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مقدمه ناشران
نياز گسترده دانشگاهها به منابع و متون درسى با نگرش اسالمى در رشتههاى علوم انسانى ،و محدود بودن امكانات مراكز
علمى و پژوهشى كه خود را موظف به پاسخگويى به اين نيازها مىدانند ،ايجاب مىكند امكانات موجود با همكارى
دانشگاه ها و مراكز پژوهشى در مسير اهداف مشترك به خدمت گرفته شود و افزون بر ارتقاى كيفى و كمّى منابع درسى از
دوباره كارى جلوگيرى به عمل آيد.
به همين منظور ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاهها (سمت) سيزدهمين كتاب
مشترك خود را با انتشار كتاب «تاريخ تشيع  ،2دولتها ،خاندانها و آثار علمى و فرهنگى شيعه» به جامعه علمى كشور عرضه
مىكنند.
اين كتاب براى دانشجويان رشته تاريخ اسالم ،تاريخ تمدن اسالمى ،تاريخ تشيع و نيز ديگر زيرمجموعههاى رشتههاى تاريخ
براى درس تاريخ تشيع به ارزش  2واحد تدوين شده است .اميد است عالوه بر جامعه دانشگاهى ،ساير عالقهمندان نيز از آن
بهرهمند شوند.
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ص1 :
پيشگفتار
تأليف و نگارش تواريخ دودمانى در تاريخنگارى اسالمى پيشينهاى دراز دارد .اين موضوع به حوادث و رويدادهايى
بازمى گردد كه از اواسط سده دوم هجرى پديد آمد و ريشه در دو عامل مهم داشت :نخست ،جنبشهاى استقاللطلبانه اقوامى
كه با پيشينه تاريخى و سابقه فرهنگى خود اسالم را پذيرفته بودند ،امّا حاضر به پذيرش حاكميت عربى ،كه از طريق دستگاه
خالفت اعمال مىشد ،نبودند .ديگر آنكه ،نهضتهاى اعتقادى پيروان مذاهبى چون تشيّع بود كه پيروان آنها با دستگاه خالفت و
عامالن آن اختالف مبنايى داشتند و بر آن بودند تا قدرت و حكومت را از چنگ آنها درآورند؛ زيرا در انديشه و نظرگاه
عقيدتى پيروان اين مذاهب ،خلفاى عباسى و كارگزارانشان ،غاصبان خالفت بودند و گرفتن حكومت و قدرت آنان را از
وظايف مهم خود مىشمردند .خاصه آنكه به رغم نقش انكارناپذير علويان در پيروزى دعوت عباسى ،عباسيان از نخستين
سالهاى خالفت خود ،شيعيان را با خشونت بسيار از خود راندند و در قلع و قمع آنان از هيچ كارى دريغ نكردند .اين
بىمهرى ها از همان آغاز موجب بروز شورشها و اقداماتى از سوى شيعيان شد و زمينه قيامهاى متعددى چون شريك بن شيخ
مهرى ،نفس زكيه ،ابراهيم باخمرا ،يحيى و ادريس فرزندان عبد اهلل حسنى ،حسين بن على (شهيد فخ) و ديگران را پديد آورد.
با آنكه بيشتر اين قيامها در سده دوم هجرى به خون نشست و به تأسيس حكومت يا دولتى نينجاميد ،اما زمينه مناسبى براى
تأسيس دولتهاى شيعى در سده سوم هجرى فراهم ساخت .چنانكه به دنبال اين قيامها و به خونخواهى كشتگان آنها بود كه
دولتهايى چون ادريسيان ،علويان طبرستان ،قرمطيان ،بويهيان و اسماعيليان پديد آمدند و خاندانهاى شيعى با حمايت و
پشتيبانى اين دولتها توانستند مبانى اعتقادى خود را در قلمرو آنان گسترش دهند.
مؤلفان اين اثر برآنند تا زمينه ها و چگونگى تأسيس اين دولتها را در شرق اسالمى بررسى كنند و نقش و اهميت خاندانهاى
شيعى و خدمات علمى و فرهنگى آنان را تبيين نمايند .كتاب حاضر براى برآوردن نياز دانشجويان رشته تاريخ ،خاصه
دانشجويان رشته تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمى در درس تاريخ تشيع ( )2تدوين شده است؛ از اينرو ،از
ص2 :
پرداختن به فراز و فرود دولتهايى چون صفويان ،ادريسيان ،زيديه و حمدانيان ،كه موضوع دروس ديگر است ،خوددارى شده
است .مؤلفان در تدوين اين اثر ،حجج اسالم آقايان:

حسين مرادى نسب ،محمد رضا هدايتپناه ،حسين حسينيان مقدم و جناب آقاى منصور داداشنژاد بودهاند كه زحمات
توانفرساى يكايك آنان را سپاس مىگويم .نيز از جناب آقاى محمد حاج تقى كه تدوين خاندان اشعرى را عهدهدار شد و از
جناب آقاى دكتر على بيات ،كه با وجود مشكالت فراوان ،با طرح ديدگاههاى ارزشمند خود همواره همراه من بود،
سپاسگزارم .همچنين بر خود فرض مىدانم كه از حمايتهاى بىدريغ حجت االسالم و المسلمين جناب آقاى عليرضا اعرافى،
رياست محترم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و حجت االسالم و المسلمين جناب آقاى محمود نوذرى ،معاونت محترم پژوهشى
وقت و همكارى حجت االسالم و المسلمين جناب آقاى حسين حسينيان مقدم ،دبير محترم گروه تاريخ ،در تنظيم و
يكسانسازى فصلها ،و تالشهاى همكاران محترم گروه تاريخ و تمدّن «سمت» در مطالعه دقيق متن نهائى كتاب ،قدردانى كنم.
آخر سخن آنكه ،اين بنده و مؤلفان ترديدى نداريم كه بهرغم مساعى و كوششهاى فراوان براى پديد آوردن كتاب ،اين اثر
خالى از عيب و نقص نيست؛ از اينرو ،با آغوشى باز و رويى گشاده ،پذيراى نظرها ،ديدگاهها و راهنمايىهاى استادان،
پژوهشگران ،دانشجويان و خوانندگان دانشدوست هستيم.
سيد احمد رضا خضرى
بهار 1384
ص3 :
بخش اوّل دولتهاى شيعى
ص4 :
فصل يكم دولت علويان در طبرستان
 .1جغرافياى طبرستان
طبرستان  1در جنوب و جنوب شرقى درياى خزر قرار دارد و سرزمينى سرسبز ،آباد و داراى موانع طبيعى بوده است و از
شهرها و دهكده هاى معروف آن ،سارى ،مامطير ،ترجى ،ناتل ،چالوس ،رويان ،كالر و آمل را مىتوان نام برد .شهر بزرگ
آمل ،مقرّ حكومت سالطين طبرستان بوده است.

1

2

(  .)1طبرستان ،نام سابق مازندران است و قسمتى از ايالت قديمى« فرشواذگر» به حساب مى آمده كه شامل آذربايجان ،طبرستان ،گيالن ،ديلم ،رى ،قومس،

دامغان و گرگان بوده است( ر .ك :ابن اسفنديار ،تاريخ طبرستان ،ص .)56
 .)2 ( 2حدود العالم من المشرق الى المغرب ،مؤلف ناشناخته ،ص .145 - 144

مقدسى ،طبرستان را داراى كوه هاى بسيار و باران فراوان ،وصف كرده و آمل را مركز شهرهاى چالوس ،مامطير ،ترنجه،
سارى ،تميشه و  ...دانسته است.

3

قزوينى نيز يادآور شده كه طبرستان ،ملكى است معروف كه زمينش جنگل و آب بسيار دارد و به فارسى آن را «مازندران»

مىخوانند و ميان رى ،دامغان و درياى خزر قرار گرفته است 4.همچنين ابن فقيه درباره طبرستان مىگويد كه آمل ،مركز
طبرستان ،جايگاه فرمانروايان بوده است و از قول بالذرى مىنويسد كه طبرستان به هشت ناحيه تقسيم مىشود.

5

دمشقى ،طبرستان را سرزمينى پر از دژ دانسته كه به سبب نيرومندى و قدرت مردانش به اين نام خوانده شده است .به گفته
وى ،آمل ،بزرگ ترين شهر طبرستان است و از ديگر شهرهاى آن ،ناتل ،كالر ،رويان ،سارى و چالوس را مىتوان نام برد.

6

ص5 :
محدوده جغرافيايى طبرستان ،از مشرق به واليت خراسان و گرگان ،از مغرب به ديار گيالن و عراق عجم ،از شمال به درياى

خزر ،و از جنوب به ناحيه رى و قومس ختم مىشود 7.شايان ذكر است كه وسعت جغرافيايى طبرستان ،بر اثر تحوّالت
سياسى در منطقه ،گهگاه تغيير يافته است.
 .2ورود اعراب به طبرستان

اوّلين لشكركشى اعراب به طبرستان ،در زمان خليفه دوم به وسيله نعمان بن مقرّن كه فرماندهى نيروهاى مهاجم را بر عهده
داشت ،آغاز شد .وى برادرش سويد را براى فتح قومس فرستاد و پس از فتح آنجا ،گرگان و سپس طبرستان را به صلح،

تصرّف كرد؛ 8زيرا وجود موانع طبيعى ،ورود سپاه اسالم را با مشكل مواجه مىساخت .بنا به گزارشى ديگر ،سعيد بن عاص،

در زمان خليفه سوم ،دشت طبرستان را فتح كرد و با پادشاه گرگان ،بر دويست هزار درهم مصالحه كرد و سپس ،رويان و
دماوند را فتح كرد 9و اهالى جبال و رى ،اموال بسيارى به او اعطا كردند.

خلفاى اموى ،نمايندگان خود را به اين مناطق مىفرستادند كه حاكمان محلّى ،گاهى با نمايندگان خليفه درگير مىشدند و
گاهى هم با آنان مصالحه مى كردند؛ ولى اعراب نتوانستند بر منطقه حاكميتى داشته باشند.

 .)3 ( 3مقدسى ،محمد بن احمد ،أحسن التقاسيم فى معرفه االقاليم ،ج  ،2ص .519
 .)4 ( 4قزوينى ،زكريا بن محمّد محمود ،آثار البالد و أخبار العباد ،ص .473
 .)5 ( 5همدانى( ابن فقيه) ،احمد بن ابراهيم ،مختصر كتاب البلدان ،ص .313 - 312
 .)6 ( 6دمشقى ،محمد بن أبى طالب ،نخبة الدهر فى عجائب البرّ و البحر ،ص .382
 .)1 ( 7شيروانى ،زين العابدين ،بستان السياحة ،ص .382
 .)2 ( 8طبرى ،محمد بن جرير ،تاريخ الطبرى ،ج  ،3ص .153
 .)3 ( 9بالذرى ،احمد ،البلدان و فتوحها و أحكامها ،ص .382

با ورود اعراب به اين مناطق ،مردم با اسالم آشنا شدند و براى نشر اسالم در بعضى از شهرها مساجدى ساخته شد .آشنايى
مردم با اسالم ،موجب پذيرش علويان در منطقه گرديد؛ زيرا علويان ،مخالف دستگاه خالفت بودند و مردم طبرستان و ديلم و
نواحى آن با آنان همعقيده بودند .از طرف ديگر ،اين مناطق ،پناهگاه امنى براى علويان بود.
 .3قدرتهاى محلّى در طبرستان و ديلم
طبرستان ،در طول تاريخ ،حكومتهاى مستقل و نيمهمستقلّى داشته است .سلسلههاى اصلى كه از زمان ساسانيان بر طبرستان
سلطه داشتند ،عبارتاند از :قارنيان (سوخرانيان)،
ص6 :
باونديان ،دابوهيان (رگاوبارگان) و پادوسپانيان.
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هريك از اين خاندانها تا چندين قرن پس از ورود اسالم ،در منطقه حكومت داشتند.
محلّ حكومت سلسله قارنيان« ،جبل قارن» و متّصل به فيروزكوه بود .حكومت آنان با مرگ مازيار بن قارن در سال 224
ق ،خاتمه يافت .حاكميت سلسله باونديان 11براى قرنهاى متمادى بر طبرستان پابرجا بود و حاكمان آنان ،ملقّب به «ملك

الجبال» 12بودند .اين خاندان ،به سه شاخه :كيوسه ،اسپهبديه و كينخواريه تقسيم مىشدند كه هريك از آنان بر مناطقى از
طبرستان ،فرمانروايى داشتهاند .حاكميت سلسله دابوهيان نيز تا سال  144ق ،بر دشتهاى طبرستان و برخى از مناطق

كوهستانى تا حدود گيالن بود كه با مرگ اسپهبد خورشيد ،اين سلسله از ميان رفت .سلسله پادوسپانيان هم تا اوايل قرن
يازدهم هجرى بر سر قدرت بود.
فرمانروايان اين خاندان به «اسپهبد» ملقّب بودند و پس از مدّتى به «استاندار» و «ملك» شهرت يافتند و بر رستمدار ،رويان
و كجور ،فرمانروايى داشتهاند.
 .4همكارى خاندانهاى محلّى با علويان

 .)1 ( 11مرعشى ،سيد ظهير الدين ،تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص  .19درباره اين خاندانها و اسامى فرمانروايان و مدّت حكومت و انقراض آنان ،ر .ك:
تاريخ طبرستان و رويان و مازندران؛ ابن اسفنديار ،تاريخ طبرستان.
 .)2 ( 11براى آگاهى بيشتر از سلسله آل باوند و فرمانروايان آنان ،ر .ك :جمعى از مؤلفان ،زيرنظر كاظم بجنوردى ،دائرة المعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،1ص - 585
 (597آل باوند).
 .)3 ( 12چون اين خاندان ،هميشه كوهستان را در تصرّف خود داشتند ،به آنان« ملك الجبال» مىگفتند( ر .ك :تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص .)93

در آغاز دوره خلفاى اسالمى ،طبرستان از لحاظ سياسى اهمّيت چندانى نداشت؛ زيرا طبرستان ،آخرين منطقه ايران بود كه به
تصرّف اعراب درآمد و فرمانروايان محلّى آنجا ،حتّى پس از فتوحات ،مستقل بودند و ساليانه به خلفا خراج پرداخت
مى كردند ،يا اينكه از طرف خلفا ،همان مناطق تحت تصرّف ،در اختيار آنان قرار مىگرفت.
يحيى بن عبد اهلل ،با همكارى خاندانهاى محلّى اين منطقه توانست نيروى قابل مالحظهاى جمعآورى كند؛ ولى به داليلى از
نبرد ،خوددارى كرد .حسن بن زيد ،ملقّب به «داعى كبير» ،با دعوت آنان توانست در سال  251هجرى ،بسيارى از مناطق را
از دست كارگزاران خلفا خارج نمايد .براى مثال ،محمّد بن رستم از ملوك كالر و چالوس ،پس از بيعت با داعى ،بر مقدّمه
لشكر محمّد بن اوس حمله برد و او را شكست داد .بعد از چند روز
ص7 :
كه داعى در «پاىدشت» بود ،ملوك و سران محلّى (مانند :اميدوار بن لشكرستان ،ويهان بن سهل ،فاليزبان و فضل رفيقى) با
ششصد نفر نزد او رسيدند و در همان روز ،اسپهبدان طبرستان (مانند :پادوسپان ،مصمغان ،خورشيد بن وندرند و خيار بن
رستم) به داعى نامه نوشتند و حمايت خود را از او اعالم كردند.
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در ديلمان و گيالن ،سلسلههايى حكومت داشتند .براى مثال ،وهسودان ،پادشاه ديلمان و گيالن ،با حسن بن زيد بر ضد
سليمان بن عبد اهلل (حاكم مازندران) همكارى كرد .جستان ،فرزند وهسودان ،از متّحدان داعى به شمار مىرفت.
علويان با كمك خاندانهاى محلّى -كه از قدرتمندان منطقه به حساب مىآمدند -و با هميارى مردم ،توانستند حكومت خود
را تشكيل دهند .آنان ،سران و رؤساى مناطق را به عنوان حاكم همان شهر ،قرار مىدادند؛ گرچه همين خاندانهاى محلّى ،گاه
با علويان درگير مىشدند.
 .5ورود نخستين علويان به طبرستان
يحيى بن عبد اهلل محض 14از نوادگان امام حسن (ع) ،پس از آنكه در سال  169هجرى در قيام شهيد فخ (حسين بن على)
شركت داشت ،مجروح شد و مدّتها مخفيانه زندگى مىكرد .وى ،طبرستان را كه محلّ امنى برايش بود ،برگزيد و در سال 175
هجرى در منطقه ديلم طبرستان بر ضدّ هارون الرشيد ،قيام كرد و از اينرو ،تحت تعقيب خليفه عبّاسى قرار گرفت .يحيى
توانست از اوضاع فرهنگى و سياسى منطقه بهره ببرد و يارانى را گرد خود آورد .او ابتدا نزد شروين بن سرخاب ،از سالطين
محلّى منطقه -كه از خاندان آل باوند بود -رفت؛ ولى مورد حمايت او قرار نگرفت .به ناچار ،با ياران خود به منطقه ديلم آمد

 .)1 ( 13تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص .133
 .)2 ( 14وى ،عابد و زاهد بود و بيشتر علماى زمان ،امامت او را پذيرفته بودند .او از بيم هارون الرشيد به ديلم رفت( ر .ك :مستوفى ،حمد اهلل ،تاريخ گزيده ،ص
.)791

و تحت حمايت حاكم ديلم قرار گرفت 15.عده زيادى با او بيعت كردند و او را به پيشوايى خود برگزيدند 16.اينان ،از شهرها و
نواحى مختلف نزد او مىآمدند و با او بيعت مىكردند .وقتى هارون اين خبر را
ص8 :
17

شنيد ،ناراحت شد؛ 18زيرا شورش و قيام يحيى را خطر بزرگى براى خود مىدانست؛ از اينرو فضل بن يحيى برمكى را به
حكومت گرگان ،طبرستان و رى برگزيد و او را با سپاه خود به منطقه روانه كرد تا يحيى را دستگير نمايد .فضل با هداياى
گرانبها براى جستان ،حاكم ديلم ،توانست حمايت او را از يحيى قطع كند و يحيى را به صلح ،تشويق نمايد.
يحيى ،وقتى قطع حمايت جستان را ديد ،به فضل گفت :به شرطى كه هارون ،اماننامهاى به خطّ خود برايش بنويسد ،صلح را
مىپذيرد .فضل ،اين خبر را به هارون رساند .هارون ،خوشحال شد و اماننامهاى براى يحيى نوشت و تعدادى از فقها و
قضات و بزرگانى از بنى هاشم را بر آن شاهد گرفت .يحيى به همراه فضل ،نزد هارون الرشيد آمد .هارون در ابتدا برخورد
بسيار محبّتآميزى با يحيى داشت و اموالى را در اختيار او قرار داد .وى ،حقوق روزانه او را پرداخت مىكرد و نهايت اكرام

را در حقّ او به جاى آورد؛ 19امّا بعد از گذشت چند ماه ،او را به زندان انداخت 21و اماننامه و شاهدان بر آن را ناديده گرفت
و از فقها خواست تا بر ابطال آن ،گواهى دهند.

مسرور ،خدمتگزار هارون ،امان نامه را به محمّد بن حسن ،شاگرد ابو يوسف ،حسن بن زياد لؤلؤى و وهب بن وهب ابو
البخترى نشان داد .محمّد بن حسن ،آن را گرفت و نگاه كرد و گفت« :اين اماننامه ،صحيح است و نمىتوان آن را با خدعه و
نيرنگ از بين برد»؛ امّا ابو البخترى گفت« :اين امان نامه ،باطل است؛ زيرا او بين مسلمانان اختالف انداخته و ميان آنان ،تفرقه
ايجاد كرده است .پس خون او مباح و بر عهده من .او را بكش» .مسرور ،نزد هارون آمد و او را از اين جريان آگاه كرد.
هارون گفت« :به او بگو :اگر اين اماننامه باطل است ،آن را با دست خودش پاره كند» .مسرور ،سخن هارون را به ابو
البخترى رساند و او آن را پاره كرد.

 .)3 ( 15تاريخ گزيده ،ص .315
 .)4 ( 16ابن طقطقا ،تاريخ فخرى ،ص 265؛ نخجوانى ،هندوشاه ،تجارب السلف ،ص .138
 17حيدرى آقايى ،محمود ،تاريخ تشيع2 ،جلد ،پژوهشكده حوزه و دانشگاه  -تهران ،چاپ :اول 1384 ،ه.ش.
 .)1 ( 18تاريخ الطبرى ،ج  ،8ص .242
 .)2 ( 19همان ،ص .243
 .)3 ( 21تاريخ گزيده ،ص .315

يحيى چندان در زندان بود تا درگذشت .مردم وى را شهيد مىخواندند.
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 .6شكلگيرى نهضت طبرستان
وقتى قيام يحيى بن عمر به دست محمّد بن عبد اهلل طاهرى به سال  249هجرى در كوفه سركوب شد .مستعين ،خليفه
عبّاسى ،براى قدردانى از او ،اقطاعاتى كه در طبرستان ميان كالر و چالوس قرار داشت ،به او بخشيد .محمّد بن عبد اهلل ،جابر
بن هارون نصرانى را
ص9 :
فرستاد تا آن اقطاعات را تصرّف نمايد .وى بعد از تصرّف اقطاعات يادشده ،زمينهاى مواتى را كه در اختيار مردم آن منطقه
بود ،به زور تصرّف كرد .افزون بر آن ،محمّد بن اوس ،از طرف سليمان بن عبد اللّه ،كارگزار طاهريان در طبرستان ،قسمتهايى
از طبرستان را بين فرزندان خود تقسيم كرد و در حقّ مردم ،ستم فراوانى روا مىداشت.
محمّد و جعفر ،فرزندان رستم ،به دليرى و شجاعت و اطعام مردم و كمك كردن به آنان ،معروف بودند و از سويى ،خاندان

پادوسپان ،كالر و چالوس را در اختيار داشتند 22.آن دو با ك مك مردم به مقابله با جابر پرداختند و او از ترس به نزد سليمان
رفت .آن دو از مردم ديلم براى رويارويى با كارگزاران خليفه عبّاسى كمك خواستند و با آنان ،همپيمان شدند كه براى تنظيم
كارها ،يكى از بزرگان علوى را به رهبرى انتخاب كنند.
محمّد و جعفر ،از اين نارضايتى مردم كه از ستم كارگزاران طاهرى بهويژه محمّد بن اوس به ستوه آمده بودند ،استفاده كردند.
از طرفى ،علويان در منطقه به حسن سلوك و تظلّمخواهى  23معروف بودند .آنان ،نزد محمّد بن ابراهيم كه به زهد ،تقوا و

دانش مشهور بود 24،رفتند و گفتند كه« :ما از ظلم جماعت محمّد بن اوس به جان آمديم و شما و آبا و اجدادتان ،همواره
مقتداى اهل اسالم بودهايد .ما مى خواهيم كه سيّد وااليى از آل محمّد را بر خود حاكم گردانيم تا در بين ما به عدالت ،سلوك
نمايد؛ چه ،باشد كه بر تو بيعت كنيم تا به حركت تو ظلم او مندفع گردد.
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محمّد بن ابراهيم ،در پاسخ آنان گفت :من اهليت اين كار را ندارم؛ ولى دامادى دارم كه شجاع و در امور جنگى ،مجرّب است
و بسيارى از حوادث را پشت سر گذاشته است .او اكنون در رى ساكن است .اگر نامه مرا نزد او ببريد ،به كمك و نيروى او
مقصود شما برآورده مىشود.
 .)4 ( 21اصفهانى ،ابو الفرج ،مقاتل الطالبيين ،ص 319 - 318؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،8ص .247
 .)1 ( 22تاريخ الطبرى ،ج  ،9ص 272؛ ابن اثير ،على بن ابى كرم ،الكامل فى التاريخ ،ج  ،6ص .159
 .)2 ( 23آملى ،اولياء اهلل ،تاريخ رويان ،ص .64
 .)3 ( 24ابن اسفنديار ،تاريخ طبرستان ،ص 228؛ تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص .129
 .)4 ( 25تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص  .129در منابع ديگر است كه« ما از ظلم اين جماعت به جان آمديم ،و اسالم و ايمان با شماست ... ،با ما عدل و
راستى كند و به سيرت محمّد( ص) و على( ع) برود  (»...تاريخ رويان ،ص .)64

ص11 :
فرمانروايان علوى در طبرستان
 از سال  287تا  311ق ،طبرستان در دست سامانيان بود. .7فرمانروايان علوى در طبرستان
 .7 -1حسن بن زيد ،داعى كبير ( 271 -251ق)
وقتى نامه محمّد بن ابراهيم به حسن بن زيد رسيد ،از دعوت مردم استقبال كرد و نمايندهاى فرستاد تا اطّالع دهد كه او اكنون
در سعيدآباد (نزديك كالر) است .مردم و بزرگان كالر به استقبال او آمدند و بر اقامه كتاب خدا و سنّت پيامبر (ص) و امر به

معروف با وى بيعت كردند 26.وى ،مبلّغانى را به چالوس و نواحى آن فرستاد .سادات آن نواحى به همراه محمّد بن ابراهيم ،از

حسن بن زيد استقبال كردند .وى چند روزى در كجور ماند و نماز عيد فطر را در مصلّاى آن شهر خواند و مردم را به قيام،

فراخواند 27.اين قيام مردمى چنان جاذبه داشت كه حسين بن محمّد المهدى حنفى ،عالم اهل سنّت چالوس ،فرستادگان حسن
بن زيد را به حضور پذيرفت و با اجازه او در مسجد جامع آن شهر ،براساس كتاب خدا و سنّت پيامبر (ص) براى داعى كبير،
بيعت گرفتند.
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داعى كبير به سوى آمل رفت و مردم شهرهاى مسير حركتش با او بيعت كرده ،كارگزاران طاهرى را از شهرها اخراج
مىكردند .آنگاه ،جنگ شديدى ميان او و محمّد بن اوس -كه مانع ورود داعى به شهر آمل بود -درگرفت و محمّد بن اوس،
شكست خورد و نزد سليمان بن عبد اهلل ،كارگزار طبرستان رفت .داعى ،شهر را تصرّف كرد و براى شهرهايى كه از دست
ص11 :
طاهريان خارج شده بود ،حاكمانى برگزيد .وى محمّد بن عبد العزيز را به حكومت رويان ،جعفر بن رستم را به حكومت كالر
و محمّد بن عبّاس را به حكومت چالوس گماشت و انتخاب حاكم آمل را به خود مردم واگذاشت و آنان ،محمّد بن ابراهيم را
به اميرى خود برگزيدند 29.داعى ،سپس مبلّغانى به شهرهاى دماوند و فيروزكوه ،كه در محدوده رى بود ،فرستاد 31و خود به
طرف سارى حركت كرد و بدون درگيرى ،شهر را به تصرّف درآورد و سليمان به سوى خراسان گريخت .از اين پس،
طبرستان براى مدّتى روى آرامش به خود ديد .داعى براى گسترش نهضت ،مبلّغانى را به خارج از نواحى طبرستان فرستاد.
 .)1 ( 26تاريخ طبرستان ،ص .229
 .)2 ( 27همان ،ص 229؛ تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص .131
 .)3 ( 28تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص .131
 .)1 ( 29تاريخ طبرستان ،ص .231
 .)2 ( 31همان ،ص .231

معتز ،خليفه عبّاسى ،وقتى خطر فعّاليت گسترده علويان را در خارج از مناطق طبرستان احساس كرد ،سپاهى به فرماندهى
مفلح اعزام كرد تا قدرت داعى كبير را درهم بشكند .در اين درگيرى ،بسيارى از ديلميان همراه او كشته شدند و از طرفى،

عدّه اى از سران محلّى طبرستان ،مفلح را در اين جنگ ،يارى كردند 31.سپس مفلح به سوى سارى رفت و حسن عقيقى،
حاكم علوى ،در مقابله با او شكست خورد 32.مفلح ،آنگاه به سوى آمل پيشروى كرد و به تعقيب داعى كبير ،كه مشغول

جمعآورى نيرو بود ،پرداخت .داعى به طرف ديلميان حركت كرد و در مناطق كوهستانى ،درگيرى سختى به وقوع پيوست كه
بسيارى از ديلميان و ياران داعى كشته شدند.
مفلح ،قصد تعقيب داعى را داشت؛ امّا به سبب مرگ خليفه به رى احضار شد 33و از ادامه تعقيب ،بازماند .پس از خروج مفلح
از منطقه ،داعى كبير به كمك ديلميان ،بار ديگر بر طبرستان تسلّط يافت و به نواحى خارج از آن حمله كرد و در رمضان

 ،256رى را به تصرّف درآورد 34.وى حتّى در سال  257هجرى بر گرگان ،كه در اختيار طاهريان بود ،تسلّط يافت.
همين شكست طاهريان ،به زوال آنان انجاميد.

در اين زمان ،يعقوب ليث صفّارى در سيستان قدرتى پيدا كرده بود .يكى از مخالفان او به نام عبد اهلل سگزى كه به طاهريان
پناه برده بود ،به محمّد بن طاهر اعالم كرد كه از طرف خليفه ،قصد مقابله با علويان را دارد .از طرفى ،بعضى از كارگزاران
ناراضى از محمّد ،از
ص12 :
يعقوب دعوت كردند تا بدان ناحيه لشكركشى كند 35.يعقوب به بهانه تحويل ندادن عبد اهلل سگزى ،بدون درگيرى نيشابور را
تصرّف كرد و محمّد بن طاهر را دستگير كرد و به زندان انداخت .عبد اهلل سگزى نيز به داعى پناه برد.
يعقوب با تجهيزات كامل نظامىاى كه به دست آورده بود ،به طرف گرگان حركت كرد.
وى از حسن بن زيد خواست كه عبد اهلل سگزى را كه به او پناه برده ،تحويل دهد؛ 36امّا حسن بن زيد ،از تحويل دادن او
خوددارى كرد .داعى پس از درگيرى با سپاهيان يعقوب ،شكست خورد و شهرهاى آمل ،سارى و رويان به دست سپاهيان
يعقوب افتاد.

 .)3 ( 31تاريخ الطبرى ،ج  ،9ص 416؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،6ص .214
 .)4 ( 32تاريخ طبرستان ،ص .239
 .)5 ( 33تاريخ الطبرى ،ج  ،9ص 417؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،6ص .215
 .)6 ( 34همان ،ج  ،9ص .474
 .)1 ( 35الكامل فى التاريخ ،ج  ،6ص .242
 .)2 ( 36همان ،ص .264

يعقوب ،از مردم رويان ،ماليات سنگينى مىگرفت و آنان را چنان در مضيقه مادّى قرار داد كه غذا و لباس نداشتند 37.مردم بر
كارگزاران يعقوب ،شورش كردند و مقرّ آنان را آتش زدند .از طرفى ،يعقوب به تعقيب داعى كه در كوهستان بود ،پرداخت؛
ولى وجود راه هاى كوهستانى و عدم شناخت از محيط منطقه و بارانهاى پياپى ،موجب شد تا او از تعقيب داعى دست بردارد.
يعقوب ،ماندن سپاه خود را در منطقه ،باعث خسارتهاى فراوانى براى خود ديد از اينرو ،آنجا را ترك كرد و به گرگان آمد.
داعى كبير با كمك ديلميان ،بار ديگر توانست بر طبرستان تسلّط يابد؛ ولى حاكمان محلّى و دشمنان خارجى او بارها سر به
شورش برداشتند كه داعى توانست آنها را سركوب نمايد .داعى در سال  271هجرى در اثر بيمارى درگذشت.
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 .7 -2محمّد بن زيد ( 287 -271ق)
محمّد بن زيد ،برادر حسن بن زيد (داعى كبير) ،دانشمندى فقيه ،اديب ،عارف و شاعر بود 39.وى به سال  271هجرى
جانشين حسن شد .او پيش از آن ،برادر را در استمرار نهضتش يارى داده بود و مقام علمى و معنوى و سابقه او در نهضت،
سبب شد كه داعى كبير ،در اواخر عمرش از مردم و خواص براى او بيعت بگيرد .محمّد بن زيد ،به هنگام مرگ برادر در
گرگان بود .چون خبر درگذشت حسن را شنيد ،به سوى سارى حركت كرد؛ امّا سيّد ابو الحسين احمد بن محمّد بن ابراهيم،
داماد داعى كبير ،از فرصت استفاده كرد و از مردم آمل براى خود بيعت گرفت و جمعى از بزرگان ديلم را با بذل و بخشش ،با
خود همراه كرد و اموال و خزائن داعى را تصرّف كرد و به چالوس رفت و مدّت ده ماه حكومت كرد.
ص13 :
از طرفى ،محمّد بن زيد ،در سارى لشكرى فراهم آورد و به سوى چالوس حركت كرد و از غفلت ابو الحسين در آنجا بهره
برد و او را دستگير كرد و به آمل آورد و خزائن به غارت رفته داعى را از او پس گرفت .سپس او را به سارى فرستاد تا

كسى از وى اطّالعى پيدا نكند 41.وى در سال  272ق ،به رى حمله برد 41،ولى موفّقيتى به دست نياورد و به آمل بازگشت.
وى وقتى از انصراف حمله سپاه حاكم خراسان رافع بن هرثمه به گرگان خبردار شد ،توانست بدون درگيرى آنجا را تصرّف
كند.
محمّد بن زيد با اسپهبد ،يكى از حاكمان محلّى ،اختالف پيدا كرد و زمينهاى او را تصرّف كرد .اسپهبد ،نزد حاكم خراسان رافع
بن هرثمه رفت و با حمايت او به جنگ محمّد بن زيد آمد و او را شكست داد .رافع ،افزون بر خسارت وارد كردن بر مردم،

از حاكم ديلمان بر عدم همكارى با محمّد ،پيمان گرفت .رافع ،حتّى اموال امانتى محمّد نزد حاكم ديلمان را گرفت 42و
 .)3 ( 37تاريخ طبرستان ،ص .245
 .)4 ( 38همان ،ص .249
 .)5 ( 39الكامل فى التاريخ ،ج  ،6ص .414
 .)1 ( 41تاريخ طبرستان ،ص .251
 .)2 ( 41همان ،ص .252
 .)3 ( 42تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص .139

مناطقى از جمله رى و قزوين را بر محدوده حاكميت خود افزود؛ امّا محمّد بن زيد ،بار ديگر به جمعآورى نيرو و يارى
ديلميان و حمايت جستان ،در نواحى چالوس با محمّد بن هارون ،نماينده رافع ،به جنگ پرداخت و مغلوب شد.
رافع ،داعيه استقالل در سر داشت و معتضد ،خليفه عبّاسى ،به همين دليل ،خراسان را به عمرو بن ليث واگذار كرد .عمرو به

مقابله با رافع برخاست كرد و او را شكست داد .رافع به طبرستان فرار كرد 43و با محمّد بن زيد ،به اين شرط كه گرگان از آن

او باشد ،بيعت كرد 44.پس از چندى ،رافع در درگيرى با عمرو ،شكست خورد و به خوارزم رفت؛ ليكن مردم آنجا به سبب
ظلمش او را كشتند و سرش را براى عمرو فرستادند .وى نيز سر را نزد معتضد عبّاسى فرستاد.

45

از اين به بعد ،طبرستان و گيالن ،تحت تسلّط محمّد بن زيد قرار گرفت  46و وى به اداره امور آنجا پرداخت ،به طورى كه
آوازه همّت ،مروّت ،دانش ،سخاوت ،امانتدارى و وفاى او در همه جا پيچيد.

47

ص14 :
در همين حال ،ميان عمرو بن ليث و امير سامانى جنگ درگرفت و امير سامانى ،خراسان را به تصرّف درآورد و معتضد
عبّاسى ،حكومت خراسان و مناطق ديگرى را به او سپرد.
اسماعيل سامانى ،پس از قتل عمرو بن ليث ،در فكر گسترش قلمرو خود بود و محمّد بن هارون را براى جنگ با علويان به
طبرستان فرستاد .در درگيرى ميان آن دو ،پيروزى براى علويان رقم خورد؛ ولى محمّد بن هارون با نيرنگ ،دستور
عقب نشينى سپاه را صادر كرد كه سبب از هم پاشيدگى سپاه محمّد بن زيد شد و موجبات شكست آنان را فراهم ساخت.

محمّد بن زيد در اين درگيرى كشته و فرزندش اسير شد 48.محمّد بن هارون ،سر محمّد را با فرزند اسيرش ،زيد به بخارا نزد
امير سامانى فرستاد ،او هم زيد را زندانى كرد.
زيد چندى بعد از زندان آزاد شد و در بخارا سكنا گزيد.
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 .7 -3حسن بن على اطروش 51،ناصر كبير 314 -311( 51ق)

 .)4 ( 43مسعودى ،على بن الحسين ،مروج الذهب  ،...ج  ،3ص 154؛ تاريخ طبرستان ،ص .254
 .)5 ( 44تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص .141
 .)6 ( 45تاريخ طبرستان ،ص .256
 .)7 ( 46تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص .141
 .)8 ( 47تاريخ طبرستان ،ص 256؛ تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص .141
 .)1 ( 48صابى ،ابو اسحاق ،المنتزع من كتاب التاجى ،ص .47
 .)2 ( 49تاريخ طبرستان ،ص .256
 .)3 ( 51اطروش :كسى كه گوشش نمىشنود ،در فارس گويند او كر است( لغتنامه دهخدا).

محمّد بن هارون ،پس از پيروزى بر محمّد بن زيد ،با حمايت حاكمان محلّى براى مدّتى بر طبرستان فرمانروايى كرد .ناصر
كبير ،پس از كشته شدن محمّد بن زيد -كه از ياران هميشگى او بود -قيام كرد و چون از حمايت حاكمان محلّى طبرستان
برخوردار نبود ،به رى پناه برد.
پس از م دّتى ،محمّد بن هارون براى مخالفت با سامانيان ،با ناصر كبير بيعت كرد؛ ولى امير سامانى ،سپاهى را روانه طبرستان
كرد و بر آنجا تسلّط يافت .سامانيان در آغاز با مردم آنجا رفتار خوبى داشتند؛ ولى پس از مدّتى تغيير روش دادند و با
برخورد خشن و گرفتن ماليات سنگين از مردم ،سبب نارضايتى آنان شده ،زمينه قيام مردم را فراهم ساختند.
در مدّت سيزده سال حكومت سامانيان بر طبرستان ،ناصر كبير در ديلمان و گيالن به فعّاليت فرهنگى پرداخت و پايگاههايى
براى خود در برخى نواحى ايجاد كرد .وى ،شاگردانى را تربيت كرد و به مناطق مختلف فرستاد و در دوره حكومت خود،

توانست بسيارى از مردم را كه بر دين زرتشتى بودند ،مسلمان كند 52.وى براى استمرار حركت خود و توجّه دادن مردم به

اسالم ،در شهرها مساجدى بنا كرد.

53

ص15 :
مردم طبرستان كه از كارگزاران سامانى ستم بسيار ديده بودند ،ناصر كبير را به قيام تشويق كردند و او با كمك نيروهاى

54

آماده ،كارگزاران سامانى را از آنجا اخراج كرد و بر طبرستان ،تسلّط يافت .وى فرزندش ابو الحسن احمد را به رويان و

حسن بن قاسم را به چالوس 55و عبد اهلل بن حسن عقيقى را به سارى فرستاد.

استقبال مردم آمل از ناصر كبير ،قابل وصف نيست .وى ،همراه آنان به منزل حسن بن زيد ،پايهگذار دولت علويان ،وارد شد.
برخورد نيكوى او با مردم كه همراه با عدل و انصاف بود ،حاكى از فضل و تقواى او بود 56و همين برخورد او موجب شد

حاكمان نواحى طبرستان و ديلم با او بيعت كنند .گرچه بعضى از حاكمان محلّى با او درگير بودند؛ ولى حمله دوباره سپاه
سامانى بر طبرستان و شكست آنان ،سبب شد تا بار ديگر حاكمان محلّى دست از مخالفت با او بردارند.
وى پس از استقرار حكومت ،به امور مذهبى و معنوى مردم پرداخت و امور اجرايى طبرستان را به حسن بن قاسم سپرد.

ناصر كبير ،او را به گيالن و ديلمان فرستاد 57تا حاكمان محلّى آنجا را به اطاعت فراخواند؛ امّا حاكمان محلّى ،با وعده حسن
 .)4 ( 51الكامل فى التاريخ ،ج  ،6ص  .481لقب ديگر وى« ناصر الى الحق» است( ر .ك :المنتزع من كتاب التاجى ،ص 49؛ تاريخ طبرستان و رويان و مازندران،
ص .)144
 .)5 ( 52تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص .144
 .)6 ( 53الكامل فى التاريخ ،ج  ،6ص .48
 .)1 ( 54تاريخ طبرستان ،ص .268
 .)2 ( 55همان ،ص .269
 .)3 ( 56همان ،ص 269؛ تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص .145
 .)4 ( 57نقل ديگر آن است كه «:به او گفت :گيالن و ديلمان را به تو دادم»( ر .ك :گيالنى ،شيخ على ،تاريخ مازندران ،ص .)68

را فريفتند و با تحريك آنان ،وى دست به شورش زد و ناصر كبير را دستگير كرد و به قلعه الريجان فرستاد 58.مردم آمل،
رفتار زشت او را با ناصر كبير نپسنديدند و گفتند« :شما با امام خويش ،اين روا داريد ،مسلمان نباشيد و بدتر از شما در
جهان ،قومى نتوانند بود».

59

ليلى بن نعمان ،كه از سرداران ديلم و نايب ناصر كبير در گيالن و سپس سارى بود ،به محض اطّالع يافتن از زندانى شدن
ناصر ،بىدرنگ به آمل آمد و حسن بن قاسم را دستگير و اطرافيان او را پراكنده كرد .سپس ،ناصر كبير را آزاد ساخت و
حكومت را به او سپرد.
ناصر كبير ،حسن بن قاسم را بخشيد و به گيالن تبعيد كرد و پس از مدّتى ،شفاعت فرزندش ابو الحسين احمد را در حقّ او

پذيرفت و آزادش ساخت .ابو الحسين ،دخترش را به عقد حسن درآورد و ناصر كبير ،حكومت گرگان را به او سپرد 61و ابو
القاسم جعفر ،فرزند
ص16 :
ديگرش را براى يارى حسن بن قاسم فرستاد؛ ولى ابو القاسم ،ميانه خوبى با او نداشت ،به او كمك نكرد و تركان گرگان ،او
را به شهر راه ندادند .وى نيز به ناچار به قلعههاى آنجا پناه برد و بعد از مدّتى به آمل برگشت و سپس به گيالن رفت.
پس از مدّتى ،ناصر كبير ،حكومت را رها كرد و آن را به دامادش ،حسن بن قاسم ،كه وى را شايسته رهبرى مىديد ،سپرد و

خود به امور دينى مردم پرداخت و از تمام نقاط جهان براى استفاده از دانشش نزد او مىآمدند 61.وى به سال  314هجرى
درگذشت.
 .7 -4حسن بن قاسم ،داعى صغير ( 316 -314ق)

ابو الحسين احمد ،در گيالن از مرگ ناصر كبير آگاه شد و دامادش حسن بن قاسم را به آمل آورد و حكومت را به او سپرد؛

ولى برادرش ابو القاسم جعفر با حسن بيعت نكرد 62.با اين حال ،حسن بن قاسم با لقب «داعى صغير» ،حكومت را به دست

آورد .وى ،نخست احمد و جعفر از فرزندان ناصر را به حكومت گرگان گمارد تا حمالت سپاه سامانى را دفع كنند؛ امّا جعفر،
نزد حاكم رى محمّد بن صعلوك رفت و او را عليه داعى صغير به قيام دعوت كرد تا طبرستان را تصرّف كند .جعفر ،متعهّد شد

 .)5 ( 58تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص 146؛ تاريخ مازندران ،ص .69
 .)6 ( 59تاريخ رويان ،ص 79؛ تاريخ طبرستان ،ص .274
 .)7 ( 61تاريخ طبرستان ،ص 274؛ تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص .147
 .)1 ( 61همان ،ص .275
 .)2 ( 62همان ،ص .276

در صورت تصرّف طبرستان ،خطبه به نام امير سامانى بخواند و شعار عبّاسيان را زنده نمايد 63.محمّد بن صعلوك ،طبرستان را
را تصرّف كرد و داعى صغير به گيالن فرار كرد.
حكومت جعفر ،بيش از هفت ماه دوام نياورد .داعى صغير با كمك مردم -كه از حكومت جعفر بن ناصر ناراضى بودند-
توانست بر طبرستان تسلّط يابد .وى از اختالفات داخلى سامانيان بهره برد و ليلى بن نعمان ،سردار خود را براى تصرّف شهر
نيشابور فرستاد و او پس از تصرّف شهر به نام «داعى» خطبه خواند .وى پس از آن ،شهر طوس را تصرّف كرد؛ ولى شهر به
محاصره سپاه سامانى درآمد .ليلى نيز در درگيرى به همراه بسيارى از سپاهيانش كشته شد .سپاه سامانى بعد از اين پيروزى
به گرگان حمله كرد و نتوانست آن را تصرّف كند.
لذا با دادن تلفات زياد ،مجبور به عقبنشينى شد.
داعى صغير ،پس از دفع نيروى دشمن با توطئههاى داخلى مواجه شد .فرزندان ناصر ،دست به شورش زدند و وى مجبور شد
به يكى از حاكمان محلّى پناه ببرد .او هم داعى را
ص17 :
تحويل حاكم رى داد و او داعى را در «الموت» زندانى كرد .پس از كشته شدن حاكم رى ،داعى از زندان آزاد شد و پس از
رهايى به گيالن و ديلمان رفت و با حمايت بزرگان طبرستان و با بذل و بخشش اموال در ميان مردم و يارى آنان ،به سوى
طبرستان حركت كرد و آمل و سارى را فتح كرد و فرزندان ناصر را در گرگان شكست داد و با پدر زنش احمد ،مصالحه كرد.
از اين رو ،امير نصر سامانى براى دفع حمالت داعى صغير ،سيمجور را به گرگان روانه كرد .سميجور از داعى خواست از

گرگان صرفنظر كند؛ 64ولى داعى نپذيرفت .در آغاز جنگ ،سيمجور شكست خورد؛ امّا با تجديد نيرو توانست سپاه داعى را

شكست دهد.
داعى بار ديگر با كمك رؤساى ديلم ،ماكان بن كاكى و على بن بابويه ،گرگان را تصرّف كرد .از سوى ديگر ،اختالف داخلى
ميان علويان شدّت يافت و فرزندان ناصر با همكارى برخى رؤساى ديلم ،عليه داعى شورش كردند .وى از توطئه آنان آگاه

شد و به كوهها گريخت 65.پس از آن ،ابو الحسين احمد به آمل آمد و حكومت را به دست گرفت و به شهرها نايب فرستاد.
وى پس از دو ماه حكومت در سال  311ق ،درگذشت.

 .)3 ( 63تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص .151
 .)1 ( 64سيمجور ،به علّت تمايلى كه به شيعيان اسماعيلى پيدا كرده بود ،چندان ميل نداشت كه در اين مأموريت با شيعيان علوى درگير شود( ر .ك :بيات ،عزيز
اهلل ،تاريخ ايران از ظهور اسالم تا ديالمه ،ص .)267
 .)2 ( 65تاريخ طبرستان ،ص .286

پس از وى ،ابو القاسم جعفر به حكومت رسيد كه بعد از يك سال حكومت به سال  312ق ،درگذشت .پس از او ،مردم با
فرزندش ابو على بيعت كردند .ماكان ،تالش كرد تا اسماعيل فرزند جعفر ،نوه دخترى خود را به حكومت برساند؛ ولى ابو
على از توطئه آنان آگاه شد و در درگيرىاى كه بين آنان پيش آمد ،اسماعيل و عمويش به قتل رسيدند و بار ديگر ،داعى در
سال  315ق ،حكومت را به دست گرفت و در درگيرى با اسفار بن شيرويه به سال  316ق ،كشته شد .از آن پس ،كسى مانند
داعى پيدا نشد تا بتواند بر تمام طبرستان حكومت كند .اگرچه برخى از علويان در بخشهايى از طبرستان ،حاكميت محدودى
داشتند؛ امّا توفيق چندانى كه بتوانند بر همه طبرستان تسلّط يابند ،به دست نياوردند.
 .8تحوّالت فرهنگى دوره علويان
هجرت علويان به طبرستان و ديلم ،تأثيرات فرهنگى مهمّى در آن مناطق بر جاى نهاد .وقتى
ص18 :
يحيى بن عبد اهلل وارد آنجا شد ،مردم ديلم را به اسالم دعوت كرد ،و مسجدى بنا كرد 66.او قلوب مردم را به سوى اسالم
سوق داد .بعدها حضور علويان در منطقه ،به تدريج بر افكار و اذهان مردم ،تأثيرات مثبتى گذاشت ،بهخصوص كه مردم ،آنان
را به پاكى ،زهد و تقوا مىشناختند.
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حسن بن زيد (داعى كبير) ،در همان آغاز حركت خود به مردم اعالم كرد :براى بر پاداشتن كتاب خدا و سنّت پيامبر (ص) و

امر به معروف و نهى از منكر با شما بيعت مىكنم 68.وى حركت تبليغى خود را بر همين اساس كه نشان از خطّ مشى معيّن او
دارد ،آغاز كرد و براى كارگزاران خود ،دستورالعملى بدين شرح صادر كرد تا بدان عمل كنند:

 .1به كتاب و سنّت پيامبر (ص) و آنچه كه بهطور يقين از امير مؤمنان على (ع) در اصول و فروع رسيده ،عمل شود.
 .2حضرت على (ع) را بر همه امّت برتر بدانند.
 .3مردم را از اعتقاد نسبت به جبر و تشبيه ،به شدت بازدارند و از دشمنى با موحّدان كه به عدل و توحيد معتقدند ،برحذر
باشند.
« .4بسم اهلل الرحمن الرحيم» را با صداى بلند (به جهر) در نمازها بخوانند.
 .5در نماز صبح ،قنوت را به جا آورند.
 .)1 ( 66محلّى ،ابو الحسن حميد بن احمد ،حدائق الوردية فى مناقب أئمة الزيدية ،ص .197
 .)2 ( 67تاريخ طبرستان ،ص .228
 .)3 ( 68همان ،ص 229؛ تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص  «:131على إقامة كتاب اهلل و سنّة رسوله و األمر بالمعروف و النهى عن المنكر».

 .6براى نماز ميّت ،پنج تكبير بگويند.
 .7هنگام وضو گرفتن ،مسح كفشها ترك شود.
« .8حىّ على خير العمل» در اذان و اقامه گفته شود.
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حسن بن زيد ،با اين منشور به تبيين حكومت دينى خود پرداخت و مبلّغانى را به شهرها
ص19 :
روانه كرد .شاعرى در مدح او قصيدهاى خواند كه مطلع آن ،اين بود« :اللّه فرد و إبن زيد فرد» .داعى كبير بر او فرياد زد كه:
خاك بر دهانت! چرا نمىگويى« :اهلل فرد و ابن زيد عبد؟
از تختى كه بر آن نشسته بود ،خود را بر زمين انداخت و صورت خود را بر خاك ماليد و خداى را تسبيح كرد و مىگفت:
«خدا ،يكى است و پسر زيد هم بنده است».

71

همان شاعر ،روز نوروز ،نزدش آمد و قصيدهاى خواند كه مطلع آن با «الى نهى» شروع مىشد .بر او بانگ زد و گفت :چرا
چنين نگفتى:
عزّه الداعى و يوم المهرجان

.ال تقل بشرى و لكن بشريان

شاعر گفت :اى سيّد ،افضل ذكرها« ،ال اله اال اهلل» است كه اوّلش حرف نفى است .داعى گفت« :أحسنت ،أحسنت أيّها
الشاعر!».

71

وى در ترويج مذهب زيدى  ،72كوشا بود و كسانى را كه چهره نفاق در مذهب داشتند مىآزمود و سپس آنان را مىكشت.
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 .)4 ( 69همان ،ص 241؛ اعتماد السلطنة ،محمد حسن خان ،تاريخ طبرستان( التدوين فى أحوال جبال شروين) ،ص  (129با اندكى اختالف در لفظ) «:تأمرهم
بأخذ الرعايا بما فيه جملة قد رأينا ،أن تأخذ أهل عملك بالعمل بكتاب اهلل و سنة رسول اهلل( ص) و ما صحّ من أمير المؤمنين على بن أبى طالب( ع) فى أصول
الدين و فروعه ،و بإظهار تفضيله على جميع األمة ،و تنها هم أشد النهى عن القول بالجبر و التشبيه ،مكائد الموحّدين القائلين بالعدل و التوحيد و عن التحكك
بالشيعة ،و عن الر واية فى تفضيل أعداء اهلل و أعداء أمير المؤمنين ،و تأمرهم بالجهر ببسم اهلل الرحمن الرحيم ،و بإلحاق« حىّ على خير العمل» فى األذان و اإلقامة و
أن تجعل اإلقامة مثنى مثنى و تحذر من تعدى أمرنا ،فليس لمن أمرنا ،و رأينا إلّا سفك دمه و انتهاك محارمه فقد أعذرنا من أنذرنا و السالم».
 .)1 ( 71تاريخ طبرستان ،ص 241؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،6ص 338؛ تاريخ رويان ،ص 68؛ مروج الذهب  ،...ج  ،4ص .253 - 251
 .)2 ( 71همان؛ همان.

وى در امور مذهبى سختگير بود .وقتى به او خبر دادند كه محدّثى در گرگان از دشمنان على (ع) است ،او را تا زمان مرگش

زندانى كرد 74و چون ديد بر ديوار محلّهاى در آمل نوشته بود« :القرآن كالم اهلل غير مخلوق و من قال مخلوق فهو كافر»،

مدّتى درنگ كرد و چون دوباره به آن محلّه بازگشت و ديد آن نوشته پاك شده است ،لبخندى زد و گفت« :سوگند به خدا ،از
مرگ رهايى يافتيد» 75.گرچه اين طور حكم كردن ،با هيچ يك از مذاهب اسالمى سازگارى ندارد و نهايت اين است كه قائل

به اين عقيده را مىتوان به زندان انداخت .امام رضا (ع) و امام هادى (ع) فرمودند كه :قرآن ،كالم خداست و بس 76.بنابراين،
نظر داعى ،مخالف نظر امامان معصوم (ع) است.
داعى كبير ،فقيهى دانشمند بود و تأليفاتى از جمله كتاب الجامع فى الفقه ،كتاب البيان و كتاب

ص21 :
الحجّة فى اإلمامة داشته است  77و پايههاى علمى ،فقهى و عقيدتى شيعه با تأليفات او در طبرستان ،استوار شد.
از برخى از گزارشها به دست مى آيد كه قبل از تشكيل دولت علوى ،برخى از مناطق طبرستان از جمله گرگان ،پيرو شيعه

امامى بودهاند 78.احمد بن يحيى جرجانى ،از مؤلّفان برجسته شيعى است كه در قرن سوم به دست محمّد بن طاهر به شهادت

رسيد 79.سختگيرى هاى داعى نسبت به مخالفان مذهب ،نشانه آن است كه او براى ترويج مذهب ،تالش مىكرد .از طرفى،
گاهى اين اختالف آشكار ميان زيديه به عنوان «أصحاب السيف» و اماميه وجود داشت .در تفسير منسوب به امام حسن

عسكرى (ع) ،راوى نقل كرده است كه پدران ما از اصحاب امامىاند و در استرآباد ،زيدىها بيشترند .حسن بن زيد ،ملقّب به
«الداعى الى الحق الزيدى» بر منطقه حكومت دارد و بسيارى از مخالفان خود را كشته است.
به همين جهت ،ما از اين منطقه خارج شديم و خدمت امام عسكرى (ع) رسيديم.
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 .)3 ( 72پيروان اين مذهب اعتقاد داشتند كه امام كسى است كه فاطمى؛ يعنى از نسل امام على( ع) و فاطمه زهرا( س) باشد و شمشير قيام در دست داشته باشد و
با دشمن مبارزه كند (.شهرستانى ،الملل و النحل ،ص  )137از اينروى متابعت و پيروى از او را الزم مىدانستند .گروهى از شيعيان كوفه زيد بن على بن الحسين(
ع) را به امامت خود برگزيدند .وى در كوفه قيام كرد تا به شهادت رسيد و پس از او فرزندش يحيى در طبرستان قيام كرد ،ورود آنان به طبرستان با آموزههاى
زيدى همراه بود.
 .)4 ( 73تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص .137
 .)5 ( 74حمزة بن يوسف ،تاريخ جرجان ،ص 619؛ جعفريان ،رسول ،تاريخ تشيّع در ايران ،ج  ،1ص .294
 .)6 ( 75تاريخ طبرستان ،ص .241
 .)7 ( 76صدوق ،محمد بن على ،التوحيد ،ص .224
 .)1 ( 77ابن نديم ،الفهرست ،ص .244
 .)2 ( 78راوندى ،سعيد بن هبة اهلل ،الخرائج و الجرائح ،ج  ،1ص .425 - 424
 .)3 ( 79طوسى ،محمد بن حسن ،رجال الطوسى ،ص  (193ش .)884
 .)4 ( 81التفسير المنسوب إلى االمام العسكرى( ع) ،ص .1

مادلونگ ،درباره گرايش مذهبى حسن بن زيد مىگويد :در سياست مذهبى خود ،به گونهاى رسمى ،آداب و شريعت شيعه و
كالم معتزلى را رواج داد 81.فضاى فرهنگى در زمان محمّد بن زيد در طبرستان ،به گونهاى بود كه كسى جرأت مخالفت
نداشت و حتّى اهل سنّت در منطقه تقيّه مىكردند.
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ص21 :
با كشته شدن محمّد بن زيد ،بار ديگر مذهب اهل سنّت كه -مذهب خلفاى عبّاسى بود -توسط سامانيان بر منطقه حاكم شد و

آنان ،غرامتهاى سخاوتمندانهاى به قربانيان حكومت زيديان پرداختند 83.ناصر كبير با فعّاليتهاى فرهنگى و تربيت شاگردان و

فرستادن آنان به مناطق مختلف و ساختن مساجد به تبليغ اسالم در آن منطقه پرداخت  84و بسيارى از مردم آنجا ،مذهب

 .)5 ( 81مادلونگ ،ويلفرد ،فرقههاى اسالمى ،ص .143
اعتقاد زيديان اين است كه هركس از نسل حسن( ع) و حسين( ع) و قائم بالسيف باشد ،امامت ،حقّ اوست و مردم مؤمن بايد از او پشتيبانى نمايند .در ايران،
برخى از پيروان قاسم بن ابراهيم حسنى( م 246 .ه) ،مكتب زيدى را رواج دادند در نوشتههاى او درباره امور مذهبى ،سؤاالتى كه بعضى از مردم طبرستان كردهاند،
وجود دارد( ر .ك:
فرقههاى اسالمى ،ص  .)142يحيى هادى الى الحق ،نوه قاسم بن ابراهيم كه پايهگذار حكومت زيدى در يمن است ،در زمان حاكميت محمّد بن حسن به آمل آمد
و به پيروانش اجازه داد كه او را« امام» بخوانند .وى طبرستان را ترك كرد؛ ولى پيروان او در امور دينى ،خود را تابع او مىدانستند ،گرچه از حكومت محمّد بن
زيد ،حمايت مىكردند.
حسن بن على( ناصر كبير) كه در سال  311قدرت را در طبرستان به دست گرفت ،قاسم بن ابراهيم را از مراجع دينى خود مىدانست؛ امّا نظريههاى دينىاش با او
متفاوت بود( ر .ك :فرقههاى اسالمى ،ص  .)143همين اختالفات در مذهب زيدى ،موجب برخوردهاى فرقهاى ميان زيديان گشت .پيروان قاسم را« قاسميه» و
پيروان ناصر را« ناصريه» مىنامند .اختالفات ميان اين دو فرقه به حدّى شديد بود كه هر فرقهاى ،ديگرى را كافر مىشمرد.
 .)6 ( 82تقيّه ،يعنى خوددارى كردن از اظهار عقيده و مذهب خويش در مواردى كه ضرر مالى يا جانى يا عرضى متوجّه شخصى باشد يا پنهان كردن مذهب خود يا
احتياط در مقابل كسى كه مذهب ديگرى دارد( ر .ك :دهخدا ،على اكبر ،لغتنامه دهخدا) .ابن اثير نقل مىكند كه ابو عمرو استرآبادى گفت :من بر محمّد بن زيد
وارد شدم و درباره اخبار عبّاسيان سخن مىگفتيم .به او گفتم كه آنها لقب دارند .هنگامى كه نزد او از آنان ياد مىكنم ،با اسم بخوانم يا لقب.
گفت :تو آزاد هستى به اسم يا لقب بخوانى .هركدام را دوست دارى و گفته شده نزد او( محمّد بن زيد)  ،دو نفر براى مخاصمه و داورى حاضر شدند كه نام يكى
معاويه و نام ديگرى على بود .محمّد گفت :حكم بين شما دو نفر روشن است .معاويه گفت كه اين دو اسم ،حكايتى دارد .محمّد بن حسن گفت :آن چيست؟ گفت:
پدر من از شيعيان صادق و وفادار بود .نام مرا معاويه گذاشت تا از شرّ ناصبىها حفظ شوم .امّا پدر اين مرد ،ناصبى بوده و اسم پسرش را از ترس شيعيان و
علويان ،على گذاشته است .محمّد بن حسن ،تبسّمى كرد و به او احسان كرد( ر .ك :الكامل فى التاريخ ،ج  ،6ص 414؛ شوشترى ،قاضى نور اهلل ،مجالس المؤمنين،
ج  ،2ص .)318
 .)1 ( 83فراى ،ر .ن ،تاريخ ايران ،از اسالم تا سالجقه ،ترجمه حسن انوشه ،ج  ،4ص .181
 .)2 ( 84الكامل فى التاريخ ،ج  ،6ص 481؛ مروج الذهب  ،...ج  ،4ص .217

زيدى را پذيرفتند 85.ابن خلدون ،ناصر را زيدى مذهب دانسته است 86و نجاشى بر امامى بودن او تأكيد دارد .وى به كتابى از
اطروش به نام أنساب األئمة و مواليدهم عليهم السالم إلى صاحب األمر ،اشاره كرده است.

87

افندى ،از شيخ بهايى نقل كرده كه علماى محقّق گذشته معتقدند كه ناصر الحق ،چنانكه از تأليفاتش برمىآيد ،پيرو امام جعفر

صادق (ع) بوده؛ امّا به سبب جذب افراد مذاهب مختلف ،بعضى از مسائل فقهى را به شكلى خاص مطرح كرده است 88.در

دستور العمل او نيز به موضوعات فقهى ،مانند« :حىّ على خير العمل» 89كه اختصاص به اماميه دارد ،تصريح شده است .به

رغم زيدى بودن ناصر كبير ،فرزندش احمد كه مذهب امامى داشته 91و از پيروان امام حسن عسكرى (ع) بوده 91،پدر را به

سبب داشتن مذهب زيدى ،در اشعار خود،
ص22 :
نكوهش كرده است.

92

در عين حال ،اطروش در آمل ،مدرسه و كتابخانهاى بنا كرد و براى آن ،موقوفاتى قرار داد 93.فعّاليتهاى فرهنگى او
نتيجهبخش بود و توانست با كم ك مردم ،بار ديگر حكومت علويان را در طبرستان احيا كند .وى در همه دانشها تبحّر داشت

 .)3 ( 85همان؛ تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص .144
 .)4 ( 86ابن خلدون ،تاريخ ابن خلدون ،ج  ،2ص .458
 .)5 ( 87نجاشى ،احمد بن على ،رجال النجاشى؛ 58 - 57؛ افندى ،ميرزا عبد اهلل ،رياض العلماء و حياض الفضالء ،ج  ،1ص  277و .292
 .)6 ( 88رياض العلماء و حياض الفضالء ،ج  ،1ص  .293 - 292مادلونگ ،اطروش را زيدى مذهب ،امّا نظريات فقهى او را متأثّر از مكتب امام باقر( ع) و امام
صادق( ع) دانسته است مادلونگ ،ويلفرد ،مكتبها و فرقههاى اسالمى در سدههاى ميانه ،ص .)216 - 215
 .)7 ( 89المنتزع من كتاب التاجى ،ص 51؛ تاريخ رويان ،ص .68
 .)8 ( 91تاريخ طبرستان ،ص .97
 .)9 ( 91همان ،ص .98
.)1 ( 92
يا أيها الزيدية المهملة

امامكم ذا آية منزلة

كف له باألخذ مبسوطة

و فى العطايا جعدة مقبلة

توبوا إلى الرحمن و استغفروا

من قبل أن تأتيكم زلزلة.

ر .ك :تاريخ طبرستان ،ج  ،1ص 273؛ تاريخ رويان ،ص 78؛ تاريخ تشيّع در ايران ،ج  ،1ص .347
 .)2 ( 93تاريخ طبرستان ،ص 97؛ تاريخ رويان ،ص .148

و داراى تصانيف بسيارى است 94،مانند :كتاب الطهاره ،كتاب األذان و اإلقامة و  ....ابن نديم ،درباره آثار او مىگويد :اينها
كتابهايى است كه ما ديدهايم و برخى از زيديه بر آناند كه او در حدود صد كتاب ،تأليف كرده و ما آن را نديدهايم.

95

ناصر كبير ،پسر عمويش حسن بن قاسم را كه سيّدى پاكسيرت و نزد مردم ،مشهور به عدل و انصاف بود ،به جانشينى

برگزيد 96.اطروش ،او را براى امر به معروف و نهى از منكر ،نزد مردم گيالن و ديلم فرستاد 97.حسن بن قاسم( ،داعى صغير)،
پس از تثبيت حكومت بر طبرستان و ديلم ،نظم خاصّى در كارهايش داشت .وى ،يك روز را به نشر علم فقه و آداب شريعت
و قضاوت بين مردم مشغول بود و روز ديگر ،به خواسته ستمديدگان رسيدگى مىكرد و روز ديگر ،كارهاى جارى حكومت
را انجام مىداد و روز جمعه به احوالپرسى از زندانيان مى پرداخت و براى ارج نهادن به مقام صاحبان علم و فضل به خانه
آنان مىرفت و از آنان ،ماليات نمىگرفت.

