .و اهمیت آن همچنین ر النبوات دربارة کتاب
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 بایصـال بل یعینـه  . و مثلها علی الموضع المعلق علیه قـة يالتعلعلی  کتابة عالمةمن 
 1.»... فةيالشر ةياآلخط طویل أو قصیر بین أول التعلیق و الموضع المعلق علیه من 

  )257: 4، ج 1983تهرانی، (
نویسی از نسخه زیـدي طبرسـتانی    توصیفی که آقابزرگ از نحوة خاص تعلیق

قابل مشاهده اسـت   ة دیگرشد تهشناخهاي زیدي  از نسخهاخیر آورده، در شماري 
تألیف ابوالفضـل  سیر کتاب اهللا باید به اثري تفسیري به نام تفترین آنها  ز مهمکه ا
هـاي   در فهرسـت نسـخه  . الحسن دیلمی اشاره کـرد  ابی یوسف بن بن شهردویر بن

به عنوان قرآن  95 ةاي به شمار ، نسخه)ایراند ـ  یز(خطی کتابخانه صدوقی یزدي 
البتـه حجـم    ؛کهـف اسـت   ةکه مشتمل بر سوره فاتحه تا سـور شده  کریم معرفی

هم براي بخـش انـدکی از قـرآن     برگ آن 352نسخه کمی غیر عادي است، یعنی 
) 76ص(یر در فهرست آورده شده نسخه اخ ۀخوشبختانه تصویري از انجام. کریم
نویسی زیدیان ایرانی و شکل خاص کتابت نسخۀ  در آن خصلت خاص تعلیقهکه 
از  تحریري زیدي عمـدتاً  تفسیر کتاب اهللا. وضوح نمایان است سیر کتاب اهللا بهتف

اسـت کـه تفسـیرش شـهرت مهمـی در      ) 538م(ر کشاف جاراهللا زمخشري تفسی

                                                      
اي از تفسـیر کتـاب اهللا چنـین ذکـر کـرده       پژوه نیز خصلت مذکور را در معرفی نسخه دانش. 1

یک سـتون آیـات اسـت بـا ترجمـۀ      . ها هر صفحه در سه یا چهار ستون است نسخه«: است
طبري کلمات یا عبارات زیر سطور، یک ستون تفسیر است و هر بنـدي بـا خطـی بـه کلمـۀ      

و  ستون سوم و چهارم حواشی توضیحی ایـن تفسـیر اسـت   . پیوندد مربوط به آن از قرآن می
  ) 307: 1، ج1348پژوه،  دانش. (»شود می هم با خط مربوط آن
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خود کـرده  ثر از متأ روزگار خود داشته و سنت تفسیرنگاري پس از خود را کامالً
کـه بـر اسـاس     الحسـن دیلمـی   ابـی  بـن  یوسـف  شهردویر بن ابوالفضل بن 1.است

متـوفی پـیش از   (دیلمی  2ابی الحسن بناطالعاتی که در خصوص نیاي او یوسف 
او . دي نیمۀ نخست قرن هفتم هجـري اسـت  از عالمان زی ،در اختیار داریم) 614

، آثار دیگري نیز نگاشته که تا کنون اثري از آنها بـه دسـت   تفسیر کتاب اهللاسواي 
دو جلد تنظیم شده مشتمل بـر تفسـیر قـرآن     که در تفسیر کتاب اهللا. نیامده است

جلـد  (آن و سورة مریم تا آخـر قـر  ) مجلد اول(کریم از آغاز تا پایان سورة کهف 
تـرین مـتن    شـده از آن، مهـم   شناسـایی  ي مختلفها است و بر اساس نسخه) دوم

تفسیري متداول در میان عالمان زیدي ایرانی در فاصلۀ قرن هفتم تا دهم هجـري  
   .بوده است

ی در خصـوص  اطالعـات مهمـ   تفسـیر کتـاب اهللا  هاي  نسخه ۀبر اساس انجام
عنوان قـرآن در کتابخانـۀ    شده به فیمعر ۀنسخ. توان یافت عالمان زیدي ایرانی می

کـه  ـ شهردویر اسـت    ابوالفضل بن تفسیر کتاب اهللامجلد نخست صدوقی یزد که 

                                                      
 .کتاب کشاف فهرست شده است نسخه از 843آورده که الفهرس الشامل اندرو لن به نقل از . 1

همو دربارة اجازات کهن که در آنها از روایت کشاف سخن رفته، نسخه هاي اصل کشاف و 
اي به تفسیر کتـاب اهللا و اهمیـت    البته اشارهشروح مختلف کشاف را به تفصیل بحث کرده ؛ 

اي نکرده  عنوان تحریري زیدي از تفسیر کشاف و تداول آن در میان زیدیان ایران اشاره آن به
 (Lane,2006,pp.48-97): ك.ر. است

2. Andrew J. Lane, A Traditional MuÝtazilite QurÞÁn Commentary: The 
KashshÁf of JÁr AllÁh al-ZamakhsharÐ (Leiden: Brill, 2006), pp.48-91. 
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مقدمه دوست فاضـل  پیش با کتابخانه مجلس تصویر نسخه برگردان آن را چندي 
 :ز چند جهت حائز اهمیت اسـت  ا ـ  محمد عمادي حائري منتشر کردهآقاي سید

بخشـی از  ز انتهـا انـدکی افتـادگی دارد و    نسخۀ مجلس انخست آنکه مجلد اول 
اهمیـت  . اسـت پایانی جلد اول است، در آن نـاقص  تفسیر سوره کهف که بخش 

ا بهتر است مـتن آن را بـه طـور    ابتد. آن استانجامه نسخه دیگر نسخۀ اخیر، در 
  :کامل نقل کنیم

ق يـ جعل له عوجـاً و اعـان باتمـام تنم   يالحمد هللا الذی انزل علی عبده الکتاب فلم «
و آله // نه افواجاًيدخل الناس فی د// و الصلوة علی رسوله الذی // بعضه عبدا محوجاً

المحتاج الی // ريالعبد الحقامواجاً // سماه الهدی نجوماً و فی بحر العلوم// ن کانوايالذ
 ه العـالم يـ الموطن بباللم الجل الفق// رستم  وسف بنيخالق االمم ) در اصل رحمت؟(رحمة 
ن يـ ر//ستانی اسعده اهللا تعالی فی الدا//ه حسن جمايفق مان بنيه سلياالجل فق// العامل 

  .قراء و عمل به// و السالم علی من // القرآن و السبع المثانی // و ابلغه االمانی بحق 
 :تاریخ فراغت از استنساخ نسخه نیز چنین ذکر شده اسـت  ،انجام مذکور ذیل

عشر من شهر اهللا المبارك صـفر   بعةیوم االحد سا حةيصبقد وقع الفراغ من کتبته «
  1.»و السالم و به نسعتین ةيخیر البر ةمن هجر ئةفی تاریخ اربع و ثمانین و ثمانما

حسـن   ، یعنـی سـلیمان بـن   دي که نامش در اینجا آمـده فقیه احتماالً زی ةدربار
حسـن   ، یعنـی یوسـف بـن   اما دربـارة بـرادر وي   ؛جماستانی اجماالً مطلبی نیافتم

دانشـگاه تهـران آمـده اسـت کـه آن       6623نامش در نسخه باید گفت جماستانی 
                                                      

  .76-75: 1383اشکوري : ك .فهرست مذکور ر براي توصیف نسخه در. 1
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دارد و توصـیف دقیقـی از آن را مرحـوم     تفسـیر کتـاب اهللا  نسخه نیز ارتباطی با 
   1)319 ـ  314: 16، ج 1357پژوه،  دانش. (وه آورده استپژ نشدا

شکل و  شمال ایراننویسی در میان زیدیان  که گفته شد سنت تعلیقهگونه  همان
هاي خطی دیگـر   توانیم برخی نسخه است و به کمک آن می شمایل خاصی داشته

ـ  ؛شده در میان زیدیان ایران را شناسایی کنیم کتابت ج نهـ  اي از راي مثـال نسـخه  ب
موجود اسـت   12452اهللا مرعشی نجفی به شمارة  البالغه در کتابخانۀ مرحوم آیت

نسـخه از حیـث   . داز چند جنبه اهمیـت دار و که در قرن ششم کتابت شده است 
هاي نیشابوري نهـج البالغـه    هاي نهج البالغه، از جمله نسخه تعلق به سنت نسخه

زیدي یمنی که به یمن عالمانی در قرن ششم میان عالمان زیدي یمن به است که 
، عالم زیدي مهاجر به یمـن  2سراهنگ مرعشی اند و مرتضی بن خراسان سفر کرده

                                                      
 دربارة نویسندة تفسیر کتاب اهللا مطالب چندانی دانسته نیست، جز آنکه جد اعالي او یوسـف بـن  . 1

آنچـه در   .درگذشـته اسـت   614القاسم دیلمـی بـه احتمـال قـوي پـیش از       ابی الحسن بن ابی 
آقـابزرگ تهرانـی در   . نگاري نیز در خصوص او آمده، بسـیار انـدك اسـت    هاي تراجم کتاب

 یوسف بـن  شهردویر بن ابوالفضل بن(به نحو بسیار موجزي ذیل نام او : طبقات اعالم الشیعه 
ترجم والده و جده فی مطلع البدور فی «: نوشته است) القاسم دیلمی مرقانی ابی الحسن بن ابی 

 فـة یشـهد بأنـه إمـامی یـرفض الخـال      الترجمةلکن تفسیر الکبیر لصاحب  ةياد علماء الزیدعد
اء يـ نحـن األنب «مریم حیث ذکر أن حدیث  ةفی کثیر من المواضع و منها فی أول سور ةيالظاهر

) 538م(، إفتراء منها الغتضاب فدك إلی غیر ذلک و یکثر فیه النقل عن الزمخشري »ال نـورث 
  ).132ـ  131: 1972تهرانی، . (»)548م(الطبرسی و عن 

  حسن بـن  حمزة بن سراهنگ بن علی بن یحیی بن محمد بن سراهنگ بن او ابوطالب مرتضی بن .2
⇐ 
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تـداول یافـت و بـر اسـاس برخـی       روایت آن در میان زیدیان یمنی ،614پس از 
هاي مختلف نهج البالغه که شاگردان سید رضی روایت  ها در میان نسخه خصلت
هـاي نیشـابوري نهـج     تـوان آن را نسـخه   دارد که میخاصی هاي  اند، ویژگی کرده

کم در تصویري کـه از   ـ دستاما نکتۀ جالب دیگر در این نسخه   ،البالغه دانست
 نویسـی زیـدیان ایرانـی    نویسی آن با سنت تعلیقه شباهت تعلیقه آن در اختیارم است ـ 

 توصیفی از نسخه آمـده و بـه  ) 451ـ   449، ص31ج(در فهرست کتابخانه . است

                                                       
⇒ 

 حسین بـن  علی زین العابدین بن حسین االصغر بن حسن بن محمد بن عبداهللا بن علی مرعشی بن
در خصـوص او دانسـته    طالب الحسینی العلوي المرعشی است که مطلب چندانی ابی علی بن 

زیـد    الدین احمد بن وي در نیشابور سکونت داشته و در آنجا نهج البالغه را از معین. نیست
اسـماعیل حسـینی بـه طریـق او از      حاجی به روایت از عالم نامور زیدي نیشابور یحیـی بـن  

و ) 310-309: 1شـهاري، ج : ك. دربـارة او ر (احمـد جـوینی    علـی بـن    عمویش حسن بـن 
ـ   (ن سماع کرده اسـت  دیگرا -1209: 3همـان، ج : ك .اسـماعیل حسـینی ر   ندربـارة یحیـی ب
ناصـر حسـینی    تـألیف علـی بـن    علـی نهـج البالغـه    ةيالروااعالم همچنین او کتاب ). 1210

زیـد   مهدي بیهقی و احمـد بـن   الدین فیروز شاه جیلی و حسن بن سرخسی را به روایت رکن
اند، سماع و بعدها در  سی در روایت خود داشتهحاجی که جملگی کتاب را به سماع از سرخ

) 618القعده  ذي(الدین  احمد محلی در کحالن تاج در یمن حمید بن. یمن روایت کرده است
سـراهنگ در یمـن بـا یکـی از      سیدمرتضـی بـن  . کتاب اعالم الروایۀ را نزد او خوانده اسـت 

ن ظفـار بـه   حصـ امع مقدس پس از مرگش او را در ج. حمزه ازدواج کرد دختران عبداهللا بن
نهـج  هاي نیشابوري  براي نسخه. 1117-1116: 2شهاري، ج: ك.در این باره ر. ندخاك سپرد

 ).307-301: 1390رحمتی، : ك .همچنین ر البالغه
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هاي دیگـر   اگر در برگ. هاي با اهمیت نسخه اخیر اشاره شده است از جنبهبرخی 
وجود داشته باشـد، نسـخۀ    شمال ایراننویسی زیدیان  نسخه همین خصلت تعلیقه

اخیر شاهدي جالب توجه از تداول نسخۀ نهج البالغه در میان زیدیان قرن ششـم  
آن انجام  تري در خصوص یقبه بعد است که الزم است تا از این جنبه بررسی دق

در همـان   نهج البالغـه از  154نویسی در نسخۀ خطی  ویژگی خاص تعلیقه. شود
  1.شود کتابخانه نیز دیده می

  اي منحصر به فرد از میراث زیدیان ایران  مجموعه
شاهد حضور جدي  جوامع زیدي ایران در فاصلۀ قرون سوم تا ششم هجري،

هاي برجسته زیـدي و تحـت تربیـت     از شخصیتاند که متأثر  عالمان زیدي بوده
اما چنـد اشـکال در خصـوص     ؛اند وانی را به زبان عربی پدید آورده، آثار فراناآن

                                                      
نهـج   154نسـخۀ  . 132-131: 1381مرعشـی نجفـی،   : ك.سـخۀ اخیـر ر  براي تصاویري از ن. 1

ی معرفی شـده و در بخـش تصـاویر نیـز چنـد      البالغه در مجلد اول فهرست کتابخانۀ مرعش
هـایی   برگی از آن آمده است، جز آنکه تصویر چندان واضح نیست و خطـوطی کـه عبـارت   
: ك .ر. نوشته شده در حاشیه را به کلماتی در نسخه متصل کرده، در تصویر مشخص نیسـت 

بـرگ آخـر نسـخه نونـویس اسـت و خصـلت مـذکور در آن دیـده         ) 174، ص1حسینی، ج
حیدر حسـینی کرکـی شـاگرد مشـهور شـیخ       نسخه زمانی در تملک سیدحسین بن. ودش نمی

هـاي خطـی کهـن و     تصاویري که از نسخه اخیر در کتاب نسخه. بوده است) 1030م(بهایی 
براي معرفی . نویسی زیدي را نشان می دهد وضوح خصلت تعلیقه نفیس نهج البالغه آمده، به

هاي خطـی کتابخانـۀ بـزرگ حضـرت      رست نسخهفه: ك .و تصویري از آن ر 12452نسخۀ 
  . 874-873و  451-449: 31، ج)ره(آیت اهللا العظمی مرعشی نجفی 
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دربارة عالمان ما کم نخست اطالعات . بازشناسی میراث زیدیان ایران وجود دارد
 نهاهرچند از شمار فراوان آثار و تألیفات عالمان زیدي ایرانی که نام آ. مذکور است
نوشـتۀ احمـد    مطلع البدور و مجمع البحـور هاي تراجم زیدي خاصه  را در کتاب

قاسـم    نوشته ابراهیم بن الکبري ةيطبقات الزید و) 1092م(الرجال  ابی صالح بن بن
 توان نشانی جست، اما متأخربودن آثار مذکور باعـث  آمده است، می) 1152م(شهاري 

 صویر روشنی در خصوص آنان ارائه نکند،نگاران زیدي یمنی ت شده است تا تراجم
 هاي عالمان زیدي ایرانی، در خصـوص  به دلیل ناآشنایی عالمان یمنی با نام که چنان

از سـوي دیگـر بـا    . ردتلفظ نام برخی عالمان زیدي ایرانـی مشـکالتی وجـود دا   
رفتن جوامع زیدي ایران در عصر صـفویه، تمایـل بسـیار انـدك بـه حفـظ        ازمیان

در حقیقـت   .باعث شده تا بسیاري از آثار آنان از میـان بـرود   ان ایرانمیراث زیدی
اگر انتقال میراث زیدیان ایران به یمن در قرون ششم و هفتم هجري نبود، اطـالع  

بـا ایـن حـال    . گرفـت  یان ایران در اختیار ما قرار نمیچندانی از میراث کالن زید
مانـده کـه    هاي ایران بـاقی  ابخانهیران به نحو پراکنده در کتبرخی از آثار زیدیان ا

ایران و برخی  تواند دانش ما در خصوص جوامع زیدیان توجه و دقت در آنها می
به خصلت خاص در حقیقت با توجه . را فزونی بخشد ناخصوصیات فرهنگی آن

هاي زیدي را شناسایی  توان نسخه تداول در میان زیدیان ایرانی، مینویسی م تعلیقه
ها تا کنون چندان به آن توجه نشـده و بـا    نویسی البته در فهرست اي که ؛ نکتهکرد

   1.هاي دیگري از میراث زیدیان ایران را شناسایی کرد توان نسخه به آن میتوجه 
                                                      

روابط میان جوامع زیدي ایران و یمن در اواخـر قـرن پـنجم و اوایـل قـرن ششـم، در پـی         .1
⇐ 
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را  شـمال ایـران  ویسـی زیـدیان   ن هاي خطی که خصلت خاص تعلیقـه  خهاز نس
 رد 10727اي کهـن از قـرن هشـتم هجـري بـه شـمارة        دهد، مجموعـه  نشان می

 لـة رسـا هـاي آن یعنـی    تر به واسطۀ یکی از رسـاله  کتابخانۀ مجلس است که پیش
ـ   شد؛ میشناخته ) 494م(از حاکم جشمی  ابلیس إلی اخوانه المناحیس ت امـا هوی

                                                       
⇒ 

احمد مشهور به ابوطالب اخیـر   وحدت سیاسی دو جامعه و پذیرش امامت ابوطالب یحیی بن
ن دهنـد  توسط زیدیان یمنی باعث شد تا آنان توجهی به میراث زیـدیان ایـران نشـا   ) 520م(
حلّی، : ك .ر( 566م(سـلیمان   در دوران المتوکل علی اهللا احمد بن). 218-203: 2، ج1423م (

و برخی از دیگر عالمـان زیـدي   ) 573م(عبدالسالم مسوري  احمد بن با سفر قاضی جعفر بن
جمیـل   ، عمـرو بـن  )618-616، 611، صص2شهاري،ج(ی عنسی عل یمنی همچون عبداهللا بن

) 542م(علی بیهقـی   حسن بن و فخرالدین زید بن) 842-840: 2و ج 599: 1همان، ج(نهدي 
به ایران، روند انتقال میراث زیدیان ایرانی به یمن شـتاب بیشـتري یافـت و بخـش اعظمـی      

روایـت او  هاي موجود نیـز بـه    هنسخ. میراث زیدیان ایران را قاضی جعفر به یمن منتقل کرد
) 614م(حمـزه   در دوران امامت عبداهللا بن). 605-600، و275ـ274: 1همان، ج: ك.ر(هستند 

ته که زیدیان ایران امامت او را پذیرفته بودند، روابط بسیار خوبی میان دو جامعه جریان داشـ 
دو داعی عبـداهللا   در نقل اخیر آمده. )276-275، 222-221: 2محلی، همان، ج: ك .ر(است 
از مـدافعان  ). حمـزه بـه ایـران آمدنـد     براي اخذ بیعت براي عبداهللا بن 604حمزه در سال  بن

همان، : ك.ر(محمد بوده است  حمزه در میان زیدیان ایرانی، صالح بن جدي امامت عبداهللا بن
-274 :1شـهاري، ج ) (اي در میان زیدیان ایرانی بوده اسـت  که خود فقیه برجسته) 276: 2ج

هاي زیدیان ایرانی به یمن و آثـار متـداول میـان     همچنین دربارة اهمیت انتقال میراث). 278
  .1391همو، ؛ 967-919 1390انصاري و اشمیتکه، : ك.من رآنان در تحوالت فرهنگی در ی
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بـرگ   67نسـخۀ مـذکور در   . بودن آن چندان مورد توجه قرار نگرفته بـود   زیدي
تغییـر   ازتـوان   ح مـی وضـو  انـد کـه بـه    کردهکتابت آن را است و دو فرد مختلف 

یک تن  راالف  6ـ   ب1تر از برگ  به عبارت دقیق ؛آن را تشخیص داد، خط دست
  . است کردهکاتب دیگري کتابت  راالف  67ـ  ب 6و از 

  :نسخه شامل هفت رساله است
بحثی در خصوص نماز  ،رسالۀ نخست که آغاز آن در حد یکی دو برگ افتاده

  . الف، اشعاري فارسی نیز کتابت شده است6 که در برگ) الف6ـ  ب1برگ (است 
 کاتب در پایـان . اثري فارسی در باب اعتقادات است) الف11ـ   ب6(رسالۀ دوم 

لح صـا   بن  او متعلق به شخصی به نام محمد که نسخۀ اساس کرده استآن اشاره 
، شخص اخیر که از او یاد شده). صالح رحمه اهللا خط محمد بن نسخةمن (بوده است 

مشیخۀ زیدي تازه  در. زیدي قرن هفتم هجري است انترین عالم از برجستهیکی 
طبقـه بـودن بـا وي     سیزدهم در معرفی عالمان زیدي، همشده، مبناي فصل   یافت

 محمـد بـن  . بی در خصوص وي آمده استذکر شده و در آغاز نیز اطالعات خو
یـا آمـده و در   به دن 608مرتضی تنهجانی در شب هفتم ماه رمضان سال   صالح بن 

 محمد، حسن بن از فرزندان او، نام سه تن یعنی علی بن. درگذشته است 675رمضان 
سـال   ةجمادي االخر تاریخ درگذشت فرد اخیر،محمد آمده و  محمد و حسین بن 

ی کـه  این اطالعات در منابع شرح حال نگاري زیـدیان یمنـ  . ذکر شده است 714
   1.اند، نیامده است کرده صالح ذکر مطالب اندکی دربارة محمد بن

                                                      
، در مطلع البدور و مجمع البحـور در کتاب ) 1092م(الرجال  ابی صالح بن براي مثال احمد بن .1

⇐ 
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نـام اسـت و در    ، بـی رسالۀ سوم که باز اثري فارسی و با محتوي عرفانی است
اي که متعلق به فقیهـی بـه نـام     اشاره کرده که آن را از روي نسخهآغاز آن کاتب 

شـهرت اخیـر در نسـخه بـه شـکل      ( بـوده ) ؟(سـرنیکی  / شهرآشوب شوشـکی  
توان آن را خواند و به احتمال قوي  ی میکتابت شده که به اشکال مختلفسوسکی 

سفانه اطالعـی  متأ باید ناظر به نام مکانی در نواحی شمالی ایران باشد که نگارنده
الـف   12و در پـایین بـرگ   ) الـف 12ـ   ب11(اسـت   کتابـت کـرده   ،)از آن ندارد

داشـتن اشـعار    کـم از حیـث شـهرت    ري از محمد غزالی نقل شده که دسـت اشعا
اختار چنـد سـ  هر: اي از غزالی اهمیـت دارد  عنوان سروده شتم بهذکور در قرن هم

   1.شده بسیار سست است شعري اشعار نقل

                                                       
⇒ 

صالح گیالنی تنها اشاره کرده او پدر دو عالم دیگر زیدي ایرانی حسـن   ال محمد بنشرح ح
الرجـال اطـالع    ابـی  ابـن . هاي برجستۀ ناصري طبرسـتان اسـت   و حسین است و از شخصیت

شـهاري اطالعـات بیشـتري در    . صالح گیالنـی ارایـه نکـرده اسـت     دیگري دربارة محمد بن
در اتصال به مشایخ زیدي را نقـل کـرده و گفتـه    صالح آورده و طریق او  خصوص محمد بن

سـیداحمد  ). 987ــ 986: 2شـهاري، ج  (بـوده اسـت   ) بانویـه ( است او شاگرد محمد باجویه
صالح گیالنی گفته است وي کسی است کـه زوائـد    امیر ناصري نیز در اشاره به محمد بن بن

  . ابانه و شرح آن را تدوین کرده است
می دان بمراد خویش گوي خالی؛ بـر  // میدان ز سرو مردان خالیچون شد : لمحمد العزالی« 1.