98

بعد از حسن بن قاسم ،ديگر اقدامات فرهنگى در منطقه ديده نمىشود؛ زيرا دولت علويان سقوط كرده بود و علويانى كه بر
مناطقى كوچك و براى مدتى اندك حكومت داشتند ،نتوانستند دولت علويان را بر پا دارند ،گرچه الثائر باهلل ابو الفضل،
اقداماتى در ساختن مدارس ،مساجد و خانقاه انجام داد و موقوفاتى براى آنها قرار داد.

99

ص23 :
 .9تحوّالت سياسى و اجتماعى دوره علويان

111

حضور و استقرار علويان و سادات در طبرستان و ديلم ،سبب امتزاج خونى دو عنصر قومى عرب و ايرانى ،و از آن مهمتر،
تحكيم و تثبيت تشيّع در ميان ايرانيان شد .تشكيل دولتى علوىتبار و زيدىمذهب در ايران ،آن هم بنا به خواست مردمان
 .)3 ( 94تاريخ رويان ،ص .76
 .)4 ( 95ابن نديم ،نام كتابهاى ناصر كبير را ذكر كرده است( ر .ك :الفهرست ،ص .)224
 .)5 ( 96تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص 151؛ تاريخ طبرستان ،ص .272
 .)6 ( 97همان ،ص .146
 .)7 ( 98همان ،ص 151؛ تاريخ طبرستان ،ص .284
 .)8 ( 99همان ،ص .155
 .)1 ( 111مقدسى درباره وضعيت اقتصادى طبرستان مىگويد :محصوالت عمده نواحى طبرستان ،سير ،برنج ،كتان ،پرندگان دريايى و ماهى است .پارچههاى نيكو
كه از آن قبا و طيلسان مىبافتند و از انواع ديگر پارچههاى نازك در آنجا بافته و صادر مىشد .چوب خلنج كه از جنگل مىبريدند ،به صورت قطعاتى بريده به
خارج صادر مىكردند و صنعتگران رى ،از آن كاسه و ظروف چوبى مىساختند و بهترين نوع آن در كورههاى طبرستان يافت مىشد.
خلنج ،چوبى بود خوشبو به رنگهاى مختلف كه گاهى دانههاى تسبيح را از آن مىساختند( ر .ك :مقدسى ،محمد بن احمد ،أحسن التقاسيم ،ج  ،2ص  .)519اهالى
طبرستان به پرورش كرم ابريشم مىپرداختند و به همين سبب ،ابريشم بسيارى از آنجا صادر مىشد .پارچههاى پشمى ،فرش ،انواع پوشاك و دستار در آنجا
مىبافتند .همچنين ظروف چوبى ،از قبيل :انواع كاسه و اشياى ديگر كه از چوب شمشاد تهيه مىكردند ،رواج فراوانى داشت( ر .ك:
آثار البالد و اخبار العباد ،ص 474؛ تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص  .)19يعقوبى يادآور شده كه خراج اين سرزمين ،چهار ميليون درهم است .آنجا فرش
و پوشاك طبرى ساخته مىشود (.ر .ك :يعقوبى ،احمد بن ابى واضح ،البلدان ،ص .)53

بومى طبرستان و ديلمستان ،خود ،سنگ بناى رشد و گسترش سريع سياسى -مذهبى تشيّع در ايران گرديد و با زوال آن
دولت علوى زيدى مذهبى كه رهبرى اش را در دست داشتند ،دولت زيدى مذهب ديگرى سر برآورد كه پايهگذارانش ايرانيان
بودند؛ يعنى دولت مقتدر آل بويه كه در بخش وسيعى از قلمرو شرقى جهان اسالم ،سايه گستردند.
شدّت عمل خلفاى اموى و عبّاسى در برابر علويان كه همواره با آنان در ستيز بودند ،موجب شد تا آنان به سرزمينهاى شرقى
خالفت اسالمى پناه آورند ،بهخصوص كه مناسبترين مكان امن براى آنان ،ديلم و طبرستان بود .از طرفى فشارهاى
اقتصادى و اجتماعى (مانند گرفتن مالياتهاى سنگين و ظلم و ستم) بر مردم ،زمينه تحوّالت اساسى را در منطقه پديد آورد.
حسن بن زيد كه شرايط اجتماعى و سياسى منطقه را براى نهضت آماده ديد ،قيام كرد و با حمايت مردم ،كارگزاران طاهرى
را از منطقه بيرون راند و نخستين دولت علوى را در ايران بنيان نهاد و خود ،كارگزارانى را براى آن مناطق برگزيد .تحوّالت
منطقه ،چنان سريع بود كه عالم دينى اهل سنّت در چالوس نيز دعوت او را لبّيك گفت.
وى براى برقرارى عدالت ،تالش بسيار كرد .سليمان بن عبد اهلل ،كارگزار فرارى طاهريان از حسن بن زيد ،خواستار آزادى
زن و فرزند اسيرش شد و حسن ،درخواست او را
ص24 :
پذيرفت 111.وى امنيت جامعه را تضمين كرد و بعضى از مردم شرور ديلم را ابتدا نصيحت نمود و سپس ،آنان را مجازات
كرد.

112

عملكرد حسن بن زيد و پس از آن محمّد بن زيد در منطقه ،موجب شد تا مورد توجّه مردم قرار گيرد .محمّد با وجود
دشمنان داخلى (بعضى از حاكمان محلّى) و خارجى ،بر آنان فائق آمد و در سال  273هجرى ،فرزندش را به ولىعهدى
برگزيد و نام او را در كنار نام خود ،بر منابر ياد كرد و بر روى دراهم ،نام خود و او را ضرب كرد.

113

وى به مرقد امامان (ع) و سادات ،احترام مىگذاشت و ساالنه ،سى هزار درهم سرخ به مرقد امير المؤمنين على (ع) و امام
حسن (ع) و امام حسين (ع) و ساير سادات و نزديكان خويش مىفرستاد .وقتى متوكّل ،مراقد ائمه (ع) را ويران كرد ،او اوّلين
كسى بود كه به تعمير آنها اقدام كرد 114و هداياى سخاوتمندانهاى براى علويان بيرون از قلمرو خويش فرستاد و نزد شيعيان،

محبوبيت بسيارى پيدا كرد.

115

 .)1 ( 111تاريخ طبرستان ،ص .238
 .)2 ( 112تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص .136
 .)3 ( 113تاريخ طبرستان ،ص .252
 .)4 ( 114همان ،ص .95
 .)5 ( 115تاريخ ايران از اسالم تا سالجقه ،ج  ،4ص .181

پس از شهادت محمّد بن زيد ،طبرستان براى مدّتى در دست سامانيان بود تا آنكه ناصر كبير با حمايت مردم ،بار ديگر دولت
علويان را تشكيل داد .پس از وى در روزگار حسن بن قاسم ،مردم در رفاه و آسايش بودند و به كارهاى آنان رسيدگى
مىشد.

116

 .11زوال دولت علويان
چنانكه گفتيم ،پس از مرگ ابو القاسم جعفر ،مردم با فرزند او ابو على بيعت كردند .وى دانشمندى شجاع بود و اخالقى نيكو
داشت .ماكان ،حاكم منسوب ابو القاسم در گرگان ،دوست داشت نوه دخترى خود را كه فرزند ابو القاسم بود ،به حكومت
برساند؛ ولى ابو على از اين موضوع اطّالع يافت و توطئه آنها را خنثا كرد و در درگيرىهايى كه اتّفاق افتاد ،ابو على كشته

شد .امّا مردم آمل با ابو جعفر حسن بن احمد بن ناصر -كه معروف به «صاحب قلنسوه» 117بود -بيعت كردند .پس از مدّتى
ميان او و ماكان ،اختالف پيش آمد و ماكان ،فرار كرد .ماكان نزد داعى آمد و با اصرار با او بيعت كرد .داعى با جمعآورى
نيرو ،موجبات فرار ابو جعفر را فراهم كرد و خود با استقبال مردم ،وارد آمل شد .صلح اميرنصر سامانى با داعى
ص25 :
صغير ،موجب سرزنش او از طرف خليفه عبّاسى شد .وى بار ديگر به جنگ داعى رفت و او را شكست داد و در نزديكى
آمل ،وى را به قتل رساند.
پس از كشته شدن داعى صغير ،ميان ماكان و ابو جعفر اختالف پيش آمد و ماكان ،او را به قتل رسانيد و اسماعيل بن ابو
القاسم را به حكومت طبرستان رساند؛ ولى او هم به وسيله زهر به قتل رسيد.
از سال  316هجرى به بعد ،طبرستان در دست دو خاندان ايرانى آل زيار و آل بويه بود كه در صحنه سياسى ،اقتدار يافته
بودند و بر سر تصاحب قدرت ،در حال نزاع بودند تا اينكه در سال  351هجرى ،برادرزاده ناصر كبير ،معروف به «سيّد
ابيض» قيام كرد و با كمك اسپهبد شهريار ،بر بخشى از طبرستان تسلّط يافت و به نام خود ،سكّه زد؛ ولى اختالف او با
اسپهبد از دوام حكومتش كاست .علويان ديگرى كه به قيام برخاستند ،نتوانستند مردم را عليه حاكمان وقت بسيج كنند و
طبرستان را پس بگيرند؛ گرچه نوادگ ان اطروش ،نفوذ خود را همچنان در آمل حفظ كردند و منابع تاريخى ،بارها از آنان به
عنوان حاكمان شهر در ايّام فرمانروايى آل بويه و آل زيار ،ياد كردهاند.

118

 -عوامل مهم در سقوط دولت علويان

 .)6 ( 116تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص .151
 .)7 ( 117قلنسوه ،كاله بزرگ را مىگويند (.تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص 152؛ مجالس المؤمنين ،ج  ،2ص .)321
 .)1 ( 118تاريخ ايران از اسالم تا سالجقه ،ج  ،4ص .184

 .1اختالفات داخلى ميان علويان كه هريك داعيه رهبرى مردم را داشتند ،موجب فروپاشى حكومت آنان شد .همين
اختالفات ،موجب مى شد تا حاكمان محلّى با حمايت از يك علوى بتوانند منافع خود را تأمين كنند.
 .2گسترش حاكميت علويان ،بدون ارزيابى از موقعيت دشمن ،در خارج از طبرستان صورت مىگرفت و خسارت بسيارى بر
سپاه وارد مىكرد كه تضعيف دولت را دربر داشت.
خالصه
مهاجرت علويان به طبرستان ،سبب گرايش مردم آن منطقه به دين اسالم شد .وقتى مردم منطقه ،زهد و پارسايى سادات
علوى را ديدند ،با حمايت آنان عليه حاكمان ستمگر وقت ،قيام كردند .علويان با همكارى مردم و حاكمان محلّى توانستند در
آن منطقه حكومتى علوى تأسيس كنند .آنان در پى آن بودند تا احكام و شريعت اسالمى را در منطقه اقامه كنند .حسن
ص26 :
بن زيد (داعى كبير) كه با استقبال مردم مواجه شده بود ،با مشورت مردم براى مناطق مختلف ،حاكمانى برگزيد .سپس براى
ترويج مذهب تشيّع ،دستورالعملى صادر كرد .وى با حمايت مردم ،توانست شورشهاى داخلى و توطئههاى خارجى را
سركوب كند .شهرت حسن بن زيد به سبب دانش ،سخاوت ،مردانگى و امانتدارىاش ،زبانزد عامّ و خاص بود.
پس از وى ،برادرش محمّد بن زيد ،راه او را ادامه داد ،وقتى متوكّل به تخريب مشاهد ائمّه (ع) پرداخت ،محمّد بن زيد به
تعمير آنها اقدام كرد .همچنين مردم منطقه از خدمات او بهره فراوان بردند .وى بعدها به دست سامانيان كشته شد و طبرستان
براى مدتى در دست سامانيان بود؛ ليكن حسن بن على (ناصر كبير) بر اثر ستم سامانيان بر مردم منطقه ،بار ديگر توانست
دولت علويان را احيا كند .وى پس از استقرار حاكميت علويان ،به امور مذهبى پرداخت و كارهاى اجرايى را به دامادش
حسن بن قاسم (داعى صغير) سپرد .تبحّر وى در علوم مختلف ،سبب شد تا تأليفات بسيارى داشته باشد .پس از مرگ وى،
قاسم حكومت را به دست گرفت .در زمان حاكميت حسن بن قاسم ،مردم در آسايش بودند .اختالفات داخلى ميان علويان و
قدرتهاى محلّى ،زمينه زوال دولت آنان را فراهم كرد.
محورهاى مطالعاتى
 .1شناخت علل ظهور علويان در طبرستان.
 .2تبيين مبانى فكرى علويان طبرستان.
 .3بررسى آرا و عقايد رهبران علوى طبرستان.
 .4چگونگى تشكيل دولت علوى توسط حسن بن زيد.

 .5بررسى دستور العمل حسن بن زيد به كارگزارانش.
 .6كندوكاوى در شخصيت محمّد بن زيد و سرانجام او.
 .7چگونگى احياى دولت علوى پس از كشته شدن محمّد بن زيد.
 .8بررسى تحوّالت سياسى و اجتماعى دوره علويان.
 .9بررسى تحوّالت فرهنگى دوره علويان.
 .11عوامل فروپاشى دولت علويان در طبرستان.
 .11پيامدهاى مذهبى -سياسى تشكيل دولت علويان طبرستان در ايران.
ص27 :
فصل دوم دولت آل بويه
 .1تأسيس دولت آل بويه
دو قرن سوم و چهارم هجرى را بايد دوره جنبشهاى استقاللطلبانهاى دانست كه در بخشهايى از قلمرو خالفت عبّاسى به
انگيزههاى مختلف صورت گرفت و تجزيه و ضعف خالفت عبّاسى و تأسيس حكومتهاى مستقل و نيمهمستقل را در پى
داشت.
اين حكومتها از شرق تا غرب جهان اسالم را دربر گرفت ،آنچنان كه ابن جوزى مىگويد:
فارس در دست على بن بويه ،رى و اصفهان و ايالت جبال در دست حسن بن بويه ،موصل و ديار مضر و ديار بكر و ديار
ربيعه و جزيره در دست حمدانيان ،و مصر و شام در دست محمّد بن طغج (طولونيان و اخشيدون) بود و بنى اميّه بر اندلس ،و
سامانيان بر خراسان ،و قرمطيان بر يمامه و بحرين ،و ديلميان بر طبرستان و گرگان حكومت مىكردند و جز بغداد و قسمتى
از عراق ،چيزى در دست خليفه عبّاسى نبود.
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 .)1 ( 119ابن جوزى ،عبد الرحمان بن على ،المنتظم فى تاريخ األمم و الملوك ،ج  ،13ص .366

و به گفته مقدسى ،مسعودى و قاضى عبد الجبار معتزلى كه خود در قرن چهارم مىزيستهاند ،از خالفت عبّاسى ،جز نامى باقى
نمانده بود.
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مسعودى نيز اوضاع سياسى جهان اسالم را در سال  333ق ،به وضع آشفته ملوك الطوايفى بعد از اسكندر ،تشبيه كرده
است.
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 .1 -1ديلم ،خاستگاه آل بويه
سرزمينهاى ساحلى درياى خزر را «گيالن» ،و ناحيه كوهستانى و كوهپايهاى مشرف بر اين
ص28 :
اراضى را «ديلم» گويند .مقدسى ،تمام گيالن و واليات كوهستانى كناره درياى خزر (مانند:
طبرستان ،گرگان و قومس) را جزو ايالت ديلم دانسته است 112.چنانكه مشهور است ،اوّلين دولت شيعى توسط علويان در
شرق جهان اسالم در طبرستان به وجود آمد .گرچه ديلميان تا اواسط قرن دوم هجرى به دين اسالم نگرويده بودند؛ امّا با

دعوت علويان زيدى مذهبى چون حسن بن زيد 113،محمّد بن زيد و حسن بن على (اطروش) به اسالم گرويدند و حكومت
مستقلى تشكيل دادند.

114

در نيمه اوّل قرن چهارم ،از همين ناحيه ،حكومتى برخاست كه به نام جدّ بنيانگذاران آن «بويه» ،حكومت آل بويه نام

گرفت 115و به سبب جانبدارى از مذهب شيعه و سلطه مطلقه بر دستگاه خالفت ،از ديگر حكومتهاى مستقلى كه تا آن زمان
به وجود آمده بود ،تمايز آشكارى يافت.
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(  .)2ر .ك :مقدسى ،محمد بن احمد ،أحسن التقاسيم فى معرفة األقاليم ،ج  ،1ص 131؛ مسعودى ،على بن الحسين ،التنبيه و االشراف ،ص 346؛ معتزلى،

قاضى عبد الجبار بن احمد ،تثبيت دالئل النبوة ،ج  ،2ص .443
 .)3 ( 111متز آدام ،تمدّن اسالمى در قرن چهارم هجرى ،يا رنسانس اسالمى ،ج  ،1ص .17
 .)1 ( 112أحسن التقاسيم فى معرفة االقاليم ،ج  ،2ص 518؛ لسترنج ،گاى ،جغرافياى تاريخى سرزمينهاى خالفت شرقى ،ص .186
 .)2 ( 113بعضى او را از واليان و حاكمان اماميه دانستهاند( ر .ك :افندى ميرزا عبد اهلل ،رياض العلماء و حياض الفضالء ،ج  ،1ص .)188
 .)3 ( 114مسعودى ،على بن الحسين ،مروج الذهب  ،...ج  ،4ص  69 - 68و 281 - 278؛ صابى ،ابو اسحاق ،المنتزع من كتاب التاجى؛ ص 58 - 41؛ ابن اسفنديار،
محمّد ،تاريخ طبرستان ،ص .281 - 228
 .)4 ( 115به گفته بسيارى از منابع ،بويهيان ،خود تصوّرى از حكومت و اقتدار آينده خود نداشتند( ر .ك :المنتزع من كتاب التاجى ،ص 33 - 32؛ تنوخى ،محسن
بن على ،نشوار المحاضرة و أخبار المذاكرة ،ج  ،4ص 194 - 191؛ المنتظم فى تاريخ األمم و الملوك ،ج  ،13ص 341 - 339؛ ابن طقطقا ،تاريخ فخرى ،ص
381 - 378؛ ابن اثير ،الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص .88

آل بويه ،فرزندان ابو شجاع بويه ديلمى بودند 116.وى مردى فقير بود كه از راه ماهيگيرى ارتزاق مىكرد .ابو شجاع ،سه پسر
داشته كه به ترتيب سن نامهايشان على ،حسن و احمد بود كه بعدها به «عماد الدوله»« ،ركن الدوله» و «معزّ الدوله» ملقّب

شدند .ابو اسحاق صابى و ابن ماكوال ،نسب آل بويه را به بهرام گور رساندهاند؛ 117ولى ابن مسكويه ،آنان را از فرزندان
يزدگرد مىداند 118.مادلونگ مىنويسد:

بويهيان ،ديلميانى از الهيجان بودند كه نخستينبار با خدمت در لشكر حسن بن
ص29 :
على ،معروف به الناصر ال ى الحق ،و حسن بن قاسم ،معروف به داعى صغير ،به فرماندهى رسيدند.
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پس از مرگ اطروش ،ماكان بن كاكى و پسران ابو شجاع كه از سران سپاه او بودند 121،با حسن بن قاسم (داعى صغير) بيعت
كرده ،توانستند بر طبرستان ،رى ،قزوين ،زنجان ،قم ،ابهر و ديگر واليتهاى پيوسته به رى تسلّط يابند 121.از اينرو ،مقتدر

عبّاسى (خالفت  321 -295ق) به نصر بن احمد سامانى كه عالوه بر ماوراء النهر و خراسان بر آن ديار نيز حكم مىراند،
اعتراض كرد و نصر ،اسفار بن شيرويه گيلى را به همراه يكى از اميران خراسان به نام ابو على بن محتاج ،به پيكار داعى و
ماكان فرستاد .ماكان ،شكست خورده ،از طبرستان به ديلم فرار كرد و داعى به آمل رفت و در آنجا كشته شد و اسفار بر اين
مناطق ،تسلّط يافت.
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 .)5 ( 116ابن طقطقا ،آنان را ديلمى نمىداند ،بلكه ساكن ديلم مىداند( ر .ك :تاريخ فخرى ،ص .)378
 .)6 ( 117المنتزع من كتاب التاجى ،ص 33؛ ابن ماكوال ،االكمال ،ج  ،1ص 372؛ المنتظم  ،...ج  ،13ص .341
 .)7 ( 118الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص 88؛ ابن اثير نظر ابن ماكوال را ترجيح داده است( همان ،ج  ،7ص  .)88 - 87ناگفته پيداست كه هيچ يك از اين نظريهها
نمى تواند منبع صحيحى داشته باشد؛ زيرا معموال خاندانهاى ايرانى پس از رسيدن به قدرت براى اينكه جايگاه خود را در نزد مردم باال ببرند ،خود را به يكى از
پادشاهان ايران باستان منتسب مىكردند ،چنانكه صفّاريان و سامانيان نسب خود را به انوشيروان و بهرام گور مىرساندند.
 .)1 ( 119جعفريان ،رسول ،تاريخ تشيّع در ايران از آغاز تا قرن دهم هجرى ،ج  ،1ص .335
 .)2 ( 121مسكويه رازى ،احمد بن محمد ،تجارب األمم ،ج  ،5ص  .371پدر ماكان نيز از قبل در سپاه اطروش بود و يك بار براى جنگ با خراسانيان اعزام شده
بود( المنتزع من كتاب التاجى ،ص .)53
 .)3 ( 121مروج الذهب  ،...ج  ،4ص 279 - 278؛ المنتزع من كتاب التاجى ،ص 65 - 64؛ نشوار المحاضرة و اخبار المذاكرة ،ج  ،1ص 323؛ تاريخ طبرستان ،ص
.289
 .)4 ( 122همان ،ج  ،4ص 281 - 279؛ تجارب األمم ،ج  ،5ص 232 - 231؛ نشوار المحاضرة و اخبار المذاكرة ،ج  ،1ص .324 - 323

با باال گر فتن قدرت اسفار ،وى سر از طاعت سامانيان برتافت و قتل عام و هتك حرمت بسيار نمود و مردم را از نماز ،منع

كرد 123.از اين رو ،نصر بن احمد سامانى براى سركوب او از بخارا آهنگ رى كرد .اسفار ،چون چنين ديد ،از در مسالمت
درآمد و پس از توافقنامهاى ميان آنان ،نصر به بخارا بازگشت.
اسفار براى به زير فرمان درآوردن يكى از شاهان ديلم ،مرداويج بن زيار را -كه يكى از سران سپاه او بود -بدان ناحيه

فرستاد؛ امّا وى با توافقى كه با فرمانرواى طارم به نام «ساالر» از يك طرف ،و ماكان از طرفى ديگر نمود و نيز با وعدههاى
فراوان و جذب سران سپاه اسفار -كه گويى از پيش طرّاحى شده بود -توانست اسفار را فرارى دهد .اسفار ،ابتدا به طرف
سارى و سپس قلعه الموت رفت ،ولى پيش از رسيدن به آنجا به دست مرداويج ،گرفتار شد و به قتل رسيد .بدينسان ،تمام
نواحىاى كه در قلمرو اسفار بود ،به دست
ص31 :
مرداويج افتاد .وى اصفهان و ايالت جبال را نيز به تصرّف درآورد ،در حالىكه ماكان با توافق او بر طبرستان حكومت
مىكرد.
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 .1 -2ظهور آل بويه و به قدرت رسيدن آنان
ديرى نپاييد كه رابطه مرداويج و ماكان بر اثر زيادهطلبى و حسادت مرداويج ،به هم خورد ،به گونهاى كه وى سرداران خود
را از اصفهان و ايالت جبال براى تصرّف گرگان و طبرستان ،فرا خواند و در سال  321ق ،ماكان را شكست داده ،بر آن

مناطق دست يافت 125.در همين حال ،على بن بويه و برادرش حسن ،چون ضعف و شكست ماكان را ديدند ،به بهانه كم شدن
هزينه سپاه به مرداويج پيوستند .گروهى ديگر از سرداران ماكان نيز چنين كردند.
مرداويج ،آنان را گرامى داشت و به هريك ،فرماندارى بخشى از ايالت جبال را واگذار كرد و حكومت كرج 126را به على بن
بويه داد .تمام اين فرماندهان ،ابتدا به رى نزد وشمگير برادر مرداويج درآمدند .بر اثر حوادثى كه رخ داد ،رابطه بسيار

برجستهاى ميان وزير وشمگير ،ابو عبد اللّه عميد 127و على بن بويه برقرار شد .از طرف ديگر ،مرداويج از كار خود پشيمان

 .)5 ( 123مسعودى مىگويد «:اسفار در قزوين ،دستور داد تا مؤذّنى را كه در باالى گلدسته مسجد جامع ،اذان مىگفت ،به سر فرو افكندند»( مروج الذهب  ،...ج
 ،4ص .)281
 .)1 ( 124مروج الذهب  ،...ج  ،4ص 284 - 281؛ تجارب األمم ،ج  ،5ص 322 - 321؛ نشوار المحاضرة و أخبار المذاكرة ،ج  ،1ص 324 - 323؛ الكامل فى
التاريخ ،ج  ،7ص .46 - 42
 .)2 ( 125الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص .47 - 42
 .)3 ( 126كرج :شهرى در ميان راه همدان به اصفهان و به همدان نزديكتر است .اهل اين شهر آن را« كره» نامند .ابو دلف قاسم بن عيسى عجلى آن را ساخت و به
همين مناسبت ،اين شهر را« كرج ابو دلف» نيز مىگويند (.ياقوت حموى ،معجم البلدان ،ج  ،4ص 446؛ لغتنامه دهخدا ،ماده« كرج») .ظاهرا در محدوده اراك
كنونى بوده است.
 .)4 ( 127او حسين بن محمّد ملقّب به« عميد» ،پدر ابو الفضل بن عميد ،وزير ركن الدوله بوده است.

شده ،به وشمگير ن امه نوشت كه فرمانها را از فرماندهان بازپس گيرد و به كسى اجازه خروج از رى را ندهد .چون نامهها
نخست به دست عميد مى رسيد ،وى مضمون آن نامه را پنهانى به على بن بويه خبر داد و از او خواست تا هرچه زودتر از رى
خارج شود.

128

ابو عبد اللّه عميد ،بامدادان ،هنگامى نامه را بر وشمگير خواند كه على بن بويه ،شب قبل به طرف كرج حركت كرده بود و
چون به كرج رسيد ،با مردم و كارگزار آنجا كه از دادن ماليات به مرداويج سر باز زده بودند ،به نيكى و مهربانى رفتار كرد .در
همين حال ،وى توانست بر دژها و گنجهاى خرّمدينان دست يابد و به وسيله آنها ،دل مردم را به دست آورد.
مرداويج ،عدّه اى از فرماندهان خود را براى گرفتن مقرّرى به نزد على بن بويه به كرج
ص31 :
فرستاد؛ ولى او با بخششهايش آنان را به خود جذب كرد و اين موضوع ،سبب وحشت مرداويج گرديد .از اينرو ،نامهاى به
على نوشت تا به همراه سر داران به رى بازگردد؛ ولى او نپذيرفت و با سيصد و چند نفر از يارانش به سوى اصفهان شتافت تا
به ابو الفتح مظفّر بن ياقوت ،فرمانرواى آن ديار ،پناه ببرد؛ امّا ابن ياقوت ،على را نپذيرفت 129و با ده هزار تن به جنگ وى

آمد .در همين حال ،ششصد نفر از سپاهيان ديلمى و گيل ى ابن ياقوت به على بن بويه پيوستند و در نتيجه پايدارى آنان ،ابن
ياقوت شكست خورده ،به فارس گريخت و اصفهان به تصرّف على درآمد.

131

آوازه گشاده دستى و بخشش على بن بويه ،مرداويج را بيمناك ساخت؛ زيرا امكان داشت على بن بويه سرداران او را نيز
تطميع كند .از اينرو ،ب رادر خود وشمگير را به سوى اصفهان روانه كرد و از سوى ديگر ،نامه تهديدآميزى براى على فرستاد.
از اينرو ،على صالح ديد اصفهان را ترك كند و به سوى محلّ امن ديگرى رهسپار شود .وى پس از جمعآورى اموال ،آن

 .)5 ( 128تجارب األمم ،ج  ،5ص .374 - 373
 .)1 ( 129علّت اين امر ،طمع ابن ياقوت در اموال زياد على بن بويه بود كه از كرج به همراه آورده بود ،و از طرفى ،تعداد نيروهاى او بسيار اندك بود؛ از اينرو ،ابن
ياقوت تصوّر كرد به راحتى مىتواند آنها را از چنگ وى درآورد.
( همدانى ،محمّد بن عبد الملك ،تكملة تاريخ الطبرى ،ص 292؛ نشوار المحاضره و أخبار المذاكرة ،ج  ،1ص .)325
 .)2 ( 131تجارب األمم ،ج  ،5ص .376 - 375

شهر را به قصد ارّجان (رارگان) 131ترك كرد .ابو بكر بن ياقوت ،فرماندار آن شهر ،بدون جنگ ،شهر را رها كرده و به
رامهرمز گريخت و على بن بويه ،وارد ارّجان شده ،اموال بسيارى به دست آورد.
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 .1 -3استقرار حكومت آل بويه
با تسلّط بر ارّجان ،نامه هايى از ابو طالب زيد بن على نوبندگانى به دست على بن بويه رسيد كه از او خواسته بود هرچه
زودتر به شيراز بيايد؛ چراكه به گفته او ياقوت ،حاكم شيراز ،نيرويى نداشت و اموال مردم را چپاول مىكرد .رفتن به
نوبندگان ،خطر در محاصره ماندن
ص32 :
على ميان ياقوت و پسرش را كه در رامهرمز بود ،فراهم مىساخت .با اينهمه ،از دست دادن چنين موقعيتى نيز به صالح
نبود .از اين رو ،به سوى نوبندگان حركت كرد و نيروى دو هزار نفرى ياقوت ،نتوانست مانع رسيدن آنان به آنجا شود.
ياقوت ،چون چنين ديد ،خود به طرف نوبندگان آمد .در اين ميان ،حسن از طرف برادرش على ،مأمور تسخير كازرون و
ديگر مناطق فارس شد .ياقوت ،نيرويى به جنگ او فرستاد؛ ولى حسن ،پيروزمندانه به همراه غنايم بسيارى كه به دست
آورده بود ،نزد برادر بازگشت.
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در اين زمان ،على بن بويه به شدّت از اتّحاد ياقوت و مرداويج بيمناك بود ،كه چنين هم شد .به ناچار ،وى سپاه هشتصد
نفرى خود را به قصد پناهنده شدن به ماكان -كه اينك حاكم كرمان بود -از نوبندگان به اصطخر و از آنجا به بيدا ( /بيضاء)
برد و در كنار پلى نزديك اصطخر ،با نيروهاى ياقوت كه هفده هزار نفر بودند ،روبهرو شد و پس از جنگى سخت كه از
سهشنبه هجدهم جمادى آخر سال  322آغاز شد و سه روز به طول انجاميد ،سرانجام ،على بن بويه لشكر ياقوت را شكست
داد و شيراز را به تصرّف درآورد 134.از اين تاريخ به بعد ،آل بويه براى گسترش قدرت خود و تسلّط بر مناطق ديگر ،به سه
شاخه اصلى تقسيم شدند:
فارس و خوزستان به برادر بزرگ ،على ،ايالت جبال و رى به حسن ،و عراق به برادر كوچك ،احمد ،سپرده شد.
 .)3 ( 131ارّجان را برخى پيش از اسالم از شهرهاى تابعه اصفهان و برخى تابعه اصطخر و برخى تابعه رامهرمز دانستهاند.
سمعانى آن را از شهرهاى اهواز برشمرده است .ياقوت حموى مىگويد :كه پس از اسالم ،از شهرهاى تابعه فارس قرار گرفت .بيشتر ايرانيان آن را« ارغان»
مىگويند .اصطخرى ،ارّجان را شهرى بزرگ و پر خير و بركت معرّفى كرده است .فاصله اين شهر تا شيراز ،شصت فرسخ و تا سوق االهواز نيز همين مقدار است و
از ارّجان تا نوبندگان به طرف شيراز  26فرسخ راه است .صاحب بن عبّاد برخى اوقات در آنجا ساكن مىشده است( معجم البلدان ،ج  ،1ص 144 - 142؛
السمعانى ،عبد الكريم بن محمد ،األنساب ،ج  ،1ص  .)116ظاهرا بهبهان كنونى يا در محدوده اين شهر بوده است.
 .)4 ( 132تجارب األمم ،ج  ،5ص .377 - 376
 .)1 ( 133همان ،ص .378 - 377
 .)2 ( 134همان ،ص  381 - 378و 398 - 394؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص 91 - 87؛ مستوفى ،حمد اهلل ،تاريخ گزيده ،ص .411 - 418

 .2حاكمان آل بويه
 .2 -1عماد الدوله على بن بويه (مؤسّس حكومت آل بويه در فارس)
پس از چيرگى على بر فارس ،قدرت او باال گرفت و عدّهاى از سرداران ماكان به او پيوستند.
وقتى خبر پيروزىهاى على به مرداويج رسيد ،با سپاه خود از رى وارد اصفهان شد و وشمگير را به جاى خود فرستاد .او
براى اينكه راه فرار به سوى خليفه را بر عماد الدوله مسدود كند ،اهواز را كه در دست ياقوت بود ،به تصرّف درآورد (رمضان
 322ق) .به ناچار ،عماد الدوله با مرداويج صلح كرد و برادرش حسن را به عنوان گروگان ،نزد وى فرستاد و در قلمرو خود،
به نام او خطبه خوا ند؛ امّا قتل مرداويج در حمّام اصفهان به دست تركان
ص33 :
شورشى سپاهش به رهبرى بجكم و توزون ( 11صفر  135،)323اوضاع را به سود آل بويه تغيير داد .به دنبال آن ،عدّهاى از
تركان به عماد الدوله و گروهى ديگر به همراهى بجكم به خليفه پناهنده شدند .حسن بن بويه نيز با استفاده از اين اوضاع،
فرار كرده ،به برادر خود در فارس ملحق شد.
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پس از كشته شدن مرداويج ،عماد الدوله از يك طرف ،و ياقوت و بريدى از سوى ديگر ،قصد تصرّف اهواز را كردند كه محلّ
سكونت مرداويج بود .در اين ميان ،ياقوت پيشدستى كرده ،تا عسكر مكرم آمد و از آنجا ،سپاهى براى مقابله با على بن بويه
گسيل داشت .در نبرد سختى كه ميان دو سپاه در نواحى ارّجان درگرفت ،ياقوت شكست خورد (سال  322ق) و عماد
الدوله ،او را تا رامهرمز دنبال كرد و نزديك بود كه على بر اهواز نيز تسلّط يابد؛ امّا با پيشنهاد بريدى ،كار به صلح انجاميد و
خليفه راضى باهلل (خالفت  329 -322ق) در مقابل دريافت هشت ميليون درهم در سال ،پذيرفت تا خلعت و فرمان فارس
را به على بن بويه بدهد و اهواز نيز به ياقوت واگذار شود.
 .)1 ( 135درباره عامل اصلى قتل مرداويج ،نظريههاى مختلفى ارائه شده كه هريك ،قابل بررسى است .بنا بر نظر ابن مسكويه ،كشته شدن مرداويج ،امرى كامال
عادى و بدون دخالت نيروهاى خارجى بوده است( تجارب األمم ،ج  ،5ص )411؛ اما چنانكه خود ابن مسكويه و ابو بكر صولى نقل كردهاند ،ياقوت مدّعى بود
كه او با غالمان ترك شورشى مكاتبه نموده و آنان را از رضايت خليفه براى انجام دادن اين كار ،آگاه كرده است( همان؛ ابو بكر صولى ،محمد بن يحيى ،األوراق،
أخبار الراضى باهلل و المتقى ،ص 24 - 21؛ المختصر فى أخبار البشر ،ج  ،1ص  .)524عالوه بر ابن مسكويه كه اين ادّعا را نپذيرفته ،گويا صولى نظريه ديگرى
دارد .وى معتقد است سبب قتل مرداويج ،برترى دادن تركان و خراسانيان بر گيل و ديلم بود و چون مرداويج ،مورد اعتراض آنان قرار گرفت ،پاسخ داد كه شما
خواصّ من هستيد و من ،آنان را پيشمرگ شما قرار دادهام .چون اين خبر به تركان رسيد ،تصميم بر قتل او گرفتند( األوراق ،اخبار الراضى باهلل و المتقى ،ص .)62
اشپولر نيز مىگويد :قصد اصلى مرداويج ،تسلّط بر عراق و تمام ممالك اسالمى و احياى مجدّد امپراتورى ايران در ايوان مدائن بود( تاريخ ايران در قرون نخستين
اسالمى ،ج  ،1ص  .)161بر پايه اين نظريه ،طبيعى است كه خليفه عبّاسى ،آل بويه را هرچند كه گرايش شيعى داشتند ،بر مرداويج ترجيح دهد .در اين صورت،
بعيد نيست توطئه قتل با همكارى آنان بوده باشد .پناهنده شدن گروهى از شورشيان به خليفه و گروهى ديگر به آل بويه ،مىتواند حاكى از اين همكارى پنهانى
باشد.
 .)2 ( 136تجارب األمم ،ج  ،5ص  412 - 411و 417 - 411؛ األوراق ،أخبار الراضى باهلل و المتقى ،ص 21؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص  111و .111 - 118

فرمان و خلعت خليفه را ابو عيسى يحيى بن ابراهيم مالكى از سوى ابن مقله ،وزير راضى ،به فارس آورد .وى مأمور بود تا
پس از دريافت مبلغ موردنظر ،فرمان و خلعت را تحويل دهد؛ امّا عماد الدوله او را فريفت و فرمان و خلعت را به زور از او
گرفت و نماينده خليفه را آنقدر نگه داشت تا در سال بعد ،درگذشت.
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ص34 :
شايد به همين دليل و نيز با تحريك بريدى ،يك سال بعد ،ياقوت به فارس حمله كرد؛ ولى براى چندمين بار از عماد الدوله
شكست خورده ،تا عسكر مكرم عقب نشينى كرد و عماد الدوله ،وارد رامهرمز شد و آن را به تصرّف درآورد.
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به دنبال خيانت ابو عبد اللّه بريدى به ياقوت و كشته شدن او ،اهواز به چنگ بريدى در آمد .خليفه عبّاسى ،راضى ،به پيشنهاد
وزيرش ابن رائق ،به جنگ او آمد و با كمك بجكم ،اهواز را به تصرّف درآورد.
بريدى ،از راه دريا به فارس گريخت و به عماد الدوله پناهنده شد و او را به تصرّف بغداد برانگيخت .وى نيز برادر خود احمد
را از اصطخر فراخوانده ،با سپاهى به همراه بريدى روا نه اهواز نمود و چنانكه خواهيم گفت ،احمد ،عالوه بر اهواز (سال 326
ق) ،توانست بغداد را به سال  334ق ،به تصرّف خود درآورد.
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عماد الدوله ،همچنان بر فارس حكم مىراند تا اينكه در جمادى آخر سال  338درگذشت و در اصطخر به خاك سپرده

شد 141.وى در زمان خود ،از سوى خليفه ،منصب امير االمرايى 141داشت و معزّ الدوله ،به نيابت از او بر عراق حكم مىراند.
به گفته ابن اثير ،وى انسانى كريم النفس ،بردبار و عاقل بود و در امر حكومت و رفتار با مردم سياستى نيكو داشت.
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 .2 -2ركن الدوله حسن بن بويه (مؤسّس حكومت آل بويه در رى و ايالت جبال)
پيش از اين ،از چگونگى پيروزى آل بويه بر آل زيار و نقش حسن بن بويه در اين زمينه ياد كرديم و گفتيم كه وى پس از
قتل مرداويج ،توانست به برادر بزرگتر خود على در فارس بپيوندد.

 .)3 ( 137همان ،ص  399و 413 - 412؛ تكملة تاريخ الطبرى ،ص .293 - 292
 .)1 ( 138الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص .113
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(  .)2تجارب األمم ،ج  ،5ص 468 - 467؛ تكملة تاريخ الطبرى؛ ص  313 - 311و 312 - 319؛ المنتظم ،ج  ،14ص 42؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص

 134 ،131 - 127 ،112 - 118و .216 - 215
 .)3 ( 141همان ،ج  ،6ص 158؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص .231
 .)4 ( 141ناتوانى وزيران ،خليفه راضى را بر آن داشت تا در سال  334ق مقام امير االمرايى را جايگزين مقام وزارت كند.
ر .ك :طقوش ،محمد سهيل ،دولت عباسيان ،ترجمه حجت اهلل جودكى ،ص .176 - 173
 .)5 ( 142الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص .232

على ،او را مأمور تسخير اصفهان و چند شهر از ايالت جبال كرد و او توانست اين مناطق را به تصرّف درآورد ( 323ق).
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وشمگير ،براى بازپسگيرى آن مناطق ،چند سال كوشيد تا
ص35 :
توانست در سال  327ق ،بر اصفهان دست يابد و ركن الدوله را تا اصطخر فارس ،عقب براند 144.آنگاه برادرش معزّ الدوله كه
در اهواز بود ،حسن را براى نبرد با ابو عبد اهلل بريدى به «واسط» فراخواند؛ امّا چون فهميد كه نيروهاى خليفه عبّاسى راضى
و بجكم به سوى واسط حركت كرده اند ،نيروهاى خود را از آنجا به اهواز برد و سپس تا رامهرمز ،عقب كشيد .اندكى بعد،
و شمگير براى دفع ابو على بن محتاج كه گرگان را از دست ماكان گرفته و با تحريك و يارى عماد الدوله و ركن الدوله،
آهنگ رى كرده بود ،نيروهاى خود را بدانسو كشاند .در نتيجه ،اصفهان از نيروهاى وشمگير خالى شده ،به تصرّف ركن
الدوله درآمد ( 328ق).
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چندى بعد ،ركن الدوله  ،ابن محتاج را با سپاهى يارى داد و او توانست سپاه ماكان را شكست دهد و رى را به تصرّف
درآورد؛ امّا خبر مرگ نصر بن احمد سامانى ،او را از دنبال كردن وشمگير ،بازداشت از اينرو ،با او مصالحه كرده ،به گرگان
بازگشت و رى براى وشمگير ،خالى ماند.
ركن الدوله با علم ب ه اينكه وشمگير ضعيف شده ،بر رى تاخت و آنجا را به تصرّف درآورد ( 331 -329ق) 146.سه سال بعد
( 333ق) نوح سامانى ،ابو على بن محتاج را مأمور بازپس گيرى رى كرد؛ ولى با پناهنده شدن تعداد زيادى از كردهاى
سپاهش به ركن الدوله ،شكست خورد و براى تجديد نيرو به مرو بازگشت و با جمعآورى سپاهى عظيم ،اينبار عالوه بر رى،
بار ديگر جبال را نيز به تصرّف درآورد و ركن الدوله به اميد ترفندى كه برادرش به وى وعده داده بود ،به فارس آمد .آنگاه
عماد الدوله ،نامه اى مخفيانه به نوح سامانى نوشت و از او خواست تا رى را در برابر سالى يكصد هزار دينار بيش از آنچه
ابن محتاج پرداخته است ،بدو واگذارد .در همين حال ،عماد الدوله ،ابن محتاج را از نيرنگ نوح سامانى بيم داد .از اينرو،
ابن محتاج نيز با يارى ابراهيم سامانى ،پسر عموى نوح ،بر خراسان تاخت و آنجا را گرفت .با تفرقهاى كه ميان خراسانيان
افتاد ،ر كن الدوله به رى بازگشت و زمام امور تمام شهرهاى ايالت جبال را به دست گرفت ( 335ق).
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سال بعد ،ركن الدوله بر طبرستان و گرگان تاخت و وشمگير را از آنجا به خراسان فرارى داد و حسن بن فيروزان را به
حكومت گرگان گمارد.
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 .)6 ( 143همان ،ص .116
 .)1 ( 144همان ،ص .145
 .)2 ( 145تجارب األمم ،ج  ،6ص 17؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص  .148 - 147تكملة تاريخ الطبرى ،ص .321
 .)3 ( 146همان ،ص 34 - 31؛ همان ،ص  153و ص 167 - 166؛ همان ،ص .325 - 324
 .)4 ( 147همان ،ص  138 - 136و ص 144؛ همان ،ص  216 ،212و .219
 .)5 ( 148همان ،ص 152؛ همان ،ص .225

ص36 :
نزاع ميان سامانيان و آل بويه به اي نجا خاتمه نيافت؛ چراكه يك سال بعد به ركن الدوله گزارش رسيد كه سپاه خراسان به
فرماندهى منصور بن قراتكين و با يارى وشمگير به سوى گرگان و رى مىآيد .اينبار معزّ الدوله به همراه سپاه كمكى ،خلعت
و فرمان خراسان را براى ركن الدوله فرستاد و عماد الدوله نيز از فارس ،نيروى كمكى بدانجا گسيل داشت .به دنبال اين
اقدام ،ركن الدوله ،محمّد بن عبد الرزاق را براى سركوبى مرزبان بن محمّد ،معروف به «ساالر» ،حاكم آذربايجان فرستاد كه از
آشفتگى اوضاع ،سوءاستفاده كرده ،به قصد تصرّف رى جنبشى به راه انداخته بود .وى ،سپاه مرزبان را شكست داد و او را نيز
به اسارت گرفت.

149

عماد الدوله على بن بويه به سال  338ق ،درگذشت .از اين رو ،ركن الدوله كه به گرگان رفته بود و وشمگير را از آن ناحيه به
چالوس رانده بود ،به ناچار براى اداره امور به فارس رفت .منصور بن قراتكين ،فرمانرواى خراسان ،با استفاده از موقعيت
پيشآمده ،از نيشابور به رى آمد و آنجا و ديگر نواحى جبال را تصرّف كرد (صفر سال  .)339بدين سبب ،ركن الدوله از معزّ
الدوله كمك خواست .وى ،سبكتكين حاجب را به سوى همدان فرستاد و او نيز ياران ابن قراتكين را درهم شكست .همزمان،
ركن الدوله وارد همدان شد و م نصور بن قراتكين از رى به اصفهان گريخت؛ امّا ركن الدوله او را تعقيب كرد تا در كنار
رودخانه زاينده رود ،پس از نبردى هفت روزه ،وى را شكست داد (سال .)341
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ركن الدوله همچنين به سال  351ق ،طبرستان و جرجان را از وشمگير كه بار ديگر بر آنجا مسلّط شده بود ،بازپس

گرفت 151.به سال  355ق ،خراسانيانى كه تعدادشان به بيست هزار نفر مىرسيد و قصد جهاد با كافران روم و ارمنستان را
داشتند ،وارد رى شدند .با اينكه ركن الدوله آنان را گرامى داشت؛ امّا آنان به بهانههاى مختلف ،دست به آشوب و قتل و
غارت مردم زدند و علىرغم رفتار مسالمتآ ميز ركن الدوله ،كار به درگيرى كشيده شد و جنگجويان خراسان ،شكست
خوردند.
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ص37 :

 .)1 ( 149همان ،ص 155 - 154؛ همان ،ص .228 - 227
 .)2 ( 151همان ،ص  169 - 168 ،165 ،162و  .183 - 177ابن مسكويه مىگويد :ابن قراتكين ،چند بار ديگر با ركن الدوله در نواحى رى جنگيد تا اينكه در
ربيع الثانى سال  341ق بر اثر ميخوارگى زياد درگذشت( تجارب األمم ،ج  ،6ص 184؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص 236 - 234؛ تاريخ طبرستان ،ج  ،1ص
 311و ج  ،2ص .)3
 .)3 ( 151تجارب األمم ،ج  ،6ص  239و 241؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص .275 - 274
 .)4 ( 152همان ،ص 281 - 275؛ همان ،ص  .294 - 293ابن اثير مىگويد اين غازيان خراسان ،هر ديلمى را به نام رافضى مىكشتند .اين ،مؤيّد نظر ابن عميد،
وزير ركن الدوله است كه به وى گفت :بيم آن دارم كه اينان با حاكم خراسان( نوح سامانى) بر ضدّ حكومت و كشورت توطئه كرده باشند (.ر .ك :الكامل فى
التاريخ ،ج  ،7ص .)294 - 293

كشمكش ميان سامانيان و آل بويه بر سر مناطقى چون رى ،طبرستان و ايالت جبال ،پايان نيافت .هنگامى كه عضد الدوله ،آل
الياس را در كرمان شكست داد ،ابو على بن الياس به بخارا پناهنده شد و منصور بن نوح سامانى را براى تصرّف سرزمينهاى
تحت سلطه ركن الدوله تشويق كرد.
وى با پذيرش اين درخواست ،سپاهى به فرماندهى محمّد بن ابراهيم سيمجور دوانى به رى فرستاد و فرماندهى تمام سپاه را
به وشمگير سپرد .اين خبر براى ركن الدوله بسيار گران بود و در پى چارهجويى از عضد الدوله و عز الدوله بختيار -پسر معزّ
الدوله كه جانشين او شده بود -كمك خواست .خود او نيز با سپاهى از رى خارج شد؛ امّا با قرار اينكه هر سال دويست هزار
دينار از رى به بخارا فرستاده شود ،كار به مصالحه انجاميد .وشمگير از اين صلحنامه ناراضى بود .از اينرو ،نامهاى به امير
نوح سامانى نوشت كه اگر صلح نمىكردى ،ركن الدوله را به چنگ مىآوردى .اين موضوع ،سبب اختالف ميان وشمگير و ابو
على بن الياس با امير نوح شد ،به طورى كه ابو على با انداختن نام امير نوح از خطبه ،نيشابور را از قلمرو سامانيان خارج
كرد .به همين دليل ،امير نوح ،سپاهى به فرماندهى ابو سعيد بكر بن مالك ،بدانسو روانه كرد؛ امّا مرگ نوح به سال  343ق،
و چندى بعد ابو على و در نهايت وشمگير در محرّم سال  ،357تمام نقشههايى كه براى تصرّف قلمرو ركن الدوله كشيده
بودند ،به هم ريخت.
پس از وشمگير ،پسرش بيستون با ركن الدوله از در مصالحه وارد شد 153.همچنين در سال  361ق ،صلحنامهاى ميان
سامانيان و ركن الدوله و عضد الدوله منعقد شد و اين ،نشان مىدهد سامانيان پس از جنگهاى متعدّدى كه با آل بويه داشتند و
نتوانسته بودند مناطق تحت نفوذ آنها را تصرّف كنند ،صالح خود را در مذاكره آشتىجويانه ديدند و از طرفى ،آل بويه نيز در
مقابل ارسال يكصد و پنجاه هزار دينار در سال براى دربار سامانيان ،مناطق تحت سلطه خود را از تعرّض دشمن ديرينه
خود ،حفظ كردند.
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با اين صلحنامه كه به امضاى بزرگان خراسان ،فارس و عراق نيز رسيده بود 155،آل بويه از سمت شرق ،آرامشى نسبى يافتند
و موقعيت آنان ،تثبيت شد؛ امّا اوضاع آشفته عراق كه بر اثر شورش تركان به رهبرى سبكتكين بر بختيار به وجود آمده بود،
ركن الدوله را بسيار نگران كرد و بالفاصله ،عضد الدوله را مأمور كرد تا براى كمك به عراق بشتابد؛ امّا عضد الدوله ،خود
آهنگ فتح بغداد كرد .از اينرو ،پس از اينكه بختيار را دستگير نمود ،خود
ص38 :
به جاى او زمام امور را به دست گرفت.

 .)1 ( 153تجارب األمم ،ج  ،6ص 286 - 285؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص 311 - 299؛ تاريخ طبرستان ،ج  ،2ص .4 - 3
 .)2 ( 154الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص .334
 .)3 ( 155همان.

چون اين خبر به ركن الدوله رسيد ،چنان خشمگين شد كه خود با سپاهى تصميم رفتن به بغداد گرفت و با تندى بسيار ،ابو

العبّاس بندار و ابو الفتح بن عميد 156را كه از جانب عضد الدوله براى توجيه كار او به رى آمده بودند ،رد كرد و حتّى تصميم
به قتل آنها گرفت و به مرزبان ،حاكم بصره ،پياپى نامه مى نوشت كه در برابر عضد الدوله كه قصد تصرّف آنجا را كرده بود،

ايستادگى كند .عضد الدوله كه چنين ديد ،بغداد را رها كرده ،به فارس بازگشت (جمعه ،پنجم شوّال  157)364و با مجلسى كه
در اصفهان با ميانجيگرى ابو الفتح بن عميد ترتيب داده شده بود ،رابطه ميان پدر و پسر بهبود يافت .در آن مجلس ،ركن
الدوله سخنرانى كرد و عضد الدوله را به جانشينى خود در تمام قلمرو حكومتش منصوب كرد (جمادى االوّل  365ق) .او

همچنين به همه فرزندان خود و آل بويه سفارش كرد تا باهم متّحد و متّفق باشند؛ 158وصيّتى كه آنان بدان عمل نكردند و
موجبات شكستشان را فراهم كرد.

ركن الدوله پس از  44سال و يك ماه و نه روز حكومت در هجدهم محرّم  366در  78سالگى در رى درگذشت 159.وى
پيش از مرگ ،قلمرو خود را به دو بخش تقسيم كرد :يزد ،اصفهان ،قم ،كاشان و نواحى اطراف را به مؤيّد الدوله ،و رى،
همدان ،قزوين ،زنجان و نواحى اطراف آن و قسمتى از كردستان را به فخر الدوله واگذار كرد و آنان را زيرنظر عضد الدوله فنا
خسرو -كه جانشين عمويش در فارس بود -قرار داد.
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چنانكه ابن اثير مىگويد :ركن الدوله ،انسانى بردبار ،كريم النفس ،بسيار بخشنده و سخاوتمند و داراى سياستى نيكو بود،
همّتى بلند داشت و عدالت را رعايت مىكرد ،تا آنجا كه ممكن بود از خونريزى پرهيز مىكرد و در ردّ مظالم و رسيدگى به
علويان و نيازمندان ،تالش مىكرد.
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ص39 :
 .2 -3معزّ الدوله احمد بن بويه (مؤسّس حكومت آل بويه در عراق)
كوچك ترين پسر ابو شجاع ديلمى ،احمد بود كه حكومت آل بويه را در عراق تأسيس كرد.
 .)1 ( 156ابو الفتح على بن محمّد بن حسين ،فرزند ابو الفضل بن عميد ،وزير دانشمند ركن الدوله است .ابو الفتح ،پس از پدرش ،در  22سالگى به وزارت ركن
الدوله رسيد .او همانند پدر در انشا ،كتابت و بالغت ،يد طوالئى داشت.
همچنين در شمشيرزنى نيز مهارت داشت .بدين سبب به« ذو الكفايتين» ملقّب بود .وى بر اثر خشم عضد الدوله در سال  366ق ،كشته شد .براى اطالع بيشتر از
وى ،ر .ك :ذهبى ،محمد بن احمد ،سير أعالم النبالء ،ج  ،16ص 167؛ ياقوت حموى ،معجم األدباء ،ج  ،14ص .241 - 191
 .)2 ( 157تجارب األمم ،ج  ،6ص 384 - 381؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص  343 - 341و  348 - 346و 354 - 351؛ المنتظم  ،...ج  ،14ص  227و - 235
.236
 .)3 ( 158همان ،ص 431 - 428؛ همان ،ص 364؛ تكملة تاريخ الطبرى ،ص .449
 .)4 ( 159الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص 364؛ المنتظم  ،...ج  ،14ص  247و .251 - 249
 .)5 ( 161المنتظم  ،...ج  ،14ص 243؛ تاريخ گزيده ،ص 412؛ تكملة تاريخ الطبرى ،ص .449
 .)6 ( 161الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص .365

پس از چيرگى على و حسن بر فارس و اصفهان ،آنان پس از رايزنى ،برادر كوچكتر خود را براى تسخير كرمان فرستادند.
وى ابتدا به سوى سيرجان رفت .محمّد بن الياس ،اين شهر را تخليه كرد و به بم گريخت .احمد ،وارد سيرجان شد و پس از
دستيابى به دارايى سيرجان و تقسيم آن ميان سپاهيان خود ،راه بم را در پيش گرفت .ابن الياس نيز به ناچار از آنجا به
سجستان رفت و شهر به تصرّف احمد درآمد .آنگاه وى از بم به جيرفت رفت.
على بن كلويه ،سردار كوچ و بلوچ با او صلح كرد و به نام او خطبه خواند؛ امّا احمد با وسوسههاى دبيرش احمد بن محمّد،
معروف به «كور دبير» ،فريب خورد و پيمانشكنى كرد و قصد تسخير شهرها و گنجينههاى آنان را نمود .جاسوسان ،اين خبر
را به على بن كلويه رساندند .وى شب هنگام در ميان درّه اى سپاه احمد را چنان غافلگير كردند كه بيشتر سران سپاه او كشته
شدند و حتّى دست چپ و چند انگشت دست راست احمد نيز قطع شد.
على بن كلويه ،پس از اينكه احمد بن بويه را از ميان كشتگان پيدا كرد ،براى بهبود او تالش زيادى نمود و در نامهاى كه براى
عماد الدوله على فرستاد ،پوزش طلبيد و پيمانشكنى احمد را يادآور شد .او احمد را به همراه ديگر اسيران و هداياى زياد،
آزاد كرد و به سيرجان فرستاد؛ امّا احمد ،نمكنشناسى كرده ،پس از سركوبى ابن الياس كه از سيستان بر كرمان تاخته بود ،بر
على بن كلويه يورش آورد و با تارومار كردن كشتن تعداد زيادى از سپاه على ،اندكى از خشم خود را تسكين بخشيد و
ماوقع را به برادر خود ،گزارش داد .آنگاه به فرمان برادر به اصطخر بازگشت.
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الف) چيره شدن احمد بن بويه بر عراق
انگيزه تصرّف بغداد و تسلّط بر خلفاى عبّاسى ،از آغاز در انديشه آل بويه نبود؛ امّا توفيقات روزافزون آنان از يك سو ،و
تشويق و تحريص رقبا و مخالفان دستگاه خالفت از ديگر سو ،به مرور ،اين انگيزه را در آنان تقويت كرد ،چنانكه ابو عبد
اللّه بريدى به دنبال شكست سختى كه از ابن رائق و بجكم ،امير االمراى خليفه خورده بود ،به فارس آمد و اوضاع آشفته دار
الحكومه را براى آل بويه بازگو كرد و آنان را به تصرّف بغداد و دستيابى بر مقام
ص41 :
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امير االمرايى فراخواند .از اين رو ،على بن بويه ،احمد را از اصطخر فراخواند و او را با سپاهى به همراه بريدى به سوى اهواز
روانه كرد .احمد ،سپاه بجكم را كه به مقابله آمده بود ،در نزديك رامهرمز شكست داد و اهواز را به تصرّف درآورد و بجكم به
واسط گريخت (سال  326ق).
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 .)1 ( 162تجارب األمم ،ج  ،5ص 467 - 463؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص .125 - 124
 163حيدرى آقايى ،محمود ،تاريخ تشيع2 ،جلد ،پژوهشكده حوزه و دانشگاه  -تهران ،چاپ :اول 1384 ،ه.ش.

با بدبينىاى كه ميان احمد و بريدى پيش آمد 165،بريدى از او جدا شد و بجكم از اين موضوع استفاده كرده ،شوش و
جنديشاپور را تصرّف كرد .بريدى نيز بر نواحى اهواز چيره شد و جز عسكر مكرم ،چيزى در دست او نماند.
احمد ،اوضاع را به برادرش على گزارش داد .با آمدن نيروهاى كمكى به فرماندهى اسپهدوست و موسى فياذه 166،اوضاع

تغيير كرد و بريدى به بصره گريخت 167.آنگ اه ،احمد به قصد تصرّف بغداد به واسط رفت؛ امّا توزون او را شكست داد و وى

به اهواز بازگشت ( 332ق) 168.احمد بار ديگر ،بر بغداد تاخت و اين بار آن را فتح كرد (يازدهم جمادى االوّل .)334

مستكفى ،چارهاى جز اظهار خشنودى نداشت و به او ،لقب «معز الدوله» و به على ،لقب «عماد الدوله» و به حسن ،لقب

«ركن الدوله» داد .عالوه بر اين ،معزّ الدوله عنوان امير االمرايى را براى خود كسب كرد و سكّه به نام آنان ضرب شد 169و
براى خليفه ،روزى پنج هزار درهم حقوق مقرّر كرد 171و فتحنامهها را براى عماد الدوله و ديگران فرستاد.

اندكى نگذشت كه معزّ الدوله ،مستكفى را از خالفت عزل كرد و او را به زندان انداخت و به چشمان او ميل كشيد .خليفه پس
از سه روز درگذشت .احمد نيز ابو القاسم فضل بن مقتدر را با لقب «المطيع» به خالفت نشاند (پنجشنبه هشت روز از جمادى
آخر مانده .)334
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ص41 :
مسعودى مىگويد :معزّ الدوله چنان بر امور خالفت مسلّط بود كه هيچ امر و نهى و خالفت و وزارتى براى مطيع نمانده
بود.
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ب) نزاع معزّ الدوله با حمدانيان
به سال  335ق ،معزّ الدوله بر ناصر الدوله حمدانى تاخت و نبرد ميان آن دو ،شش ماه به طول انجاميد (از  21رجب  334تا
پايان محرّم  .)335سرانجام ،ناصر الدوله دور از چشم تركان ،صلحنامهاى با معزّ الدوله امضا كرد؛ امّا همينكه تركان آگاه
شدند ،بر ناصر الدوله شوريدند.
 .)1 ( 164همان ،ص 495 - 494؛ تكملة تاريخ الطبرى ،ص .311
 .)2 ( 165درباره علّت اين موضوع ،ر .ك :تجارب األمم ،ج  ،5ص 499 - 497؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص 135؛ تكملة تاريخ الطبرى ،ص .312
 .)3 ( 166به نظر مىرسد معرّب« پياده» باشد.
 .)4 ( 167تجارب األمم ،ج  ،5ص 499؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص 136 - 135؛ تكملة تاريخ الطبرى ،ص .313
 .)5 ( 168همان ،ج  ،6ص .82 - 81
 .)6 ( 169همان ،ص 119 - 117؛ المنتظم  ،...ج  ،14ص 43 - 42؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص 216 - 215؛ تكملة تاريخ الطبرى ،ص .354 - 353
 .)7 ( 171الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص  .216همدانى ،مقرّرى را پنجاه هزار درهم گفته است( ر .ك :تكملة تاريخ الطبرى ،ص .)354
 .)8 ( 171تجارب األمم ،ج  ،6ص 121 - 121؛ تكملة تاريخ الطبرى ،ص 355؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص 217 - 216؛ عوفى ،محمد ،جوامع الحكايات ،ص
 .321به نقل از :المنتزع من كتاب التاجى ،علّت عزل مستكفى را چيزى به جز آنچه مسكويه آورده ،بيان كرده است.
 .)1 ( 172مروج الذهب  ،...ج  ،4ص .277

وى براى نجات خود ،مجبور به فرار شد؛ ولى تكين شيرزادى به همراه تركان ،او را تا موصل دنبال كردند .ناصر الدوله از معزّ
الدوله كمك خواست .او نيز سپاهى به فرماندهى صيمرى و اسپهدوست ،روانه كرد .جنگ ميان دو سپاه در «حديثه» واقع در
غ رب سامرّا و تكريت ،بر كرانه رود فرات درگرفت كه به پيروزى سپاه معزّ الدوله انجاميد.
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در سال  336ق ،ابو القاسم بريدى ،حاكم بصره ،سر به مخالفت با معزّ الدوله برداشت.
معزّ الدوله ،سپاهى براى سركوبى او فرستاد .بريدى شكست خورده ،به قرامطه پناهنده شد و بصره به تصرّف سپاه معزّ الدوله
درآمد .وى از آنجا براى ديدار برادر خود عماد الدوله ،به فارس رفت.

174

در سال  337ق ،بار ديگر ميان آل بويه و حمدانيان جنگ درگرفت و معزّ الدوله ،موصل را به تصرّف درآورد و با تعهّدنامه
ناصر مبنى بر اينكه ساليانه هشت ميليون درهم خراج موصل و ديار ربيعه ،مضر ،رحبه و شام را به معزّ الدوله بپردازد و نيز
خطبه به نام عماد الدوله و معزّ الدوله و بختيار فرزند او باشد ،از موصل به بغداد بازگشت.

175

با اينكه معزّ الدوله قدرت خود را بر جزيره و حمدانيان تثبيت كرده بود؛ امّا عمران بن شاهين با تقويت و پشتيبانى ابو القاسم
بريدى ،توانست حكومت مستقلى در بطيحه (مردابهاى جنوب تا واسط) تشكيل دهد.
معزّ الدوله ،وزير خود ابو جعفر صيمرى را براى سركوب ابن شاهين ،بدان منطقه گسيل كرد و صيمرى توانست پيروزىهايى
را به دست آورد (سال  338ق)؛ امّا مرگ عماد الدوله و
ص42 :
ا وضاع آشفته فارس ،معزّ الدوله را بر آن داشت تا وزير خود را از تعقيب ابن شاهين باز داشته ،او را براى سامان دادن امور و
كمك به عضد الدوله به حكومت شيراز منصوب كند.