در خصـوص اشـعار عربـی    . »دهد غزالی کاز گور جواب نمی// حجت مرده اعتراض می کن
تنهـا شـعر   . مراجعـه کـرد   193ـ145: 1406توان به مقالۀ جالل شوقی،  منسوب به غزالی می

⇐ 
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 اي کوتاه از شیخ ابوعلی بن نامه) هچهارمین مطلب آمده در مجموع(اثر بعدي 
اي نیز  در حاشیه .عبداهللا به یکی از دوستانش است که بسیار کوتاه است  حسن بن 

  ). ب12برگ (است مطلبی دیگر درج شده 
حـاکم جشـمی   اثـر   رسالۀ ابلیس الی اخوانه المنـاحیس ، رسالۀ پنجم مجموعه

اي کـه رسـالۀ حاضـر را از     کاتب دربارة نسـخه ). ب40ـ   الف13(ت اس) 494م(
ها  ا عالمت بالغ مقابله در برخی برگاماست؛ روي آن کتابت کرده، سخنی نگفته 

اق رسالۀ اخیر چند مطلب آمده کـه  در حاشیۀ برخی اور). ب15برگ (آمده است 
انجامـه  تنها رسالۀ مجموعۀ حاضر است کـه در   هرسالاین . بسیار با اهمیت است

در بـرگ آخـر رسـالۀ اخیـر،     . ذکر شده اسـت ) 732 جمادي اآلخر(تاریخ کتابت 
 گـیالن حمـزه بـه    باهللا عبداهللا بن مطلب مهمی دربارة دو تن از فرستادگان منصور

  : ارت اخیر چنین استمتن عب. آمده است
حـین بعثـه إلـی     ةحمـز  لمؤمنین عبداهللا بنأسعد الیمنی أن أمیرا ذکر محمد بن«

                                                       
⇒ 

اي اسـت کـه گفتـه شـده      بیتی رم، دوفارسی دیگري که با انتساب به غزالی اکنون به خاطر دا
دانـم شـعر از خـود اوسـت یـا از       غزالی در حالت نزع خود بر زبـان آورده کـه دقیقـا نمـی    

منتخـب رونـق المجـالس و بسـتان العـارفین و تحفـۀ       : ك.ر. هـاي مشـهور عصـرش    سروده
بـر   684داود در ربیـع االول   شعر مذکور را فردي بـه نـام اسـماعیل بـن    . 435، صالمریدین

اشیه نسخه کتابت کرده و سبکی استوارتر از شعري دارد که در اینجا به غزالی نسـبت داده  ح
که خیز و خیمه برون زن بپیش لشگرگاه؛ // نوید وصل درآمد زپیش شه ناگاه « : شده است 

  .»همه حریفان تا شاه در یکی خرگاه// مجرد آي بحضرت که مجمعی است بزرگ 
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لرسائل خرجت من ثُال و هو حصنٌ فی بالد شوط من بـالد الـیمن و   لجیالن اداء 
من بالد الـیمن   ةو هی جزیرة الی لؤلؤ جـة بلد بالیمن و من شر جةوصلت إلی شر

و منها إلی سیواس من بالد الروم و منها إلـی   ةيملطی و وصلت إل نةيلسفثم رکب ا
  اهللا و ادام دولتهـا و صـولتها   و منهـا إلـی جـیالن اجلهـا      ةيـ و منها إلی باکو کنجة

  1).ب40برگ (
                                                      

: 4الرجال، ج  ابی ابن( مطلع البدور و مجمع البحوریدیه همچون در منابع شرح حال نگاري ز. 1
مطالب انـدکی در خصـوص سـفر محمـد     ) 1092م(رجال  ابی صالح بن احمد بن) 221-223
المهـذب فـی فتـاوي    وي کتاب مشهوري بـه نـام   . اسعد مرادي به عراق عجم آمده است بن

در یـک  . عبـاس الوجیـه دارد   الم بـن ، به تحقیـق عبدالسـ  حمزه اإلمام المنصورباهللا عبداهللا بن
ب تـاریخ وفـات   2مشیخۀ زیدي تألیف احتماالً یوسف حاجی زیدي ناصري گیالنی، بـرگ  

محمـد  . ذکر شده اسـت  647نصیر سال  محمد بن قاسم بن مرادي و همراه دیگرش، محمد بن
 زیـد  اسـعد بـن   در قید حیات بوده و در همین سال، محمـد بـن   644اسعد مرادي تا سال  بن

را در صعده آغاز کـرده   مهذباي از  زید عنسی کتابت نسخه مذحجی، خواهرزادة عبداهللا بن
. اسـعد مـرادي از وي یـاد کـرده اسـت      اي دعایی دال بر حیات محمد بـن  و در آنجا با جمله

: نویسـد  که در کتابخانۀ آمبروزیانا موجود است، مـی ) H70(انصاري در توصیف نسخۀ اخیر 
یک کتـاب نـاقص األول کـه در پایـان آن در     : شامل دو کتاب نخستمجموعه اي کهنسال «

والجمیع مبسوط فی کتاب الفائض فی علم الفرائض وهـو أصـل   .. «: نویسد الف می 28برگ 
در کنارش با خطی کهنـه  . »تم الکتاب بحمد اهللا تعالی ومنه. هذا المختصر فطالعه من هنالک

فرغ من نساخته الفقیر إلـی رحمـۀ   «: تبرگ آمده اس در پایان. نبلغ مقابلۀ بقدر اإلمکا: دیگر
 /وفقه اهللا للخیر وختم له به ولوالدیه ولمن قـال آمـین   /زید المذحجی أسعد بن ربه محمد بن

 سةبمدینۀ صعدة المحرو /یوم الثلثاء الثانی من شهر رجب المعظم سنۀ أربع وأربعین وستمائۀ
⇐ 
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⇒ 

در بـرگ   /محمد النبی وآله الطاهرین وسـالمه وصلواته علی رسوله سیدنا  /والحمد هللا وحده
وإمـام المسـلمین    /یتلو ذلک کتاب المهذّب فی فتاوي أمیر المؤمنین :ب 28: بعدي بالفاصله

رسول  بن) هاشم، در بین السطور ابی بن(علی  حمزة بن سلیمان بن حمزة بن محمد عبداهللا بن ابی
ألجل الفاضل الکامل العالم العامـل داعـی   تألیف القاضی ا /صلواته علیه وعلیهم أجمعین/ اهللا

و در دنباله با خطی دیگـر  ( »المرادي طول اهللا عمره /إبراهیم أسعد بن أمیر المؤمنین محمد بن
ب ادامـه دارد و در اوائـل بـاب الجهـاد پایـان       127نسـخه تـا    /(ولی کهن واآلن رحمـه اهللا 

نسخه وجـود نـدارد و تـاریخ دقیـق     گواهی آخر نسخه بنابراین به دلیل نقص پایان . گیرد می
زید المذحجی همان کاتب المحجۀ  أسعد بن کاتب این نسخه، محمد بن .کتابت معلوم نیست

کتاب المهذّب منصـور  . زید العنسی موجود در کتابخانه مونیخ است البیضاء تألیف عبداهللا بن
دنبالـه  «اري، حسـن انصـ  : ك .ر. (»باهللا چاپ شده اما نه بر اساس نسـخه هـاي اروپـایی آن   

  . »)2(فهرست منتخب نسخه هاي خطی کتابخانه آمبروزیانا 
http://ansari.kateban.com/entry1913.html. 

 اسعد مرادي در کتابخانۀ شخصی سـیدمحمد بـن   اي از کتاب المهذب تألیف محمد بن نسخه
خـواهرزادة  (احمد عنسـی   زید بن اسعد بن ت که کاتب آن محمد بنحسن عجري موجود اس 

القعـدة   ذکر شده و تاریخ فراغت از تألیف روز یکشنبه، دهـۀ آخـر ذي  ) زید عنسی عبداهللا بن
اسعد مرادي با عبارت دعایی که دال بـر حیـات اوسـت،     ذکر شده و در آن از محمد بن 644

عـالء   أسـعد بـن   داعی أمیـر المـؤمنین محمـد بـن     تألیف الفقیه العالم المکین(یاد شده است 
ل عمـره  بن وجیـه در معرفـی مجموعـۀ اخیـر در     ). ابراهیم المرادي المذحجی أیده اهللا و طو

به اختصار از مجموعه سخن گفتـه؛ امـا    مصادر التراث فی المکتبات الخاصۀ فی الیمنکتاب 
وجیـه،  : ك .ر. (رده اسـت کـ  در مقدمۀ المهذب توضیحات بیشتري آورده و نام کاتب را ذکر

اي که در کتابخانۀ عجري بوده و خـود در   اصل نسخۀ اخیر مجموعه) 309ـ308: 1، ج1422
⇐ 

http://ansari.kateban.com/entry
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مشتمل بر  ،است) الف42ـ   الف41(رسالۀ ششم که حکم و اخبار نامیده شده 
  . هاي فارسی و عربی است اخبار و حکایت
در شرح ) ب –الف  42(متن کوتاهی در یک برگ ) ۀ هفتمرسال(رسالۀ بعدي 

بـه نظـر   و بـه زبـان فارسـی اسـت و     » الکتـاب  تحةاال بفا ةال صال«حدیث نبوي 
تـر از قـرن هفـتم     تر از قرن هفتم باشد و زبـان آن کهـن   متنی آن نیز کهنرسد  می

ه اي از جمله اشعاري ب حکایات و مطالب متفرقه) 44و  43(دو برگ بعدي . است
 برخی از آنهـا بـه نـام شـاعر شـده      ربی به فارسی و عربی است و درفارسی و ع

 ب تماما44ً برگ. سدیدالدین االصفاهانیاي از ابوالفتح بستی یا  بیتیاست، مثل دو
 .تصریح به فارسی است؛ اما قائل آن ذکر نشده و متن به سختی قابل خوانـدن اسـت  

  .الدوله طیطرانی است از مونس شعاري عربیالف نیز ا 43بخش اعظمی از برگ 
از » لباب المقـاالت لمقـع الجهـاالت   «) الف67  ـ  الف45(رسالۀ آخر مجموعه 

ور زیـدي قـرن ششـم     ید شریحی گیالنی مؤیدي، عالم نـام المؤ ابومضر شریح بن
   1.است که از انتها افتادگی دارد

                                                       
⇒ 

اي دیگر از کتاب المهذب است کـه در   اصل، نسخه عکسی است، ظاهراً اساس کتابت نسخه
رسـالۀ اول آن  » المهـذب «براي مجموعۀ اخیـر کـه   (کتابخانۀ عبدالرحمن شایم موجود است 

  ).121-120: 2همان، ج: ك.ر. تاس
میـراث زیـدیان   «نام درست رسالۀ اخیر را دوست ارجمند آقاي حسن انصاري در یادداشت  1.

: ك .ر( .انــــد متــــذکر شــــده» یکتــــابی کالمــــی از ابومضــــر الشــــریح): 1(ایــــران 
html.1678entry/com.kateban.ansari://http.( شــده کتابخانــۀ مجلــس  در فهرســت معرفــی

⇐ 
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سـاس  کاتـب بـر ا   باید گفـت رسالۀ پنجم و برخی نکات قابل تأمل آن درباره 
باشـد و در  عالمی زیدي از نیمۀ اول قرن هشـتم   است باید 732 که تاریخ کتابت

اي بـه مـتن افـزوده و در پایـان آن گفتـه مطلـب مـذکور را         الف، حاشیه19برگ 
اء فاستصوبه استاذي محمد کیـ (استادش محمد کیاء البخاري نیز تأیید کرده است 

نیمۀ دوم قرن هفـتم   رفی علمايشده، در مع یافت در مشیخۀ زیدي تازه). البخاري
مـد صـورت    هجري، از عالمی به نام مد کیا البخاري یاد شـده اسـت کـه ظـاهراً    

و الفقیه العالم مد کیا البخاري و هو لیس سید بل هـو مـن   (... مصغر محمد باشد 
إلی یومنا هذا علی ما قیـل   ةيـ باققیل انه من تنهجان و ذریته  الرشانقةالعلماء  جملة

 کاتـب آیا وي همان فـردي اسـت کـه    پرسشی که مطرح است اینکه ). لمو اهللا اع
  . وي را استاد خود معرفی کرده است ابلیس سالةرنسخه 

کایتی مطلب نخست، ح :است کاتب آورده ب، دو عبارت 18در حاشیه برگ 
 ةالملحق االفادبه نقل از کتاب ) 310م(جریر طبري  دربارة عقیدة جبري محمد بن

 المـواعظ و الزواجـر  نی است و عبـارت دیگـر بنـدي از کتـاب     ابوطالب حسسید
 المـواعظ و الزواجـر  کتـاب  . سـعید عسـکري اسـت    عبداهللا بن ابواحمد حسن بن

و یکـی از   نهـج البالغـه  هاي  ها و خطبه واحمد عسکري متنی مشتمل بر عبارتاب

                                                       
⇒ 

طیـار  : ك .ر(. تـر معرفـی شـده اسـت     شوراي اسالمی، مجموعه با اندکی تفاوت و مختصـر 
همراه با تصـحیح   10727تري از مجموعۀ  توصیف کامل) 206-204: 33ـ1، ج1388مراغی، 

  ).78-75: 1391 جعفریان،: ك.ر). (کرده استرسالۀ سوم که متنی اخالقی است، منتشر 
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ه کـ ــ   العارفین ةاالعتبار و سلومنابع اصلی الموفق باهللا شجري در نگارش کتاب 
اهمیت بند اخیر در نقل . دیگر از اهمیت آن سخن گفته شد ـ بوده استدر جایی 
متن کتاب تا قرن هشتم در  دهد ظاهراً در این است که نشان می المواعظاز کتاب 

هـاي   این کتاب در میـان نسـخه   شاید .است موجود بوده شمال ایـران میان زیدیان 
اي از  در آینده نسـخه امید داشت  وانت می. زیدي از ایران به یمن منتقل شده است

  .آن یافت شود

  مشیخه زیدي از قرن هشتم و اطالعاتی تازه 
در آغـاز نوشـتار اشـاره شـد، اطالعـات موجـود در منـابع در         کـه  طور همان

خصوص وضعیت فرهنگی جوامع زیدي در نواحی خزري در قرون هفتم تا دهم 
اي خطی کـه اطالعـاتی در ایـن    ه رو یافتن نسخه این از ؛هجري بسیار اندك است

شدن این برهه از تاریخ مبهم زیدیان  اشته باشند، تنها امید براي روشنخصوص د
  . نواحی خزري است

در کتابخانـۀ   ،گـذاري شـده   اي که به نحو مسلسل شـماره  صفحه 31اي  نسخه
کاشف الغطاء در نجف موجود است که تصویري از آن به لطـف اسـتاد ارجمنـد    

قرار گرفتـه   مو المسلمین سیدمحمدرضا جاللی حسینی در اختیارحجت االسالم 
نـژاد مطـالبی در    موسـوي   پـیش از ایـن دوسـت گرامـی آقـاي سـیدعلی       است و

آمده مشـتمل   دست نسخۀ خطی به. اند سخن گفتهاي  در مقالهخصوص اهمیت آن 
اي از یک مشیخۀ زیدي نوشـته شـده    بخش اول که باید قطعه: بر سه بخش است

این  .)1ـ   21صفحۀ ( دارد مؤلفتنها اشاراتی به نام استادان ، ن هشتم باشددر قر
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فصل بـوده کـه اکنـون تنهـا      27از اصل مشیخه است و مشتمل بر  بخش، قسمتی
  .بخشی از فصل دوازدهم تا انتها کتاب در نسخۀ موجود آمده است

ش، بر اساس مطالبی که نویسندة مشـیخه آورده، منبـع مهـم او در تـألیف اثـر     
سواي اطالعات خود که از اهالی منطقه بوده، مکتوبی در خصوص مشایخ زیدیـه  

بوده که در چنـد جـا   الحسن دیلمی  ابی یوسف بن شهردویر بن ابوالفضل بننوشته 
نخسـت در معرفـی عـالم    . عنوان منبع خود یاد کـرده اسـت   صراحت از وي به به

جاریسی که منسوب به مکانی  بـه نـام بجـاریس بـوده،     زیدي السید داعی اعرج ب
جاریسی، قر... «: نوشته است مـن قـري اعـالی جـیالن و      ةيـ و السید داعی اعرج ب

جاریس  یوسـف بـن    بـن شهردویر   الفضل بن ابی مةبضم الباء مکتوب بخط العالب 
یـز از  فصل چهاردهم، بیان شرح حال اسـتادان و تمی ). 1ص(» الحسن الدیلمی ابی 

سد که آنچه نویسندة مشـیخه در ایـن بخـش کوتـاه     ر شاگردان است و به نظر می
شـهردویر، از   ه از مشیخه یا رسالۀ ابوالفضل بنآورده نیز باید به طور کامل برگرفت

الفصل الرابع عشر فی تمییـز  (الحسن دیلمی باشد  ابی الدین یوسف بن جدش بهاء
 الحسـن بـن   ابـی  ، أعلم ان الفقیه العالم بهاءالدین یوسـف بـن  ةمذمن التال ةاالساتذ

اسـحاق    بـن من دیلمان کان تلمیذ الفقیه شیرزاد  ةيالقاسم الدیلمی المرکالی قر ابی 
مرتضی و مات هو اي الفقیه شـعیب یـوم    بندلیر  بنالجیلی و تلمیذ الفقیه شعیب 

ر د). 8ـ   4ص...) ( ةيـ سبعمائة هجرو عشرین و سبع  سنةربیع االول  ةالسبت عشر
  ثابت قوریه قیـر بـن   ثابت، نام او را الشیخ ابی ابی ضمن همین فصل در ذکر الشیخ

بقـافین مکتـوب    وقروبقیـر، ) (گوربگیر(نام او را به همین شکل که  آوردهمحمد، 
در انتهاي فصل بیسـت و دوم کـه در   ). 6ص(ذکر کرده است ...) الدین  بخط بهاء
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: الحسن ابی الدین یوسف بن قال بهاء«است معرفی کبار اصحاب پیامبر است، آمده 
، کـه  »رضـی اهللا عـنهم   حجـة بحیث یکـون قـولهم    |فهذه کبار اصحاب النبی

الدین  از بهاء تماماً) 15ـ  14ص(ت دارد مطالب آمده در این فصل صراحت دالل به
  . یوسف دیلمی است

هاي رساله یکسان نیست و برخی فصول در حد چند سطر اسـت   حجم فصل 
فصـل  . ین حجم کم اهمیت فراوانی دارداز جمله فصل شانزدهم که از قضا با هم

است و در ) 298م(حسین  صوص اصحاب هادي الی الحق یحیی بنمذکور در خ
جیري  ،ضمن آن نام برده و گفته که وي به شـمس  نویسنده از ابوالعباس حسنی ع

الرسول شهرت داشته و قبر او اکنون در آمل طبرستان موجود و مـزار مردمـان    آل
جیري الملقب بشـمس آل  بوالعباسو السید ا(... است  الرسـول، اسـتاذ    الحسنی الع

ابـراهیم   االخوین و هو الذي صنف شرح االحکـام و جمـع نصـوص القاسـم بـن     
  ). 9ص...) (صلوات اهللا علیهم و قبره و مزاره بآمل طبرستان 

ـ     فصل نوزدهم در ذکر آثـار ناصـ   ۀ ر اطـروش اسـت و اهمیـت آن سـواي ارائ
که به حسن اطروش نیـز شـهرت دارد، در خصـوص     فهرست جامعی از آثار وي

همچنـین در  . اسـت  منسـوب برخی از آثار منسـوب بـه او و حتـی هویـت آثـار      
خصوص اختالف نظر میان عالمان زیدي در انتسـاب برخـی از آثـار بـه حسـن      

انند همـ  العللدر خصوص کتاب  مثالً ؛اطروش نکاتی آمده که جالب توجه است
از قول ابوجعفر هوسمی آورده که کتاب مذکور دوق ـ شیخ ص علل الشرائعکتاب 

را اثري اسماعیلی و ساخته و پرداختـۀ آنهـا دانسـته و انتسـاب آن را بـه حسـن       
یوسف نیـز آن را بیـان    شهردویر بن است؛ قولی که ابوالفضل بن اطروش رد کرده
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انتسـاب آن را بـه حسـن    ) 675م(صـالح تنهجـانی    ، محمد بناما در مقابل ؛کرده
، قال الشـیخ ابـوجعفر ان کتـاب    العللو کتاب  (...اشکال دانسته است  روش بیاط

بري منه و هکذا  و الناصر للحق علیه السالم ةالمالحد) دسائس(العلل من دسیس 
الیـه   بال بأس بأن ینس: صالح قال محمد بن. یوسف شهردویر بن ذکر ابوالفضل بن

اب مین مشکل در خصـوص کتـ  ه). 11ص) (معللة بعلةانت الشرائع لیست و ان ک
که نویسـندة  ـ الحسن دیلمی   ابی الدین یوسف بن بهاء. وجود داشته است حةيالنصـ 

یوسـف را بـه وي    شهردویر بن نوادة او ابوالفضل بن مشیخه به خطا تفسیر مشهورِ
ـ  پـدر   ،حسین هارونی حسـنی توضیح اثر مذکور آن را تألیف سیددر  نسبت داده 
دانسته کـه فـردي امـامی بـوده و     ) 424م(ابوطالب هارونی و ) 411م(المؤید باهللا 

، قـال بهاءالـدین   ةيالنصـح و کتـاب  (.. است  کتاب را به ناصر اطروش نسبت داده
إلی  حة منسـوبة يالنصان کتاب : الحسن الدیلمی صاحب تفسیر القرآن ابی یوسف بن

حسـین  الناصر للحق علیه السالم و لیس من تصـنیفه و تألیفـه و بـل امـر السـید      
باهللا و نسبه إلی الناصر لحـق علیـه السـالم تشـنیعاً      الهارونی الحسنی، والد المؤید

سـب إلـی    بامامـة ائمـة الـدعوة   ، إلنه کان امامیاً غیر قائل الئمة الـدعوة  ، فصـنف و نُ
و کـان الناصـر للحـق علیـه     ) ؟الشـنعة ( عةيالشـ الناصر للحق علیه السالم خوفاً من 

  ). 12ص( )اعی بآمل و اهللا تعالی اعلمالد ةالسالم حینئذ فی حضر
متـوفی جمـادي   (صالح تنهجانی  محمد بن اي از حسین بن متن نامهرسالۀ دوم 

طلب علم قصد  برايزمانی که او  ،حسین است بن به فرزندش یحیی) 714اآلخر 
هـاي   بخش اعظمـی از نامـه، توصـیه   ). 25ـ   22ص(به بغداد را داشته است  سفر

 ، اما در انتهاي نامـه، حسـین بـن   ه ارزش خاص خود را دارداخالقی است که البت
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 هایی به فرزندش کرده که از حیـث  محمد تنهجانی در خصوص برخی آثار قدما توصیه 
دربـارة  (وجه اسـت  توجه سنت آموزشی زیدیان طبرستانی در قرن هفتم جالب ت

  ). 394ـ  393 ، ص1شهاري، ج: ك .صالح گیالنی ر  محمد بن  شرح حال حسین بن
توصـیه  یابی و خرید چنـد کتـاب    به دستدر این بخش تنهجانی فرزندش را 

الـدین کمالـه   رأیت التفسیر الکبیر لفخر(رازي  فخر التفسیر الکبیرکند از جمله  می
الدین نسفی که آن  ، تفسیر برهان)ال تغفل عن شرائه مهذبا، فکن من ورایه وجد و

سیر لبرهان الدین النسفی، فکذلک فانه وجدت التف( خواند می الوجودرا اثري عزیز
اي از آن را در  ، اساس البالغـه کـه خـود وي نسـخه    .)..عزیز الوجود فی الممالک

اي از آن  خواهد در خریـدن نسـخه   شته که ناقص بوده و از فرزندش میاختیار دا
فإن وجـدت باسـاس   (..درنگ نکند است، که مشتمل بر حرف طاء تا آخر کتاب 

الطاء إلی آخره، اشتره غیر فاتر فانه فی بـاب اللغـات مـن اهـم      من حرف البالغـة 
 مـة و المجاز و یستغنی عن تعرفها من فصحاء تهاقـة  يالحقالدفاتر به یعرف االدیب 

و الحجاز إلی غیرها من الکتب لم نقصصه علیک و یظفر اهللا به ثم یدیک فان ذکر 
یـابی   در خصوص دسـت همین توصیه  ....)اسامیها کلها یطول و یمل من یسمعها 

  . ده استشنیز ) 538م(زمخشري  کشافاي از  به نسخه
صالح فرزندش را به اخذ اجازه تشویق کرده   محمد بن  در آخر نامه حسین بن

من جمیع  ةو علیک أن تاخذ اإلجاز... «: و در خصوص اهمیت اجازه نوشته است
 ةو االجـاز  ةاالستجازمن علیه قرات و منه سمعت و من روایاته شیئاً جمعت، فإن 

من السلف إلی الخلف امر معهود، فذالک شاهد و هذا مشهود بنی هذا تکـالیف و  
کرتها و التکلیف شاق ولکن رایتـک فـی الحـرص علیهـا کـالحرص العشـاق فـذ       
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نـدش را  صالح فرز محمد بن در بند آخر نامه، حسین بن. »الذکري تنفع إن شاء اهللا
توبه درنگ  ید، باگر چنین کرخواهد  میو از او دارد  از عقیده به رفض برحذر می

شود  پرسشی که در اینجا مطرح می). تدخل فی الرفض و اذا دخلت فتاب ال(کند 
در میان زیدیان  امامیهگرایش به  نشان ازتوان عبارت اخیر را  این است که آیا می

دانیم در قرن هشتم عالمان شیعی مشـهوري چـون    گرفت که به نحو مشخص می
  اند؟ د حیدر آملی در آمل حضور داشتهسی

د یالسـ «ابویوسف است که  رت حکم انتصاب به قضاوت استادمتن آخر، صو 
 ن بـن ید المظفر المنصور المفخم الناصر للحق ابوعبداهللا الحسیاآلجل المعظم المؤ

 به او داده که از حیث بیـان » ...ن لوآءه و حرس دولته و یالحسن نصر اهللا فی الخافق 
 در قرن پنجم هجـري اهمیـت   نواحی خزرو رویۀ قضائی متداول در میان زیدیان  شیوة
اند،  نژاد اشاره کرده گونه که دوست گرامی آقاي موسوي همان). 31ـ   26ص(دارد 

اسـت کـه   ) 472م(مراد از امام زیدي اخیر، حسین ناصر هوسمی یا ناصر صـغیر  
به اختصار آورده ) 196ـ   195: 2محلی، ج( ۀیو را محلی در الحدائق الورداخبار ا
  .زودي منتشر خواهد شد ه در دست تحقیق است و بهمتن سه رسال. است

  هویت نویسندة مشیخه
. اهمیـت اسـت   بـا  ،مطالبی که نویسندة مشیخه در اشاره به استادان خود آورده

وي از استادان خود به فقیه حامد خشکرودي از نوادگان خواجه ابونصـر فـاداري   
و خواجـه   (...که اصـلش از روسـتاي فـادار خـوارزم بـوده       ه کردهاشار هوسمی

مـن خـوارزم و سـمعت عـن      ةيـ ابونصر فاداري الهوسمی اصله من فادار و هو قر
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و در جـایی دیگـر در   ) 1ص...) (استاذي الفقیه حامد الخشکروذي انه من ذریاته 
ه احمـد  يـ قو الف... «: ضیح بیشتري آورده و نوشـته اسـت  اشاره به او و فرزندش تو

الن و ابنه العالم العامل و استاذنا الکامـل حامـد   ية من قری جية خلفانيالخشکروذی قر
او همچنــین از اســتاد دیگــرش حســن ). 4ص(» ...ه احمــد الخشــکروذیيــالفق بــن
اما شهرت و نسبت او را ذکر نکرده و تنها تاریخ  است ؛ علی نام برده محمد بن بن

علـی   محمـد بـن   و االسـتاذ الحسـن بـن   (...  ه اسـت کردذکر  727وفاتش را صفر 
سـبع و   سـنة السبت قبل تغرید الدجاج فی اواسط صـفر   لـة يلاالستاذي و هو مات 

اخیـر از   ةر هـر حـال اشـار   د). 4ص..) (.ةيخیر البر ةمن هجر ئةعشرین و سبعما
او در دهد  کردن زمان حیات نویسندة مشیخه اهمیت دارد و نشان می حیث روشن
هشتم به تحصیل فعالیت داشـته و بـه احتمـال قـوي در نیمـۀ دوم       نیمۀ اول قرن

براهیم کرفستانی ا یگر استاد نویسندة مشیخه، علی بند. همان قرن درگذشته است
ابـراهیم کرفسـتانی،    بـن و استاذنا الکامل علـی   (...علی است  وفرزندش محمد بن

علـی و قبـره    مد بـن ضل محمن قري اعالی جیالن و ابنه العالم و استاذنا الفا ةيـ قر
ع بیشـتر در خصـوص افـراد    داشـتن اطـال  ناین حال به دلیل  با). 4ص( ...)بالري

جز آنکـه در کتـاب مطلـع     ،توان هویت نویسنده را شناخت درستی نمی مذکور به
النی آمده که به گمـان  یوسف حاجی گیالرجال مطالبی به نقل از مال ابی البدور ابن

 اثر فعلی که تحریري ناقص از کتـاب اسـت، بـا   نژاد احتمال دارد  آقاي موسوي
 تحقیق بیشتر. الرجال بوده، یکی باشد ابی همان اثر مالیوسف که در اختیار ابن

توانـد ابهـام در خصـوص هویـت نویسـندة مشـیخه را        شواهد بیشتر می نو یافت
  .برطرف کند
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  هاي علمی زیدي ایرانی  برخی خاندان
هاي علمـی در   گیري برخی خاندان لقرون ششم تا نهم هجري، شاهد شک در 

ن عصرشـا  آنان نقش مهمی در میان زیـدیان هـم  میان زیدیان ایران هستیم که آثار 
نخسـت  . شـده اسـت   ها نـام دو خانـدان شـناخته    از میان این خاندان. داشته است
ابی القاسم دیلمـی اسـت    ابی الحسن بن الدین یوسف بن محیی/ الدین  خاندان بهاء

هـاي   عمده دانسته. بوده است) 614م(حمزه  زیدي یمنی عبداهللا بن معاصر امامکه 
بـه عـالم و فقیـه     607اي است که وي در سـال   ما در خصوص او بر اساس نامه

او در نامـۀ  . ناصر عذري همدانی شـتوي نگاشـته اسـت    حسن بن یمنی عمران بن
او در خود توصیف مهمی از جامعۀ زیدیان ایران تا عصر خود آورده و اطالعات 

  .خصوص وضعیت زیدیان ایران در قرن ششم منحصر به فرد است
اش آورده و در  اي در خصـوص او و خـانواده   الرجال اطالعات پراکنده ابی ابن

اسـاس  بـر   کنـد  میه مطلبی که نقل ره کرداشا) 543: 1الرجال، ج ابی ابن(مواردي 
واردي کـه  در مـ . اصري بوده استیوسف حاجی نمطالبی است که در مشیخۀ مال

اي به منبع خود نکرده، باید بـه احتمـال قـوي مطالـب او در      الرجال اشاره ابی  ابن
 در ذیل نـام شـهردویر  . الدین و فرزندانش بر اساس همان مشیخه باشد خصوص بهاء

  : الدین یوسف نوشته است الرجال در اشاره به بهاء ابی الدین، ابن د بهاءفرزن
این عبارت باید تصـحیف  » المدفون فی شکیل تشد إلیه الرحال، و هو عالمه«

اي از مطلع البدور را در اختیـار داشـته، عبـارت را     بزرگ که نسخه شده باشد، آقا
 ا توجه به اقامت یوسـف بـن  و به گمان من ب) 314: 4ج ،آقابزرگ(خوانده  »گیل«
 در ادامه .همان شهر به خاك سپرده شده باشدالحسن در الهیجان وي باید در  ابی 
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سـیر  و  الـوافی  ةعمد، و سمط الدرر شرح التحریرله تفسیر القرآن، و «: نویسد می
  ).408: 2الرجال، ج ابی ابن(» ...ئمةاأل

الدین یوسف نقش مهمی در حمایت از المنصور بـاهللا داشـته و بـه علـت      بهاء
مـل مهمـی در تثبیـت    الـدین عا زیدیان ایرانـی، حمایـت بهاء   جایگاهش در میان

  . ه استدباهللا شورجایگاه المنص
کـه بـه احتمـال قـوي      ئمةجز سیر اال الرجال ذکر کرده، به ابی  از آثاري که ابن

حسـن باشـد و برخـی     اي پاسخ بهاءالدین به نامۀ عمران بنباید توصیفی از محتو
اش، آثار دیگري تـا کنـون بـه دسـت نیامـده       دهها از تفسیرش در اثر نوا نقل قول

حسن، پاسخی تفصـیلی از   جواب نامۀ عمران بندر  607در سال  الدین بهاء. است
حسن اطالعـی   در حالی که از متن نامۀ عمران بن. الهیجان براي او فرستاده است

ي نامـۀ  اتوان تا حدي از محتو الدین می بر اساس متن پاسخ بهاء ،در دست نیست
آغاز نامۀ القاسم گیالنی در  ابی الحسن بن ابی الدین یوسف بن محیی. ع یافتاو اطال

ز ذکـر  بهاءالـدین پـس ا  . خود اشاره به سکونت خویش در الهیجان کرده اسـت 
حسـن از او   است کـه عمـران بـن    حسن، اشاره کرده اشعار و تمجید از عمران بن

که پس از نگارش نامه در دو مجلـد  ـ درخواست برخی آثار همچون تفسیر نجار  
در خصوص شرح حـال ناصـر   و مطالبی ـ یافت شده و به یمن فرستاده شده بود  

الـدین در مـتن نامـۀ     در حقیقت بهاء. استکرده  درخواستاطروش و فرزندانش 
اثر مـذکور بـه   . است پرداختهخود به بیان شرح حال ناصر اطروش و فرزندان او 

ن ایران، منبع اصلی داشتن اطالعات منحصر به فرد در خصوص زیدیا دلیل در بر
 کـه تقریبـاً  اسـت   ةيـ الحدائق الـورد در کتاب ) 654م(احمد محلی  براي حمید بن
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 یعنـی ابوعبـداهللا الناصـر حسـین بـن      مطالب در شرح حال سه امام زیدي یتمام
قینی )472م(احمد الهوسمی  ابی  و ابوالرضا کیسمی حسینی را ) 490م(، الهادي الح

ـ  الحسن گیالن ابی وسف بناز نامۀ ی . است نقل کرده ی ـ البته بدون اشاره به نام او 
، 1300، ص3شـهاري، ج (الرجال و شهاري  ابی نگاران بعدي زیدي مثل ابن تراجم
محلـی،  ( اند تفاریق در ضمن آثار خود نقل کردهبوده و مطالبی از آن را به ) 1304

جز آنکـه وي   ،نیست مشخصالدین تاریخ درگذشت بهاء 1.)202 ـ  195، ص 2ج
ـ  ـ زمان وفات عبداهللا بن 614پیش از    چرا که عبـداهللا بـن   است؛ گذشتهدر حمزه 

حمزه   که آخرین تألیف عبداهللا بنـ  الرسالة العالمة باألدلة الحاکمةحمزه در کتاب 
 حسن حابس بوده ـ در جایی از رسالۀ  هاي یحیی بن ذکر شده و در پاسخ به پرسش

، خود که توجیهی در خصوص رفتار بسیار تند وي با مطرفیه و اباحۀ خون آنها بـوده 
یاد کرده که رحمه اهللا  عبارتالحسن نقل کرده و از وي با  ابی لبی از یوسف بنمط

  . الحسن پیش از تاریخ نگارش اثر مذکور است ابی نشانگر وفات یوسف بن
فـی   لـة الحسن گیالنی در ضمن نسخۀ خطی رسا ابی یوسف بندربارة استادان 

ابـع عشـر فـی تمییـز     الفصـل الر «و در فصل چهاردهم آن با عنوان  ةيعلماء الزید
این بخـش در   نخستین مطلب در. استآمده طالب مهمی م» ةمن التالمذ ةاالساتذ

القاسم دیلمـی مرکـالی اسـت کـه      ابی الحسن بن ابی خصوص بهاءالدین یوسف بن
سـپس  ). من قري دیلمـان  ةيقر(تصریح شده مرکال، نام روستایی از دیلمان است 

نخستین افـرادي  . سف آمده استالدین یو اءان بهدر ادامه فهرست بلندي از استاد
                                                      

 .نیز به این مطلب اشاره کرده است) 20صفحۀ(مادلونگ در مقدمۀ انگلیسی خود  1.
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حاق اسـ  اند، عالمی به نام شـیرزاد بـن   الدین نام برده شده که با عنوان استادان بهاء
 در خصوص شـعیب بـن  . مرتضی هستند دلیر بن  جیلی و فقیهی به نام شعیب بن

درگذشته  627او در روز یکشنبه دهم ربیع االول سال مرتضی گفته شده   دلیر بن 
که با توجـه بـه تـاریخ    ذکر شده  727به خطا  627در اصل نسخه به جاي (ست ا

اسـتادان بعـدي کـه بـراي     ). نباید درست باشد 614ن پیش از الدیدرگذشت بهاء
در تنهجـان  مدفون ـ   ند از امام محمد داعی حسنیا اند، عبارت هالدین ذکر شدبهاء

 سـین حسـنی، محمـود بـن    ح الـداعی بـن   و جایی به نام اشکناکو، امام الناصر بن
اصـفاهان پسـر    محمـود بـن  . اصفاهان دیلمی جیلی الحافظ بن الشیخ  اصفاهان بن 

ابـراهیم دیلمـی    شیخ الحافظ که خود شاگرد قاسـم بـن  علی ال منصور بن برادر ابی
ده اسحاق گیالنی نیز گفته ش در خصوص فقیه شیرزاد بن. شده استبوده، معرفی 

علی الشیخ الحافظ بـوده و ابومنصـور نیـز خـود      بنکه او شاگرد ابومنصور مظفر 
  . است بوده شاگرد پدرش الشیخ الحافظ

و (ه شده اسـت  ال شیخ حافظ به عالمان زیدي ارائتصاطریق  ،در ادامه مطلب
الناصـر للحـق علیـه     مهدي من ناقلـه  ام الناصر الرضی بنالشیخ الحافظ تلمیذ االم

ناصر الرضا کـان ایضـا   الجیلی و هو اي الشجاع  السالم و الناصر الرضی تلمیذ ابی
 ظاهراً(در میان زیدیان ایرانی . )محمد الغزالی الطوسی  حامد محمد بن تلمیذا البی

 در نامۀ خود به عمران بـن الحسن گیالنی  ابی این مطلب را نخستین بار یوسف بن
و سـپس بـه نقـل از    ) 142ـ   140ص: ك .در این باره ر. حسن مطرح کرده است 

 که غزالی پس از دیدار بـا رضـی بـن    است در میان زیدیان یمنی رواج یافته نآنا
و بـراي رضـی بـه     شده محمد ناصري از فرزندان ناصر اطروش، زیدي مهدي بن 
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شـهاري،  : ك .ر. (اي به خلیفه عباسی نیز نوشـت  نامه عراق، توصیه هنگام سفر به
  ).1070ـ  1068: 2و ج 442ـ  441: 1ج

. علی الشـیخ الحـافظ بـوده اسـت     ز از شاگردان ابومنصور بندلیر نی شعیب بن 
 حسین تنهجی بوده و او کسی اسـت  داعی بن علی خود شاگرد احمد بن  ابومنصور بن

داعی شرح المسائل الزیادات از تألیفات قاضی ابومضر شریحی را  که نزد احمد بن
از  ).486ـ   485، ص1شهاري، ج: ك .مؤید ر  دربارة ابومضر شریح بن(خوانده است 

الـدین   شاگرد بهـاء  محمد نام برده شده و گفته شده که او فقیهی به نام اسماعیل بن
الـدین یوسـف،    بهاءاز دیگر استادان ). 5ـ   4ص(الحسن بوده است  ابی  ف بنیوس

شـیخ    علـی بـن    بن منصور ابی  الداعی معرفی شده که خود شاگرد داود بن  الناصر بن
 الدین، بـه  از دیگر استادان بهاء). 436: 1شهاري، ج: ك.ر. 6 ـ  5ص(حافظ بوده است 

 ، ابویوسف شهردبیر دیلمی گیالنی و سـید )6ص(ابراهیم دیلمی  هاي فقیه قاسم بن نام
 شهاري مدخل کوتاهی به یوسف بن). 6ص(حسین حسنی اشاره شده است  علی بن

او شـاگرد  و گفتـه   )1282، ص 3شـهاري، ج ( الحسن گیالنی اختصـاص داده  ابی 
  اصفهان بوده است و به نامۀ مشهور او در پاسخ به عمران بن  منصور علی بن شیخ ابی

یوسف عـالم   است که المنصور باهللا آورده ةحسن نیز اشاره کرده و به نقل از سیر
اسـعد    ـ محمـد بـن    اهل فضل و اطالع بوده و فرستادگان المنصـور بـاهللا   ،زیدي

بـه نـزد او    605در سـال  ) صـیر ن(بصـیر    حیی بـن ی  قاسم بن  مرادي و محمد بن
 607زه تـا سـال   حم بنتوان گفت فرستادگان عبداهللا  اند و بر این اساس می رسیده

بخشی از عبارت شهاري تکمیل . اند اند، در گیالن اقامت داشته که به یمن بازگشته
اطـالع   ظـاهراً . کـرد  توان در خصوص آن اظهـار نظـر   است و نمی) بیاض(نشده 
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  . حاجی باشدهاري برگرفته از همان مشیخه مالش
اسعد مذحجی مرادي اشاره شده است که  الدین به نام محمد بن از شاگردان بهاء
 الدین در الهیجان دیـدار  حمزه بوده و به گیالن سفر کرده و با بهاء خود داعی عبداهللا بن

 حسـن را   مران بنداشته و به یمن بازگشته و احتماالً وي باید کسی باشد که نامه ع
 الدین یوسف را به یمن بازگردانـده اسـت   از یمن به الهیجان آورده و همو پاسخ بهاء

 القاسم گیالنـی  ابی  الحسن بن ابی  در سنت زیدیان یمنی نام یوسف بن). 7ص: ك .ر(
فقهی ناصـر   اي مشتمل بر آراي راوي کتاب المسفر که مجموعهعنوان  همچنین به

بیـین  فـی ت مـة  يتيالموسومة بالدرة ال ةسالحمزه در ر بنعبداهللا  اطروش بوده، آمده و
بـاهللا   ضمن مجموع رسـائل اإلمـام المنصـور    شده در چاپ( مةيلغنأحکام السبا و ا

 اإلمام زید بـن  مؤسسة: عباس الوجیه، صنعاء حمزه، به تحقیق عبدالسالم بن  عبداهللا بن
مطلب بلندي را به نقل از ) 177ـ   89، القسم االول، ص1422/2002، ةيفعلی الثقا 

 و در آغاز آن تصریح کرده که وي کتاب مـذکور ) 112ـ   110، ص 1ج (کتاب المسفر 
القاسـم   ابـی  بـن ابی الحسن  بنالعالم یوسف « :یوسف نقل کرده است را به روایت

منه و من المحمـدین و   بةبالجیل و الدیلمان عنه بالکتا ةيالجیالنی من علماء الزید
  .»الناقل عنهم) شدهکه تصحیف  بوده در اصل آقیم(آشوب شهر بنیحیی 

آمده نگاري زیدیه  در منابع تراجمالحسن گیالنی  ابی بن یوسفاز آثار نام برخی 
که همـان نامـۀ مفصـل او در     ئمةسیر االکتاب  فقط اما از تألیفات او ظاهراًاست؛ 

شـده اسـت   حسن شتوي است، در دست است و منتشـر نیـز    بنپاسخ به عمران 
  ). 161ـ  137، ص1987جیالنی، : ك .ر(

در آثار مختلف خود به توجیه رفتار تنـد  ) 614م(حمزه  بنعبداهللا المنصورباهللا 
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 خویش با مطرفیه و اباحۀ خون آنها پرداخته است ؛ البته نظر او با مخالفت و انتقـاد 
ه بـا  جدي عالمان زیدي مواجهه بوده و وي همواره در آثار متعـددي سـعی کـرد   

استناد به سیرة ائمه پیشین در برخورد با مخالفان اعتقادي، رفتـار خـود را توجیـه    
که آخرین اثر اوست، چنـد بنـد از اثـري     العالمة باالدلة الحاکمة لةرسااو در . کند

؛ اثري که تا کنون در جایی دیگر با الحسن است ابی بننقل کرده که تألیف یوسف 
من کـه مـتن مـذکور را ضـ     اسـت نخستین محققی  مادلونگ. ام آن برخورد نکرده

مـتن کامـل    .اسـت  به چـاپ رسـانده  ) 170ـ 165ص( ةيدياالئمة الزاخبار کتاب 
نیز در مجلـد دوم مجمـوع رسـائل اإلمـام المنصـور بـاهللا عبـداهللا         الرسالة العالمـة 

که بندهاي اخیـر   است عباس الوجیه منتشر شده بنتحقیق عبدالسالم به حمزه،  بن
باهللا به فتواي عالم زیدي در متن اخیر المنصور. آمده است 520تا516تدر صفحا

ایرانی قاضـی عمادالـدین ابومضـر مؤیـدي اشـاره کـرده کـه از جـواز صـلح بـا           
 بـن مطـالبی از یوسـف    او المنصورباهللادر نقد گفتۀ . اسماعیلیان سخن گفته است

م معرفـی کـرده   بزرگ و شیخ زیدیان خراسـان و دیلـ  الحسن گیالنی که او را  ابی 
، والحـافظ  ةيـ النية والجيلمية والديالخراسانفی جمیع األقطار  ةيديعالَّمة العصابة الز(

آورده و به سیرة ائمه پیشـین  ) لعلوم آل محمد صلى اهللا علیه وآله وسلم أجمعین
   .اشاره کرده است ناصلح با اسماعیلیان و کافردانستن آنز وازیدیه در عدم ج

غیـر  ن پس از بیان سیرة عالمان زیـدي از عالمـان زیـدي    الحس ابی  بنیوسف 
اشاره کـرده   شانرا برده و به آثار نبرخی از آنانام نیز یاد کرده و  1)رشنیقان(سید 

                                                      
اي طبري، به معنی غیر سید است و در نواحی جبال متداول بـوده   تعبیر رشنیق در اصل واژه .1

⇐ 
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» الرسـاتقة العلمـاء  «را بـه   »الرشـانقة العلمـاء  «مادلونگ عبارت اخیـر یعنـی   . است
بـه آن   »ال«ودن چند شیوة تعریق رشنیق با افزهر. تصحیح کرده که نادرست است

تـوان آن را نـوعی از تعریـب     مـی  ،از حیث قواعد زبان عربی امر متداولی نیسـت 
الحسن از  ابی بندر این بخش یوسف . کلمات فارسی توسط عالمان ایرانی دانست

در خصــوص  نااي آنــفتــو اســت شــماري از عالمــان زیــدي نــام بــرده و گفتــه
  1.است ناام برده، کفر آنزیدي که در قبل ناسماعیلیان، همانند امامان 

او شهردویر نیز فردي فاضل و دانشـمند بـوده و کتـابی بـه نـام لـوائح       فرزند 
: 2الرجـال، ج  ابـی  ابـن (داشته است  األخبار فی بحث الروح و النور و عذاب القبر

نام دو فرزند او، ابوالفضل و اسماعیل در منـابع ذکـر شـده اسـت؛ امـا در      ). 408
بر اساس تاریخ درگذشت . مطلب دیگري نیامده استخصوص اسماعیل جز نام، 

                                                       
⇒ 

رازي : ك .ر(ه اسـت  که عبداالجلیل قزوینی در قرن ششم نیز آن را بـه کـار بـرد    است، چنان
  تـاریخ تعبیر اخیـر در  . صورت جمع کلمۀ رشنیق، رشانقه است). 956- 955، 478: 1391نی، قزوی

مادلونـگ تعبیـر اخیـر را بـه     . نیز آمده است) 90ص(ظهیرالدین مرعشی  گیالن و دیلمستان
، هرچند بر اساس ضوابط تعریب عربـی نیسـت  ) نقةالرشا(اما تعبیر مذکور . تصحیح کرده تقةالرسا

 اي عنـوان واژه  ایرانی متداول بوده و آنان با افزودن ال به کلمۀ رشانقه، آن را بـه  در میان زیدیان
 در اشاره به فقیـه زیـدي مـد   ) 2ص(اند؛ براي مثال در رسالۀ فی علماء الزیدیۀ برده عربی به کار می

و الفقیه العالم مد کیا النجاري و هو لیس بسید بل هو من جملـۀ  ... «: کیا النجاري آمده است
  .»لعلماء الرشانقۀ قیل انه من تنهجان و ذریته باقی الی یومنا هذا علی ما قیل و اهللا اعلما
 .براي بندهاي مذکور به پیوست بنگرید 1.
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است، زمان حیات ابوالفضل در نیمۀ اول قرن هفتم  قمري 614جد او که پیش از 
 مرقـال یـا مرکـال نـام    . یـا مرکـالی  (عمده شهرت ابوالفضل مرقـانی  . خواهد بود

نگارش تفسیر کتاب اهللا اسـت کـه اثـري بسـیار      دلیلبه ) ی در دیلم استیروستا
ل در میان زیدیان ایرانی بوده و چندین نسخه از آن تا کنون شناسایی شـده  متداو
 ابوالفضل در نگارش تفسیر خـود عمـدتاً  ). 258ـ   256: 4ج ،تهرانی: ك .ر(است 

 مجمع البیانو ) 427م(ثعلبی  الکشف و البیان، )538م(زمخشري  تفسیر کشافاز 
ایجـاز  گـري چـون   ار دیو گاه آث) 548م(حسن طبرسی  بنفضل  جوامع الجامعو 

نیمـۀ  در متوفی (الحسن نیشابوري  ابی بنالدین محمود  الحق نجم نوشتۀ بیان البیان
) 304م(ناصر اطـروش   تفسیر، )606م(فخر رازي  مفاتیح الغیب، )دوم قرن ششم

الدین یوسف استفاده کرده و گـاه ارجاعـاتی بـه قاضـی      و تفسیر پدربزرگش بهاء
مالحمـی   بـن وي کـه اکنـون در دسـت نیسـت و ا     مدشرح الععبدالجبار و کتاب 

داشته که تا کنـون   دالئل التوحیدابوالفضل اثري کالمی به نام . است داده) 536م(
انصـاري و   / 258ـ   257: 4، جتهرانـی : ك.ر(اثري از آن به دست نیامـده اسـت   

  ).700ـ  695: 1390اشمیتکه، 
اي در میان  لمان برجستهبیش از سه نسل عاخانوادة مشهور زیدي که از دیگر 

مرتضـی گیالنـی اشـاره کـرد کـه       بنتوان به خانوادة صالح  ن وجود داشته، میاآن
درباره آنان بر اساس مطالبی بوده هاي عالمان یمنی  همانند خاندان پیشین، دانسته

 الرجـال،  ابـی  بنا(ه کرده است ن ارائاکه مالیوسف حاجی ناصري در خصوص آن
جـز   ،مرتضی اطالع خاصی در دست نیست بنالح در خصوص ص). 217، ص2ج

ششم بوده و وي از عالمان زیدي قرن . یاد شده است» الفقیه«آنکه از او با وصف 
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/ ابوالحسـین . مرتضی اسـت  بنصالح  بنفرزندش محمد  عمده شهرت او به سبب
به دنیـا   608مرتضی ناصري در شب هفتم رمضان  بنصالح  بنالدین محمد  شمس

هرت او به ناصري داللـت بـر پیـروي وي از مـذهب فقهـی ناصـر       ش. آمده است
) باجویـه (بانویـه   بـن طالـب و محمـد    ابی بنمهدي  بهاز استادان او . اطروش دارد
   ).986ص ، 2شهاري، ج (اند  اشاره کرده
باشـد کـه   » علی بنطالب  ابی بنالدین مهدي الفقیه نور«طالب باید  ابی بنمهدي 

بر اساس مشیخۀ  که چنان درگذشته است، 681رجب سال ه پایان پنج روز مانده ب
ابی جعفـر   دیگر استاد محمد بن صالح، یعنی محمد بن، حاجی یوسف ناصريمال

صـالح   بـن محمـد  ). 2ص(درگذشـته اسـت   باجویه کالموتی نیز در همـین سـال   
هـاي   به نـام او چند فرزند داشته . درگذشته است 675مرتضی در رمضان سال  بن

حسن بر کتاب ). 2، صهمان) (714متوفی جمادي االولی (حسین علی، حسن و 
). 217، ص2ج الرجـال،  ابی بنا) (ة اإلبانةيحاشصاحب (داشته است  حواشی االبانة

و حسن نیز فرزنـدي بـه نـام برهـان داشـته      ) 4ص(حسین فرزندي به نام یحیی 
ه معرفـی  عنوان فقیـ  هاي محمد و حسین با از فرزندان برهان دو پسر به نام .است
در خصـوص یحیـی   . انـد  هشتم در قیـد حیـات بـوده   که در قرن ) همان(اند  شده
) 41ص(ظهیرالـدین مرعشـی    تـاریخ گـیالن و دیلمسـتان   صـالح در   بنمحمد  بن

علی کیـا بـه الهیجـان    که سـید  760در سال . جهی آمده استجالب تو اتاطالع
تمـال قـوي همـین    محمد صالحی که به اح بنور زیدي آنجا یحیی  رفت، فقیه نام

خالف دیگـر فقیهـان و عالمـان    است، بـر  صالح بنمحمد  بنفرد اخیر یعنی یحیی 
زیدي الهیجان حاضر به پذیرش امامت او نشد و بـه رشـت رفـت و امیـر آنجـا      
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مذهب بودن امیران  ، مقدم او را گرامی داشت؛ البته با توجه به سنیمحمد تجاسبی
محمـد   بـن یحیـی  1.آور اسـت  تعجـب  محمـد  بـن رشت در آن تاریخ، اقدام یحیی 

به آن  )117، صهمان(اي داشته که ظهیرالدین مرعشی  صالحی در تنهجان مدرسه
  .اشاره کرده است

                                                      
مذهب بـودن   درستی به سنی هاي میانه به نیکویه در بحث خود از مذهب مردم رشت در سده .1

مـذهب   ه مردمان بیه پـیش زیـدي  و امراي اسحاقی در حالی ک) بیه پس(مردمان گیالن غربی 
اند، اشاره کرده و مطالب خوبی را نیز گردآوري کرده اسـت، هرچنـد نتوانسـته هویـت      بوده

استاد ابوجعفر را که نقش مهمی در گسترش اسالم در گیالن غربی داشته، / مذهبی ابوجعفر 
عفر ثـومی  ابـوج ). 232-229، 214، 128-126، 52-48: 1387 نیکویه،: ك .ر. (شناسایی کند
، بـه  )از اسـالم تـا سـالجقه   (ایـران   مذهب بوده و مذهب او در ترجمۀ تـاریخ  فقیهی حنبلی

مادلونـگ در مقالـۀ خـود در    . به خطا حنفی آمده است 182ترجمۀ حسن انوشه، در صفحه 
، در اشاره بـه رواج اسـالم در نـواحی شـمالی     »هاي محلی در شمال ایران سلسله«خصوص 
تر گیالن، احتماالً در همـان حـدود    ی گیالن سفید رود، بخش بزرگبخش غرب«: نوشته است

به تسنن توسط عالمی حنبلی اهل آمل به نام ابـوجعفر ثـومی   ) فعالیت ناصر اطروش(زمانی 
استاد ابوجعفر ـ نامی که بعدها به آن شهرت یافت ـ در رشـت بـه خـاك سـپرده        . گرویدند
هـاي اصـلی    رد، زیارتگاه گردید و از زیارتگـاه مرقد او در محلۀ استادسرا قرار دا. شده است

اي بـر مـزارش بـه سـال      شهر رشت تا اوایل قرن بیستم میالدي بـوده هرچنـد سـنگ کتیبـه    
از ایـن  . علی معرفی کرده است او را نوة پیامبر و برادر رضاعی حسن بن 1009/1600-1601

  . »اند تهناحیۀ گیالن، شماري از فقیهان برجستۀ حنبلی در قرون بعدي برخاس
(Madelung, 1975, vol.4, p.209). 
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  »الناصریات«کاوشی در مبانی نظري سید مرتضی در 

  1*حمیدرضا شریعتمداري

  مقدمه
تر، الفقه  تردید یکی از آغازین آثار فقهی شیعه در گونۀ فقه الخالف یا دقیق بی

این اثر بر محور آراي . ستنوشتۀ سید مرتضی ا مسائل الناصریاتالمقارن، کتاب 
مقدمۀ سید بـر آن نشـان   . ناصر کبیر، نیاي مادري سید مرتضی شکل گرفته است

زدن بـر آراي ناصـر ـ پیشـواي       دهد که ایشان کامالً از این کـار یعنـی تعلیقـه    می
رو ایـن تـألیف هـم     زیدیان ایران در قرن سوم ـ مشعوف و مبتهج اسـت؛ ازایـن    