176

ابن شاهين ،از اين فرصت استفاده كرد و نيروهاى خود را دوباره جمع نمود و به تقويت خود پرداخت .صيمرى ،پس از
بازگشت از شيراز ،براى اتمام مأموريت پيشين ،ابن شاهين را محاصره كرد؛ ولى بر اثر بيمارى جان باخت و روزبهان ،كار او
را دنبال كرد .وى كه از طوالنى شدن محاصره خسته شده بود ،در يك حمله عجوالنه از ابن شاهين شكست خورد و اين
موضوع ،سبب جرىتر شدن ابن شاهين در به دست آوردن حكومت بغداد شد و راهها را ناامن كرد كه موجب نارضايتى مردم
از معزّ الدوله شد .از اينرو ،او براى بار سوم ،سپاهى به فرماندهى مهلبى 177براى سركوبى ابن شاهين گسيل كرد .مهلبى در

 .)2 ( 173المنتظم  ،...ج  ،14ص 53؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص .219 - 218
 .)3 ( 174همان ،ص  ،64همان ،ص 221 - 221؛ تكملة تاريخ الطبرى ،ص .366
 .)4 ( 175الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص 227؛ تكملة تاريخ الطبرى ،ص .367
 .)1 ( 176همان ،ص .235 - 234
 .)2 ( 177پس از مرگ ابو جعفر صيمرى ،ابو محمّد مهلبى وزير معزّ الدوله شد( ر .ك :تجارب األمم ،ج  ،6ص .)163

ابتدا پيروزىهايى به دست آورد؛ امّا با كارشكنى روزبهان ،ورق برگشت و سپاه مهلبى رو به هزيمت نهاد .به همين دليل ،معزّ

الدوله چارهاى جز صلح با ابن شاهين نديد 178.طولى نكشيد كه وى به سال  344ق ،بر كاروانى كه از اهواز براى معزّ الدوله
در حركت بود ،حمله برد و پيمان صلح را زير پا گذاشت.
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در سال  341ق ،شورش و يورش قرمطيان عمّان بر اهواز ،توسط مهلبى ،وزير معزّ الدوله ،سركوب شد 181.در سال  345ق،
شورش ديلميان بر ضدّ آل بويه مشكالتى براى آنان به وجود آورد .روزبهان ديلمى ،فرمانده سپاه معز الدوله و برادرش اسفار،
اهواز را تصرّف كردند .برادر ديگرشان بلكا در شيراز ،شورشى به راه انداخت و ديلميان سپاه معزّ الدوله ،پىدرپى به روزبهان
پناهنده مىشدند .ديلميان ساكن بغداد نيز به بهانه درخواست حقوق ،شوريدند و در اين اوضاع آشفته ،ناصر الدوله حمدانى بر
بغداد طمع كرده ،پسرش ابو المرجى را به بغداد گسيل داشت.
معزّ الدوله ،سبكتكين را به نگهبانى بغداد گماشت و به مسافر بن سهالن ،فرماندار نهاوند ،دستور داد تا به كمك سبكتكين
بشتابد و خود به همراه خليفه ،مطيع ،به طرف اهواز حركت كرد و در روز دوشنبه آخر رمضان سال  345با زخمى و اسير
كردن روزبهان و چند تن از سرداران او پيروزمندانه به بغداد بازگشت .معزّ الدوله ،از ترس اينكه مبادا ديلميان براى
ص43 :
آزادىهاى روزبهان سر به شورش برآروند ،او را كشت .از شيراز نيز خبر رسيد كه ابن عميد بر بلكا چيره شده و حكومت
براى عضد الدوله هموار شده است.
چون خبر پيروزى معزّ الدوله به ابو المرجى -كه تا عكبرا پيش آمده بود -رسيد ،به موصل بازگشت .دو سال بعد ( 347ق)
معزّ الدوله با توجّه به خوى فرصت طلبى ناصر الدوله به موصل حمله كرد و تنها با قرار اينكه ناصر الدوله هر سال دو ميليون
درهم به بغداد ارسال كند و نيز پس از قرائت توبيخنامه خود و پوزشنامه ناصر الدوله بر سر منابر ،وى راضى شد به بغداد
بازگردد.
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كشمكش ميان آل بويه و حمدانيان بدين جا خاتمه نيافت؛ زيرا سال بعد ،ناصر الدوله دو ميليون درهمى را كه تعهّد كرده بود،
نپرداخت و اين ،موجب شد تا معزّ الدوله براى چندمين بار بر ناصر الدوله بتازد و اين بار ،او را تا حلب براند .با اين همه
نامههايى ميان سيف الدوله و معزّ الدوله ردّ و بدل شد و كار به صلح ،خاتمه يافت (سال  348ق).

182

 .)3 ( 178تجارب األمم ،ج  ،6ص 171 - 169؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص 237 - 236؛ تكملة تاريخ الطبرى ،ص  369و .373 - 372
 .)4 ( 179همان ،ص 213؛ همان ،ص  ،252همان ،ص .381
 .)5 ( 181همان ،ص 186 - 185؛ همان ،ص .241
 .)1 ( 181همان ،ص  ،216 - 214ابن مسكويه ،متن توبيخنامه و پوزشنامه را آورده است( الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص .)258
 .)2 ( 182تجارب األمم ،ج  ،6ص 218 - 216؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص 283 - 282؛ تكملة تاريخ الطبرى ،ص .411

آخرين بارى كه معزّ الدوله با حمدانيان روبهرو شد ،به سال  353ق ،بود كه پس از جنگهاى متعدّد ،كار به صلح انجاميد،
بدين قرار كه مناطق تحت نفوذ ناصر الدوله به پسرش ابو تغ لب سپرده شود و در مقابل ،وى تعهّد كرد كه هر سال ،مبالغى به
حكومت بغداد بپردازد.
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در سال  354ق ،معزّ الدوله ،سپاهى به عمّان گسيل داشت و نافع ،امير آنجا را به اطاعت خود درآورد و خطبه به نام او
خوانده شد .امّا مردم عمّان ،پس از بازگشت سپاه بغداد ،نافع را بيرون كردند و قرامطه را بر خود حاكم نمودند.

184

چون اخبار عمّان به معزّ الدوله كه براى سركوبى ابن شاهين در واسط بود ،رسيد ،با سپاهى به ابلّه آمد (رمضان  )355و پس

از بيرون راندن قرمطيان و تسلّط بر عمّان( 185نهم ذى الحجّه  ،)355بالفاصله به واسط بازگشت تا كار عمران بن شاهين را

يكسره كند؛ ولى در آنجا بيمار شد و چون براى معالجه به بغداد بازگشت ،بيمارى او تشديد شد و در سيزدهم ربيع الثانى سال
 ،356پس از  21سال و يازده ماه حكومت در  53سالگى درگذشت و در كاظمين دفن شد و پسرش عزّ الدوله بختيار،
جانشين او شد.
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ص44 :
 .3دولت عضد الدوله ،اوج قدرت آل بويه
زمانى كه عماد الدوله بيمار شد و فرا رسيدن مرگ خود را احساس كرد ،با اطّالع يافتن از مخالفتها و طمعورزىهاى سران
ديلمى سپاه خود ،چون پسرى نداشت ،برادرزاده اش عضد الدوله فنا خسرو ،پسر حسن بن بويه را به جانشينى برگزيد.

187

وى در سال  356ق ،كه سپاه خراسان به فرماندهى وشمگير و سيمجور ،قصد تصرّف رى را نمود ،به كمك پدر خود ركن
الدوله شتافت و بر مخالفان چيره شد 188.سال بعد ،كرمان را از آل الياس گرفت و حاكم سيستان ،خطبه به نام او خواند

(رمضان سال  .)357خليفه نيز فرمان كرمان را براى عضد الدوله فرستاد 189.سه سال بعد ،كوچها و بلوچها با تحريك سليمان
بن محمّد بن الياس بر كرمان يورش آوردند؛ ولى از سپاه عضد الدوله به فرماندهى گورگير ،شكست خوردند و بسيارى از

آنان كشته شدند( 191چهارشنبه دهم صفر سال  .)361بار ديگر بلوچها سر از طاعت بر تافته ،راه غارتگرى و راهزنى در پيش

 .)3 ( 183همان ،ص 258 - 254؛ همان ،ص 283 - 282؛ همان ،ص .411
 .)4 ( 184همان ،ص 266 - 265؛ همان ،ص .291
 .)5 ( 185همان ،ص 271 - 271؛ همان ،ص .293 - 292
 .)6 ( 186همان ،ص 284؛ همان ،ص .298
 .)1 ( 187همان ،ص 161 - 161؛ همان ،ص .231 - 231
 .)2 ( 188همان ،ص 386 - 285؛ همان ،ص .311 - 299
 .)3 ( 189همان ،ص 319 - 314؛ همان ،ص .316 - 315
 .)4 ( 191همان ،ص  .361 - 359ابن اثير ،اين واقعه را در حوادث سال  359ق ،آورده است( الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص .)322 - 321

گرفتند .اين بار عضد الدوله چنان بر آنان تاخت كه تا كرانه هرمز ،اثرى از آنان به جاى نگذاشت( 191نوزدهم ربيع األوّل
 361ق).
در حقيقت ،اين جنگها ميان سامانيان و آل بويه بود كه مرزهاى آنان به يكديگر نزديك شده بود و با قدرت يافتن عضد
الدوله -كه اينك تا كرانه هرمز آمده بود و حاكم سيستان ،خطبه به نام آل بويه مىخواند -و نيز تسلّط آنان بر بغداد ،خطر را
براى سامانيان جدّىتر كرده بود .از سوى ديگر ،جنگهاى متعدّد ركن الدوله با سامانيان و پيروزى ركن الدوله ،هر دو خاندان
حكومتگر ايرانى را به ضعف كشانده بود .از اينرو ،صالح خود را در اين ديدند تا با يكديگر سازش كنند .به همين جهت،
ميان منصور بن نوح سامانى با ركن الدوله و عضد الدوله پيمان صلح برقرار شد و مقرّر گرديد تا آل بويه هر سال مبلغ يكصد
و پنجاه هزار دينار به سامانيان بپردازند و براى استحكام اين قرارداد ،عضد الدوله دخترش را به ازدواج منصور بن نوح
سامانى درآورد.
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پس از مرگ معزّ الدوله ،عمّان به قلمرو حكومت عضد الدوله اضافه شد و وى ،شورشيان
ص45 :
آنجا را سركوب كرد 363 -362( 193ق) .او در همين سال ،به درخواست پسر عمويش عز الدوله بختيار كه تركان بر او
شوريده بودند ،به عراق آمد و البتكين را شكست داد؛ اما قرائن نشان مىداد كه وى نه براى كمك ،كه براى دستاندازى بر
عراق ،بدانسو حركت كرده است .از اينرو ،با ترفندى بختيار را مجبور به كنارهگيرى كرد و خود به جاى او زمام امور را به

دست گرفت 194.اين موضوع ،ركن الدوله را بسيار به خشم آورد 195.عضد الدوله براى توجيه كار خود ،ابتدا ابو العباس بن

بندار و سپس ابو الفتح بن عميد را نزد پدر فرستاد؛ ولى چون مؤثّر واقع نشد و حتّى ركن الدوله خواست تا آن دو را بكشد،
عضد الدوله بهتر آن ديد كه به فارس بازگردد و عراق را به بختيار واگذارد (پنجم شوّال .)364

196

در سال  366ق ،ركن الدوله وفات يافت و پيش از وفات ،عضد الدوله را بر قلمرو خويش جانشين كرد و همه فرزندان خود
را به اتّحاد و اتّفاق باهم سفارش نمود؛ امّا عضد الدوله ،سفارش پدر را از ياد برد و بالفاصله براى تصرّف عراق از فارس
 .)5 ( 191همان ،ص 362 - 361؛ همان ،ص .326 - 325
 .)6 ( 192همان ،ص 374؛ همان ،ص  ،334تكملة تاريخ الطبرى ،ص .427
 .)1 ( 193الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص .348
 .)2 ( 194تجارب األمم ،ج  ،6ص 418 - 381؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص  348 - 346 ،343 - 341و 351 - 351؛ تكملة تاريخ الطبرى ،ص .438 - 436
195

(  .)3ابن مسكويه ،حال ركن الدوله را پس از اين ماجرا چنين مىنويسد «:خود را از تخت بر زمين انداخته ،بر خاك غلتيده ،شيونكنان ،خاك بر سر

مىريخت .چند روز از خوراك بازماند و بيمار شد كه تا پايان زندگى بهبود نيافت.
او مىگفت :من برادرم معزّ الدوله را مىبينم كه انگشتان به دندان مىگيرد و مىگويد :اى برادر! اين بود تعهّدى كه درباره فرزندان و خانوادهام دادى؟( همان ،ص
.)417
 .)4 ( 196تجارب األمم ،ج  ،6ص 418 - 412؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص 354 - 352؛ تكملة تاريخ الطبرى ،ص .443 - 442

خارج شد و با اينكه عزّ الدوله به پشتيبانى وزيرش ابن بقيه و حسنويه كردى و فخر الدوله دلخوش كرده بود ،از سپاه عضد
الدوله شكست خورد (اوّل ذى قعده .)366
عزّ الدوله بختيار ،بامداد يكشنبه يازدهم ذى قعده  ، 366مطابق با تيرماه به واسط وارد شد و مردّد بود كه شرايط عضد الدوله
را بپذيرد يا با او بجنگد .سرانجام تصميم به سازش گرفت و به طرف شام رفت .امّا ابو تغلب حمدانى ،حاكم موصل او را به
پيمانشكنى دعوت كرده ،بر عضد الدوله شوريدند .در هجدهم شوّال سال  ،367در نزديكى تكريت ،جنگ ميان دو سپاه
درگرفت كه به شكست بختيار و اسارت او انجاميد و عضد الدوله به پيشنهاد ابو الوفا طاهر بن ابراهيم ،او را كشت و با اين

حال ،بر پيكرش بسيار گريست 197.عضد الدوله ،پس از آن ،موصل و ميافارقين و آمد و برخى ديگر از نواحى ديار بكر و

مضر را گرفت 198و به
ص46 :

خاطر كدورت داشتن با فخر الدوله ،متوجّه ايالت جبال شد و بر همدان ،دينور و نهاوند تاخت و شورش پسران حسنويه
كردى را عليه برادرشان بدر سركوب كرد و دژهاى آنها را گشود و آن مناطق را تا رى به برادرش مؤيّد الدوله سپرد.
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فخر الدوله ،ناگزير به ديلمان ،نزد داعى علوى اى كه بر آن منطقه سلطه داشت ،پناهنده شد و از آنجا به گرگان و طبرستان به
نزد قابوس بن وشمگير رفت .عضد الدوله در برابر امتناع قابوس از تسليم كردن فخر الدوله ،مؤيّد الدوله را تجهيز كرده ،بر
گرگان و طبرستان تاخت و قابوس را به نيشابور عقب راند (جمادى الثانى  )371و حمله آنان براى تصرّف مجدّد گرگان كه
با مساعدت حاكم خراسان حسام الدوله ابو العباس انجام گرفت ،سودى نبخشيد 211.سرانجام ،عضد الدوله پس از  34سال

حكومت در هشتم شوّال  ،372در بغداد درگذشت .پيكرش ابتدا در بغداد دفن شد و سپس به نجف اشرف انتقال داده شد و
در جوار مرقد مطهّر على بن ابى طالب (ع) دفن شد 211.پس از او پسرش ابو كاليجار صمصام الدوله به قدرت رسيد.

دوران حكومت عضد الدوله را بايد اوج اقتدار آل بويه دانست كه عالوه بر تسلّط بر خالفت عبّاسى و گستره قلمروش از
عراق و جزيره تا مرز خراسان و ماوراء النهر ،خدمات علمى ،فرهنگى و اجتماعى بسيارى انجام داد كه در جاى خود به آنها
اشاره خواهد رفت.
 .4منازعات آل بويه بر سر قدرت

 .)5 ( 197همان ،ص 452 - 428؛ همان ،ص  366 - 364و 378 - 377؛ المنتظم  ،...ج  ،14ص .253 - 252
 .)6 ( 198همان ،ص 463 - 453؛ همان ،ص 382 - 378؛ تكملة تاريخ الطبرى ،ص .457 - 453
 .)1 ( 199همان ،ص 491 - 488؛ همان ،ص  389 - 388و .393
 .)2 ( 211الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص .398 - 397
 .)3 ( 211همان ،ص 414؛ المنتظم  ،...ج  ،14ص .289

طولى نكشيد كه حكومتى را كه سه برادر بويهى با رنج و زحمت بسيار و همدلى و اتّحاد زايد الوصفى تأسيس كرده بودند،
دستخوش اختالفات خانوادگى شد .درباره ريشه اين اختالفات ،گذشته از عامل مهم قدرتطلبى ،شايد بتوان دو فرضيه ديگر
را در نظر گرفت:
نخست ،تصوّر جلوگيرى از فساد و انحطاط حكومت آل بويه ،چنانكه از پيام عضد الدوله به ركن الدوله در توجيه رفتار خود

با عزّ الدوله به دست مىآيد 212.دوم ،عامل مذهبى .درست است كه آل بويه عموما گرايشهاى شيعى داشتند؛ امّا سياست همه
آنان درباره خالفت و فرق و مذاهب ،يكسان نبود .بهطور مثال ،سياست مذهبى معزّ الدوله با عضد الدوله تا حدودى تفاوت
داشت و سياست عضد الدوله نسبت به خليفه و اهل تسنّن عراق از تسامح بيشترى بر
ص47 :
خوردار بود .شايد بتوان گفت كه منازعات تركان و ديلميان كه داراى دو گرايش مذهبى تسنّن و تشيّع بودند ،متأثّر از
موضعگيرى مختلف آل بويه در برابر اين دو گروه بوده است.
بههرحال ،بىكفايتى عزّ الدوله بختيار از سويى ،و قدرتطلبى عضد الدوله از سوى ديگر ،نقطه شروع چنين رخدادى در
حكومت آل بويه بود.
هنوز ركن الدوله زنده بود كه نزاع ميان فرزندانش آغاز شد .وى چون عواقب خطرناك اين مسئله را بسيار خوب درك

مىكرد ،به شدّت جلو آن را ،هرچند بهطور موّقت ،گرفت و از همينرو ،تا واپسين لحظات عمر خود ،بر وحدت و همدلى آل
بويه با يكديگر تأكيد كرد؛ امّا گو اينكه عضد الدوله منتظر مرگ پدر بود ،بالفاصله بر پسر عمويش عزّ الدوله تاخت و بغداد
را به قيمت ريختن خون او به دست آورد؛ خونى كه چند سال بعد ،گريبانگير فرزند خودش شد و ابو نصر ساالر بن بختيار،
به تقاص پد ر ،صمصام الدوله ابو كاليجار بن عضد الدوله را كشت و به سر بريده شده او چنين خطاب كرد« :اين سنتى است
كه پدرت بر قرار كرد».
كشته شدن بختيار ،زمينه اى شد تا آل بويه بر يكديگر جرأت يابند؛ چراكه پس از او عضد الدوله بر برادر خود فخر الدوله-
كه برخالف سفارش پدر از سلطه او روى برتافته بود -تاخت ،ولى بر او دست نيافت و نيز حوادث ديگرى كه پيش از اين
بيان شد.
پس از عضد الدوله ،پسرش صمصام الدوله ابو كاليجار به حكومت رسيد .وى ،خلعت فارس را به دو برادرش ابو الحسين
احمد و ابو طاهر فيروز شاه داد؛ امّا وقتى آن دو به ارّجان رسيدند ،برادر ديگرشان شرف الدوله ،حاكم كرمان ،پيشدستى كرد
و فارس را به تصرّف خود درآورد و آن دو به اهواز بازگشتند.
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 .)4 ( 212تجارب األمم ،ج  ،6ص .415 - 414
 .)1 ( 213الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص 416؛ ابن العبرى ،غريغوريوس الملطى ،تاريخ مختصر الدول ،ص .172

شرف الدوله پس از تصرّف فارس ،نام برادرش صمصام الدوله را از خطبه انداخت و به نام خود ،خطبه خواند و خود را به
«تاج الدوله» ملقّب نمود و بصره را نيز تصرّف كرد و به برادرش ابو الحسين احمد داد .جنگ ميان برادران باال گرفت و

صمصام الدوله ،سپاهى براى سركوبى شرف الدوله اعزام كرد؛ امّا از سپاه شرف الدوله در منطقه قرقوب  214شكست خورد.

در اين گير و دار ،ابو الحسين احمد ،بر اهواز و رامهرمز تسلّط يافت (ربيع االوّل  373ق).
اكنون حكومت عراق ،لقمه اى شده بود كه هرسه برادر ،براى آن دندان تيز كرده بودند.
ص48 :
با مرگ مؤيّد الدوله (شعبان  )373و تسلّط دوباره فخر الدوله بر آن مناطق و هماهنگى وى با صمصام الدوله به وسيله
صلحنامهاى كه ميان آنان برنوشته شده بود ،جبهه متّحدى عليه شرف الدوله تشكيل شد.
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طبيعى است كه اين رقابت ،دو نتيجه را به همراه داشت :نخست ،جذب و يا تقويت مخالفان هريك؛ دوم ،سوءاستفاده ديگران
از اختالفات آنان .از اينرو ،در سال  373ق ،وقتى كشمكش ميان ابن سيمجور و حسام الدوله ابو العباس تاش بر سر
حكومت خراسان باال گرفت و ابو العباس توانست با سپاه كمكى كه از فخر الدوله خواسته بود ،ابن سيمجور را شكست دهد،
او نيز از شرف الدوله كمك خواست و توانست مقابله به مثل كند.
در سال  374ق ،ابو الحسين احمد ،در اهواز به نام فخر الدوله -كه اينك بزرگ خاندان آل بويه به شمار مىرفت -خطبه
خواند و برادرش ابو طاهر در بصره ،همين كار را كرد و سكّه به نامش زد.
در عمّان نيز كه تا آن سال ،خطبه به نام شرف الدوله خوانده مى شد ،با گرايش نايبش استاد هرمز به صمصام الدوله ،خطبه به
نام او خوانده شد؛ امّا شرف الدوله ،سپاهى روانه كرد و استاد هرمز را دستگير كرد و مجدّدا عمّان به زير سلطهاش درآمد.
اتّحاد سه برادر از يك سو ،و صمصام الدوله با فخر الدوله از سوى ديگر ،موجب نااميدى شرف الدوله نشد .از اينرو ،در سال
 375ق ،لشكر خود را به قصد تصرّف عراق به حركت درآورد .او ابتدا سعى كرد برادرش احمد را به خود جذب كند؛ ولى او
نپذيرفت و سپاهى براى مقابله با او آماده كرد.
چون شرف الدوله به رامهرمز رسيد ،سپاه ابو الحسين احمد به او پيوستند و خودش براى پناهنده شدن به عمويش فخر الدوله
به طرف رى رفت .به اصفهان كه رسيد ،درخواست كمك كرد و فخر الدوله ،وعده كمك داد؛ ولى چون اين كار به طول

 .)2 ( 214قرقوب ،شهرى نهچندان بزرگ ،ميان راه واسط و بصره و اهواز و از توابع كسكر است .اين شهر با شوش ،ده فرسنگ فاصله دارد( معجم البلدان ،ج ،4
ص .)328
 .)1 ( 215المنتظم  ،...ج  ،14ص 316؛ تاريخ مختصر الدول ،ص .172

انجاميد ،ابو الحسين احمد ،قصد تصرّف اصفهان را نمود و به طرفدارى شرف الدوله شعار سر داد .سپاهيانش بر او شوريده،
وى را به بند كشيدند و در زندان بود تا اينكه در اواخر عمر فخر الدوله به فرمانش او را كشتند.
امّا شرف الدوله ،اهواز و بصره را گرفت و برادر خود ،ابو طاهر را دستگير كرد و صمصام الدوله ،صلحنامهاى با او امضا كرد
مبنى بر اينكه در عراق ،خطبه به نام شرف الدوله
ص49 :
خوانده شود و او نايب وى در بصره باشد؛ امّا شرف الدوله كه اينك خود را نزديك دروازههاى بغداد مىديد ،به اين صلحنامه
و خلعت و القابى كه طائع ،خليفه عبّاسى برايش فرستاده بود ،وقعى ننهاد و واسط را به تصرّف خود درآورد .صمصام الدوله

براى جلبنظر شرف الدوله ،بهاء الدوله را آزاد كرد؛ 216ولى او اعتنايى نكرد و با اينكه خود به واسط رفت و درخواست
پناهندگى نمود؛ امّا شرف الدوله ،او را دستگير كرد و دست بسته وارد بغداد كرد.
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منازعه ديلميان و تركان و تصميم تركان در بازگرداندن صمصام الدوله به حكومت ،شرف الدوله را متوجّه حضور خطرناك
برادر معزول خود نمود .از اين رو ،پس از صلحى كه ميان تركان و ديلميان برقرار كرد ،صمصام الدوله را به قلعهاى در فارس،
تبعيد كرد.

218

منازعات آل بويه با يكديگر ،فرصتى بود تا حاكمانى كه زير سلطه آنان بودند ،دست به نافرمانى بزنند؛ زيرا مطمئن بودند كه
در هر صورت ،پشتيبانى يكى از آنان را با خود به همراه خواهند داشت؛ چنانكه بدر بن حسنويه ،سر از فرمان شرف الدوله
برنتابيد و سلطه فخر الدوله را پذيرفت.
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در جمادى الثانى سال  ،379شرف الدوله درگذشت و برادرش بهاء الدوله ،جانشين او شد .شرف الدوله ،پيش از مرگ،
صمصام الدوله را كور كرد و فرزند خود امير على را به فارس فرستاد.
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 .)1 ( 216در سال  375ق ،اسفار بن كردويه ،يكى از افسران بلندپايه صمصام الدوله به همراه تعداد زيادى از نظاميان به شرف الدوله تمايل پيدا كردند و تصميم
گرفتند با يك توطئه نظامى ،ابو نصر بهاء الدوله را كه پانزده سال بيشتر نداشت ،به عنوان نماينده شرف الدوله ،جانشين صمصام الدوله كنند؛ ولى طرح آنان شكست
خورد و بهاء الدوله اسير شد و به زندان افتاد .يكى از بهانه هاى حمله شرف الدوله ،همين موضوع بود و آزادى او در صلحنامه قيد شده بود( الكامل فى التاريخ ،ج
 ،7ص .)421
 .)2 ( 217الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص  424و 427؛ تاريخ مختصر الدول ،ص 172؛ المختصر فى أخبار البشر ،ج  ،1ص 468 - 467؛ ذهبى ،محمّد بن احمد،
تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم ،ص 481 - 479؛( حوادث )221 - 211؛ ابن كثير ،ابو الفداء ،اسماعيل بن عمر ،البداية و النهاية ،ج  ،11ص .347
 .)3 ( 218همان ،ص 428 - 427؛ المختصر فى اخبار البشر ،ج  ،1ص 468؛ تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم ،ص  (481 - 479حوادث 381 - 351
ق).
 .)4 ( 219همان ،ص 431؛ تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم ،ص  (482حوادث  381 - 351ق).

در بصره ،خبر مرگ پدر به امير ابو على رسيد .بالفاصله ،خود را به ارّجان رساند ،ولى
ص51 :
آزادى صمصام و ابو طاهر از زندان و اجتماع ديلميان به گرد آنان ،باعث شد كه شيراز را از دست بدهد.
در همين حال ،بهاء الدوله كه گويا از امير ابو على اطمينان نداشت ،پيكى به نزدش فرستاد و از او خواست تا به بغداد بازگردد
و با دادن وعده ،او را جذب كرد و در سال  381ق ،همديگر را در واسط مالقات كردند .بهاء الدوله ،ابتدا او را گرامى داشت؛
ولى پس از چند روز او را دستگير كرد و سپس به قتل رساند و خود ،قصد عزيمت به اهواز و تصرّف فارس را نمود.
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در سال  379ق ،فخر الدوله به پيشنهاد وزي رش صاحب بن عبّاد ،به عراق لشكركشى كرد و اهواز را به تصرّف خود درآورد؛
امّا بر اثر طغيان رود كارون ،سدها شكست .سپاهيان فخر الدوله ،اين اتفاق را حيلهاى از جانب بهاء الدوله پنداشتند 212.از
طرف ديگر ،آنها به خاطر دريافت نكردن حقوق خود ،از گرد فخر الدوله پراكنده شدند و او ،ناچار به رى بازگشت.
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كشمكش اصلى آل بويه بر سر عراق و خوزستان و فارس بود .در سال  381ق ،وقتى بهاء الدوله از حمله خود به فارس
نتيجهاى نگرفت ،تن به صلحنامهاى داد كه تنها عراق و خوزستان را برايش منظور مىكرد.

214

سال بعد ،خلف بن احمد ،حاكم سيستان ،از اختالف و درگيرى ميان صمصام الدوله و بهاء الدوله استفاده كرد و با آگاهى از
تمايل تمرتاش ،حاكم كرمان ،نيّت ديرينه خود ،يعنى تصرّف كرمان را ظاهر كرد و آنجا را گرفت .صمصام الدوله توانست
تمرتاش را دستگير كند و كرمان را باز پس گيرد (محرّم .)382
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شورش فرزندان عزّ الدوله بختيار در شيراز و اعزام سپاه بهاء الدوله به اهواز ،حكايت از توطئه مخفيانه آنان بر ضدّ صمصام
الدوله و نقض صلحنامه داشت؛ اما تالش آنان شكست خورد و صمصام الدوله پس از دستگيرى فرزندان بختيار ،دو تن از
آنان را كشت و چند تن ديگر را به زندان انداخت .آنگاه به طرف خوزستان حركت كرد .سالهاى  384و  385ق ،جنگ ميان

 .)5 ( 211همان ،ص 437 - 436؛ تاريخ مختصر الدول ،ص 173؛ المختصر فى أخبار البشر ،ج  ،1ص 469؛ تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم ،ص (481
حوادث  381 - 351ق).
 .)1 ( 211الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص 438 - 437؛ تاريخ مختصر الدول ،ص .173
 .)2 ( 212مستوفى ،نظر فخر الدوله را تأييد كرده است( تاريخ گزيده ،ص .)417
 .)3 ( 213الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص .439 - 438
 .)4 ( 214همان ،ص .447 - 446
 .)5 ( 215همان ،ص .452 - 451

آن دو بر سر خوزستان اتّفاق افتاد كه در نتيجه ،بهاء الدوله شكست خورد و در سال  386ق ،سپاه صمصام الدوله توانست تا
بصره پيشروى كند.
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خطر اين برادر نابينا براى بهاء الدوله ،كمكم جدى مىشد؛ امّا تصرّف دوباره بصره به
ص51 :
دست مهذّب الدوله حاكم بطيحه ،جلو پيشروى او را گرفت و حمله سپاه صمصام الدوله به فرماندهى لشكريان ديلم ،گرچه به
تصرّف بصره انجاميد ،ولى براى صمصام الدوله سودى نبخشيد؛ زيرا با مصالحهاى كه صورت گرفت ،بهاء الدوله توانست او را
به خود جذب كند؛ ولى خوزستان ،همچنان در دست صمصام الدوله بود و تركان با حمالت خود به آنجا نتوانستند كارى از
پيش ببرند.
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در سال  388ق ،فرزندان بختيار ،ابو نصر و ابو القاسم ،پس از رهايى از زندان توانستند با يك هزار ديلمى اخراجى توسط

صمصام الدوله و نيز اكراد شبانكارهاى 218كه به دور اين دو برادر جمع شده بودند ،شورشى عليه صمصام الدوله به راه اندازند
و در ذى الحجّه همان سال ،ابو نصر بر صمصام الدوله دست يافت و او را به قتل رساند.
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يك سال بعد ،بهاء ا لدوله به بهانه قتل برادر ،فارس را به تصرّف درآورد و ابو نصر به ديلم ،و ابو القاسم به بدر بن حسنويه
پناهنده شد و سپس به مهذّب الدوله پناهنده شدند.
آنگاه ،بهاء الدوله جنازه برادرش را تجديد كفن نموده ،به شيراز منتقل كرد و در آرامگاه آل بويه به خاك سپرد.
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در سال  391ق ،بار ديگر ابو نصر با مكاتبات زياد توانست ديلميان فارس و كرمان را به خود جذب كند و بر سيرجان،
جيرفت و بيشتر نواحى كرمان دست يابد .بهاء الدوله ،براى رهايى از شرّ اين پسر عموى ماجراجو ،سپاهى انبوه به فرماندهى
على بن اسماعيل به كرمان فرستاد .با دستگي رى ابو نصر و كشته شدن او ،غائله پسران بختيار نيز پايان يافت.
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 .)6 ( 216همان ،ص  474 - 473 ،467 ،462 - 461و .483
 .)1 ( 217الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص .483
 .)2 ( 218اين گروه ،عشاير چادرنشينى بودند كه بعدها بر فارس حاكم شدند( زرينكوب ،عبد الحسين ،روزگاران ،ص  446و .)455
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بريدند و آن را براى بهاء الدوله آوردند ،وى از اين امر بسيار ناراحت شده و دستور داد تا آن غالمان را كشتند( گرديزى ،عبد الحسن بن ضحاك ،زين األخبار ،ص
.)219 - 218

در جمادى الثانية سال  413ق ،بهاء الدوله همانند پدرش به سبب بيمارى صرع درگذشت و او را از ارّجان به نجف آورده،
در كنار پدرش به خاك سپردند و فرزندش سلطان الدوله ابو شجاع بن بهاء الدوله جانشين او شد.
اوّلين اقدام او تقسيم حكومت بصره و كرمان بين دو برادر خود ،جالل الدوله و
ص52 :
ابو الفوارس بود.
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حدود دو سال از حكومت سلطان الدوله گذشته بود كه جورنانها در ايالت جبال ،بدر بن حسنويه را كشتند و به طاعت شمس
الدوله ابو طاهر بن فخر الدوله درآمدند .اين اتفاق ،موجب شد سلطان الدوله ،هالل پسر بدر را از زندان آزاد كند و با سپاهى
به سوى شمس الدوله گسيل دارد .امّا نتيجه آن ،شكست هالل و تسلّط شمس الدوله بر شهرهاى تحت نفوذ بدر بن حسنويه

بود 223و اين امر ،باعث قوّت او شده ،بر ملك برادر خود مجد الدوله 224طمع ورزيد و رى را به تصرّف درآورد؛ امّا بر اثر
اختالفاتى كه ميان سپاهيانش رخ داد ،به همدان بازگشت و رى را به مجد الدوله واگذاشت.
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درگيرىهاى خانوادگى آل بويه از ديد غزنويان پنهان نبود .از اينرو ،سلطان محمود غزنوى قصد تصرّف رى را كرد؛ ولى تنها
با شنيدن سخنان سنجيده و حكيمانه سيّده خاتون ،مادر مجد الدوله كه «پيروزى بر يك پيرزن ،موجب افتخار نيست و
شكست خوردن از او مايه سرافكندگى سلطان خواهد بود» ،از تصميم خود ،منصرف شد.
در سال  417ق ،ديلميان ،ابو الفوارس را به تصرّف مناطق تحت امر سلطان الدوله ،ترغيب كردند .وى از كرمان به شيراز آمد
و آنجا را تصرّف كرد؛ ولى طولى نكشيد كه از سپاه اعزامى سلطان الدوله شكست خورد و به كرمان بازگشت .سپاه بغداد ،او
را دنبال كردند و وى به سلطان محمود غزنوى پناهنده شد و با سپاهى كه او در اختيارش گذاشت ،بار ديگر كرمان و شيراز
را در غياب سلطان الدوله ،به تصرّف درآورد.
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مادرش سيّده خاتون افتاد؛ امّا همينكه به سن بلوغ رسيد با مادرش اختالف پيدا كرد .مادرش در قلعه طبرك متحصن شد و از آنجا فرار كرد و به نزد بدر بن
حسنويه حاكم كردستان رفت و از او كمك خواست .بدر ،لشكرى در اختيار سيّده خاتون گذاشت و او به جنگ پسر خود رفت و او را شكست داده ،بر رى مسلّط
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وقتى اين خبر به سلطان الدوله رسيد ،به فارس بازگشت و در جنگى كه ميان اين دو برادر درگرفت ،بار ديگر ابو الفوارس با
شكست سنگينى كه خورد ( 418ق) به كرمان و از آنجا به نزد شمس الدوله ،حاكم همدان گريخت .سپس به مهذّب الدوله در
بطيحه پناه آورد و با
ص53 :
مكاتباتى كه صورت گرفت ،سلطان الدوله پذيرفت تا حكومت كرمان را به او بازگرداند.
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تسلّط سپاهيان در حكومت آل بويه كه نتيجه منازعات آنان بود ،به گونهاى بود كه هر از چندگاهى شورشى در بغداد به راه
مىانداختند و بنا بر خواست سپاهيان ،يكى عزل و ديگرى نصب مىشد .بر اين اساس ،در سال  411ق ،سپاهيان بغداد،
سلطان الدوله را از حكومت بركنار كرده ،برادرش مشرف الدوله را جانشين او كردند .تالش سلطان الدوله كه از طريق اهواز
به شوشتر رسيده بود و وزيرش ابن سهالن را با سپاهى به عراق فرستاده بود ،به نتيجه نرسيد و ابن سهالن در واسط از سپاه
مشرف الدوله شكست خورد.
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سال بعد ،ديلميان ،وزير مشرف الدوله را در اهواز به قتل رساندند و به طرفدارى از سلطان الدوله ،شعار سردادند و اين،
موجب قوّت او شد .وى پسرش ابو كاليجار را به اهواز فرستاد و آنجا را به تصرّف درآورد.
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در شوّال سال  ، 415سلطان الدوله در بيست و دو سالگى در شيراز درگذشت و بر سر جانشينى او ميان پسرش ابو كاليجار و
عمويش ابو الفوارس بن بهاء الدوله منازعهاى درگرفت.
به سبب اينكه ابو كاليجار نتوانست خود را به موقع از اهواز به شيراز برساند ،اين شهر به تصرّف ابو الفوارس درآمد؛ امّا طولى
نكشيد از سپاه ابو كاليجار شكست خورد و شيراز را به قصد كرمان ،رها كرد .بدين ترتيب ،شيراز به تصرّف ابو كاليجار
درآمد.
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سال بعد ،مشرف الدوله درگذشت (ربيع األوّل  )416و به سبب اشتغال ابو كاليجار به جنگ با ابو الفوارس ،وى نتوانست خود
را به عراق برساند .از اين رو ،جالل الدوله فرصت را مغتنم شمرد و از بصره به عراق رفت؛ ولى از ورودش به بغداد ممانعت
شد.
بر اثر تأخير ابو كاليجار ،هرجومرج و غارت اموال مردم در بغداد باال گرفت .به ناچار ،سپاهيان از جالل الدوله خواستند تا
به عراق وارد شود .وى در سوم رمضان  ،418خود را به بغداد رساند و در همين سال نيز صلحنامهاى ميان ابو كاليجار و ابو
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الفوارس منعقد شد كه براساس آن ،در مقابل پرداخت بيست هزار دينار در سال به ابو كاليجار ،كرمان به تصرّف ابو الفوارس،
و فارس به تصرّف ابو كاليجار درآمد.
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ص54 :
اختالفات ديرينه ديلميان و تركها ،اوضاع را در بصره آشفته كرد و زمينه را براى هجوم ابو كاليجار فراهم ساخت .از اينرو،
سپاهى به كمك ديلميان -كه به طرفدارى از او شعار مىدادند -به بصره اعزام كرد .حاكم بصره ابو منصور بن جالل الدوله با
سپاهش به مقابله با ايشان آمد ،ولى كارى از پيش نبرد و بصره از تحت حاكميت بغداد خارج شد .همزمان با اين پيروزى ،ابو
الفوارس درگذشت و كرمان ،بدون جنگ و خونريزى به قلمرو حكومت ابو كاليجار افزوده شد.
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پيروزىهاى به دست آمده ،موجب غرور ابو كاليجار شد .از اينرو ،آهنگ تصرّف بغداد كرد .وى در سال  421ق ،واسط را
تصرّف كرد و توانست تا نزديك بغداد پيشروى كند .فقر و تنگدستى ،قدرت براى هرگونه اقدامى را از جالل الدوله سلب
كرده بود .وى براى به دست آوردن اموال و دارايى به پيشنهاد يارانش بغداد را به قصد تصرّف اهواز رها كرد و در آنجا اموال
بسيارى به دست آورد و خانواده ابو كاليجار را روانه بغداد كرد .چون اين خبرها به ابو كاليجار رسيد ،به مقابله با او شتافت.
در آخر ربيع األوّل سال  ، 421جنگى به مدّت سه روز ،ميان آنان درگرفت كه به شكست ابو كاليجار انجاميد و با دادن دو
هزار كشته ،وارد اهواز شد؛ امّا جالل الدوله بازگشت و پس از واسط ،وارد بغداد شد.
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بيشترين استفاده از اين جنگهاى داخلى را دشمنان آل بويه مىبردند .غزنويان با خيال آسوده از شرق ،در حال پيشروى به
سوى عراق بودند .آنان كه چندى قبل توانسته بودند سامانيان را منقرض كنند ( 389ق) ،در فكر توسعه نفوذ خود تا عراق
بودند .مانع اصلى رسيدن آنان به اين هدف ،آل بويه بود كه جنگهاى داخلى آنان با يكديگر ،فرصت بسيار خوبى براى
غزنويان فراهم آورده بود تا بتوانند به راحتى اين مانع را هم از سر راه خود بردارند.
تا سال  421ق ،سلطان محمود غزنوى توانسته بود شاخه آل بويه را در رى منقرض كند و پس از آن ،ساوه ،قم و اصفهان را
يكى پس از ديگرى تصرّف كرد 233.تنها در سال  421ق ،آنگاه كه جالل الدوله به اهواز رفته بود و خبر رسيد كه سلطان

محمود غزنوى قصد تصرّف عراق را دارد ،ابو كاليجار ،خطر را براى حكومت آل بويه بسيار جدّى حس كرد و فهميد كه در
اين اوضاع و شرايط بايد از جنگهاى داخلى دست برداشت و به مقابله با دشمن مشترك
ص55 :
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پرداخت؛ چراكه در غير اين صورت ،سرنوشتى چون حكومت سامانيان در انتظار آنان خواهد بود .از طرفى اين مسئله كامال
قابل درك بود كه دستگاه خالفت ،غزهاى سنّى را بر آل بويه شيعى ترجيح دهد .به همين جهت ،ابو كاليجار نامهاى به جالل
الدوله نوشت و از او دعوت به همكارى نمود؛ ولى او به اين درخواست ،اعتنايى نكرد.
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همچنين اين جنگها باعث تسلّط تركان و ديلميان بر آل بويه شده بود ،بهطورى كه تركان ،هرگونه اختيارى را از جالل الدوله

سلب نموده ،او را بازيچه خود كرده بودند و يك روز ،او را از بغداد مىراندند و روز ديگر ،بازمىگرداندند 235.رفتار آنان با
آل بويه ،همچون رفتار آل بويه با عبّاسيان شده بود.
حكومتهاى محلّى نيز براساس منافع خود ،گاه سلطه اين و گاه ،سلطه آن را مىپذيرفتند و خيالشان هم از خيانت كردن به
اميران خود ،راحت بود؛ چراكه اگر حاكم بصره و اهواز بر امير خود شورش مىكردند ،مطمئن بودند كه در حمايت امير

فارساند ،اگر نگوييم اين شورشها به تحريك آنان صورت مىگرفت .نمونه آن ،ابو القاسم ظهير الدين ،حاكم بصره بود كه يك
بار به طرفدارى از ابو كاليجار ،و بار ديگر به طرفدارى از جالل الدوله ،سر به شورش برمىداشت 236.البته آنان نيز

مىدانستند كه چون هريك از اميران آل بويه در موضع ضعف قرار گرفتهاند و به آنان سخت احتياج دارند ،به راحتى از
خيانتهايشان چشمپوشى خواهند كرد.
عمق اين اختالفات به گونهاى بود كه صلحنامهها و پيوندهاى زناشويى بين آنان ،كه مسلما رنگ و بوى سياسى داشت،
نمىتوانست آتش منازعات را خاموش كند .از اينرو ،با اينكه در سال  428ق ،ميان جالل الدوله و ابو كاليجار ،صلحنامه
نوشته شد و پيوند خانوادگى برقرار شد؛ امّا در سال  431ق ،ابو كاليجار ،نمايند ه جالل الدوله و حاكم بصره را از آنجا راند و
خود بر آنجا مسلّط شد.
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در شعبان  ،435جالل الدوله درگذشت 238و چون تالشهاى پسرش ابو منصور ملك عزيز
ص56 :
براى تصدّى جانشينى پدرش ثمرى نبخشيد و تركان از ابو كاليجار اطاعت كردند ،خطبه به نام او خوانده شد (صفر  436ق)

و پس از ردّ و بدل شدن نامههايى ،ابو كاليجار در رمضان سال  436وارد بغداد شد 239.وى در چهارم جمادى االوّل سال
 441در شهر «جناب» از شهرهاى كرمان درگذشت.
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پس از مرگ ابو كاليجار ،فرزندش ابو نصر ملك الرحيم ،بنا بر وصيّت پدر ،جانشين او شد 241و فرزند ديگرش ابو منصور

فوالدستون نيز بر شيراز تسلّط يافت؛ 242امّا اين ،خوشايند ملك الرحيم نبود .به همين دليل ،برادر خود ابو سعد خسرو شاه را
با سپاهى روانه كرد و شيراز را به تصرّف درآورد و با دستگيرى ابو منصور و مادرش (شوّال  )441خطبه به نام ملك الرحيم
خوانده شد.
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كار اين دو برادر به اينجا خاتمه نيافت و ابو منصور ،پس از آزاد شدن از قلعه اصطخر و اظهار تمايل ديلميان و بزرگان
فارس نسبت به او ،بار ديگر بر شيراز دست يافت و جنگهايى ميان اين دو برادر بر سر فارس و اصطخر و اهواز تا سال 447
ق ،به وقوع پيوست و اين ،در حالى بود كه سلجوقي ان ،از شرق در حال پيشروى به سوى بغداد بودند و در سال  431ق،

خراسان و ايالت جبال ،و در سال  442ق ،اصفهان ،و در سال  446ق ،آذربايجان را به تصرّف خود درآوردند 244و در نهايت
در سال  447ق ،با تصرّف بغداد به وسيله طغرل بيك سلجوقى و تبعيد ملك الرحيم به قلعه طبرك در نزديك رى ،بساط
حكومت آل بويه برچيده شد و سحرگاهان با صداى «الصالة خير من النوم» از مؤذّنههاى كرخ بغداد ،بازگشت خالفت به
مجراى تسنّن عبّاسى به همگان اعالم شد.
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 .5مذهب آل بويه
 .5 -1تشيّع آل بويه
گسترش تشيّع ،يكى از مشخّصههاى قرن چهارم است .اين مسئله معلول عواملى چند بوده
ص57 :
است كه ظهور چند حكومت شيعى در نقاط مختلف جهان اسالم ،از جمله :فاطميان در مصر ،حمدانيان در شام و جزيره،
زيديان در يمن و نيز آل بويه در ايران و عراق -كه به عنوان يكى از قدرتمندترين دولتهاى شيعى بود -از جمله آنهاست.
بنابراين ،نامگذارى قرن چهارم هجرى توسط قاضى عبد الجبار معتزلى به «قرن تشيّع» ،بىمسمّا نيست.
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 .)1 ( 239المختصر فى أخبار البشر ،ج  ،1ص 521؛ البداية و النهاية ،ج  ،11ص 56 - 55؛ مآثر االنافة فى معالم الخالفة ،ج  ،1ص .337 - 336
 .)2 ( 241الكامل فى التاريخ ،ج  ،8ص 283؛ تاريخ گزيده ،ص .425
 .)3 ( 241تاريخ گزيده ،ص .425
 .)4 ( 242الكامل فى التاريخ ،ج  ،8ص 283؛ المختصر فى أخبار البشر ،ج  ،1ص .523
 .)5 ( 243المختصر فى أخبار البشر ،ج  ،1ص .524
 .)6 ( 244تاريخ مختصر الدول ،ص .184
 .)7 ( 245المنتظم ،ج  ،15ص  331 ،277 - 267و 349 - 348؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،8ص 325 - 322؛ تاريخ گزيده ،ص 425؛ المختصر فى أخبار البشر ،ج
 ،1ص 529؛ مآثر االنافة فى معالم الخالفة ،ج  ،1ص .338
 .)1 ( 246تثبيت دالئل النبوة ،ج  ،1ص  211و ج  ،2ص .443

درباره شيعه بودن آل بويه ،با وجود منابع زيادى كه به اين موضوع پرداختهاند ،مىتوان مدّعى شد كه ترديدى در تشيّع آنان
نيست .از نظر جغرافيايى ،خاستگاه آل بويه ،طبرستان ديلم بوده است .مردم اين ناحيه به وسيله علويانى چون :حسن بن

زيد 247،محمّد بن زيد ،حسن بن على اطروش  248و قاسم بن ابراهيم با اسالم آشنا شدند .بنابراين ،گرايش آنان به تشيّع ،امرى
كامال طبيعى است ،چنانكه مردم خراسان و ماوراء النهر به واسطه حاكميت سامانيان ،سنّىمذهب بودند.
گذشته از نامهاى حكومتگران آل بويه كه تشيّع آنان را نشان مىدهد 249،شواهد بسيار ديگرى نيز اين مسئله را تأييد مىكند
كه به اختصار بدانها مىپردازيم.
الف) احياى شعائر شيعه
اقدامات اين خاندان از زمان به قدرت رسيدن بر ايران و عراق ،عالوه بر اينكه موجب رشد و گسترش تشيّع در مناطق تحت
نفوذ آنان شد ،حكايت از شيعهبودنشان دارد.
از جمله اين اقدامات ،احياى شعائر مذهبى شيعه بود كه تا آن موقع ،شيعيان يا نمىتوانستند انجام دهند و يا اگر مىتوانستند،
بهطور پنهانى و بسيار ضعيف و معموال با جنگ و خونريزى همراه بود.
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مهمترين شعار مذهبى شيعه كه خلفاى عبّاسى ،بهخصوص متوكّل با آن شديدا مخالفت و مبارزه مىكردند 251،مراسم
سوگوارى در روز عاشورا بود كه به دستور معزّ الدوله ،بهطور
ص58 :
رسمى از سال  352ق 252،تا انقراض آل بويه ( 448ق) در بغداد ،مركز خالفت عبّاسى ،انجام مىگرفت .در اينروز ،بازارها
تعطيل مىشد و شيعيان به صورت دستهجمعى به عزادارى مىپرداختند.
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 .)2 ( 247او را از حاكمان و امراى اماميه دانستهاند( ر .ك :رياض العلماء  ،...ج  ،1ص .)188
 .)3 ( 248وى جدّ مادرى سيّد مرتضى( علم الهدى) ،است و دربارهاش مىگويد (:الناصر الكبير و هو الحسن بن على و ...
هو الذى نشر اإلسالم فى الديلم حتى اهتدوا به بعد الضاللة( المسائل الناصريات ،ص .)63
 .)4 ( 249تاريخ تشيّع در ايران ،ج  ،1ص .362
 .)5 ( 251نمونههاى اين درگيرىهاى مذهبى ميان شيعيان و اهل سنّت بغداد در سالهاى  338ق ،بود كه سنّيان محلّه شيعهنشين كرخ بغداد را غارت كردند .در سال
 341ق ،درگيرى ،شدّت بيشترى گرفت ،بهطورى كه ابن جوزى از آن به عنوان« فتنه عظيم» نام مىبرد .اين درگيرىها در سال  446ق ،به اوج خود رسيد و
تعداد زيادى از طرفين درگير كشته شدند( ر .ك :المنتظم  ،...ج  ،14حوادث سالهاى  338و  341و 446؛ البداية و النهاية ،ج  ،11ص  235و  239و .)246
 .)6 ( 251المنتظم  ،...ج  ،11ص .237
 .)1 ( 252ذهبى مىگويد «:و هذا أوّل يوم نيح عليه ببغداد»؛( تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم ،ص  ،11حوادث سالهاى  381 - 351ق).
 .)2 ( 253المنتظم  ،...ج ،14 ،ص .151

شيعيان ،چنان در اين مراسم شركت مى كردند كه به تعبير ابن اثير و ابن كثير ،به سبب ازدياد شيعيان و حمايت سلطان (معزّ

الدوله) ،اهل سنّت بغداد نمىتوانستند از آن جلوگيرى كنند 254.با اين حال ،اين مراسم با توجّه به وجود سنّيان متعصّب بغداد،
هميشه به آرامى برگزار نمىشد و گاه ،شيعيان مورد تهاجم سنّيان حنبلىمذهب محلّه باب البصره و محلّه نهر قالبتى قرار

مىگرفتند 255.بر اثر همين درگيرىهاى مذهبى بود كه در سال  416ق ،منزل سيّد مرتضى در محلّه كرخ و منزل شيخ طوسى
در سال  448ق ،آتش گرفت و بر اثر آن ،تمام كتابهاى وى سوخت و شيخ ،ناگزير به نجف هجرت كرد.
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مراسم ديگرى كه باعث تشديد اين نزاعها شد ،برقرارى جشن و سرور در عيد غدير (هجدهم ذى الحجّه)  352ق ،به دستور
معزّ الدوله بود.
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اين دو موضوع ،باعث شد تا اهل تسنّن در بغداد ،دست به مقابله با شيعيان بزند و مراسمى مشابه روز عاشورا و عيد غدير
برگزار كنند .آنان در معارضه با عاشورا ،مراسمى به مناسبت كشته شدن مصعب بن زبير در روز هجدهم محرّم بر سر مزارش
در مسكن برگزار كردند و در برابر عيد غدير ،به مناسبت «روز غار» در بيست و ششم ذى الحجّه ،مراسم جشن و سرور برپا
كردند.
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از جمله اقدامات ديگرى كه به دستور معزّ الدوله در سال  351ق ،صورت گرفت و به خوبى حكايت از تشيّع وى دارد،
نوشته شدن برخى از شعارهاى شيعى بر سر در مساجد
ص59 :
بغداد بود كه يكى از اين شعارها چنين بود:
لعن اهلل معاوية بن ابى سفيان و لعن من غصب فاطمه -رضى اهلل عنها -فدكا ،و من منع أن يدفن الحسن عند قبر جده ،و من
نفى أبا ذر الغفارى و من أخرج العبّاس من الشورى.
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 .)3 ( 254الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص 279؛ البداية و النهاية ،ج  ،11ص .259
 .)4 ( 255المنتظم  ،...ج  ،14ص  84 ،75و .119
256

(  .)5همان ،ج  ،15ص  171و ج  ،16ص 58؛ البداية و النهاية ،ج  ،12ص  .73تشديد اين نزاعهاى مذهبى ،به جهت روى كار آمدن تركان سلجوقى و

تعصّبات شديد عميد الملك كندرى ،وزير طغرل بيك بود.
 .)6 ( 257همان ،ج  ،14ص .151
 .)7 ( 258همان ،ج  ،15ص  .14ناگفته پيداست كه روز غار كه اشاره به هجرت رسول خدا( ص) از مكّه به مدينه و رفتن به غار ثور به همراه ابو بكر دارد ،در ماه
ربيع األوّل رخ داده است و هيچ ارتباطى به  26ذى الحجه ندارد؛ امّا تعصّبات كور مذهبى باعث شد برخالف تواتر و فقط براى مقابله با هجدهم ذى الحجه عيد
غدير ،آنان هم اينروز را براى جشن انتخاب كنند.
 .)1 ( 259المختصر فى أخبار البشر ،ج  ،2ص 114؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص .257

ناگفته پيداست كه اين شعارها -به جز جمله آخر كه براى به دست آوردن دل خليفه عبّاسى اضافه شده بود -مخالفت اهل
سنّت را برمى انگيخت و به همين دليل ،طولى نكشيد كه اين شعارها پاك شد و چون معزّ الدوله خواست دستور به دوباره
نوشتن آن جمالت بدهد ،وزيرش مهلبى او را از اين كار ،بازداشت .لذا به نوشتن جمله «لعن اهلل الظالمين آلل رسول اهلل (ص)

من األولين و اآلخرين» اكتفا كرد و تنها به لعن بر معاويه تصريح شد 261.اين نيز از آن جهت بود كه لعن بر معاويه ،اختصاص
به شيعه نداشت و پيش از اين تاريخ ،به لعن او بر سر منابر ،اقدام شده بود .مأمون ،معتز و معتضد ،از جمله كسانى بودند كه

معاويه را بر منابر ،لعن مىكردند 261.همچنين در سال  321ق ،على بن تلبق (از امراى ترك دربار خليفه) و كاتب او حسن بن
هارون ،به اين كار اقدام كرده بودند.
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از بارزترين شعارهاى مذهبى شيعه ،جمالت «أشهد أنّ عليا ولى اهلل» و «حىّ على خير العمل» است كه آل بويه تا پايان

حكومت خود ،در اذان آنها را احيا كردند 263.از سال  448ق ،يعنى زمانى كه طغرل بيك سلجوقى وارد بغداد شد و حكومت
آل بويه را منقرض كرد تا زمان شاه اسماعيل صفوى ،به مدّت  528سال ،گفتن اين ذكرها از اذان در بالد اسالم حذف شد تا
اينكه در زمان شاه اسماعيل صفوى ،به دستور او اين دو جمله در ايران در اذان گفته شد.
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زيارت قبور مطهّر ائمه اطهار نيز يكى از بهترين شعائر مذهبى شيعه بود كه آل بويه انجام مىدادند و مىتواند شاهد خوبى
براى تشيّع اين خاندان به شمار آيد .بهطور مثال،
ص61 :
عضد الدوله ،عزّ الدوله بختيار ،ابو كاليجار و جالل الدوله ،بارها به زيارت مرقد مطهّر امير مؤمنان على (ع) ،سيد الشهدا (ع) و
امام موسى بن جعفر و امام محمّد تقى (ع) به نجف و كربال و كاظمين مىرفتند 265.جالل الدوله ،در كربال از جلو قبرستان

پابرهنه شد و در كوفه از خندق شهر ،كه يك فرسنگ تا مشهد امير مؤمنان (ع) فاصله بود ،با پاى برهنه پيمود.
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ركن الدوله نيز پيش از سال  352ق ،كه شيخ صدوق را به رى دعوت كرد ،براى زيارت مرقد مطهّر امام رضا (ع) به خراسان

رفته بود و آن طور كه خود به شيخ صدوق گفته بود ،از آن امام همام ،حاجت گرفته است 267.در اين سفرها آل بويه ،معموال
به همراه فرزندان و ياران خود به زيارت مشرّف مىشدند.
 .)2 ( 261المنتظم  ،...ج  ،14ص .141
 .)3 ( 261تاريخ االمم و الملوك ،ج  ،8ص .183 - 182
 .)4 ( 262تجارب األمم ،ج  ،5ص .261

 .)5 ( 263نشوار المحاضرة و اخبار المذاكرة ،ج  ،2ص 33؛ البداية و النهاية ،ج  ،11ص  287و ج  ،12ص 73؛ حلبى شافعى ،على بن برهان الدين ،السيرة الحلبية
 ،...ج  ،1ص  .315براى اطّالع بيشتر ،ر .ك :سيد جعفر مرتضى عاملى ،الصحيح من سيرة النبى األعظم ،ج  ،4ص  277به بعد.
 .)6 ( 264روملو ،حسن بيگ ،أحسن التواريخ ،ج  ،2ص  .61با توجّه به اينكه شروع سلطنت شاه اسماعيل در سال  917ق ،بوده ،فاصله زمانى از طغرل تا شاه
اسماعيل 459 ،سال مىشود.
 .)1 ( 265تكملة تاريخ الطبرى ،ص 453؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،8ص  41 ،27و .162
 .)2 ( 266المنتظم  ،...ج  ،15ص 274؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،8ص .27

از ارادت و اخالص آنان نسبت به ائمه اطهار (ع) مى توان به تعمير و تجديد بناى مشاهد شريف و تأسيس ساختمانهايى براى
زائران در نجف و كربال اشاره كرد .عضد الدوله بر روى قبر امير مؤمنان ،بنايى بسيار نيكو ساخت كه تا سال  753ق ،برپا

بوده است 268.وى همچنين مرقد مطهّر امام حسين (ع) را تجديد بنا كرد و دو گنبد بر روى آن ساخت 269.اينها عالوه بر
موقوفات و نذورات زيادى بود كه آل بويه براى قبور ائمّه اطهار (ع) و امامزادگان و علويان داشتند.
تذكّر اين نكته ضرورى است كه زيارت قبور امامان شيعه ،بهخصوص مرقد مطهّر حسين بن على (ع) پيش از به قدرت

رسيدن آل بويه ،به آسانى صورت نمى گرفت و همواره ،كاروانهاى زيارتى با خطرهاى جانى و مالى روبهرو بودند ،بهطورى

كه در اوايل قرن چهارم ،وقتى «بربهارى» 271و اتباع حنبلى مذهب وى در عراق ،نفوذ زيادى پيدا كردند و با زيارت قبور
ائمه (ع) مخالف بودند ،از رفتن شيعيان به نجف و كربال و نوحهسرايى بر سر مزار امام حسين (ع) جلوگيرى كردند.
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ص61 :
همچنين در سال  369ق ،عضد الدوله سپاهى براى سركوبى ضبه بن محمّد اسدى فرستاد؛ چرا كه به زائر امام حسين (ع)
بىحرمتى كرده بود.
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آل بويه ،ارادت خالصانه خود را نسبت به ائمه (ع) با وصيّت به دفن اجسادشان در كنار قبور آنان به ثبت رساندند .عضد
الدوله ،شرف الدوله و بهاء الدوله در جوار قبر على (ع) دفن شدند و برخى ديگر در كاظمين به خاك سپرده شدند .در
ماجراى نزاعهاى ميان شيعه و سنّى ،اهل سنّت ،يك بار به كاظمين (مقابر قريش) و قبور آل بويه حمله كردند.
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ب) داشتن وزراى شيعه
حضور چشمگير وزراى شيعى در خدمت آل بويه ،بيانگر گرايش مذهبى آنان به تشيّع است؛ وزرايى چون ابن عميد ،كه از

اهالى قم بود 274و نيز صاحب بن عبّاد 275و مهلبى 276و ابن سينا كه شيعى بودن آنان از آثارشان به خوبى آشكار است.

 .)3 ( 267صدوق ،محمد بن على ،عيون أخبار الرضا( ع) ،ج  ،1ص .312
 .)4 ( 268ابن زهره ،محمد ،غاية االختصار ،ص 161؛ يافعى ،عبد اهلل بن سعد ،مرآة الجنان و عبرة اليقظان ،ج  ،2ص .299
 .)5 ( 269نشوار المحاضرة و أخبار المذاكرة ،ج  ،5ص .38 - 36
 .)6 ( 271حسن بن على بن خلف ،ابو محمّد بربهارى ،عابد و پيشواى حنبليان عراق( م  329ق).
271

(  .)7در سال  323ق ،راضى خليفه عبّاسى ،براى جلوگيرى از اعمال خشونتآميز پيروان متعصّب خود ،بخشنامهاى صادر كرد كه در بخشى از آن ،آمده

است «:يكى از كارهاى بد شما ،ناسزاگويى به نيكان امّت ،نسبت كفر و گمراهى دادن به شيعيان اهل بيت پيامبر( ص)  ،و در كمين نشستن براى شكنجه و آزار
ايشان در هر كوى و برزنى است»( تجارب األمم ،ج  ،5ص .)426
 .)1 ( 272تجارب األمم ،ج  ،6ص .487
 .)2 ( 273به بخشهاى مربوط مراجعه شود.
 .)3 ( 274ثعالبى ،يتيمة الدهر  ،...ج  ،1ص .159

ج) رابطه آل بويه با خاندان و علماى شيعه
دوره حكومت آل بويه ،همزمان با آغاز غيبت كبرا بود .اين موضوع كه در جاى خود بيشتر بدان خواهيم پرداخت ،از جهت
غيبت دوازدهمين امام شيعيان ،دوران بسيار سختى براى آنان به شمار مىآيد ،بهطورى كه دوران «حيرت» ناميده شده است.
حمالت تبليغى و فرهنگى گروههاى مختلف بر انديشههاى شيعى و به زير سؤال بردن مسئله «امامت منصوص» و تأليف

كتابهاى مختلف در ردّ اين نظريه 277،نمونههايى از دوران بحرانى شيعه است ،بهطورى كه بسيارى از شيعيان ،در سرگردانى و

تحيّر به سر مىبردند و پرسشهاى
ص62 :
بسيارى به وجود آمده بود كه به دنبال پاسخى براى آنها بودند .اين تحيّر به گونهاى بود كه برخى را به تجديدنظر در
اعتقادات خود و رويگردانى از مذهب شيعه سوق داده بود.
پشتيبانى حاكمان آل بويه از علماى شيعه در اين زمان ،كمك شايانى در تقويت و رهايى از اين اوضاع بحرانى و پاسخگويى
به معارضان بود .در اين زمينه ،دعوت ركن الدوله از شيخ صدوق و حضور شيخ در رى و پاسخگويى به پرسشهاى ركن
الدوله از او در باب امامت و نبوّت  278و مناظرات علمى شيخ صدوق با ديگران -كه ركن الدوله درباره مسائل كالمى و

بهخصوص موضوع غيبت امام زمان (عج) ترتيب مىداد -حاكى از اين پشتيبانى و رابطه مناسب ميان امراى آل بويه و
علماى اماميه است 279.در يكى از اين مناظرات ،شيخ صدوق به امامى بودن ركن الدوله تصريح كرده است.

281

 .)4 ( 275وى در اشعارش ،گرايش شيعى خود را اينچنين اظهار كرده است:
حبّ على بن أبى طالب

هو الذى يهدى إلى الجنة

إن كان تفضيلى له بدعة

فلعنة اللّه على السنة.

و نيز مىگويد:
ناصب قال لى :معاوية خا

لك خير األعمام و األخوال

فهو خال المؤمنين جميعا

قلت :خالى ،لكن من الخير خال

( يتيمة الدهر  ،...ج  ،1ص .)277
 .)5 ( 276جوئل ،ل .كرمر ،احياى فرهنگى در عهد آل بويه ،ص .78
 .)6 ( 277براى اطّالع از نام اين كتابها ،ر .ك :بخش« خاندانهاى شيعه» ،آل بابويه قمى ،عصر شيخ صدوق.
 .)1 ( 278بايد توجّه داشت در اين عصر كه مقارن با شروع غيبت كبراى امام زمان( عج) است ،موضوع ادامه امامت ،مسئله بسيار مهمّى براى شيعيان امامى بوده
است.
 .)2 ( 279مجالس المؤمنين ،ج  ،1ص .462 - 456

چنانكه برخى مورّخان اعتراف كردهاند ،احترام بسيار آل بويه به علماى شيعه ،مانند:
شيخ صدوق ،شيخ مفيد ،ابن جنيد ،سيّد رضى و سيّد مرتضى ،حاكى از تمايل آنان به مذهب تشيّع بوده است.

281

وقتى شيخ مفيد بيمار بود ،عضد الدوله شخصا به عيادت او رفت 282.همچنين پ س از پيروزى شيخ مفيد در مناظره با قاضى
عبد الجبار معتزلى ،عضد الدوله بسيار خوشحال شد و به شيخ ،جوايزى اعطا كرد.

283

د) موضعگيرى ديلميان و تركان
در سراسر منازعات و درگيرىهايى كه در بغداد به وقوع مى پيوست ،معموال شاهد دفاع ديلميان از امراى آل بويه و دفاع
تركا ن و اهل سنّت بغداد از خليفه عبّاسى و شورشيان مخالف آل بويه هستيم .نمونه آن ،شورش تركان و اهل تسنّن بغداد به
رهبرى سبكتكين عليه
ص63 :
عزّ الدوله بختيار و دفاع ديلميان و شيعيان بغداد از اوست.

284

به نظر مىرسد در منازعات داخلى آل بويه ،حمايت ديلميان از امراى بويهى مخالف بغداد تا اندازهاى ريشه در سياست
تسامح و كرنش امراى بويهى حاكم بغداد در برابر خليفه عبّاسى بوده است ،به گونهاى كه گاه ،آنان را از حمايت ديلميان
بغداد ،محروم مىكرد.
شايد بتوان گفت كه شورش روزبهان ،اسفار و بلكا ،سه برادر ديلمى در اهواز و شيراز ،و پشتيبانى ديلميان بغداد از آنان كه
حكومت آل بويه را با خطر جدّى روبهرو مىكرد ،برگرفته از اين موضوع بوده است.

285

ه) مذهب آل بويه از نگاه مورّخان و علماى شيعه
علما و مورّخان به تشيّع آل بويه و مهمتر از آن به امامى بودن آنان ،تصريح كردهاند كه در بحث بعد ،به تفصيل بدان خواهيم
پرداخت.
 .)3 ( 281صدوق ،محمد بن على ،كمال الدين و تمام النعمة ،ص .53
 .)4 ( 281المنتظم  ،15 ،...ص  .157ابن تغرى بردى در شرح حال شيخ مفيد ،اين مطلب را بيان كرده است( مرآة الجنان و عبرة البقظان ،ج  ،3ص 22؛ سير أعالم
النبالء ،ج  ،17ص .)344
 .)5 ( 282مرآة الجنان و عبرة اليقظان ،ج  ،3ص  .22سير أعالم النبالء ،ج  ،17ص 344؛ ابن حجر عسقالنى ،لسان الميزان ،ج  ،5ص .416
 .)6 ( 283خوانسارى ،محمد باقر موسوى ،روضات الجنات ،ج  ،6ص .159
 .)1 ( 284تجارب األمم ،ج  ،6ص 381؛ المنتظم  ،...ج  ،14ص .227
 .)2 ( 285همان ،ص 216 - 214؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص .258

 .5 -2نوع گرايش تشيّع آل بويه
يكى از بحثهاى مهم درباره تشيّع آل بويه ،نوع گرايش شيعى آنان است .گرچه اثبات تشيّع آل بويه براى اين مجموعه كفايت
مى كند؛ امّا مشخّص شدن نوع تشيّع آنان كه زيدى مذهب يا امامى مذهب بودهاند ،از اهميّت خاصّى برخوردار است.
چنانكه در بحث پيشين بيان شد ،زيدى بودن آل بويه با توجّه به خاستگاه آنان كه ابتدا مردم آنجا با علويان زيدى مذهب
آشنا شده و اسالم را از حوزه انديشهاى آنان گرفته بودند ،كامال طبيعى است.
از آنجا كه آل بويه در بيعت با ناصر كبير ،معروف به اطروش ،و پس از آن حسن بن قاسم ،معروف به داعى بودهاند ،به نظر
مىرسد اين بحث تا حدودى به روشن شدن گرايش مذهبى آندو ارتباط دارد .اگرچه درباره زيدى بودن داعى اختالفى به
چشم نمىخورد؛ امّا در مورد اطروش چنين نيست.
ابن زهره در تأييد زيدى بودن ناصر كبير مىگويد:
أبو محمّد الناصر الكبير إمام الزيدية أحد أئمّتها الكبار.

286

ص64 :
احمد فرزند ناصر كبير كه امامى مذهب بوده 287،پدرش را به جهت داشتن مذهب زيدى در اشعارش مورد نكوهش قرار داده
است.

288

ابن خلدون مىگويد:
كان األطروش (حسن بن على) زيدى المذهب و جميع الذين أسلموا على يده.

289

اطروش و تمام كسانى كه به دست او اسالم آوردند ،زيدى مذهب بودند.
قاضى نور اهلل شوشترى نيز مىگويد:

 .)3 ( 286غاية االختصار فى بيوتات العلوية المحفوظة من الغبار ،ص .117
 .)1 ( 287تاريخ طبرستان ،ص .97
 .)2 ( 288ابن عنبه ،احمد بن على ،عمدة المطالب فى أنساب آل أبى طالب ،ص 319 - 311؛ تاريخ طبرستان ،ج  ،1ص 273؛ آملى ،اولياء اهلل ،تاريخ رويان ،ص
.78
 .)3 ( 289ابن خلدون ،عبد الرحمان؛ تاريخ ابن خلدون ،ج  ،2ص .458

مذهب شيعيان طبرستان و گيالن از زمان ناصر الحق -كه باعث اسالم ايشان بود -تا ظهور شاه عبّاس اوّل ،زيدى جارودى
بوده است.

291

با اين حال ،نجاشى بر امامى بودن اطروش تصريح كرده است .وى به كتابى از اطروش به نام أنساب األئمة و مواليدهم عليهم
السالم إلى صاحب األمر ،اشاره كرده است 291.نظر علّامه حلّى و شيخ آقا بزرگ تهرانى نيز با نظر نجاشى موافقت كامل

دارد.

292

افندى از شيخ بهايى نقل كرده كه محقّقان گذشته معتقد بودند كه ناصر الحق ،چنانكه از تأليفاتش برمىآيد ،پيرو امام جعفر

صادق (ع) بوده؛ امّا به خاطر جذب افراد مذاهب مختلف ،بعضى از مسائل فقهى را به شكل خاصّى مطرح كرده است 293.شيخ
بهايى ،در ادامه ،استدالل ناصر الحق را براى اثبات امام زمان (عج) ذكر كرده است.

294

د ر بيانيه ايشان نيز به موضوعات فقهى ،كه اختصاص به اماميه دارد ،تصريح شده است:
از جمله ،مقيّد بودن اذان به «حىّ على خير العمل» 295.شايد بر همين اساس ،وقتى آل بويه بر عراق مسلّط شدند ،دستور
دادند تا اين ذكر در اذان گفته شود.
با اين حال ،زيدى بودن ناصر كبير با توجّه به گسترش اين مذهب در طبرستان و
ص65 :
به خصوص نكوهش پسرش احمد كه خود امامى بوده ،همچنان به قوّت خود باقى است و با توجّه به قرائن و شواهد ديگرى
كه در منابع آمده ،در مرحله نخست ،زيدى بودن آل بويه را تأييد مىكند.
از جمله اين شواهد ،تصميم معزّ الدوله بر سپردن حكومت به يكى از علويان زيدى مذهب به نام ابو الحسن محمّد بن يحيى
است كه پيشتر به آن اشاره رفت.

296

 .)4 ( 291مجالس المؤمنين ،ج  ،1ص .96
 .)5 ( 291رجال النجاشى ،ص 58 - 57؛ رياض العلماء  ،...ج  ،1ص  277و .292
 .)6 ( 292حلى ،حسن بن يوسف[ عالمه] ،خالصة األقوال ،ص  215؛ شيخ آقا بزرگ تهرانى ،محمد محسن ،الذريعة الى تصانيف الشيعه ،ج  ،2ص .318
 .)7 ( 293رياض العلماء  ،...ج  ،1ص  .293 - 292مادلونگ ،اطروش را زيدى مذهب دانسته ،امّا نظريات فقهى او را متأثّر از مكتب امام باقر( ع) و امام صادق(
ع) دانسته است( مادلونگ ،ويلفرد ،مكتبها و فرقههاى اسالمى در سدههاى ميانه ،ص  .)216 - 215اين نظريه با توجّه به نقد و ردّ آراى فقهى او از طرف سيّد
مرتضى در رساله الناصريات ،قابل تأمّل است.
 .)8 ( 294رياض العلماء  ،...ج  ،1ص .292
 .)9 ( 295المنتزع من كتاب التاجى ،ص 51؛ تاريخ رويان ،ص .68
 .)1 ( 296تكملة تاريخ الطبرى ،ص .354

همچنين ابن اثير مىگويد معزّ الدوله مىخواست خالفت را به المعز لدين اهلل علوى بسپارد 297.خبرى نيز در منابع زيدى نقل
شده كه زيدى بودن معزّ الدوله را كامال تأييد مىكند و آن اينكه در جلسهاى كه جماعتى از اماميه در حضور او بودند ،از آنان
پرسيد« :امام شما كيست»؟ گفتند :امام شما كيست؟ گفت« :من امامم را به شما نشان خواهم داد» .وقتى ابو عبد اهلل داعى
آمد گفت« :اين ،امام من است».

298

299

ابو عبد اهلل مهدى ،فرزند حسن بن قاسم ،مورد احترام فراوان معزّ الدوله بوده است و به عنوان نقيب علويان با امتياز نپوشيدن
لباس سياه ،نشان رسمى عبّاسيان ،و عدم حضور در دربار خليفه ،تعيين شد.

311

گفته شده كه معزّ الدوله ،شخصا از او به عنوان امام خود ياد مىكرده است؛ گرچه به داليل سياسى او را هيچوقت امام خود
نكرد و حتّى او را در بغداد تحت نظر گرفت؛ امّا از علويان حاكم در طبرستان ،حمايت و هوادارى مىكردند 311.سيّد بن

طاووس نيز زيدى بودن آل بويه را ترجيح داده است.

312

با اين حال ،عدّهاى از علما به امامى بودن آل بويه تصريح كردهاند ،از جمله عبد الجليل رازى 313،ابن جوزى 314،ابن كثير،
ابن تغرى بردى.

316

از محقّقان معاصر نيز عدّهاى از جمله :آربرى و فراى به امامى بودن آل بويه تصريح كردهاند 317.اشپولر نيز مىگويد:
ص66 :
آل بويه از ابتداى امر ،شيعه دوازده امامى بودند و تا آخر نيز به عقيده خود وفادار ماندند.

318

 .)2 ( 297الكامل فى التاريخ ،ج  ،6ص .315
 .)3 ( 298ابو عبد اللّه محمّد بن حسن بن قاسم بن حسن بن على بن عبد الرحمان بن قاسم بن حسن بن زيد بن حسن بن على بن أبى طالب( ع).
 .)4 ( 299مادلونگ ،ويلفرد ،أخبار االئمة الزيدية ،ص .111
 .)5 ( 311تاريخ تشيّع در ايران  ،...ج  ،1ص .353
 .)6 ( 311أخبار األئمة الزيدية ،ص .111
 .)7 ( 312ابن طاووس ،على بن موسى ،فرج المهموم فى تاريخ علماء النجوم ،ص .145
 .)8 ( 313قزوينى رازى ،عبد الجليل ،كتاب النقض ،ص .46 - 45
 .)9 ( 314المنتظم ،ج  ،15ص .157
 .)11 ( 315البداية و النهاية ،ج  ،11ص .328
 .)11 ( 316ابن تغرى بردى ،يوسف ،النجوم الزاهرة فى ملوك المصر و القاهرة ،ج  ،2ص  317و ج  4ص .14
 .)12 ( 317فراى ،ريچارد ،بخارا ،دستاورد قرون وسطا ،ص  (195نقل از :تاريخ تشيّع در ايران ،ج  ،1ص .)363
 .)1 ( 318اشپولر ،برتولد ،تاريخ ايران در قرون نخستين اسالمى ،ج  ،1ص  363به نقل از:
cimalsI ttaW yremogtnoM llP. 6, loV. sevtaS

315

به كارگيرى تعابيرى چون« :كان شيعيا غاليا» درباره عضد الدوله 319و نيز كلمه «رفض» براى معزّ الدوله 311به شيعه امامى
بودن آنان اشاره دارد نه زيدى مذهب بودنشان.

311

شواهد تاريخى نيز اين مدعاى علما و محقّقان را تأييد مىكند ،چنانكه به برخى از آنها از جمله رسمى كردن مراسم عزادارى
عاشورا ،و جشن و سرور در روز غدير در بغداد ،اشاره شد اين مسئله با توجّه به وجود شيعيان امامى در محلّه كرخ و باب

الطاق بغداد 312و اصرار آل بويه بر انجام گرفتن اين مراسم ،شاهدى بر امامى بودن آنان است؛ زيرا زيديه به نصّ جلى اعتقاد
نداشتند .بر اين شواهد ،مى توان زيارت آل بويه از كاظمين و مشهد على بن موسى الرضا (ع) را اضافه كرد.
از جمله اخبارى كه نه شاهد ،بلكه دليل بر امامى بودن آل بويه است ،كتيبه عضد الدوله در تخت جمشيد است كه در آن،

اسامى دوازده امام معصوم (ع) نوشته شده است 313.اين اقدام كه مربوط به سال  363ق ،مىشود ،يعنى زمانى كه عضد الدوله
حاكم شيراز بود و اهل سنّت در آن شهر زياد بودند 314،قابل اهميّت است.

رابطه حسنهاى كه آل بويه با علماى مذهب امامى داشته اند ،مؤيّد همين نظريه است ،چنانكه پيش از اين گفتيم .فعّاليت
گسترده شيخ صدوق در رى و خرا سان براى نفوذ تشيّع اثنا عشرى با توجّه به شيوع تسنّن در آن منطقه مىتواند حاكى از
فلسفه دعوت ركن الدوله از شيخ صدوق به عنوان يك عالم امامى باشد تا بدين وسيله ،آل بويه در مقابل سامانيان دست
ص67 :
به يك مبارزه فرهنگى بزنند .بدين لحاظ ،نجاشى از شيخ صدوق به «وجه الطائفة بخراسان» ياد كرده است.

315

آنچه در اينجا بسيار حائز اهميّت است و موضوع را كامال روشن مى كند ،سخن شيخ صدوق درباره امامى بودن ركن الدوله و
اعتقاد او به امام زمان (عج) است .شيخ صدوق در اينباره چنين مىگويد:

جوئل احتمال داده كه معزّ الدوله در اواخر عمر به تشيّع اثنا عشرى گرويده باشد( احياى فرهنگى در عهد آل بويه ،ص  .)78اين مطلب ،درست برعكس آن چيزى
است كه يافعى و ابن عماد گفتهاند( مرآة الجنان ،ج  ،2ص 269؛ حلبى شافعى ،برهان الدين ،شذرات الذهب ،ج  ،3ص .)18
 .)2 ( 319مرآة الجنان ،ج  ،2ص 299؛ شذرات الذهب ،ج  ،3ص .78
 .)3 ( 311البداية و النهايه؛ ج  ،11ص 224؛ همان؛ ج  ،3ص 18؛ مرآة الجنان؛ ج  ،2ص .269
 .)4 ( 311تاريخ تشيّع در ايران ،ج  ،1ص .36
 .)5 ( 312شاهد اين مطلب ،تعبير ابن جوزى از شيعيان بغداد به« روافض» است .وى مىگويد :در سال  331ق ،قبل از ورود آل بويه به بغداد روافض فراوان شده
بودند .از اينرو ،صريحا اخطار شده بود كه خليفه ،ذمّه خود را از هركس از صحابه به بدى ياد كند ،برداشته است( المنتظم ،ج  ،14ص .)27
 .)6 ( 313احياى فرهنگى در عهد آل بويه ،ص .82
 .)7 ( 314أحسن التقاسيم ،ج  ،2ص .653
 .)1 ( 315رجال نجاشى ،ص .389

در مجلس امير سعيد ،ركن الدوله -كه خدا از او خشنود باد -يكى از ملحدان با من سخن گفت و اظهار داشت كه امام شما
(مقصودش حضرت ولى عصر (عج) بود) واجب است ظهور كند ،زيرا نزديك است كه روميان بر مسلمانان چيره شوند .من
پاسخ او را دادم .آنگاه آن ملحد رو به ركن الدوله كرد و گفت :اى امير! ببين اين شيخ چه مىگويد .مىگويد كه چون خداوند
ديده نمىشود ،امام ما هم ديده نمىشود.
ركن الدوله به او گفت :تو سخن شيخ را به جاى خود ننهادى و به او دروغ بستى كه اين ،نشانه ناتوانى تو در بحث است و
مثل اين است كه به عجز خود ،اعتراف كردهاى و اين ،روش تمام كسانى است كه درباره امام زمان ما جدل مىكنند».
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با شروطى كه زيديه براى امام قائلاند ،از جمله اينكه بايد «قائم بالسيف و القادر على الدفاع» باشد ،طبيعى است كه امامت
كودك خردسال و نيز مهدويت را قبول نداشته باشند.

317

در مبحث امامت مىدانيم كه زيد ،قائل به امامت مفضول شد و از اينرو ،خالفت شيخين را مشروع شمرد و هرگونه طعن و
لعن بر آنان را جايز نمى دانست و به همين جهت ،شيعيان كوفه او را در برابر بنى اميّه رها كردند ،و از دور او پراكنده شدند و

زيد ،آنان را اينگونه مخاطب قرار داد« :رفضتمونى» 318.شايد اين جمله ،منشأ ملقّب شدن شيعيان امامى به «رافضه» بوده
است.
بنابراين ،نوشتن عبارت« :لعن اللّه معاوية بن أبى سفيان و لعن من غصب فاطمه -رضى اهلل عنها -فدكا و من منع أن يدفن

الحسن عند قبر جده و من نفى أباذر الغفارى» بر سر در مساجد بغداد به دستور معزّ الدوله ،به هيچوجه با زيدى بودن آل بويه
تناسب ندارد؛ بلكه دليل روشنى بر امامى بودن آنان است.
خبر ديگرى كه در اين زمينه وجود دارد و موضوع امامى بودن آل بويه را كامال روشن
ص68 :
مىكند ،اينكه در سال  421ق ،سلطان محمود غزنوى كه خود از سنّيان متعصب بود ،وقتى وارد رى شد و به حكومت آل
بويه در آنجا پايان داد ،وارد حرمسراى مجد الدوله شد و ديد كه بالغ بر پنجاه زن آزاد در آنجاست .وى در نامهاى به خليفه
چنين نوشت:
«فقها حكم كردند كه رستم پسر على (مجد الدوله) به پاكدامنى تظاهر مىكند و با اسالفش تفاوت دارد ،در حالىكه افزون بر
پنجاه زن آزاد در حباله نكاح او هست كه سى و سه فرزند پسر و دختر براى او آوردهاند و هنگامى كه از وى سؤال شد كه
 .)2 ( 316كمال الدين و تمام النعمة ،ص .52
 .)3 ( 317امين ،سيّد حسن ،دائرة المعارف االسالمية الشيعية ،ج  ،11ص  16و .195
 .)4 ( 318ابن حبيب ،محمد بن حبيب ،المحبر ،ص 483؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،5ص 468؛ البداية و النهاية ،ج  ،9ص  .361براى اطالع بيشتر در اين زمينه ،ر .ك:
عاملى ،سيد جعفر مرتضى ،حياة السياسية لإلمام الرضا( ع) ،ص .234 - 232

چه كسى اجازه اين كار را مىدهد ،پاسخ داد :اينها زنان من و فرزندانشان فرزندان مناند و رسم اسالف من (آل بويه) بر
همين جارى بوده است.
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اگر آنچه سلطان محمود غزنوى در اين ن امه به مجد الدوله نسبت داده ،صحيح باشد ،بهترين شاهد بر مذهب اثنا عشرى آل
بويه است؛ چرا كه اين عمل ،هيچ توجيهى جز جواز متعه ندارد و اعتراض سلطان محمود نيز دقيقا به همين جهت بوده است.
چنانچه مىدانيم ،از جمله عقايد زيديه ،همانند اجماع اهل سنّت ،تحريم نكاح متعه است و متعه ،از اختصاصات شيعه اماميه
به شمار مىآيد.
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اين نامه ،عالوه بر اثبات امامى بودن مجد الدوله ،امامى بودن تمام آل بويه را نيز ثابت مىكند و مؤيدّ گفته قاضى نور اهلل
شوشترى است كه مىگويد :معزّ الدوله ،مرجع فقهى خود را ابن جنيد (از فقهاى اماميه) قرار داده بود.
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نظريه ديگر اينكه آل بويه با توجّه به سابقه مذهب زيديه در طبرستان ،ابتدا مذهب زيدى داشتند؛ ولى بعدا به مذهب امامى
گرايش پيدا كردهاند.
دكتر كامل شيبى ،با استناد به نقلى از بيرونى ،بر همين عقيده تأكيد دارند 322.وى در اين باره گزارشى را از ابن بابويه قمى
آورده كه بسيار مهم است .او مىگويد:
تاج الرؤساء ابن ابى السعداء صيرورى از علماى اماميه بوده است .وى از رشيد مازندرانى ،و او از پدرش نقل كرده كه تاج
الرؤسا ،كسى بود كه آل بويه را به جرگه شيعيان امامى وارد كرد».
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اگر بپذيريم اينكه معزّ الدوله در اب تداى تصرّف بغداد ،قصد سپردن حكومت به يكى از علويان زيدى را داشت و امام خود را
ابو عبد اهلل داعى معرّفى كرد و فعّاليتهاى مذهبى وى
ص69 :
 كه بر امامى بودن او داللت دارد -از اين زمان (سال  )334متأخّر بوده است ،تأييدى بر نظريه دكتر كامل شيبى و گزارشابن بابويه خواهد بود.

 .)1 ( 319المنتظم  ،...ج  ،15ص .196 - 194
 .)2 ( 321دائرة المعارف االسالمية ،ج  ،11ص 15؛ مادلونگ ،ويلفرد ،مكتبها و فرقههاى اسالمى در سده نخستين ،ص .215
 .)3 ( 321مجالس المؤمنين ،ج  ،1ص .439
 .)4 ( 322شيبى ،كامل مصطفى ،تشيّع و تصوّف ،ص .41 - 42
 .)5 ( 323لسان الميزان ،ج  ،2ص .87

پرسش مهمّى كه در اينجا مطرح است اينكه چرا آل بويه هيچگاه حكومت را به يكى از علويان (بنا بر اعتقاد به مذهب زيديه)
و يا يكى از فقهاى اماميه واگذار نكردند؟ و اصوال سياست تا چه اندازه در تصميمگيرىهاى مذهبى آنان مؤثّر بوده است؟
آل بويه ،بهطور قطع ،خالفت عبّاسى را مشروع نمىدانستند و حكومت آنان را غاصبانه تلقّى مىكردند .بنابراين ،آنان
بهخصوص با پيشينه ذهنىاى كه از بيعت با علويان طبرستان داشتند ،بايد چنين مى كردند و اتّفاقا گزارش همدانى ،بيانگر اين
نكته است .در اين گزارش آمده كه معزّ الد وله ،تصميم گرفته بود تا خالفت را به يكى از سادات زيدى به نام ابو الحسن محمّد
بن يحيى واگذار كند؛ امّا وزيرش صيمرى با يادآورى لوازم و نتايج چنين اقدامى ،او را از اين تصميم ،باز داشت.

324

ابن اثير و ابن خلدون نيز به عدم اعتقاد آل بويه به خالفت عبّاسيان ،تصريح كردهاند و ابن اثير به گزارش همدانى نيز اشاره
كرده است.
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با توجّه به مجموع رواياتى كه در اينباره وارد شده ،به نظر مىرسد براى پاسخ به پرسش مطرح شده ،دو نظر مىتوان ارائه
داد :نظرى خوشبينانه و نظرى واقعبينانه.
نظر خوشبينانه اينكه آل بويه با توجّه به تسلّط اهل سنّت بر اكثر مناطق و شهرها و اعتقاد مردم به دستگاه خالفت ،قادر بر
انتقال خالفت از عبّاسيان به علويان يا كس ديگرى نبودند ،چنانكه صيمرى به معزّ الدوله گفت كه :اگر بخواهى چنين كنى،
مردم خراسان و شهرهاى ديگر عليه تو قيام خواهند كرد.
صيمرى با تذكّر اين نكته كه بنى عبّاس ،خانواده اى هستند كه ريشه و بنيان راسخ و استوارى دارند ،به معزّ الدوله فهماند كه
تصميمش يك تصميم ساده انگارانه و بدون در نظر گرفتن تمام مالحظات بوده است.
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فراموش نشود كه تنها با نوشتن چند شعار بر در و ديوار مساجد ،اهل سنّت بغداد ،چنان شورشى به پا كردند كه معزّ الدوله
ناچار شد آن شعارها را پاك كرده ،تنها به «لعن اهلل الظالمين آلل رسول اهلل (ص) من األولين و اآلخرين» اكتفا كند.
ص71 :
328

 .)1 ( 324تكملة تاريخ الطبرى ،ص .354
 .)2 ( 325الكامل فى التاريخ ،ج  ،6ص 315؛ تاريخ ابن خلدون ،ج  ،3ص .522
 .)3 ( 326تكملة تاريخ الطبرى ،ص .354
 .)4 ( 327المنتظم  ،...ج  ،14ص .141
 328حيدرى آقايى ،محمود ،تاريخ تشيع2 ،جلد ،پژوهشكده حوزه و دانشگاه  -تهران ،چاپ :اول 1384 ،ه.ش.

327

سامانيان نيز با استفاده از گرايش شيعى آل بويه ،اختالفات سياسى خود را با آنان به يك منازعه مذهبى مبدّل كرده بودند.
همچنين در نامه سلطان محمود غزنوى ،علّت اصلى واگرايىاش از جهاد با كفّار و حمله به رى و منقرض كردن حكومت آل
بويه ،شيوع افكار باطنى و اعتزال و رافضه در آن ناحيه ذكر شده است.

329

شايد گرايش امراى آل بويه چون ركن الدوله ،معزّ الدوله و عضد الدوله به سياست تسامح و مدارا ،ناشى از توجّه آنان به اين

موضوع بوده است 331.بوسه بر زمين زدن آل بويه در برابر خليفه عبّاسى و او را «خليفة اللّه فى األرض» معرّفى كردن 331،نه
از روى اعتقاد ،كه ناشى از چنين سياستى بوده است .البته اينكه آيا آل بويه در ادامه چنين سياستى قصد داشتند تا در وقت
مناسب ،خالفت را از عبّاسيان بگيرند ،موضوع قابل تأمّلى است.

332

نظريه ديگرى كه با توجّه به واقعيتهاى موجود ،قابل ارائه است ،نظريه قدرتطلبى اين خاندان حكومتگر است كه اختصاص
به آنان نداشته و مىتوان گفت :قدرتطلبى در ذات هر انسانى نهفته است .به اين معنا كه اگر از نظريه اوّل ،چشمپوشى كنيم و
فرض كنيم كه آل بويه براى سپردن امر حكومت به صاحب اصلى آن هيچ مشكلى نداشتند ،آيا دست به اين اقدام مىزدند؟
با توجه به اخبار موجود و نيز مطالبى كه پيش از اين در بحث منازعات آل بويه يادآور شديم ،كامال روشن مىشود كه پاسخ
به اين پرسش ،منفى است .در گزارش همدانى آمده است:
وزير (صيمرى) به معزّ الدوله گفت :اگر سيّدى كه اليق امامت باشد ،متصدّى خالفت گردد ،مطاوعت او نمايى يا مخالفت
كنى؟ معزّ الدوله جواب داد كه تا آنجا كه بتوانم ،براى رضايت خاطر او بكوشم .وزير گفت :اگر به تو گويد كه دست از
حكومت كوتاه كن و به اسم امارت ،قانع باش ،قبول مىفرمايى يا نه؟ معزّ الدوله گفت كه :با من چنين نگويد .وزير گفت :اگر
چنين بگويد ،چه كنى؟ معزّ الدوله گفت :اگر نفس با من مسامحت نمايد ،از سر پادشاهى بگذرم ،و الّا عصيان ورزيده ،به
دوزخ روم.
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وقتى آنان براى توسعه قلمرو حكومت خود ،خون پدران و عموها و برادران و عمو
ص71 :
زادگان خود را بر زمين مى ريختند ،چگونه انتظار داشته باشيم آن را به كس ديگرى بسپارند؟!

 .)1 ( 329همان ،ج  ،15ص .195 - 194
 .)2 ( 331احياى فرهنگى در عهد آل بويه ،ص .76
 .)3 ( 331صابى ،هالل بن محسّن ،رسوم دار الخالفة ،ص 61؛ المنتظم  ،...ج  ،14ص  269و .276
 .)4 ( 332ابن مسكويه مىگويد :عضد الدوله براى انتقال خالفت از عبّاسيان به آل بويه ،دختر بزرگ خود را به همسرى طائع درآورد ،ولى خليفه از نيّت او مطّلع
شد( تجارب األمم ،ج  ،6ص 488؛ رسوم دار الخالفة ،ص .)117
 .)5 ( 333تكملة تاريخ الطبرى ،ص .354

بنابراين ،تغيير مذهب آل بويه از زيدى (بر فرض قبول اين مطلب) به مذهب اماميه و اعتقاد به آن ،نه از آن جهت بود كه
چون امام آنان غايب بوده ،پس مى توانستند خليفه عبّاسى را به رسميت بشناسند و در عين حال ،خود ،اعمال قدرت كنند،
بى آنكه ناگزير از انتصاب يك مدّعى علوى باشند ،و از طرفى ،شيعيان نيز با حفظ بيعت خود با امام غايب اجازه پيدا

مىكردند تا حكومت امراى آل بويه را قبول كنند و به آن وفادار باشند؛ 334چراكه اوال ،هيچگاه اماميه خالفت عبّاسيان را به
رسميت نشناختند و آن را شرعى ندانستهاند؛ و ثانيا در مذهب اماميه چنين نظريهاى نيست كه در زمان غيبت ،هركس كه
مىتواند حكومت شرعى داشته باشد.
پذيرش منصبهاى حكومتى از طرف شيعيان ،اختصاص به حكومت آل بويه نداشته است؛ بلكه فقهاى اماميه با شرايطى به
جواز قبول چنين مناصبى فتوا دادهاند.
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 .6خدمات آل بويه
(است كه همزمان با  ecnassianeRتمدّن اسالمى در قرن چهارم و پنجم ،در واقع ،عصر طاليى و شكوفايى تمدّن اسالمى)
تجزيه بزرگترين امپراتورى قرون وسطا ،يعنى خالفت عبّاسى بود .اين امر كه باعث بروز و ظهور استعدادهاى بالقوّه ملل و
اقوام ديگر در گستره نظام سياسى ،اجتماعى و فرهنگى شد ،شكوفايى و مجد و عظمت مسلمانان را به همراه داشت كه مايه
سرفرازى و مباهات بوده است.
اين شكوفايى ،از متن تعاليم اسالم جوشيده بود؛ امّا نقش برخى از حكومتها را در اين باره نبايد ناديده گرفت .توجّه سامانيان
و آل بويه به فرهنگ و دانش در دستيابى به چنين پيشرفتى سهم شايانى داشته است .مقدسى در وصف سامانيان مىگويد:
خدا ،ايشان را
ص72 :
پيروزى بخشيد كه خوشرفتارترين شاهان و فرهنگپرورترين ايشاناند 336».همچنين سجستانى در ستايش فضاى ايجادشده
در دوران حكومت عضد الدوله مىگويد:
اين پادشاه ،سزاوار آن است كه تمام خلق و خاصّه اهل دانش و فرهنگ ،او را تمجيد و براى بقاى ملكش دعا كنند.
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 .)1 ( 334احياى فرهنگى در عهد آل بويه ،ص 81؛ تشيّع و تصوّف ،ص .41
 .)2 ( 335در اينباره ،ر .ك :جعفريان ،رسول ،دين و سياست در دوره صفوى ،ص  .42 - 17تأليف رسالههايى با عنوان« مسألة فى العمل السلطان» در قرن چهارم
و پنجم ،دليلى است بر اينكه مشروعيت خدمت در دستگاه دولتى ،كامال مورد توجّه بوده است .از جمله ،سيّد مرتضى رسالهاى به همين نام براى ابو القاسم حسين
مغربى ،وزير مشرف الدوله نوشته است( ر .ك :مكتبها و فرقههاى اسالمى در سدههاى ميانه.181 - 159 ،
 .)1 ( 336أحسن التقاسيم فى معرفة األقاليم ،ج  ،2ص .494
 .)2 ( 337سجستانى ،عبد اهلل بن سليمان ،صوان الحكمة ،ص .386

اين پيشرفتها بيشتر در عرصه فرهنگى بود و متأسّفانه در عرصههاى ديگر ،بهخصوص در بخش اقتصادى ،توفيق چندانى
حاصل نشد و در برخى از برههها حتّى شاهد بحران اقتصادى نيز هستيم .اين ،همان تعارضى است كه آدام متز در تحقيقات
خود نتوانسته است در رفع آن توفيق يابد؛ 338هرچند جوئل ،متوجّه اين نكته بوده و تالش كرده است تا به آن پاسخ دهد.

339

در ادامه به بررسى عملكردهاى فرهنگى و اجتماعى آل بويه مىپردازيم.
 .6 -1خدمات فرهنگى
اوضاع و شرايط سياسى به وجود آمده در جهان اسالم ،بستر مناسبى براى رشد و توسعه فرهنگ و دانش در اين عصر پديد
آورده بود كه آل بويه در آن ،نقش چشمگيرى داشتهاند.
در اين زمينه الزم است نخست ،سهم دانشمندان ،و آنگاه نقش كتاب و كتابخانهها در اين دوره ،مورد بررسى قرار گيرد.
دوران آل بويه ،دوران سربرآوردن دانشمندان در علوم مختلف و نيز توسعه كتابخانهها و تأليف كتاب است.
اين م وضوع در وهله اوّل ،ارتباط مستقيم با حاكمان آل بويه داشت ،زيرا برخى از آنان ،خود از اهل دانش و يا دوستدار آن

بودند و 341از اينرو ،بسيارى از دانشمندان را در وزارت و يا امور ديگر به خدمت مىگرفتند.
ص73 :
از جمله حكمرانان دانشمند آل بويه ،عضد الدوله بوده كه از اساتيد بزرگى چون:

ابو على فارسى ،ابو الفضل بن عميد ،ابو سليمان سجستانى ،ابو الحسين صوفى و ابن علم بهره برد 341و در علوم مختلف از
جمله رياضيات و هندسه ،هيأت و نجوم ،سياست و مملكتدارى متبحّر شد و در نحو و ادبيات عرب ،يد طواليى داشت و
خود را شاگرد كوچك سرآمد نحويان ،ابو على فارسى مىدانست و بدان افتخار مىكرد.

342

 .)3 ( 338تمدّن اسالمى در قرن چهارم هجرى  ،...ج  ،1ص .6
 .)4 ( 339احياى فرهنگى در عهد آل بويه ،ص  .63رابرت س .لوپز مدلّل ساخته است كه رنسانس اروپا با وجود عظمت فرهنگى خود ،دوره مضيقه اقتصادى بود(.
همان ،ص .)62
 .)5 ( 341مسلّم است حاكمى كه تمام همتش صرف خوشگذرانى و عيّاشى است و بويى از علم نبرده ،نه ارزش علم و عالم را مىفهمد و نه بدان توجّهى خواهد
داشت .تاريخ دولتها نشان مىدهد كه هر اندازه حاكمان و سياستمداران به علم و عالمان توجّه نشان داده اند ،جوامع آنان نيز با پيشرفت و شكوفايى قرين بوده
است.
 .)1 ( 341قفطى ،على بن يوسف ،تاريخ الحكماء ،ص  315و 386؛ تجارب األمم ،ج  ،6ص .341
 .)2 ( 342همان؛ فرج المهموم فى تاريخ علماء النجوم ،ص 145؛ تاريخ بغداد ،ج  ،7ص .276 - 275

عضد الدوله ،در ادامه سياست توجّه به علما ،حقوقى براى فقها ،محدّثان ،پزشكان ،مهندسان ،رياضيدانان و  ...مقرّر كرده بود
و قسمتى از قصر خود را به حكما و فالسفه اختصاص داده بود.

343

همچنين در قصر بزرگ خود در شيراز ،كتابخانهاى داير كرد كه مقدسى از آن به عظمت ياد كرده است 344و زمانى كه به بغداد
رفت ،آن كتابخانه را نيز با خود ،بدان جا منتقل كرد و گفته شده هر كتابى كه تا آن زمان نوشته شده بود ،در كتابخانه وى
يافت مىشد.

345

از ديگر امراى فرهنگدوست آل بويه مىتوان از شرف الدوله ،بهاء الدوله و تاج الدوله پسران عضد الدوله و نيز مجد الدوله
نام برد.
شرف الدوله به علم هيأت و نجوم ،عالقه زيادى داشت و به همين سبب ،رصدخانه معروف بغداد را با همكارى ويجن
(ربيژن) بن رستم كه در هندسه و هيأت ،سرآمد بود ،بنا كرد.

346

مجد الدوله نيز آنقدر به مطالعه كتاب اشتغال داشت كه از تدبير امور مملكت ،بازماند و اين موضوع ،باعث آشفتگى اوضاع و
سقوط حكومت او شد.

347

حضور فعّال و گسترده دانشمندان بزرگ قرن چهارم و پنجم هجرى در دربار آل بويه و فراهم نمودن امكانات علمى و رفاهى
براى آنان ،گواه راستينى بر نق ش مؤثّر اين خاندان شيعى در به ثمر رساندن رنسانس اسالمى است.
قفطى ،شمار زيادى از اين دانشمندان را نام برده 348كه تعدادى از آنان ،مناصب وزارت،
ص74 :
قضاوت ،دبيرى و منصبهاى ديگرى داشته اند؛ مانند ابو الفضل بن عميد ،وزير ركن الدوله ،كه مسكويه از مراتب فضل و دانش
او بسيار سخن گفته است 349،صاحب بن عبّاد ،وزير مؤيّد الدوله و فخر الدوله 351،ابو اسحاق ابراهيم بن هالل صابى ،دبير

عضد الدوله ،قاضى تنوخى ،سيّد مرتضى ،نقيب طالبيان ،و ابو على مسكويه رازى ،خازن عضد الدوله و ابن ماكوال (ملقب به
 .)3 ( 343تجارب األمم ،ج  ،6ص .481
 .)4 ( 344أحسن التقاسيم فى معرفة األقاليم؛ ج  ،2ص .669 - 668
 .)5 ( 345همان.
 .)6 ( 346تاريخ الحكماء ،ص  117و .479
 .)7 ( 347الكامل فى التاريخ ،ج  ،8ص .171
 .)8 ( 348تاريخ الحكماء ،ص  562 ،553 ،549 ،548 ،452 ،541 ،534 ،479 ،561 ،353 ،319 ،251 ،217 - 215 ،117و .589
 .)1 ( 349تجارب األمم ،ج  ،6ص .341 - 338
 .)2 ( 351وى هجده سال و يك ماه ،وزارت آن دو را بر عهده داشت( ر .ك :معجم األدباء ،ج  ،6ص .)171

يمين الدوله وزير جالل الدوله) .افزون بر اين ،عصر آل بويه ،عصر كتاب و كتابخانه بود .حجم عظيمى از كتابهايى كه در علوم
و فنون مختلف (اعم از :فقه ،تفسير ،حديث ،تاريخ ،جغرافى ،رياضى ،نجوم ،طب ،فلسفه ،كالم ،شعر ،لغت و  )...به رشته
تحرير درآمده ،گواه درخشش و بسط و گسترش فرهنگ و علوم و توجّه به آن در اين برهه از تاريخ است.
فهرستى از اين كتب با نام مؤلّفان آنها را مىتوان در الفهرست ابن نديم مالحظه كرد.

351

كافى است بدانيم كه تعدادى از كتابهاى مهم شيعه در همين دوران ،تأليف شدهاند مانند كتاب من ال يحضره الفقيه ،تأليف ابو
جعفر محمّد بن على بن بابويه ،معروف به شيخ صدوق ،و االستبصار و تهذيب األحكام تأليف ابو جعفر محمّد بن حسن،
معروف به شيخ طوسى ،كه هر سه از كتب اصول چهارگانه شيعه به شمار مىروند .همچنين كتاب الشفاء ،القانون و االشارات
شيخ الرئيس ابو على بن سينا.
برخى از اين كتب براى عضد الدوله نوشته و به او هديه شدهاند ،مانند كتاب االيضاح و التكملة در نحو ،تأليف ابو على

فارسى 352،و التاجى در تاريخ خاندان بويه ،تأليف ابو اسحاق صابى 353،و كتاب ملكى در طب ،تأليف على بن عبّاس
اهوازى ،كه پيش از تأليف كتاب قانون ،مهمترين مرجع و كتاب درسى در علم پزشكى بوده است.

354

نقش امرا و وزراى آل بويه در تأسيس كتابخانهها قابل توجّه است .عالوه بر كتابخانه عضدى ،كتابخانه حبشى ،فرزند معزّ
الدوله در بصره ،از اهميّت ويژه اى برخوردار بوده است كه عالوه بر جزوات غيرمجلّد ،داراى پانزده هزار جلد كتاب بوده

است 355.كتابخانه ابو الفضل
ص75 :

بن عميد ،وزير دانشمند ركن الدوله در رى نيز از چنان اهميّتى برخوردار بود كه ابو على مسكويه ،از دانشمندان برجسته قرن

چهارم ،رياست آن را بر عهده داشت 356.تعداد كتابهاى اين كتابخانه ،بيش از صد بار شتر بود كه در علوم و فنون مختلف،
نوشته شده بود.

351

357

(  .)3وى به سبب رونق كتاب به شغل ورّاقى  -كه چيزى شبيه كتابفروشى و نسخهبردارى از كتابها بوده  -مشغول بود و اين كتاب ارزشمند را نگاشت كه

عالوه بر ذكر نام كتابهايى كه تا آن زمان تأليف شده بود ،به شرح حال كوتاهى از نويسندگان آنها نيز پرداخته است.
 .)4 ( 352معجم األدباء ،ج  ،7ص 238؛ وفيات األعيان  ،...ج  4ص .51
 .)5 ( 353تاريخ الحكماء ،ص 118؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص 411؛ وفيات األعيان  ،...ج  ،4ص .51
 .)6 ( 354همان ،ص .321
 .)7 ( 355همان.
 .)1 ( 356تجارب األمم ،ج  ،6ص 311؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،8ص  314ق .در سال  355جنگجويان خراسانى سنّى مذهبى كه به بهانه جهاد با روم ،وارد رى
شده بودند ،آشوب به پا كردند ،و خانه ابن عميد به غارت رفت .وى از ميان اموالش تنها سراغ كتابخانه اش را از مسكويه گرفت و از سالمت آن شادمان شد(
تجارب األمم ،ج  ،6ص .)278

از ديگر كتابخانههاى مهم ،كتابخانه صاحب بن عبّاد بود كه كتابهايش به صد بار شتر مىرسيد 358.بيشتر اين كتابها از آثار
فلسفى و كالمى بود كه سلطان محمود غزنوى پس از تصرّف رى ،تمام آنها را آتش زد.

359

همچنين ابو منصور بن مافنه ،وزير ابو كاليجار ،كتابخانهاى در فيروزآباد داير كرد كه هفت هزار جلد كتاب داشت.

361

در سال  ،383اوّلين «دار العلم» كه مشابه مدارس نظاميه بغداد بود ،به همت شاپور فرزند اردشير ،وزير بهاء الدوله ،تأسيس
شد و آن را با كتابخانه بزرگى كه داشت ،وقف عالقهمندان كسب دانش كرد 361.اين دار العلم ،داراى صد نسخه قرآن

خوش خط و ده هزار و چهارصد مجلّد كتاب بود كه غالبا به خطّ مؤلّف ،نوشته شده بود.
اين فعّاليتها و خدمات فرهنگى كه در سايه سياستها و حمايتهاى امراى آل بويه به انجام رسيد ،سبب رونق دانش شد،
آنچنانكه مسكويه در اين زمينه مىگويد :دانشهاى مرده ،زنده شد ،مردان آن -كه پراكنده بودند -گرد آمدند ،جوانان به
آموختن ،و پيران به آموزش دادن پرداختند  ،ذوقها به جوش آمد ،بازار كساد دانش ،رونق گرفت و هزينه سنگين اين كارها،
همه از بيت المال پرداخت مىشد.

362

 .6 -2خدمات اجتماعى
آل بويه در كنار خدمات فرهنگى ،اقداماتى نيز براى آبادانى قلمرو خود انجام دادند .هرچند
ص76 :
اين خدمات به گستردگى تالشهاى فرهنگى آنان نبود؛ اما همان مقدار نيز قابل توجّه است.
بيشتر اين اقدامات ،مرهون توجّه و تالشهاى عضد الدوله بوده است كه از اين جهت ،حكومت او را نسبت به ديگر امراى آل
بويه ممتاز كرده است .خالصهاى از اين اقدامات از اين قرار است:
الف) امنيت

 .)2 ( 357همان ،ص .278
 .)3 ( 358مرآة الجنان و عبرة اليقظان ،ج  ،2ص 318؛ همچنين ،ر .ك :أحسن التقاسيم فى معرفة األقاليم ،ج  ،2ص .583
 .)4 ( 359المنتظم  ،...ج 15؛ ص  .196ابن جوزى مىگويد :وقتى كسى را مىخواستند به دار آويزند ،كتابها را به زير پاى او مىگذاشتند و به آتش مىكشيدند.
 .)5 ( 361همان ،ج  ،15ص 282؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،8ص .253
 .)6 ( 361المنتظم  ،...ج  ،14ص 366؛ همان ،ج  ،7ص 464؛ البداية و النهاية ،ج  ،11ص .333
 .)7 ( 362تجارب األمم ،ج  ،6ص .482 - 481

پايه و اساس آبادانى هر جامعهاى به وجود بستر امنيتى آن بستگى دارد .مهمترين موضوعى كه در قرن چهارم و پنجم هجرى
امنيت اجتماعى را از بين برده بود ،اختالفات فرقه اى و جنگهاى امراى محلّى بود ،بهطورى كه وقتى معزّ الدوله و عضد الدوله
وارد بغداد شدند ،با شهرى نيمسوخته و ويران روبهرو شدند.

363

تعصّبات شديد فرقهاى و مذهبى ميان اهل تسنّن و تشيّع از يكسو ،و حنبليان و حنفيان از ديگرسو ،نقش مهمّى در برهم زدن
امنيت داشت ،بهطورى كه گاه ،مساجد و محلّههاى بغداد به آتش كشيده مىشد و حتّى عدّهاى كشته مىشدند.

364

در اين آشوبها« ،عيّاران بغداد» -كه گروهى هتّاك بودند -با سوءاستفاده از اوضاع ،به اموال و خانههاى مردم ،دستبرد
مىزدند و گاه محلّهها و بازار را آتش مىزدند و اين ،سبب تورّم مىشد.

365

وقتى عضد الدوله وارد بغداد شد ،يكى از سياستهاى مهمّى كه در پيش گرفت ،سياست ايمنسازى محيط بغداد بود .وى در

اين زمينه تالش فراوانى كرد ،از جمله قصهخوانان و به تعبير ابن كثير ،نابخردان از اهل تسنّن 366را كه با طرح مباحث
اختالفبرانگيز در تحريك و دامن زدن به اختالفات فرقهاى نقش مهمّى ايفا مىكردند ،از اينگونه كارها بازداشت.
ص77 :

عضد الدوله ،گرچه خود به شيعه معتقد بود؛ امّا به خوبى مىدانست اين اختالفات ،عالوه بر اينكه مشكلى از جامعه را حل
نمى كند ،بلكه امنيت آن را نيز به خطر خواهد انداخت .از اينرو ،با اينكه به علماى شيعه ،از جمله شيخ مفيد ،احترام
مى گذاشت ،ولى برخى از علماى اماميه ،زيدى و نيز اهل سنّت ر ا به شهرهاى ديگر تبعيد نمود و يا آنان را از مقام خود ،عزل
كرد 367.نمونه آن ،تبعيد پدر سيّد مرتضى به شيراز است و يا عزل قاضى تنوخى كه حنفى متعصبّى بود و بر شافعيان بسيار

سخت مىگرفت.

368

 .)1 ( 363تجارب األمم ،ج  ،6ص .477
 .)2 ( 364الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص  .331منازعات برخى از مذاهب اهل تسنّن باهم ،كمتر از نزاع ميان اهل سنّت و شيعيان نبود ،بهطورى كه درگيرى شديد
ميان حنفيان و شافعيان ،سبب شده بود تا اين دو فرقه ،در دو منقطه جدا از هم در رى زندگى كنند .همين موضوع ،يكى از داليل پيشرفت شيعه در اين شهر بوده
است( ر .ك :تاريخ تشيّع در ايران ،ج  ،2ص .)499
 .)3 ( 365تاريخ بغداد ،ص  .32عبد العزيز دورى بر اين باور است كه نهضت عيّاران در نتيجه وضع زندگى دشوار آنها و هرج و مرج سياسى بود و قيام آنان بر ضدّ
توانگران و فرمانروايان صورت مىگرفت .به همين دليل ،فعّاليتهاى آنان ب يش از همه متوجّه توانگران ،بازاريان ،دستگاه انتظامى و اشراف بود( همان ،ص - 31
.)32
 .)4 ( 366البداية و النهاية؛ ج  ،11ص .348
 .)1 ( 367احياى فرهنگى در عهد آل بويه ،ص .81
 .)2 ( 368الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص  .411 - 391البته اين بدان معنا نيست كه عضد الدوله ،سياست سركوب رهبران فرقههاى مذهبى را در پيش گرفته بود؛
چراكه اين ،خود موجبات تنش در جامعه را فراهم مىساخت؛ بلكه او از طرح مباحث بيهوده از طرف بىخردان و نيز از اقدامات خشونتآميز افراطيان جلوگيرى
نمود؛ وگرنه دوران عضد الدوله در مباحثه و مناظره مسائل كالمى ،فلسفى و ديگر علوم ،يكى از دورانهاى درخشان تمدّن اسالمى است و سياست تسامح و تساهل

از اقدامات عضد الدوله برمىآيد كه براى او ميان كسانى كه اقدام به برهم زدن امنيت مىكردند ،فرقى قائل نبود و آن فرد يا
گروه را از هر فرقه و مذهبى كه مىبود ،تأديب مىكرد.
از همينرو ،در ماجراى درگيرى مسلمانان با مجوسيان شيراز -كه اموال مجوسيان به غارت رفت -عضد الدوله ،گروهى را
براى آرام كردن اوضاع و تأديب مسلمانان و بازگرداندن اموال غارت شده ،به شيراز فرستاد 369.نتيجه اين تالشهاى او و
برخى ديگر از امراى آل بويه از جمله معزّ الدوله ،ركن الدوله و بهاء الدوله ،بازگرداندن آرامش به قلمروشان بود.

371

ب) آبادانى
پيش از اين گفتيم كه بيشتر خدمات آل بويه به دوران حكومت عضد الدوله بازمىگردد .اين خدمات ،از آنچنان اهميّتى
برخوردار بوده كه مورد ستايش مورّخان و جغرافىدانان قرار گرفته است.
با اينكه تعصّب مقدسى در جاى جاى كتابش أحسن التقاسيم ،مشهود است و هرجا
ص78 :
توانسته از آل بويه ،بهخصوص عضد الدوله به بدى ياد كرده؛ 371امّا خدمات ارزنده و قابل توجّه او را ستوده است.

372

بيشتر گزارشها حكايت از آبادانى بغداد و شيراز دارد .مسكويه رازى كه خود از نزديك ،شاهد اين تالشها بوده ،گزارش نسبتا

مفصّلى از آبادانى اين شهرها ارائه داده است 373.با توجّه به مجموع گزارشها ،خالصهاى از اين تالشها و خدمات كه در
شهرهاى مختلف انجام گرفته ،ارائه مىشود.
خدمات عضد الدوله در بغداد ،مركز خالفت ،بسيار بود .مسكويه ،شهر بغداد را پيش از اقدامات عضد الدوله به شهر

نيمسوخته و نيمهويران كه به صورت تپّهاى درآمده بود ،توصيف كرده است 374.او در سال  369ق ،تصميم به آبادسازى بغداد

وى در اين جهت بوده است .سجستانى به فضاى بسيار مطلوب علمى كه در آن ،هر فرقهاى بدون تقيّه مىتوانست عقايد خود را مطرح كند ،اشاره كرده و از عضد
الدوله ،ستايش و تمجيد نموده است (.صوان الحكمة ،ص  .)386در ادامه اين سياست ،برخى از علماى اديان ديگر از نزديكان او بودند و نصر بن هارون نصرانى
يكى از وزراى او بود كه عضد الدوله به او مبلغ زيادى داد تا با آن به فقرا و كليساهاى مسيحيان رسيدگى كند؛( تجارب األمم ،ج  ،6ص .)482
 .)3 ( 369الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص .391
 .)4 ( 371تجارب األمم ،ج  ،6ص 341؛ المنتظم  ،...ج  ،15ص  33و 37؛ احياى فرهنگى در عهد آل بويه ،ص  76و .81
 .)1 ( 371أحسن التقاسيم فى معرفة األقاليم ،ج  ،1ص  338و ج  ،2ص .669
 .)2 ( 372همان ،ج  ،2ص .615
 .)3 ( 373تجارب األمم ،ج  ،6ص .482 - 477
 .)4 ( 374همان ،ص .477

گرفت .وى ابتدا به تعمير و بازسازى مساجد جامع و سپس ديگر مساجد ،همّت گماشت و هزينه سنگينى براى اين كار صرف
كرد.

375

از مهمترين خدمات اجتماعى عام المنفعهاى كه عضد الدوله به سال  371و يا  372در بغداد انجام داد ،ساختن بيمارستان

بزرگ عضدى است 376كه وى براى تجهيز آن 24 ،پزشك ماهر كه در دوران خود ،سرآمد پزشكان به شمار مىرفتند ،بدانجا

آورد؛ كسانى چون جبرئيل بن عبيد اللّه بن بختيشوع ،ابو يعقوب اهوازى و هارون بن صاعد صابئى 377.همچنين ،مقدار زيادى

دارو و وسايل و تجهيزات براى آن بيمارستان فراهم نمود.

378

عضد الدوله براى زيباسازى شهر ،دستور داد خانههاى مخروبه بازمانده از جنگها بازسازى شود و به كسانى كه توانايى مالى
نداشتند ،وام داد و زمينهاى زيادى را به بوستانهاى تفريحى تبديل كرد و باغهاى رهاشدهاى را كه ويرانه و النه سگان و
جايگاه خاكروبه و مردار شده بود ،با سبزه و گل ،آباد كرد .به گفته مسكويه ،اين گلها از فارس و ديگر شهرها به بغداد آورده
مىشد .همچنين نهرهاى زيادى كه خشك شده و به زير خاك رفته بود ،اليروبى كرد و آب در آنها جارى شد .نيز راهها و
پلهاى زيادى ساخت.

379

ص79 :
افزون بر بغداد ،آل بويه اقدامات عمرانى مهمّى در شهرهاى ديگر انجام دادند .سدّ عظيم «بند امير» يا «بند عضدى» بر

رودخانه كر (واقع در حدّ فاصل شيراز و اصطخر) كه سبب رونق كشاورزى آن منطقه شد 381و نيز سدّى در اصطخر

381

و

سرايى براى سمساران در كازرون 382و ارتباط نهر اهواز و نهر دجله (رود كارون و اروندرود) با ايجاد نهرى به طول 24

 .)5 ( 375همان ،ص .478 - 477
 .)6 ( 376المنتظم  ،...ج  ،14ص 289؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص 411؛ تاريخ الحكماء ،ص 215؛ النجوم الزاهرة ،ج  ،4ص .141
 .)7 ( 377تاريخ الحكماء ،ص  584 ،548 ،544 ،543 ،541 ،461 ،459 ،326 ،215و .587
 .)8 ( 378المنتظم  ،...ج  ،14ص 289؛ الكامل فى التاريخ ج  ،7ص .411
 .)9 ( 379تجارب األمم ،ج  ،6ص .479 - 477
 .)1 ( 381مستوفى ،حمد اهلل ،نزهة القلوب ،ص  124 ،115 ،119و 219؛ أحسن التقاسيم  ،...ج  ،2ص  .661اصطخرى مىگويد از سدّ عظيمى كه قيصر روم به
دستور شاپور ذو األكتاف بر روى آب شوشتر ساخته بود ،محكمتر نبود؛ امّا مستوفى مىگويد بند امير عضد الدوله از سدّ شوشتر محكمتر بوده است (.نزهة القلوب،
ص .)119
 .)2 ( 381نزهة القلوب ،ص .132
 .)3 ( 382أحسن التقاسيم فى معرفة األقاليم ،ج  ،2ص .646

كيلومتر (چهار فرسنگ) 383و ساختن بازارى در رامهرمز 384و بازسازى و تجديد پلها و مساجد و ديگر امور عام المنفعه ،از
جمله خدمات اجتماعى آنان بوده است.

385

عضد الدوله ،كاروانهاى حاجيان را از پرداخت ماليات ،معاف كرد و در هر منزلگاهى براى آنان آبشخور ساخت .چاههاى
زيادى را حفر كرد و چشمههاى خشك را به آب رسانيد ،پرده كعبه را تهيه مىكرد ،براى حفاظت شهر مدينه ،بارويى دور آن
ساخت و به مجاوران شهر و بينوايان آن رسيدگى كرد ،خواربار ايشان را از راه دريا و خشكى تأمين نمود و همين خدمات
اجتماعى را براى زيارتگاههاى نجف ،كربال و كاظمين نيز انجام داد.

386

عضد الدوله ،در اوج قدرت ،در كنار خدمات رفاهى در شهرها ،به وضعيت روستائيان نيز توجّه مىكرد ،بدينسان كه روستاها
را به نمايندگانى امين سپرد تا به وضع آنها ،ر سيدگى كنند و بازرسانى بر آنان گماشت تا بر كارهايشان نظارت كنند .وى

فرمان داد زمان گرفتن خراج را از هنگام پيش از درو غلّه به نوروز معتضدى (خردادماه) 387به تأخير اندازند .اين موضوع
براى كشاورزان ،بسيار مهم بود؛ زيرا تا پيش از اين ،دولت ،خراج را در ايّام نوروز ايرانى مىستاند ،در حالىكه محصول
نرسيده بود و مردم ،مجبور بودند از ديگران وام بگيرند و يا محصول خود را پيشفروش كنند.

388

متأسّفانه ،پس از عضد الدوله ،آبادانى جز در موارد اندك ،متوقّف شد .در سال  383ق،
ص81 :
بهاء الدوله پلى در سوق الثالثاء 389ساخت 391و در سال  413ق ،مؤيّد الملك ابو على رخجى ،وزير مشرّف الدوله،

بيمارستانى در واسط تأسيس كرد 391.درباره شرف الدوله نيز گفتهاند به انجام دادن كارهاى خير ،رغبت داشت و سنّت

مصادره اموال را برداشت.

392

 .)4 ( 383همان ،ص .626
 .)5 ( 384همان ،ص .617
 .)6 ( 385تجارب األمم ،ج  ،6ص  338و 479 - 477؛ أحسن التقاسيم فى معرفة األقاليم ،ج  ،2ص  661 ،614 - 613و .666 - 663
 .)7 ( 386نزهة القلوب ،ص  12و 32؛ تجارب األمم ،ج  ،6ص  .481ابن زهرة مىگويد «:عضد الدوله ،بارگاه على( ع) را ساخت كه تا سال  753ق برپا بوده
است( ر .ك :غاية االختصار فى بيوتات العلوية المحفوظة من الغبار ،ص .)161
 .)8 ( 387درباره نوروز معتضدى و تاريخچه آن ،ر .ك :تجارب األمم ،ج  ،6ص  481با توضيحات علينقى منزوى.
 .)9 ( 388تجارب األمم ،ج  ،6ص .481
 .)1 ( 389مكانى است در بغداد و پيش از آنكه منصور عبّاسى بغداد را بنا كند ،مردم كلواذى و اين منطقه ،ماهانه ،سهشنبهاى را در اينجا بازار راه مىانداختند؛ بدين
مناسبت ،اين منطقه« سوق الثالثاء» ناميده شد( معجم البلدان ،ج  ،3ص .)283
 .)2 ( 391المنتظم ،ج  ،14ص 366 - 365؛ البداية و النهاية ،ج  ،17ص .356
 .)3 ( 391همان ،ج  ،15ص .153
 .)4 ( 392همان ،ج  ،14ص .341

پيش از اين نيز معزّ الدوله ،نهرهاى رفيل و بادوريا 393را مرمّت و بازسازى كرد و حتّى خود در اين كار ،مردم را همراهى كرد

و با اين اقدام ،وضع زندگى آنها را بهبود بخشيد 394.وى در بغداد نيز مىخواست بيمارستانى بسازد؛ ولى پيش از آن

درگذشت 395.همچنين با فرستادن وزير خود مهلبى به اهواز و بصره و اقدامات مهمّى كه در آنجا انجام داد ،موجب آبادانى
اين دو شهر شد 396.به سبب اين تالشها ،مردم معزّ الدوله را دوست مىداشتند 397.صمصام الدوله نيز براى دفع دشمنان دور
شيراز ،بارويى ساخت.

398

خالصه
آل بويه ،از جمله نخستين دولت قدرتمند شيعه است كه از سال  328تا  446ق ،به مدّت نزديك به يك قرن و نيم توانست
در حوزه جغرافيايى ايران و عراق بر خالفت عبّاسى تسلّط كامل داشته باشد .مؤسّسان اين دولت ،سه برادر بويهى :يعنى على
عماد الدوله ،حسن ركن الدوله و احمد معزّ الدوله بودند كه از خطّه شمال ايران برخاسته بودند .آنان ،ابتدا از فرماندهان ماكان
بن كاكى بودند كه با مرداويج بن زيار مىجنگيدند؛ ولى پس از شكست خوردن ماكان به مرداويج پيوستند .آنان با وحدت و
همكارى بسيار زياد و نيز با توجّه به گرايش به تشيّع ،توانستند مرداويج را كنار گذاشته ،ابتدا بر فارس و جنوب ايران ،و
سپس بر رى ،قم ،اصفهان ،كرمان و از شمال تا مرزهاى قلمرو سامانيان تسلّط پيدا كنند و پس از آن،
ص81 :
دامنه حكمرانى خود را به عراق توسعه دهند و خالفت عبّاسى را چنان در يد قدرت خود بگيرند كه تنها اسم و رسمى از آن
باقى بگذارند .آل بويه ،خليفه را براساس مصالح خود از خالفت عزل مىكردند و حتّى او را كور كرده يا مىكشتند و خليفه
ديگرى نصب مىكردند؛ امرى كه در حكومتهاى نيمه مستقل ايرانى پيش از آنان ،هيچ سابقه نداشت .در نتيجه ،با قدرتى كه
داشتند ،توانستند نقش مهمّى در توسعه و گسترش تشيّع در قرن چهارم و پنجم در اين مناطق داشته باشند .قدرتمندترين
حكمران آل بويه ،عضد الدوله بود .متأسّفانه ،پس از او به علّت اختالفات و جنگهاى داخلى ميان امراى آل بويه ،زمينههاى
سقوط دولت آنان فراهم شد تا اينكه سلطان محمود غزنوى توانست طومار اين دولت بزرگ شيعى را درهم پيچيده ،به عمر
آنان پايان دهد.