اي اسـت واال از   مذاهب اسالمی و شیعی و هـم نمونـه  گامی است در راه تقریب 
اگر فقه الخالف را داراي رویکرد جدلی بـدانیم و فقـه   . اي پژوهش فقهی مقایسه

ن  آورد علمی و با هـدف شـناخت    را با روي) اي تر مقایسه تطبیقی یا درست(مقار
را همچـون   الناصـریات نظر صائب و موضع موجه و مدلّل بشناسیم، بهتـر اسـت   

  .، از نوع فقه مقارن به حساب آوریماالنتصاریگر اثر سید مرتضی، د

                                                      
 .قم استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب* 
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مذهبان  کیشان و هم اي، گاه نویسنده از موضع غالب در میان هم  در فقه مقایسه
تر و استوارتري  دهد که دالیل روشن گیرد و موضعی را ترجیح می خود فاصله می

به همین جهت است که  کاري که در این دو اثر احیاناً صورت گرفته است؛. دارد
آشـنایی بـا   . طلبانه و رویکردي تقریبی دانسـت  اي حق توان گونه فقه مقارن را می

اندیشـی یـا     مواضع، مبانی و دالیـل رقیـب، ذهـن محقـق را از هـر نـوع توطئـه       
سازد و داد و ستد علمـی   انگاري در خصوص دیگران و دیگرباوران دور می ساده

کند و راه را براي رسیدن به مواضع مشترك یا  یرا جایگزین مخاصمه و مجادله م
  .سازد کم معذوردانستن همدیگر در مواضع فقهی و کالمی هموار می دست

شود که کمتر شناخته  اي نصیب جریان یا مذهبی می بیشترین منافع آثار مقایسه
گونـه کـه مقدمـه سـید       آن. شده و یا متهم به شذوذ، تفرد و خـرق اجمـاع اسـت   

دهد، شیعه امامیه متهم به مخالفت با اجماع مسـلمانان   نشان می تصارانمرتضی بر 
 انتصـار بوده است و تالش براي زدودن این شبهه بـوده کـه سـید را بـه تحریـر      

اي هم شمار همراهان  در یک اثري مقایسه) 1: 1391سیدمرتضی، . (واداشته است
انزواي علمی  رفت از عزلت و شود و طبعاً مایۀ برون یک موضع علمی روشن می

گردد و هم در طرح و نیز سنجش ادلۀ موافقان و مخالفان میزان قـوت علمـی    می
  .شود آن موضع نمایان می

ن و تقریبی بودن،  و دیگر آثار مقایسه ناصریات ايِ سید مرتضی، عالوه بر مقار
شوند که جرئـت اجتهـاد و    در شمار اولین آثار اجتهاديِ تشیع امامی محسوب می

سازند؛ البته اجتهـاد ـ نـه بـه ایـن لفـظ کـه بـا          نباط شیعی را عیان میقدرت است
مضمونش ـ پیش از این جاي خود را در تشیع باز کرده، و با آثار گذشتگان چون  
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 جنید اسکافی اولین فتوحات خود را رقم زده است و حتـی   عقیل عمانی و ابن ابن ابی
ذان نیشابوري نیز خداوندان از آن، یونس بن عبدالرحمن قمی و فضل بن شا  پیش

اند؛ اما اجتهاد مصـطلح و   اجتهاد ـ و البته همچون ابن جنید متهم به قیاس ـ بوده  
  .مقبولِ جامعۀ علمیِ شیعه را شیخ مفید ارائه کرد و سید مرتضی رونق داد

کوشد مواضع فقهـی   اش می مانده  سید شریف مرتضی در چند اثر فقهیِ برجاي
چارچوب ضوابط اصولی و منابع رواییِ مقبول شیعه، بلکه بنا  شیعه را نه صرفاً در

و حتی به تصریح خـود سـید،   . به ضوابط و منابع مقبول مذاهب رقیب اثبات کند
اش که یا تمام نشده یا به دست مـا نرسـیده اسـت     اي ایشان در برخی آثار مقایسه

ي نیز به سود حتی از باب معارضه، از قیاس مقبول اهل رأ) مسائل الخالفیعنی (
آنچـه در ایـن   ). 446: 1997سیدمرتضـی،  . (آراي فقهی خود بهـره گرفتـه اسـت   

شود، کندوکاوي است در مبانی نظريِ ادلـه و مسـتندات جنـاب     نوشتار دنبال می
ویـژه    اي ایشـان بـه   نگاهی به دیگر آثار مقایسه  با نیم( ،الناصریاتسید مرتضی در 

  .صل بحث، مطالبی تمهیدي نیز تقدیم خواهد شدالبته پیش از ورود به ا )االنتصار

  دربارة ناصرکبیر

گونـه کـه در خصـوص      آید ـ وهمـان    گونه که از نامش برمی  همان الناصریات
ویژه آثار شیخ مفید و دیگر آثار سید مرتضی معهود اسـت ـ     مکتوبات آن دوره، به

  .کتاب داردگیري این  حاوي اشارتی است به نام کسی که نقشی در خور در شکل
ابومحمد حسن اطروش، ملقب به الناصر للحـق و معـروف بـه ناصـر کبیـر و      

و سومین فرمانرواي علویـان طبرسـتان در    ×ناصر اطروش، از نسل امام سجاد
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شدن مردمـان دیلـم و    آوردن و البته شیعی   سدة سوم هجري و عامل اصلیِ اسالم
پس از کوچیدن به طبرستان،  در مدینه تولد یافت و 230او حدود سال. گیالن بود

دورانی را در رکاب حسن بن زید و برادرش محمد بن زید از والیـان حسـنیِ آن   
حاکم جستانی  287و پس از درگذشت محمد بن زید در سال . ناحیه سپري کرد
ناصر با جلب نظر دیلمیان توانست ضـمن  . ن منطقه دعوت کرد دیلم ناصر را به آ

ط   ز و نشیبچیرگی بر دیلم، پس از فرا هاي فراوان سرانجام بر همۀ طبرستان مسلّ
بگـذارد و هـم      اش هم نام نیکی را از خـود بـر جـاي    شود و در دوران زمامداري

  .گذار جریانی فکري و مکتبی فقهی در میان زیدیان ایران شود پایه
اش محــور نقــض و ابــرام ســید مرتضــی در  ناصــر اطــروش کــه آراي فقهــی

سیدمرتضـی  . مادري سید و شخصیت مورد احترام اوسـت است، جد  الناصریات
هـاي ایـن فاضـل     ریزي و استوارسـازي دانـش   ترین فرد براي پی خود را شایسته

سید نسبت خود را از ناحیۀ مادرش ) 62: همان. (داند  برجسته، یعنی ناصرکبیر می
دختـر  فاطمه : رساند گونه می  فاطمه به ناصر و از ناصر به شجرة مبارك امامت این

ابومحمد حسن ملقب به ناصر، پسر ابوالحسین احمد صاحب سپاهیان پدر، پسـر  
ابومحمد حسن معروف به ناصرکبیر، پسر ابوالحسن علی، پسر حسن، پسر علـی،  

  .×پسر اشرف، پسر امام سجاد
: کنـد  را دیده، او را چنین وصـف مـی  ) صغیر(اش ناصر  سید پدربزرگ مادري

مـورد تعظـیم و   ، نیـت، نیکوسـیرت    طینت، خـوش  اكمدار، پ نیکوکار، فاضل، دین
تکریم و داراي منزلت ویژه در روزگار معزالدوله و پس از وي به دلیـل جاللـت   

. بـود ) پسر معزالدوله(نسب و مکانت خودش؛ زیرا وي پسرخالۀ بختیار عزالدوله 
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در حقیقت ابوالحسین احمد با ازدواج با دختر سهالن سـالم دیلمـی از خانـدانی    
وي زمـانی کـه پـدر سـید     . شـود  گ و شریف در دیلم، باجناق معزالدوله مـی بزر

شود ـ در سـال    گیرد ـ یا کنار زده می  مرتضی از نقابت علویان در بغداد کناره می
  .یابد وفات می 368شود و سرانجام در  دار این منصب می عهده 362

به نیکـی و   سید مرتضی از دیگر نیاکان خویش ـ قبل و پس از ناصرکبیر ـ نیز  
گونه تعبیر   کند و در خصوص جد اعالیش ناصر کبیر این با ذکر مناقب آنها یاد می

تـر اسـت و    فضیلت وي در علم و زهد و فقاهت از خورشید تابان روشن: کند می
هموست که اسالم را در دیلم رواج داد تا مردمان آن دیار بدو هدایت گشتند و با 

گرداندند و سیرة نیکـوي وي فراتـر از آن    دعوت وي از ضاللت و جهالت روي
  .است که در شمار آید و آشکارتر از آن است که نهان بماند

بیان این مناقب از زبان سید مرتضی ضمن آنکه گویاي شرافت نسب سـید از  
عمـري   علوي طرف مادراست ـ عالوه بر جاللت نسبش از ناحیۀ پدر که به تعبیر 

القدرترین خاندان از نسل امام   جلیل) 125:مريع( المجدي فی انساب الطالبیندر 
ـ  ×کاظم نمایانگر میزان رواداري سید در قبال کسانی است که قطعاً  بوده است 

. انـد  جمعی از آنان و از جمله ناصر کبیر بر مـرام و مسـلکی غیـر از امامیـه بـوده     
گفته  رغم گفتۀ برخی از بزرگان شیعه از جمله نجاشی که سربسته دربارة ناصر  به
ـ و با وجود شواهد مختلفـی کـه بـراي    ) 56: 1432نجاشی، (» مةکان یعتقد االما«

مذهب بوده  بودن ناصر گردآوري و ارائه شده، تردیدي نیست که وي زیدي   امامی
 205ناصر کبیر در مسئله . جست الناصریاتبهترین شاهد را باید در همین . است

ها امامت وي آسیبی  و اینکه با این لغزشاز خطا یا نسیان امام در برخی احکامش 



 251  »الناصریات«کاوشی در مبانی نظري سید مرتضی در 

 

ضـرورت عـدم مخالفـت امـام متـأخر بـا        207بیند، سخن گفته و در مسئله  نمی
هـذه  «: اسـت   سید در ذیل اولـی گفتـه  . اجتهادات امام متقدم را مطرح کرده است

التتقدر علی مذاهبنا ألنا نذهب الی أن االمام یجب ان یکون معصوماً مـن   لةالمسأ
هـذه  «: اسـت   و در ذیل دومـی گفتـه  ) 442: 1997سیدمرتضی، (» خطأ کل زلل و

انما تتفرع علی غیر اصولنا ألن من اصولنا أن االمام معصوم و أنه الیحکـم   لةالمسأ
این تعلیقـات سـید   . »باالجتهاد الذي یجوز أن یقع الخالف فیه بل بالنص و العلم

جـاي هـیچ نـوع تأویـل و      مبنی بر ناراست بودن این مواضع بنابر اصول امامیـه، 
مذهب نبوده و سید نیـز بـه ایـن نکتـه      گذارد که ناصر امامی تردیدي را باقی نمی

  .تفطن و اذعان داشته است
در پاسخ به این اشکال ) 4: 1391سیدمرتضی، ( انتصارسید مرتضی در مقدمه 

است؛ چرا   حق ‘صادقیناگر دعاوي شیعیان در خصوص مذاهب «: کهمخالفان 
مـذاهب سـلف مـا     ،طور که شیعیان  شناسیم، همان یشان این مواضع را نمیما از ا

الزم نیست افراد غریبه «: گوید  یم ،»دانند یعنی ابوحنیفه و شافعی و دیگران را می
و دور دربارة مواضع یک عالم همانی را بدانند که اصحاب و خواص و مالزمـان  

را که براي اصحابش معلوم بـوده  ما نیز بسیاري از مواضع ابوحنیفه . دانند وي می
 هم طبیعی است که مواضعی را بدانند که دیگـران از  ‘خاصان صادقین. دانیم نمی

مذهب و موضع ناصر کبیر همـان   بر این مبنا بهترین منبع شناخت. »خبرند آنها بی
نوشتۀ ابوالحسین ( الحاصر فی فقه الناصراصحاب و مریدان زیدي وي هستند که 

در (و االبانـه  ) در بیان آراي فقهی وي به قلم ابوالقاسم بسـتی ( وجزالم، )هارونی
در کالم زیدیه نیز از البساط . اند را نوشته) تبیین فقه ناصر به قلم ابوجعفر هوسمی
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  .آثار منسوب به ناصر است که عبدالکریم احمد جدبان آن را چاپ کرده است

  هاي الناصریات ویژگی
 الناصـریات اسـتنباطات و مباحـث فقهـی     شناسـی  پیش از پرداختن بـه روش 

  :بجاست به چند ویژگی این کتاب اشاره کنیم
هـا و   جاي کتاب نشان داده است که به آراي مذاهب، نحلـه   مؤلف در جاي. 1

فقیهان دنیاي اسالم اشراف کاملی دارد؛ ضمن آنکه شأن علمـی و حرمـت رأي و   
بزرگان مذاهب فقهی نقل شده  سید به آنچه از. دارد موضع آنان را کامالً پاس می
سناد دیدگاهی به یک فقیه به یا مشهور است نیز بسنده نمی ماننـد یـک     کند و در ا

کند؛ مثالً در جـایی تصـریح    خبرة اختالف الفقها نظر کارشناسی خود را اعالم می
آنکه خالف این حکم را از شافعی نقل کرده، در مورد وي دچار وهم و «: کند  می

ها از ابوحنیفه متفـاوت اسـت؛    نقل«یا ) 97 :1997سیدمرتضی، (» ستخطا شده ا
و «یـا  ) 177 :همـان (» ...اند کـه  گونه حکایت کرده  ولی برخی از محققان از او این

 :همـان (» ]الشـیبانی [حسـن    و هو قول محمد بن... حنیفه انه الصحیح من قول ابی
: همـان (» حنیفـه  افـق البـی  عن مالک و االشبه أنـه مو  اتيالرواو اختلفت «یا ) 78

  ).306: همان. (»و هو قول الشافعی فی اصح قولیه«یا ) 107
هاي فراوانی از حسن بن صالح بن حی، از سران بتریه دارد؛  همچنین نقل قول

هم مشهود است و این نشانگر پرکاري فقهی حسن و منزلت  انتصارکاري که در 
  ...)و 133، 109، 103، 92، 69: همان: ك.ر. (علمیِ او نزد فقهاست

و صحابه و تابعـان و  ) 259: مثالً همان(جاي کتاب به نظر سلف  سید در جاي
 انتصـار اشاره دارد و البته در مقدمـۀ  ) 338و  306: مثالً همان(حتی تابعان تابعانِ 
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یکی آنکه هرگز میان سلف در همۀ مسائل وفاق : به دو نکتۀ مهم توجه داده است
و ثانیاً همـۀ مـذاهب و مواضـع فقهـی داراي     ) 3: 1391، سیدمرتضی(نبوده است 

اتخـاذ  ) مثل قیاس(هایی  سلف و پیشینه نیستند و برخی از آنها مسائلی یا به شیوه
توان براي آنها نشـان داد، مثـل مواضـع فقهـی      اند که هیچ سلفی نمی موضع کرده

جریـر  و متفردات ابن حنبـل، داوود ظـاهري و محمـدبن    ) همان: ك.ر(ابوحنیفه 
: ك.مثالً ر(بیت که فراتر از اجماع امامیه است   اشاره به اجماع اهل) همان. (طبري

طور که موضع   نیز جالب توجه است؛ همان) 269و  244، 75: 1997سیدمرتضی، 
هاي درونیِ امامیـه نیـز کـه دأب سـید در آثـار       گیري و تعریض نسبت به جریان 

مثالً نسبت به مـتکلم ـ مجتهـدانی چـون     مختلفش، است نباید از نظر دور بماند، 
 :1391سیدمرتضـی،  :ك.ر(و ابن جنید اسکافی ) 405:همان: ك.ر(فضل بن شاذان 

  ).338 :1997، سیدمرتضی :ك.ر. (ها و نیز قمی) 242و  241، 237
الي مباحث و مباحثات فقهی خود به مبـانی اصـولیِ خـود ـ و      سید در البه. 2

استصحاب و بناگذاشـتن و  : ی دارد، مواردي چونامامیه ـ اشارات در خور توجه 
اصالت نفی وجوب و اینکـه تـا شـرعی و    ) 139:همان(ماندن بر یقین سابق،  باقی

و ) 178و  147:همـان (اي نباشد، باید بنا را بر نفی وجـوب گذاشـت    دلیل شرعی
) 208: همـان (حتی فراتر آنکه در هر فعلی، اصل عدم وجود شرع و تشریع است 

و در عین حال، آنجا که اشتغال یقینی ) 108: همان(بر اصالت برائت ذمه و تأکید 
پیش آمده، باید به احتیاط تمسک جسـت تـا برائـت یقینـی حاصـل شـود مـثالً        

/ 232و  208: همـان : ك.و ر 214: همـان ( .»فی ذمته و ال تسقط اال بیقین ةوالصل«
  ).40 :1391سیدمرتضی، 
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و ) 149 :1997، سیدمرتضی(امر بر وجوب داللت ظاهر : نیز از این قبیل است
انـد؛   کرده اینکه صحابه، تابعان و تابعانِ تابعان اوامر شرعی را بر وجوب حمل می

عنـه و مسـتلزم    صرف نهی و ظاهر نهی مقتضیِ فساد و بطالن منهی) 306: همان(
؛ نهی متوجه و شامل ساهی و غافـل نیسـت؛   )208: همان(نفی اجزاي آن نیست، 

و مبطل تکلیف است و نهی و تکلیف متوجه عامد و هر کسی اسـت کـه   زیرا سه
فحصره بعـدد  (مفهوم عدد و حصر عددي؛ ) 238: همان(بتواند از کاري بپرهیزد؛ 

امر مطلق از لحاظ لغـوي امـر مطلـق    ) 275: همان) (یدل علی ان ما عداه بخالفه
د و در ایـن  رسان طور که تراخی را هم نمی  مقتضی و موجب فوریت نیست؛ همان

ولی بنا به شـرع، قطعـاً بایـد    ) وذهبنا الی أنه علی الوقف(خصوص ساکت است؛ 
طور که بـراي قطـع عـذر بایـد آن را بـر        امر مطلق را بر فوریت حمل کرد؛ همان

) ال یقتضـی ظـاهره وجوبـاً وال نـدباً     لفظهو ان کان فی وضع (وجوب حمل کرد؛ 
ده باشد و آنچه از آن فعـل نفـی شـده    هرجا که نفی بر سر فعلی آم) 306: همان(

توان حمل آن بر نفی اجزا را سـزاوارتر از نفـیِ فضـل دانسـت،      معین نباشد، نمی
و  قـة ال صد«یا » لجار المسجد االّ فی المسجد ةال صال«که در مأثوراتی چون   چنان

آنچه نفی شده فضیلت و افضلیت نماز همسایۀ مسجد در خارج » ذورحمٍ محتاج
. دادن صدقه به غیر از ارحام بـا وجـود خویشـاوندان محتـاج اسـت      از مسجد و

  ).321: همان(
از سـوي  به نبود موضـع روشـنی    سید مرتضی در موارد و مسائل متعددي. 3

آنجا که ناصر میان ورود آب بـه  . است  اذعان کردهامامیان در خصوص آن مسائل 
در ایـن  «: کنـد  مـی گذارد، سید تصریح  نجاست و ورود نجاست به آب فرقی نمی
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تـا  «: گویـد   و در ادامـه مـی  » شناسم خصوص نص و تصریحی از اصحابمان نمی
وقتی که امکان تأمل در این موضوع فراهم شود، عجالتاً صـحت موضـع شـافعی    

یـا در  ) 72: همـان (» آیـد  در نظـرم قـوي مـی   ] گـذارد  که میان این دو فـرق مـی  [
ـ و ناصـر بـه جـواز      خصوص جایی که نه آبـی یافـت شـود و نـه خـاك تمیـز      

کند و اگر پس از انقضاي وقت نمـاز، آب یـا    نمازخواندن بدون طهارت حکم می
کند اصحاب مـا در   خاك را یافت اعادة نماز بر عهدة او نیست ـ سید تصریح می 

نمایـد، در ایـن    این مسئله نص صـریحی ندارنـد و آنچـه در نظـرش قـوي مـی      
شـدن آب یـا     ت؛ اما به مجرد یافـت نماز بر او واجب نیس«: کند خصوص بیان می

باید نماز را قضا کند، هرچند وقـت نمـاز گذشـته باشـد و ایـن همـان        خاك، می
  )161: همان. (»مذهب ابوحنیفه است

در : دهد سید در این مسائل نیز از نبود موضعی روشن در میان امامیان خبر می
) 173: همـان (شـود؛   صورت تولد دوقلو، نفاس از هنگام تولد دومی شـروع مـی  

؛ )208: همـان (جـزو نمـاز نیسـت؛     دادن االحرام جزو نماز است و سـالم  ةتکبیر
شـناخت میـزان   ) 355: همـان (برگشت از ظهار همان اراده و نیت تماس اسـت؛  

لم شرط است سید در مسئله اول و سوم، نظر ) 369: همان. (سرمایه در صحت س
  .پذیرد را میابوحنیفه و در مسئله دوم و چهارم نظر شافعی 

وبیش مهم و مبتالبه هستندــ    که کم  عالمان امامی در خصوص این مسائل  اینکه
که در دسترس فقیه بزرگی مثـل سـید مرتضـی باشـد،      اند  موضعی روشن نداشته

دهد که سـابقه و دامنـۀ اجتهـاد و تفریـع یـا        شاید این نکته را در ذهن خطور می
مچـون دیگـر مـذاهب اسـالمی ـ از امامیـه       تدوین اجتهادات در میان زیدیان ـ ه 
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آنچه در اینجا جالب است اینکه ذوق استنباطی سـید مرتضـی    1.بیشتر بوده است
  .در این مسائل، فتاواي ابوحنیفه و شافعی را پسندیده است

برخی آراي خاص یا شـاذ   ناصریاتدر میان مجموع مواضع فقهیِ سید در . 4
ز این فتواها سید مـدعی اجمـاع نیـز شـده     در برخی ا. برانگیز شده است او بحث
دلیل مـا  ... در نزد ما ازالۀ نجاست با مایع پاك و لو آب نباشد، جائز است«: است

این نظر برخالف فتواي ناصر و موافـق بـا   ) 105: همان. (»...اجماع امامیه است و
اي سـخن   سـید در مواضـعی دیگـر بـه گونـه     . فتواي ابوحنیفه و ابویوسف است

آنچـه در نـزد مـا    «: شـود  که از آن، اتفاق دیگر فقهاي امامیه استظهار میگوید  می
درست است این است که عمره در طول عمر آدمی فقط یک بار واجب اسـت و  

در ] و رشـید [به نظر مـا زن عاقـل   «) 306: همان(؛ »باشد مازاد بر آن مستحب می
رآورد یا کسی را تواند خود را به عقد دیگري د ضع خود از والیت رهاست و میب

سید در ادامـه در خصـوص همـین    ) 320:همان. (»براي تزویج خودش وکیل کند
در نظر سـید حتـی بـا    ) 321: همان. (کند مسئله به وجود اجماع امامیه تصریح می

باز هم زن نیازمند اذن ولی نیسـت؛ چـون   » ال نکاح اال بولی«وجود روایاتی چون 
 تیار خودش است؛ پس عقدش بدون والیـت زن در اینجا خودش ولی و صاحب اخ«

  ).323: همان. (»شود هم بر زن نیست و لفظ ولی مثل وصی هم بر مرد اطالق می
 اش به ندرت از مبانی کالمیِ خود ـ و امامیـه ـ    سید مرتضی در مباحث فقهی. 5

آنجا که بحث از استحقاق شفعه توسط فاسق ـ بنابر اسباب  . نیز سود جسته است
                                                      

  . اند گوشزد کرده ناصریاتزادة خراسانی در مقدمه خود بر اهللا واعظ  این نکته را آیت. 1
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در نزد ما، فاسق . هر فسقی کفرآور نیست«: کند آید، تصریح می میان میمجاز ـ به  
در حال فسق نیز مؤمن است و ایمان و فسق در او جمع شـده، وي مشـمول هـر    

باشد و هر خطابی که شامل مؤمنان است، آنانی را که بین فسق و ایمان  دو نام می
الن حقوق او از قبیل دین چگونه فسق او مایۀ بط. گیرد اند نیز در بر می جمع کرده

شـود، امـا حـق او از شـفعه را باطـل       و امامت و قیمت کاالي فروخته شده نمـی 
  ).376: همان(» !سازد؟ می

مخالفان ما با پذیرش عول، بـه  «: گوید سید در بحث عول در فرائض ارث می
اند که با حکمت، عـدل و صـفات نیکـویش     خداي متعال چیزهایی را نسبت داده

که در مال چیزي فـرض و الـزام شـود کـه از     ] عقالً[زیرا جایز نیست  سازد؛ نمی
سید ذیـل  ) 404:همان. (»این سفاهت و بیهودگی است. گنجایش مال بیشتر است

این درسـت  «: گوید فتواي ناصر مبنی بر حرمت نماز در مکان و لباس غصبی، می
عدودي ـ  است و همین موضع همۀ اصحاب ما و متکلمان از اهل عدل ـ به جز م 

دانـد   دهد که به خداي متعال با کاري کـه مـی   آیا هیچ عاقلی اجازه می... باشد می
دهد کـه تصـرف غاصـب در     عقل گواهی می... زشت و گناه است، تقرب بجوید

  ).206: همان. (»مکان غصبی قبیح است، چون ظلم است
یـد  را هـم با ) در بحث مـذهب ناصـر کبیـر   (گفته   به این موارد، دو مورد پیش

افزود که سید دیدگاه فقهیِ ناصر را به دلیل ناسازگاربودنش با مبانی کالمیِ امامیه 
در بحــث از اینکــه در ) 445و 442: همــان: ك.ر. (کنــد در بحــث امامــت رد مــی

نبودن امام جماعت، نماز وي و نیز نماز مأمومان باطل است و باید  صورت طاهر
دالل مخالفان به ایـن نقـل ابـوهریره را    اعاده شود، سید ضمن تأیید این فتوا، است
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سپس نمـازش را  . پیامبر با مردم در حالی که جنب بود، نماز گزارد«: کند  بیان می
گوید سعید بـن مسـیب    سید در پاسخ می. »اعاده کرد؛ ولی مأمومان اعاده نکردند

ایـن  ) 244: همـان . (همین روایت را نقل کرده و از اعادة مأمومان خبر داده است
نقل حاکی از سهو پیامبر اکرم در نماز است که قطعاً مورد قبول سید مرتضـی   دو

رو بوده که بحث در اعاده یا عـدم    نگرفتن سید در اینجا قاعدتاً ازآن  موضع. نیست
ـه بـا    اعادة مأمومان بوده، نه امکان یا عدم امکان سهو پیامبر و نیز اینکه در محاج

وي است ـ ولو به واقع درسـت یـا مقبـول مـا      توان به آنچه مورد قبول  رقیب می
که پس از این خواهیم گفت و سید خودش نیز در پایان   نیست ـ استناد کرد، چنان 

کتاب یادآور شده، اساساً استناد فراوان در این کتاب به خبر واحد که به نظر سید 
در اثبات حکم منقول و شرعی قابل استناد نیست، از بـاب معارضـه و کاربسـت    