 .)5 ( 393دهستانى است از شهرها و بخشهاى واقع در غرب بغداد .به اين دهستانها« طسوج» مىگفتند .ياقوت مىگويد:
در روزگار ما ،بادوريا از شهركهاى نهر عيسى بن على است (.معجم البلدان ،ج  ،2ص  .)317براى اطّالع بيشتر از كيفيت تقسيمات شهرى و استانى در قديم ،ر.
ك :األنساب ،ماده« طسوج».
 .)6 ( 394تجارب األمم ،ج  ،6ص .211 - 211
 .)7 ( 395المنتظم  ،...ج  ،14ص .175
 .)8 ( 396همان ،ج  ،6ص  164 - 163و .168 - 167
 .)9 ( 397همان ،ص .211
 .)11 ( 398نزهة القلوب ،ص .114

به يقين ،دولت آل بويه در عرصه هاى فرهنگى ،سياسى و اجتماعى در ايران و عراق توانست خدمات بسيار قابل توجّهى
انجام دهد .از نظر سياسى ،هرچند اين دولت به مذهب تشيّع گرايش داشت و حتّى مىخواست خالفت عبّاسى را برچيده،
دولتى علوى بر روى كار آورد؛ امّا ظهور اين دولت قدرتمند در ايران و عراق ،در كنار دو دولت بزرگ و قدرتمند ديگر
شيعه ،يعنى حمدانيان و فاطميان ،سبب شكوه و عظمت جهان اسالم در برابر خطرهاى خارجى شد .از نظر فرهنگى به دليل
اينكه بيشتر حاكمان آل بويه ،خود از اهل علم و دوستدار آن بودند ،نهتنها به علماى شيعه كه با توجّه به سياست كل نگرشان
بلكه به همه علماى اسالم از فرق و مذاهب مختلف و حتّى غيرمسلمان ،توجّه خاص نموده ،زمينههاى رشد و توسعه و
بالندگى آنان را فراهم كردند ،بهطورى كه مسكويه از اوضاع و شرايط به وجود آمده ،به «زنده شدن علم» تعبير كرده و
سجستانى ،آزادى عقيده را آن اندازه بيان مىكند كه علماى هر فرقه بدون تقيّه مىتوانستند به بيان عقايد خود بپردازند .رشد
كتاب و كتابخانه و تأسيس رصدخانهها ،از جمله اين خدمات علمى و فرهنگى است و به يقين مىتوان گفت كه حكومت آل
بويه ،نقش بسيار مهمّى در به ثمر رسيدن تمدن شكوهمند جهان اسالم در قرن چهارم و پنجم هجرى داشته است.
از نظر اجتماعى نيز نقش اين خاندان حكومتگر شيعى بسيار مهم است .ايجاد امنيت داخلى و نيز راهها و آبادانى در شهرها و
حتّى شهركها و روستاها ،ايجاد بيمارستان ،سد سازى ،پلسازى ،حفر چاه در راهها ،مرمّت نهرها ،فراهم نمودن اسباب
آسايش و راحتى كاروانهاى حج ،تعميرات اساسى در حرمين شريفين و شهرهاى مقدّس كاظمين ،كربال و نجف ،از فعّاليتهاى
اجتماعى آنان بوده است.
ص82 :
محورهاى مطالعاتى
 .1با توجّه به قدرت آل بويه و تسلّط كامل آنان بر خالفت عبّاسى ،چرا نتوانستند يا نخواستند دستگاه خالفت عبّاسى را
براى هميشه برچينند؟
 .2در حالى كه سه دولت قدرتمند شيعه ،يعنى آل بويه ،حمدانيان و فاطميان ،همزمان در ايران ،عراق ،شام و مصر حاكم شده
بودند ،چرا نتوانستند به يك وحدت كلّى برسند؟
 .3با توجّه به ايرانى بودن حكومت آل بويه ،چرا نتوانستند حاكميت خود را بر بخشهاى سنّىنشين ايران و پيرو خالفت
عبّاسى توسعه دهند؟
 .4نقش آل بويه در وحدت و تقريب بين المذاهب چگونه بود؟
 .5جايگاه اقليتهاى مذهبى در دولت آل بويه و واكنش فقها در اينباره چگونه بود؟
ص83 :

فصل سوم دولت اسماعيليان
 .1پيدايش مذهب اسماعيلى
فرقه اسماعيليه ،يكى از فرقههاى شيعه است كه پس از امام صادق (ع) ،به امامت فرزند بزرگ آن حضرت ،يعنى اسماعيل،
معتقد شدند .با اينكه اسماعيل در زمان حيات پدر از دنيا رفت و امام صادق (ع) ،بارها به امامت كوچكترين فرزند خود،
امام موسى بن جعفر (ع) تصريح كرده بود؛ امّا عدّه اى از شيعيان نپذيرفتند و براساس فرضيه امامت فرزند بزرگ ،اسماعيل را
امام دانستند و خود نيز به دو گروه تقسيم شدند:
گروهى از آنان ،مدّعى شدند چون امامت اسماعيل از طرف پدر ،ثابت است و امام ،جز حق چيزى نمىگويد ،پس معلوم
مىشود اسماعيل ،در حقيقت نمرده و «قائم» ،اوست .به اين دسته« ،اسماعيليه خالصه» مىگويند.
گروهى ديگر بر اين باور بودند كه امام صادق (ع) پس از اسماعيل ،محمّد بن اسماعيل ،نوه خود را به امامت منصوب كرد؛
زيرا كه امامت ،از برادر به برادر ديگر منتقل نمىشود و اين موضوع ،تنها درباره امام حسن و امام حسين (ع) صدق مىكرده
است .به همين دليل ،با وجود امام سجّاد (ع) ،امامت به محمّد بن حنفيه نرسيد .اين فرقه به مناسبت نام مؤسّس آن مبارك-
كه از موالى اسماعيل بن جعفر بود -به «اسماعيليه مباركيه» شهرت يافتهاند.

399

 .1 -1فاطميان مصر
خلفاى فاطمى مصر ،از پيروان فرقه اسماعيليه مباركيه بودند كه تا اواخر قرن سوم هجرى،
ص84 :
دعوت خود را به صورت پنهانى دنبال مىكردند و خليفه فاطمى نيز در خفا به سر مىبرد تا اينكه عبيد اللّه المهدى در ذى

الحجّه سال  291ق ،در سجلماسه دعوت خود را ظاهر كرد 411و سپس در شمال افريقا ،حكومت مستقلى را تشكيل داد.

اوّلين داعيان اسماعيلى در مغرب ،عبد اللّه بن على بن احمد حلوانى و ابو سفيان ،حسن بن قاسم بودهاند 411.پس از مرگ آن

دو ،حسين بن احمد بن محمّد بن زكريا (ابو عبد اهلل شيعى) 412از طرف ابن حوشب ،داعى بزرگ اسماعيليان در يمن ،مأمور
فعّاليت در مغرب شد.
399

413

(  .)1نوبختى ،حسن بن موسى ،فرق الشيعة ،ص 69 - 67؛ اشعرى قمى ،سعد بن عبد اهلل ،المقاالت و الفرق ،ص 83 - 81؛ اشعرى ،ابو الحسن ،على ابن

اسماعيل ،مقاالت اإلسالميّين و اختالف المصلّين ،ص 27 - 26؛ شهرستانى ،محمد بن عبد الكريم ،الملل و النحل ،ج  ،1ص  .149ايوانف به استناد نظريه ابو يعقوب
سجستانى در اثبات النبوات ،بر اين عقيده است كه مبارك ،نام خود اسماعيل بوده است .اين مطلب در نامه عبيد اللّه مهدى ،بنيانگذار دولت فاطميان مصر به
اسماعيليان يمن كه در كتاب الفرائض و حدود الدين تأليف جعفر بن منصور درج شده نيز تأكيد شده است( تاريخ و عقايد اسماعيليه ،ص .)115 - 114
 .)1 ( 411مقريزى ،تق ى الدين احمد بن على ،اتّعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطميين الخلفاء ،ج  ،1ص .54

ابو عبد اللّه با كمك حاجيان قبيله كتامه در سال  281و يا  288ق ،وارد سرزمين كتامه شد و توانست با همراه كردن بربرها،
دولت اغالبه را كه دولت دستنشانده عبّاسيان در مغرب بود ،از ميان بردارد .آنگاه ،عبيد اللّه المهدى را به مغرب دعوت

كرد 414.وى نيز به همراه پسرش ابو القاسم ،در لباس تاجران از سلميه به سوى مغرب حركت كرد و پس از پشت سر گذاشتن
حوادث مختلفى كه از آنجا تا سجلماسه برايش پيش آمد ،وارد آن شهر شد و توسط يسع بن مدرار حاكم سجلماسه ،دستگير

و زندانى شد 415.در سال  296ق ،ابو عبد اللّه شيعى به سجلماسه حمله كرد و با به تصرّف درآوردن آن شهر و براندازى
حكومت بنى مدرار ،عبيد اللّه و پسرش را نجات داده ،به مغرب آورد و حكومت فاطميان در شمال افريقا شكل گرفت.

416

فاطميان تا سال  358ق ،نتوانستند بر مصر تسلّ ط يابند؛ امّا با ضعيف شدن اخشيديان در مصر ،جوهر سيسيلى ،سردار بزرگ

فاطميان ،توانست آن را در سال  358ق ،فتح كرده ،شهر قاهره را بنا كند 417.وى با تأسيس دار الضرب ،سكّه به نام معز لدين
اللّه زد و در اذان« ،حىّ على
ص85 :

خير العمل» و در نماز« ،بسم اللّه» به جهر گفته شد 418و تا زمانى كه دولت فاطميان به دست صالح الدين ايّوبى منقرض
نشده بود ،اين ذكر در اذان مرسوم بود.

419

در سال  359ق ،دمشق نيز به تصرّف فاطميان درآمد و در روز جمعه ،بيستم شعبان ،در مسجد عتيق به نام المعز خطبه

خوانده شد 411.با آمدن المعزّ لدين اللّه به قاهره در روز سه شنبه هفتم رمضان سال  362ق ،اوّلين دولت فاطميان در مصر
شكل گرفت.

411

 .)2 ( 411ابو حنيفه ،نعمان بن محمد ،افتتاح الدعوة ،ص  .31 - 26بنا بر روايتى كه جاى تأمّل بسيار دارد .اين دو از طرف امام صادق( ع) در سال  145ق ،به
افريقا رفتند (.ر .ك :همان).
 .)3 ( 412وى به« محتسب» و« معلّم» مشهور بود( ر .ك :ابن خلدون ،عبد الرحمان بن محمد ،تاريخ ابن خلدون ،ج  ،4ص .)41
 .)4 ( 413همان ،ص .34 - 31
 .)5 ( 414همان ،ص 47؛ اتّعاظ الحنفاء  ،...ج  ،1ص .61 - 55
 .)6 ( 415اتّعاظ الحنفاء  ،...ج  ،1ص .62 - 61
 .)7 ( 416افتتاح الدعوة ،ص 279؛ تاريخ ابن خلدون ،ج  ،4ص  15و 47 - 41؛ صنهاجى ،محمد بن على ،تاريخ فاطميان( أخبار ملوك بنى عبيد و سيرتهم) ،ص
26؛ اتّعاظ الحنفاء  ،...ج  ،1ص  .66 - 65عبيد اللّه مهدى ،پس از چهل روز توقّف در سجلماسه در ربيع األوّل سال  297ق راهى رقاده شد( همان).
 .)8 ( 417ابن عبد البر ،عبد اهلل بن عبد الظاهر ،الروضة البهية الزاهرة فى خطط المغربة القاهرة ،ص 13 - 9؛ ابن اثير ،على بن ابى كرم الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص
319؛ تاريخ ابن خلدون ،ج  ،4ص 15؛ مقريزى ،احمد بن على ،الخطط المقريزية ،ج  ،1ص  331و .361
 .)1 ( 418صنهاجى ،تاريخ فاطميان ،ترجمه حجت اهلل جودكى ،ص 66؛ اتعاظ الحنفاء  ،...ج  ،1ص  115و .121
 .)2 ( 419الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص 311؛ تاريخ ابن خلدون ،ج  ،4ص .61
 .)3 ( 411همان ،تاريخ فاطميان ،ص .65
 .)4 ( 411اتّعاظ الحنفاء  ،...ج  ،1ص 134؛ النجوم الزاهرة  ،...ج  ،2ص .66

به سبب اختالفاتى كه ميان قرامطه بحرين و فاطميان از زمان عبيد اللّه مهدى بروز يافته بود ،خليفه عبّاسى با تحريك حسن
بن احمد اعصم ،رئيس قرامطه بحرين ،و هميارى كافوريان و اخشيديان و برخى ديگر ،از سال  361تا  363ق ،دست به
حمالتى بر ضدّ فاطميان زدند و با اينكه توانستند تا نزديكى قاهره پيشروى كنند؛ ولى جوهر سيسيلى آنها را شكست داد و
حسن اعصم به بحرين فرار كرد.

412

در سال  362ق ،اسكندريه نيز به تصرّف فاطميان درآمد 413.در زمان خالفت ابو منصور نزار ،عزيز باللّه 414،مراسم عزادارى
روز عاشورا براى نخستين بار در مصر ،برپا شد و تا پايان خالفت فاطميان ادامه يافت.

415

پس از او پسرش حاكم بأمر للّه ،به خالفت رسيد كه در شب هفدهم شوّال سال  ،411به طرز مرموزى كشته شد.

416

در زمان ابو الحسن الظاهر 417،در شام ،فلسطين و حلب ،شورشى با همكارى صالح بن مرداس ،سنان بن عليان و حسان بن
مفرّج به پا خاست .گرچه اين شورش سركوب شد؛ اما اين مرداس توانست در حلب ،دولت مستقل «مرداسيان» را تأسيس
كند.

418

ص86 :
اوج اقتدار فاطميان بين سالهاى  427و  451ق ،در زمان خالفت المستنصر بود؛ 419ولى خالفت فاطميان ،پس از انشعاب
بزرگى كه پس از مستنصر در ميان اسماعيليان به وجود آمد و به دو فرقه بزرگ «مستعلويه» و «نزاريه» تقسيم شدند ،رو به
انقراض رفت تا اينكه پس از فراز و نشيبهايى كه ميان وزراى آنان به وقوع پيوست ،دولت فاطميان مصر پس از  282سال
خالفت ،با سرنگونى آخرين خليفه فاطمى عاضد لدين اللّه ،به دست سردار بزرگ جنگهاى صليبى ،صالح الدين ايوبى ،در
سال  565ق ،منقرض شد.

421

 .2پيدايش اسماعيله نزارى در ايران
 .)5 ( 412الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص  327 - 326و 344 - 343؛ اتّعاظ الحنفاء  ،...ج  ،1ص  127و 212؛ النجوم الزاهرة  ،...ج  ،2ص  62 ،58و .74
 .)6 ( 413تاريخ فاطميان ،ص .69
 .)7 ( 414وى در  21سالگى به خالفت رسيد.
 .)8 ( 415النجوم الزاهرة  ،...ج  ،4ص 126؛ الخطط المقريزية ،ج  ،1ص .431
 .)9 ( 416الكامل فى التاريخ ،ج  ،5ص 649؛ النجوم الزاهرة  ،...ج  ،4ص .192
 .)11 ( 417ابو الحسن الظاهر إلعزاز دين اللّه بن ابو على منصور الحاكم بأمر اللّه(  427 - 359ق) ،چهارمين خليفه فاطميان كه پس از كشته شدن پدرش در شوّال
 421به خالفت رسيد.
 .)11 ( 418الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص .261
 .)1 ( 419خالفت مستنصر از شعبان  427تا  487ق ،به مدت شصت سال بوده است .صنهاجى مىگويد «:نام وى بر همه منبرها از غرب اطلس تا درياى سرخ و
يمن ،حجاز ،بغداد و موصل شنيده مىشد( تاريخ فاطميان ،ص .)95
 .)2 ( 421تاريخ ابن خلدون ،ج  ،4ص 15؛ تاريخ فاطميان ،ص .118

حسن صبّاح ،آغازگر حركت اسماعيليه نزارى در ايران است .از پيشينه وى ،اطّالع چندانى در دست نيست؛ امّا بنا بر آنچه در

زندگىنامهاش آمده است 421،اصل وى از حميريان يمن بوده 422و پدرش على ،پس از مهاجرت به كوفه از آنجا به قم و
سپس به رى نقل مكان كرد و در آنجا بود كه حسن ،متولّد شد.

423

با نگاهى به خاستگاه حسن صبّاح و نيز تصريح خود او به دست مىآيد كه وى و خانوادهاش از شيعيان اثنا عشرى بودهاند

424

و به همين دليل ،حاكم رى ابو مسلم رازى به پدرش «رافضى» مىگفته و دشمنى خاصّى با او داشته است 425.بنابراين ،اينكه
پدرش براى رفع اتّهام رفض ،وى را براى تحصيل نزد امام موفّق نيشابورى ،مقتداى اهل سنّت و جماعت به نيشابور فرستاده
باشد و نيز موضوع گردهم آمدن سه يار دبستانى (حسن صبّاح ،خواجه نظام الملك و عمر خيّام) و پيمان افسانهاى آنان مبنى
بر دستگيرى هريك از ديگرى به
ص87 :
هنگام دستيابى به منصب و مقام ،صحيح به نظر نمىرسد 426.برخى از محقّقان ،اين داستان را افسانهاى و با ادلّه تاريخى،
غيرواقعى دانستهاند.

427

 .2 -1پيوستن حسن صبّاح به آيين اسماعيلى
عصر حسن صبّاح ،همزمان با فعّاليت گسترده داعيان فاطمى در ايران بود 428.در اين ميان ،حسن صبّاح با چند نفر از داعيان
اسماعيلى به نامهاى اميره ضرّاب ،ابو نجم سراج و مؤمن ،كه از طرف عبد الملك عطاش (حجّت اسماعيليان در اصفهان)
نيابت داشت ،ارتباط برقرار كرد و پس از مباحثات و مناظراتى درباره امامت ،به آيين اسماعيلى درآمد.

429

 .)3 ( 421اين زندگىنامه را حسن صبّاح وقتى كه در قلعه الموت بوده ،نگاشته كه به« سرگذشت سيّدنا» معروف است و پس از تسخير قلعه الموت ،اين كتاب به
دست وزير هالكو ،خواجه عطا ملك جوينى افتاد و اساس اطّالعات ،تاريخ جهانگشاى جوينى درباره اسماعيليان همين كتاب بوده است.
 .)4 ( 422نسب او را چنين گفتهاند :حسن بن على بن محمّد بن جعفر بن حسين بن محمّد بن صباح حميرى (.عطا ملك ،جوينى ،تاريخ جهانگشاى جوينى ،ج ،3
ص  .)188امّا خواجه نظام الملك ،چنين انتسابى را با اشاره رد كرده ،مىگويد «:مردم خراسان خصوصا اهالى طوس مىگفتند پدران او از روستاهاى اين واليات
بودهاند (.مير خواند ،محمد بن سيد برهان الدين ،تاريخ روضة الصفا ،ج  ،4ص .)211 - 199
 .)5 ( 423تاريخ جهانگشاى جوينى ،ج  ،3ص .187
 .)6 ( 424همان ،ص .188
 .)7 ( 425ر .ك :تاريخ روضة الصفا ،ج  ،4ص .211 - 199
426

(  .)1فضل اهلل همدانى [،خواجه] رشيد الدين ،جامع التواريخ ،ص 111 - 111؛ تاريخ گزيده ،ص  .432 - 431در داستان ،سه يار دبستانى ،دشمنى حسن

صبّاح با خواجه نظام الملك كه به قتل وى انجاميد ،بر پايبند نبودن خواجه به تعهّدى كه داده بود ،مستند شده است .اين در حالى است كه مستشرق آلمانى
هوتسما ،براساس گفته مؤلّف كتاب نفثة المصدور ،در اين جمع به جاى خواجه ،ابو نصر شروان بن خالد كاشانى را همكالس حسن صبّاح معرّفى كرده است (.عماد
اصفهانى ،محمد بن صفى الدين ،تاريخ سلسله سلجوقى[ ترجمه زبدة النصر] ،ص  ،14 - 13با مقدّمه محمد حسين جليلى).
 .)2 ( 427ر .ك :لويس ،برنارد ،فداييان اسماعيلى ،ص 61؛ ماگفال ،هالدين ،سه يار دبستانى ،ص  (19 - 7با مقدّمه محيط طباطبايى)؛ تاريخ سلسله سلجوقى ،ص
 (14 - 13با مقدّمه محمّد حسين جليلى).

در سال  464ق ،عبد الملك عطاش از اصفهان به رى آمد و نيابت دعوت را به حسن داد و ظاهرا پس از پنج سال گذراندن
مقدّمات و تعليماتى خاص ،در سال  469ق ،به او فرمان داد تا براى ديدار با مستنصر خليفه فاطمى به مصر سفر كند.

431

 .2 -2سفر به مصر
حسن صبّاح سفر خود را از رى آغاز كرد و در روز چهارشنبه هجدهم صفر سال  481ق،
ص88 :
وارد مصر شد و به نمايندگى از طرف خليفه ،جماعتى از داعيان از جمله داعى الدعاة ابو داوود و نيز شريف طاهر قزوينى به
استقبال او آمدند.

431

گرچه حسن صبّاح به مدّت يك سال و نيم در مصر توقّف داشت و مستنصر خليفه فاطمى نيز از احوال او آگاه بود و بارها از
وى ستايش كرده بود؛ امّا حسن نتوانست به خدمت مستنصر برسد.

432

در اين زمان ،بر سر موضوع واليت عهدى خليفه ،ميان دو پسرش نزار و مستعلى ،اختالف افتاد و طرفدارى حسن صبّاح از
نزار ،موجب خشم امير الجيوش بدر شد و در نتيجه ،او را پس از زندانى كردن در قلعه دمياط ،از مصر اخراج كردند.

433

 .2 -3آغاز دعوت جديده نزارى و فتح قلعهها

 .)3 ( 428از مبلّغان اسماعيلى در ايران مىتوان به اين افراد اشاره كرد :ابو حاتم رازى ،ابو عبد اللّه نسفى ،حميد الدين احمد كرمانى ،ملقّب به« حجة العراقين»،
مؤيّد فى الدين هبة اللّه شيرازى ،داعى مردم فارس و سواحل و جزاير خليج فارس و معلّم ناصر خسرو ،ناصر خسرو قباديانى ،ملقّب به« حجت خراسان» و عبد
الملك بن عطاش ،داعى بزرگ عراق و ايران مركزى و غربى( نبئى ،ابو الفضل ،نهضتهاى سياسى ،مذهبى در تاريخ ايران ،ج  ،1ص .)146 - 145
شايان ذكر است كه فدائى در تاريخ اسماعيليه به نقل از كتاب تاريخ فرشته ،اثر ملّا رستم جرجانى ،پيشينه و زمينه تبليغ مذهب اسماعيلى را به بايزيد بسطامى،
معاصر محمّد بن اسماعيل ،رسانده و در آن ،شعرى منسوب به بايزيد آورده ،بدين مضمون:
گر خبر دارى ز نصّ صادق ،اى دل ،هوش دار

/غير موالنا محمّد كو امام روزگار؟

خراسانى فدائى ،محمد بن زين العابدين ،هداية المؤمنين الطالبين ،ص .)82
 .)4 ( 429تاريخ جهانگشاى جوينى ،ج  ،3ص 188؛ جامع التواريخ ،ص  .99از گفتگوى آنان معلوم مىشود آوازه حسن به داعيان رسيده بوده است.
 .)5 ( 431جامع التواريخ ،ص .111 - 99
 .)1 ( 431همان ،ص .111 - 99
432

(  .)2تاريخ جهانگشاى جوينى ،ج  ،3ص  .191 - 189خواجه رشيد الدين و ابن اثير ،درست برخالف جوينى ،مالقات حسن با مستنصر را نقل كرده و

گزارش دادهاند كه در آن جلسه ،مستنصر به واليت عهدى نزار ،تصريح كرده است( جامع التواريخ ،ص 77؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،8ص  221و .)497
433

(  .)3همان؛ جامع التواريخ ،ص  .113 - 111حسن صبّاح براساس مذهب اسماعيلى ،كه پسر بزرگ جانشين امام مىشود ،از نزار طرفدارى مىكرد و امير

الجيوش ،از اين جهت كه پدر زن مستعلى بود ،جانبدار او بود.

حسن صبّاح از راه شام و حلب به بغداد و خوزستان و سپس به اصفهان آمد (آخر ذى الحجّه سال  472يا  .)473وى با
تبليغات گستردهاى كه به كمك داعيان در شهرهاى مختلف ايران انجام داد ،موفّق شد شمار زيادى از مردم را با «دعوت
جديده» آشنا سازد .جوينى مىگويد:
از غايت زهد ،بسيار مردم ،صيد او شده بودند و دعوت او قبول كرده.

434

اين امر ،خواجه نظام الملك ،وزير ملكشاه سلجوقى را بر آن داشت تا به ابو مسلم رازى (داماد خود و حاكم رى) فرمان دهد
كه حسن را دستگير كند؛ ولى او توانست از راه قزوين وارد قلعه الموت شود ،و پس از بيرون راندن مهدى علوى ،نماينده
ملكشاه بر آن قلعه ،الموت را به تصرّف خويش درآورد (سال  483ق).

435

عالوه بر قلعه مهم و مستحكم الموت ،در حدّ فاصل قزوين و رودبار -كه به مركز جنبش نزاريان تبديل شده بود -چنانكه
هاجسن مى گويد ،نزاريان در ده سال اوّل جنبش خود عملياتشان را در تسخير قالع ،محدود به سرزمينهايى كرده بودند كه در
مناطق صعب العبور
ص89 :
و كوهستانى نظير رودبار و سلسله جبال البرز در جنوب درياى خزر و كويرهاى قهستان و سرحدّات كوهستانى ميانه فارس
و خوزستان.

436

بنابر گزارش خواجه رشيد الدين ،تنها شمار قلعههاى اسماعيليان كه در نواحى رودبار و قهستان و قومس قرار داشت ،به صد

قلعه مىرسيد 437.مهمترين قلعههاى آنان عبارت بود از:

قلعههاى طبس ،تون ،ترشيز ،زوزن و خور در قهستان ،لمبسر /لمسر /النبسر) در رودبار ،گرد كوه در دامغان ،ميموندژ ،ديره،
استوناوند ،و شمكوه و  ...در كوههاى البرز ،شاهدژ و خان لنجان در اصفهان ،سمنكوه در ابهر ،ناظر در خوزستان ،طنبورك در
حدّ فاصل خوزستان و ارّجان.

438

 .2 -4عوامل گسترش جنبش نزارى و مقابله با آن
مهمترين عوامل پيشرفت و گسترش جنبش نزارى ،عبارتاند از:
 .)4 ( 434همان ،ص .194
 .)5 ( 435همان ،ص 193 - 191؛ مستوفى ،حمد اهلل ،تاريخ گزيده ،ص .519
 .)1 ( 436هاجسن ،مارشال .گ .س ،فرقه اسماعيليه ،ص 111؛ امين ،سيد حسن ،اإلسماعيليون و المغول و نصير الدين طوسى ،ص .111
 .)2 ( 437جامع التواريخ ،ج  ،2ص .695
 .)3 ( 438الكامل فى التاريخ ،ج  ،9ص .41 - 38

 .1نگرش عقالنى و فلسفى نزاريان به موضوع امامت؛
 .2سياست ترور شخصيتهاى برجسته دولتى و مذهبى؛ رعب و وحشتى كه از اين عمل شخصيتهاى مذهبى را تهديد مىكرد
آنان را از صدور فتواهايى كه موجب تضعيف اسماعيليان و بدنامى آنان در ميان مردم مىشد ،بازمىداشت و دولتمردان را نيز
وامىداشت كه از شدت عمل در برابر اسماعيليان بكاهند.
 .3قبول پذيرش دعوت جديد ،توسط مقامهاى دولتى و افراد صاحب نفوذ ،همچون:
سعد الملك آبى و قوام الدين ناصر بن على درگزينى (دو وزير سلطان محمّد) و رئيس مظفّر (حاكم دامغان) ،و مظفّر بن احمد
(كارگزار خراج اصفهان)؛

439

 .4كمكهاى مالى ،سياسى و اطّالعاتى رجال كشورى و لشكرى به الموتيان؛
 .5فتح قلعههاى مهم در مناطق مختلف؛
 .6بروز اختالفات داخلى ميان امراى سلجوقى.
البته اين بدان معنا نبود كه نزاريان از حمالت س لجوقيان در امان بودند؛ بلكه هر از چند گاهى حمالت شديدى بر ضدّ آنان

پايهريزى مىشد .لشكركشىها و حمالت سلطان ملكشاه و وزير او خواجه نظام الملك -كه باعث ترور وى شد 441-و نيز
سلطان بركيارق،
ص91 :
سلطان محمود و سلطان محمّد ،قسمتى از اين تالشها بود .گاه قلعههاى آنان براى مدّت طوالنى محاصره مىشد و زمينهاى
كشاورزى ،غلّات و آذوقه آنان را تخريب مىكردند و يا به آتش مىكشيدند (مانند حمله اتابك انوشتكين شيرگير ،به فرمان
سلطان محمّد به قلعههاى لمبسر و الموت و محاصره هشت ساله آنها) ( 511 -513ق).

441

گاه ضربات شديدى بر آنان وارد مى ساختند؛ مانند حمله سلطان محمّد به قلعه شاهدژ در اصفهان و محاصره هفت ساله آن و
دستگيرى و كشته شدن بسيارى از اسماعيليان ،از جمله رهبر آنان ،احمد بن عبد الملك عطاش ،كه او را به طرز فجيعى

 .)4 ( 439جامع التواريخ ،ص  118 - 116و .122
441

(  .)5وى به دست يكى از فدائيان به نام ابو طاهر ارّانى در شب جمعه ،دوازدهم رمضان  485در سحنه در نزديكى نهاوند ،كشته شد( تاريخ جهانگشاى

جوينى ،ج  ،3ص 417 - 416؛ جامع التواريخ ،ص .)111
 .)1 ( 441تاريخ جهانگشاى جوينى ،ج  ،3ص 213 - 211؛ جامع التواريخ ،ص 132 - 126؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،9ص .169 - 168

كشتند و سر او و پسرش را به بغداد فرستادند ،و همچنين كشته شدن وزير سلطان محمّد ،سعد الملك آبى ،كه در اين ماجرا
ارتباط مخفيانه وى با اسماعيليان فاش شده بود.

442

امّا تمام اين تالشها ،بنا به داليلى كه پيش از اين گفتيم ،كمتر به نتيجه مىرسيد و اغلب لشكركشىهاى آنان با شكست مواجه
مىشد ،چنانكه تالشهاى گسترده سلطان س نجر براى سركوبى نزاريان ،به نتيجه نرسيد؛ چرا كه شبى خنجرى در كنار بسترش
كوبيده شد و طولى نكشيد كه نامهاى از طرف حسن به سلطان سنجر رسيد كه« :اگرنه به سلطان ارادت خير بودى ،آن كارد
را كه در شب در زمين درشت مىنشاندند ،در سينه نرم استوار كردندى .من اگرچه بر اين سنگم ،هركه شما را محرماند ،مرا
همدماند».

443

اين اتّفاق ،سبب شد كه سلطان ،اقتدار حسن صبّاح را باور كند و به پيشنهادهاى صلحجويانه او كه تا آنوقت مورد بىتوجّهى

بود ،عنايت كند و براى مدّت بيست سال ،متعرّض آنان نشود 444.اين موضوع ،باعث رشد و ترقّى جنبش نزاريان گرديد تا

اينكه حسن صبّاح ،پس از يك بيمارى ،در شب چهارشنبه ششم ربيع الثانى سال  ،518درگذشت .وى پيش از مرگ خود،
كيا بزرگ اميد را از قلعه لمبسر فراخواند و رهبرى اسماعيليان را به او واگذارد.

445

ص91 :
 .3رهبران اسماعيليه پس از حسن صبّاح
از سال  518تا  557ق ،كه كيا بزرگ اميد و پس از وى پسرش محمّد ( ،)561 -558رهبرى نزاريان را بر عهده داشتند،
سياست و سيره حسن صبّاح ادامه يافت و تغييرى صورت نگرفت؛ امّا زمانى كه حسن بن محمّد ( )561 -561حكومت را به
دست گرفت ،برخالف رهبران قبلى ،خود را نه داعى ،كه امام اسماعيليه و از فرزندان نزار بن مستنصر ،معرّفى كرد؛ همان كه
حسن صبّاح ،پيش از آن وعده ظهور او را داده بود.

446

 .)2 ( 442راوندى ،محمد بن على ،راحة الصدور و آية السرور در تاريخ آل سلجوق ،ص 161 - 159؛ جامع التواريخ ،ص .122
ابن اثير مىگويد «:غائله ابن عطاش ،دوازده سال طول كشيد( الكامل فى التاريخ ،ج  ،9ص .)119
 .)3 ( 443تاريخ جهانگشاى جوينى ،ج  ،3ص 214 - 213؛ تاريخ گزيده ،ص .521
 .)4 ( 444همان ،ج  ،3ص 214؛ همان.
 .)5 ( 445همان ،ص .215 - 214
 .)1 ( 446تاريخ گزيده ،ص  .522اين واقعه در هفدهم رمضان سال  559ق ،در الموت و بر باالى منبرى كه برخالف معمول ،رو به قبله بود ،اعالم شد( تاريخ
جهانگشاى جوينى ،ج  ،3ص 226؛ تاريخ گزيده ،ص .)523 - 522

وى براساس نظريه «برپايى قيامت» قايل به اباحيگرى مطلق شد 447و به كلّى ،شريعت را كنار گذاشت 448از اينرو ،پس از
خطبهاى كه ايراد كرد ،فرمان داد تا بساط افطار پهن كنند و جشن باشكوهى برپا كرد و آنچنانكه جوينى و ديگران گفتهاند ،به
لهو و لعب و شرابخوارى پرداختند .وى دعوت خود را «دعوت قيامت» ناميد و به جاى تاريخ هجرى ،تاريخ «عيد القيام»
الموتيان را جايگزين كرد.

449

اين تغيير سيره و روش ،يك مسئله بسيار جدّى در آيين اسما عيليه نزارى بود و الزم بود تا عالوه بر الموتيان و ساكنان،
ديگر قلعهها نيز توجيه شوند .از اينرو ،حسن بن محمّد نامه اى به قهستان نوشت و به رئيس مظفر دستور داد تا برنامه او را
به پيروانش اعالم نمايد و
ص92 :
همانند الموت ،عيد القيام را جشن بگيرند.

451

اين انحراف جديد 451باعث شد بر حجم و شدّت تبليغات بر ضدّ آنان افزوده شود و پس از اين تاريخ بود كه اسماعيليان را

«مالحده» ناميدند 452.گروهى از پيروان نزاريه ،از سيره جديد برائت جسته ،راه خود را جدا كردند؛ زيرا ديگر قلعهها براى

آنان ،حكم «دار الهجره» را نداشت و در نظرشان به «دار الكفر» تبديل شده بود كه بايستى از آنجا كوچ مىكردند .به همين
منظور ،عدّهاى از آنان از قهستان به خراسان مهاجرت كردند.

453

 .)2 ( 447جوينى مىگويد «:حسن جاىها گفته است ،چه به تعريض و چه به تصريح ،كه همچنانكه در دور شريعت ،اگر كسى طاعت و عبادت نكند و حكم قيامت
به كار دارد كه طاعت و عبادت روحانى پندارد ،او را به نكال و سياست ،مأخوذ دارد و سنگسار كند ،اگر كسى در دور قيامت ،حكم شريعت به كار دارد و بر
عبادات و رسوم جسمانى مواظبت نمايد ،نكال و قتل و رجم و تعذيب بر او واجبتر باشد (.تاريخ جهانگشاى جوينى ،ج  ،3ص .)238
 .)3 ( 448شايد اين نگرش به خاطر سختگيرىهاى رهبران قبلى ،بهخصوص حسن صبّاح بود ،چنانكه وى يكى از پسران خود را فقط به علّت سوءظن به شركت
در قتل حسين قاينى ،يكى از داعيان بزرگ اسماعيليان اعدام كرد ،و پسر ديگرش را به جرم شرابخوارى .همچنين شخصى را كه در الموت ،نى نواخته بود ،از قلعه
بيرون كرد و هرچه شفاعت كردند ،ديگر به قلعه راه نداد( تاريخ روضة الصفا ،ج  ،4ص .)214
 .)4 ( 449تاريخ جهانگشاى جوينى ،ج  ،3ص 229 - 225؛ تاريخ گزيده ،ص  .523بنا بر اعتقاد نزاريان ،يكى ا ز وظايف امام تعبير و تفسير ظواهر اعمال عبادى
شريعت و نشان دادن باطن و معانى آنهاست .در اينكه آيا واقعيت دور قيامت ،به معناى تفسير جديدى از دين بوده كه تا آن موقع ،پيروان حسن صبّاح از زبان او
نشنيده بودند ،چنانكه برخى از گزارشها به اين مطلب اشاره دارد ،يا به معناى اباحيه مطلقه كه در كتابهاى مربوط به اين دوره شايع است ،موضوعى قابل بررسى
است از اينرو ،تنى چند از محقّقان گفتهاند انجام ظاهر اعمال عبادى ،چنانكه در شريعت عرضه شده ،آنطور كه عموما تصوّر كردهاند ،ملغا نشده بود (.ر .ك تاريخ
و عقايد اسماعيليه ،ص  .)445بنابراين ،با توجّه به گرايشهاى متعصّبانه امثال جوينى و مستوفى كه در سراسر تأليفات خود ،اسماعيليان را به انواع تهمتها و
ناسزاگويىها مورد انتقاد قرار دادهاند ،به ما اجازه مىدهد كه به اين گزارشها خوشبين نباشيم.
 .)1 ( 451تاريخ جهانگشاى جوينى؛ ج  ،3ص .228
 .)2 ( 451براساس گزارش خواجه حمد اللّه مستوفى ،گروهى از پيروان حسن بن محمّد ،حتّى به الوهيّت وى قائل شده بودند (.تاريخ گزيده ،ص .)523
 .)3 ( 452جامع التواريخ ،ص .165
 .)4 ( 453تاريخ جهانگشاى جوينى ،ج  ،3ص .239 - 238

از جمله برائتجويان ،حسن بن نامور ،از بازماندگان آل بويه و برادر زن حسن بن محمّد بود كه در سال  561ق ،در قلعه
لمبسر با كاردى حسن بن محمد را به قتل رساند.

454

با كشته شدن حسن ،پسر نوزده ساله او محمّد ( )617 -562به حكومت رسيد .وى نيز راه و روش پدرش را دنبال كرد و به
مدّت  46سال ،رهبرى نزاريان را بر عهده داشت تا آنكه در سال  617ق ،درگذشت.

455

حكومت حسن و محمّد ،شكاف عميقى در مذهب نزارى و در ميان پيروان آنان به وجود آورد ،بهطورى كه مىتوان گفت :اين
امر ،زمينه انحطاط و سقوط حكومت اسماعيليان را فراهم نمود ،چنانكه جالل الدين حسن ،با اينكه ولىعهد بود ،از جمله
تبرّى جويان از سيره پدرش شده بود و دشمنى ميان آنان ،چنان باال گرفت كه پدرش از بيم او همواره در زير لباس ،زره
مىپوشيد .از همينرو ،احتمال دادهاند محمّد جالل الدين پدرش محمّد را با زهر كشته باشد.

456

بههرحال ،از همان وقتى كه جالل الدين حسن به حكومت رسيد ( 617ق) ،پيروان «دعوت جديد» را به دليل كنار گذاشتن
شريعت ،به شدّت توبيخ كرد .وى براى جبران گذشته ،عالوه بر احياى مساجد و احكام شريعت ،دست به اصالحاتى زد كه تا
آن زمان سابقه نداشت؛ از جمله اينكه از فقهاى عراق و خراسان خواست تا براى تبيين مسائل دينى به آنجا بيايند .همچنين
پيامهايى براى خليفه عبّاسى و سلطان محمّد خوارزمشاه و ديگر امرا
ص93 :
فرستاد 457و بدانان وعده داد كه آيينهاى دينى را احيا كند.
وى در پى يك اقدام افراطى از فقها و قاضيان قزوين كه هنوز اصالحات او را باور نداشتند ،خواست تا به الموت آمده،
كتابهايى را كه حسن صبّاح و پدران وى درباره مذهب اسماعيلى تقرير كرده بودند ،بسوزانند .جوينى مىگويد:
در دست اعيان و قضات قزوين ،كاغذى ديدم كه از زبان جالل الدين حسن نبشته بودند در التزام مسلمانى و قبول شعار
شريعت و تبرّا از الحاد و مذهب آبا و اسالف.
و جالل الدين ،به خطّ خود ،چند سطر بر صدر آن كاغذ نوشته بود و در ذكر تبرّا از آن مذهب ،چون به نام پدر و اجداد
رسيده بود ،دعاى ايشان -مأل اللّه قبورهم نارا -نوشته.

458

 .)5 ( 454همان.
 .)6 ( 455همان ،ص .242 - 241
 .)7 ( 456همان؛ تاريخ گزيده ،ص .524
 .)1 ( 457تاريخ جهانگشاى جوينى ،ج  ،3ص 243؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،11ص  .357بنابر گفته جوينى ،جالل الدين در زمان واليت عهدىاش بهطور مخفيانه
با خليفه و سالطين ديگر مكاتباتى داشته و به آنان قول داده بود كه پس از پدرش آداب و رسوم شريعت را باز خواهد گرداند( همان ،ج  ،3ص .)242

حاصل اين فعّاليتها سبب شد كه فقها به مسلمانى اسماعيليه و جواز ازدواج با آنان فتوا دهند و جالل الدين به «حسن نو

مسلمان» ملقّب گردد« 459.پيمان برادرى» ميان او و اتابك مظفّر الدين اوزبك ،پادشاه ارّان و آذربايجان از طرف خليفه،
تأكيدى بر اين عنوان بود.

461

اين روابط حسنه مذهبى و سياسى ،تا زمانى كه جالل الدين بر مسند حكومت بود ،آرامش را در جبهه شرقى خالفت عبّاسى
به وجود آورد و از آن تاريخ ،اسماعيليان ،نهتنها خطرى به شمار نمىرفتند ،كه به يكى از همپيمانان خليفه تبديل شده بودند.
از اينرو ،در سال  611ق ،جالل الدين براى بيرون راندن ناصر الدين منگلى كه ارّان و آذربايجان را به تصرّف درآورده بود

با اتابك ،همدست شد و توانستند آن مناطق را باز پس گيرند 461.حتّى خليفه عبّاسى توانست فدائيان اسماعيلى را به خدمت

بگيرد ،تعدادى از دشمنان خود را سركوب و يا ترور كند.

462

اواخر حكومت جالل الدين حسن با حمله مغول ،همزمان گرديد .وى در شمار نخستين كسانى بود كه پيش از رسيدن لشكر
چنگيز به مركز ايران ،براى او پيام فرستاد و اطاعت و فرمانبردارى خود را از او اعالم كرد.

463

ص94 :
علّت اين اقدام عجوالنه وى به درستى معلوم نيست؛ 464امّا هرچه بود ،حوادث آينده نشان داد كه هيچ كس را ياراى مقاومت
در برابر اين سيل بنيانكن نبود كه نه شيعى مىشناخت و نه سنّى ،نه زيدى و نه اسماعيلى.
جالل الدين در پانزدهم رمضان  ،618درگذشت 465و پس از او عالء الدين محمّد بن حسن ،در نه سالگى رهبرى نزاريان را
تا سال  653ق ،به دست گرفت.

 .)2 ( 458همان ،ج  ،3ص .244
 .)3 ( 459جامع التواريخ ،ج  ،2ص .697
 .)4 ( 461تاريخ جهانگشاى جوينى ،ج  ،3ص .245
 .)5 ( 461همان ،ص 246 - 245؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،11ص .365 - 364
 .)6 ( 462نسوى ،نور الدين محمد زيدرى ،سيرة جالل الدين يا تاريخ جاللى ،ص 22 - 21؛ ر .ك :تاريخ جهانگشاى جوينى ،ج  ،3ص  (415حواشى و اضافات
قزوينى)؛ نيز در آخر جامع التواريخ ،ص  (219يادداشتهاى دانشپژوه).
 .)7 ( 463تاريخ جهانگشاى جوينى ،ج  ،3ص .248
 .)1 ( 464درباره علت و عوامل حمله مغول به سرزمينهاى اسالمى پرسشهايى جدى مطرح است .ابن تيميّه ،براساس تعصّب شديدى كه بر ضدّ شيعه داشته ،حمله
مغول را به تحريك اسماعيليان و كمك آنها دانسته و مدّعى شده كه خواجه نصير الدين طوسى ،از وزراى اسماعيليه بوده كه نقش بسزايى در تحريك هوالكو خان
براى حمله به بغداد و قتل خليفه عبّاسى داشته است .در مقابل ،برخى از محقّقان به استناد شواهد تاريخى بر اين باورند كه دستگاه خالفت عبّاسى براى از ميان
بردن اسماعيليان ،مغوالن را در اين زمينه تحريك كرد؛ براى اطّالع بيشتر ر .ك:
اإلسماعيليون و المغول و نصير الدين طوسى ،ص .131 - 117
 .)2 ( 465تاريخ جهانگشاى جوينى ،ج  ،3ص .249

عالء الدين محمّد از سنّت پدر ،روى گرداند و سيره و روش رهبران قبلى را دنبال كرد؛ گر چه نمىتوان چندان به گفتهها و

تهمتهاى جوينى و مستوفى اعتماد كرد كه از سر تعصّب ،در بيان نقطهضعفهاى اين فرقه قلمفرسايى كردهاند؛ 466امّا بعيد نيست

كه اتّخاذ چنين روشى ،ناشى از بىتوجّهى او به مسائل شرعى بوده باشد.
دولت نزارى ،تنها با يك نفر ديگر ،يعنى ركن الدين خورشاه ،به حيات خود ادامه داد و درست در زمانى كه مسلمانان،
مشغول درگيرى هاى خود بودند ،سپاه مغول ،حمله خود را به سرزمينهاى اسالمى آغاز نمود و در آخر شوّال سال  ،654با
حمله هالكو خان ،ركن الدين در حالىكه خواج ه نصير الدين طوسى و اصيل الدين زوزنى و مؤيّد الدين وزير ،او را همراهى
مىكردند ،از قلعه ميمون دژ بيرون آمده ،خود را همانند ديگر مسلمانان تسليم نمود و به فرمان هالكو خان ،قالع اسماعيلى در
مدّت كمتر از يك ماه ،ويران شد 467و بدين سان ،دولت اسماعيليان نزارى در ايران ،تقريبا همزمان با خالفت عبّاسى منقرض

شد.
 .4فدائيان اسماعيلى
فدائيان ،گروهى بودند كه مهم ترين مأموريتشان ترور بزرگان ،اعم از امرا و علمايى بود كه بر ضدّ اسماعيليان فعّاليت داشتند.
ص95 :
اين گروه كه به عنوان قدرتمندترين بازوى اسماعيليان نزارى به شمار مىرفتند ،از خطرناكترين افرادى بودند كه آرامش را
از دشمنان خود سلب كرده بودند و با اينكه سالطين سلجوقى براى حفظ جان خود ،تدابير شديد امنيتى انديشيده بودند؛ امّا
هميشه در حالت ترس و اضطراب به سر مىبردند و به هي چ كس ،حتّى به نزديكان خود ،اطمينان نداشتند؛ زيرا فدائيان ،به هر
صنفى نفوذ كرده بودند و خود را به هر شكلى درآورده بودند.
لذا توانسته بودند در مراكز مختلف ،نفوذ كنند.
اين امر باعث شده بود تا اوضاع آشفتهاى به وجود آيد و دوست و دشمن ،در مظان اتّهام قرار گيرند 468.ترس ،چنان بر
دولتمردان خوارزمشاهى مستولى شده بود كه حتّى حاضر نمى شدند پيشنهادى براى سركوبى نزاريان به سالطين بدهند؛ چون
مىدانستند بايد منتظر عواقب دردناك آن از طرف فدائيان اسماعيلى باشند.

469

 .4 -1انگيزه سياست ترور

 .)3 ( 466همان ،ص 256 - 255؛ تاريخ گزيده ،ص .526
 .)4 ( 467بناكتى ،داوود بن تاج الدين ،روضة أولى األلباب فى معرفة التواريخ و األنساب( تاريخ بناكتى) ،ص 415؛ تاريخ گزيده ،ص .527
 .)1 ( 468زبدة النصرة و نخبة العصرة( تاريخ سلسله سلجوقى) ،ص .77
 .)2 ( 469جامع التواريخ ،ص .126

بىگمان ،ترور شخصيتهاى حقيقى و حقوقى ،به دورهاى خاص محدود نبوده است؛ امّا اتّخاذ اينروش به صورت سازمانيافته
و وسيع ،از ويژگىها و مشخّصههاى حكومت اسماعيليان نزارى است .در همين حال ،ديدگاهها درباره انگيزه اسماعيليان از
روى آوردن به چنين سياستى متفاوت است.
هاجسن ،هدف اصلى اتّخاذ اين خطّمشى را كسب قدرت از هر طريق ممكن مىداند.
وى در مقايسه ميان ترور و جنگ عمومى بيان مىدارد كه سياست ترور ،جنايتآميزتر و از دين و ايمان ،دورتر است .او
سياست ترور و آدمكشى را از فرقه اسماعيليه به همه مسلمانان در آن زمان تعميم داده است و مىگويد:
همه مسلمانان ،بى ميل نبودند كه از آدمكشى ،به عنوان وسيله مقرون به صالحى براى از ميان برداشتن دشمنان و به دست
آوردن قدرت ،استفاده كنند.

471

معلوم نيست هاجسن براساس كدام يك از دستورهاى اسالم و يا كدام آمار و ارقام ،چنين تهمتى را بر مسلمانان روا مىدارد

در حالىكه شعار قرآن« ،وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ» است 471،چگونه مىتوان چنين اتّهامى را بر اسالم ،وارد دانست؟! گرچه بايد ميان
عملكرد مسلمانان
ص96 :
و دستورهاى اسالم ،تفاوت گذاشت و نبايد اقدامات و خواستههاى آنان را به حساب اسالم گذاشت.

از نگاه والديمرونا ،محقّق روسى كه براساس بينش اقتصادى و كمونيستى ،تمام جنبشهاى مذهبى در ايران را خيزش دهقانان
در مقابل فئودالها (مالكان /زمينداران) تفسير كرده است ،انگيزه اسماعيليان را از روى آوردن به ترور ،ايجاد ترس و وحشت
در ميان فئودالها -كه از طبقه حاكمان و فقها و قضات بودند -دانسته است تا با اين كار ،اتّحاد اجبارى اين گروه را با خود به

دست آورند 472.البته تفسير جنبشهاى مذهبى در ايران را به خيزش دهقانان بر ضدّ نظام فئوداليته ،برخالف واقعيت تاريخى
اين قيامهاست؛ چرا كه بهطور مثال ،اگر اسماعيليان ،نظام خالفت عبّاسى را قبول داشتند ،به راحتى مىتوانستند زير چتر
خالفت ،براى خود دولتى تشكيل دهند .افزون بر آن ،مى توان از مقامات دولتى و نيز علمايى نام برد كه بنا به اعتقاد و ميل

خود ،و نه از ترس خنجر فدائيان ،به آيين اسماعيلى گرويده بودند .اين حقيقت را مىتوان از گفتگوى رئيس مظفّر با سلطان
سنجر به دست آورد ،وقتى كه سلطان به او گفت« :تقصير نكردى پيرانه سر ،مطيع مالحده شدى و مال امير به ايشان دادى؟

 .)3 ( 471فرقه اسماعيليه ،ص .111 - 119
 .)4 ( 471نساء.128 ،
 .)1 ( 472والديميرونا ،استرويو الود ميال ،تاريخ اسماعيليان در ايران ،ص .184 - 182

رئيس برفور گفت :زيرا حق به ايشان ديدم ،وگرنه توقّع به مال و جاه نداشتم و ندارم» 473.حتّى بنا بر نظر خواجه رشيد
الدين « ،بركيارق ،دوستدار رفيقان بودى و عقيدت ايشان را منكر نه».

474

بنابراين ،به نظر مىرسد كه اتّخاذ سياست ترور را بايد در عدم مشروعيت خالفت عبّاسى از ديدگاه نزاريان جستجو كرد.
آنان نمىخواستند همانند دولتهاى نيمه مستقل ،اعمّ از سنّى مانند (سامانيان و سلجوقيان) و يا شيعه مانند (آل بويه) زير چتر
حمايت عبّاسيان بروند و به جزئى از نظام آنان تبديل شوند؛ بلكه آنچه اسماعيليان مىخواستند ،تثبيت يك نظام حكومتى
براساس آيين تشيّع اسماعيلى در ايران بود.
اين موضوع در تعارض با اهداف سلجوقيان و عبّاسيان بود .عبّاسيان به هيچوجه راضى نمىشدند قسمتهاى مهمّى از منطقه
شرقى خالفت خود را از دست بدهند ،آنچنانكه با تشكيل حكومت فاطميان ،منطقه غربى خالفت از قلمرو آنان خارج شد و
در حقيقت ،اگر چنين مى شد ،به معناى محاصره شدن دستگاه خالفت عبّاسى ميان دو شعبه از اسماعيليان مستعلويه و نزاريه
بود .به همين دليل ،خالفت عبّاسى از سلجوقيان كامال حمايت مىكردند
ص97 :
و سلجوقيان نيز نمىتوانستند شاهد جدا شدن قسمتهاى مهمّى از قلمرو خود و ظهور حكومت ديگرى در كنار خود باشند كه
از نظر مذهبى نيز با آنان همخوانى نداشت؛ بلكه آنان ،نزاريان را ملحد و خارج از كيش مسلمانى مىدانستند.
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اين مسائل ،سلجوقيان را در مقابل الموتيان قرار مىداد .از طرف ديگر ،نزاريان به خوبى مىدانستند كه موقعيّت و توان نظامى
آن را ندارند تا براى مقابله با سلجوقيان ،اقدام به لشكركشى كنند و بهترين دليل اين امر ،پناه گرفتن آنان در قلعههاست و

اينكه آنان ،هيچگاه حملهاى را آغاز نكردند 476.از اينرو ،سياست ترور ،هم با وضع آنان سازگار بود و هم اهداف آنان را
برآورده مى ساخت؛ چون آنان با ترور بزرگان ،در پى وادار كردن سلجوقيان به پذيرش يك حكومت اسماعيلى مذهب در
ايران بودند و تهديد سلطان سنجر از طرف حسن صبّاح براى پذيرش صلح در همين راستا بوده است.
بنابراين ،ترور ،تنها اهرم فشارى بود كه مىتوانست حاكمان و فقيهان سنّى مذهب را كه به الحاد الموتيان و مباح دانستن خون
آنان فتوا مىدادند ،بازدارد .اين موضوع را مى توان از فهرست ترورشدگان سياسى و مذهبى ،و نيز ماجراى امام فخر رازى به
دست آورد كه پس از تهديد فدائيان ،ديگر نزاريان را بر منابر ،لعن نكرد و آنان نيز ديگر متعرّض او نشدند.

 .)2 ( 473جامع التواريخ ،ص .119 - 118
 .)3 ( 474همان ،ص .121
 .)1 ( 475تجربه تاريخى آن ،وقوع جنگهاى طوالنى ميان سامانيان و آل بويه بود.
 .)2 ( 476ذكر اين نكته ضرورى است كه با اختالفى كه نزاريان با فاطميان مصر پيدا كرده بودند ،از حمايت آنان نيز محروم شده بودند.
 .)3 ( 477جامع التواريخ ،ص .173 - 171

477

موضوع ديگرى كه مى توانست بهانه خوبى براى تقويت سياست ترور ،باشد اختالفات داخلى حاكمان سلجوقى با يكديگر
بود؛ چرا كه فدائيان مى توانستند از سويى گناه قتل را به گردن بزرگان سلجوقى بيندازند و خود را تبرئه كنند ،و از سوى
ديگر ،بهانهاى به دست مخالفان مى داد تا براى كنار زدن و بدنام كردن رقيب خود ،يكديگر را به قتل بزرگان متّهم كنند و از
اين طريق ،اختالفات داخلى آنان ،دامن زده مىشد و زمينه براى پذيرش صلح با نزاريان فراهم مىگشت؛ زيرا طرف سلجوقى
مىخواست نيرو و امكانات خود را صرف شكست رقيب حكومتى خود كند .نمونه بارز آن ،صلح ملكشاه با حسن صبّاح بود
تا بتواند در سايه آن بتواند برادرش سلطان محمّد را سركوب نمايد.
 .4 -2نظام و تشكيالت آموزشى فدائيان اسماعيلى
آمادگى بسيار زياد فدائيان در ترور شخصيتهاى سياسى ،نظامى و مذهبى ،مسلّما
ص98 :
نمىتوانست بدون آموزش قبلى بوده باشد .خاصه آنكه اين كار پرخطر ،احتمال زنده ماندن را به حدّ صفر مىرساند .آنان بنا
بر اقتضاى مأموريتشان مىبايست به اشكال مختلف ،خود را آماده مىساختند .آنان گاه به صورت يك نظامى ،گاه به صورت
يك خدمه يا يك عالم و حتّى راهب مسيحى نفوذ مىكردند و هريك از اينها ،نياز به برنامهريزى دقيقى داشته است.
ايفاى نقش يك راهب ،نياز به آموزش زبان خارجى و علوم مربوط داشت .همچنين ايفاى نقش يك عالم سنّى مذهب ،نياز
به گذراندن دورهاى نسبتا طوالنى براى فراگيرى آموزههاى اهل سنّت داشت ،به گونهاى كه براى مثال ،فرد بتواند در شمار
شاگردان خاصّ استاد قرار گيرد و فرصت انجام دادن مأموريت خود را بيابد .افزون بر آن ،فدائى بايستى از ويژگىهاى
خاصّى ،از جمله :ذكاوت ،هوش باال و راز نگهدارى نيز برخوردار مىبود .از همينرو ،ادوارد براون معتقد است كه تربيت
فدائيان ،داراى آموزش بسيار مناسبى بوده است كه مىتوانستهاند اين مأموريتها را انجام دهند.

478

بنابراين ،گروه فدائى ،يعنى كسانى كه براى ترور پرورده مىشدند ،در ميان اسماعيليان ،داراى تشكيالتى خاص بودهاند و
اينكه تصوّر شود اطالق كلمه فدائى بر حوادث قديمتر ،چون قتل خواجه نظام الملك ،از اصطالحات مورّخان متأخّر بوده كه
به گذشته نيز اطالق شده است ،دليلى ندارد.

479

 .4 -3راز از جانگذشتگى فدائيان
تهوّر و از جانگذشتگى فدائيان ،از ديرباز ،يكى از بحثانگيزترين موضوعات مربوط به آنان است .چنانكه گاه پس از
دستگيرى ،پوست آنان را زندهزنده مىكندند و فدائى ،آه نمىگفت ،و يا برخى از آنان را در آتش مىسوزاندند و تنها سخنى
كه از آنان شنيده مىشد ،دعا براى رهبران خود بود.
 .)1 ( 478براون ،ادوارد ،تاريخ ادبيات ايران ،ج  ،2ص .319
 .)2 ( 479فرقه اسماعيليه ،ص .117

481

محقّقان ،خصوصا مستشرقان ،در توجيه اين عمل فدائيان گفتهاند كه آنان ،عمليات ترور را در حالت نشئگىاى كه بر اثر
استعمال حشيش پديد مىآمد ،انجام مىدادند و از همين رو ،به «حشّاشين» مشهور شدهاند.

481

ص99 :
اين نظريه ،نه اساسى در منابع تاريخى اسماعيليان دارد ،و نه از جهت عقلى درست مىنمايد .سؤال اصلى اين است كه اين
موضوع ،از كجا به نوشتههاى مستشرقان يا مسلمانان راه يافته است؟
گفته مىشود خليفه فاطمى مصر «آمر بأحكام اللّه» ( ،)524 -495رسالهاى با عنوان «هداية اآلمرية فى ابطال الدعوى
النزارية» در ردّ بيانيههاى نزاريان كه درباره ابطال خالفت مستعلى انتشار داده بودند ،نوشت.

482

پس از انتشار اين رساله ،نزاريان جوابيهاى نوشتند؛ ولى فاطميان ،رساله ديگرى انتشار دادند كه در آن ،نزاريان چنين معرّفى
شده بودند:
و لمّا وصلت [رساله هداية اآلمرية] إلى دمشق و وقف عليها نفر من جماعة الحشيشيّة فلّت عزمهم و كدّرت شربهم ...

483

همانطور كه مالحظه مىشود ،اين عنوان ،بدون هيچ توضيحى به اين گروه اطالق شده است و دكتر جمال الدين شيال ،پس
از اينكه بيان داشته كه فاطميان مصر ،نخستين كسانى بودند كه اين مطلب را منتشر كردند ،درباره علّت اين نامگذارى
مىگويد :منظور فاطميان اين نبوده كه نزاريان ،حشيش استعمال مى كنند؛ بلكه منظور آنان از اين توصيف ،اين بوده كه اذهان
نزاريان درباره امامت نزار ،گرفتار آشفتگى شده است ،آن چنانكه انسان بر اثر استعمال حشيش ،گرفتار حواسپرتى
مىشود.

484

 .)3 ( 481سيرة جالل الدين يا تاريخ جاللى ،ص .119 - 117
 .)4 ( 481فرقه اسماعيليه ،ص  .179 - 178هاجسن ،گزارش مختصر ،ولى بسيار سودمندى از سير تاريخى نفوذ اين انديشه را در ميان محقّقان اروپايى ارائه داده
است( همان ،ص 37 - 36؛ تاريخ اسماعيليان در ايران ،ص  184؛ االسماعيليون و المغول و نصير الدين طوسى ،ص  .)115براى اطّالع بيشتر ،ر .ك :كتاب
افسانههاى حشاشين يا اسطورههاى فداييان اسماعيلى ،نوشته دكتر فرهاد دفترى ،ترجمه فريدون بدرهاى.
 .)1 ( 482اين رساله را دكتر جمال الدين شيال در كتاب مجموعة الوثائق الفاطمية آورده است .او مىگويد «:تاريخ تأليف اين رساله ،نزديك به بيست سال پس از
بروز اختالف ميان نزار و مستعلى بر سر خالفت بوده است»( ر .ك:
االسماعيليون و المغول و نصير الدين طوسى ،ص .)117 - 116
 .)2 ( 483االسماعيليون و المغول و نصير الدين طوسى ،ص .117
 .)3 ( 484همان.

حسن امين ،در تأييد سخن وى مى گويد كه نزاريان نيز از رساله همين معنا را فهميدهاند؛ چرا كه در جوابيه آنان ،كوچكترين
اشارهاى به اتّهام استعمال حشيش نشده است.

485

در اين زمينه «هاجسن» احتمال داده است كه اين نام يك اصطالح محلّى بوده است و از اينرو ،مخصوصا مسيحيان و
يهوديان كه اطالعاتشان درباره اين فرقه برگرفته از روايات و اخبار شفاهى بوده است ،آن را به كار گرفتهاند.

486

ص111 :
گلدزيهر و پل آمير ،حرفه نزاريان را اغلب گياهشناسى و تجارت داروهاى گياهى دانستهاند و به كسانى كه بدين كار اشتغال
داشتهاند« ،حشائشى» مىگفته اند؛ همچنين كه به بازارهايى كه اين داروهاى گياهى در آنها به فروش مىرسيده است« ،سوق
الحشائشيين» مىگفتهاند.

487

هانرى كربن ،ريشه اين توهّمات را از جنگجويان صليبى و ماركوپولو 488دانسته است 489.در سال  1175ميالدى ( 571ق)
در زمان جنگهاى صليبى ،امپراتور آلمان ،فردريك بارباروسا ( 1191 -1121م) ،سفيرى براى كسب اطّالع از اسماعيليان به
ايران اعزام كرد .آن سفير در گزارش خود ،تهمتهايى از جمله آدمكشى به اسماعيليان نسبت داد.

491

چند سال بعد ،ويليام صورى ،اسقف اعظم ايالت صور ،از نزاريان با عنوان «اساسين»( 491آدمكش -قاتل) نام مىبرد و
مىگويد كه ما از اصل و ريشه اين نام ،اطّالعى نداريم.

492

ماركوپولو نيز كه در سال  1273ميالدى از ايران عبور كرده است و كشيش آلمانى بروكاردوس ،در راهنمايىهاى خود به
فليپ ششم ،شاه فرانسه ،كه در سال  1332ميالدى ( 733ق) در انديشه جنگ صليبى بود ،براى معرّفى نزاريان از همين
عنوان استفاده كردهاند.

493

براساس تحقيقات دوساسى ،494واژه «اساسين» تغييريافته «حشاشين» است 495و قابل توجّه اينكه از ريشه همين كلمه
اساسين ،به معناى ادويه آمده است.
 .)4 ( 485همان ،ص .118 - 117
 .)5 ( 486فرقه اسماعيليه ،ص .183
 .)1 ( 487آمير ،پل ،خداوند الموت ،ص .19
oloP ocraM..)2 ( 488
 .)3 ( 489تاريخ فلسفه اسالمى ،ص .132 - 131
 .)4 ( 491تاريخ اإلسماعيلية ،ج  ،4ص 211؛ فداييان اسماعيلى ،ص .5
NISSASSA.)5 ( 491
 .)6 ( 492فداييان اسماعيلى ،ص .8
 .)7 ( 493همان ،ص  8و .12

برنارد لويس ،هانرى كربن و هاجسن ،نظريه دوساسى را نپذيرفته و احتمال دادهاند كه اين نام ،يك اصطالح محلّى بوده است
و مخصوصا مسيحيان و يهوديان كه اطّالعاتشان درباره اين فرقه ،برگرفته از روايات و اخبار شفاهى بوده است ،آن را تنها بر
اسماعيليان شام اطالق مىكرده اند و هرگز در مورد اسماعيليان ايران و كشورهاى ديگر به كار نبردهاند.

496

ص111 :
497

از نظر عقلى نيز استعمال حشيش با انجام دادن عمليات ترور ،تناسب ندارد؛ زيرا عالوه بر آنكه رفتارهاى قبل و بعد از ترور
از فدائيان نقل شده ،هرگونه استفاده از اين مواد را رد مىكند ،بسيار بعيد به نظر مىرسد در حسّاسترين شرايطى كه فدائى
بايد تمام حواس خود را جمع مىكرد تا مبادا كوچك ترين خطايى انجام يافتن مأموريتش را با مشكل روبهرو سازد ،برعكس
در همين لحظات از موادّى استفاده كند كه باعث پايين آوردن ضريب هوشى او مىشود.
آنچه تاكنون گفته شد ،نظريه تهوّر و بىپروايى فدائيان اسماعيلى به علّت استعمال حشيش را مردود مىسازد .هاجسن ،تبيين
منطقى و قابل قبولى از اين موضوع ارائه داده است .وى از جانگذشتگى فدائيان را برگرفته از عقيدهاى مىداند كه سالها
پيش ،ابو يعقوب سجستانى آن را پى ريخته بود .براساس اعتقاد او ،نقش بدن به مثابه پاك گرداننده نفس است كه با فدا
شدن ،به عقل كل ،ملحق مىشود .بعدها نزاريان معتقد شدند كه آنان بر اثر جان دادن در راه انجام وظيفه ،جسم خود را وسيله
پاك ساختن نفس خويش از آاليشها مىسازند تا شايسته ورود به عالم روشنايى گردند 498.اين توجيه با توجّه به گرايش

فلسفى حسن صبّاح ،دور از واقع به نظر نمىرسد.
 .5انديشههاى كالمى اسماعيليان نزارى
شناخت افكار و عقايد اسماعيليان ،حتّى براى متخصّصان اين فرقه مانند مستشرق روسى ايوانف ،بسيار دشوار بوده است .اگر
بخواهيم انديشههاى دينى آنان را ،آنچنان كه هست ،بيان كنيم ،نخست بايد بر منابع آنها تكيه كنيم تا از هرگونه افترا و يا
اشتباه در اين زمينه پرهيز شود؛ نه آنگونه كه برخى براساس گفتههاى متعصّبانه ديگران و يا عدم دقّت در شاخههاى مختلف
اسماعيليان ،موضوعاتى را به نزاريان نسبت دادهاند كه هيچ ارتباطى به اين فرقه ندارد.

YCOAS ED.)8 ( 494
 .)9 ( 495تاريخ اسماعيليان در ايران ،ص 184؛ فرقه اسماعيليه ،ص .181 - 178
 .)11 ( 496فداييان اسماعيلى ،ص 12؛ كربن ،هانرى ،تاريخ فلسفه اسالمى ،ص 132 - 131؛ فرقه اسماعيليه ،ص .182
 497حيدرى آقايى ،محمود ،تاريخ تشيع2 ،جلد ،پژوهشكده حوزه و دانشگاه  -تهران ،چاپ :اول 1384 ،ه.ش.
 .)1 ( 498فرقه اسماعيليه ،ص .116

مانع اصلى در اين راه ،نبود و يا كمبود منابع درباره اين فرقه است .دليل آن نيز يا مىتواند مربوط به آتش زده شدن كتابهاى

آنان به هنگام يورش هوالكو خان مغول به قلعههاى الموتيان باشد 499و يا مربوط به سرّى بودن كارها و فعّاليتهايشان؛ امّا اين
احتمال كه اصول دين و اعتقادات آنان به صورت مدوّن و مؤلّف نبوده تا بتوان با دقّت و توجّه خاصّى از آن
ص112 :
حفاظت كرد ،درست به نظر نمىرسد.