  )446: همان: ك.ر. (هاي مورد قبول رقیب است تداللاس

  منابع استنباطات فقهی سید مرتضی
 هـایش  ها و رسـاله  و دیگر کتاب انتصار، همچون ناصریاتسید مرتضی در کتاب 

در فقه الخالف خواسته و کوشیده ـ و موفق هم شده ـ است که به دالیـل مـورد     
ـ استناد کند؛ و ازاین رو بارها بـه  قبول دیگر مذاهب ـ اعم از شیعی و غیر شیعی   

استناد جسته، آن ) 1391سیدمرتضی، : ك.ر(گردان است   خبر واحد که از آن روي
بـه روایـات    هم روایاتی نبوي که عمدتاً فقط از طرق اهل سنت نقل شده است و

مـثالً  . (شمار اسـتناد کـرده اسـت    بیت ـ از طریق شیعه ـ به طور انگشت    ائمه اهل
با این همه، ...)  ةمختلفو قد روي اصحابنا من طرق : 93: 1997رتضی، سیدم: ك.ر
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در اغلب مسائل از تصریح به یکی از ادلۀ مقبول یا خـاص امامیـه، یعنـی اجمـاع     
  .گاه دریغ نکرده است  امامیه هیچ

قـدر    استناد سید به اجماع امامیه ـ و تصـریح بـه حجیـت آن نـزد شـیعه ـ آن       
االجمـاع  «، »اجماع متقدم«رها و بارها از تعابیري چون پرشمار است که خود او با

بهره جسـته اسـت؛ البتـه در    » االجماع المتردد«و» االجماع المتکرر«، »المقدم ذکره
همۀ این موارد در کنار اجماع امامیه از بیان دالیل دیگري که مـورد قبـول رقیـب    

  .است نیز غفلت نکرده است
اییِ تمسک پرشمار وي به آن را در ایـن  جایگاه اجماع نزد سید مرتضی و چر
شدن بایستگیِ توسل سید بـه    براي روشن. نوشتار مورد کندوکاو قرار خواهیم داد

باید تصویري کلی، جامع و دقیق از منابع تفکر دینی ـ و فقهـی ـ از نگـاه      اجماع 
  :ایشان به دست دهیم

سـتنباط ـ چـه در    روشن است بنابر اسـتقرا، منـابع موجـه ا    :منابع چهارگانه. 1
زا  معرفـت  فروع اعتقادي و چه در فروع فقهی ـ فراتر از این چهار یـا پـنج منبـعِ    

 ،)سنت پیامبر براي اهل سنت، و سنت پیامبر و ائمه براي شیعیان(کتاب، سنت : نیست
این منابع چهارگانـه از دیربـاز مـورد    ) یا قیاس در نظر اهل سنت. (اجماع و عقل

 )119: 2، 1981عسکري، ( االوائلابوهالل عسکري در . تقبول اهل سنت بوده اس
کند که منـابع معتبـر معرفـت دینـی را      عطا را نخستین کسی قلمداد می واصل بن

ترین نصی که در شیعه نـاظر بـه ایـن     قدیمی. قرآن، سنت، اجماع و عقل دانست
ی الت ةعلی الضرور مةاجماع األ«: است ×چهار منبع است، منسوب به امام کاظم
من کتاب اهللا مجمع علی تأویلها و  ةداللـ .. یضطرون الیها باالخبار المجمع علیها و
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 صّـة مجمع علیها ال اختالف فیها او قیاس تعرف العقول عدلـه و ال یسـع خـا    سنة
 /52 :1382مفیـد،   /300: 1974حرانـی،  ( .»و عامتها الشک فیه و االنکار لـه  مـة األ

  )234 :1386، مدرسی
ادریـس    عالم شیعی را که به این چهار منبع تصـریح کـرده، ابـن    معموالً اولین

دانند؛ ولی یک قرن پیش از وي ابوالفتح کراجکی  می) 46: 1، 1410حلی، ( حلی 
مـن   بـة يالغو یجب ان تؤخذ معالم الدین فـی  «: است   تصریح کرده کنز الفوائددر 
و مـا   االئمـة اهللا و عن  لعن رسو ةالعقل و کتاب اهللا عزوجل واألخبار المتواتر ادلّة

 و البته در ادامـه ) 215: 1985کراجکی، (» ة و اجماعها حجةيالطائفة االماماجمعت علیه 
فأما عند ظهور االمام فانه المفزع عند المشکالت و هو المنبه علـی  «: تصریح دارد

بنـدي سـخنان سـید     البته خواهیم دید که جمـع ) همان. (»القطعیات کما کان النبی
 ی ـ که استاد کراجکی بوده ـ نیز به همین چهار منبع رهنمون خواهد شد؛ پـس   مرتض

پیش از او شیخ مفید . باید نام او را در طرح این منابع بر نام کراجکی مقدم داشت
کرد و  ، اصول احکام شرع را در کتاب و سنت پیامبر و ائمه خالصه میالتذکرهدر 
  )15: 2مفید، . (دانست ن و اخبار میهاي رسیدن به این منابع را عقل، زبا راه

 ناشده بودن قرآن، حجیت ظواهر، و مرجع  تحریف :حجیت و مرجعیت قرآن .2

قم و  کم در قرن چهارم و پنجم، عالمانِ آن براي تأیید صحت حدیث، دستبودن   
آنچه احیاناً در محافل شیعی مورد بحث و در معـرض اخـتالف   . است  بغداد بوده

  .تخصیص یا نسخ آیاتی از قرآن به وسیلۀ خبر واحد و اجماع بود نظر بود، امکان
در خصوص روایات، هم میان شیعه و سنی و هم در درون محافل  :احادیث. 3

. گرایان اختالفات زیادي وجود داشته است گرایان و نص  شیعی و سنی میان عقل
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بـاب   در شیعه اگر در خصوص احادیث متواتر کمتر بحث و اختالفـی بـوده، در  
ها خبر واحد صحیح ـ به   اي بوده است؛ مثالً اگر قمی بندي جدي خبر واحد جبهه

اصطالح قدما ـ را در همۀ مسائل اعتقادي و فقهی قبول داشتند و پـس از احـراز    
ایمان و وثاقت راوي، همۀ احادیث منقول از وي یـا مکتـوب در اصـول، کتـب،     

ویژه شیخ مفید و   ها به ان بغداديپذیرفتند، در می مصنفات و جوامعش را یکجا می
ال «: سید مرتضی در خصوص خبر واحد، این جمله بسیار معروف و پرکاربرد بود

ال یجـب  «: 123و 57: 1372، مفیـد : ك.مـثالً ر . (»ال یوجب علماً و ال عمالً/ یفید
اخبار اآلحاد و ال یجوز ألحد ان یقطع بخبر الواحد فـی   العلم و ال العمل بشی من

  )»االّ أن یقترن به ما یدل علی صدق راویه علی البیان الدین
هاي سید مرتضی در این باب، هم در شمار و هم در صراحت گفتار به  عبارت

جوابـات المسـائل   در . اي است که تاب هیچ نوع تردید یا تـأویلی را نـدارد   گونه
زیرا نـه   عمل به خبر واحد را در دین باطل دانستیم؛«: گوید می الموصلیات الثالثه

و الزم دانستیم که عمل در پی علم باشد؛ . شود و نه عملی را  علمی را موجب می
شـود، گمـان بـه     زیرا خبر واحد، اگر عادل باشد حداکثر چیزي را که موجب می

. تواند دروغگو باشـد  اش مظنون باشد می راستگویی اوست و کسی که راستگویی
است که از فساد یـا عـدم صـالح آن     کردن به کاري  پس عمل به خبر واحد اقدام

فی الرد علـی اصـحاب    لـة رسا«همو در ) 204: 1405سیدمرتضی، . (»ایمن نیستیم
شـود   خبر واحد نه موجب علم می«: گوید می ) 2مندرج در رسائل، جلد (» العدد

شود و هرچند افـراد عـادل موثـق آن را نقـل      ن حاصل می و نه قطعی به صحت آ
 و اخبار اآلحـاد عنـدنا التوجـب   «) 30: همان(» ه آن جائز نیستکرده باشند باز علم ب
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  )60: همان. (»علماً و ال عمالً و ال یصح االستدالل بها علی حکم من األحکام
نکردن به   اي در ابطال عمل به خبر واحد تألیف کرده و در آن، عمل سید رساله

 لم الضروري حاصلالع«: خبر واحد را از ضروریات و شعارهاي امامیه دانسته است
بخبر ال یوجب العلـم و   عةياو موافق بأنهم الیعملون فی الشر مةلکل مخالف لإلما

شبیه همین موضـع و تعبیـر را   ) 309: همان. (»أنّ ذلک صار شعاراً لهم یعرفون به
 الناصـریات تـوان یافـت، از جملـه در همـین      در دیگر آثار سید مرتضی نیـز مـی  

  .)61و  45، 39ص( اراالنتصو ) 446ص(
شـود کـه تفسـیر سـید      تر مـی  گاه سخت عملیات استنباط آن :شرط عدالت. 4

عـدالت در نظـر   «: الروایه است ببینیم که شرط راويِ مقبول» عدالت«مرتضی را از 
ما مقتضی آن است که خبردهنده در اصول و فروع، به حـق معتقـد باشـد و ایـن     

بـر موسـی بـن    ] کننـدگان  قـف و[مقتضیِ امتناع عمل به اخباري است که واقفیـه  
: 3، 1405، سیدمرتضـی . (»انـد  بـودن وي نقـل کـرده     و معتقد به مهدي ×جعفر
  :به نظر سید) 310
، خـالی از واقفیـان   ]امامیـه [مستندات بخش عظیم و اعظم و بلکه همـۀ فقـه   «

نیست و اینان یا اصل این اخبار هستند یـا راوي آنهـا کـه دیگـران از آنهـا نقـل       
این راویان از غالیان، خطابیان، مخمسـه و اصـحاب فـالن و بهمـان      اند و یا کرده

استثنا ـ به جز ابـوجعفر    ها همۀ آنها بی هاي مشبه و مجبرّ و قمی هستند یا از قمی
راسـتی    بـه ... ـ پیش از این اهل تشبیه و جبر بودنـد ] شیخ صدوق) [ره(بابویه   ابن

اقفی یا غالی یا قمی اهل تشبیه و کدام روایت است که در اصل یا فرع آن، هیچ و
  )310:همان. (»تک این احادیث را بررسی کنیم باید تک. جبر نباشد
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نهد و ایمان تقلیديِ دور از نظـر و اسـتدالل را در    سید در ادامه پا را فراتر می
ثـم لـو سـلم خبـر     «: شمرد حکم جهل و منافیِ عدالت و مانع پذیرش روایات می

و  حجـة یکن راویه االّ مقلّداً بحتاً معتقداً لمذهبـه بغیـر    احدهم من هذه االمور لم
جاهل باللّه تعالی الیجوز ان یکون عـدالً   ةياالمامدلیل و من کانت هذه صفته عند 

  )315: 2ج همان،: ك.و نیز ر 310:همان. (»عةيالشروال ممکن تقبل اخباره فی 
 سق، به معنا و مقتضـیِ بودن از ف شده در راوي عالوه بر دور بنابراین عدالت شرط

بودن مبانی دینی و اعتقادي نیز است و حتی باورمندي به  باوري و نیز عقالنی حق
  )همان: ك.ر. (قیاس در دین، نافی عدالت و مانع پذیرش حدیث است

دانـد و   البته سید ـ همانند بسیاري دیگر ـ در خبر متواتر عدالت را شرط نمـی   
. دانـد  آوري آن نمـی  گیري تواتر و علم  ع شکلحتی نقل فاسق و بلکه کافر را مان

سید در پذیرش خبر متواتر و حتـی احـراز تـواتر در همـۀ طبقـات      ) همان: ك.ر(
  )339: همان: ك.ر. (کند گیري نمی روایت نیز سخت

دانیم که سید مرتضی همچون اسـتادش شـیخ مفیـد     همچنین می :نفی قیاس. 5
 الموصلیات الثالثهسید در . داشته استستیز شدیدي با قیاس و اهل قیاس در شیعه 

شمرد و دلیل بطالن ایـن دو را   در کنار خبر واحد، عمل به قیاس را نیز مردود می
ـ نه امتناع عقلیِ تعبد به آنها که نبود مجوزي از ناحیۀ شرع بـراي تعبـد بـه آنهـا     

و  همۀ اصحاب از سلف و خلف و متقدم«: بنا به گفته سید) 204: همان. (داند می
کنند و هواداران ایـن دو   متأخرشان از عمل به خبر واحد و قیاس در دین منع می

طور که پیش از ایـن گفتـیم، در نظـر      همان) همان. (»کنند شدت نکوهش می  را به
شود؛ بنابراین روایات متکلمان نامدار  سید عمل به قیاس مانع قبول روایت نیز می
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انـد، قابـل نقـل و قبـول      کـرده  اس عمل میشیعه از اصحاب ائمه که در فقه به قی
 عـة ياحادیثنا من یقول بالقیاس و یذهب الیـه فـی الشـر    نقلةوفی رواتنا و «: نیست

 صـحة فـی ان اعتقـاد    شـبهة معـروفین و ال   عـة کالفضل بن شاذان و یونس و جما
  »فمن این یصح لنا خبر واحد یروونه؟ لةکفر ال تثبت معه عدا عةيالشرالقیاس فی 
عمال قیاس، مورد نقد جـدي شـیخ مفیـد و سـید      یکی از کسانی که به اتهام ا

جنید اسکافی متوفاي حدود نیمۀ قـرن چهـارم اسـت کـه       مرتضی قرار گرفته، ابن
گفتند وي قائل بـه   از مشایخ ثقۀ خود شنیدم که می«: است  اش گفته نجاشی درباره

وي نوشته که به مـا   اي در رد شیخ مفید رساله) 388: 1432نجاشی، . (»قیاس بود
. توان یافـت  می) 73ص( ةيـ المسائل السرونرسیده است؛ ولی نقدش بر وي را در 

ـ   237و  78 :1391، سیدمرتضـی  :ك.جنیـد ر  براي نقدهاي سید مرتضی بر ابـن (
اهللا سیستانی تقریر دیگري از قیـاس مـورد قبـول قـدماي       گفتنی است آیت) 242

  )12 :1414سیستانی،  :ك.ر. (شیعه از جمله ابن جنید دارد
آید و هم تصـریحات خـود سـید     هم از آنچه گفته شد برمی :تأکید بر یقین. 6

دهد ایشان به تبع استادش شیخ مفید چه در تحصـیل معـارف و چـه در     نشان می
 :1372مفیـد،   :ك.درمورد شیخ مفیـد ر (استنباط احکام بر علم و یقین تکیه دارد؛ 

بمـا ال   عـة يوقد بینا ان العمل فی الشـر «: گوید می رانتصااما سید مرتضی در ) 123
) 204: 1و ج  6: همان: ك.نیز ر) 45: 1391سیدمرتضی، (» یوجب العلم غیر جائز

آوري است وگرنـه   بودن خبر واحد نیز ناشی از همین نارسایی آن در قطع  نامقبول
ت آن در صورتی که با قرائنی خاص ـ فراتر از وثاقت و عدالت راوي ـ بـه صـح    

 اخبار آحـاد، هرچنـد نیرومنـد   «: علم پیدا کنیم، بدیهی است قابل قبول و استناد است
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ایم  باشند فقط مایۀ ظن و گمان هستند و در مواضع مختلف با استدالل نشان داده
 وهذا الخبـر «، )39 :1391سیدمرتضی، (» که خبر واحد نه موجب علم است، نه عمل

وان کان من طریق اآلحاد وممـا ال یعلـم فقـد    ] اي صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته[
  )17: 2ج ،1405سید مرتضی، . (»علی قبوله وان اختلفوا فی تأویله مةاجمعت األ

حال با توجه به غیر قابل استناد بودن بسیاري از اخبـار آحـاد و محـدودبودن    
شمار بودن آیات االحکام، معرفت دینیِ قطعی و حکـم شـرعیِ    اخبار متواتر و کم

  قینی را چگونه و از چه منابعی باید استخراج کرد؟ی
کنـیم،   هـا اثبـات مـی    بنابر نظر سید مرتضی در احکامی که براي انواع عبـادت 

هـاي   شـیوه . اي را برگزینیم که موجب علم و مقتضی یقین باشد ناگزیر باید شیوه
  :اند از  کسب علم در امور شرعی عبارت

وای )الف ی آنها وجود دارد و عقل از وقوع هر نـوع  اقوالی که دلیل قطعی بر ر
اي در آن در امان است و البته باید راهی را یافت که نسبت یک قضیه را به  زشتی

ها و دورترین آنهـا از شـبهه، بـه     ترین راه درست. خدا یا پیامبر یا امامان تأیید کند
راه  .گواهی پیامبر ـ تأییدشده با معجزات ـ بر سخن خدا بـودن آن قضـیه اسـت     

شناخت صدور یک سـخن از پیـامبر و ائمـه دریافـت شـفاهی و مشـاهده بـراي        
اما براي کسی که از آنها دور است یا پس از آنهـا بـه    حاضران و معاصران است؛

  سازد، خبر متواتر است؛ آید، آنچه شک و تردید را زائل می دنیا می
ه او را دانـیم امـام ـ هرچنـد بشخصـ      اجماع گروه بر حق امامیـه کـه مـی    )ب

سیدمرتضـی،  . (نشناسیم ـ در میان این جمـع قـرار دارد و از آنهـا بیـرون نیسـت      
  )204ـ  205: 1، ج 1405
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چه بسا در جایی که امامیه هیچ سـخن و نصـی نـدارد، اگـر هـیچ حکـم        )ج
آور راهی براي شناخت حکم این واقعه نباشد،  اي نباشد و در میان ادلۀ علم شرعی

  ).210: همان. (دهد عمل کنیم کند و حکم می لزام میباید بنا به آنچه عقل ا
گاه یک محقق و مستنبط دینی، آیات و قرآن، اخبار متواتر، اجماع  بنابراین تکیه

بـار در داللـت نصـوص      عقـل یـک  . باشـد  و دلیل عقل که همه قطـع آورنـد مـی   
یـا  کند و آن اینکه برداشت ما از آنها نبایـد حـاوي    آفرینی می الصدور نقش  قطعی

شود کـه   بار دیگر در جایی کارآمد می  مستلزم هیچ نوع قبیح و محالی باشد و یک
بـا قـول    الناصـریات در همۀ مـواردي کـه در   . هیچ نص و اجماعی در کار نباشد

طور که پیش از این اشاره کردیم ـ سـید     رو نیستیم ـ همان  صریحی از امامیه روبه
  .کند اذ موضع میبه مدد عقل و ذوق و استحسان عجالتاً اتخ

بنابر آنچـه نقـل شـد بایـد سـید مرتضـی را در تصـریح بـه منـابع           :اجماع. 7
عنوان یک منبع در طول و در فقد دیگر منابع، بر   به دادن به عقل  چهارگانه و نقش

شاگردش کراجکی مقدم بدانیم؛ اما عمالً کاربست عقل در استنباطات فقهیِ سـید  
پس عقل عمالً نتوانسته خأل خبر واحد را . ر نیستدر آثار مختلفش چندان پرشما

آنچه به مراتب بیشتر، در پرکردن این خأل مورد توجه سـید قـرار گرفتـه،    . پر کند
استمداد از اجماع براي استنباط و اثبات احکام فقهی در آثـار  . اجماع امامیه است

به منابع و ادلۀ  تر گفتیم استناد اي که چنانکه پیش فقهی سید ـ حتی در آثار مقایسه
کنـد ـ پرشـمارتر از آن مقـداري      مورد قبول طرفین و ترجیحاً رقیب را الـزام مـی  

اگـر  . برآورد کرده است» ابطال العمل باخبار اآلحاد«است که خود سید در رسالۀ 
بپرسند با بستن راه عمل به خبر واحد در شریعت، مستند شما در سرتاسر فقه چه 
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  :این قرار است خواهد بود، پاسخ سید از
اي از فقه، ما از راه اخبـار متـواتر بـه نحـو ضـروري       بدان که در بخش عمده
داننـد کـه بنـا بـه مـذهب امـام        همۀ امامیان مـی ... دانیم مواضع امامان خود را می

و پدران و فرزندانش، انکار شستن پاها و الزام بـه مسـح آنهـا، انکـار      ×صادق
طالقـه کـردن در یـک مجلـس،       یت سـه مسح از روي کفش و جوراب، عدم تمام

که علـم قطعـی و   [در دیگر مسائل . قطعی است... اي و کننده  بودن هر مست  حرام
شمار بلکه کمترین هستند، بر اجماع امامیـه تکیـه    که کم] خبر متواتر وجود ندارد

  ).309: 3همان، ج . (زنیم می
د جـدي بـه   آور پیشـگام و پیشـواي سـید مرتضـی در روي     :اهمیت اجماع.  8

خـوبی    به اوائل المقاالتفقط مراجعه به کتاب . اجماع، استاد وي شیخ مفید است
کم در عرصۀ اعتقادات است؛ اما اوج باور، التزام  باوريِ شیخ، دست  نشانگر اجماع

توان جست  ویژه در عرصۀ فروع فقهی در سید مرتضی می  و استناد به اجماع را به
بنـد آن،   توان یافـت کـه ترجیـع    اي را می مسئلۀ فقهی، کمتر ناصریاتدر . و یافت

سـازيِ   نیز که هدف از تـألیف آن مسـتند   انتصاردر کتاب . ارجاع به اجماع نباشد
شود و  یا همان آراي خاص امامیه ـ و آنچه آراي خاص امامیه گمان می  متفردات

ناد بـه  حال آنکه همراهانی در میان دیگران نیز دارد ـ است، همین پرشماريِ اسـت  
 سخن کتاب سید، سطوري را به تثبیـت حجیـت   یابیم و اساساً در آغازین اجماع را می

از جمله نکاتی که توجه به آن الزم «: و جایگاه اجماع امامیه اختصاص داده است
است، این است که حجت و مستند امامیه در درستی همۀ مواضع خود که در آنها 

  .»سوست، اجماع او در آن مواضع استتنهاست یا با دیگر فقها همراه و هم
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سید براي آنکه اهمیت اجماع را برساند، در جایی به تغییر موضعش به سـبب  
  :کند التفات و اهتمام به اجماع امامیه اشاره می

هاي رسیده از موصل، روایاتی را که اصـحاب   پیش از این در پاسخ به پرسش
پدر و فرزند، زن و شـوهر،  (گفته  کنند و حاوي نفی ربا میان افراد پیش ما نقل می

کردم که ایـن خبرهـا در    گونه تأویل می  است، این) ذمی و مسلمان، و عبد و موال
ها ربا صورت بگیرد؛ همان تأویلی کـه   حکم امر هستند؛ یعنی نباید میان این گروه

فالرفث وال فسوق والجدال فی «و » ومن دخله کان آمنا«در خصوص آیاتی چون 
مدتی بعد پس از تأمل از ایـن موضـوع بازگشـتم؛ زیـرا     ... . بریم ار میک به» الحج

گفتـه اتفـاق دارنـد و     هـاي پـیش   دریافتم که اصحاب ما بر نفی ربا میان این گروه
اند و ثابت شده که اجماع اینـان حجـت    گاه در این خصوص اختالفی نداشته هیچ
  )213 :1391سیدمرتضی، . (»است

تواند ظاهر و عموم قـرآن   ر مقبول افتاده که حتی میقد  در نظر سید، اجماع آن
نفـی ربـا میـان همـۀ      در اگـر آیـات متعـددي از قـرآن کـریم     . را تخصیص زنـد 

) وال تـأکلوا الربـا  (و حرمت اکتسـاب مـال از راه ربـا    ) متعاقدین(کنندگان   معامله
اجماع امامیه ـ در جـایی کـه ظـاهراً هـیچ دلیـل دیگـري نیسـت یـا           ظهور دارد،

توانـد ایـن ظـواهر را     کم، سید به هیچ دلیـل دیگـري اسـتناد نکـرده ـ مـی       دست
  )همان. (»ظاهر القرآن] اي االجماع[ویخص بمثله «: تخصیص بزند

  :در خصوص اجماع از منظر سید مرتضی یادآوري چند نکته بجاست
اجماع در قالب و تراز دلیلی مستقل در کنار دیگـر  : خاستگاه حجیت اجماع. 1

اهـل  «اي به بعد خود را  نابع، پیش از تشیع در میان اهل سنت که از دورهادله و م
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اي به بعد  نامیدند، جاي خود را باز کرد؛ اما به هر دلیل از دوره» سنت و جماعت
 ـ به احتمال زیاد از قرن چهارم به بعد ـ و چه بسا به پیشگامی و تحت تـأثیر زیـدیان   

  .هد اقبال عالمان شیعی به اجماع هستیمدانند، شا بیت را حجت می که اجماع اهل
عنوان یک دلیل، فاقد پیشینۀ روشنی در امامیه است و نیـز    از آنجا که اجماع به

تواند خودش خاسـتگاه و زاینـدة    هاي دلیل و منبعی چون عقل ـ که می  از ظرفیت
حجتش باشد و خاستگاه اصلیِ اعتبار دین و مقبولیت دینداري همین عقل اسـت  

دار نیست، ناگزیر باید خاستگاه و پایگاهی را بـراي اجمـاع دسـت و پـا     ـ برخور
شـیخ  . گرفتنـد  امامیان این مهم را در راه ارجاع اجماع به سنت معصوم پـی   .کرد

لتضـمنه قـول   «: کنـد   دلیل حجیت اجماع را چنین بیان میاوائل المقاالتمفید در 
همین راه حجیـت اجمـاع را   سید مرتضی نیز بارها از ) 57: 1372مفید، . (»لحجةا

اجماع فرقـۀ برحـق امامیـه را در    » موصلیات ثالثه«اثبات کرده است؛ از جمله در 
دانـیم کـه نظـر امـام،      مـی «شمرد؛ زیرا  ها و دالیل اثبات احکام دینی می شمار راه

اگرچه شخص او معلوم و مشخص نباشد، در اقوال امامیه وجـود دارد و از آنهـا   
گونه اسـتدالل    این انتصارهمو در  )210: 1ج  ،1405، رتضیسیدم. (»بیرون نیست

زیرا در اجماع امامیه سخن امام وجود دارد که بـه مقتضـاي عقـل هـیچ     «: کند می
زمانی خالی از آن نیست و او معصومی است که نسبت خطا بـه وي در گفتـار و   

. »رفتار روا نیست؛ ازاین روست که اجمـاع آنهـا حجـت و دلیلـی اسـت قطعـی      
این رویکرد به اجماع همـانی  ) 274: 2ج، انیحرّ :ك.نیز ر 6: 1391سیدمرتضی، (

هـاي   البتـه متـأخران تبیـین    است که بعدها به اجماع دخولی موسوم شده اسـت؛ 
  .اند  دیگري نیز ارائه کرده
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در نظر شیخ مفید و سید مرتضی که فقط به یقین و قطـع   :آوريِ اجماع  یقین. 2
طور که پیش از این نقل کردیم، سید   همان. آور است یز یقیناعتماد دارند، اجماع ن
، 1405سیدمرتضی، . (هاي کسب قطع به دین ذکر کرده است اجماع را در ذیل راه

قـدر نیرومنـد اسـت کـه ـ        روست کـه اجمـاع آن   از همین ) 6: 1391و  210: 1ج
. بزنـد تواند ظاهر و عموم آیات قرآنی را نیز تخصـیص   برخالف خبر واحد ـ می 

قدر زیاد است که آن را بـه دلیلـی مسـتقل و      اعتبار و کاشفیت و داللت اجماع آن
بردن از دیگر   اگر در جایی اجماعی در کار باشد نام. بسنده تبدیل کرده است خود

اگر به اجمـاع، ظـاهر کتـاب خـدا یـا شـیوة       «: ادله از باب فضل و فضیلت است
افزوده شود، این یک فضیلت اسـت  دیگري که مقتضی علم و موجب یقین باشد 
شـود، و گرنـه اجمـاع امامیـه کـافی       و داللتی است که به داللتی دیگر افزوده می

  )6 :1391، سیدمرتضی. (»است
و » نسـبت اجمـاع و یقـین   «هر کدام از محورهاي فوق، یعنی  :تحقق اجماع. 3

عهـدة   هاي زیادي است کـه از  قطعاً نیازمند بررسی» شدن اجماع  سازوکار حجت«
زهـره، محقـق حلـی،     بعدها موافقان اجماع همچون، ابـن  .این نوشتار بیرون است

هـاي   عالمه حلی، شهیدین و دیگرانی که به اجماع دخولی باور داشتند یا به تبیین
آور و نـامعتبر و    ویژه اخباریـان کـه اجمـاع را ظـن      دیگر، و نیز مخالفان اجماع به

کردند، این مطلب را مورد بحـث   ها قلمداد می لّیها و ح زدگیِ بغدادي  نشانۀ سنّی
  .و بررسی قرار دادند

عد مهم دیگري در خصـوص اجمـاع    اما در این کنار این محورها و بحث ها، ب
ـل   مطرح و بحث برانگیز است و آن تحقق اجماع و واقع نمابودن اجماعات محص
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. ید مرتضی استهاي مکرّر و پرشمار شیخ مفید و س و منقول ـ و از جمله اجماع 
هایی به جز در چند مسئله اصلی در عقائد و فقه امامیـه   راستی آیا چنین اجماع  به

شـده در جمـع    وجود داشته است؟ از چه روي با وجود برخی مخالفـان شـناخته  
  امامیان باز شاهد اصرار شیخ مفید و سیدمرتضی بر وجود اجماع هستیم؟

تـأثیربودن برخـی    ویـژه بـی   حث، بهبه تفصیل به این ب انتصارسید مرتضی در 
یکی از مسائلی که انفراد و . هاي شیعی در اجماعات امامیه پرداخته است مخالفت

شذوذ امامیه در آنها توهم شده و سید بدان پرداخته، محدودبودن وجوب زکـات  
سید در این مورد، ضمن . است) نقدین، غلّات اربعه و أنعام ثالثه(گانه  به موارد نه

هاي دیگران با امامیه، بـه اجمـاع امامیـه در     ها و همسویی به برخی موافقتاشاره 
کنـد کـه    سپس در ادامه ایـن پرسـش را مطـرح مـی    . کند این خصوص استناد می

جنید مخالف این دیدگاه و بـر    چگونه مدعی اجماع امامیه هستید، حال آنکه ابن«
] گانـه  قـط غـالّت چهـار   نه ف[هاي برآمده از زمین  آن است که زکات در همۀ دانه

سـید در  . »و یادآور شده که یونس نیز بر همـین نظـر بـوده اسـت    ... واجب است
مخالفـت  «: گویـد  پاسخ به این پرسش و در حل این اشکال در ابتدا سربسـته مـی  

و در ادامه، اجمـاع  » جنید و نیز یونس، هرچند با او همسو باشد، اهمیتی ندارد  ابن
داند، یعنی قبل و بعـد از آنـان ایـن     و و متأخر از آنان میامامیه را متقدم بر این د
  ).78ـ  77: همان. (اجماع وجود داشته است

تأثیربودن آن در اجماعـات   جنید و بی  در جایی دیگر، سید ماهیت مخالفت ابن
جواز حکم و قضاوت امـام و  [چگونه در این مسئله «: کند امامیه را چنین بیان می

ادعاي اجماع امامیه ] به علمشان در همۀ حقوق و حدودحاکمان منصوب وي بنا 
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جنید موضع مخالفی دارد و بر آن است   شمرید، در حالی که ابوعلی ابن را روا می
. »تواند در هیچ کالم از حقوق و حدود بنا به علم خـود حکـم کنـد    که حاکم نمی

ید، چنـین  جن  اجماع امامیه پیش و پس از ابن سید در پاسخ، ضمن تأکید بر وجود
تـأثیربودن مخالفـت وي در    تواند گویاي چراییِ بـی  به نقد وي ـ که در ضمن می 

جنید صرفاً بـر نـوعی رأي و اجتهـاد      تکیه ابن«: پردازد اجماعات امامیه باشد ـ می 
سـید در اینجـا بـه یکـی از قضـایاي کالمـی و       . »بود و خطاي وي آشکار اسـت 

یعنی ماجراي فدك و مخاصمۀ (است  تاریخیِ مهم که مورد اختالف شیعه و سنی
گریزي نسبتاً طوالنی زده و گفته است این موضع ) حضرت زهرا با خلیفۀ نخست

گیرنـد کـه چـرا     جنید برخالف اتفاق همۀ امامیه است که بر ابوبکر خرده مـی   ابن
از او درخواست اقامۀ   رغم علمش به عصمت و طهارت و صداقت فاطمۀ زهرا  به

  ).241ـ  237: همان :ك.ر. (بینه کرد
کند که گویـاي   جنید نقل می  البته خود سید در ادامه، قول و استداللی را از ابن

و علم جانشینان و حاکمان ] و شاید ائمه[جنید به تفکیک میان علم پیامبر   باور ابن
ق بین علم النبی بالشیء و بـین علـم خلفائـه وحکّامـه    «: منصوب آنان است . »یفرّ

جنید به جـواز و بلکـه لـزوم      دهندة باور ابن این بیان هم نشان) 242: همان: ك.ر(
هاي وي  اي باشد از نوع استدالل تواند نمونه اعتماد بر عالم معصوم است و هم می

شـده و بعـدها چـه بسـا      که زمانی از سنخ قیـاس و اجتهـاد نـامقبول تلقـی مـی     
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ز مکرر از این سنخ و حتی خود سید مرتضی نی 1مشروعیت و مقبولیت یافته است
جنید که سـید متعـرض آن شـده، قیـاس       استدالل ابن. است  ها اقامه کرده استدالل

  :دهد منسوب به وي را بهتر نشان می
دیـدم  : گونه استدالل کرده  کردن بنا به علم، این  و دیدم که وي بر بطالن حکم«

ان حقوق را در که خدا براي مؤمنان در میان خودشان حقوقی را الزام کرده که هم
مناسبات آنها با کفار و مرتدان باطل کرده اسـت، ماننـد ارث، ازدواج و خـوردن    

خدا پیامبرش را بر کسانی کـه در دل، کـافر و در ظـاهر، مسـلمان     . شدة کفار  ذبح
بودند، آگاه ساخته و همان را براي همۀ مؤمنان آشکار نساخته تا آنان از ازدواج با 

  )242: همان. (»هاي آنها بپرهیزند شده و خوردن ذبح] نما کافرانِ مسلمان[آنان 
. پردازد جنید می  سید مرتضی در ادامه با بیانی از همین سنخ به نقض سخن ابن

فارغ از درستیِ این یا آن استدالل و گذشته از ماهیـت قیـاس   ) 243: همان: ك.ر(
قمی بدان متهم  شاذان  جنید و پیش از او، یونس بن عبدالرحمن و فضل بن  که ابن

بودند و تفاوت ماهوي آنها با قیاس اهل رأي از اهل سنت و اجتهاد مقبول امامیه 
توان حدس زد کـه غیـر    ویژه از نیمه دوم قرن چهارم و قرن پنجم به بعد، می  ـ به

بودن نوع   جنید در اجماعات امامیه، به نامقبول  بودن مخالفت کسانی چون ابن مؤثر 
گـردد؛ مثـل بـاور بـه قیـاس کـه سـید         مسائل و دالیل دینی برمی رویکرد آنان به

                                                      
جنیـد،    که در مورد اثر فقهی معروف ابن) 292ص ( ایضاح االشتباهعالمه حلی در : ك.مثالً ر. 1

من هذه الطائفۀ کتاباً اجود منه و ال ابلغ و ال أحسن  أرفلم «: گوید گونه می  این الشیعهتهذیب 
 .»وال أدقّ معنی ةعبار
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. دانـد  مرتضی در جایی آن را موجب خروج از عدالت و حتـی در حـد کفـر مـی    
  )310: 3ج ،1405سیدمرتضی، (

ها در تحقق  نبودن برخی مخالفت سید مرتضی همین موضع، یعنی مهم و مؤثر
وي اهل تقلید، تسـلیم و تفـویض   ها که به نظر  و کارآمديِ اجماع را در قبال قمی

یـذهب  ) مبنابودن رؤیت و نه عـدد در مـاه رمضـان   (و الیه «: دارد بودند، ابراز می
و  110: 2صـدوق، ج :ك.یعنی صدوق و موافقـان وي، ر ( جمیع اصحابنا االّ شذاذاً

. »االجمـاع  سـبقه فقـد   لـة و من خـالف فـی هـذه المسـأ    ... ال اعتبار بقولهم) 470
  )291 :1997، سیدمرتضی(

داند کـه در رویکـرد و روش و    رسد سید اجماع کسانی را معتبر می به نظر می
کم از نگاه ایشان نمایانگر  در مواضع اصولی با قاطبۀ امامیه همسو هستند یا دست

توان نامؤثربودن برخی اختالفـات و   جریان اصلی و درست امامیه هستند؛ البته می
اي از آنهـا را در   تبیـین کـرد کـه مـا نشـانه      هاي دیگري نیز ها را به گونه مخالفت

  .سخنان سید مرتضی نیافتیم
توان گفت سید مرتضـی در اسـتنباطات دینـی و فقهـیِ      بندي می در یک جمع

خویش با تأکید بر علم و یقین، بسیاري از اخبار آحاد را از گردونۀ استنباط خارج 
خـأل را چنـدان زیـاد    آمده را که البتـه خـودش ایـن      کند و در عمل، خأل پیش می
اگر با قیود  او. کند آور است، پر می داند با تمسک به اجماع که از نگاه او یقین نمی

کند، دامنۀ راویان معتمـد   فراوانی که در تعریف عدالت الزم براي راوي لحاظ می
کند، در تحقق اجماع نیز با لحاظ همان قیود،  و روایات مقبول را بسیار محدود می

 .داند خی از امامیان را مؤثر و مضر نمیمخالفت بر
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  عشري  در مقایسه با مذهب اثنا مذهب زیدي در گذشته و حال

  د محمد رضا حسینی جاللیسی

  هاي آن  ظهور زیدیه و ویژگی

. به شـمار مـی رود   ^مذهب زیدي از مذاهب اسالمی منسوب به اهل بیت
زید فرزند امام زین العابدین . این مذهب، به شخص امام زید شهید منتسب است

  .بود ^طالب هاشمی  علی بن حسین بن علی بن ابی
مدینۀ منوره بـه دنیـا آمـد دانـش را از     در قمري  75در سال × بن علیزید 

 مريق122او در سال . فرا گرفت ‘پدرش امام سجاد و برادرش امام محمد باقر
. زمان خالفت هشام بن عبدالملک اموي در کوفه قیام کـرد و بـه شـهادت رسـید    

ـه معـروف       گروهی از شیعه و غیر شیعه از وي پیروي کردند کـه بعـدها بـه زیدی
اي بزرگی که در قیام او شرکت داشتند، از اصحاب امام جعفـر  ه  شخصیت. شدند
 نیز× امام صادق. بودند؛ از جمله فضیل بن زبیر بن درهم رسان کوفی× صادق

 مانده بودند، مواضـعی  ^در دفاع از زید و یارانش که همچنان پایبند به اهل بیت
هـاي   هبه فرقـ پس از شهادت وي اصحاب زید .ساز و بزرگ اتخاذ کرد سرنوشت

گوناگونی چون جارودیه، صالحیه، بتریو هه، سلیمانی ه تقسیم شدندجریری.  
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علویـانی   ،انـد   هایی که به این مذهب شـناخته شـده   مشهورترین شخصیتاز 
هـاي   حکومـت  .هستند که راه مبارزه مسلحانه برابر حاکمان عباسی را بر گزیدند

مرکز حکومت تحت تعقیـب قـرار    آنان را تا دورترین نقاط از عباسی نیز ستمگر
اي   منطقه) گرگان(جان رزید شهید را تا جو پسرکسانی چون یحیی آنها . دادند  می

 .در نبردي خونین وي را به شـهادت رسـاندند  و  تعقیب کرده بزرگ،در خراسان 
، او و یـارانش را در  حـرم شـریف مکـه   تا  یِشهید حسین فخّهم چنین با تعقیب 
امـروزه بـه عنـوان شـهدا      قرار دارد ودر مسیر تنعیم  ،خّفَ .ندمنطقه فخّ شهید کرد

ادارسـه بـه    چـون علویانی پس از شهادت حسین بن علی در فخّ،  .شود  نامیده می
  .تشکیل دادنددولت ادراسه را در آنجا  و گریختهمغرب 

اساسـی   مبارزه با حاکمان سـتمگر بـه ویژگـیِ   اصلِ  ،هاي علویان قیامبا ادامۀ 
در امامت شـرط  فاطمی بودن نیز و علوي  ،آن عالوه بر .ه تبدیل شدمذهب زیدی

 ؛)سالم اهللا علیها(و فاطمه زهرا × امام باید حتما از اوالد علی بر این اساس، .بود
، شرط سومی نیز در کنار این دو شرط در .باشد ‘امام حسن و امام حسین یعنی

بایسـت از ویژگـی     مـی م مذهب زیدیه مطرح بود و آن عبارت است از این که اما
زیـدي  هـاي مـذهب    ویژگـی  این سه شرط، از .اجتهاد در احکام برخوردار باشد

  .کند  که آن را از دیگر مذاهب متمایز می است
 دار فرقه هاي آن اتفاق نظر دارند که هر کس بخواهد عهـده  و غالبمذهب زیدي 
هـاي ایـن     فرقـه ضی از البته بع. ها را داشته باشد باید این ویژگی ،امر امامت شود

  .اند  مذهب برخی از این التزامات را کنار گذاشته
وجود ندارد؛ فقه و عقاید زیدیه  ازهاي آشکاري   هاي اول و دوم نشانه در قرن
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مشـهوري چـون ابوخالـد واسـطی در کتـابی بـه نـام        جز چند روایت که راویان 
 مام زید شـهید نقـل  از االمجموع ـ که مسند حدیثی زید نیز بخشی از آن است ـ   

باعث شد که این مـذهب را  × نقل برخی مسائل فقهی از زید بن علی .اند  کرده
  .زیدي بنامند

بودند، به ویژگی دعوت بـه قیـام،    ^پیشوایان مذهب زیدیه که از اهل بیت
  .مبارزه و اجتهاد شهرت داشتند

مشهورترین پیشوایان این مذهب پـس از زیـد و پسـرش یحیـی، از فرزنـدان      
  .بود× او پسر امام حسن مجتبی. بداهللا بن حسنِ مثنّی مشهور به کامل هستندع

این مذهب تا قیام قاسم بن ابراهیم بن اسماعیلِ دیباج، پسر ابراهیمِ شبیه پسـر  
پس از کشـته شـدن بـرادرش، در    قمري 199وي در سال . حسن مثنّی ادامه یافت

شـتن تألیفـات بسـیار در    او بـه دا . رگذشتقمري د246مصر قیام کرد و در سال 
هـایی بـر عقایـد      هاي مختلف علمی به ویژه اصول دین معروف بود و ردیه  رشته

ـه،  . معـروف شـدند  » قاسمیه«مقلّدان قاسم در فروع دین به . مخالفان نوشت زیدی
  .دانند  قاسم بن ابراهیم را تجدیدکنندة این مذهب در آغاز قرن دوم هجري می

 قمـري  245لی الحق، یحیی بن حسین بن قاسم، متولد سال پس از قاسم، الهادي ا
محـلّ شـهادتش   . مامت زیدیان را بر عهده گرفتقمري ا298درگذشته به سال  و

وي بـه یمـن مهـاجرت و    . در شمال یمن تا کنون موجود است» صعده«در شهر 
 هـاي بسـیاري    الهادي الی الحق کتاب. گذاري کرد  دولت زیدیه را در آن دیار پایه

ترین میـراث معتبـر زیـدي در فقـه       از کهن» االحکام«نوشت که مشهورترین آنها 
  .نامند  می» هادویه«پیروان هادي را به دلیل انتساب به او، . است
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همچنانکه گروهی از . پیروان مذهب زیدي در کوفه و یمن نیز گسترش یافت
و دولتـی را تشـکیل   و دیلم در شمال ایران رفتند ) گیالن(آنان نیز به منطقۀ جیل 

  .دادند که چند قرن دوام یافت
پیشوایان زیدیه و دانشمندان پیرو این مذهب با نقل روایات دست بـه تـألیف   

به همین دلیل، مذهب زیدي بر اساس مبـانی اندیشـۀ   . کتاب و انتشار دانش زدند
تکیـه  × علمی آنان ـ که بر آثار گذشتگان و در رأس آنها میراث امام زید شهید 

  .اشت ـ استقرار یافت و به نام زیدیه مشهور شدد
تـرین    دانشمندان زیدیه معتقد به اجتهـاد در فقـه بـوده، و آن را یکـی از مهـم     

به دلیل وجود اختالف در آرا و نظریات که از تفـاوت  . شرایط امامت می دانستند
هـا و    هگیرد، میان زیدیان نیز اختالف افتـاد و فرقـ    در اجتهاد در فقه سرچشمه می

ـه تنهـا بـر کسـانی اطـالق       . هایی در آن پدید آمد  مذهب با این همه، عنـوان زیدی
  . شود که به اصول کلّی که همه بر آن اتّفاق نظر دارند، اقرار داشته باشند  می

مبارزه، علوي بودن و اجتهاد : زیدیه در کنار شروط امامت که عبارت است از
  .را نیز شرط می داندو پایبندي به دو اصل عدل و توحید 

هاي متعددي تقسـیم شـدند؛     ها و طایفه  اگر چه زیدیان در طول تاریخ به فرقه
مدرس . همواره در میان آنان از اکثریت برخوردار بوده است» جارودیه«ولی فرقۀ 

ـنعانی          جشـر الص ـد ح د احمـد محممسجد جامع بزرگ صـنعا شـیخ عالّمـه سـی
جارودیه به لحاظ . »جارودي نباشد زیدي نیستکسی که «: می گفت )ق1426م(

  .ترین فرقۀ زیدي به امامیه است  اعتقادات، نزدیک
مذهب زیدیه بـه ویـژه در عصـر حاضـر بـا انحرافـاتی رو بـه رو اسـت کـه          
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فی و وهابی از آن جمله است  اندیشه لَ آنان با نفوذ در میان جوانان . هاي الئیک، س
انـد کـه از مقاومـت     از مذهب زیدي مطـرح کـرده   و نوباوگان، نظریاتی را خارج

مؤمنان جلوگیري کنند و زیدیان را به شکست و ناکامی بکشـانند؛ ولـی مـذهب    
گـراي ایـن مـذهب،      زیدي در یمن، با کوشش دانشمندان و یاري مؤمنان اصـول 

  .همچنان بر اصول محکم خود استوار مانده است

  ه و انشعاب در میان زیدی اختالفهاي   انگیزه

این واقعیت در تاریخ بشر وجود دارد که با بروز اختالف در آرا و معتقدات و 
هـایی در مـذاهب     هاي گوناگون و فضاهاي متفاوت، انشعاب  بر حسب شخصیت

هـر یـک از ایـن امـور، در بـروز      . آیـد   هایی از دل آنها بیرون می  رخ داده و فرقه
روي را گرفتـه یـا راه تفـریط و      ههاي متفاوتی که یـا جانـب افـراط و زیـاد      گروه

این وضعیت، در همۀ ادیان و مذاهب گذشته . گذارد  پویند، تأثیر می  کوتاهی را می
  .شود  و حال دیده می

ها از این واقعیت خالی نبوده و به همین دلیـل،    مذهب زیدیه نیز در طول قرن
از فرقهاي میان ایـن   .یافته از آن بسیار است هاي منتسب به زیدیه و انشعاب  فرقه
  :توان به نکات زیر اشاره کرد  ها می  فرقه
ـت؛ در حـالی کـه     × پایبندي به امامت مستقیم امیـر المـؤمنین  . 1 نـزد اکثری

و پیش از  |هاي زیدیه به والیت خلفایی که پس از پیامبر اکرم  بعضی از فرقه
 .زمام حکومت را در دست گرفتند، معتقدند× امیرالمؤمنین

و ادعاي متـأخّران از آنهـا   × بندي پیشینیان زیدیه به امامت امام سجادپای. 2
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عات«به اینکه آن حضرت تنها از  ـه   » د یعنی کسانی بوده که مردم را به سـوي ائم
 1.خوانده است  فرا می

 .هایشان  ها به مهدویت بعضی از امام  اعتقاد برخی از فرقه. 3

امام؛ مانند فرقۀ حسینیه، پیروان حسین بـن   ها به غیبت  اعتقاد برخی از فرقه. 4
ق  404ال وي در سـ . قاسم عیانی که معتقد به مهدویت و غایب شدن وي هستند

 ).87و  86 :نژاد موسوي. (وفات کرد

در زمان حاضر گرایشهایی در زیدیه پیدا شده که به دلیل تبلیغات وهابیـت  . 5
زیدیۀ اصیل اینها . اند  ه منحرف شدهگري یا جریانات ملحد الئیک از زیدی  و سلفی

 .کنند  را طرد می

  .است» مطرّفیه«از دیگر مذاهبی که با عموم زیدیه اختالف دارد، مذهب 
هاي زیدیه نیز با پیشوایانی که دست به قیام زدند، مخالفت کـرده    بعضی از گروه
ض حمالت این گروه ها یا در معر. هاي فرسایشی داخل شدند  و با آنها در جنگ

هاي مخفی و درازمدت قرار گرفتند؛ با ایـن حـال از حـوادث      رحمانه یا زندان  بی
ـه،      تاریخی شمرده شدند؛ مانند حرکت آل وزیر و مبارزة سـید عالّمـه ابـن حوریِ

  .که متّهم به مخالفت با امامت امام شد) ق1381متولّد سال (محمد بن ابراهیم 
 و فرقه گرایی ها در هر مذهبی ممکن اسـت روي این گونه اختالف ها، انشعاب ها 

 دهد؛ همچنانکه در مذهب زیدي نیز پدید آمد؛ اما این مذهب، همچنان پا بر جا مانده
  .هاي کلّی مورد اتّفاق همۀ اهل علم و جماعت از آنها است  و مبتنی بر خطّ مشی

                                                      
جاد«ما در کتاب خود . 1 ایم  به این موضوع پرداخته» ×جهاد االمام الس.  
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ب اصـلی  هاي و اختالفات شخصی که بگذریم، سب  اي و کینه  هاي قبیله  از نزاع
ها و اختالفات، وجود آزادي اندیشه است که از باز بودنِ کاملِ راه   بروز این تفرقه

بیرون رفتن برخی زیدیان از موازین اصلی . برآمده است اجتهاد در مذهب زیدي
و خطوط از پیش ترسیم شده نیز از اسباب اصلی دیگري است که در فرقه گرایی 

  .زیدیه مؤثر بوده است
که در این باره می توان افزود این اسـت کـه مـذهب زیـدي در      نکته دیگري

هـا گسـترش     عصر حاضر نسبت به دیگر مذاهب بزرگ که در طول و عرض قاره
به همین دلیل، کمتـر از آن مـذاهب   . اند، از مساحت کمتري برخوردار است  یافته

علم و  چنانکه در هند و آفریقا که از مراکز. دستخوش تفرقه و انشعاب شده است
  .شود  هاي علمیِ مستحکم دور هستند، این انشعاب و تفرقه بیشتر دیده می  حوزه

  هاي زیدیه و اثناعشریه در اصول و فروع ها و اختالف ترین اشتراك  مهم
همۀ مذاهب اسالمی چه در اصول و چه در فروع، با یکدیگر نقـاط مشـترکی   

هـاي    مر، بر هر کس که به کتـاب این ا. دارند که از نقاط اختالف آنها بیشتر است
. عقاید و فقه و احکام همۀ مذاهب و فرق مراجعه کنـد، واضـح و روشـن اسـت    

  .ها و معارف نیز چنین است  همچنانکه در دیگر دانش
ـه بیشـتر، روشـن      ـه و امامی تـر و    چنین اتّفاق و اشتراکی میان دو مـذهب زیدی

  :مهمی مشترك اند؛ از جمله این دو مذهب، در مسائل زیربناییِ. آشکارتر است
 . انحصار امامت در اهل بیت نبوي. 1

  :اعتقاد به عصمت پنج تن آل عبا که آیۀ تطهیر در شأن شان نازل شده است. 2
Pتَطْهيرا كُمرطَهي و تيلَ الْبأَه سجالر نْكُمع بذْهيل اللَّه ريدإِنَّما يO  خـدا فقـط   ؛
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بزدایـد و شـما را پـاك و پـاکیزه     ] پیـامبر [ا از شـما خانـدان   خواهد آلودگى ر مى
  ). 33احزاب، آیۀ . (گرداند

بالفاصـله پـس از   × طالـب   پایبندي به امامت امیرالمؤمنین علی بـن ابـی  . 3
 .به نص ‘و امامت حسنین |رسول خدا

  .اي جزئیات اصل امامت اختالف هست  البته میان این دو مذهب در پاره
دو مذهب به عـدل و توحیـد اعتقـاد داشـته، جبـر و تشـبیه و        دیگر اینکه هر

معتزله در میـان اهـل   . کنند  تجسیم را با دالیل عقلی و نقلیِ قطعی به کلّی نفی می
این امر، موجب شده است کسانی آنهـا را  . سنّت نیز در این امور با زیدیه موافقند

  .ندبه سبب همین موافقت با معتزله، به مذهب اعتزال نسبت ده
ـه    ه به دلیل قیام ادلّۀ موافق در هر دو مذهب، در بسیاري از فروع بـا امامیزیدی

  :اند؛ از جمله شتركم
  .در اذان» حی علی خیر العمل«پایبندي به گفتن . 1
  .جزئی از قرآن است و وجوب قرائت آن در نماز» بسم اهللا«اعتقاد به اینکه . 2
 . از و عدم تکتّفاعتقاد به باز گذاشتن دو دست در نم. 3

  .بدعت دانستن آمین گفتن بعد از حمد در نماز. 4
موارد بسیار دیگري از موافقـت امامیـه و زیدیـه در فروعـات هسـت کـه در       

  .هاي فقه و ابواب آن در دو مذهب ذکر شده است  کتاب
البته زیدیه در بسیاري از مسائل مشترك دو مذهب، با مذاهب اهل سـنّت نیـز   