511

با توجّه به مطالب ياد شده ،به بعضى انديشههاى كالمى آنان ،به اختصار اشاره مىشود.
 .5 -1خداشناسى
نزاريان ،شناخت خدا را تنها از طريق عقل ،اطمينانبخش نمىدانند؛ چرا كه اگر عقل به تنهايى براى معرفت خدا كافى باشد،
در اين صورت ،ديگران را كه صاحب عقلاند و منكر خدا ،نبايد كافر شمرد .بنابراين ،مردم به «معلّم صادق» در تمام زمانها
نيازمندند و اين معلّم صادق ،يا امام حاضر است و يا كسى كه از طرف او تعيين شده باشد .در غير اين صورت ،بعثت انبيا و
وصايت اوصيا ،لغو و بيهوده خواهد بود.

511

 .5 -2نبوت و امامت
مهمترين مباحثى كه اسماعيليان مطرح كردهاند ،در باب نبوّت و امامت است .بنا بر عقيده آنان ،تاريخ عالم از هفت دور با
طول زمانهاى متفاوت ،تشكيل شده كه هر دور با پيامبرى ناطق ،شروع مىگردد .عالوه بر دور هفتم كه دوران امامت است،
شش ناطق اوّل ،يعنى :آدم ،نوح ،ابراهيم ،موسى ،عيسى و حضرت محمّد (ص) داراى اوصياى روحانى بودهاند كه مفسّر و
تأويل كننده معناى باطنى و رمزى پيام منزل آن دوره به خاصّان و برگزيدگان بودهاند.
بنابراين ،از نظر اسماعيليان ،پيامبر ،نقش «داعى» را دارد كه مردم را به امام -كه معناى سرّى و باطنى شريعت اوست-
دعوت مىكند .با اين حساب ،اسماعيليان الم وت براى پيامبر از حيث تقدّم مقام ،ترتيبى را پذيرفتند كه نزد فاطميان اوّل

 .)2 ( 499تاريخ جهانگشاى جوينى ،ج  ،3ص  273و .269
 .)1 ( 511فرقه اسماعيليه ،ص .39
511

(  .)2همان ،ص  .98 - 97از مناظره ابو نصر كنيت با كيا بزرگ به دست مىآيد كه درباره مذهب اسماعيليان ،چنين شايع بوده كه آنان ،بهطور كلّى ،منكر

خردند؛ از اينرو ،ابو نصر ،خطاب به كيا بزرگ گفت :كسى كه خرد ندارد ،ديوانه است و كيابزرگ پاسخ داد :كه ما منكر عقل نيستيم (.جامع التواريخ ،ص - 128
 .)129بنابراين ،در مرام نزاريان ،عقالنيت نفى نشده است؛ چرا كه آنان ،مذهب خود را فلسفى مىدانستند؛ بلكه منظور آنان ،مقابله با رأى و قياس اهل سنّت بود.
اين معنا را بهطور كامل مىتوان از مناظره حسن صباح با ابو العباس ارّجانى به دست آورد (.همان ،ص  98و .)127

مقبول بود و آن برحسب توالى سه حرف رمزى از اين قرار است« :عين» (على ،امام)؛ «سين» (سلمان ،جبرائيل ،حجّت)؛
«ميم» (محمّد پيامبر).
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ص113 :
پذيرش چنين عقيدهاى ،دقيقا به معناى برتر بودن مقام امامت از نبوّت است .از اينرو ،نزاريان در شمار غالت شيعه خواهند
بود.
دو فرقه مهم اسماعيليان ،يعنى مستعلويه و نزاريه ،در موضوع امامت تا مستنصر باللّه معد بن على ( 487 -421ق) اختالفى
ندارند؛ امّا نزاريه ،پس از او المصطفى باللّه نزار بن معد ( 491 -437ق) را امام مىدانند و مستعلويه ،معتقد به امامت پسر
ديگر مستنصر ،يعنى مستعلى باللّه احمد بن معد ( 495 -467ق هستند.
نزاريان نيز خود به دو دسته تقسيم شدند« :مؤمنيه» و «قاسميه» يا «آغاخانيه» .فهرست امامان هردو فرقه در ذيل مىآيد:
الف) فهرست امامان نزاريه مؤمنيه
 .1نزار بن معد .2 ،حسن بن نزار .3 ،محمّد بن حسن .4 ،حسن بن محمّد (جالل الدولة).5 ،
محمّد بن حسن (عالء الدولة) .6 ،محمود بن محمّد (ركن الدين) .7 ،محمّد بن محمود (شمس الدين) .8 ،مؤمن بن محمّد.9 ،
محمّد بن مؤمن .11 ،رضى الدين بن محمّد.11 ،
طاهر بن رضى الدين .12 ،رضى الدين ثانى بن طاهر .13 ،طاهر بن رضى الدين ثانى.14 ،
حيدر بن طاهر .15 ،صدر الدين بن حيدر .16 ،معين الدين بن صدر الدين .17 ،عطية اللّه بن معين الدين .18 ،عزيز بن عطية
اللّه .19 ،معين الدين ثانى بن عزيز .21 ،محمّد بن معين الدين ثانى .21 ،حيدر بن محمّد .22 ،محمّد بن حيدر (امير باقر)
( 1211 -1179ق)
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ب) فهرست امامان قاسميه (آغاخانيه)
 .1نزار بن معد .2 ،على بن نزار (الهادى) .3 ،محمّد بن على (مهتدى) .4 ،حسن بن محمّد (القاهر بقوة اللّه) .5 ،حسن على
ذكره السالم .6 ،أعلى محمّد .7 ،حسن بن محمّد (جالل الدين) .8 ،محمّد بن حسن (عالء الدين) .9 ،خورشاه بن محمّد (ركن
الدين).11 ،
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(  .)3تاريخ و عقايد اسماعيليان ،ص 662 - 661؛ تاريخ فلسفه اسالمى ،ص  136و  .141براى اطّالع از مراتب دعوت اسماعيليان ر .ك :تامر ،عارف،

اسماعيليان و قرامطه ،ص .77 - 73
 .)1 ( 513تامر ،عارف ،تاريخ اإلسماعيلة ،ص .156

شمس الدين محمّد .11 ،قاسم شاه .12 ،اسالم شاه .13 ،محمّد بن اسالم .14 ،مستنصر باللّه

ص114 :
الثانى .15 ،عبد السالم .16 ،غريب ميرزا .17 ،أبو الذر على .18 ،مراد ميرزا .19 ،ذو الفقار على .21 ،نور الدين على.21 ،
خليل اللّه على .22 ،نزار على .23 ،سيّد على .24 ،حسن على .25 ،قاسم على .26 ،ابو الحسن على .27 ،خليل اللّه على،
 .28حسن على .29 ،على شاه.31 ،
سلطان محمّد شاه .31 ،كريمخان.
 .5 -3معادشناسى
در اينكه تمام اديان و مذاهب به معاد معتقدند ،اختالفى نيست .آنچه گاه از طرف عرفا و فالسفه مطرح مىشود ،در كيفيت
معاد ،يعنى جسمانى و يا روحانى بودن آن است
بهطور خالصه ،اسماعيليان در اين زمينه به معاد روحانى معتقدند .اين را مىتوان از كالم يكى از داعيان اسماعيلى به نام على
بن محمّد ،به دست آورد كه دنيا و آخرت را به جهان مادّى و صورى تقسيم نموده است  514همچنين (كاتب اسماعيلى) در ردّ
اين اتهام كه اسماعيليان ،قائل به تناسخ شدهاند ،مىگويد:
در كتابهاى اسماعيليه ،چنين اعتقادى نيست؛ بلكه مىگويند پس از مرگ ،عنصر خاكى انسان (بدن) با عنصر متجانس خود،
يعنى خاك ،آميخته خواهد شد و عنصر روحانى او (روح) به مأل اعلى مىپيوندد .اگر انسان به امام ايمان داشته باشد ،در
شمار بندگان صالح ،به صورت ملك محشور خواهد شد و اگر ايمان نداشته باشد ،با شياطين محشور خواهد شد.
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خالصه
مذهب اسماعيليه نزارى به رهبرى حسن صبّاح ،يكى از قدرتمندترين فرقههاى سياسى -مذهبى در ايران بود كه توانست به
مدّت دو قرن (از قرن پنجم تا هفتم) در مقابل خالفت عبّاسى و سلجوقيان ،قد علم كرده ،توسعه يابد.
گرايش بخش قابل توجّهى از مناطق مختلف ايران و حتّى برخى از بزرگان و سياستمداران سلجوقى به اين مذهب ،نشان از
زمينههاى افول خالفت عبّاسى در ايران در عرصههاى مذهبى و سياسى داشت .هرچند آنان ،آنگونه كه بايسته و شايسته

 .)1 ( 514همان ،ص .228 - 227
 .)2 ( 515همان ،ص .231 - 229

است ،نتوانستند عقايد مذهبى خود را همانند ديگر مذاهب تبيين كنند و از اين جهت ،راه را بر تهمت و افتراى دشمنان بر
روى خود باز گذاشتند؛ امّا حضور فعّال پيروان مذهب نزارى در
ص115 :
ايران به مدّت دو قرن ،به خوبى نشان مىدهد كه خالفت عبّاسى نمىتوانسته است پاسخگوى خوب و مناسب و متناسب با
فرهنگ بومى ايرانيان براى حلّ مشكالت مذهبى و سياسى و اجتماعى آنان باشد.
اسماعيليان نزارى ،قدرت نظامى نيرومندى نداشتند و به همين دليل ،در قلعهها پناه مىگرفتند و يا با شيوههاى غيرمتعارف و
تا اندازه اى خشن ،به قتل شخصيتهاى بزرگ نظامى ،سياسى و مذهبى مخالفان خود ،دست مىزدند؛ ولى در عرصههاى
مذهبى و اجتماعى از خاستگاه انديشهاى قوىاى برخوردار بودند و همين قدرت تفكّر آنان بود كه سلطنت سلجوقى را با
تمام ابهّت و قدرت و توسعه اى كه داشت ،به واكنشهاى انفعالى وا مىداشت .تأسيس مدارس نظاميه از طرف خواجه نظام
الملك -كه رقيب اصلى اسماعيليان نزارى ،بهخصوص حسن صبّاح بود -دقيقا به منظور جلوگيرى از گسترش انديشههاى
اسم اعيليان در ايران بود كه با توجّه به تعصّبات شديدى كه خواجه نهتنها با مذهب شيعه ،كه نسبت به مذاهب ديگر اهل سنّت
غير از مذهب خود ،يعنى شافعى داشت ،نتوانست در رسيدن به اين هدف موفّق شود ،بلكه مخالفت ديگر مذاهب اهل سنّت را
نيز به دنبال داشت.
متأسّفانه ،منابع اسماعيليان كه ما را دقيقا با انديشههاى مختلف آنان آشنا كند ،بسيار اندك است و از اينرو ،بايد تا حدود
زيادى تاريخ سياسى و مذهبى آنان را از دشمنانشان برگرفت؛ امّا نشانههايى از انحراف فكرى را مىتوان در برخى از رهبران
نزارى مانند (حسن بن محمّد) و اعالم «دعوت قيامت» و «اباحيه مطلقه» او ديد كه چنانچه مطالبى كه دربارهاش گفتهاند،
صحيح باشد ،بايد آنها را از عوامل شكست و بدنامى اين مذهب در ايران برشمرد.
به تحقيق ،همان گونه كه سياستهاى مذهبى خالفت عبّاسى نتوانست روح مذهبى ايرانيان را اقناع كند ،كاستىها و انحرافات
شديد مذهبى پديد آمده در اسماعيليه نزارى نيز نتوانست در ايران پايدار بماند و ناچار ،به بيرون مرزهاى ايران برده شد تا
بتواند به حيات سياسى -مذهبى خود ادامه دهد.
محورهاى مطالعاتى
 .1عقايد و انديشههاى كالمى ،فقهى و فلسفى اسماعيليان نزارى و تفاوت آنها با اسماعيليان مستعلويه.
ص116 :
 .2تأثير انديشههاى اسماعيليان نزارى در ايران و بهطور كلّى در فرهنگ و تمدن اسالمى.
 .3موضعگيرى و سياست اماميه در برابر اسماعيليان نزارى.

 .4نقش اسماعيليان نزارى در حمله مغول به ايران.
 .5موضع اسماعيليان نزارى در جنگهاى صليبى.
 .6شناسايى گروه فدائيان از نظر شبكه اطّالعرسانى ،چگونگى آموزش و طرّاحى قتلها.
 .7ارتباط فدائيان نزارى با ديگر فدائيان اسماعيلى با توجّه به اختالفات مذهبىشان با هم.
 .8ارتباط فرهنگى ،مذهبى و سياسى اسماعيليان با گروه اخوان الصفا و جايگاه فدائيان در انديشههاى آنان.
 .9عوامل گسترش نهضت حسن صبّاح و جنبش نزارى در ايران.
« .11دعوت قيامت» براساس چه انديشهاى مطرح شد.
 .11تأثير دعوت قيامت در نهضت اسماعيليان نزارى.
 .12اهداف و انگيزههاى تشكيل گروه فدائيان اسماعيلى.
 .13تحليل ديدگاه مستشرقان درباره گروه فدائيان اسماعيلى.
 .14تبيين انديشههاى كالمى اسماعيليان.
 .15بررسى تعامل فكرى و فرهنگى اسماعيليان با گروه اخوان الصفا.
ص117 :
فصل چهارم دولت سربدار
 .1خاستگاه دولت سربدار
بيهق ،خاستگاه دولت سربدار است و آن ناحيهاى وسيع بوده است كه امروزه آن را سبزوار مىگويند 516.حمد اهلل مستوفى،

شهر سبزوار را در ناحيه بيهق ،و مردمش را شيعه اثنا عشرى دانسته است 517.مولّف تاريخ بيهق ،اين ناحيه را به دوازده بخش

 .)1 ( 516ياقوت حموى ،معجم البلدان ،ج  ،1ص  .537بيهق در اصل« بيهه» ،به معناى« بهترين» است و منظور اين بوده كه اين ناحيه از بهترين نواحى نيشابور
بوده است( ر .ك :ابن فندق بيهقى ،على بن ابى القاسم زيد ،تاريخ بيهق ،ص .33

تقسيم كرده است 518.وسعت محدوده سلطه سربداران در زمان امير مسعود سربدار ،از مشرق به جام ،از مغرب به دامغان ،از

شمال به خبوشان (قوچان) و از جنوب به ترشيز ،محدود مىشده است 519و در زمان شمس الدين على ،سرحدات مازندران
نيز تحت تسلّط آنان بوده است 511.محدوده جغرافيايى فرمانروايى اميران سربدار ،به سبب تحوّالت و تالشهاى سياسى و

نظامى ،گاه گسترش مىيافته و گاه به چند شهر محدود مىشده است.
 .2زمينههاى تاريخى نهضت سربداران در خراسان
آل كرت ،بخش شرقى خراسان را در تصرّف داشت و امتيازاتى مانند :استقالل و معافيت از پرداخت ماليات به ديوان خراسان

را ،از ايلخانيان به دست آورده بودند 511.همچنين جانشينان
ص118 :

ايلخانيان كه بر بخشهاى ديگر خراسان مانند :قهستان ،قومس ،مازندران و طبرستان ،بهطور مستقل ،حكمرانى مىكردند ،براى
دولت مركزى خراج و ماليات نمىفرستادند.
در اواخر حكومت ايلخانيان ،قدرتهاى محلّى براى قدرتنمايى به رقابت پرداختند.
قوى ترين سران ايلخانى در خراسان ،امير شيخ على بن قوشچى ،امير االمرا و حاكم برگزيده ايلخانيان بود 512.پطروشفسكى،
نيرومندترين سران ملوك الطوائف خراسان را امير ارغون شاه ،از قبيله جانى قربانى و نوه امير نوروز و نتيجه ارغون آكى
مىداند كه نواحى نيشابور ،طوس ،مشهد ،ابيورد و  ...را به تصرّف خود درآورد .بزرگان ديگرى همچون امير عبد اهلل مواليى،
صاحب قهستان ،امير محمود اسفراينى ،صاحب اسفراين ،امير محمّد توكل كه از طايفه جانى قربانى بودند 513و طغاى تيمور،

در نواحى استرآباد و گرگان 514،عالء الدين محمّد ،سبزوار و جوين را در اختيار داشتند و هركدام از اينان ،سپاهى داشتند .با
بيهه در تعريب تبديل به« بيهق» شده است .جغرافىنويسان ،اين ناحيه را جزء بخشهاى نيشابور ذكر كردهاند كه آبادىهاى بسيارى داشته و از جمله مناطق مشهور
آن ،سبزوار ،خسروجرد ،باشتين ،مزينان ،فريومد و اعلى الرستاق را مىتوان نام برد .همان ،ص  39 - 35اگرچه روستايى نيز به اين نام وجود دارد( ر .ك :مقدسى،
محمد بن احمد ،أحسن التقاسيم فى معرفة األقاليم ،ص  436و .)465
 .)2 ( 517مستوفى ،حمد اهلل ،نزهة القلوب ،ص .149
 .)3 ( 518تاريخ بيهق ،ص .35
 .)4 ( 519سمرقندى ،امير دولتشاه ،تذكرة الشعراء ،ص .184
 .)5 ( 511اسميت جان ،ماسون ،عروج و خروج سربداران ،ص  .211در اين كتاب ،تصرّف شهرها به دست سربداران و نيز خارج شدن آنها از دست سربداران،
توضيح داده شده است.
 .)6 ( 511هروى ،سيف بن محمد بن يعقوب ،تاريخنامه هرات ،ص .745
 .)1 ( 512شبانكارهاى ،محمد بن على ،مجمع األنساب ،ص .321
 .)2 ( 513پطروشفسكى ،اى .پ ،نهضت سربداران ،ص .33 - 32
 .)3 ( 514تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص .113 - 114

مرگ ابو سعيد 515،آخرين ايلخان مغول در سال  736ق ،تالشهاى استقاللطلبانه بيشتر شد و طوايف مغول و گروههاى ديگر
محلّى به بهانههاى مختلف ،سر به شورش برداشتند 516.از اينرو طغاى تيمور ،كه خود را وارث مغوالن مىدانست ،مورد

حمايت ارغون شاه و خاندان جانى قربانى -كه بسيار ستمگر بودند و شكايت كردن مردم از آنان نزد سالطين ايلخانى سودى

نداشت 517-قرار گرفت.

يكى از شيوخ صوفيه به نام شيخ خليفه مازندرانى در اواخر سالهاى حكومت ابو سعيد در خراسان ،مبارزه با ايلخانان ظالم را
سرلوحه زندگى خود قرار داد .وى با نفوذ معنوى اى كه در ميان مردم داشت ،كم و بيش در مسائل اجتماعى و سياسى دخالت
و نظر خود را بيان مىكرد .صوفيان ديگر ،برخالف او گوشه گير بودند و با پرهيز از دنيا ،با حاكمان جور نيز همراه بودند.
شيخ خليفه مازندرانى كه علوم دينى را در آمل آموخته بود ،نخست ،نزد شيخ بالوى
ص119 :
زاهد ،از مشايخ مازندران رفت و از مريدان او شد؛ 518ولى آنچه را كه در جستجويش بود در استاد خود نيافت .از اينرو ،به
سمنان نزد عالء الدولة سمنانى ،از صوفيان بزرگ آن زمان رفت و براى مدّتى در درس او شركت كرد تا اينكه يك روز عالء

الدوله از مذهب او سؤال كرد .وى پاسخ داد« :آنچه من مىجويم ،از اين مذاهب ،اعالست» 519.شيخ از پاسخ او ناراحت شد
و دوات را بر سر او كوبيد .شيخ خليفه از آنجا به نزد خواجه غياث الدين حموى رفت و در آنجا نيز به مقصود خود دست

نيافت .بنابراين ،به سبزوار -كه كانون اصلى تشيّع دوازده امامى بود 521-آمد و در مسجد جامع شهر ،ساكن شد و به وعظ و
ارشاد مردم پرداخت تا اينكه مريدان بسيارى پيدا كرد.
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وى ،افزون بر وعظ و ارشاد ،به مشكالت اجتماعى جامعه اشاره مىكرد و تنها راه رهايى را مبارزه با ستم مىدانست.
ديدگاه هاى او موجب مخالفت با حاكمان وقت شد تا اينكه برخى از فقهاى اهل سنّت با اقدامات شيخ مخالفت كردند .از
اينرو ،به بهانه آنكه شيخ در مسجد ،از دنيا سخن مى گويد ،فتواى قتل او را نزد ابو سعيد ايلخانى فرستادند .ابو سعيد،

515

(  .)4گفتنى است ،جانشين شاه ،دوران ولىعهدى خود را به جهت اهميت خراسان در آنجا مىگذارند و نقش فرماندهى منطقه را بر عهده داشت .وقتى ابو

سعيد به سلطنت رسيد ،چون فرزندى نداشت ،آن را در اختيار افراد مختلف قرار داد و همين كار موجب تجزيه دولت او شد( ر .ك :دين و دولت در ايران عهد
مغول ،ص .)757
 .)5 ( 516مجمع األنساب ،ص .321
 .)6 ( 517تذكرة الشعراء ،ص .218
 .)1 ( 518ميرخواند( خواند شاه)  ،مير محمد بن سيد بن جمال الدين ،روضة الصفا ،ج  ،5ص .614
 .)2 ( 519همان ،ص 615؛ سمرقندى ،كمال الدين عبد الرزاق ،مطلع السعدين و مجمع البحرين ،ص .145
 .)3 ( 521نزهة القلوب ،ص .184
 .)4 ( 521روضة الصفا ،ج  ،5ص .615

تصميم گيرى درباره شيخ را به حكمرانان خراسان وانهاد .آنان نيز با توجّه به نظر فقهاى متعصّب سبزوار ،شبانه شيخ را به دار
آويختند و با صحنهسازى ،قتل او را به خودكشى جلوه دادند.

522

شيخ حسن جورى كه پس از گذراندن تحصيالت دينى و آگاهى از آوازه شيخ خليفه به سبزوار آمده و شيفته وعظ و ارشاد

او شده بود ،پس از مرگ شيخ ،مريدان او را گرد خود جمع كرد 523.وى ،افكار و انديشههاى استادش را دنبال مىكرد و با

عقل و درايت و بيان شيرينى كه داشت ،مريدان فراوانى يافت .او به نيشابور رفت و به تبليغ تعليمات شيخ خليفه پرداخت و
توانست در آنجا عدّه زيادى را با خود ،همراه كند .هركس كه به پيروى او درمىآمد ،نامش را در دفترى ثبت مىكرد و به او
مىگفت :اآلن ،وقت اختفاست و در وقت كارزار ،منتظر اشاره او باشد و سالح به دست گيرد.

524

ص111 :
هدف شيخ حسن جورى ،قيام مردم بر ضد حاكمان مغولى و زمينداران بزرگ محلّى بود.
او در زىّ درويشى ،مردم را براى نهضت آماده كرد .روش او بعدها به نام «طريقت شيخ خليفه و حسن جورى» خوانده

شد 525.طريق او با طريق صوفيان ديگر كه انزواطلبى را برگزيده بودند ،تفاوت بسيار داشت .وقتى او خود را در معرض خطر
و تهديد دشمن مىديد ،از شهرى به شهر ديگر مىرفت تا در مظان اتّهام قرار نگيرد .حتّى خراسان را براى مدّتى ترك كرد و
به عراق رفت؛ ليكن فقهاى اهل سنّت به ارغون شاه گفتند كه شيخ حسن ،با تبليغ مذهب تشيّع ،قصد قيام دارد؛ امّا فرستادگان
ارغون ،گزارش فقيهان متعصّب را تأييد نكردند.
از اينرو ،فقيهان دوباره دست به كار شدند و بر اثر بدگويىهاى پىدرپى آنان ،سرانجام ارغون شاه ،شيخ حسن را دستگير و
زندانى كرد.
 .3اميران سربدار
 .3 -1عبد الرزاق بن فضل اهلل باشتينى 738 -736( 526ق)

 .)5 ( 522همان؛ مطلع السعدين و مجمع البحرين ،ص 145؛ خواند مير ،غياث الدين ،حبيب السير ،ج  ،3ص  .359فصيحى ،مرگ او را سوم ربيع األوّل سال 763
ق ياد كرده است (.خوافى (،فصيح) ،احمد بن جالل الدين محمد ،مجمل فصيحى ،ج  ،3ص .)46
 .)6 ( 523حبيب السير فى اخبار افراد البشر ،ج  ،3ص .359
 .)7 ( 524مطلع السعدين و مجمع البحرين ،ص 146؛ حبيب السير ،ج  ،3ص .359
 .)1 ( 525نهضت سربداران خراسان ،ص .38
 .)2 ( 526او از قدرتمندان و ثروتمندان منطقه و از لحاظ كثرت ثروت در بيهق بىنظير بود .نسبش از طرف پدر به امام حسين( ع) مىرسيد و پنج فرزند داشت و
مورد توجّه سلطان مغول بود( ر .ك :دين و دولت در ايران عهد مغول ،ص  .)758وى كه جوانى شجاع بود ،همراه ابو سعيد به آذربايجان رفت و خان مغول ،وقتى
شجاعت و شهامت او را ديد ،تربيتش كرد و پس از مدّتى او را براى جمعآورى ماليات به كرمان فرستاد( ر .ك :تذكرة الشعراء ،ص .)218

او از بزرگان واليت بيهق بود 527كه از طرف ،ابو سعيد خان مغول ،براى گرفتن ماليات به كرمان عازم شد و پس از اخذ
ماليات از مردم آنجا ،آن را صرف خوشگذرانى كرد .او در فكر فراهم كردن ماليات خرج شده بود كه خبر درگذشت خان
مغول را شنيد .از اينرو به باشتين آمد و رهبرى شورش مردم را بر عهده گرفت .مىگويند كه ايلچى مغول به باشتين آمد و بر
دو برادر به نامهاى حسن حمزه و حسين حمزه ،وارد شد و طلب شراب و شاهد كرد .آن دو برادر ،در باب شاهد ،عذر
آوردند؛ ولى او با بىاعتنايى ،قصد تجاوز به ناموس آنان را داشت كه آن دو شمشير كشيدند و گفتند« :ما تحمّل اين ننگ را
نداريم» و آن فرستاده را كشتند و گفتند« :ما سربداريم».

528

وقتى خواجه عالء الدين محمّد ،حاكم سبزوار و جوين در فريومد (فرومد) ،خبر قتل
ص111 :
ايلچى مغول را شنيد ،حسن و حسين حمزه را خواست .آنان در رفتن به نزد او تعلّل كردند.
عبد الرزاق به يارى حسن و حسين حمزه آمد و به فرستادگان خواجه گفت كه به او بگويند كه از آنان ،عملى ناشايست
سرزده و كشته شدهاند .وقتى خواجه ،پاسخ فرستادگان را شنيد ،سپاهى روانه باشتين كرد .عبد الرزاق ،مردم را به مقاومت

فراخواند و به آنان گفت« :سر خود را بر دار ديدن ،بهتر از زندگى ننگين است» 529.از اينرو ،با سپاه خواجه عالء الدين

محمّد ،درگير شدند كه خواجه كشته شد و نيروهاى او پراكنده شدند .عبد الرزاق به كمك برادر خود مسعود ،به تعقيب دشمن

پرداخت و با غنايم فراوان به باشتين -كه بيشتر ساكنانش پيرو شيخ حسن جورى بودند 531-بازگشت.

وى در سال  738هجرى در سبزوار ،دولت سربداران را تأسيس كرد و به نام خود ،خطبه خواند و سكّه ضرب كرد 531.وى با
كمك آزادمردان توانست نواحى ديگرى را به تصرّفات سربداران اضافه كند 532.عبد الرزاق ،مردى شجاع ،ولى فاسد بود.

به همين سبب ،بضه دست برادرش كشته شد.

533

534

 .)3 ( 527مجمل فصيحى ،ج  ،3ص 51؛ روضة الصفا ،ج  ،5ص 611؛ مطلع السعدين و مجمع البحرين ،ص .146
 .)4 ( 528تذكرة الشعراء ،ص 318؛ روضة الصفا ،ج  ،5ص 611؛ حبيب السير ،ج  ،3ص .357
 .)1 ( 529روضة الصفا ،ج  ،5ص .612
 .)2 ( 531مطلع السعدين و مجمع البحرين ،ص  .146از طرفى ظاهر امر حكايت دارد كه شيخ حسن در بيهق حضور نداشت تا رهبرى نهضت را بر عهده گيرد؛ زيرا
وى در زندان بود.
 .)3 ( 531تذكرة الشعراء ،ص 219؛ روضة الصفا ،ج  ،5ص 613؛ حبيب السير ،ج  ،3ص  357؛ شهرستانى ،سيد محمد على ،سربداران مازندران و خراسان ،ص
.28
 .)4 ( 532تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص .114
 .)5 ( 533تذكرة الشعراء ،ص  .219عبد الرزاق ،قصد داشت همسر خواجه عالء الدين محمّد هندو را براى خود عقد كند.

 .3 -2وجيه الدين مسعود بن فضل اهلل ( 745 -738ق)
وى پس از كشته شدن برادرش عبد الرزّاق ،فرمانروايى دولت تازه تأسيس سربداران را به دست گرفت .مسعود به حسن
تدبير ،شجاعت ،مردانگى ،عقل ،صالح و سواد ،شهرت داشت و از فساد به دور بود.

535

او براى تثبيت و تقويت دولت سربداران ،شيخ حسن جورى را از زندان ارغونشاه آزاد
ص112 :
كرد و پس از آزادى ،او را به سبزوار آورد و شيخ را در اداره حكومت ،پيشواى خود قرار داد تا با استفاده از نفوذ معنوى او
بتواند در برابر حاكمان محلّى و زمينداران بزرگ ،مقاومت كند.
با اين كار ،مريدان شيخ در كنار سربداران قرار گرفتند و بر استحكام دولت سربداران افزوده شد 536.حتّى امير مسعود ،دستور
داد در خطبه ها نام شيخ حسن را مقدّم بر نام او آورند.

537

همبستگى نيروهاى مذهبى و سياسى ،وحشت اميران خراسان را در پى داشت .از اين رو ،ارغون شاه ،آنان را متقاعد كرد تا
زندگى بر آنان سخت نشده ،در يك روز ،در قالب سه لشكر ،در ساعت و روزى معيّن به حومه نيشابور بتازند؛ امّا هريك از
آنان مىخواستند اين افتخار را به نام خود تمام كنند .از اينرو ،حمله خود را بهطور پراكنده آغاز كردند :در نتيجه ،سربداران
آنان را شكست دادند و غنايم بسيارى به دست آوردند 538و با پيروزى ،وارد نيشابور شدند و قلمرو خود را گسترش

دادند.

539

چون همسر خواجه ،غرض او را از اين ازدواج مىدانست ،شبانه فرار كرد .عبد الرزاق ،برادرش مسعود را فرستاد تا او را دستگير نمايد .زن پس از دستگيرى
گفت «:تو مردى مسلمانى و مقصود برادرت را مىدانى .به دوستى حيدر كرّار ،طريقه مروّت پيش گير و مرا رها كن و از سؤال روز قيامت ،انديشه كن»( ر .ك:
حبيب السير ،ج  ،3ص .)357
534

(  .)6مجمل فصيحى ،ج  ،3ص  45؛ تمام منابع ،عمل مسعود را درست دانسته و براى اين قتل او دليل شرافتمندانهاى آوردهاند (.ر .ك :نهضت سربداران

خراسان ،ص .)53
 .)7 ( 535روضة الصفا ،ج  ،5ص .614
 .)1 ( 536همان ،ص .619
 .)2 ( 537نهضت سربداران خراسان ،ص .61
 .)3 ( 538همان ،ص .54
 .)4 ( 539تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص 114؛ تذكرة الشعراء ،ص .211

شكست ارغون شاه و اميران خراسان ،طغاى تيمور را به وحشت انداخت و سپاهى به فرماندهى برادرش به سوى سربداران
فرستاد .در جنگى كه واقع شد ،برادر طغاى تيمور و نيروهاى بسيارى از آنان كشته شد و سربداران ،بر چند شهر ديگر نيز
تسلّط يافتند.

541

مردم بيشتر شهرهاى تحت سلطه سربداران ،پيرو شيخ حسن جورى بودند و حاضر بودند تا جان خود را فداى او كنند .از
اينرو امير مسعود ،با مشاهده نفوذ معنوى شي خ ،نگران رهبرى خود در ميان مردم بود و دنبال فرصتى بود تا شيخ را از بين
ببرد.
شيخ حسن ،جنگ با آل كرت را بر مسائل ديگر ،مقدّم مىدانست و امير مسعود را به اين كار ،ترغيب مىكرد .امير مسعود،
تحت فشار شيخ حسن و طرفداران او ،مىخواست با درگيرى با آل كرت ،از فشار آنان بكاهد و همچنين ،مىتوانست نقشه
خود را براى از بين بردن شيخ حسن ،عملى سازد .بنابراين ،كسى را مأمور كرد تا بعد از پيروزى ،شيخ حسن را به قتل
برساند و به اصطالح ،با يك تير ،دو نشان بزند.
سپاه سربداران ،همراه شيخ حسن جورى در زاوه با سپاه حاكم هرات معزّ الدين حسين كرت ،وارد جنگ شدند كه در آغاز
نبرد ،پيروزى از آن سربداران بود؛ امّا مأمور امير مسعود،
ص113 :
مأموريت خود را زود انجام داد و شيخ حسن را به قتل رساند 541.كشته شدن شيخ حسن ،وضع جنگ را دگرگون كرد و سپاه
سربداران از هم پاشيد و طرف مقابل ،اين امكان را يافت تا بار ديگر انسجام خود را به دست آورد لذا تلفات سنگينى به
سربداران وارد كردند.
امير مسعود ،در دوران فرمانروايى خود ،بيشتر شهرهاى خراسان را تصرّف كرد حتّى فيروزكوه و رستمدار را زير نفوذ

سربداران درآورد .به همين سبب ،امير مسعود را «صاحبقران سربداران» خواندهاند 542.وى سپس به مازندران لشكر كشيد تا
آمل را فتح كند .در ناحيه رستمدار ،يكى از اميران محلّى در سر راه او كمين كرد كه تعداد بىشمارى از نيروهاى او كشته و
اسير شدند و خود او بعد از اسارت به قتل رسيد.

543

 .3 -3آى تيمور محمّد ( 747 -745ق)
 .)5 ( 541مجمل فصيحى ،ج  ،3ص .59
541

(  .)1حبيب السير ،ج  ،3ص 361؛ تذكرة الشعراء ،ص  211سمرقندى مىگويد «:شيخ حسن سفارش كرد اگر من كشته شدم ،توقّف نكنى»( ر .ك :مطلع

السعدين و مجمع البحرين ،ص  .)187از طرفى حافظ ابرو گزارش مىدهد كه پيروان درويش شيخ حسن ،به مسعود ظنين شدند كه در قتل شيخ دست داشته است(
ر .ك :عروج و خروج سربداران ،ص  .)61بعضى از منابع ،قتل شيخ را به دست سپاه هرات ذكر كردهاند( ر .ك :ابن بطوطه ،سفرنامه ابن بطوطه ،ج  ،2ص .)436
 .)2 ( 542حبيب السير ،ج  ،3ص 361؛ تذكرة الشعراء ،ص .211
 .)3 ( 543روضة الصفا ،ج  ،5ص 614؛ تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص .111

وى فردى شجاع و سخاوتمند ،بنده امير مسعود و نايب او در سبزوار بود 544و پيوسته از فقر و درويشى سخن مىگفت.

545

آى تيمور ،خود را مديون امير مسعود مىدانست و به پيروان شيخ حسن جورى بىاعتنايى مىكرد .از اينرو ،مريدان شيخ
حسن به مقابله با او پرداختند و مىگفتند كه :شيخيان ،نزد آى تيمور منزلتى ندارند .از اينرو خواجه شمس الدين على را به
رهبرى خود برگزيدند تا از حقوق آنان دفاع كند .تالش خواجه با حمايت درويشان ،سبب شد كه آى تيمور ،بيش از دو سال
بر مسند قدرت باقى نماند .خواجه ،آى تيمور را سرزنش مىكرد« :كه چرا اراذل و اوباش را بر دراويش مقدّم مىدارى ،در

حالىكه اخالق نيكو را از آنان آموختهاى» 546.سرزنش خواجه موجب شد كه عدّهاى بر سر آى تيمور بريزند و او را به قتل
برسانند .درويشان به خواجه پيشنهاد حكومت دادند؛ ولى او نپذيرفت و يكى از افراد مورد اعتماد امير مسعود را به آنان
معرّفى كرد.
ص114 :
 .3 -4كلو 547اسفنديار ( 748 -747ق)
وى از وجاهت ،نسب ،ادب و فضل ،دور بود 548.كلو اسفنديار با پيشنهاد خواجه شمس الدين على به رياست سربداران
برگزيده شد؛ ولى ستم او بر مردم ،سبب شد تا از او روىگردان شوند .سربداران به او گفتند« :ما از پيشوايى تو بيزاريم؛ زيرا

ما را خوار و زبون كردى» 549.وى سرانجام به دست مخالفانش در سبزوار كشته شد.

551

 .3 -5شمس الدين فضل اللّه ( 748 -747ق)
وى درويشمسلك و گوشهگير بود .وى كه از طرف برادرزاده خردسالش لطف اللّه بن مسعود به حكومت انتخاب شد،

551

كارى به امور جارى حكومت نداشت حتّى وقتى خبر حمله طغاى تيمور را به مازندران شنيد ،خود را از حكومت خلع كرد و
گفت« :من شايسته رهبرى نيستم».

552

 .3 -6شمس الدين على ( 752 -748ق)

 .)4 ( 544حبيب السير ،ج  ،3ص 362؛ مجمل فصيحى ،ج  ،3ص .73
 .)5 ( 545روضة الصفا ،ج  ،5ص .615
 .)6 ( 546همان؛ حبيب السير ،ج  ،3ص .362
 .)1 ( 547كلو ،لقبى است كه به رئيس پيشهوران داده مىشود.
 .)2 ( 548روضة الصفا ،ج  ،5ص 616؛ حبيب السير ،ج  ،3ص .363
 .)3 ( 549همان.
 .)4 ( 551مجمل فصيحى ،ج  ،3ص .75
 .)5 ( 551تذكرة الشعراء ،ص .211
 .)6 ( 552روضة الصفا ،ج  ،5ص 617؛ حبيب السير ،ج  ،3ص .363

وى مردى باكياست ،شجاع ،دانا و از برجستهترين حاكم سربداران بود 553.طغاى تيمور ،پس از اطّالع از حكومت يافتن

شمس الدين على ،حركت سپاه خود را به سوى خراسان لغو كرد 554و با او پيمان صلحى امضا كرد ،به شرط آنكه شهرهاى
تصرّف شده در زمان امير مسعود ،در اختيار شمس الدين على قرار گيرد.

555

شمس الدين على ،از نزديكان شيخ حسن جورى ،تالش كرد تا ميان سربداران و درويشان ،توازن قدرت برقرار كند .از
اين رو ،اصالحاتى براى بهبود وضع جامعه انجام داد كه تقويت سربداران را به دنبال داشت.

556

وى ارغون شاه را محاصره كرد؛ امّا وقتى از خبر حمله ملك معزّ الدين كرت آگاه شد ،از محاصره ارغون شاه دست برداشت
و به سبزوار بازگشت .كوشش او در اتّحاد ميان
ص115 :
سربداران و درويشان ،دوام چندانى نداشت و مريدان شيخ حسن به مخالفت با او پرداختند.
درويش هندوى ،حاكم و نايب شمس الدين على در دامغان ،قيام كرد؛ ولى شمس الدين على ،قيام او را سركوب كرد و او را
به سبزوار آورد و خوارش كرد 557.سيّد عز الدين سوغندى از ترس شمس الدين ،خراسان را ترك كرد و به سوى مازندران

حركت كرد كه در بين راه درگذشت.

558

حيدر قصاب ،مسئول امور تمغا 559از مالزمان شمس الدين على بود .حيدر ،بخشى از اموال مالياتى را تحويل شمس الدين

على نداده بود و از مجازات او بيمناك بود تا اينكه شمس الدين على ،حيدر را مورد اهانت قرار داد 561و حيدر نيز او را به

قتل رسانيد.
 .3 -7يحيى كرابى ( 759 -753ق)

 .)7 ( 553تذكرة الشعراء ،ص .211
 .)8 ( 554روضة الصفا ،ج  ،5ص .618
 .)9 ( 555تذكرة الشعراء ،ص .211
 .)11 ( 556همان.
 .)1 ( 557روضة الصفا ،ج  ،5ص .618
 .)2 ( 558حبيب السير ،ج  ،3ص .363
 .)3 ( 559تمغا ،مالياتى بود كه از صنعتگران ،پيشهوران و بازرگانان ،به صورت نقد گرفته مىشد .اين ماليات ،نهتنها براى ساكنان شهرها ،بلكه براى روستاييان نيز
وضع شده بود (.ر .ك :آژند ،يعقوب ،قيام شيعى سربداران ،ص .168
 .)4 ( 561تذكرة الشعراء ،ص 212؛ مجمل فصيحى ،ج  ،3ص .84

وى فردى ديندار ،پرهيزگار ،شجاع ،عادل و از نزديكان امير مسعود بود 561كه اصلش از روستاى كراب بيهق بود 562.وى پس
از قتل شمس الدين على ،به رهبرى دولت سربداران برگزيده شد و فرماندهى سپاه را به حيدر قصّاب داد .او توانست واليت
طوس را از گماشتگان ارغون شاه پس بگيرد .يحيى ،همواره پيروان شيخ حسن را احترام مىكرد و در برقرارى عدالت و
اجراى مساوات ميان مردم مىكوشيد.

563

مهم ترين اقدام او ،پايان دادن به حكومت طغاى تيمور بر گرگان و مازندران بود و توانست با اطّالع از نيرنگ طغاى تيمور
مبنى بر نوشتن پيمان صلح در اردويش ،قبل از اقدام طغاى بر آن ان حمله برد و او را همراه بسيارى از مغوالن بكشد و غنايم

بىشمارى به دست آورد 564.وى پس از چندى به دست عالء الدوله برادرزن خود ،در سبزوار به قتل رسيد.

565

 .3 -8ظهير الدين كرابى ( 761 -759ق)
وى مردى صبور و كمآزار بود كه با حمايت حيدر قصّاب ،فرمانده سپاه سربداران به قدرت
ص116 :
رسيد .ظهير الدين ،پيوسته به بازى نرد و شطرنج مشغول بود 566و لياقت حكومتدارى دولت را نداشت .از اينرو حيدر قصّاب
او را خلع كرد و خود ،قدرت را به دست گرفت.
 .3 -9حيدر قصّاب ( 761 -761ق)
وى پس از قتل شمس الدين على و بركنارى ظهير ا لدين كرابى به قدرت رسيد و حسن دامغانى را فرمانده سپاه خود قرار
داد؛ امّا پس از چندى ،نصر اللّه باشتينى در اسفراين به مخالفت با او برخاست .حيدر قصّاب با ياران خود او را محاصره كرد
كه در اثناى محاصره حيدر با توطئهاى از پاى درآمد و نصر اللّه ،دروازه شهر را به روى حسن دامغانى گشود تا لطف اللّه بن

مسعود را به حكومت برساند 567.بدين ترتيب ،حيدر قصّاب ،بيش از چهار ماه حكومت نكرد.
 .3 -11لطف اللّه بن مسعود ( 762 -761ق)
 .)5 ( 561روضة الصفا ،ج  ،5ص 619؛ حبيب السير ،ج  ،3ص 364؛
 .)6 ( 562تاريخ بيهق ،ص .38
 .)7 ( 563روضة الصفا ،ج  ،5ص .619
 .)8 ( 564مطلع السعدين و مجمع البحرين ،ص 257 - 259؛ مجمل فصيحى ،ج  ،3ص .85
 .)9 ( 565حبيب السير ،ج  ،3ص .364
 .)1 ( 566روضة الصفا ،ج  ،5ص  ،621حبيب السير ،ج  ،3ص .364
 .)2 ( 567تذكرة الشعراء ،ص .214
 .)3 ( 568روضة الصفا ،ج  ،5ص .621

568

وى به يارى حسن دامغانى و نصر اللّه باشتينى به قدرت رسيد و مردم سبزوار ،از رهبرى او استقبال كردند و به وى تبريك

گفتند 569.پس از چندى ميان لطف اللّه و حسن دامغانى اختالف افتاد و دامغانى موفّق شد كه لطف اللّه را دستگير كند و در
قلعه دستجردان به قتل برساند.

571

 .3 -11حسن دامغانى ( 766 -762ق)
وى پس از قتل لطف اللّه بن مسعود به حكومت سربداران رسيد؛ ولى مريدان طريقت شيخ حسن ،به رهبرى درويش عزيز
مجدى در طوس به مخالفت برخاستند .شورش آنان مدّتها ادامه داشت تا اينكه حسن دامغانى ،آنها را سركوب كرد .وى پس
از دستگيرى درويش عزيز از كشتن او امتناع كرد و با دادن هدايايى ،او را به اصفهان تبعيد كرد.

571

اختالفات داخلى سربداران و مريدان طريقت شيخ حسن جورى موجب شد كه امير ولى ،فرزند شيخ على هندو ،از امراى
خان مغول در مازندران و استرآباد ،مخالفان دولت سربدار را جمع آورد و با كمك آنان ،استرآباد ،و سپس بسطام ،دامغان و
فيروزكوه را از
ص117 :
سلطه سربداران خارج كند 572.در همين حال ،حسن دامغانى براى سركوبى شورش از سبزوار خارج شد و به قلعه شغان

رفت 573.مخالفان از نبود او در پايتخت استفاده كردند و بدون زحمت ،حكومت را به دست گرفتند 574.آنان به فرماندهان
دامغانى نوشتند كه از همراهى او دست بردارند و براى آنكه سهمى از خزانه داشته باشند ،سر دامغانى را با خود بياورند.

575

دامغانى پس از اطّالع از اين موضوع ،براى تسليم شدن به سوى سبزوار حركت كرد؛ ولى به دستور خواجه على مؤيّد به قتل
رسيد.

576

 .3 -12خواجه على مؤيّد ( 783 -766ق)

 .)4 ( 569تذكرة الشعراء ،ص .214
 .)5 ( 571همان؛ روضة الصفا ،ج  ،5ص .622
 .)6 ( 571همان؛ همان.
 .)1 ( 572روضة الصفا ،ج  ،5ص .623
 .)2 ( 573مجمل فصيحى ،ج  ،3ص .95
 .)3 ( 574حبيب السير ،ج  ،3ص .365
 .)4 ( 575تذكرة الشعراء ،ص .215
 .)5 ( 576روضة الصفا ،ج  ،5ص .623

وى از طرفداران طريقت شيخ حسن جورى بود و براى جلب حمايت مردم ،درويش عزيز مجدى را به عنوان رهبر دينى و
معنوى نهضت برگزيد .وقتى خواجه على ،قدرت خود را تثبيت كرد ،درويش عزيز را مانع كار خود ديد .از طرفى ،درويش
عزيز اصرار داشت تا انتقام خون شيخ حسن را از آل كرت بگيرد 577.از اينرو ،خواجه على ،سپاهى به همراهى درويش

عزيز ،روانه جنگ با معزّ الدين حسين كرت كرد و تصميم گرفت درويش را از بين ببرد .وى نامهاى به سران سپاه خود نوشت
تا درويش را تنها گذاشته و بازگردند .درويش عزيز با تعدادى از طرفدارانش به سوى عراق حركت كرد؛ امّا خواجه على كه
از نفوذ او در هراس بود ،نيرويى به تعقيب او فرستاد كه در اين درگيرى ،درويش و عدّهاى از يارانش كشته شدند.

578

على مؤيّد ،پس از پيروزى بر مريدان طريقت شيخ حسن ،مزار شيخ خليفه و شيخ حسن را تخريب كرد .در نتيجه كسانى
مانند درويش ركن الدين ،از مريدان شيخ حسن ،در سال  778ق ،به مخالفت با خواجه على برخاستند كه خواجه على ،بر
آ نها پيروز شد و درويش ركن الدين به اصفهان گريخت .بعد از مدّتى ،درويش با حمايت حاكم كرمان ،شاه شجاع ،و حاكم
هرات ،پير على ،به سبزوار حمله كرد و آنجا را به تصرّف درآورد و به نام خود ،خطبه خواند 579و خواجه على مؤيّد از

سبزوار گريخت و به حاكم استرآباد ،امير ولى ،پناه برد.
امير ولى با سپاهيان بسيارى به كمك على مؤيّد آمد و درويش ركن الدين و مريدان او را
ص118 :
شكست داد و خواجه على بار ديگر ،در سال  781ق ،سبزوار را فتح كرد 581.پس از چندى ،امير ولى به سبزوار حمله كرد و
آنجا را به محاصره درآورد .خواجه على از تيمور يارى خواست .تيمور ،امير ولى را شكست داد و وارد سبزوار شد و مورد
استقبال على مؤيّد قرار گرفت و پيروى خود را از او اعالم كرد .مردم سبزوار كه حاضر به پذيرفتن سلطه بيگانگان نبودند،
مبارزه خود را آغاز كردند و شيخ داوود سبزوارى ،رهبرى قيام را بر عهده گرفت؛ امّا سپاه تيمور بار ديگر بر سبزوار يورش
آوردند و پس از كشتار بسيارى از مردم سبزوار ،بر آنجا تسلّط يافتند .خواجه على در جنگ با لر كوچك در نزديك

خرّمآباد كشته شد 581و با مرگ او حكومت سربداران پايان يافت.
اميران سربدار
ص119 :

 .)6 ( 577چنانكه قبال هم گفته شد ،ابن بطوطه كشته شدن شيخ حسن جورى را به دست سپاه هرات ذكر كرده است (.ر .ك:
سفرنامه ابن بطوطه ،ج  ،2ص .)436
 .)7 ( 578حبيب السير ،ج  ،3ص .366
 .)8 ( 579همان.
 .)1 ( 581همان ،ص .367
 .)2 ( 581تذكرة الشعراء ،ص .217

 .4تحوّالت سياسى و اجتماعى دوران سربداران
در آخرين سالهاى حكومت ابو سعيد ايلخانى ،نارضايتى مردم خراسان از حاكمان دستنشانده ايلخانيان به سبب ستم بىحدّ
آنان به اوج خود رسيده بود .شيخ خليفه مازندرانى ك ه خرقه درويشى به تن داشت ،در مسجد سبزوار سكنا گزيد و مردم را
از تحوّالت سياسى و اجتماعى زمان خود ،آگاه كرد و آنان را براى قيام ،آماده ساخت .او در پى تحقّق عدالت و مبارزه با
ستم و كمك به ستمديدگان بود و مىگفت« :خداوند از علما تعهّد گرفته تا در برابر ظلم ،قيام كنند» .كسى به علّت فضاى
حاكم به سخنان او گوش فرانمى داد تا اينكه وى به سبزوار ،پايگاه تشيّع ،وارد شد و مردم آنجا سخنان او را با جان و دل
پذيرفتند؛ زيرا سبزوار در مسير كاروانهاى زيارتى و تجارتى قرار داشت و مردم آن از آگاهى سياسى بيشترى برخوردار
بودند.
ا كنون ،مسجد ،پايگاه استوارى براى او و مردم شده بود؛ امّا فقهاى اهل سنّت و طرفدار حكومت ،از نفوذ و اقتدار او وحشت
كرده ،او را متّهم به كفر كردند و با توطئه اى او را به قتل رساندند تا حركت او را خاموش كنند .شاگرد او شيخ حسن جورى،
راه استاد را ادامه داد و براى اينكه در مظان اتّهام مخالفان قرار نگيرد ،شهر به شهر مهاجرت مىكرد و نام مريدان خود را در
دفترى مىنوشت و مى گفت كه در وقت قيام ،آماده اشاره او باشند؛ ليكن فقهاى مخالف مذهب او به بدگويى از او پرداختند و
گفتند كه او رافضى مذهب است.
در باشتين ،شورشى برپا شد كه رهبرى آن را عبد الرزاق برعهده گرفت .وى دولت سربداران را تأسيس كرد و به ضرب سكّه
اقدام كرد 582.وجيه الدين مسعود ،با كشتن برادرش عبد الرزاق ،حكومت را به دست گرفت .اقدام او در جهت تقويت دولت
سربدار ،وارد كردن شيخ حسن جورى و مريدانش در اداره حكومت بود .وى نام شيخ حسن را در خطبه ،مقدّم داشت .از
اين رو ،اتّحاد اميران سياسى سربدار با رهبران دينى و معنوى جامعه ،موجب پيشرفت و گسترش قلمرو سربداران شد
وجيه الدين مسعود ،برقرارى عدالت اجتماعى ،حذف مالياتهاى سنگين و نيكى به مردم را سرلوحه كارهاى خود قرار داد .ابن
بطوطه مىگويد:
«آيين عدالت ،چندان در قلمرو آنان رونق گرفت كه اگر سكّههاى طال و نقره در اردوگاه ايشان روى زمين مىريخت ،تا
صاحب آن پيدا نمىشد ،كسى دست به سوى آن دراز نمىكرد».

583

ص121 :
از حوادث تلخ دوران وجيه الدين مسعود ،كشته شدن شيخ حسن در جنگ با آل كرت بود كه با شكست سربداران همراه بود.
مرگ شيخ ،سبب تفرقه ميان دو گروه سياسى و مذهبى شد و همين امر ،موجب تقويت دشمنان آنان گرديد.
 .)1 ( 582تذكرة الشعراء ،ص 219؛ روضة الصفا ،ج  ،5ص 613؛ حبيب السير ،ج  ،3ص 357؛ اعتماد السلطنه ،محمد حسن خان ،،مرآة البلدان ،ج  ،1ص .524
 .)2 ( 583سفرنامه ابن بطوطه ،ج  ،2ص .434

خواجه شمس الدين على ،از اميران سربدار ،با طغاى تيمور صلح كرد تا امنيت مرزهاى شمال سربداران را حفظ كند .وى

افزون بر عدالت اجتماعى ،رفاه عمومى و مبارزه با فساد و اعتياد 584،به آبادانى سبزوار و بازسازى مسجد جامع آن پرداخت.
وى براى مقابله با دشمن ،به تقويت و سازماندهى سپاه سربدار پرداخت  585و در سياست خارجى ،همزيستى مسالمتآميز با

همسايگان را در نظر داشت.
يحيى كرابى از ديگر اميران سربدار نيز ،به سبب سادهزيستى و برقرارى عدالت اجتماعى و در بين مردم ،محبوبيت داشت .وى
عالوه بر فعّاليتهاى عمرانى و حفر قنوات ،به تعمير بناها و قنواتى كه به دست حاكمان ايلخانى تخريب شده بود ،پرداخت.

وى ،سپاه هجده هزار نفرى دولت سربدار را به بيست هزار نفر رساند 586و با كمك آنان توانست دشمن خطرناك سربداران،
يعنى طغاى تيمور را از بين ببرد.
آخرين امير سربدار ،خواجه على مؤيّد ،مانند حاكمان گذشته به برقرارى عدالت ،رفاه عمومى و امنيت اجتماعى در جامعه
پرداخت .وى زندگى سادهاى داشت و اموال خود را هر سال انفاق مىكرد.
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از مهمتري ن كارهاى سربداران در مدّت حكومتشان ،نوعى تركيب قدرت در حكومت بود كه بخشى از قدرت در دست
نيروهاى نظامى و سياسى ،و بخش ديگر قدرت در اختيار روحانيان انقالبى صوفى بود كه رهبرى دينى و معنوى جامعه را بر
عهده داشتند .در واقع ،نفوذ آنان در ميان مردم ،زمينه انقالب را فراهم كرد ،گرچه در اثر تحوّالت سياسى ،سربداران براى
تحكيم و تثبيت حكومت خود ،از آنان به سبب نفوذشان استفاده مى كردند و وقتى اميران سربدار ،روحانيان صوفى را مانع
اهداف خود مىديدند ،آنان را به قتل مىرسانند.
ص121 :
 .5تحوّالت فرهنگى و احياى مذهب تشيّع
سابقه تشيّع در قلمرو سربداران ،به مهاجرت علويان ،بهويژه حضور امام رضا (ع) در خراسان برمىگردد .مهاجرت آنان
موجب شد مردم خراسان ،تحت تأثير فرهنگ شيعه قرار گيرند .زمانى كه زيد بن على سال  122هجرى در كوفه به شهادت
رسيد ،شيعيان خراسان به حركت درآمدند و طرفداران بسيارى پيدا كردند و ستم بنى اميّه بر خاندان پيامبر خدا را بازگو

كردند 588تا اينكه يحيى بن زيد به خراسان گريخت .نصر بن سيّار ،او را دستگير و در قلعه مرو ،زندانى كرد و با مرگ هشام،

 .)1 ( 584تذكرة الشعراء ،ص 212؛ روضة الصفا ،ج  ،5ص .618
 .)2 ( 585همان ،ص .211
 .)3 ( 586همان ،ص .213
 .)4 ( 587همان ،ص .216
 .)1 ( 588تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .326

وليد بن يزيد خليفه اموى ،او را آزاد كرد .بنا به گزارشى او از زندان گريخت و به بيهق 589وارد شد و شيعيان ،به گرد او جمع
شدند .او به همراه آنان با حاكم اموى منطقه نيشابور جنگيد و پيروز شد و به سوى بلخ ،حركت كرد.
وقتى يحيى خبر حركت اسلم بن احوز از طرف نصر بن سيار را شنيد ،به سوى او حركت كرد و در جوزجان ( /گرگان) با

سپاهيان نصر درگير شدند؛ ولى او و يارانش به شهادت رسيدند 591.مردم خراسان به احترام او در آن سال ،نام نوزادان پسر

خود را «يحيى» يا «زيد» گذاشتند 591تا خاطره او را زنده نگه دارند .با ورود امام رضا (ع) به عنوان ولىعهد به خراسان،

مذهب شيعه گسترش بيشترى يافت و سادات و علويان بيشترى به منطقه خراسان روى آوردند .با شهادت حضرت ،آرامگاه
او -كه قبله آمال شيعيان بود -مركز تجمّع آنان در منطقه شد ،گرچه شهرهاى ديگرى هم وجود داشت كه شيعيان در آن
زندگى مىكردند.
فضل بن شاذان ( /شادان) از اصحاب امام رضا (ع) از نيشابور به بيهق ،مهاجرت كرد 592.سبزوار ،مركز بيهق ،پايگاه مهمّ تشيّع
تشيّع بود 593كه مذهب آنان اثنا عشرى بوده 594و هميشه نسبت به آل على ،ارادت كامل داشتهاند 595.مولوى در حكايت نبرد
محمّد خوارزم شاه با مردم سبزوار -كه همه رافضى بودند -نقل مىكند كه خوارزم شاه گفت امان مردم شهر آن است كه
ص122 :
نزد من ابو بكر نامى هديه بياورند ،گويد:
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تا مرا بو بكر نام از شهرتان

هديه ناريد ،اى رميده امتان

كى بود بو بكر اندر سبزوار

يا كلوخ خشك اندر جويبار

بعد سه روز و سه شب كه اشتافتند

يك ابو بكرى نزارى يافتند

رهگذر بود و بمانده از مرض

در يكى گوشه خرابه پر حَرَض

(  .)2ابن فندق در جلد دوم لباب األنساب درباره سادات منطقه بيهق از لحاظ سياسى و اجتماعى اطّالعات گرانسنگى داده است .عامل مهاجرت سادات،

فضاى مناسب فرهنگى و مذهبى اين منطقه و ارتباط گسترده سادات بيهق و نيشابور بوده است .يكى از خاندانها به نام« آل زباره» است كه در تحوّالت سياسى و
اجتماعى و فرهنگى اين منطقه نقش داشته است( ر .ك :تاريخ بيهق ،ص .)55
 .)3 ( 591تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .332 - 331
 .)4 ( 591مروج الذهب  ،...ج  ،3ص .212
 .)5 ( 592اختيار معرفه الرجال ،ص .821
 .)6 ( 593خوافى( حافظ ابرو)  ،شهاب الدين عبد اهلل ،جغرافياى تاريخى خراسان در تاريخ حافظ ابرو ،ص .51
 .)7 ( 594نزهة القلوب ،ص .151
 .)8 ( 595مرآة البلدان ،ج  ،1ص .524

خيز كه سلطان تو را طالب شدست

كز تو خواهد ،شهر ما از قتل رَست

سوى خوارزمشاه حماالن كشان

مىكشيدندش كه تا ببيند نشان

سبزوار است اين جهان و مرد حق

اندر اينجا ضايع است و مُمتَحق

اينچنين دلريزهها را دل مگو

.596سبزوار اندر ،ابو بكرى بجو

شيخ خليفه مازندرانى با تكيه بر مذهب تشيّع ،حركت خود را بر ضد ستم آغاز و در سبزوار ،مردم را دور خود جمع كرد تا
آنان را با مسائل سياسى و دينى خود ،آگاه كند .گرچه وى در اين راه ،جان خود را از دست داد؛ امّا شاگردش شيخ حسن
جورى ،راه او را ادامه داد و شهر به شهر ،مردم را با مسائل دينى ،سياسى و اجتماعىشان آگاه كرد .حتّى او در پاسخ فرستاده
طغاى گفت « :پادشاه و ما ،بايد خدا را اطاعت كنيم و به قرآن ،عمل نماييم و كسى كه خالف آن انجام دهد ،عاصى است و بر
مردم است كه مقابل او بايستند .اگر شاه به اطاعت خدا و رسول گردن نهاد ،ما تابع او هستيم؛ وگرنه شمشير ميان ما حكم

خواهد بود 597».وى همچنين در نامه اى به ارغون شاه به باورهاى دينى خود اشاره كرده و گفته كه از جوانى ،به اهل حق
اعتقاد داشته و دوستدار ائمه و علماى دين و طالب نجات بوده است.
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شيخ حسن جورى ،حامى مذهب تشيّع دوازده امامى بود 599و ظلمستيزى و برقرارى عدالت را -كه از ويژگىهاى اين مكتب
است -به خوبى آموخته بود.
برخى از اميران سربدار در دوران حكومت خود ،به ترويج مذهب شيعه و مناقب ائمه (ع) و ضرب سكّه به نام دوازده امام (ع)

پرداختند 611.آنان در تعظيم و تقويت دانشمندان و
ص123 :

سادات ،تالش كردند و مسائل شرعى و دينى را به علماى دين ،ارجاع مىدادند 611.همچنين يكى از اميران سربدار ،خواجه
على مؤيّد ،براى ترويج مذهب تشيّع ،مسئله مهدويت و انتظار ظهور حضرت (عج) تالش كرد .از اينرو ،دستور داد كه هر
صبحگاه و شامگاه ،اسب زينكردهاى در ابتداى شهر آماده نگه دارند تا اگر امام زمان (عج) ظهور كند ،بىمركب نباشد.
 .)1 ( 596مولوى ،جالل الدين ،مثنوى معنوى ،دفتر پنجم ،ص .48 - 47
 .)2 ( 597روضة الصفا ،ج  ،5ص 613؛ نهضت سربداران ،ص .62
 .)3 ( 598مطلع السعدين و مجمع البحرين ،ص .154
 .)4 ( 599سفرنامه ابن بطوطه ،ج  ،2ص 434؛ روضة الصفا ،ج  ،5ص .616
 .)5 ( 611روضة الصفا ،ج  ،5ص  ،624درباره سكّهشناسى و ضرب سكه در دوران سربداران ر .ك :عروج و خروج سربداران.
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در اين گزارش دو احتمال به نظر مىرسد :نخست اينكه هر صبحگاه جمعه صحيح باشد .شايد بتوان گفت تالش برخى از
متعصبان اهل سنّت بر اين است كه چهره شيعه را خدشهدار كنند و اينگونه القاء كردهاند كه شيعيان هر صبحگاه و شامگاه
اسب زينكردهاى در ابتداى شهر آماده نگه مىداشتند تا اگر امام زمان (عج) ظهور كند ،بىمركب نباشد .نساخ يا غرضورزان
كلمه جمعه را براى القاى مطالب خود درباره شيعه حذف كردهاند و حال آنكه در روايات است كه حضرت روز جمعه ظهور
خواهند كرد و دعاى روز جمعه هم مىتواند تأييدى بر اين مطلب باشد :هذا يوم الجمعة و هو يومك المتوقّع فيه ظهورك و
الفرج فيه للمؤمنين على يدك و قتل الكافرين بسيفك 613.گرچه روايات ديگرى وجود دارد كه ظهور حضرت را روز شنبه

ذكر كردهاند؛ اما مرحوم سيد محسن امين وجه جمعى بين اين دو دسته از روايات بيان كرده است .به اين نحو كه ظهور
حضرت روز جمعه و بيعت با ايشان در روز شنبه خواهد بود.
احتمال ديگر كه قوىتر به نظر مى رسد اين است كه اين حركت ،يك حركت نمادين بود تا به مردم بفهماند صبح و شام به
فكر امام زمانشان (عج) باشن د و اين آمادگى را داشته باشند تا در پاى ركاب حضرت گام بردارند.
خواجه على ،براى تقويت و پشتوانه سياسى و در دست داشتن مرامنامه و دستورالعملى براى دولت سربداران ،با فقيه برجسته
شمس الدين محمّد مكى ،معروف به «شهيد اوّل» در «جبل عامل مكاتبه كرد و به دنبال اين نامهها ،شهيد اوّل ،كتاب فقهى
جامع و مختصرى ،به نام اللمعة الدمشقيه فى فقه االمامية 614را براى شيعيان خراسان نوشت تا بدان عمل كنند .همچنين

حسين بن حسين بيهقى سبزوارى در شرح حال معصومان (ع) ،رساله راحة األرواح و مؤنس األشباح را نوشت 615.از شاعران
شاعران بزرگ اين عهد در خراسان ،محمّد بن يمين فريومدى،
ص124 :
ملقّب به ابن يمين 616بود كه مذهب تشيّع داشت و به سربداران پيوست .اشعار او درباره كارگزاران ،باعث پيشرفت حكومت
سربداران بود.