  .اشتراك دارند
ـه روز غـدیر را        از دیگر مظاهر موافقت میان دو مـذهب ایـن اسـت کـه زیدی
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هاي بزرگ و اجتماعـات    داشته، آن را عید بزرگی دانسته، در آن روز جشن  گرامی
در راه بازگشت  |کنند؛ زیرا این روزي است که رسول خدا  عظیمی برگزار می

ـه و مدینـه    الوداع در سال دهـم هجـري در منطقـۀ غـدیر خـم بـین       حجـة از  مکّ
این، عید والیـت  . را به عنوان امیرِ مؤمنان و امامِ پس از خود نصب کرد× علی

هاي شیعه در طـول تـاریخ و تمـام کشورهایشـان گرامـی        است که نزد همۀ فرقه
  .شود  داشته می

هـا و سـلطۀ     از مشترکات دیگر زیدیه و امامیه، مخالفت با حکومـت طـاغوت  
هـا    م و جور خالفت را در دست گرفتند و در طول قرنستمگرانی است که به ست

بنابراین، در میان این دو . و حتی در عصر حاضر، بر گردة امت اسالم سوار شدند
مذهب، مجاهدانی هستند که در علم و عمل و قیام ضـد حاکمـان و پادشـاهان و    

  .شورند  توز آشکارا می  مزدورانِ یهود و نصارا و صلیبیان کینه
ه به اشتراك هاي یاد شده، زیدیه در یمن به اثنی عشـري بـودن مـتّهم    با توج

شوند؛ زیرا در این سیره و روش با این مذهب اشتراك دارند و براي برپا کردن   می
دولت اسالمی آزاد و مستقل ـ به شکلی کـه در جمهـوري اسـالمی ایـران بـراي       

  .کنند  شیعیان اثنی عشري دست داد ـ تالش می
وجه مشترك دو مذهب زیدي و اثناعشري، میـراث دینـی و علمـی    ترین   مهم

هاي شریف حدیثی این دو مـذهب مشـتمل     کتاب. مورد اعتماد نزد دو فرقه است
هـاي حـدیثیِ     گنجینه. بر احادیث بسیاري است که در متن و معنا مشترك هستند

یز هسـت  ها، احادیثی ن  همچنانکه در این کتاب. دو مذهب، لبریز از احادیث است
  .که با احادیث اهل مذاهب اربعۀ اهل سنّت همخوانی دارد
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  زیدیه، معتزله و حنفیه
زیدیه در اصول معتزلـی و در  «: این سخن اصال درست نیست که کسی بگوید

زیرا کسی این سخن را مـی گویـد کـه از حقیقـت مـذهب      ! »فروع حنفی هستند
پیش از بحث از حقیقـت ایـن    بنابراین،. زیدي و اصول و فروع آن اطالعی ندارد

  :سخن نادرست، به ناچار باید پرده از امر مهمی برداشت که بدین شرح است
اي مالزمات مسائل عقیدتی و بلکه امور تشریعی   بدون شک ادیان الهی در پاره

هاي انشعاب یافته از یک مذهب نیز چنین هسـتند و بایـد در     فرقه. اشتراك دارند
کی باشد که همگی بر آن توافق داشته باشند و دخـول در آن  میان آنها جامع مشتر

مذهب آنها را حتی بـا فـرض وجـود اختالفـی کـه موجـب انشـعاب و تعـدد و         
  .کند  اختالفشان شده است، با هم جمع می

آید اشتراك در اصول و کلّیات، جامع مشترك میان آنها بـوده    چه بسا پیش می
شـود، اخـتالف در     هـاي مختلـف مـی     فرقـه و اختالفی که موجب تقسیم آنها بـه  

بنابراین، همچنانکه درست نیسـت میـان ادیـان    . جزئیات و فروع و تفاصیل باشد
مختلف ـ به مجرد وجود مشترکات ـ ادعاي یکی بودن کنیم؛ درست هم نخواهد   

اي دیگـر یـا موافقـت آن دو      اي را ـ تنها به دلیل وجود مشترکات با فرقه   بود فرقه
ر یک رأي یا عقیده یا فرع فقهی ـ به آن فرقه منسوب کنیم یا مدعی شویم  فرقه د

  . که یکی از فرقه ها مسائل خود را از دیگري گرفته است
توان فرقه یا مذهبی را با تکیه بر مسائل اختصاصی ـ که با دیگران در آن    بله، می

 ن و مـذهب و مشترك نیست ـ از بقیه تشخیص و تمیز داد و معلوم است که هر دی 
  .شود  هایی است که در غیر آن یافت نمی  اي داراي مختصات، ادعاها و ویژگی  فرقه
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: اصل تشیع به این معنا است. هاي شیعه بر اصل تشیع اجتماع دارند  تمام فرقه
، وابستگی فکري و فقهی به آنها، اعتقاد |پذیرش والیت اهل بیت رسول خدا

و تعیین آنها به عنـوان   |ران پس از رسول خدابه امامت و خالفت آن بزرگوا
  .امام و پیشوا پس از آن حضرت

کند؛ گرچـه    هاي شیعه را با هم جمع می  بنابراین، اعتقاد به این امور، همۀ فرقه
در شمار امامان با هم اختالف دارند؛ از جمله اینکه به لحاظ امام دانسـتن دوازده  

گویند که علویانِ سوریه و لبنان و ترکیه  یه میتن برخی از آنها را اثناعشریۀ جعفر
روند یا به دلیل امام دانستن هر کدام از فرزندان امام حسن   نیز از آنها به شمار می

به شیعۀ زیدیه مشهور اند یا اینکه شش نفر از دوازده امام را تـا   ‘و امام حسین
ن اسـماعیل و  امام مـی داننـد و امامـت را در فرزنـد ایشـا     × امام جعفر صادق

  .گویند  فرزندانش ادامه داده اند که به آنها اسماعیلیه می
. هاي موجـود شـیعه در جهـان امـروز هسـتند       ترین فرقه  این سه گروه، بزرگ

هایی نیز از این سه   همچنانکه فرقه. هاي دیگري نیز به همین نام وجود دارند  فرقه
در اصل تشیع مشترکند و این همان با این وجود، همۀ آنها . اند  گروه منشعب شده

  .دارند ^موضعی است که نسبت به اهل بیت
انـد نیـز     در دین اسالم و مـذاهب عقیـدتی و فقهـی کـه از آن منشـعب شـده      

ـت  «و » امت اسـالم «وضعیت چنین است؛ زیرا جامع مشترك در صدق عنوان  ملّ
ـداً  أشهد أن ال إله إالّ اهللا: به زبان آوردن شهادتین یعنی» محمدي و آشهد آنّ محم 

  .رسول اهللا است که هر کس آن را بگوید مسلمان است
هاي مختلفی چـون معتزلـه،     البته مسلمانان به لحاظ اختالف در عقاید به فرقه
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 همچنانکه به لحاظ اخـتالف . تقسیم شده اند... مرجئه، جبریه، سلفیه، وهابیه، خوارج و 
ـه،   هایی چون شیعه  در احکام، به فرقه ـه، حنبلی ه، مالکیه، شافعیاهل حدیث، حنفی ،

  .اند  ، حشویۀ مقلّده، قرآنیون و صوفیه با انواع و اقسام متعددش تقسیم شدهظاهریه
این فرقه ها در پی اختالفی که در نظریات عقیدتی یـا احکـام فرعـی بـا هـم      

  .داشتند، به وجود آمدند
هـا    قش به سزایی در ایـن تفرقـه  روشن است که دخالت حاکمان و دشمنان، ن

ـ که اسـتعمارگران  » تفرقه بینداز و حکومت کن«داشتند؛ زیرا آنها بر اساس اصلِ 
در زمان ما آن را شعار خود قرار داده و حاکمان و خلفا از گذشته تـا حـال از آن   

ـت انبـوه بـه         –اند   استفاده کرده دعوت کنندة تفرقـه و طالـبِ تقسـیم هـر جمعی
  .کوچک و پراکنده هستند تا از هیبت و قدرت امت بکاهند هاي  گروه

گوینـد، آنهـا را از     وجود این اختالفات در امت اسالم مادام که شهادتین را می
کند؛ حتی اگر در امامت و خالفت اختالف داشته باشند؛ چنانکه   اسالم بیرون نمی

توحید اخـتالف  میان شیعه و اهل سنت چنین اختالفی هست یا اینکه در عدل و 
داشته باشند؛ چنانکه میان معتزله و اشاعره وجود دارد یا در جبر و تشبیه که میان 
سلفیه و دیگر مسلمانان هست یا معتقد به تکفیر باشـند، چنانکـه میـان سـلفیه و     

  .خوارج با دیگر مسلمانان در عصر حاضر این اختالفات روي داده است
ـه متّفـق     بـوده و بـه آن اعتقـاد داشـتند؛ ولـی ایـن       اگر دو فرقه در یـک نظری

اعتقادشان با دیگر مسلمانان سازگار نبود؛ بدان معنا نیست که این دو فرقـه داراي  
چنانکه در اعتقـاد بـه   . یک مذهب بوده یا یکی اعتقادش را از دیگري گرفته باشد

 عدل و توحید و نفی جبر و تشبیه و تجسیم، میان شیعه و معتزله اتفاق روي داده
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این بدان معنا نیست که تشیع و اعتزال یک مذهب هستند یا هر کدام، ایـن  . است
اعتقادات را از دیگري گرفته باشند؛ زیرا فرض این است که هر کـدام از ایـن دو   

از دلیـل  × طالب  مذهب، اعتقاد به عدل را با راهنمایی امیرالمؤمنین علی بن ابی
  .اند  عقلی برداشت کرده

به عدل نیز به این معنا نیست که آنها معتزلی هستند؛ همچنانکـه  اعتقاد زیدیه 
  .ها با اعتقاد به عدل، شیعه باشند  به این معنا نیست که معتزلی

هایی   دلیل بر این امر این است که هر کدام از دو مذهب امامیه و زیدیه، کتاب
  .اند  را در دفع این تهمت از خود نوشته

فروع و احکام، نه دلیل بر اتّحاد کلّی آن دو مذهب اتّفاق دو مذهب در برخی 
خواهد بود و نه دلیل بر اینکه هر کدام از آن دو مـذهب آن فـرع یـا حکـم را از     
دیگري گرفته باشد؛ بلکه چه بسا ممکن است این توافق در اثر یکی بودن دلیل و 

دهـد و    توافق در منابع روي دهد؛ چنانکه در میان فتاواي مذاهب، بسیار روي می
این اشتراك هـا دلیـل بـر ایـن     . از این جمله است اشتراکاتی میان زیدیه و حنفیه

  .نیست که فقه زیدي همان فقه حنفی یا برعکس آن است
شاید منشأ شبهۀ حنفیۀ منسوب به زیدیه این باشد که زیدیه در ادلّۀ اصول فقه 

ه دارند؛ ولی تکیه بر قیـاس  کنند که حنفیه نیز بر آن تکی  بر قیاس مشهور تکیه می
هاي اصول فقه خود به تفصـیل آنهـا را     نزد زیدیه چندین شرط دارد که در کتاب

  .اند  بیان کرده
کشاند که بـا فقـه     گاهی هم اجتهاد فقیهان زیدي آنها را به صدور احکامی می

شود که فقه زیـدي را بـه فقـه      این اشتراك در دلیل، دلیل نمی. حنفی مطابق است
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  .حنفی منسوب کنیم و بگوییم زیدیه در فروع، حنفی هستند
زیدیه فقهی مستقل و شناخته شده دارند که در میان خودشان متداول بـوده و  
مستند به ادلّۀ ویژة خودشان است؛ چرا که آنها منابع و مصادر خاص بـه خـود را   

 اي است که آنهـا   احادیث مسند یا مرفوعه دارند و در رأس آنها ـ پس از قرآن کریم ـ  
  .اند  نقل کرده ‘را با سندها و راویان و محدثان مورد اطمینان خود از اهل بیت

پس این، جز ادعایی گستاخانه نیست؛ چرا که واقعیت ملموس آن را نپذیرفته 
  .کنند  هاي زیدیه از قدیم و جدید آن را انکار می  و همۀ شخصیت
اي مذهب حنفی ـ در تاریخ زیدیه در امثال  نام ابوحنیفه ـ پیشو  بله، وارد شدن

داننـد کـه از     این توهم تأثیر داشته است؛ زیرا زیدیه امام ابوحنیفه را از کسانی می
هاي خـود وي را    آنان در کتاب. است   امام زید در دعوت و قیامش پشتیبانی کرده

را با مـال و  اند که از زید در حرکت جهادیش پیروي و او   در شمار کسانی آورده
هاي اعالم خـود آورده    زیدیان شرح حال ابوحنیفه را در کتاب. سالح تقویت کرد

اینها موجب شد ایـن شـبهه پـیش    . اند  و فتاواي وي را در تألیفات خود ذکر کرده
انـد، بـه     کسانی که به این اشـتباه افتـاده  . بیاید که آنها در فقه پیرو ابوحنیفه هستند

ـه، فقـه   . انـد   ها بیان کردیم، توجه نکرده  ف مبناها و شیوهاي که در اختال  نکته زیدی
مستقل و شناخته شدة خود را دارند که مستند به ادلّه و مصادر ایشان و نزد آنهـا  

نیز طرق و اسناد و فقیهان خود را دارند که با مذهب حنفی و رجـال  . معتبر است
اعتمادشان بر دلیل قیاس ـ کـه نـزد    البته به دلیل . و فقیهانِ آن فاصلۀ زیادي دارند
  .اي احکام با آنها موافق می باشند  حنفیان نیز معتبر است ـ در پاره

  :در نتیجه، با اکثریت زیدیه مخالفت کرده است کسی که چنین بگوید
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ترین مذهب به اهل سنّت و جماعـت و بـه ویـژه مـذهب امـام        زیدیه نزدیک
در . اند  شان به این امر اعتراف کرده ژوهشگرانابوحنیفه هستند؛ چنانکه برخی از پ

... هاي هادوي، قاسمی، ناصري، هـارونی و   هاي فرعی زیدیه از قبیل مذهب  شاخه
ـی   نیز این چنین است تا جایی که به نظر یکی از پیشوایان مذهب هادوي اگر نص

 .رداز هادي در یک مسئله یافت نشد باید در آن مسئله به نظر ابوحنیفـه عمـل کـ   
  )9ـ7 :1411العمرانی، (

هاي فقهـی    شاهد آن، کتاب. پذیرند  این سخن را دانشمندان مجتهد زیدیه نمی
اگر در زیدیه کسی یافـت شـود کـه معتقـد بـه      . است که نزد زیدیه متداول است

ـه در    چنین چیزي باشد، نادر و اندك است و به دلیل شکستن اجماع طایفـۀ زیدی
این قول شاذّ، در برابر انبوه فضـالي ایـن مـذهب از    . ندارد ها، اعتباري  طول قرن
چنـین  . توان به استناد این ادعا بر همـۀ ایـن افـراد حکـم کـرد       رود و نمی  بین می

منشـأ و خاسـتگاه    ^ادعایی با اعتقاد راسخ آنان به این عقیـده کـه اهـل بیـت    
فتن به هـر جـا   شریعت هستند و اعتقادشان به اجتهاد مطلق و پیروي از دلیل و ر

  .که دلیل برود، منافات دارد
رسد انگیزة چنین ادعایی شده باشد، این است که این ادعا در   آنچه به نظر می

چارچوب و فضاي تقریب میان مذاهب اسالمی صادر شده باشد؛ زیرا این مطلب 
 سـالة ربه نام  تقریبالداراي در مجلّۀ   ـ چنانکه در ذیل همین مقاله آمده ـ در مقاله 

  .هاي دهۀ چهل قرن چهاردهم در شهر قاهره در مصر آمده است  در سال اإلسالم

  منابع حدیثی زیدیه و امامیه
کنند که   هاي منسوب به آنان، همگی افتخار می  و تمام فرقه ^شیعۀ اهل بیت



 293  عشري  در مقایسه با مذهب اثنا مذهب زیدي در گذشته و حال

 

دانشی که از طریق راویان مـورد  . مند هستند  از اقیانوس دانش پیشوایان خود بهره
هـاي بعـدي     که در پاسداري از این میراث و انتشار و تحویل آن به نسـل وثوق ـ  

  .ها کشیدند ـ به دستشان رسیده است  رنج
امامیۀ اثناعشریه، سهم قابل توجهی از این میراث را بـه خـود اختصـاص داده    

دلیل بر این مطلب، میراث عظیم حدیثی و فراوانی راویان و محدثانی است . است
گانه را دیده و دانش آنان را به صورت مستقیم از آنهـا دریافـت     وازدهکه امامان د

نیز دانشمندانی که دانش آن راویان را به میراث برده، پس از آنان زیسته، . اند  کرده
هاي حدیثی را تـألیف کردنـد و بـا میـراث گرانسـنگ خـود         ها و مجموعه  کتاب

  .کتابخانۀ اسالمی را به یادگار نهادند
ــه  ــت پیشوایانشــان از    زیدی ــکوه خــود را از روای ــدیثیِ باش ــراث ح ــز می نی

شـود تـا برسـد بـه       آغاز می× دارند که از تألیفات امام زید شهید ^بیت اهل
آنچه که دیگر راویانشان نقل و تألیف کرده و آن را بـا روایـت محـدثان شـناخته     

شـدة  میراث زیدي چـاپ شـده و حفاظـت    . اند  شده در نزد خود جاودان ساخته
  .موجود، شاهدي بر این امر است

زیدیه و امامیه در نقل بسیاري از احادیث ائمه مشترك هستند؛ به دلیـل آنکـه   
راویان زیدي در عصر زید شهید و پیشوایان پس از وي ـ به ویـژه آن دسـته کـه     

 ^اهل کوفه بودند ـ از شاگردان امام باقر، امام صادق، امام کـاظم و امـام رضـا    
د یا مرفـوع از آن بزرگـواران روایـت    ) احادیث(ها   شبوده، دان سنَ را به صورت م

ـه از   . اند  کرده در روایات زیدیه احادیث بسیاري هست که با روایت راویـان امامی
  .خوانی دارد  این بزرگواران هم
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این، امري است که در میان دانشمندان علم حدیث و رجال در هر دو مـذهب  
  1.معلوم است

ــه بــر احادیــث روایــت شــده از طریــق  بنــابراین،  ــه نیــز همچــون امامی زیدی
هـا و منـابع     شـیعۀ اسـماعیلیه نیـز چنانکـه از کتـاب     . کنند  تکیه می^ بیت اهل

 .آید، چنین هستند  حدیثشان بر می

  میراث زیدي و اهمیت مراجعه به آن
احساس نیاز مبرمی که داشتم، به میراث علمی گذشـتگان   من خود از رهگذر

هـا و    دیـدم در تألیفـات و منقـوالت اخـتالف نسـخه       هتمام ورزیدم؛ چرا که میا
اي است که منجر به برداشت معناهاي متقـاوت و گـاه     ها به اندازه  مغایرت عبارت

شود و نتایج خطرناکی در فراینـد فهـم و اسـتدالل در بـر       متناقض با یکدیگر می

                                                      
 حـدیث من خودم در نجف اشرف با یکی از دانشمندان زیدیه دیداري داشتم و با وي در بارة  1.

 اطالعی  هاي حدیثی آنان سخن گفتم و او از این امر اظهار بی  نزد امامیه و حجم باالي مجموعه
 را ـ که احادیـث فقهـی    المعارف وسائل الشّیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه ةدائرکرد؛ این شد که 

 از مـدتی  پـس . گاه ماست ـ به او عرضه داشتم   موجود در آن در دست یابی به احکام شرعی تکیه
 بـه یقـین بیشـتر   «: که به نزدش باز گشتم، وي را بسیار شادمان یافتم؛ وي به صراحت به من گفت

. »نقـل شـده اسـت   ) زیدیه(احادیثی که در این کتاب گرد آمده احادیثی است که از طریق ما 
  .»مضمون بسیاري از احادیث این کتاب نیز با مذهب فقهی ما موافق است«: وي افزود

خن وي مرا به یاد سخن دیگري از یک پیشواي دیگر مشهور بـه عالّمـۀ بحـر العلـوم     این س
 .»بیشتر راویان حدیث ما از اهل کوفه از زیدیه هستند«: انداخت که گوید
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 .شود  یداشته، منجر به اشتباه در صدور حکم و فتوا م

گاه نجات بخش در این بحران ایـن    من به این حقیقت دست یافتم که تنها پناه
هاي ضبط شده و میراث   است که براي دست یافتن به متون صحیح باید به نسخه
  .مورد وثوق آن هم از راه روایات مورد اعتماد بازگشت

نیـاز و   این سبب اصلی توجه من به مسئلۀ تراث و پژوهش در آنها بر حسب
  1 .هاي مورد اختالف و اشکال بود  در محل

  :اما دلیل جلب توجه به میراث ـ به صورت خاص ـ اسباب زیر است
ها و   از یک سو در میراث زیدي ـ اعم از متن احادیث، آرا و نظریات، پژوهش 

 اي یافـت مـی    ها و بیانات ـ معلومات تازه   ها و شیوه  تحقیقات، استدالالت و ردیه
هاي مختلف علمی و عقیدتی و به ویژه فقهی در نزد مـا    شود که با آنچه در زمینه
  .موجود است موافق است

از دیگر سوي، در میراث زیدي بسیاري منابع دیده می شود که هم نـزد مـا و   
هـایی اسـت کـه بـا طـرق        اینهـا کتـاب  . هم نزد زیدیه از تقدس برخوردار اسـت 

کننـد؛ متـونی     و همۀ شیعیان به آنها افتخـار مـی   صحیحه نزد همگان روایت شده
                                                      

آخـرین  . هایی کـرده، مقـاالتی نوشـتم     هایی دست زده، پژوهش  من در این عرصه به فعالیت 1.
براي چند تن طالّب حوزة علمیه در نجـف اشـرف   درسی که در این زمینه در نجف اشرف 

و تطبیـق   يـة علم يةعلم تحقیق النصوص نظربود که تحت عنوان ق 1433بیان داشتم در سال 
به چاپ رسید که امیدوارم به آنچه از این کار در نظر داشتم که همانا پسند و رضایت  عملی

 .خداي متعال است برسد
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  .×نهج البالغه، صحیفۀ سجادیه و صحیفۀ مشهور امام رضا: چون
پس باید در دیگر منابع و مصادر . این، دلیل اشتراك در این متون مقدس است

هاي زیدي در بر دارنـدة    معارفی نیز اشتراکات بیشتري وجود داشته باشد و کتاب
د که اندیشۀ شیعی را تأیید و تقویـت کـرده، بـر وثـوق آن افـزوده و      مطالبی باش

  .اسنادش را متّصل کند
پیشینیان از اعالم دو مذهب امامی و زیدي نیز به این میراث دوجانبـه اهتمـام   

آنـان بـه مصـداق    . پرداختند  ورزیده، با روایت و نقل از یکدیگر به مبادلۀ آنها می
به فواید علمی و دستاوردهاي فکري که با اهـداف و  » تعاونوا علی البرّ و التّقوي«

  .کردند  یافتند، افتخار می  هاي مشترك در میراث یکدیگر می  آرمان
برخی تألیفات اعالم مشهور امامیه در میـان میـراث زیـدي دیـده مـی شـود؛       

که در میان آنها منتشـر   طرائفهاي سید بن طاوس مانند   همچون بعضی از کتاب
و کتـاب   العمـدة هاي ابن بطریق همچون   گردد یا کتاب به دست میشده و دست 

  .کشف المخفی فی أحادیث اإلمام المهدي
ـه را مـی   ه نیز تألیفات زیدیهـایی چـون    یـابیم؛ کتـاب    در مقابل، در میان امامی :

الرجال، تنبیه الغافلین اثر حاکم   اثر محلّی، مطلع البدور اثر ابن ابی يةالحدائق الورد
اثـر شـریف ابوعبـداهللا     ×الحسـین  ة، فضل زیـار الکوفةسعد جشمی، فضل   ابی

  .و دیگر مناطق) گیالن(علوي و بسیاري دیگر از میراث زیدیه در جیل و دیلم 
این ارتباط و تبادل در میان اهل دو مذهب، از طریق دانشـندان طـرفین انجـام    

از طریق زیدیان کوفـه کـه   کردند یا   آنها از یمن به عراق و ایران سفر می. شود  می
به یمن مسافرت کرده یا دانشمندان جیل و دیلم و یا بعضی از امامیه که به مراکز 
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آوردند و یا از   علم و دانش در آنجا مهاجرت و میراث آنان را به عراق و ایران می
  .طریق دیدار برخی از این دانشمندان در مراسم حج

اي دنیا به روي مـردم یمـن گشـوده    پس از سقوط نظام پادشاهی در یمن دره
. شد و بسیاري از زیدیه براي زیارت عتبات مقدسه به عراق و ایران روي آوردند

در عتبات مقدسـه بـا برخـی از    . در میان آنها دانشمندان و فضالي بسیاري بودند
آنان دیدار، از نزدیک با آنها آشنا شده و آنها را به محل سکونت خود در مدرسـۀ  

آنـان را مردمـانی بـا اخـالق واال، ادب سرشـار، اطالعـات       . دعوت کردم 1علمیه
آنها نیز از آنچه در بارة زندگی طلبگی در نجـف و  . گسترده و دانش فراوان یافتم

همـۀ اینهـا سـبب    . امور تحصیلی علوم و معارف شنیده و دیدند خوشحال شدند
ي بزرگ یمن شـد کـه   ارتباط مستحکم با این علماي اعالم و به واسطۀ آنها علما

  2.انجامد  شرح و بیان آن به طول می
ایـن دیـدارهاي پـی درپـی، باعـث ارتبـاط بـا میـراث زیـدي از طریـق ایــن           

منـد    با مطالب ارزش. هاي بزرگ و شناخت نسبت به آنها از نزدیک شد  شخصیت
اي که در میان آنها وجود دارد، آشنا شده و بـه چیزهـایی دسـت      و مباحث ارزنده

اند؛ مطالبی که از یکسـو مواضـع و     تم که دانشمندان عصر ما به آن دست نیافتهیاف
                                                      

تا  ق1384است؛ که از آغاز هجرتم به نجف اشرف در سال مدرسۀ علمیۀ صدر اعظمِ بزرگ . 1
هـاي بزرگـی از     اي مبارك که با وجود شخصیت  مدرسه. در آن سکونت داشتمق 1400سال 

 . آباد بود] به لحاظ علمی نیز[علماي نجف اشرف در آن 

  .ام  این جریان را مفصل شرح داده سیرتی الکبیردر کتاب . 2
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کند و از سوي دیگر، اسناد متّصـل و مسـتقیم     معلومات ما را پشتیبانی و تأیید می
  .مند می کند، نه از منابع دست دوم  آنها، ما را از منبع اصلی بهره

 ها و تألیفـات   ها و شیوه  ز با دانشاین رویداد، سبب شد که این دانشمندان و فضال نی
 این امر، موجب اشتیاق فراوان آنها براي. عظیم ما در علوم و فنون مختلف آشنا شوند

 همۀ اینها سبب. ها شد  آشنا شدن با این آثار و تهیه و نگهداري و استفاده از این کتاب
 می ما و دیدار بـا علمـا  اي مستحکم میان ما برقرار شود و آنها به میراث عل  شد که رابطه

  .هاي ما عالقه و اشتیاق نشان دهند  و فضالي ما و دست یابی به اندیشه و فقه و شیوه
آنچه گفته شد، پیش از پیروزي انقالب اسالمی در ایران به دست امام خمینی 

اما پس از پیروزي، تمام ملّت یمن ـ و بـه ویـژه    . کبیر ـ سالم اهللا علیه ـ روي داد  
ـت  . ستین ـ از این رویداد شادمان شدند زیدیان نخ هـاي مستضـعف     البته همـۀ ملّ

هـا در کشـورهاي     رغم فشار حکومـت   اسالمی بلکه همۀ مستضعفان جهان ـ علی 
دست نشانده حتی در کشورهاي اسالمی عربی و غیر آن ـ از ایـن رویـداد ابـراز     

  .اري بودندشادمانی کردند چه رسد به کشورهاي شرقی و غربی که کافر و استکب
آنـان  . هیجان زیدیان یمن در واکنش به انقالب اسالمی ایران بسیار شدید بود
هـاي آن    به رهبران این انقالب گرایش داشته، راه و روش آن را برگزیده، پیروزي

تا جایی که حاکمان ستمگر، آنها . آن شادمان شدند   را جشن گرفته و از شکوفایی
یا وابستگی به آن متّهم کردند و همچنان این اتّهام را را به یاري خواستن از ایران 

برند؛ چرا که این ملّت، حـق را شـناخت و     نسبت به ملت قهرمان یمن به کار می
ایـن تهمتـی نـاروا    . باطل را که نظام فاسد حاکم بر یمن، بر سر آن است کنار زد

به زیدیه، بلکه  بود؛ زیرا شادمانی از انقالب ایران نه اختصاص به یمن داشت و نه
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نه تنها مسلمانان جهان که اهل همۀ مذاهب و ادیان در برابر این انقالب، موضـع  
گرفتنـد؛ تـا     تأیید داشته، در مبارزه با استعمار و اذناب آن از این انقالب الهام مـی 

منجر شد که از خداوند شکوفایی، ادامـه و  » بیداري بزرگ«جایی که کار عرب به 
  .کنیم  ب میپیروزي آن را طل

هاي بزرگ زیدیه، با امام مجاهد عالّمـۀ فقیـه     در دور پایانی دیدار با شخصیت
محقّق سید بدرالدین حوثی حسـنی ـ رحمـه اهللا ـ دیـدار کـردم و در وجـود او         

هاي دانش و دین را یافتم؛ کسـی کـه بـه ورع و پرهیزکـاري       اي از استوانه  استوانه
مدي بر تن کرده، زره شجاعت علوي پوشیده، عزم آراسته، رداي اخالق عظیم مح

راسخ براي یاري دین را با پارسایی بیش از حد و فروتنی ناب آمیخته، همۀ اینهـا  
رفتـه رفتـه   . ها همراه کرده بـود   را با تیزبینی و آشنایی همه جانبه با فنون و دانش

یدي و معارف روابط ما به سر حد برادري راستین رسید و آشنایی من با مذهب ز
و اصول و فروع آن از طریق ایشان عمق یافت و از این راه تا بیشترین حد ممکن 

  .از میراث زیدیه آگاه شدم
این نهضت فرهنگی که فضال و طالّب جوان و روشنفکران زیدي با تـالش و  
فعالیت در راه احیاي میراث دینی، علمی و ادبی خود به صورت پـژوهش شـده،   

خداونـد بـر ایـن    . به پا کردند، جاي بسـی تقـدیر و تشـکّر دارد    دقیق و مشروح
  .کنند، زنده بدارد  ها درود فرستد و کسانی را که به این کار اقدام می  تالش

  احیاي میراث مشترك و نقش آن در گسترش روابط متقابل، وحدت و همبستگی

ـت ترین وسایل همبسـتگی میـان م    ترین اسباب و اساسی  به یقین، از مهم هـا،    لّ
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تـرین آثـار و     آشنا شدن آنها با یکدیگر است و همین ایجاد همبستگی نیز از مهـم 
  :چنانکه خداوند متعال نیز فرماید. رود  نتایج این آشنایی به شمار می

Pفُواتَعــارــلَ لقَبائ وباً وشُــع لْنــاكُمعج وO ــت و قبیلــه قبیلــه ؛ ــت ملّ و شــما را ملّ
  .شناسایى متقابل حاصل کنید گردانیدیم تا با یکدیگر

، این امر، از مفهوم ضد و مقابل شناخت که تجاهل و خود را به نادانی زدن اسـت 
؛ شود؛ چرا که خود، موجب قطع رابطه، درگیري، جدایی و دشمنی است  روشن می

  .»اند که از آن شناخت درستی ندارند  مردم دشمن آنچه«: اند   چه اینکه گفته
اخیر منزوي شـده، در مراکـز      آور این است که زیدیه در دوران  از امور تأسف

خود تنها مانده، در دورترین منطقۀ جنوب جزیره به دور از مراکز تمدن اسـالمی  
این انزوا، منجـر بـه عـدم ارتبـاط     . اند  هاي آن منحصر مانده  هاي دولت  و پایتخت

ـه شـده اسـت    ترین مذهب بـه آنهـا یعنـی مـذهب      تنگاتنگ آنان با نزدیک امامی .
پراکندگی پیروان آن بیشتر در مناطق شمال شرق جزیره، ایران، هند، شام، لبنان و 

هاي علمیه، و محـلّ اجتمـاع دانشـمندان آنهـا در آن       عراق است؛ جایی که حوزه
و عـدم  این جدایی منجر به عدم شناخت اهل این دو مـذهب از یکـدیگر   . است

میراث علمی مـذهب دیگـر شـده اسـت؛ گرچـه      مذهب از  آگاهی دانشمندان هر
دیدارهاي شخصی و فردي خاصی نیز صورت گرفته باشد؛ اما این مقـدار کـافی   

  .اي ضروري است  نبوده، وجود ارتباط علمی و معرفتی عمیق و گسترده
شود که نتیجۀ آن سوء ظن به طرف مقابـل    این دوري، باعث عدم شناخت می

تکیه بر منابع اطالعاتی بیرون از طرفین اسـت کـه   و تهاجم بر اساس بدگمانی با 
ط دشمنان شیعه و هواپرستان و سازندگان فرقه هاي دروغین تهیه شده است  توس .
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حاصل این نسبت دادن ها این خواهد بود که به کـل شـیعه ـ چـه زیـدي و چـه       
آثار افراطیون داخل کـه گـاه از سـر نـادانی، غفلـت،      . امامی ـ نسبت باطل بدهند 

کننـد،    فهمی و اشتباه و گاه از سر دشمنی و عناد به مـذهب مقابـل حملـه مـی    بد
  .تأثیري کمتر از آن منابع بیرونی ندارد

مواردي از این دست، بسیار دیده شده که از مطلبی برداشت غلط شـده یـا در   
بارة آن تحقیق نشده و هر کس تصور و فهم خـود را مـالك قـرار داده، در بـارة     

کرده، اتّهام زده و حکم به بطالن آنان داده یا دسـتخوش دروغ و  دیگران قضاوت 
  .بریم  ـ که از این امور به خدا پناه می. افترا شده است

چه بسا که این امر، به کسانی سرایت کند که از حقیقت آگاه نیستند یـا هنـوز   
ن کننـد و بـدو    شنوند اعتمـاد مـی    اند یا کسانی که به هر چه می  آن را لمس نکرده

این امر، نزد پیروان هر یک از دو مـذهب،  . کنند  اطمینان از صحت، آن را نقل می
  .سبب نفرت از یکدیگر و دوري از حقیقت شود

گـو   هاي آگاه از هر دو مذهب بایکدیگر دیـدار و گفـت    به یقین اگر شخصیت
طعا کنند و با معارف، آثار و میراث علمی هم آشنا شوند و به آنها مراجعه کنند، ق

ها تغییر کرده، شبهات باطل شده، دشمنی به محبت تبدیل شده، آشـنایی و   دیدگاه
 این امر، به نوبۀ خود موجب. شناختی که مطلوب خداوند متعال است حاصل شود

گشایش، افزایش منابع و مصادر، وفاق بر نظریات و اطالع از مسائلی خواهد بود 
  1.پارچه و مستحکم خواهد ساختکه صف شیعه را در بیشتر اصول و فروع یک

                                                      
تـراث اهـل    يةیداً بید، فی حما يةو الزید ميةاي به نام االما  ایق را در مقالهاي از این حق  گوشه. 1

  .ام  توضیح داده ^البیت
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 ترین  بدون شک احیاي میراث مشترکی همچون کتاب عظیم نهج البالغه از قوي
وسایل اتّحاد و اتّفاق میان دو مذهب امامی و زیدي است؛ زیرا هر دو مذهب، به 
اجماع به صحت صدور و حقّانیت مطالب آن اعتقاد دارند و از همین رو در طول 

: هاي مختلف همچـون   دریغی در جهت پاسداري از آن از راه  اي بیه  ها تالش  قرن
  .اند  حفظ، نوشتن، شرح، تدریس و بزرگداشت آن انجام داده

بـه دو  × کـه امـام سـجاد    صـحیفه سـجادیه  همچنین است کتاب گرانسنگ 
ـد بـاقر    در حضـور امـام جعفـر    × و امـام زیـد شـهید   × فرزندش امـام محم

اي بـه ایـن     مذهب زیـدي و امـامی عنایـت ویـژه    دو . امال کرده است× صادق
بینیم در اسناد روایات و محورهاي اجازات   صحیفه دارند و از این رو است که می

بهایی از این صحیفه نیز یافت می شود کـه    هاي گران  چه اینکه نسخه. اند  یاد کرده
  .خود دلیل بر اهتمام آنان به این کتاب بوده است

که در هـر دو طایفـه بـه صـورت      صحیفه امام رضاتاب در همین پایه است ک
فضـالي  . متواتر و از طریق علمـاي اعـالم هـر دو مـذهب روایـت شـده اسـت       

  . اند  گرانقدري هم اقدام به شرح و توضیح آن نموده
تـرین    ترین، و عملی  پس از همۀ اینها، به نظر می رسد از تأثیرگذارترین، آسان

» حـدیث شـریف  «ها دارد، رصـد کـردنِ     ا درون جاناي که بیشترین نفوذ ر  وسیله
مشترك میان مسلمانان است که همۀ محدثان در لفظ یا معنا یـا هـم لفـظ و هـم     

ـت   . معناي آنها اتّفاق نظر دارند ت که نزد همۀ مسـلمانان حجاین، یعنی اجماع ام
همۀ در . شود  چنین مواردي در میان میراث حدیثی مسلمانان بسیار پیدا می. است

. تـوان امثـال اینهـا را پیـدا کـرد       ابواب دانش از اصول، فروع، مواعظ و سیره مـی 
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تواند هر کسی را که اندك ارتباطی با دین داشته باشد، قـانع    اینگونه احادیث، می
آمـدن آرا و   کند و موجب اتّحاد مواضـع، افـزایش و تـراکم اقـدامات، گـرد هـم      

  :ینی قرآن کریم خواهد بود که فرمودب ها بر یک محور، و تحقّق پیش  اندیشه
Pأ کُم تُ م ه أُ إِنَّ هذ ةًوُم د ةواحOو در حقیقت، این امت شماسـت کـه امتـى     ؛

  .یگانه است
با تکیه بر این رکن استوار، اقـدامات مخالفـان و معارضـان و منحرفـان ـ کـه       

ـ     حقایق را بر اساس نظرات باطـل، تزهـاي بـی    ف ارزش و آرزوهـاي پلیـد تحری
کنند ـ به شدت در هم کوبیده خواهـد شـد و نخواهنـد توانسـت تـا نتواننـد          می

منفذي براي نفوذ پیدا کنند؛ چرا که معـارف عقیـدتی، احکـام شـریعت اسـالم و      
آداب اجتماعی که در ایـن احادیـث مـورد اجمـاع همـۀ مسـلمانان وجـود دارد،        

ـت اسـالم را   در ایـن صـور  . همچون سد محکمی در برابر آنان خواهد بود ت، ام
صفی پوالدین و سپاهی متّحد با اصولی استوار و فروعی مستحکم خواهند یافـت  
و اقدامات تفرقه افکنان و دعوت کنندگان به نزاع و دشـمنی، چنـدحزبی شـدن،    

گرایی، نژادپرستی جاهلی و فتنۀ نابودکنندة اقتصاد و اجتماع برابر این ارتش   طایفه
  .دود خواهند شد

فات جزئی در فروع که حاصل اختالف در ذوقیات و نظرهاي مبتنـی  اما اختال
توانند به زندگی   که نمی وچکی هستندبر اجتهادات ظنّی است، مسائل خاص و ک

  .کلّی اجتماع یا اصول مورد وفاق، آسیبی رسانده یا بر کلّیت جامعه تأثیر بگذارند
ـ  أثیري دارنـد، تـأثیر   اگر احادیث مشترك در میان همۀ مذاهب اسالمی چنین ت

ـه چگونـه خواهـد بـود؟           آنها تنها در میان فرقه ـه و زیدی هـاي شـیعه ماننـد امامی
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؛ انـد  ترین فروع با یکدیگر مشترك  درحالیکه این دو مذهب در بیشتر اصول و گسترده
هسـتند؛ منبعـی غنـی و     ^چون هر دو بر یک منبع تکیه دارند کـه اهـل بیـت   

تـرین سـندها بـه      ها و مطمـئن   ترین راه  ها و نزدیک  هترین چشم  سرشار که از ناب
بنـا  . شود  پیامبر بشارت دهنده و بیم دهنده وصل می |رسول عالی قدر اسالم

بر این، این دو مذهب سزاوارتر هستند که با پیمودن این راه راست و چنـگ زدن  
  .به این ریسمان محکم به رستگاري برسند

  المینسل معاصر زیدیه و بیداري اس

کند ـ پس از دستیابی به نـوعی بیـداري      انسانی که در جهان امروز زندگی می
کلّی که در اثر انتشار وسایل ارتباط گسترده، سریع و گوناگون به ویژگـی انسـان   
امروزي تبدیل شده است ـ به اسالم به عنوان دین و به تشیع به عنوان یک اصـل   

بسیاري به ایـن امـر دامـن زده کـه      دالیل و تحوالت. و مذهب روي آورده است
  :مهمترین آنها عبارت اند از

مسـلمانان  : فراوانی تعداد مسلمانان جهان در کنار فراوانی امکانات مادي. اول
انـد و در کنـار آن از     ایسـتاده ) نفـت و مشـتقّات آن  (روي دریایی از طالي سـیاه  

وانانی که در دانـش  ج. مندند نیروي کار همچون جوانان روشنفکر دانشگاهی بهره
 کننـده  اسالمی که دعـوت . سرآمدند و داراي روحیۀ الهام گرفته از اسالم عظیم هستند

به آزادگی و رد هر گونه بردگی و بندگی و پیروي از سلطۀ بیگانگـان و میـل بـه    
  .سوي پایبندي به عدالت اجتماعی و اصالحات کلّی است

اتفـاق مبـارك، تـوان و امیـد بـه      ایـن  : پیروزي انقالب اسالمی در ایران. دوم
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پیروزي را در دل مستضعفان جهان به ویژه مسـلمانان پراکنـد و روح مقاومـت و    
هـاي    شهادت در راه خـدا را بـراي نـابودي سـتمکاران و بـه ویـژه صهیونیسـت       

هـاي آنـان     راننـد، در دل   جنایتکار و مسیحیانی که بر مردمان و کشورها حکم می
  .بیداري اسالمی را پدید آوردزنده کرد و زمینه هاي 

هـاي    هـاي جمهـوري اسـالمی در عرصـه      بیداري اسالمی همزمان با پیـروزي 
هاي علمی، اقتصادي و نظـامی بالیـد و شـکوفا      آزادي، دانش، فناوري و پیشرفت

هایی که علیرغم فشارهاي مستمرّ کشورهاي غربی بـا یـاري دسـت      پیشرفت. شد
میانـه ـ کـه بـه دروغ و تزویـر      ة خاورنشـاند نشاندگان شرقی و کشورهاي دست 

پشـت دیـن   . ادعاي مسلمانی دارند ـ همچنان ادامه دارد و متوقـف نشـده اسـت    
هـاي    هـا و اندیشـه    و با شـیوه    ستیزانی قرار دارند که در میان مسلمانان نفوذ کرده

ها تحصیل کرده و به انتشار الحـاد و فسـاد و تخریـب      کفرآلود غربی در دانشگاه
ایـن عـده سـعی در دور کـردن     . هاي اسالم و تحریف منابع آن می پردازند  آموزه

دانشمندان عالی قدر از مردم دارند و ایـن هـدف را تـا کشـتن ایـن بزرگـان یـا        
ـاظ سـالطین همچـون      هاي ستمگر و گروه  تبعیدشان به دست حکومت هـاي وع :

که طرفدار آنهـا هسـتند،   ها و طمع کاران حقیر و اشخاص نادانی   ها، سلفی  وهابی
این اسباب و علل دیگري از این دست، موجب شد که مسـلمانان  . دهند  ادامه می

برند، گرفتار   به خواري و ناتوانی و عقب ماندگی و ناکامی که اینک از آن رنج می
شوند؛ اما اینک مسلمانان به خشم آمده، با الهـام از انقـالب اسـالمی رو در روي    

انـد کـه از شـرق تـا غـرب        نشاندة کشورهاي خـود ایسـتاده  هاي دست   حکومت
  .کشورهاي عربی شاهد آن هستیم
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هـا    ملّت قهرمان یمن نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ بلکه ملّت یمن که میلیون
  :اند  نفر از آنان وابسته به مذهب زیدي هستند، با دو ویژگی مهم ممتاز شده

ان پیدایش خـود همـواره بـر مبنـاي     مذهب زیدي در طول تاریخ و از او. یک
جهاد و مبارزه با ظلم و ستم و قیام در برابر سـتمگران و حاکمـان زورگـو بنیـاد     
نهاده شده و چنین مذهبی خود الهام بخش دیگر انقالبیون است و نیازي ندارد تا 

  .کسی دیگر این کار را به او بیاموزد
ك و . دو فعالیت نداشـتند ـ یعنـی از    اینک دورانی که فرزندان یمن امکان تحرّ

ـت بـه     زمان تبدیل پادشاهی به جمهوري تا امروز ـ به سر آمده است؛ چرا که ملّ
شدت از سوي نظامیانی که پس از سرنگونی نظام پادشاهی به نـام جمهـوري بـر    

سردمداران جمهوري، هجـوم  . کردند، تحت فشار و آزار بودند  مردم حکومت می
ي کرده، با کشـتن علمـاي بـزرگ و کارمنـدان معتمـد      اي به مذهب زید  وحشیانه

زیدي از قضات و مدیران و اخراج اساتید دانشگاه و معلّمان و جلوگیري از ائمۀ 
جماعات ایشان و پراکنده کردن طالّب علوم دینیه و تحت تعقیب قرار دادن آنهـا  

ایـن   بر اساس خبرهاي رسیده، هـزاران نفـر از  . کمر به نابودي این مذهب بستند
این امر، موجب ضعف این مذهب و . اشخاص در آشوب جمهوریت ترور شدند

ـۀ آنـان از تـرس       گوشه نشینی شخصیتهاي آن شد و مدارس و حـوزه  هـاي علمی
قدرت نظامیان کودتاچی به تعطیلی گرایید؛ نظامیانی که به فرماندهی حاکم مصـر  

و مزدوران وهابی کـه   و ارتشیان اشغالگرش و با پشتیبانی حاکمان دولت سعودي
  .اند کینه دارند  با همۀ مسلمانان و به ویژه شیعه که زیدیه نیز از این طایفه

علماي بزرگوار زیدي با گذشت زمان و علی رغم سختی هـاي بسـیاري کـه    
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ـت زیـدي را گـرد هـم آورنـد و       گفته شد، توانستند دوباره تجدید قوا کنند و ملّ
نان را تقویت کرده، همراه بـا گشـایش علمـی و    طالّب و دانشجویان به ویژه جوا

تکنولوژیکی و پیشرفت وسایل ارتباطی، بیداري همۀ ملّت یمن به ویژه زیـدیان،  
ك سابق بازگشتند تالش این عالمان مذهب . فعاالن به همان همت و نشاط و تحرّ

زیدي را به جایگاه شایستۀ خود باز گردانـد و آن را بـه دیگـران شناسـانده و از     
جوانان فعال نیز بـا جـدیت و پایـداري و اراده در    . عمق فکري آن پرده برداشت

  .این راه کوشیدند
) ره(با پیروزي انقالب اسالمی در ایران به رهبري امـام همـام، خمینـی کبیـر     

اراده و تصمیم ملّت مجاهد یمن نسبت به رهایی از چنگـال حاکمـان سـتمگر و    
. تـوز و مسـیحیان صـلیبی چنـد برابـر شـد        ههاي کین  دست نشاندگان صهیونیست

و نیـز رهبـري فرزنـد    ) رحمـه اهللا (مجاهدان به رهبـري امـام بدرالـدین حـوثی     
مجاهدش شهید سید حسین حوثی و یاران قهرمانش بر سیرة اجـداد خـود از آل   
 رسول خدا و شیعیان آزادة ایشان و با الهام گرفتن از نهضت امام خمینی که روح جهـاد 

  .هاي مسلمانان و همۀ مستضعفان زمین دمید، به پا خاستند  را از نو در جان و مبارزه
اي نبـود و ایـن     البته جهاد با ستمگران و مبارزه با آنان براي زیدیه چیـز تـازه  

ها از آغاز پیدایش تا امروز   طایفه به این کار معروف بوده، تاریخشان در طول قرن
  .ها است  میز بر ضد طاغوتهاي خونین و افتخارآ  آکنده از جنگ

مقاومت خود را در برابر نیروهاي زرهـی ارتـش   » صعده«مجاهدان حوثی در 
شـدند و در    حکومتی ـ که از سوي ارتش متجاوز و ستمگر سعودي حمایت مـی  

برابر حمایت نظامی آمریکا از حکومت فاسد ـ به نمایش گذاشتند؛ آنان به یـاري   
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تـرین    گـر   پیـروزي خـود را بـر ویـران     خدا توان روحـی و شایسـتگی جنگـی و   
  .هاي مهلک به اثبات رساندند  سالح

آنان امروز نیز با حمالتی از سوي نیروهاي شر و کفر و نفـاق ارتـش یمـن و    
دین ستیزان ملحد و نیروهاي ارتش وحشـی سـعودي و مـزدوران آنهـا بردگـان      

  .آمریکا و یاران یهود وهابیت و القاعده رو به رو هستند
هاي ملّی خود را به حراج   آنجا که دشمنان ملّت و وطن فروشانی که ثروتاز 
هـاي    توانند بـر حوثیـان پیـروز شـوند، بـه شـیوه        گذارند، به لحاظ نظامی نمی  می

ارزش روي آورده، حرکت زیدیه را به وابستگی به   شکست خورده و ادعاهاي بی
یمـن، آوازة آنـان را مخـدوش     کنند تا بدین سان به زعم حاکمان  خارج متّهم می

غافل از اینکه این اتّهامی باطل است؛ چون با ظلم و ستمی که ملّت یمن از . کنند
بیند کـه چگونـه اقـدام بـه کشـتار مـردم         حاکمان دست نشاندة غرب در یمن می

برند و چگونه براي اشغالگران سعودي   هاي ملّت را به غارت می  کنند و ثروت  می
ند، دیگر براي قیام و ضـدیت بـا ایـن حکومـت فاسـد نیـازي بـه        کن  مزدوري می

وابستگی به هیچ جریانی ندارند و همین مقدار براي بیداري ملّت و حرکت آنـان  
  .بر ضد این حکومت ستمگر بس است

به عالوه که زیدیه مذهبی مبتنی بر جهاد بر ضد سـتمگران اسـت و خـود در    
ده، و به این امر اقدام کرده است و هر عاقـل  طول تاریخ مرجع و منبع این کار بو

  .داند  هوشیاري این را می
الگویی براي تمام آزادگان جهان اعم از مسـلمان و غیـر   ) ره(قیام امام خمینی 
الگو گرفتن از آن، نه تنها براي کسی عیب و عار نیسـت کـه   . مسلمان شده است
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از دست نشـاندگی   عجیب این است که حکومت یمن. مایۀ افتخار و عزّت است
ها و تجـاوزاتی کـه     حرمتی  ها و بی  غرب کافر و دوستی با منافقان و اجراي توطئه

کند ولی   دارد، شرم نمی  در روز روشن با وقاحت تمام نسبت به ملّت یمن روا می
  !خواهد از الهام گرفتن از انقالب اسالمی ایران یک اتّهام بسازد  می

ه با اثناعشریه در سیاست، الهام گرفته از تعالیم رسول خداموافقت زیدی| 
ایـن  . و آل او در مبارزه با ستم و ستمگران و امر به معروف و نهی از منکر اسـت 

اختصاص به زیدیه نداشته بلکه وظیفۀ همۀ مسـلمانان اسـت و دالیلـی از قـرآن     
کریم و سنّت شریف و اجماع دانشمندان و عمل مجاهدان در طول تاریخ بر ایـن  

  .مر همواره برپا بوده استا
امروز هم این زیدیان، شیعیان و دوستداران همـان بزرگـواران هسـتند کـه در     

در ایـران بـه   . کننـد   اقتدا به آنان و پیروي از شیوة ایشان، همان برنامه را پیاده مـی 
اي، در یمن به رهبري قهرمـان جـوان عبـدالملک الحـوثی کـه        رهبري امام خامنه
جهاد را از امام بدرالدین حوثی به میراث برده، جانشـین بـرادر    افتخار و دانش و

  .مجاهد قهرمان و دلیرش شهید سید حسن است
اند که پیشینیان پاکشـان    ثمر، به راهی بازگشته  هایی بی  اینک زیدیه پس از سال

اند؛ همچنانکه اثناعشریه نیز آن را احیـا کـرده، راه را بـراي هـر       براي آنان گشوده
  .یندة راه عزّت و جویندة زندگانی آزادانه و کریمانه گشودندپو

همه به هدایت اسالم و پیروي از پیشوایان اهل بیـت پـاك نبـوي در جهـاد و     
چه در ایـران باشـد یـا حجـاز، بحـرین،      . کنیم  مبارزه با کمال سربلندي افتخار می

  .عراق، یمن، حضرموت، سوریه، لبنان و بلکه در سرتاسر جهان
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ـق      اوند متعال امید پیروزي داریم و امیـدواریم وعـده  از خد اش را بـه مـا محقّ
  :فرماید که فرمود

P ــملَهعنَج ــةً ومأَئ ــملَهعنَج ضِ وــي الْــأَرفُوا فتُضْــعاس لَــى الَّــذينع ــننَم أَن نُريــد و
الْوارِثينOـ   ؛ ـت  و خواستیم بر کسانى که در آن سرزمین فرو دست شـده بودن د منّ

  .کنیم]  زمین[گردانیم، و ایشان را وارث ]  مردم[نهیم و آنان را پیشوایان 
اي هستیم که خداوند اسالم و اهل اسالم را بـه آن    ما منتظران آن دولت کریمه

گرداند در رهبري امام موعـودي کـه     بخشد و نفاق و اهلش را خوار می  عزّت می
منتظـر تـا زمـین را پـر از     مام مهدي بشارتش را داده است یعنی ا |رسول خدا

  .عدل و داد کند پس از آنکه از ظلم و جور آکنده شده باشد
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