 .)1 ( 611همان ،ص 619؛ حبيب السير ،ج  ،3ص .364
 .)2 ( 612همان ،ص 624؛ همان ،ص .366
 .)3 ( 613بحار االنوار ،ج .216 ،99
 .)4 ( 614شيبى ،كامل ،الصلة بين التصوّف و التشيّع ،ج  ،2ص .141
 .)5 ( 615تاريخ تشيّع در ايران ،ج  ،2ص .682
 .)1 ( 616آبا و اجداد ابن يمين به علّت داشتن مذهب تشيّع ،همواره در رنج روحى به سر مىبردند .او در اين ابيات ،آشكارا به شيعه بودن خود افتخار مىكند:
مرا مذهب اين است ،گيرى تو نيز

همين ره گرت مردى و مردمى است

كه بعد از نبى مقتداى بحق

على بن بوطالب هاشمى است

ر .ك :بيانى ،شيرين (،اسالمى ندوش) ،دين و دولت در ايران عهد مغول ،ج  ،2ص .781

 .6انعكاس جنبش سربداران
جنبش سربداران در شهرهاى ديگر ،اثر خود را گذاشت و مردم برخى واليات ديگر نيز قيام كردند .نهضت سربداران كرمان و
سمرقند و طبرستان ،تحت تأثير سربداران خراسان بود.
همچنين قيام مرعشيان مازندران ،تحت تأثير مستقيم عز الدين سوغندى است كه پس از مرگ شيخ حسن جورى راهش را
ادامه داد .سوغندى ،احساس كرد كه خراسان براى او محلّ امنى نيست .از اينرو ،به طرف مازندران حركت كرد و در بين راه
درگذشت و به شاگردش سيّد قوام الدين مرعشى لقب «شيخى» داد و او ضمن تأسيس حكومت مرعشيان مازندران ،تأثير
بسزايى بر پديد آمدن حكومت آل كيا در گيالن بر جاى نهاد.
 .7سقوط سربداران
عامل سقوط سربداران را بايد در اختالفات درونى آنها جستجو كرد .سربداران كه با حمايت درويشان و مريدان به قدرت
رسيده بودند ،وقتى آنان را مخالف منافع خود مى ديدند ،در صدد قتل رهبران آنان برآمدند كه اين به ضرر حكومت آنان تمام
شد .خواجه على مؤيّد ،آخرين امير سربدارى ،با مريدان شيخ حسن درافتاد و بسيارى از آنان را كشت .از اينرو ،عدّهاى به
مخالفت با او برخاستند .وى از امير تيمور ،يارى خواست و به استقبال او رفت ،غافل از آنكه تيمور قصد داشت براى ايجاد
حكومتى يكپارچه و متّحد ،تمام حكومتهاى كوچك محلّى را از سر راه بردارد كه حكومت سربداران نيز از آن جمله بود.
خالصه
سابقه تشيّع مردم خراسان ،به حضور سادات علوى در آنجا ،بهخصوص امام رضا (ع)
ص125 :
برمىگردد .افزون بر آن ،شاگردان حضرت با مهاجرت به برخى از شهرهاى خراسان ،سبب ترويج معارف شيعه و تقويت
فرهنگ تشيّع بودند .از طرفى فرهنگ ظلمستيزى ،از اصول اساسى شيعه به حساب مىآمد و مردم خراسان كه سالها طعم تلخ
ستم را از حاكمان ايلخانى خراسان چشيده بودند ،در انتظار قيام بودند .از سوى ديگر ،شيخ خليفه مازندرانى ،مبارزات خود
را عليه حاكمان جور آن زمان آغاز كرد و در مسجد سبزوار به آگاهى بخشى مردم پرداخت و جان خود را در اين راه از
دست داد ،ليكن شاگردش با مسافرت به شهرهاى مختلف توانست به مبارزه و جهاد با حاكمان جور و علماى دربارى بپردازد
و مردم را براى قيام ،آماده كند .هتك حرمت ايلچيان مغول به مردم باشتين ،اوّلين جرقه قيام را زد .اميران سربدار با حمايت
و نفوذ رهبران دينى و معنوى توانستند در منطقه خراسان دولت سربدارى را تشكيل دهند .بعضى از اميران سربدار به برقرارى
عدالت ،مبارزه با فساد ،ضرب سكّه به نام ائمه اطهار (ع) ،ترويج مذهب تشيّع و ذكر مناقب ائمه (ع) پرداختند ،بهويژه آنكه
برخى ،مسئله انتظار ظهور حضرت ولى عصر (ع) را زنده نگه مىداشتند .آنچه كه قابل توجّه است ،اينكه هريك از اميران،
وقتى قدرت خود را تحكيم مىكردند ،درصدد از بين بردن رهبران دينى برمىآمدند و اين ،موجب از بين رفتن قدرت آنان از

حكومت مىشد .با اين حال ،اختالفات درونى و ق طع حمايت رهبران دينى از اميران سربدار ،اسباب سقوط دولت سربداران
را در خراسان بهوجود آورد.
محورهاى مطالعاتى
 .1شناخت علل ظهور نهضت سربداران.
 .2بررسى مشروعيت نهضت سربداران.
 .3تبيين مبانى فكرى و اعتقادى سربداران.
 .4بررسى علل انتخاب سبزوار براى مبارزه توسط شيخ خليفه.
 .5علل قتل شيخ خليفه به دستور علماى اهل سنّت.
 .6بررسى روش مبارزه شيخ حسن جورى.
 .7مهمترين اقدامات يحيى كرابى و خواجه على مؤيّد.
 .8تحوّالت سياسى و اجتماعى در عهد سربداران.
 .9تحوّالت فرهنگى صورت گرفته در زمان سربداران.
 .11عوامل سقوط سربداران
 .11بررسى عوامل سقوط سربداران.
ص126 :
فصل پنجم دولت مرعشيان
 .1نسبنامه مرعشيان

مرعشيان ،از نسل امام زين العابدين (ع) هستند .نسب پايهگذار دولت مرعشيان سيّد قوام الدين ،چنين است :قوام الدين 617بن
عبد اللّه بن محمّد بن صادق بن حسين بن على بن عبد اللّه بن محمّد بن حسن مرعشى بن حسين اصغر بن امام زين العابدين
على بن حسين بن مرتضى بن أبى طالب.
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 .2آغاز نهضت مرعشيان
نهضت سربداران خراسان ،تأثيرات مذهبى مهمّى بر اطراف خراسان ،بهويژه طبرستان بر جاى نهاد؛ زيرا مردم طبرستان و
خراسان ،در قرون پيشين ،پايبند تشيّع بودند و با ورود علويان به طبرستان و ديلم ،مردم با اسالم و مذهب تشيّع ،آشنا شدند؛
به ويژه آنكه علويان در اين منطقه حكومتى تأسيس كردند و بعدها آل بويه ،از همين منطقه برخاستند و تشكيل حكومت دادند
و مذهب شيعه را در تمام مناطق تحت تصرّف خود ،رواج دادند .همين نكته ،مقدّمه تأثيرگذارى نهضت سربداران خراسان در
طبرستان را فراهم كرد.
سيّد قوام الدين مرعشى ،از مريدان سيّد عزّ الدين سوغندى -از ارادتمندان شيخ حسن جورى -بود و رهبرى دراويش را بر
عهده داشت تا اينكه فرمانرواى سربداران شمس الدين على ،سيّد عزّ الدين سوغندى را در امور سياسى كشور وارد كرد تا از
نفوذ او براى تثبيت حكومت خود ،استفاده كند ،در حالىكه امور حكومتى بيشتر در دست دراويش بود.
ص127 :
در همين ايّام ،سيّد قوام به خراسان آمد و نزد سيّد عزّ الدين رفت و مورد احترام او قرار گرفت و در زمره مريدان او درآمد.
از اين رو ،نزد سيّد عزّ الدين به رياضت نفسانى و ترك شهوات پرداخت و چهل روز در خدمت او بود و پس از آن به

مازندران رفت 619تا اينكه بار ديگر تصميم گرفت چهل روز ديگر براى تزكيه نفس ،نزد سيّد عزّ الدين برود .سيّد قوام ،به
قصد زيارت مشهد مقدّس به سمت خراسان حركت كرد و به خدمت سيّد رسيد و چهل روز ديگر نزد او ماند تا اينكه به
دريافت خرقه درويشى از او نايل شد.
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 «.)1 ( 617سيّد قوام الدين ،مريد سيّد عزّ الدين سوغندى و او مريد شيخ حسن جورى و او مريد قطب العارف شيخ خليفه مازندرانى و او مريد بالوى زاهد و او
مريد شيخ شمس الدين محمّد مجرّد و او مريد شيخ فضل اللّه و او مريد شيخ تاج الدي ن شيخ على و او مريد شيخ شمس الدين كافى و او مريد شيخ عبّاس ثانى و
او مريد شيخ شمس الدين محمّد صدّيق و او مريد شيخ عيسى كامل و او مريد قطب اوتاد شيخ محمّد عبّاد و او مريد شيخ اعظم شيخ آدم قدسى و او مريد شيخ
جمال الدين طيفور و او مريد شيخ العارف شيخ بايزيد بسطامى[ بود] كه معرفتش را از درياى بىكران حضرت امام جعفر صادق( ع) اخذ كرده بود»( مرعشى ،ظهير
الدين ،تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص  171و .)172
 .)2 ( 618همان ،ص .166
 .)1 ( 619همان.
 .)2 ( 611همان ،ص .171

شمس الدين على ،امير سربدار ،از نفوذ سيّد عزّ الدين به هراس افتاده بود .از اينرو تصميم گرفت او را از ميان بردارد .سيّد،
پس از آگاهى بر قصد او ،خراسان را به سوى مازندران ترك كرد؛ امّا در بين راه درگذشت .سيّد قوام ،به نواحى آمل آمد و به
تبليغ انديشههاى دينى و مذهبى پرداخت و مريدان بسيارى در اطراف خود جمع كرد.
 .3قدرتهاى محلّى طبرستان به هنگام ظهور مرعشيان
چنانكه پيش از اين گفته شد ،طبرستان ،از قديم االيّام در اختيار حاكمان محلّىاى بود كه سابقه بعضى از آنان به پيش از
اسالم مىرسيد .مهمترين اين خاندانهاى محلّى عبارت بودند از :قارنيان ،پادوسپانيان ،دابوهيان و آلباوند ،كه از ديگر
خاندانها نيرومندتر بوده ،چندين دوره در مازندران ،حكومت كرده بودند.
فخر الدوله ،آخرين امير از خاندان باوند بر بخشى از مازندران حكومت مىكرد.
سپهساالران او ،كيا افراسياب چالبى در آمل و 611كيا جالل احمد 612در سارى بودند .همّت بلند و كاردانى كيا جالل ،سبب
شهرت خاندانش (جالليان) شد .وى به سعايت مخالفان كشته شد و فرزندانش از ترس ،نزد جالل الدوله اسكندر رفتند .فخر
الدوله ،زمام امور را به كيايان چالبى سپرد و همين ،موجب بروز اختالف در مازندران شد.
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سپهساالر كيا افراسياب چالبى كه به قدرت رسيده بود ،فخر الدوله را متهم به زنا با دختر خوانده خود كرد و از فقيهانى مانند
سيّد قوام الدين ،فتواى قتل او را گرفت .در نتيجه،
ص128 :
فخر الدوله توسط فرزندان كيا افراسياب به قتل رسيد 614.كيا افراسياب ،چندين سال در آمل حكومت كرد و با حاكمان مناطق
ديگر به نبرد پرداخت و همه آنها از جمله كيا ضماندار ،خواهرزاده افراسياب (حاكم قلعه الريجان) ،كيا جالل متميّر (حاكم
قلعه فيروزكوه) ،پوالد قبا (حاكم قلعه اسكن) در واليت دماوند ،در مخالفت با كيا افراسياب ،بسيج شدند .وى چون اوضاع را
مساعد حال خود نديد ،نزد سيّد قوام رفت  615و در مقام توبه برآمد و سيّد ،او را به مريدى قبول كرد 616.وى به سلك

 .)3 ( 611همان ،ص 172؛ مرعشى ،مير تيمور ،تاريخ خاندان مرعشى مازندران ،ص .234
 .)4 ( 612اجداد جالل از نجباى طبرستان بودند و مناصب مهمّى در سارى داشتند( ر .ك :رابينو ،ه .ل ،سفرنامه مازندران و استرآباد ،ص .)214
 .)5 ( 613تاريخ گيالن و ديلمستان ،ص 191؛ دائرة المعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،1ص 569؛ تاريخ رويان ،ص .212
 .)1 ( 614تاريخ گيالن و ديلمستان ،ص  192و 193؛ شايان ،عباس ،مازندران :جغرافياى تاريخى و اقتصادى ،ص  .194خواهر افراسياب چالبى ،از كارگزاران
فخر الدوله ،در نكاح فخر الدوله بود و از شوهر اوّل خود ،دخترى داشت .شايع شد او با ربيبه خود ،رابطه نامشروع دارد .اين موضوع ،بر افراسياب سخت آمد و
محرمانه از علماى آمل ،فتواى قتل فخر الدوله را گرفت و آن را به مهر مير قوام الدين مرعشى  -كه سمت مرشدى داشت  -رساند .فخر الدوله به كيا على و كيا
محمّد ،دو فرزند افراسياب  -كه هردو جوان و خوشآواز بودند و فخر الدوله به سبب قرابت به آنان  -شاهنامه ياد مىداد .روزى در رختكن حمّام ،مشغول تعليم
آنان بود كه ناگهان يكى از آنها ،خنجرى بر سينه فخر الدوله زد و او را كشت.
 .)2 ( 615سيّد قوام الدين ،مشهور به« مير بزرگ» ،در سال  761ق ،در مازندران قيام كرد( ر .ك :تاريخ خاندان مرعشى مازندران ،ص .)5

درويشى درآمد؛ امّا از رفتار مردم كه اموال او را مىگرفتند ،خسته شد 617و از سلك درويشى خارج شد و به معصيت ،روى
آورد.
پس از اين ،كيا افراسياب ،تصميم گرفت سادات را از مازندران ،اخراج نمايد .از اينرو به آزار مريدان سيّد قوام پرداخت تا
از نفوذ او بكاهد؛ امّا توفيقى به دست نياورد .سپس با فرزندانش به جنگ سيّد قوام آمدند و در منطقه «پرچين جاللك

مار» 618كشته شدند و بعضى از فرزندان او به كوهستانها پناه بردند و سيّد ،آمل را تصرّف كرد .اسكندر شيخى ،فرزند كوچك
كيا افراسياب ،در پناه خواجه على مؤيّد سربدا ر درآمد و پس از كشته شدن خواجه على ،نزد حاكم هرات رفت و مورد
استقبال او قرار گرفت .اسكندر شيخى ،در هرات ماند تا اينكه امير تيمور ،جهت فتح هرات؛ لشكركشى كرد و وى مورد توجّه
امير تيمور قرار گرفت.
ص129 :
 .4تأسيس دولت مرعشيان
سيّد قوام ،پس از قتل كيا افراسياب چالبى ،در سال  761ق آمل را فتح كرد و حكومت مرعشيان را تأسيس كرد.
وى سپس حكومت را به فرزندانش سپرد و گفت« :كه من براى به دست آوردن دنيا قيام نكردهام؛ بلكه مقصود من ،رضاى
خالق بوده است»؛ امّا فرزندان وى كه فضاى حاكم بر مازندران را مناسب نمىديدند و بدون يارى پدر ،اصالح امور را
امكانپذير نمىدانستند ،با اصرار پدر را همراه خود كردند .از آنجا كه سيّد قوام ،تقوا را شعار خود ساخته بود ،نزد مردم مقام
و منزلت وااليى داشت .وى فرزند بزرگ خود ،سيّد عبد اللّه را به رياست دولت برگزيد؛ امّا وى ،برادرش كمال الدين را كه از
خود شايستهتر مىديد ،برگزيد .سيّد كمال ،پس از دستيابى بر قدرت ،برادرش سيّد رضى الدين را حاكم آمل قرار داد و براى
تثبيت قدرت مرعشيان ،فعّاليت خود را آغاز كرد.
 .4 -1نبرد مرعشيان با جالليان سارى
حكومت سارى و نواحى آن ،بين دو خاندان از كيا تقسيم شده بود .كيا فخر الدين جالل ،حاكم سارى و كيا وشتاسف ،حاكم
نواحى سارى ،كه در قلعه توجى ساكن بود .آن دو وقتى آگاه شدند كه سيّد قوام ،آمل را به سيّد رضى سپرده ،احساس خطر
كردند و سپاهى فراهم آوردند و در كنار «بادل رود» با سپاه سيّد قوام الدين ،درگير شدند كه سادات مرعشى موفّق شدند آنان
را شكست دهند و بسيارى از نيروهاى آنان را به هالكت برسانند .به دنبال اين واقعه ،كيا فخر الدين به سارى گريخت و كيا
 .)3 ( 616تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص .174
 .)4 ( 617بهطور مثال ،در حمّام ،سالح او را برمىداشتند و به او مىگفتند شما از اينها بسيار داريد يا در وقت درو كردن برنج ،به مزرعه او مىآمدند و او به ناچار
مقدارى به آنان مىداد( ر .ك :تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص .)175
 «.)5 ( 618جاللك مار» به زبان مازندرانى ،يعنى« مادر جالل كوچولو»  ،و پرچين هم به لفظ مازندرانى ،يعنى در اطراف مزرعه ،شاخههاى درخت بر زمين فرو
كردن و آب بستن( ر .ك :حقيقت ،عبد الرفيع ،تاريخ جنبشهاى مذهبى در ايران ،ج  ،3ص .)1192

وشتاسف ،به قلعه توجى پناه برد .آنان ،وقتى قدرت سيّد را ديدند ،از امير حسن الدوله خواستند كه سيّد عبد اللّه فرزند سيّد
قوام را -كه به زهد و گوشهنشينى مشغول بود -بكشد .امير حسن ،نزد سيّد عبد اللّه آمد و گفت :ما جماعتى از اهل صالحيم
و از كيا فخر الدين جالل ،رويگردان شده ،توبه پيشه كردهايم و مىخواهيم به سلك درويشى درآييم .آنان با استقبال سيّد عبد
اللّه مواجه شدند و در يك فرصت مناسب ،او را به قتل رساندند .وقتى خبر قتل سيّد عبد اللّه به دراويش رسيد ،آن جماعت
را تعقيب و قاتل را مجازات كردند .پس از اين واقعه ،سيّد كمال از سيّد رضى خواست در آمل بماند تا به جستجوى منافقان
و پيروان افراسياب چالبى كه در اطراف آمل مخفى شده بودند ،بپردازد.
ص131 :
سيّد كمال الدين ،همراه درويشان ،بار ديگر با نيروى كيا فخر الدين جالل و كيا وشتاسف ،در نزديك شهر بارفروش (بابل)
درگير شدند .كيا فخر الدين جالل ،همراه چهار فرزندش كشته شدند و كيا وشتاسف ،به سارى فرار كرد؛ امّا اين بار ،سيّد عزّ
الدين ركا بى به محلّ سكونت او حمله كرد و او به جنگل پناه برد و اموال او به غنيمت برده شد.
سيّد كمال ،مدّتى قلعه توجى را محاصره كرد؛ امّا نتوانست آن را تصرّف نمايد .از اينرو ،از پدرش سيّد قوام ،كمك خواست.
حركت سيّد قوام ،موجب شد تا مردم مازندران با او همراه شوند و ب ا تكبير و صلوات ،پس از چند ساعت ،قلعه را فتح نمايند.
 .4 -2فتح شهرهاى كوهستان و قلعههاى آن
كيا جالل متميّر ،حاكم قلعه فيروزكوه ،با حاكم رستمدار ،پيمان دوستى بست تا در صورت مقابله با سيّد كمال ،همديگر را
يارى نمايند .سيّد كمال ،از سيّد رضى خواست نزد پدر برود و او را در اين نبرد ،كمك كند تا قلعه فيروزكوه ،فتح گردد .سيّد
قوام با سيّد على كيا كه در مالط و گيالن قيام كرده و نزد سيّد قوام بود 619،مشورت كرد و درخواست فرزندان را پذيرفت و

سيّد على كيا با او همراه شد .مردم مازندران ،وقتى ديدند سيّد قوام ،شمشير بسته ،با او همراه شدند و در پاى قلعه ،آواى
تكبير سردادند .صاحبان قلعه ،امان طلبيدند ،به شرطى كه اموالشان در اختيارشان باشد .سيّد قوام ،شرط آنان را پذيرفت .كيا
جالل متميّر ،وقتى برخورد خوب سيّد قوام و يارانش را ديد ،بخشى از اموالش را در اختيار سيّد على كيا ،و بخش ديگر را
همراه با مصطفى به خطّ خوش و جلد مرغوب به سيّد قوام ،هديه كرد.
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حاكمان رستمدار ،كيا جالل متميّر را در برابر سيّد قوام ،يارى نكردند و مردمى را كه در زىّ درويشى بودند ،مورد آزار قرار
مىدادند و حتّى چند نفر از درويشان را دستگير كرده ،كتك زده ،به زندان انداختند .سيّد رضى با برادرش سيّد كمال ،مشورت
كرد و نماينده اى نزد حاكمان رستمدار فرستاد تا بگويد كه از طرف آنان ،پيمانى نقض نشده و از طرف مقابل ،عهدشكنى شده
است .فرستاده سيّد رضى ،پاسخ قانعكنندهاى نشنيد .سيّد رضى با كمك مردم آنجا را فتح كرد و ملك قباد ،حاكم رستمدار ،به

 .)1 ( 619تاريخ گيالن و ديلمستان ،ص  .14در اين زمان ،هنوز كوهستان و قالع آن تصرّف نشده بود.
 .)2 ( 621تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص .215

كجور گريخت و نيرويى فراهم ساخت و بار ديگر حمله كرد و سرانجام ،كشته شد .پس از چندى كجور ،كالر رستاق،
قلعههاى
ص131 :
نواحى طالقان تا لواسان و مناطق ديگر به تصرّف مرعشيان درآمد .آنان براى هريك از اين قلعهها ،داروغهاى متديّن
برگزيدند.
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در اين زمان ،سيّد قوام در بستر بيمارى افتاد .خبر بيمارى سيّد قوام -كه در بارفروش ساكن بود -به فرزندانش رسيد .همه
نزد او جمع شدند .سيّد قوام ،قبل از مرگ ،سيّد كمال الدين را وصىّ خود قرار داد و آنان را به رعايت عدل و انصاف با مردم،
فراخواند.
سيّد كم ال ،سرحدّات عراق و قومس را به تصرّف درآورد و در اختيار نايبان خود گذاشت .همچنين نواحى گيالن را در
اختيار سيّد على كيا و برادرش قرار داد؛ امّا حاكم استرآباد ،ميرولى ،به مخالفت با مرعشيان برخاست و شخصى را روانه كرد
تا پس از اظهار دوستى با سادات ،سيّد كمال را به قتل برساند؛ امّا نيرنگ آن شخص برمال شد و سيّد كمال ،لشكرى را براى
تصرّف استرآباد فرستاد .دو سپاه باهم درگير شدند و ميرولى گريخت.
 .5حمله تيمور به قلمرو مرعشيان
امير تيمور در سال  765ق ،از ماوراء النهر خارج شد و به سوى خراسان ،حركت كرد.
سيّد كمال الدين ،وقتى اين خبر را شنيد ،با مشورت ياران خود ،استرآباد را با صلح به ميرولى واگذار كرد .در سال  781ق،
امير تيمور ،تمايل يافت تا طبرستان را فتح كند ،بهويژه آنكه اسكندر شيخى ،فرزند كيا افراسياب ،همراه او بود .امير تيمور ،با
ميرولى پيمان صلح بست و به ماورا ء النهر بازگشت؛ ولى بار ديگر براى فتح استرآباد ،بازگشت و اين بار ،ميرولى ،فرار كرد.
سپاه تيمور تا خلخال به تعقيب او پرداختند و او را به قتل رساندند.
وقتى سيّد كمال الدين ،خطر تيمور را احساس كرد ،فرزندش غياث الدين را با هدايايى به اردوى تيمور فرستاد .اسكندر
شيخى كه تيمور را به فتح طبرستان تشويق مىكرد ،مانع از قبول هداياى سيّد كمال شد .بدين سبب ،تيمور ،پاسخ مناسبى به
سيّد غياث الدين نداد.
تيمور ،پس از فتح عراق عجم ،سوداى فتح طبرستان را در سر داشت .سيّد كمال ،بار ديگر غياث الدين را با هدايايى فرستاد
و عذرخواهى كرد كه «ما جمعى از ساداتيم .در اين جنگل ،مقيم گشته و به دعاى دولت ،مواظبت مىنماييم و چون پدر
اسكندر شيخى مرتكب ظلم شده بود ،آن واليت به اطاعت ما درآمد ،و جز دعاگويى انتظارى نداريم».622

 .)1 ( 621همان ،ص .213

از طرف ديگر ،اسكندر شيخى ،مرتّب از كثرت اموال و خزائن مازندران براى تيمور
ص132 :
مىگفت تا او را ترغيب به تصرّف مازندران كند .وقتى سادات مرعشى فهميدند كه تيمور عزم بر تسخير طبرستان دارد ،صالح
ديدند مناطقى را با صلح به حاكمان محلّى واگذار كنند تا آنان ،اسكندر شيخى را تشويق به صلح نمايند؛ ولى تالش آنان،
فايدهاى نبخشد .تيمور به درخواست سيّد كمال ،پاسخى نداد و به سوى مازندران حركت كرد .مرعشيان در واليت آمل و در

نزديكى دريا ،قلعه «ماهانه سر» 623را ساختند كه اطراف آن ،جنگل و آبگيرهاى محكمى بود 624و تمام اموال و خزائن سارى

و آمل را به آنجا بردند.
امراى تيمور به او گفتند كه راه طبرستان ،دشوار است و درخت فراوان دارد .امير تيمور ،دستور داد درختان را ببرند و بر
جوىها پل بسازند .سپس دو لشكر در صحراى «قراطغان» به جنگ پرداختند و در نهايت ،مرعشيان شكست خوردند و به
قلعه «ماهانه سر» پناه بردند و در آغاز با شجاعت و مردانگى به مقاومت پرداختند .تيمور ،حدود دو ماه قلعه را محاصره كرد
و از دو طرف ،نيروهاى بسيارى كشته شدند.
سيّد كمال با برادرانش مشورت كرد تا در صورت امان دادن ،تسليم شوند .از اينرو دو تن از علماى آمل را با هدايايى نزد

تيمور فرستادند و امان خواستند 625.تيمور ،سيّد غياث الدين ر ا كه اسير شده بود ،آزاد كرد و به قلعه فرستاد تا بگويد كه
قصدش ريختن خون آنان نيست .سيّد كمال الدين نيز در قلعه را به روى سپاه تيمور گشود .پس از اين شكست ،قدرت
مرعشيان درهم شكسته شد.

 .)2 ( 622همان ،ص .255
 .)1 ( 623ماهانه سر ،روستايى بود در چهار فرسنگى آمل و نزديك دريا ،كه مرعشيان بر بلندى آن ،قلعه محكمى ساختند كه يك طرف به دريا منتهى مىشد و
جانب ديگر به زمينهاى پست كه آب دريا به هنگام موج ،وارد آن مىشد كه تا يك مايل ،حكم دريا را داشت .آب دريا ،قلعه را از همه طرف احاطه كرده بود و از
درختان بلند سر به فلك كشيده ،اطراف قلعه را پوشانده بود .غنايمى كه از اين قلعه به دست آمد ،هفتصد شتر بار نقره ،غير طال و آالت زر و نقره و  ...بود( ر .ك؛
يزدى ،شرف الدين ،ظفرنامه ،ج  ،1ص  419و 411؛ مازندران جغرافياى تاريخى و اقتصادى ،ص .)218
در فتح قلعه ماهانه سر ،اين رباعى نوشته شده است.
اى آنكه تو راست مكرمت خوى و خصال

وز قلعه ماهانه سرت هست سؤال

هشت از مه ذى حجّه برو تا دانى

تا رنج نِه و مال گرفتن به كمال.

( ر .ك :اعتماد السلطنه ،محمد حسن خان ،التدوين فى أحوال جبال شروين :تاريخ سوادكوه مازندران ،ص .243
 .)2 ( 624تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص 226؛ ظفرنامه ،ج  ،1ص .419
 .)3 ( 625شاهى ،نظام الدين ،ظفرنامه ،ص  .127وقتى تيمور به آمل رسيد ،كسى را براى تسليم شدن كمال الدين فرستاد؛ ولى او قبول نكرد.

تيمور ،سادات مرعشى را به دربار خود برد و به آنان گفت :من به جهت مال و ملك به واليت شما نيامدهام ،بلكه به سبب
مذهب بد شما آمدهام .سيّد كمال گفت :ما را چه مذهبى
ص133 :
است .تيمور گفت :شما صحابه را سبّ مىكنيد و رافضى (شيعه) هستيد .سيّد گفت :از جدّ و آباى خود پيروى كردهام .چرا
علما نمىگويند كه هر لحظه ،خون چندين گوينده «ال اله اال للّه ،محمد رسول اللّه» به دستور شما بر زمين مىريزد؟

626

تيمور ،وقتى اين سخنان را شنيد ،دستور داد تا سادات را از غيرسادات ،جدا كنند و بسيارى از غيرسادات را كشت .وقتى
تيمور از ناحيه مرعشيان ،آسوده خاطر شد ،برجها را خراب كرد تا اگر گنجى مدفون است ،بردارد .سادات مرعشى را نيز بر
كشتى سوار كرد به ماوراء النهر فرستاد كه بعضى به سمرقند ،بعضى به كاشغر و بعضى به خوارزم و نواحى ديگر برده شدند.
شدند.

627

627

پس از آن ،تيمور ،سارى را به «قارن غورى» و آمل را به «اسكندر شيخى» سپرد.

628

پس از چندى ،اسكندر شيخى قيام

كرد و قلعه في روزكوه را تصرّف كرد و به فرزندش سپرد و خود به جنگ با تيمور پرداخت و در جنگلهاى تنكابن دستگير شد
و به قتل رسيد .فرزندش هم تسليم سپاه تيمور شد.
سيّد كمال الدين در سال  811ق ،در كاشغر ،سيّد رضى ،سيّد فخر الدين و برادران ديگر ،پيش از مرگ تيمور تا سال  817ق،
در گذشتند؛ امّا فرزندان آنان ،پس از مرگ تيمور ،نزد شاهرخ آمدند و از او اجازه بازگشت به مازندران را گرفتند.
مردم پس از شنيدن خبر آمدن آنان به مازندران ،به استقبالشان آمدند و تا مدّتها در شهرهاى مختلف نواحى طبرستان ،حاكم
بودند و هرچند گاهى براى به دست آوردن استقالل ،كوششهايى را انجام دادند ،امّا توفيقى به دست نياوردند و بيشتر ،تابع
حكومتهاى وقت بودند .در واقع ،اختالف بين فرزندان و عموزادگان ،مانع يكدست شدن حكومت مرعشيان در منطقه بود.
ص134 :
 .6تحوّالت سياسى و اجتماعى در زمان مرعشيان

 .)1 ( 626تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص 231؛ يزدى مىگويد :تيمور در مالقات اوّل به واسطه عقايد بد كه بدانها نسبت مىدادند ،همه را تهديد كرد و
سخنان قهرآميز گفت( ظفرنامه ،ج  ،1ص .)413
 .)2 ( 627همان ،ص 236؛ ظفرنامه ،ج  ،1ص .414
 .)3 ( 628سفرنامه مازندران و استرآباد ،ص  .71امير تيمور در سال  795ق ،آمل و سارى را غارت كرد و دستور قتل عام ساكنان را داد و اسكندر شيخى را  -كه
مردى منفور بود  -به حكومت آمل برگزيد و سارى ،دوباره آباد گرديد.
اسكندر شيخى ،بعد از دوازده سال حكومت بر آمل ،به سبب شورش بر امير تيمور به قتل رسيد( ر .ك :همان ،ص 93؛ آملى ،اولياء اهلل ،تاريخ رويان ،ص .)215

سيّد قوام الدين با نفوذ معنوى اى كه در ميان مردم داشت ،تحوّلى اساسى در آنان ايجاد كرد.
هرجا سيّد قوام براى جنگ آماده مىشد و لباس جنگ بر تن مىكرد ،مردم آن نواحى با او همراه مىشدند .وقتى سيّد قوام به
«مامطير» آمد ،به ترويج امور دينى پرداخت و مردم ،دستهدسته از كوچك و بزرگ ،نزد او آمده ،بيعت كردند.

629

برخورد خوب سيّد قوام و فرزندانش با مردم و حتى با دشمنانش ،موجب مىشد كه آنان را به سوى خود جلب كنند .وقتى
كيا وشتاسف ،پس از قتل سيّد عبد اللّه ،فرزند سيّد قوام ،كشته شد ،همسر كيا وشتاسف ،گفت :شما و سيّد از خاندان كرم

هستيد .انتظار آن است كه اين كشتگان را با اين كرباسها دفن كنيد تا به ما بىاحترامى نشود 631،و چنين شد .سيّد كمال الدين،
بعد از تسلّط بر مناطق طبرستان ،با اجازه پدر به تعمير مناطقى كه خراب شده بود ،پرداخت و ساختمانهاى عام المنفعه ،از
جمله چند حمّام ،بازار و مسجد را آغاز كرد و اقدام به حفر چند حلقه چاه كرد.

631

كيا جالل متميّر ،به شرط محفوظ ماندن اموالش تسليم سيّد قوام شد ،از برخورد خوب سيّد قوام و سيّد على كيا كه همراه او
بود ،تحوّلى در او ايجاد شد و چنانكه آمد ،مقدارى از اموالش را به سيّد على كيا هديه كرد و مصحفى به خطّ خوش و جلد
مرغوب به سيّد قوام داد و به هريك از فرزندان او درخور شأن و مرتبه آنان ،هديههايى داد.

632

رابينو گفته است كه خاندان جالل كيا در سارى بناهايى ساختند .در عهد مرعشيان ،سيّد كمال ،ديوارى دور شهر سارى كشيد
و خندق عميقى اطراف شهر حفر كرد ،در درون ديوار قلعه ،قصرى ساخت و بازسازى شهر را در مدّت هشت سال ،تمام
كرد.

633

 .7تالشهاى فرهنگى
مرعشيان كه ادامه دهندگان راه سربداران خراسان در طبرستان بودند ،توانستند با برخورد و رفتار مناسب ،مردم را به سوى
خود جلب كنند و آنان را به راه و روش خود ،دعوت نمايند ،و هركسى را كه نزد آنان مىآمد ،به حكم «نحكم بالظاهر»،
توبهاش را مىپذيرفتند.
سيّد قوام ،شعائر دين حنيف را در منطقه ترويج مىداد و تقوا را شعار حكومت خود،
ص135 :

 .)1 ( 629تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص .187
 .)2 ( 631همان ،ص .193
 .)3 ( 631همان ،ص .211 ،195
 .)4 ( 632همان ،ص .215
 .)5 ( 633سفرنامه مازندران و استرآباد ،ص .92

قرار داد و گفت :من براى طلب دنيا قيام نكردهام و به فرزندان خود ،چنين سفارش كرد :در مقام عدل و انصاف با مردم،
ثابت قدم باشيد ،از مكروهات و محرّمات دورى كنيد و با اهل اسالم با مالطفت و رحمت برخورد نماييد كه از عبادات
محسوب مىشود .دين حنيف و شرع شريف را بر همهچيز ،مقدّم بداريد و امر به معروف و نهى از منكر را شعار خود قرار
دهيد تا در روز قيامت ،نزد جدّ بزرگوار خود ،شرمنده نباشيد.

634

وقتى سيّد قوام ،خبر قتل سيّد عبد اللّه را شنيد ،به فرزندانش دستور داد كه گريه و زارى نكنند و موجبات شادى دشمن را
فراهم نكنند .آنگاه به فرمان او سيّد عبد اللّه را مانند شهداى كربال با پيراهن و لباس خونآلود ،دفن كردند.

635

اين عمل ،در وا قع ،سبب يادبود فضايل شهداى كربال شد و تأثير عميقى بر آداب و مراسم و فرهنگ عزادارى شيعيان كه
تلفيقى از جوهر دينى و آسمانى و معنوى قيام كربال ،و آداب و رسوم بومى و ملّى ايرانى بود ،گذارد ،آداب و مراسمى كه
تاكنون ،تداوم يافته است.
به نظر مىرسد يكى از داليل ح مله تيمور به طبرستان نيز اين بود كه مرعشيان ،مذهب تشيّع را ترويج مىكردند؛ زيرا دشمنان
آنان ،اين بهانه را در اختيار تيمور قرار دادند .با اينكه مرعشيان از سال  761تا  795ق ،قدرت را در دست داشتند و بر
مذهب شيعه امامى تأكيد داشتهاند ،آثار علمى قابل توجّهى از آنان بر جاى نمانده است .ممكن است تفكّر و انديشه صوفيانه
سران اين حكومت ،مانع از رشد تفكّر علمى آنان شده باشد.
 .8تأثيرات مذهبى قيام مرعشيان
تشيّع مرعشيان ،آميخته به تصوف بود كه طبعا از خشونت گرايى دور بود و با رأفت و محبّت و بسط عدالت اجتماعى ،مردم را
به سوى خود جلب مىكرد .همين رفتار ،تأثير شگرفى در پديد آمدن قيامهاى شيعى ديگر در خارج از طبرستان بر جاى
نهاد ،چنانكه خاندان شيعى آل كيا ،تحت تأثير قيام مرعشيان ،توانستند در گيالن ظهور كنند و حكومتى را در منطقه ايجاد
نمايند.
خالصه
سيّد قوام الدين مرعشى ،شاگرد سيّد عزّ الدين سوغندى بود كه به مبارزه با ظلم و فساد
ص136 :
حاكمان طبرستان پرداخت و توانست با حمايت مردم ،آمل را فتح و حكومت مرعشيان را تأسيس كند .وى با نفوذى كه در
ميان مردم داشت ،مازندران را تحت تسلّط خود درآورد ،ليكن اداره حكومت را به فرزندان خود ،واگذار كرد و حتّى آنان را
 .)1 ( 634همان ،ص .183
 .)2 ( 635همان ،ص .189

در برخى از نبردها با مخالفان حكومت ،يارى داد .سيّد قوام ،پيوسته فرزندان خود را به رعايت عدل و انصاف با مردم،
فرامىخواند .سيّد كمال ،پس از مرگ پدر ،حاكميت خود را گسترش داد .مخالفان او براى به سقوط كشاندن دولت مرعشيان،
امير تيمور را براى حمله به مازندران ،وسوسه مىكردند .بنابراين ،حاكميت وى از طرف تيمور ،تهديد شد و چون قدرت
مقابله با او را نداشت ،با فرستادن هدايايى ،مانع حمله تيمور شد؛ ولى مخالفان مرعشيان ،از ثروت و خزائن مازندران ،براى
امير تيمور تعريف كردند .به همين سبب ،وى ح مله خود را به مازندران آغاز كرد و در نهايت ،سادات مرعشى به قلعه
ماهانه سر پناه بردند و پس از مدّتى مقاومت ،سر تسليم فرود آوردند و تيمور ،آنان را به ماوراء النهر ،تبعيد كرد.
محورهاى مطالعاتى
 .1شناخت علل ظهور نهضت مرعشيان.
 .2تبيين مبانى فكرى و اعتقادى مرعشيان.
 .3اهداف و علل پيوستن كيا افراسياب به سلك درويشى و خارج شدن از آن.
 .4بررسى علل حمله تيمور به مازندران.
 .5تحوّالت سياسى و اجتماعى در عهد مرعشيان.
 .6چگونگى تالشهاى فرهنگى در زمان مرعشيان.
 .7تأثير قيام مرعشيان در منطقه.
ص137 :
فصل ششم دولت آل كيا
 .1جغرافياى تاريخى گيالن

گيالن در جنوب و جنوب غربى درياى خزر قرار دارد و عربها نام آن را «جيل» و «جيالن» 636گفتهاند .لسترنج مىگويد :كه

جغرافيانويسان عرب ،زمينهاى رسوبى دلتا 637را بهطور خاص« ،جيل» يا «جيالن» ناميدهاند و وقتى از تمام ايالت گيالن
سخن به ميان آورند ،آن را به صيغه جمع« ،جيالنات» مىگويند.

638

شيروانى در وصف جيالن ( /گيالن) مىگويد :واليتى معروف است كه سرزمينى سرسبز ،كوههاى پوشيده از درخت ،راههاى
صعب العبور ،آب فراوان ،هوايى مرطوب و شهرهايى آباد و روستاهايى مشهور دارد.

639

گيالن ،از ديرباز به دو بخش عمده تقسيم مىشد :بخش «بيهپس» كه در سمت غربى سفيدرود است و «بيهپيش» در سمت
شرقى آن رود قرار دارد.

641

چنانكه مؤلّف حدود العالم يادآور شده ،سفيدرود ،ناحيه گيالن را به دو بخش شرقى و غربى تقسيم كرده كه بخش شرقى آن،
متشكّل هفت منطقه بزرگ ،از جمله الهيجان است و بخش غربى آن ،يازده منطقه بزرگ ،از جمله كوتم و رشت را دربر
دارد.

641

دمشقى ،گيالن را «جيالن» ناميده و گويد كه قسمتى از اين ناحيه در دامنه كوههاى ديلم،
ص138 :
و بخشهايى از آن در كنار دريا قرار دارد .شهرهايى مانند :الهيجان ،كوتم ،كوچصفهان ،خمام 642،رشت ،تولم ،فومن ،كسگر،
ديلمان و سحرود ،فرمانرواى مستقل داشته است.

636

643

(  .)1همدانى (،ابن فقيه)  ،ابو بكر احمد بن محمّد ،مختصر كتاب البلدان ،ص  162و 282؛ ادريس ،محمد بن محمد بن عبد اهلل ،نزهة المشتاق فى اختراق

اآلفاق ،ج  ،2ص 832؛ أحسن التقاسيم فى معرفة األقاليم ،ج  ،2ص 528؛ معجم البلدان ،ج  ،2ص  211؛ ابو الفداء ،اسماعيل بن عمر ،تقويم البلدان ،ص 426؛
نزهة القلوب ،ص 191؛ دمشقى ،شمس الدين محمّد بن أبى طالب ،نخبة الدهر فى عجائب البرّ و البحر ،ص .266
 .)2 ( 637دلتا ،در اصطالح جغرافيايى ،جزيره مثلّث گونهاى است كه از شعب رودى تشكيل شده است.
 .)3 ( 638جغرافياى تاريخى سرزمينهاى خالفت شرقى ،ص .185
 .)4 ( 639شيروانى ،زين العابدين ،بستان السياحة 237 ،و .238
 .)5 ( 641بيه ،در لغت محلّى به معنى رود يا ساحل رود است .بدين ترتيب «،بيهپس» به سرزمينى گفته مىشود كه در عقب سفيدرود و« بيهپيش» به سرزمينى كه
جلوى سفيدرود واقع شده گفته مىشود.
 .)6 ( 641حدود العالم من المشرق الى المغرب ،مؤلف ناشناخته (،مقدمه بارتولد).
 .)1 ( 642نام يكى از بخشهاى شهر رشت.
 .)2 ( 643نخبة الدهر  ،...ص 226؛ منجّم باشى ،صحائف األخبار ،ج  ،2ص .391

همچنين ملگونوف ،از بلوك و محلّات و حتّى حاكمنشينان گيالن ياد كرده است 644.با مطالعه جغرافياى سياسى منطقه به
دست مى آيد كه مرزهاى گيالن ،بر اثر حوادث سياسى ،دستخوش تغيير بوده و بر اثر درگيرىهايى كه بين حاكمان مناطق رخ
مىداده گاهى روستاها و شهرهايى از نواحى گيالن جدا مىشده يا به آن افزوده مىشده است.
 .2نسب آل كيا
آل كيا ،سلسلهاى شيعىمذهباند كه حكومتى در گيالن پديد آوردند .نسب آنان به شرح ذيل به حسين بن على (ع) مىرسد:
«سيّد على كيا بن حسين بن [حسن بن] سيّد على بن سيّد احمد بن السيّد على الغزنوى 645بن محمّد بن ابو زيد 646بن ابو

محمّد الحسن [الحسين] بن األحمد االكبر ،المشهور بالعقيقى الكوكبى بن عيسى الكوفى 647بن على بن حسين األصغر بن االمام
على بن زين العابدين بن اإلمام الحسين بن االمام على بن أبى طالب».

648

 .3آغاز نهضت آل كيا
سيّد على كيا با برادران خود بعد از وفات پدرش امير كيا در سال  -763كه در جنگ با امراى ناصروند شكست خورده بود
و تا پايان عمر در رستمدار ساكن بود و يك سال بعد درگذشت -به همراه عدّهاى از بيهپيش به طرف مازندران حركت كردند
و سيّد قوام الدين مرعشى از ايشان استقبال كرد و نهايت احترام و اعزاز را به جاى آورد و چندى بعد سيّد على را به همراه
سيصد تن از ياران خود ،براى تصرّف گيالن و تأسيس دولت آل كيا به آن ديار فرستاد.
پيش از قيام سيّد على كيا در الهيجان ،خاندانهاى مؤيد باهلل در تنكابن ،قبيله ناصروند در
ص139 :
رانكوه 649و الهيجان ،خاندان كوشيج در اشكور ،خاندان انوزوند در كهدم ،خاندان اسماعيلوند در كوچصفهان و خاندان
اسحاقى در فومن ،صاحب قدرت بودند .در رشت ،شفت و كسگر نيز حاكمان ديگرى حكومت مىكردند.
ورود سيّد على كيا به گيالن ،همزمان با ظهور امير تيمور گوركانى و گشورگشائىهاى گسترده او بود .از اينرو ،مردم گيالن

براى در امان ماندن از حمالت تيمور از وى خواستند تا با پرداختن باج ،اجازه دهد كه سيّد على كيا ،حاكم آنان باشد 651.در

 .)3 ( 644گريگورى ،ملگونوف ،كرانههاى جنوبى درياى خزر ،ترجمه :امير هوشنگ امينى ،ص  271 ،269و ....
 .)4 ( 645على الغزنوى ،شاگرد عبد الوهاب غزنوى بود و به اين لقب مشهور شده است .ابو زيد ،او از ابهر به گيالن آمد و در قشام ساكن شد.
 .)5 ( 646احمد اكبر ،مشهور به« عقيقى كوكب».
 .)6 ( 647عيسى كوفى ،مردى فاضل بوده و به علّت ترس از عبّاسيان از كوفه به ابهر آمد و در آن ساكن شد.
 .)7 ( 648مجالس المؤمنين ،ج  ،2ص  ،371امين ،محسن ،أعيان الشيعة ،ج  ،2ص .493
 .)1 ( 649منطقهاى در گيالن.
 .)2 ( 651مجالس المؤمنين ،ج  ،2ص .311

نتيجه ،روابط اميران گيالن با امير تيمور ،فقط براساس پرداخت خراج و ماليات بود .چنانكه نظام الدين شاهى يادآور شده،
حاكمان گيالن ،سالها و حتى قرنها بود كه اطاعت كسى را نمى پذيرفتند؛ ولى چنان مطيع شدند كه خراج و مالياتهاى خود را
پرداختند و امان طلبيدند.

651

امير تيمور در نامه اى از سيّد على كيا به سبب پناه ندادن يكى از اميران مغولى كه عليه او شورش كرده بود ،تشكّر كرد و
قاصدى را روانه كرد تا آن امير فرارى را تحويل بگيرد.

652

بعد از مدّتى ،روابط سيّد على كيا و امير تيمور ،تيره شد و سيّد على كيا از پرداخت ماليات ،سر باززد .از اينرو ،امير تيمور به
مرزهاى ديلم حمله برد؛ ولى تصرّف گيالن براى او دشوار بود .بدين سبب ،سعى كرد كه از طريق مسالمتآميز ،مسئله را حلّ
و فصل كند .به همين دليل ،نامه تهديدآميزى براى سيّد على كيا نوشت تا به اطاعت او درآيد.

653

سيّد على كيا ،نامه تهديدآميز او را اينگونه پاسخ داد:
آن (نامه) ،مشحون است از سفاهت بسيار و نخوت بىشمار و كلمات ناپسنديده و عبارات ناانديشيده  ...و آنچه در مكتوب از
وعد و وعيد و تخويف و تهديد و صورت فتحى كه در اين مدّت شده ،مواعظ و تنبيهى كه ذكر رفته ،على التفصيل ،معلوم شد
 ...ذكرى كه در اواخر مكتوب رفته بود كه چون متابعت نكنى و مطاوعت ننمايى و بدين سبب ،لشكرها متوجّه گردند و فتنه و
خرابى و قتل و غارت و اسير كه واقع شود  ...به امثال اين سخنان ،چنين تهديد نفرمايند كه عالم اسرار از سرّ امير افعال و
احوال همگان ،مطلّع است.

654

امير تيمور ،نامه را پاسخ نداد تا اينكه حاكمان نواحى ديگر بر ضد سيّد على كيا لشكركشى كردند و وى از الهيجان به رشت
رفت و در آنجا توسط عدهاى در سال 761
ص141 :
هجرى به قتل رسيد و سيّد هادى كيا ،جانشين او گرديد .امير تيمور با استفاده از شرايط پيش آمده ،دستور حمله به گيالن را
داد؛ ولى با نمايندگان گيالن ،مذاكراتى انجام داد و آنان پذيرفتند كه ساالنه مبلغى به عنوان خراج بپردازند .ميرخواند در
اينباره مىنويسد:

 .)3 ( 651شاهى ،نظام الدين ،ظفرنامه ،ص .111
 .)4 ( 652نوايى ،عبد الحسين ،شاه عباس اول (،مجموعه اسناد و مكاتبات تاريخى) ،ص .53 - 51
 .)5 ( 653مجالس المؤمنين ،ج  ،2ص .311
 .)6 ( 654همان.

هنگامى كه امراى گيالن از نزديك شدن سپاه تيمور آگاه شدند ،نمايندگانى فرستادند و آمادگى خود را براى پرداخت خراج
اعالم كردند.

655

امّا پس از درگذشت امير تيمور ،حاكمان گيالن از پرداخت خراج آسوده شدند.
 .4روابط آل كيا با صفويان
مردم مناطق مختلف گيالن به خاندان شيخ صفى الدين اردبيلى ارادت داشتند .از اينرو ،مريدان طريقت آنان براى حفظ جان
اسماعيل ميرزا ،او را كه تنها بازمانده حيدر صفوى و تحت تعقيب امير آق قويونلو بود ،از طريق جنگلهاى خلخال ،وارد

گيالن كردند .اسماعيل و همراهانش مورد استقبال امير اسحاق ،حاكم رشت ،قرار گرفتند .كاركيا 656ميرزا على ،حاكم بخشى
از گيالن -كه از مريدان طريقت اين خاندان بود -وقتى از آمدن آنان به رشت خبردار شد ،آنان را به الهيجان دعوت كرد .از
طرفى ،آنان آوازه ديندارى ميرزا على را شنيده بودند 657.ميرزا على ،آنان را مورد احترام قرار داد و از آنچه شرط

مهماننوازى بود ،نسبت به آنان دريغ نكرد و حتّى خانه اى براى آنان در ميدان اصلى شهر مقابل مدرسه كياى فريدون ،آماده
كرد.

658

در دورانى كه اسماعيل تحت حمايت ميرزا على قرار داشت ،مريدان طريقت و صوفيان ،هدايايى از اطراف براى او
مىفرستادند .او نزد شمس الدين الهيجى قرآن مىآموخت و برادران كاركيا ميرزا على ،هميشه در خدمت او بودند.

659

كاركيا ميرزا على ،نمىخواست تا به سبب پناه دادن اسماعيل ميرزا ،كه تحت تعقيب
ص141 :
661

 .)1 ( 655روضة الصفا ،ج  ،6ص .461
 «.)2 ( 656كار و كيا» يك تركيب عطفى است كه به معناى اميرى و پادشاهى به كار رفته است .مولوى مىگويد «:ليك بابا گندمان اين آسيا /ملك بخش آمد دهد
كار و كيا» .پس مركّب« كار» و« كيا» كيايى است ،لغتنامه دهخدا .در فرهنگ فارسى لغت« كيا» به معنى فرمانروا و بزرگ به كار رفته است ،معين ،محمد،
فرهنگ فارسى ،ذيل« كيا» .به همين سبب ،بعضى از سادات حاكم گيالن« كاركيا» خوانده شدهاند .لغتنامه دهخدا ،ذيل« كاركيا» .آنان از اين عنوان براى خود و
كسانى كه نزدشان خدمت مىكردند ،برمىگزيدند .گرچه لفظ« كيا» در زبان ديلمان براى تعظيم و بزرگى شخص به كار مىرفت( أعيان الشيعة ،ج  ،2ص  27و ج
 ،5ص .)5
 .)3 ( 657تتوى ،احمد و آصف خان قزوينى ،تاريخ الفى ،ص .314
 .)4 ( 658روملو ،حسن بيگ ،أحسن التواريخ ،ص .19
 .)5 ( 659همان ،ص .21
 661حيدرى آقايى ،محمود ،تاريخ تشيع2 ،جلد ،پژوهشكده حوزه و دانشگاه  -تهران ،چاپ :اول 1384 ،ه.ش.

رستم آق قويونلو قرار داشت ،خشم آنان را برانگيزد .از اين رو بنا به نقلى ،او فرمان داد تا قفسى بزرگ آماده كنند و اسماعيل
ميرزا را در آن قرار دهند و قفس را بر روى درخت آويزان نمايند .وقتى مأموران ،ردّ پاى او را در الهيجان يافتند ،كاركيا
سوگند ياد كرد كه پاى چنين كسى بر روى قلمرو حكومتش نيست ،مأموران نيز به سوگند او اعتماد داشتند ،گيالن را ترك
كردند.

661

اسماعيل ميرزا ،پس از پنج سال اقامت در الهيجان ،از كاركيا ميرزا اجازه خواست تا به اردبيل بازگردد .ميرزا على نيز با

درخواستش موافقت نمود و او را بدرقه كرد 662.اسماعيل ميرزا ،به قصد گرفتن حكومت ،حملههاى خود را با حمايت مريدان
صفوى آغاز كرد و توانست مخالفان را شكست دهد و شيروان را تصرّف نمايد .وى بعد از آن ،واليات ايران را يكى پس از
ديگرى در اختيار گرفت و حاكميت خود را استحكام بخشيد تا اينكه سلسله صفويه را بنيان نهاد.
روابط صفويان پس از تشكيل حكومت فراگير آنان در ايران با آل كيا فراز و نشيب بسيار داشت .پس از كاركيا سلطان
حسن ،فرزندش احمد خان در سال  933هجرى به دربار شاه طهماسب رفت و از مذهب زيدى رويگردان شد و مذهب
دوازده امامى را پذيرفت و مردم را به اين مذهب دعوت كرد .صفويان ،چون تحت حمايت اين خاندان رشد كرده بودند ،با
خاندان آل كيا مدارا مىكردند .بعد از مرگ سلطان احمد خان ،فرزندش كاركيا على بن سلطان احمد به حكومت رسيد
( )941 -941و پس از درگيرى با برادرش ،سلطان حسن حكومت را بر عهده گرفت ( )943 -941و بعد از مرگ او ،فرزند
يكسالهاش خان احمد به حكومت رسيد ( .)975 -943خان احمد ،پس از سالها در منطقه قدرتى به دست آورد و مناطقى
در ناحيه بيهپس را متصرّف شد و موجبات ناراحتى شاه طهماسب را فراهم كرد .وى حتّى دشمنان شاه را پناه داد و از تسليم
آنان به شاه ،خوددارى كرد .از طرفى ،چون بيه پس با عنايت شاه طهماسب به جمشيد خان واگذار شده بود ،خان احمد از
تحويل آن امتناع مىكرد و به نبرد با نيروهاى شاه پرداخت.
شاه طهماسب ،در نامه اى به خان احمد ،او را مورد سرزنش قرار داد و از او خواست تا به جاى گيالن ،منطقه ديگرى را در

خراسان يا عراق و  ...براى خود برگزيند 663.امّا خان احمد،
ص142 :

حاضر به ترك گيالن نبود .از اين رو ،شاه طهماسب به معصوم بيگ صفوى فرمان داد تا با تمام قوا به جنگ خان احمد برود
كه در آن نبرد ،خان احمد اسير گشت و به زندان انداخته شد.

 .)1 ( 661يارشاطر ،احسان ،عالم آراى شاه اسماعيل ،ص .35
 .)2 ( 662احسن التواريخ ،ص  .41برخى منابع ،از مخالفت كاركيا ميرزا على با برگشتن اسماعيل خبر دادهاند.
 .)3 ( 663تاريخ گيالن ،ص .42

چندى بعد از مرگ شاه طهماسب ،در زمان سلطنت محمّد خدابنده ،وى فرمان آزادى خان احمد را صادر كرد و وى ،بار
ديگر حكومت بيه پيش را به دست گرفت و با مريم بيگم ،خواهر شاه ،ازدواج كرد و پايههاى حكومت خود را محكم كرد،
گرچه بعدها به دليل تصرّف بيهپس ،مورد نفرت شاه قرار گرفت.
وقتى شاه عبّاس به حكومت ر سيد ،توانست خان احمد را مطيع خود گرداند؛ زيرا او تصميم داشت يك قدرت مركزى به
وجود آورد و امراى محلّى را از ميان بردارد؛ امّا خان احمد بار ديگر سر به شورش برداشت و موجبات لشكركشى شاه را
فراهم كرد .از اينرو ،خان احمد ،چارهاى جز فرار به خاك عثمانى نداشت؛ گرچه مذاكرات دولت عثمانى با صفويه و
كوششهاى خان احمد براى به دست گرفتن قدرت ،بى نتيجه ماند و وى پس از سالها زندگى در تبعيد درگذشت و پس از
مرگ او ،بساط حكومت خاندان كيايى برچيده شد.
 .5فرمانروايان سادات كيايى
در اين مجال ،به بررسى اوضاع سياسى در دوره بعضى از فرمانروايان سادات كيايى كه بر منطقه گيالن و قسمتهايى از مناطق
ديگر تسلّط داشتهاند ،خواهيم پرداخت.
 .5 -1امير كيا بن حسن كيا
وى نخستين فرد از خاندان سادات كيايى بود كه براى استقالل بيهپيش كوشيد و با امراى ناصروند به مخالفت پرداخت؛ ولى

از آنان شكست خورد و به ناچار با خانوادهاش به رستمدار رفت  664و همانجا در سال  763هجرى درگذشت 665.اگرچه او
نتوانست حكومتى تشكيل دهد؛ امّا مىتوان او را از استقاللطلبان آن منطقه به حساب آورد.
ص143 :
 .5 -2سيد على كيا بن امير ( 791 -769ق)
وى بعد از مرگ پدر به همراه برادران ش نزد سيّد قوام الدين مرعشى به مازندران رفت و سيّد قوام با عزّت و احترام از آنان
استقبال كرد و مورد محبت خويش قرار داد .آنان ،مدّتى نزد سيّد اقامت گزيدند و در فتح فيروزكوه ،او را يارى كردند .از

اينرو ،سيّد كمال الدين ،فرزند سيّد قوام ،مال فراوانى به سيّد على كيا بخشيد و خانهاى در سارى به او واگذار كرد 666.بعدها
آنان با پشتيبانى مرعشيان توانستند بر سالطين بيهپيش چيره شوند .وى در سال  769هجرى ،فرمانرواى منطقه بيهپيش شده
و حتّى توانست مناطق و واليات ديگرى را به حكومت خود ،ملحق نمايد.

 .)1 ( 664در بعضى منابع «،رانكوه» آمده است.
 .)2 ( 665مجالس المؤمنين ،ج  ،2ص 371؛ تاريخ گيالن و ديلمستان ،ص .463
 .)1 ( 666نوائى ،عبد الحسين شاه طهماسب صفوى( مجموعه اسناد و مكاتبات) ،ص .112

وقتى وى رانكوه 667را تسخير كرد ،به سيّد قوام الدين نامه نوشت تا خبر پيروزى را به او برسانند و سيّد قوام الدين به سبب
پيروزى او ،در واليت آمل و سارى طبل شادى نواخت  668و پيروزى او را جشن گرفت.

سيّد على كيا ،همواره با حاكمان نواحى ديگر درگير بود و البته در بيشتر موارد ،پيروز مىشد .حاكمان نواحى ديگر از جمله،
امير دباج فومنى در سال  791هجرى عليه سيّد على كيا به الهيجان لشكركشى كردند و او مجبور به عقبنشينى شد و به
رشت پناه برد .وى در اثر توطئهاى به همراه جمعى از افراد خانوادهاش از جمله دو فرزند و برادرش سيّد حسن كيا به هنگام
نماز جمعه به شهادت رسيدند.

669

 .5 -3سيّد هادى كيا بن امير ( 797 -791ق)
وى كه از طرف سيّد على كيا حاكم تنكابن بود به يارى برادر شتافت؛ ولى وقتى از كشته شدن برادرش باخبر شد ،به آنجا
بازگشت .وى از حمايت سادات و بزرگان نواحى برخوردار بود ،از اختالفات حاكمان نواحى استفاده كرد و الهيجان را به
تصرّف خود درآورده ،حاكم آنجا شد.
 .5 -4سيّد حسين كيا بن على ( 798 -797ق)
وى با حمايت اهالى الهيجان به قدرت رسيد؛ امّا چون بى تدبير و ناتوان بود ،با مخالفتهاى مردمى مواجه شد ،و برادرش سيّد
رضا كيا ،او را بركنار كرد و خود به حكومت رسيد.
ص144 :
 .5 -5سيّد رضا كيا بن على ( 829 -798ق)
با روى كار آمدن وى ،اختالفات خانوادگى و درگيرى ميان خاندان كيا شروع شد .او توانست بر آنان فايق آيد و با قدرت

خود ،منطقه اى را كه مردم رشت در تصرّف داشتند ،از دست آنان خارج نمايد 671.حافظ ابرو ،درباره او يادآور شده با اينكه
گرفتارى او در امور سلطنت بسيار بود ،به علوم معقول و منقول اشتغال تمام داشت و دربار او ملجأ افاضل جهان و علماى
زمان بود.
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 .5 -6سيّد حسين كيا (دومين دوره حكومت  833 -829ق)
 .)2 ( 667نام منطقهاى در گيالن.
 .)3 ( 668تاريخ گيالن و ديلمستان ،ص .27
 .)4 ( 669مجالس المؤمنين ،ج  ،2ص .371
 .)1 ( 671همان ،ص .377
 .)2 ( 671زبدة التواريخ ،ج  ،2ص 911؛ تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص .278 - 263

وى بعد از مرگ برادر سيّد رضا ،بار ديگر به حكومت الهيجان رسيد .چندى بعد به امر امير تيمور ،وقعى ننهاد و قلمرو
موروثى ملك كيومرث را واگذار نكرد .اختالفات ميان او و سيّد محمّد حاكم رانكوه سبب شد تا سيّد محمّد به الهيجان
لشكركشى و آنجا را تصرّف و حكومت را به فرزندش سيّد ناصر كيا واگذار كند.
 .5 -7سيّد ناصر كيا بن امير سيّد محمّد ( 833ق)
مردم بر ضدّ ناصر كيا شورش كردند .سيّد حسين كيا با استفاده از موقعيت به دست آمده ،با حمايت عالء الدين فومنى،
نيروهايى جمع آورى كرد كه بخشى از نيروها به سوى ديلمان رفتند و بخش ديگر حمله خود را به سمت الهيجان آغاز
كردند .حاكم گيالن به ناچار به مالط ،عقبنشينى كرد.
 .5 -8سيّد حسين كيا (سومين دوره حكومت  833ق)
او توانست بار ديگر با حمايت نيروهاى طرفدارش به قدرت برسد؛ امّا امير سيّد محمّد با كمك جهانشاه ميرزا با او به
مخالفت برخاست و سرانجام ،او را دستگير و زندانى كرد.
آنگاه ،الهيجان را به سلطان حسين كيا ،برادرزاده سيد حسين كيا واگذار كرد.
ص145 :
 .5 -9سلطان حسين كيا (فرزند كوچك سيّد على كيا) ( 833ق)
 .5 -11كاركيا ناصر كيا بن امير سيّد محمّد (دومين دوره حكومت  851 -833ق)
پس از شورش ناصر كيا و احمد كيا عليه پدر ،در مورد منافع بيهپيش ،ميان آن دو نزاع درگرفت .سيّد احمد از برادرش
شكست خورد و به دربار شاهرخ تيمورى پناه برد و مورد حمايت او قرار گرفت؛ امّا بعدها در رشت با توطئهاى دستگير شد
و در زندان درگذشت.
 .5 -11سلطان محمّد بن ناصر كيا ( 883 -851ق)
وى پس از مرگ پدر ،قدرت را به دست گرفت .فرزندان او ،ميرزا على ،سلطان حسن ،سلطان حسين ،سلطان هاشم ،سلطان
حمزه و سلطان عبّاس بودند .وى ميرزا على را به ولىعهدى برگزيد 672.او حاكمى عادل ،كريم ،مهربان نسبت به مردم و

داراى اوصافى پسنديده بود .به همين سبب ،سلطان عراق از آستارا تا استرآباد را به او واگذار كرد.
 .5 -12ميرزا على بن سلطان محمّد ( 919 -883ق)
 .)1 ( 672الهيجى ،على بن شمس الدين ،تاريخ خانى ،ص .11 - 9

وى بعد از مرگ پدر ،حكومت را به دست گرفت و براى آنكه بين برادرانش اختالف نيفتد ،هريك را به نحوى از خود راضى

ساخت .در اين راستا ،عالوه بر كوچصفهان ،واليت لشتهنشا 673را نيز به سلطان حسن واگذار نمود و حكومت گرجيان  674را
به سلطان حسين سپرد.
همچنين با برادران ديگر پيمان بسته بود و نهايت مهربانى را در حقّ آنان انجام داد.
ميرزا على كه به عدالت شهرت داشت ،به وصيّت پدرش عمل كرد و به رفع ظلم و دستگيرى از مردم پرداخت .احمد تتوى،
درباره او چنين نوشته است:
عمل به وصيّت سلطان محمّد كرد .چون او نتوانست رفع بدعت زنهزر كند ،گفت :در رفع بدعت ،چنان نمايد كه قاعده
نيكنامى و بناى عدلگسترى مشيّد ماند  ،...و اين وصيّت ،مطابق اخالص و اعتقاد او بود .تعلّل جايز نشمرد ،بدعت زنهزر و

مرده سورانه 675را از قلمرو خود ،غير از تنكابن ،كه حاكم آن كاركيا يحيى بود و سر از جاده انقياد منحرف مىداشت ،ديگر به
همه واليات خود انداخت و مؤكّد به لعنتنامه گردانيد.
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ص146 :
سلطان ميرزا على كه براى تغيير آب و هوا از گيالن به رانكوه آمده بود ،با مخالفت سيّد يحيى كيا ،حاكم تنكابن مواجه گشت.
سلطان ،سپاهى روانه آنجا كرد و سيّد يحيى كيا را دستگير كرده ،و به رانكوه بردند كه در همانجا درگذشت .ميرزا على،
حكومت تنكابن را به مير سيّد ،برادر سيّد يحيى واگذار كرد و پس از چندى او را عزل كرد و حكومت آنجا را به برادرش
سلطان هاشم سپرد.
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پس از گذشت چند سال ،درگيرى هايى بين سپاه ميرزا على و حاكمان محلّى رخ داد كه در بيشتر آنها سپاه ميرزا على پيروز
مىشد .در سال  897هجرى مخالفتها بر ضدّ ميرزا على آغاز شد و يارانش قزوين ،رى و سلطانيه را غارت كردند و عدّهاى
را به قتل رساندند؛ آنان ،حتّى روستاهاى رودبار را كه متعلّق به گيالن بود ،به تاراج بردند.
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اسماعيل ميرزا و ديگر برادرانش چون آوازه ديندارى و بزرگوارى ميرزا على را شنيده بودند در پناه ميرزا على -كه از

مريدان طريقت خاندان صفى الدين بود -درآمدند و ميرزا على ،نهايت احترام را در حقّ آنان بهجا آورد 679و به مدّت هشت
سال ،در حق آنان پدرى كرد.
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 .)2 ( 673نام ناحيه اى از نواحى گيالن ،كه از شرق به الهيجان ،و از شمال به درياى خزر محدود شده و از جنوب و مغرب ،موازى رشت است.
 .)3 ( 674ناحيهاى ميان گيالن و تنكابن( تاريخ خانى ،ص .)396
 .)4 ( 675مالياتى كه مردم به هنگام مراسم عروسى و تدفين ،پرداخت مىكردند.
 .)5 ( 676تاريخ خانى ،ص .18 - 13
 .)1 ( 677همان ،ص .19
 .)2 ( 678تاريخ الفى ،ص .314

در همين حال ،بر اثر اختالفات ،بار ديگر آتش جنگ ميان حاكمان بيهپس و بيهپيش شعلهور شد .سپهساالر عبّاس در سپاه
ميرزا على با كشتن امير عالء الدين به مقابله با ميرزا على پرداخت .او سپس به قتل و غارت شهرها پرداخت و پس از ورود
ب ه الهيجان ،دختران و زنان آنجا را به اسارت گرفت تا در صورت صلح ،آنان را به پدرانشان بفروشد.
پيش بينى او تحقّق يافت و ميرزا على با او صلح كرد و ناحيه جيحان و رحمتآباد را به او تسليم كرد 681،گرچه بعدها
خودش به دست امير حسام الدين برادر عالء الدين ،كشته شد.
زندانى شدن كيا فريدون 682باعث تيرگى روابط بين سلطان حسن و برادرش ميرزا على شد.
تمايل و تالش كيا فريدون براى حاكميت سلطان حسن -كه در اردوى شاه اسماعيل به سر مىبرد -سبب شد تا سلطان حسن
از ميرزا على بخواهد كه كيا فريدون را براى مذاكره نزدش
ص147 :
بفرستد ،وقتى كيا فريدون به حضور سلطان حسن رسيد ،چون از همكارى او با ميرزا على وحشت داشت ،او را به قتل رساند
و با جلبنظر فرماندهان ،حاكم بيهپيش شد و حكومت رانكوه ،لمسر و سمام را به ميرزا على سپرد.
 .5 -13سلطان حسن بن سلطان محمّد ( 911 -919ق)
وى مدّت هجده ماه بر بيهپيش حكومت كرد .امير حسام الدين ،حاكم رشت ،به هنگام قدرت رسيدن او شرايط را مناسب ديد
و از بستن پيمان صلح با او طفره رفت و با سپاه خود به سمت الهيجان و رانكوه حمله برد و خرابىهايى به بار آورد؛ امّا
اهالى آن مناطق در برابر حمالت آنان مقاومت كردند تا آنان مجبور به عقبنشينى شدند و به رشت بازگشتند.
سلطان حسن ،وفادارى خود را به اسماعيل ميرزا ،اعالم نمود و براى سركوبى حاكم رشت از او درخواست كمك كرد .وى به
فرمان اسماعيل ميرزا ،حكومت گرجيان را به سلطان هاشم سپرد.
در سال  911هجرى ،ميرزا على ،حاكم عزلشده گيالن ،براى به دست گرفتن قدرت ،بار ديگر تالش خود را به كار بست و
در حالىكه نيروهاى سلطان حسن به نواحى سرحّدات بيه پيش رفته بودند و او نيرويى در رانكوه نداشت ،ميرزا على با
استفاده از فرصت پيش آمده ،با نيروهايش بر او تاخت و او را به قتل رساند.

 .)3 ( 679همان.
 .)4 ( 681تاريخ خانى ،ص  .113بعضى منابع ،شش سال ذكر كردهاند.
 .)5 ( 681واليات دار المرز ايران گيالن ،ص .491
 .)6 ( 682وى از سرداران سپاه ميرزا على بود كه بر سر تقسيم اموال مير غياث الدين ،از سرداران ديگر ،به غضب حاكم گيالن دچار شد و به زندان افتاد.

رسيدن خبر كشته شدن س لطان حسن به فرماندهانش ،موجب شد تا آنان بدون درنگ بر ميرزا على حمله برده ،او را كشتند.
سديد كه مشاور ميرزا على در كارها بود و به اتّهام سرنگونى او به زندان افتاده بود ،پس از اطّالع از كشته شدن ميرزا على
خبر مرگ ميرزا على را به نگهبانان زندان داد .آنان از او طلب بخشش كرده ،او را به قرآن سوگند دادند تا كارى با آنان

نداشته باشد 683.وى ،سپس همراه آنان به اردوى شاه اسماعيل آمد و احمد خان را از قتل ميرزا على آگاه كرد و رسيدن او را
به حكومت ،تبريك گفت.
 .5 -14سلطان احمد خان بن حسن ( 941 -911ق)
وى پس از مرگ پدرش فورا از اردوى شاه اسماعيل به الهيجان آمد و با كمك سديد و ديگران به قدرت رسيد .وى
فرماندهان سپاه سلطان حسن را كه در قتل ميرزا على دست
ص148 :
داشتند به مجازات رساند 684و وزارت خاصّه را به سديد واگذار كرد؛ زيرا او در سركوب مخالفانش كوشش بسيار داشت و
موانع به قدرت رسيدن سلطان احمد را برداشته بود.
همچنين مقام سپهساالرى الهيجان و اختيار الملكى را به او تفويض كرد؛ 685امّا سديد ،پس از چندى بعد در اثر غرور و

تكبر ،به فكر رسيدن به منصب قدرت افتاد 686،در حالى كه سلطان احمد خان ،رفتار او را زيرنظر داشت ،از اينرو بعد از
مدّتى ،قاسم سلمانى را براى مشورت انتخاب كرد و فرمان كشتن سديد را به او داد .خود قاسم نيز به علّت قدرتى كه به
دست آورده بود ،به فرمان سلطان به قتل رسيد.
شاه اسماعيل صفوى ،عالقهمند بود كه موضوع واليت بيهپس يكطرفه شود از اينرو ،به شيخ نجم رشتى دستور داد تا
مقدّمات صلح بين دو ناحيه بيهپس و بيهپيش را آماده سازد ،به شرط اينكه لشتهنشا به امير حسام الدين داده شود .از آنجايى
كه شيخ نجم رشتى از بيهپس بود و با سالطين گيالن (بيهپيش) دشمنى داشت .هر پيمانى به نفع بيهپس (رشت) تمام مىشد.
سلطان احمد خان ،دوست نداشت لشته نشا را كه مردم آن شيعه بودند ،به يك حاكم سنّى واگذار نمايد از اينرو براى جنگ با
بيهپس آماده شد؛ امّا در اين نبرد ،شكست خورد.
وقتى خبر مرگ شيخ نجم رشتى به سلطان احمد خان رسيد ،خوشحال شد؛ زيرا شرط واگذارى لشتهنشا با مرگ شيخ از بين
رفت .سلطان احمد به دليل مخالفت با پيشنهاد شاه و حمله به بيه پس ،مورد غضب شاه قرار گرفت ،اما با فرستادن نماينده و

 .)1 ( 683تاريخ خانى ،ص .243 - 1352
 .)1 ( 684تاريخ الفى ،ص .324
 .)2 ( 685تاريخ خانى ،ص .255
 .)3 ( 686نوايى ،مير نظام الدين عليشير ،تذكرة مجالس النفائس ،ص .384

هدايايى به دربار شاه ،بخشيده شد و خود نزد شاه اسماعيل به سلطانيه رفت و وى ،فرمان حاكميت بر آستارا تا استرآباد را به
او داد .بعد از اين فرمان ،حاكمان مازندران و رستمدار ،وفادارى خود را نسبت به سلطان احمد ،اعالم كردند.
در سال  933هجرى ،سلطان احمد براى ديدار شاه طهماسب به قزوين رفت و مورد محبّت و پذيرايى قرار گرفت .وى از
مذهب زيدى دست كشيد و به مذهب دوازده امامى روى آورد .با دستورى كه وى در اين زمينه صادر كرد ،به گسترش
مذهب دوازده امامى رونق بخشيد 687.وى بعد از سى سال حكومت در سال  941هجرى درگذشت.

ص149 :
 .5 -15كاركيا على بن سلطان احمد خان ( 941 -941ق)
از آنجا كه سيّد على كيا روحيهاى آرام و عافيتطلب داشت ،سپاهيانش از او روى برگردانده ،به برادرش سلطان حسن كه

مردى جنگجو و شجاع بود ،پيوستند .در سال  941هجرى ،سيد على كيا ،به همراه چند نفر از برادرانش در سمام 688به قتل
رسيد.
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 .5 -16كاركيا سلطان حسن بن سلطان احمد ( 943 -941ق)
سلطان حسن با شجاعت كامل بر گيالن بيهپس حاكم شد؛ امّا بيمارى طاعون ،جان او گرفت.
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 .5 -17خان احمد خان بن كاركيا سلطان حسن ( 975 -943ق)
به هنگام مرگ سلطان حسن ،فرزندش خان احمد يكساله بود .شاه طهماسب ،او را به جاى پدر به حكومت بيهپيش منصوب
كرد و بهرام ميرزا را براى سامان دادن امور به گيالن فرستاد .شاه ايران به هنگام بالغ شدن خان احمد ،او را فرزند خطاب كرد
و نام سلطان حسن را بر او نهاد و به او نويد داماد شاه شدن را داد 691.شاه ،چندى بعد ،حقّ او را بر حكومت بيهپيش به

رسميت شناخت و به اميران فرمان داد تا بيهپس را ضميمه حكومت خان احمد نمايند و درآمد آن را به خزانه دولت بپردازند.

از اينرو ،مدّت مديدى در واليت بيهپس هرج و مرج پديد آمد كه امير سلطان محمّد كهدم 692،به ادّعاى نسبت داشتن با

 .)4 ( 687واليات دار المرز ايران گيالن ،ص .498
 .)1 ( 688در محدوده ديلمان و در ،نزديكى رانكوه.
 .)2 ( 689روضة الصفا ،ج  ،8ص 122؛ مجالس المؤمنين ،ص .379
 .)3 ( 691همان.
 .)4 ( 691همان.
 .)5 ( 692وى از كسانى بود كه سالها در خدمت امير دباج بود .پس از آنكه ناحيه بيه پس دچار آشوب شد و به علّت اينكه شاه طهماسب ،اين ناحيه را به خان
احمد نوجوان واگذار كرده بود ،به جنگ خان احمد رفت و كشته شد.

مظفّر سلطان (امير ديباج) ،با همكارى بزرگان و اشراف ،داخل شهر شد .در اين اثنا ،نامه شاه طهماسب به خان احمد رسيد
كه ناحيه بيه پس را تصرّف نمايد و خراج آن را كه هر ساله مظفّر سلطان مىپرداخت ،به دربار بفرستد.
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خان احمد ،بار ديگر بر بيه پس تسلّط يافت؛ ولى سران سپاه خان احمد ،با رشوه گرفتن و ستم به مردم ،زمينه شورش آنان را
در واليت بيهپس فراهم كردند .امير شاهرخ ،كه خود را
ص151 :
فرزند امير حسام الدين مىخواند 694،از شورش مردم بهره برد و آنجا را تصرّف نمود و هفت سال حكومت كرد و به نام شاه
ايران سكّه زد.
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خان احمد ،وقتى قدرت امير شاهرخ را در منطقه بيهپس ديد ،نامهاى به شاه طهماسب نوشت و از او بدگويى كرد؛ ولى شاه به
امير شاهرخ عنايت داشت و با وعده مصاهرت و معاونت ،او را به نزد خود فراخواند 696.بنابراين ،خان احمد ،متوجّه عنايت

شاه به امير شاهرخ شد و عدّهاى را برانگيخت تا او را به قتل برساندند .پس از اين واقعه ،خان احمد بر منطقه گيالن تسلّط
كامل پيدا كرد و با قدر تى كه به دست آورده بود ،احتمال شورش او بر شاه طهماسب مىرفت .شاه قصد داشت تا مناطقى را
از تصرّف او خارج كند و به ديگران ،واگذار نمايد تا از قدرت او بكاهد .چندى بعد ،شاه طهماسب تصميم گرفت حكومت
بيه پس را به جمشيد خان فرزند محمود خان واگذار نمايد؛ امّا خان احمد از فرمان شاه ،سرپيچى كرد .درعينحال ،شاه
طهماسب تمايلى به جنگ با او نداشت؛ زيرا به سبب حمايت خاندان كيا از پدرش اسماعيل در گذشته و تالش آن خاندان در
ترويج تشيّع ،مايل بود كه اين اختالف را از طريق مسالمتآميز حل نمايد؛ امّا درگيرى ميان دو طرف آغاز شد و بيهپس از
تصرّف خان احمد بيرون آمد و كوچصفهان در اختيار خان احمد بود كه فرماندار خان احمد ،نماينده شاه را در آنجا به قتل

رسانيد 697.از اينرو ،شاه طهماسب به مخالفت خان احمد يقين پيدا كرد 698و امير ساسان را براى جنگ و اخراج او از آن
 .)6 ( 693تاريخ گيالن ،ص .28

 .)1 ( 694همان .امير حسام الدين كه حاكم بيهپس( رشت) بود ،بر شاه اسماعيل طغيان كرد .شاه اسماعيل ،سپاهى براى مقابله با او فرستاد ،ولى قبل از آنكه سپاه
شاه وارد عمل شود امير حسام ،همسر و فرزندش را نزد شاه فرستاد و تقاضاى عفو كرد .شاه ،تقاضاى آنان را پذيرفت .پس از حسام الدين ،فرزندش ديباج به
حكومت آن ناحيه رسيد.
وى نيز مانند پدرش سر به شورش برداشت؛ ولى تسليم شاه شد و شاه ،دخترش خير النساء بيگم را به عقد او درآورد و لقب« مظفر سلطان» را به او داد( تاريخ
گيالن ،ص  .)15وى به دست شاه طماسب كشته شد تا اينكه بار ديگر آشوب ناحيه بيهپس را فراگرفت و امير شاهرخ ،كه از سلسله اسحاقيه بود ،خود را فرزند
امير حسام الدين  -كه از حاكمان بيهپس بود  -ناميد و توانست حكومت آن ناحيه را به دست گيرد؛ زيرا مردم بيهپس از تسلّط حاكمان بيهپيش ناراحت بودند و
مىخواستند از سلطه آنان رهايى يابند.
 .)2 ( 695واليات دار المرز ايران گيالن ،ص .511
 .)3 ( 696تاريخ گيالن ،ص .31
 .)4 ( 697همان ،ص .511
 .)5 ( 698قمى [،قاضى] احمد بن شرف الدين ،خالصة التواريخ ،ج  ،1ص .468

منطقه روانه كرد .از سوى خان احمد نيز سپهساالر سعيد به جنگ فرستاده شد ،امّا كشته شد 699.خان احمد ،فرزندش سلطان
حسن را به همراه لشكرى به سوى امير ساسان فرستاد تا اموال او را تاراج
ص151 :
كرده ،و او را از كسگر اخراج نمايد؛ امّا به سبب گرمى هوا ،سلطان حسن به بيمارى وبا مبتال شد و در راه درگذشت.
شاه طهماسب ،وقتى خبر كشته شدن فرستاده خود را شنيد ،به خان احمد دستور داد كه از گيالن خارج شود و به عراق يا
فارس يا كرمان برود؛ امّا خان احمد از پذيرش پيشنهاد شاه ،سر باز زد .افزون بر آن ،خان احمد ،دربار خود را ملجأ
هنرمندان و نوازندگان قرار داد و درآمد تولم را به يكى از آنان واگذار كرد.
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اين عوامل نيز بر ناراحتى شاه افزود تا آنكه گروهى از امراى آذربايجان و عراق را براى سركوب خان احمد روانه كرد و از
طرف ديگر ،حاكمان محلّى بيهپس را نيز بر ضدّ او برانگيخت.

711

خان احمد ،سى هزار نفر در الهيجان گرد آورد .معصوم بيگ صفوى ،نماينده اى را فرستاد تا او اطاعت شاه را بپذيرد و سپاه
خود را مرخّص نمايد .خان احمد ،تقاضايش را پذيرفت؛ اما هنگامى كه متوجّه شد معصوم بيگ به سمت الهيجان پيشروى

مىكند ،به رانكوه و از آنجا به اشكور گريخت 712.نيروهاى شاه ،چندين ماه در جستجوى او در ناحيه اشكور بودند تا اينكه
محلّ اختفاى خان احمد را ،كه در حال خوشگذرانى بود ،يافتند و او را دستگير كردند.
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خان احمد را نزد شاه به قزوين بردند شاه بر او رحم آورد و از كشتنش چشمپوشى كرد و او را براى حبس به قلعه قهقهه

شهر اصطخر 714فرستاد .خان احمد ،در مدّتى كه در حبس بود ،براى آزادى خود با شاه مكاتباتى انجام داد؛ امّا نتيجهاى
نبخشيد و اين بار در قلعه اصطخر فارس زندانى شد .وى مدّت ده سال در زندان بود كه با اسماعيل ميرزا ،فرزند شاه
طهماسب -كه به جرم سركشى در برابر پدر در زندان به سر مىبرد -آشنا شد .با آنكه

 .)6 ( 699روضة الصفا ،ج  ،8ص .123
 .)1 ( 711نوزاد ،فريدون ،نامههاى خان احمد گيالنى ،ص .156
 .)2 ( 711روضة الصفا ،ج  ،8ص 125؛ تاريخ گيالن ،ص .45
 .)3 ( 712واليات دار المرز ايران گيالن ،ص  .512در منابع آمده است كه وقتى خان احمد در محاصره نيروى شاه قرار گرفت ،چند نفر را همراه موالنا عبد الرزاق
نزد شاه فرستاد و اظهار اطاعت كرد؛ امّا شاه درخواستش را نپذيرفت.
( ر .ك :روضة الصفا ،ج  ،8ص 125؛ اسكندر بيك ،عالم آراى عبّاسى ،ج  ،1ص  .)112شاه از فرماندهان به سبب فتح گيالن تقدير كرد( ر .ك :تاريخ الفى ،ص
.)679
 .)4 ( 713تاريخ الفى ،ص .679
 .)5 ( 714قلعه قهقهه را نيز« قلعه ماران» نيز مىگفتند؛ زيرا هر زندانىاى را كه به آن قلعه مىفرستادند ،مارى عظيم الجثه آن را نيش مىزد و از پاى درمىآورد.
خان احمد ،چون از اين ماجرا خبر داشت ،پيوسته مراقب بود تا آن مار را كشت( ر .ك :تاريخ گيالن ،ص .)51

ص152 :
اسماعيل وعده كرده بود در صورت دستيابى بر قدرت او را از زندان آزاد كند؛ امّا وى آزادى دوباره خود را مديون سلطان
محمّد خدابنده مىدانست.
بازگشت دوباره خان احمد خان به حكومت ( 1111 -985ق)
هنگامى كه محمّد خدابنده در سال  985به سلطنت رسيد ،نامهاى به خان احمد نوشت 715و مژده داد به درخواست مهد عليا،
همسرش ،او را از زندان آزاد مىكند 716.وى پس از آزادى با مريم بيگم ،دختر شاه طهماسب ازدواج كرد 717و به حكومت

الهيجان رسيد .اين موضوع ،نشان مىدهد كه شاهان صفوى ،استقالل گيالن را محترم مىشمردند و حتّى دختران خود را به
تزويج حاكمان آنجا درمى آوردند تا از حمايت آنان برخوردار باشند؛ امّا وقتى شاه عبّاس به حكومت رسيد ،بر آن شد تا
قدرتهاى محلّى و منطقه اى را از ميان بردارد و همه نواحى را تحت قدرت مركزى خود قرار دهد و وحدت كشور را حفظ
كرد ،بساط ملوك الطوايفى را برچيند .او منتظر بهانه اى بود تا به سلطه خاندان آل كيا بر منطقه گيالن پايان دهد.
عوامل مهم در سقوط قدرت خان احمد در زمان شاه عبّاس
 .1عزل خواجه مسيح از وزارت ،و پناهنده شدن او به شاه عبّاس كه همواره شاه را بر تصرّف گيالن ترغيب مىكرد.
 .2تحويل ندادن امراى سركش كه به خان احمد پناهنده شده بودند ،و از فرمان شاه عبّاس ،سرپيچى كرده بود.
 .3ايجاد ارتباط مخفيانه با دولت عثمانى 711و ترغيب دولت عثمانى براى حمله به قلمرو صفوى.
 .4بىطرف ماندن خان احمد در برابر حمله عثمانىها به ايران.
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 .5رد تق اضاى خواستگارى شاه عبّاس از دختر خان احمد براى فرزندش صفى ميرزا.
ص153 :
 .)1 ( 715نوايى ،عبد الحسين ،شاه طهماسب صفوى ،ص .138
 .)2 ( 716عالم آراى عبّاسى ،ج  ،1ص .223
 .)3 ( 717تاريخ گيالن ،ص .65
 .)4 ( 718همان ،ص .131 - 129
 .)5 ( 719عالم آراى عبّاسى ،ج  ،1ص .449
 .)6 ( 711فلسفى ،نصر اللّه ،زندگى شاه عبّاس ،ج  ،3ص .1123
 .)7 ( 711روضة الصفا ،ج  ،8ص .261
 .)8 ( 712تاريخ گيالن ،ص 131؛ خالصة التواريخ ،ج  ،2ص .1186
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719

718

شاه عبّاس به سبب اينكه اجداد خان احمد به خاندانشان خدمتى كرده بودند در آغاز ،تمايلى به جنگ كردن با او نداشت .از
اينرو ،عدّهاى را همراه هدايايى نزد او فرستاد؛ ولى وقتى اين كارها نتيجهاى نداد ،سپاهى را روانه الهيجان كرد كه در نبرد،
سپاهيان خان احمد شكست خوردند و سپاه شاه ،وارد گيالن شد .خان احمد به همراه جمعى به شيروان رفت و از آنجا به
دولت عثمانى پناهنده شد.
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بعد از مدّتى ،سلطان عثمانى به ميانجيگرى برخاست و از شاه عبّاس درخواست كرد كه حكومت گيالن را به خان احمد

بازگرداند و در عوض ،هر قسمتى از شيروانات و آذربايجان را كه بخواهد ،به او واگذار مىنمايد؛ 714امّا شاه براساس قرارداد

فيمابين ،خواستار تحويل خان احمد شد .خان احمد كه از اقدامات دولت عثمانى در متقاعد كردن شاه عبّاس بر عفوش

مأيوس شده بود 715،به قصد حج گزاردن عازم حجاز شد و در سال  1115هجرى در بغداد درگذشت و با مرگ او ،حكومت
سادات كيايى در گيالن به پايان رسيد.
فرمانروايان سادات كيايى
ص154 :
 .6تحوّالت و تالشهاى فرهنگى و مذهبى
مردم گيالن از روزگاران پيش از اسالم داراى فرهنگ و تمدّنى غنى بودهاند و اگرچه در ابتداى ورود اسالم به ايران از
پذيرش آن خوددارى كردند؛ ولى با ورود علويان و فعّاليتهاى تبليغاتى آنها با اسالم ،آشنا شدند .علويان با كمك آنان
توانستند بر حاكمان ستمگر غلبه كنند و براى مدّتى در طبرستان حكمرانى كنند .همچنين نهضت سربداران بر ضدّ مغوالن از
آنجا آغاز شد و آوازه آن به مناطق ديگر هم پيچيد .بعد از كشته شدن شيخ حسن جورى ،شاگردش سيّد عزّ الدين سوغندى،
رهبرى نهضت را در خراسان بر عهده گرفت .وى به سبب ترس از كشته شدنش به دست امير سربدار شمس الدين على،
خراسان را ترك كرد و روانه مازندران شد؛ امّا در ميان راه درگذشت.
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وى سيّد قوام الدين را جانشين خود كرد و به او لقب «شيخ» داد كه با مريدان خود به آمل و سارى وارد شد و به وعظ و
ارشاد مردم پرداخت .پس از مدّتى وى بر حاكمان محلّى طبرستان شوريد و حكومت مرعشيان را كه نشأت گرفته از نهضت
سربداران بود ،تأسيس
ص155 :

 .)1 ( 713همان ،ص 234؛ روضة الصفا ،ج  ،8ص .262
 .)2 ( 714نقاوة اآلثار فى ذكر األخيار ،ص  467و .468
 .)3 ( 715زندگانى شاه عبّاس ،ج  ،3ص 1144؛ ثابتيان ،ذبيح اهلل،؛ اسناد و نامههاى تاريخى و اجتماعى دوره صفويه ،ص .283 - 282
 .)1 ( 716حبيب السير ،ج  ،3ص .363

كرد .ارتباط نزديك صوفيان طبرستان با خراسانيان ،موجب تقويت آنان شد .سادات گيالن براى استقالل بيهپيش تالش بسيار
كردند؛ امّا توفيقى به دست نياوردند تا اينكه سيّد على كيا بعد از مرگ پدرش به همراه برادرانش نزد سيّد قوام الدين در
مازندران رفت كه مورد استقبال او قرار گرفتند .آنان ،سيّد قوام را در فتح فيروزكوه يارى دادند در مقابل ،سيّد قوام ،از آنان
حمايت كرد تا بر سالطين بيهپيش غلبه نمايند و حكومت آنجا را به دست بگيرند.
آل كيا با كمك سادات طبرستان بر حاكمان گيالن پيروز شدند؛ زيرا مردم به سادات و نفوذ معنوى آنان ،عالقهمند بودند.
همچنين ،ستم حاكمان محلّى و گرفتن مالياتهاى سنگين و درگيرىهاى دايمىاى كه ميان اميران محلّى وجود داشت ،مردم را
خسته كرده بود كه اين به پيروزى نهضت ،كمك كرد.
بههرحال ،آل كيا توانستند در الهيجان قدرت را به دست بگيرند .آنان زيدى مذهب بودند .از اينرو با سنّيان منطقه درگير
مىشدند .البته مردم تنكابن ،رستمدار و كوهستان آن ديار ،مذهب زيدى داشتند و بيشتر مردم ناحيه كوهستانى جنوب

الهيجان و رانكوه ،اسماعيلى مذهب بودند كه براى مدّتى در مناطقى از گيالن رواج داشت؛ 717زيرا در آن زمان ،الموت،

جزيى از گيالن به شمار مى رفت و به منزله پايگاه آنان در نشر عقايدشان بود و پيروانى تا اوايل قرن نهم در اين منطقه
داشتند تا اينكه وقتى كاركيا سيّد رضا كيا قدرت را به دست گرفت ،به قلع و قمع اسماعيليان پرداخت.
رابينو ،مردم ناحيه جلگهاى بيهپيش و لشته نشا را شيعه زيدى ،و جز رؤساى فومن ،ساكنان بيهپس را سنّى حنبلى ذكر كرده و
ساكنان كوچصفهان را شافعى دانسته است 718.بايد توجّه داشت كه در گذشته ،لشتهنشا ،جزيى از كوچصفهان بود .بنابراين،

وقتى سيّد على كيا ،حاكم الهيجان شد ،ساكنان لشتهنشا كه شيعه بودند ،از او تقاضا كردند تا لشتهنشا را به منطقه خود ضميمه
كند و آنها را در مبارزه با امير مسعود بن نوپاشا يارى نمايد؛ زيرا مىگفتند او بر مذهب اهل سنّت است و ما شيعه زيدى

هستيم و مخالفت مذهب در ميان است 719.به همين علّت ،در اين ناحيه درگيرىهايى بين شيعيان زيدى و اهل سنّت اتّفاق
مىافتاد .سيّد على كيا ،لشكركشى كرد و لشتهنشا را از دست امير مسعود ،خارج كرد.
آل كيا در جهت توسعه فرهنگ و دانش ،تالشهاى قابل توجّهى انجام دادند كه شاهد
ص156 :
ظهور تعدادى از دانشمندان ،پزشكان و شاعران ايران زمين در اين دوره هستيم كه از محمّد بن عبد الخالق مترجم كنز

اللغة 721،على بن شمس الدين ،مؤلّف كتاب تاريخ خانى 721،سيّد رفيع الدين حسينى ،صاحب رساله حبوة 722،عبد الجليل
 .)1 ( 717تاريخ خانى ،ص .33
 .)2 ( 718همان؛ واليات دار المرز ايران گيالن ،ص .26
 .)3 ( 719تاريخ گيالن و ديلمستان ،ص 46؛ واليات دار المرز ايران گيالن ،ص .267 - 262
721

(  .)1حاجى خليفه ،كشف الظنون ،ج  ،2ص 1518؛ مجالس المؤمنين ،ج  ،2ص 378؛ الذريعة الى تصانيف الشيعة ،ج  ،18ص 164؛ جكتاجى ،م ،پ،

گيالننامه ،ج  ،2ص .418
 .)2 ( 721تاريخ خانى ،ص 7؛ گيالننامه ،ج  ،2ص .418

حسينى ،شارح كتاب ناسخ و منسوخ قرآن تأليف احمد متوّج بحرانى 723،مير جليل قارى گوگه ،مؤلّف كتاب زبدة الحقايق فى

الفوائد و الفرائد 724،مجتهد كركى حسينى ،مؤلّف كتاب دفع المناواة عن التفضيل و المساواة و النفخات الصمدية (القدسية) فى
أجوبة السائل األحمدية 725و سيّد محمّد نوربخش ،صاحب رسالهاى در نسبيت حدوث و قدم عالم و اعتبارى بودن آن دو،

726

از آن جملهاند.
شاعرانى كه در اين دوره ديوان داشتهاند ،عبارتاند از :فغفور گيالنى 727،دافع الهيجى 728،عهدى باكويى 729،غريبى كاشى،

731

غنى الهيجى 731،كامى الهيجى 732،شاه نظر گيالنى 733،سيّد ظهير الدين مرعشى 734و ....

در زمان خان احمد اوّل ،دربار او پناهگاه هنرمندان و نوازندگان بود .وى از استاد زيتون ،كه در نواختن كمانچه بىنظير بود،
دعوت كرد و سرپرستى نوازندگان و هنرمندان دربارش را به او سپرد و درآمد تولم را پاداش او قرار داد.
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 .6 -1تغيير مذهب
در قرن نهم هجرى ،نواحى غربى گيالن تا اردبيل ،تحت نفوذ خانقاه اردبيل قرار داشت و
ص157 :
مردم اين نواحى به خاندان شيخ صفى الدين اردبيلى ارادت خاصّى داشتند و مريدان طريقت آنان ،براى حفظ جان اسماعيل
كه از اين خاندان بود ،او را نزد كاركيا ميرزا على آوردند .حاكم الهيجان ،از او حمايت كرد تا اينكه اسماعيل به همراه مريدان

 .)3 ( 722رياض العلماء و حياض الفضالء ،ص 78؛ الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛ ج  ،6ص 242؛ گيالننامه ،ج  ،2ص .418
 .)4 ( 723الذريعه إلى تصانيف الشيعة ،ج  14ص 97؛ ج  ،24ص .11
 .)5 ( 724همان ،ج  ،4ص 14؛ ج  ،12ص 24؛ گيالننامه ،ج  ،2ص 418؛ شاه طهماسب صفوى ،ص .117
 .)6 ( 725همان ،ج  ،8ص 232؛ ج  ،24ص 248؛ همان ،ص .419
 .)7 ( 726همان ،ج  ،22ص 172؛ همان ،ص 418؛ رياض العلماء  ،...ج  ،5ص .95
 .)8 ( 727همان ،ج  ،9ص 841؛ همان ،ص .316
 .)9 ( 728همان ،ص 314؛ همان ،ص .421
 .)11 ( 729همان ،ص 776؛ همان ،ص .421
 .)11 ( 731همان ،ص 787؛ همان.
 .)12 ( 731همان ،ص 793؛ همان.
 .)13 ( 732همان ،ص 916؛ همان.
 .)14 ( 733همان ،ج  ،21ص 48؛ همان.
 .)15 ( 734تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،ص .41
 .)16 ( 735نامههاى خان احمد گيالنى ،ص .156

خود ،قيام كرد و حكومتى تشكيل داد و مذهب دوازده امامى را مذهب رسمى كشور ،اعالم كرد .از اينرو ،صفويان انتظار
داشتند كه خاندان حكومتگر آل كيا هم مذهب رسمى آنان را بپذيرند.
سلطان احمد خان ،حاكم گيالن كه زيدى مذهب بود ،در سال  932هجرى در قزوين به حضور شاه طهماسب رسيد 736.شاه
به گرمى از او استقبال كرد .وى در حضور شاه از مذهب زيدى دست كشيد و مذهب دوازده امامى را پذيرفت و مردم آن
نواحى را به اين مذهب ،ترغيب كرد .مردم ،به تدريج از مذهب زيدى دست كشيدند و به مذهب امامى روى آوردند كه مادّه

تاريخ اين تحوّل مذهبى را «ترك طريق زيد» گفتهاند 737.هنگامى كه خان احمد خان از نوادگان سلطان احمد به قدرت
رسيد ،طريق جدّش را در ترويج مذهب امامى ادامه داد .وى اين بيت را سرود و نقش نگين انگشتر خود قرار داد.
تا شد سعادت ابدى راهبر مرا

.738شد رهنمون به مذهب اثنا عشر مرا

يكى از شاعران در وصف اين بيت چنين گفت:
تا شد اين بيت تو را نقش نگين خانه دين

.گشت معمور از اين بيت چو بيت معمور

شاه طهماسب در نامه اى به خان احمد ،يادآور شد كه قرار بود مبلغ هفتصد تومان به عنوان هديه ساالنه بفرستد و در ترويج
مذهب حق و پيروى از دين ،كوشا باشد تا به سعادت دو جهان برسد 739.لذا خان احمد ،در ترويج مذهب امامى كوشيد و با
زيديان به مخالفت برخاست و آنان را مورد آزار و اذيّت قرار داد .به همين جهت ،مير جليل قارى گوگه ،در نامهاى 741از
خان احمد خواست كه ملّا سليمان را به جهت زيدى مذهب بودن ،اذيت نكند؛

 .)1 ( 736أحسن التواريخ ،ص .258
 .)2 ( 737مجالس المؤمنين ،ج  ،2ص 378؛ واليات دار المرز ايران گيالن ،ص 498؛ ستوده ،منوچهر ،از آستارا تا إستارباد ،ج  ،2ص .78
 .)3 ( 738همان ،ص .379
 .)4 ( 739نامههاى خان احمد گيالنى ،ص .64
 .)5 ( 741مير جليل در نامه خود مىنويسد «:فقير در اسالم خود ،دغدغه ندارد؛ امّا آزار ملّا سليمان را صالح دولت نمىدانم  ...و در اطراف حجاز ،فرقى از فرق
خمسه مسلمانان و يهودى و نصارا و ارمنى  -كه هريك به نشانه لباس شناخته مىشود  -موجود است و در شام ،محلّهاى است مشهور به« خراب» كه تمام
شيعهاند ،و اهل روم ،بالتمام ،اطّالع به تشيّع آن جماعت دارند و باوجوداين ،در مقام آزار و اخراج ايشان نبودهاند» .خان احمد در پاسخ نوشت ... «:مثال از ملّا
سليمان نقل مىكنند كه زن مردم كه قاضى شيعه عقد كرده باشد ،به تجديد عقد مىكنند و ملعون ديگر ملّا محمود نام را گويند كه پريروزها مىگفته كه گفتن« على

ص158 :
ولى خان احمد پاسخ داد كه حضرت على (ع) را ولىّ و وصىّ بىواسطه پيامبر خدا مىداند و او را به مذهب حقّ امامى
دعوت مىكند و گفت كه به سبب دوستى ائمه معصوم (ع) از زيديان هراسى ندارد.
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خان احمد بر زيديان آن نواحى سخت مىگرفت تا آنان از اين مذهب ،دست بكشند .او با حمايت صفويان ،مذهب امامى را
در آن مناطق ،گسترش داد.
گزارش ديگرى وجود دارد در مجلسى كه خان احمد و جمعى بزرگان و شاگردانش حضور داشتند از علوم و فوايد مذهب

حقّ اثنا عشر گفتگو شد 742.وى كه مردى اديب و دانشمند بود ،در اشعار خود به «احمد» تخلّص مىكرد ،در قصيدهاى بلند،
وفادارى خود را به شاه طهماسب اعالم كرد و عالقهاش را به مذهب شيعه يادآور شد .همچنين درباره بدگويى بايزيد عثمانى،
در مالمت او به شاه طهماسب مى گويد كه لطف شاه به دولت عثمانى بسيار است و گروهى از شيعيان ،سنّى شدهاند و يادآور
مىشود كه او غالم على (ع) است و بايزيد ،دشمن اوست.
 .7فعّاليتهاى اجتماعى و اقتصادى در عهد آل كيا
حاكمان ،هميشه عالوه بر حكومت كردن بر مردم ،براى تداوم سلطه خود ،در پى جلب حمايت و رضايت مردم نسبت به
حاكميت خود بودند .از اينرو ،به كارهاى عمرانى توجّه خاصى داشتند تا بتواند مشكالت مردم را رفع كنند .مثال در زمان
فرمانروايى سيّد على كيا در گيالن ،خدمات شايستهاى براى مردم انجام شد .مردم واليت گوكه  743و كيسم 744و بعضى از

نواحى الهيجان ،جهت زراعت برنج ،از كمآبى در زحمت بودند .او گروهى را فرستاد تا جهت استفاده از آب سفيدرود براى
كشاورزى ،تدابيرى اتّخاذ شود .آنان به اين نتيجه رسيدند با وجود دشوارى و پرخرج بودن آن ،مىتوان سدّى ساخت كه از
باالى آن ،نهرى
ص159 :
درست كرد و آب را در آن منطقه جارى ساخت.
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ولى اهلل» در بانگ نماز ،وضو را باطل مىكند  ...من چه ابلهى باشم كه در دوستى ائمه معصومين( ع) از باطن زيدى بترسم( ر .ك :نامههاى خان احمد گيالنى ،ص
.)184 - 183
 .)1 ( 741همان ،ص .184
 .)2 ( 742منجّم يزدى ،جالل الدين محمد ،تاريخ عبّاسى يا روزنامه مال جالل ،ص 119؛ أعيان الشيعة ،ج  ،2ص 27؛ ج  ،5ص .5
 .)3 ( 743دهى نزديك الهيجان.
 .)4 ( 744دهى از حومه بخش آستانه ،در شهر الهيجان.
 .)1 ( 745تاريخ گيالن و ديلمستان ،ص .73

سيّد رضا كيا در زمان حاكميتش در مالط ،به ساختن عمارت و مسجد جامع و ...
طويلههايى براى دهقانان به منظور نگهدارى حيواناتشان اقدام كرد .وى باغى كه انواع ميوهها در آن به دست مىآمد ،احداث
كرد و درآمد باغ را وقف كمك به حافظان قرآن و بينوايان كرد .همچنين چاه آبى را حفر كرد و استخرى در كنار باغ ساخت
تا كشاورزان براى آبيارى برنجزارهاى خود از آن استفاده نمايند و در كنار استخر ،دكانهايى ساخت و در اختيار صاحبان
مشاغل مختلف قرار داد و به ساختن مدرسه و بازار در كنار مسجد ،اقدام كرد.

746

وى در مناطق ديگر نيز به توسعه آبادانى پرداخت و در نزديك سمام ،747بارگاه حكومتى خود را بنا كرد 748.وى در لوسن-
كه مركز اشكور بود -براى مردم خانههايى ساخت .نيز در منطقهاى كه به جهت كمآبى حاصلخيز نبود ،فرمان داد تا استخر
بزرگى بسازند و آب مزارع و كشتزارهاى آن منطقه تأمين شود.

749

ميرزا على ،در ديلمان بناهايى ساخت 751.سلطان احمد خان ،در زمان حكومتش پس از ديدار از اشكور سفلى تأسّف خود را
را از نبودن قلعه اى براى حفاظت در شهر اعالم كرد و با بزرگان منطقه گفتگو كرد تا محلّ قديمى قلعه را تعمير كردند.
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بيشترين درآمد حاكمان الهيجان و فومن از تجارت ابريشم تأمين مىشد و اتّحاد و دوستى حاكمان ،موجب رونق اقتصادى،

وضع قوانين و آزادى كامل بازرگانان بود تا بتوانند در شهرها به تجارت بپردازند 752.گاه حاكمان زورگو از مردم به جاى

ماليات ،ابريشم مىگرفتند 753.تجارت مردم منطقه ،تربيت كرم ابريشم بود كه از آن پارچههاى ابريشمى و چارقد و عمامه
مىبافتند.

754

از مهمترين محلّههاى شهر الهيجان «محله ميدان» است ،اي ن محله داراى ميدان بزرگ بود كه اطراف آن ،دكانها و
كاروانسراهايى ايجاد شده بود .در اين مكان ،سيّد على كيا و سيد حسن كيا و امير كيا و چندين نفر ديگر مدفوناند .در ابتدا
اين منطقه قرارگاه سيّد خرم كيا بوده كه در كنار امراى كيايى كه زيدى بودند ،دفن شدهاند.
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ص161 :
 .)2 ( 746واليات دار المرز ايران گيالن ،ص .422
 .)3 ( 747دهى در بخش رودسر از شهر الهيجان.
 .)4 ( 748واليات دار المرز ايران گيالن ،ص .433
 .)5 ( 749همان ،ص .445 - 399
 .)6 ( 751همان ،ص .324
 .)7 ( 751همان ،ص .444
 .)8 ( 752همان ،ص  .181در ضمن ،شهر فومن قبال مركز حكومت همه منطقه بيهپس بوده است( ر .ك ،همان ،ص .)181
 .)9 ( 753تاريخ گيالن و ديلمستان ،ص .367
 .)11 ( 754آثار البالد و أخبار العباد ،ص .416
 .)11 ( 755واليات دار المرز ايران گيالن ،ص .343

 .8آداب و سنّتهاى اجتماعى در عهد آل كيا
اصوال هر ملّتى به رسوم خود پايبند بوده است .بىشك ،فرمانروايان هم مىتوانند در اين آداب و رسوم ،نقش اساسى داشته
باشند؛ زيرا گاهى مى توانند آداب و رسوم غلط را تغيير دهند يا آنكه نسبت به آن ،بىتفاوت باشند يا به آن معتقد بوده ،عمل
كنند.
در حكومت كاركيا ،سلطان محمّد ،بدعت زنهزر و مرده سورانه در قلمرو امراى آل كيا پابرجا بود گرچه تالش سلطان محمّد
در ريشه كنى آن به جايى نرسيد؛ ولى به فرزندش ميرزا على وصيت كرد تا اين بدعت را ريشهكن كند .ميرزا على ،وقتى
قدرت را به دست گرفت ،اين بدعت (ماليات بر عروسى و مرده) را لغو كرد؛ امّا در عوض آن ،مالياتهايى به عناوين مختلف از
مردم مى گرفت تا در صورت كاهش پول خزانه يا وقوع حوادث غيرمترقّبه بتواند جبران كند.

756

حاكمان ،در مراسم عروسى ،به تناسب حال افراد و به اعتبار مناصبشان ،هديه تقديم مىكردند و در هر استراحتگاهى ،تعداد

زيادى گوسفند و گاو ،قربانى مىشد و بسيارى از زنان و مردان به پايكوبى و شادى مشغول بودند 757.همچنين در روزهاى
شادى ،جهت سپاس از خداوند ،زندانيان را از زندان آزاد مىكردند 758.اميران ،همراه با وسايل طرب و شادى ساعتها به

گشت و گذار مىپرداختند 759و به هنگام پيروزى بر دشمن ،شهر را آذينبندى مىكردند.

761

در مراسم عزادارى از مردم با آش پذيرايى مى كردند و افراد عزادار با پاى برهنه ،هفت روز به سر خاك مىرفتند و بر خار و
خاشاك مىنشستند ،با پاى برهنه به استقبال جنازه مىرفتند و هفت روز به ختم قرآن و وعظ و اندرز مشغول بودند و درهم
و دينارهايى جهت ردّ مظالم مىپرداختند.
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كشتى ،ورزش مورد عالقه حاكمان بود ،خاصّه آنكه كشتىگيران نزد آنان كشتى مىگرفتند« .چاه نخجير» ،ورزش مرسوم
ديگرى بود ،به اين صورت كه ديوارى مىكشيدند و چند نفر در پشت آن پنهان مىشدند و در جنگل ،آواز بلندى سر مىدادند
و حيوانات به هنگام فرار ،در بين ديوارها گرفتار مىشدند و آنها را صيد مىكردند و مردم به تماشاى اين مراسم
مىپرداختند.
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ص161 :

 .)1 ( 756تاريخ گيالن ،ص  321 ،13و 377؛ تاريخ گيالن و ديلمستان ،ص .415
 .)2 ( 757همان ،ص .14 - 13
 .)3 ( 758تاريخ خانى ،ص .372
 .)4 ( 759تاريخ گيالن ،ص .41
 .)5 ( 761همان ،ص .89
 .)6 ( 761تاريخ گيالن و ديلمستان ،ص .369 - 319
 .)7 ( 762همان ،ص  319 ،317و .389

بهطور معمول ،در جنگها از ادوات رايج همان زمان ،كه عبارت از شمشير ،تير ،كمان و زوبين بود ،استفاده مىشد .در زمان

ميرزا على ،از توپ براى تسخير قلعهها استفاده مىشد 763.براى نگهبانى از سلطان ميرزا على ،در حدود صد نفر سرباز پياده

به كار گرفته مىشد .در زمان سلطان حسن ،اين تعداد به سيصد نفر ،و در زمان سلطان احمد خان به پنج هزار نفر رسيد كه از

جان سلطان ،حفاظت مىكردند 764.سالطين كيايى براى نقاط حسّاس شهرها نيز نگهبانانى به كار مىگماشتند.

765

در زمان فرمانروايان سادات كيايى ،مناصبى به افراد به اعتبار جايگاه و مقام آنان داده مىشد .به عنوان نمونه ،منصب امير
االمرايى ،منصب سپهساالرى ،منصب درگهساالرى و منصب امارت و صاحب اختيارى ،قلمرو معموره و  ...به افراد اعطا
مىشد؛ اگرچه مناصب ديگرى هم وجود داشته.

766

به هنگام جنگ يا پيروزى ،آواز نقاره سر مىدادند و در صورت ادامه و تشديد درگيرى ،يك روز از جنگ را تعطيل

مىكردند تا كشتهشدگان را كفن و دفن نمايند 767.سرداران و بزرگان پيروز در جنگ را خلعت مىدادند و مناصبى به افراد

مختلف ،واگذار مىشد 768و سربازان فاتح ،چند روزى به مرخّصى مىرفتند 769و سرداران اسير در جنگ با دست و پاى بسته
به زندان افكنده مىشدند .اسير زخمى را آزاد مىكردند و گاهى اسيران را مىكشتند 771.رانده شده سلطان ،مانند اسير در شهر

چرخانده مىشد و بر سر و صورتش تخممرغ و خاكروبه ريخته او را «نمك به حرام» خطاب مىكردند.
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خالصه
آل كيا با حمايت مرعشيان توانستند بر گيالن تسلّط يابند .پس از مدّتى ،دولت آنان از طرف امير تيمور گوركانى تهديد شد و
امير كي ايى به مقابله با او پرداخت؛ و ليكن در نهايت پذيرفتند كه به او خراج بدهند .آل كيا ،پس از مرگ تيمور از پرداخت
خراج ،خودارى كردند .ميرزا على كيا به اسماعيل ميرزا -كه بعدها دولت صفوى را در ايران تشكيل داد -پناه داد و از او
ص162 :
استقبال كرد .اسماعيل ميرزا ،قدرتهاى ملوك الطوايفى را در ايران از بين برد و دولت صفوى را تشكيل داد و با دولت آل كيا
مدارا كرد و حتّى زمينههاى گسترش همكارى را با آنان فراهم كرد .آنان تا زمانى كه در كنار حاكمان صفوى بودند ،باهم
 .)1 ( 763تاريخ خانى ،ص .88
 .)2 ( 764همان ،ص .384
 .)3 ( 765همان ،ص .231
 .)4 ( 766همان ،ص .318 - 317
 .)5 ( 767همان ،ص .213
 .)6 ( 768همان ،ص  317 ،227 - 266 ،217 ،213 ،211و .378
 .)7 ( 769همان ،ص .75
 .)8 ( 771همان ،ص  65 ،64و .82
 .)9 ( 771همان ،ص .236 - 89

مشكلى نداشتند .حتّى سلطان احمد خان كيايى بنا به درخواست شاه طهماسب ،از مذهب زيدى دست كشيد و به مذهب
امامى روى آورد و نوه او خان احمد ،راه جدّش را در ترويج مذهب امامى ادامه داد و بر مخالفان مذهب ،سختگيرى مىكرد.
در اثر اختالفاتى كه بين خان احمد و حاكمان صفوى به وجود آمد ،زمينه سقوط دولت آل كيا فراهم شد .وى با آنان به
جنگ و درگيرى پرداخت و به ناچار به دولت عثمانى -كه مخالف صفويان بودند -پناهنده شد و به اين ترتيب ،حكومت
كياييان برچيده شد.
محورهاى مطالعاتى
 .1زمينههاى ظهور نهضت آل كيا.
 .2مبانى فكرى ،اعتقادى آل كيا.
 .3بررسى علل و چگونگى مدارا كردن صفويان با آل كيا.
 .4علل پذيرش مذهب اماميه از طرف فرمانروايان كيايى.
 .5اقدامات خان احمد در ترويج مذهب امامى.
 .6بررسى عوامل سقوط دولت خان احمد.
 .7تحوّالت و تالشهاى فرهنگى ،مذهبى و اجتماعى در عهد آل كيا.
ص163 :
بخش دوم خاندانهاى شيعى
ص164 :
فصل يكم اشعريان
نسب اشعريان
اشعريان از قبايل مشهور يمن بودند كه نسبشان به نبت بن ادد از بنى كهالن از اعراب قحطانى مىرسد 772.آنان از قبايل
نامدار ،نقش آفرين و پرنفوذ در نواحى مختلف يمن ،از جمله ساحل غربى آن ديار به شمار مىآمدند و در ميان قبايل عرب،
 .)1 ( 772ابن سعد ،محمّد ،الطبقات الكبرى ،ج  ،4ص .246

به نيكخويى ،شرافت و جوانمردى شهره بودند 773و چنان اعتبارى نزد عرب داشتند كه كسى متعرّض پناهندگان ايشان
نمىشد.
اشعريان در شمار قبايل شركتكننده در حمله تاريخى ابرهه به مكّه در سال  57ميالدى بودند 774.و بناى ركن يمانى را،
هنگام تجديد بناى كعبه پيش از بعثت رسول اكرم (ص) ،به يكى از اشعريان نسبت مىدهند.
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 .1اسالم اشعريان
اشعريان ،از معدود قبايلى هستند كه با ميل و رغبت به اسالم گرويدند و از سرزمين خود براى پشتيبانى از رسول اكرم (ص)
به مدينه مهاجرت كردند .نخستين كس از آنان ،مالك بن عامر بود كه با وجود مخالفت شديد طايفهاش از يمن به مكّه سفر
كرد و به ديدار رسول اكرم (ص) شتافت .آن حضرت ،به گرمى و شايستگى از او استقبال و براى زياد شدن نسلش دعا كرد.
مالك پس از اين ديدار ،به يمن بازگشت و به تبليغ دين اسالم پرداخت و جمعى از اشعريان به دست وى مسلمان شدند.

776

بنا بر روايت ابن سعد ،وى به همراهى عدّه اى از اشعريان به مكّه آمد و از آنجا به حبشه مهاجرت كرد و در سال هفتم هجرى
از آنجا به مدينه بازگشت.
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ص165 :
در روايتى ديگر ،ابن سعد ،بدون اشاره به مهاجرت آنان به مكّه آورده است كه در سال هفتم هجرى در جريان جنگ خيبر،
گروهى از اشعريان به سرپرستى ابو موسى اشعرى ،از يمن به مدينه آمدند و با پيامبر (ص) ديدار كرده اسالم آوردند و حتّى
در غنايم فتح خيبر ،شريك شدند.

778

اسالم اشعريان از جانب رسول اكرم (ص) به شايستگى پذيرفته شد كه شاهد آن ،احاديث بسيارى است كه از پيامبر اكرم

(ص) در فضايل ايشان نقل گرديده است 779.اشعريان در مدينه نقش بارزى در گسترش اسالم ايفا كردند.

نامدارترين آنان در مدينه ،ابو موسى بود كه شيخ طايفه اشعريان نيز به شمار مىرفت و از جمله اصحاب پيامبر (ص) و از
فقها و قاريان قرآن بود .ديگرى ،ابو عامر اشعرى است كه در فتح مكّه و حنين شركت داشت و در جنگ حنين به شهادت
رسيد .فرزند او عامر بن ابى عامر نيز از صحابيان پيامبر خدا (ص) و از راويان حديث از ايشان است .ابو مالك اشعرى از
 .)2 ( 773قمى ،حسن بن محمد ،تاريخ قم ،ص .284 - 283
 .)3 ( 774ابن فهد ،محمّد ،إتحاف الورى بأخبار أمّ القرى ،ج  ،1ص .31 - 29
 .)4 ( 775تاريخ قم ،ص .281 - 281
 .)5 ( 776همان ،ص .268
 .)6 ( 777الطبقات الكبرى ،ج  ،4ص .79 - 78
 .)1 ( 778همان.
 .)2 ( 779تاريخ قم ،ص .281 - 273

ديگر اشعريان است كه پيامبر (ص) او را به تعقيب هوازن فرستاد .همچنين حارث اشعرى از جمله اصحاب پيامبر (ص) و
راويان حديث است.
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 .2اشعريان و فتوحات
قبيله اشعرى در دوره فتوحات از اركان سپاه اسالم به شمار مىآمدند .از مفاخر ايشان در اين دوره ،مالك بن عامر اشعرى
است كه به هنگام فتح مدائن ،سوار بر اسب خود به فرات زد و اشعارى بدين معنا خواند:
پاداش اوّلين كسى كه از رود گذشت ،محفوظ است.
همانا كسرى و پدرش شاپور ،اميدشان بر باد رفت.
چه مىكنيد در حالىكه حديث فتح ،حديثى روايت شده است.
اقدام جسورانه وى ،به سپاه اسالم جرأت بخشيد تا به دنبال وى از فرات بگذرند .از ديگر سرداران فتوحات ،صحابى رسول
اكرم (ص) ابو موسى اشعرى بود كه قبيله اشعرى در سپاه او شمشير مىزدند .ابو موسى ،شهرها و نواحى مركزى ايران ،از
جمله :دينور،
ص166 :
ماسبذان ،مهرجانقذف ( /مهرجانقذق) ،صيمره ،قم ،كاشان ،اصفهان ،اهواز و اصطخر را فتح كرد 781.مالك بن عامر ،از
فرماندهان سپاه او نيز نواحى شمال ساوه تا مرز ديلم را گشود.
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 .3مهاجرت اشعريان
 .3 -1اشعريان در عراق
اشعريان پس از پايان فتوحات در بخشى از نواحى ايران ،به احتمال قوى در دوره خالفت خليفه دوم ،به كوفه آمدند و در
همان جا مستقر شدند و در تحوّالت سياسى ،اجتماعى و فرهنگى عراق و به دنبال آن جهان اسالم ،نقش برجستهاى ايفا
كردند .از بزرگان و اشراف ايشان در كوفه ،سعد بن مالك اشعرى بود كه در عصر خالفت عثمان بر شرابنوشى وليد بن عقبه،

 .)3 ( 781الطبقات الكبرى ،ج  ،4ص .265 - 264
 .)1 ( 781فتوح البلدان ،ج  ،8ص  315 ،314و 316؛ معجم البلدان ،ج  ،4ص .451 - 451
 .)2 ( 782تاريخ قم ،ص .261 - 261

امير كوفه ،نزد خليفه شهادت داد كه به عزل وليد 783و انتصاب شيخ اشعريان ابو موسى اشعرى ،به جاى وى انجاميد .حكومت
ابو موسى بر كوفه ،موقعيت ممتازى به قبيله اشعرى در آنجا بخشيد.
در دوره خالفت على (ع) ،حاكمان منصوب عثمان ،به جز ابو موسى اشعرى -كه به توصيه مالك اشتر بر جاى خود ماند-

عزل شدند .وى بعدها به مخالفت با مواضع سياسى على (ع) پرداخت  784و در جنگ جمل ،مردم را از پيوستن به سپاه على

(ع) بازداشت 785.وى در ماجراى حكميت ،نماينده على (ع) بود ،ولى در سوداى به خالفت رساندن عبد اهلل بن عمر ،از عمرو
بن عاص فريب خورد و آن حضرت را از خالفت ،عزل كرد 786.مالك بن عامر اشعرى ،برخالف وى ،از ياران استوار گام

على (ع) در جنگ صفين بود 787.سائب فرزند وى نيز از بزرگان كوفه و دالور مردان عرب بود كه به يارى مختار شتافت و
از فرماندهان ارشد سپاه وى به شمار مىرفت و در سال  67هجرى در كنار مختار و در مصاف با لشكر مصعب بن زيبر،
كشته شد.

788

دشمنى خاندان اشعرى با آل مروان ،موجب سختگيرى حجّاج حاكم ،مروانى عراق ،بر محمّد فرزند دالور و جنگجوى سائب
شد .حجّاج از ترس برپايى فتنه ،او را به آذربايجان و به روايتى به قزوين فرستاد .محمّد از فرمان او سر باز زد و در كوفه
مخفى شد .با افشا شدن
ص167 :
مخفيگاه وى ،حجّاج او را دستگير كرده ،به قتل رساند.
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اشعريان در قيام ضدّ اموى عبد الرحمان بن محمّد بن اشعث 791شركت كردند .حجّاج 791،پس از سركوبى قيام ابن اشعث ،بر
اشعريان خشم گرفت و براى ترك كوفه سه روز به آنان مهلت داد .عبد اهلل ،بزرگ خاندان سعد بن مالك و پس از آن
برادرش احوص بن سعد ،به قم هجرت كردند و ديگر فرزندان سائب بن مالك به نهاوند و دينور رفتند.

792

 .)3 ( 783همان ،ص .291 - 291
 .)4 ( 784تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .77
 .)5 ( 785همان ،ص .79
 .)6 ( 786همان ،ص .93 - 92 ،91
 .)7 ( 787تاريخ قم ،ص .271
 .)8 ( 788همان ،ص .291
 .)1 ( 789همان ،ص .261 - 258
 .)2 ( 791از سرداران حجّاج بود كه در سال  81ق بر وى شوريد و شورش او چهار سال به درازا كشيد .سرانجام وى در نبرد« دير الجماجم» از حجّاج شكست
خورد و به رتبيل ،پادشاه كابل ،پناهنده شد .رتبيل ،او را دستگير كرد و نزد حجّاج فرستاد .عبد الرحمان ،در بين راه خودكشى كرد(  84ق)( ر .ك :تاريخ اليعقوبى،
ج  ،2ص .)232 - 229

 .3 -2اشعريان در قم
در علّت مهاجرت اشعريان از كوفه بنا بر گفته مؤلّف تاريخ قم ،اختالف وجود دارد .در روايتى ،بدرفتارى و سختگيرى
احوص با دهقانان كوفه ،موجب شد از او نزد حجاج شكايت كنند كه به زندانى شدن احوص انجاميد .احوص با شفاعت
برادرش عبد اهلل آزاد شد .نگرانى از دستگيرى مجدّد وى ،خاندان اشعرى را متقاعد به خروج از كوفه كرد.
بنابراين ،احوص به همراه دو برادرش عبد الرحمان و نعيم و همه اهل و عيال و فرزندان و خدمتكارانشان ،عازم سرزمين
ايران شد و عبد اهلل براى فروش مستغالت خاندان ،موقّتا در كوفه ماند.

793

در روايتى ديگر ،كشته شدن محمّد بن سائب 794به دست حجّاج ،علّت كوچ ايشان دانسته شده است 795.در گزارش ديگرى
آمده است شركت اشعريان در قيام ابن اشعث كه موجب خشم حجّاج بر اشعريان شد ،موجب كوچ ايشان از كوفه مىگردد.

796

در منابع ،مناطق اصفهان ،قزوين ،آذربايجان ،ارمنستان و خراسان به عنوان مقصد اشعريان نام برده شده است 797.امّا مسير
حركت آنها سرنوشت ديگرى را برايشان رقم زد.
اشعريان پس از تلفاتى كه بر اثر شيوع وبا در ماه بصره 798متحمّل شدند ،به سوى مركز ايران
ص168 :
حركت كردند 799و به سال  94ق ،به قريه ابرشتجان از نواحى قم رسيدند و تصميم به اقامت موقّت در اين ناحيه گرفتند .طى
اين مدّت ،روابط صميمانه اى بين ايشان و اشراف محلّى منطقه به نامهاى خربنداز و يزدانفاذار برقرار گرديد .از قضا ،حمالت
موسمى ديلميان به اين ناحيه در همين موقع ،شروع شد كه با واكنش نظامى اشعريان به سردارى احوص ،اين غارتگرى ناكام
ماند و ديالمه فرارى شدند .اين پيروزى ،دستاوردى مهم براى بوميان قم تلقّى شد و خواستار اقامت اشعريان در قم شدند كه
با موافقت ايشان روبهرو شد و پيمان نامهاى متضمّن صلح و دوستى و دفاع از يكديگر بين ايشان منعقد گرديد.
 .)3 ( 791حجّاج بن يوسف ثقفى به سال  75ق ،از جانب عبد الملك ،خليفه اموى ،حاكم عراق شد .وى به قساوت و سنگدلى و كشتار شيعيان على( ع) شهره بود.
حجاج تا سال  95ق ،زمان مرگش ،حكومت عراق را در دست داشت( ر .ك :تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .)247 - 246
 .)4 ( 792تاريخ قم ،ص .261
 .)5 ( 793همان ،ص .246 - 245
 .)6 ( 794محمّد بن سائب بن مالك اشعرى.
 .)7 ( 795تاريخ قم ،ص .261
 .)8 ( 796همان ،ص .264
 .)9 ( 797همان.
 .)11 ( 798همدان ،نهاوند و قم را« ماه بصره» و دينور را« ماه كوفه» نام نهادهاند( ر .ك :تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .)465
 .)1 ( 799تاريخ قم ،ص .263

بنابر روايتى ،عبد اهلل در اين زمان به احوص ملحق شد و با اقامت در قم ،مخالفت كرد.
احوص ،او را متقاعد به ماندن در اين شهر كرد و براى او مسجدى در محلّ آتشكده قديمى قم بنا كرد.

811

با اينكه از بيشتر روايات استفاده مىشود كه اشعريان برحسب تصادف ،قم را براى سكونت انتخاب كردند ،داليلى وجود دارد
كه نشان مىدهد اين انتخاب ،چندان هم تصادفى نبوده است .مالك بن عامر ،جدّ ايشان ،از سرداران فتوحات اسالمى بود كه
نقش فعّالى در فتح بالد جبال ،ايفا كرد .صاحب تاريخ قم با نسبت دادن فتح بالد شمال ساوه به وى ،افزوده است كه مالك با
حمله به ديلميان غارتگر ،شمارى از ساكنان قريه تخرود را آزاد كرد و ايشان ،در شمار آزادشدگان و خدمتكاران وى قرار
گرفتند .خاندان مالك با آگاهى از اين واقعه ،به اين منطقه آمدند و آزادشدگان توسط جدّشان را فراخوانده ،به يارى

طلبيدند 811.از اين گذشته ،كوچ طوايفى از قبايل عرب ،مانند بنى اسد و قيس و عنزه  812و گروه كثيرى از مذحجيان ،قبل از
اشعريان به اين منطقه وارد شده بودند ،انگيزه خوبى براى انتخاب اين منطقه جهت اقامت بوده است.

813

اسكان اشعريان در قم ،به رشد سريع نفرات و توان سياسى -اجتماعىشان انجاميد .اين امر ،موجب نگرانى بوميان و
بدرفتارى آنان با اشعريان و اهانت بدانها شد .در واكنش به نقض پيمان توسط بوميان ،اشعريان به فرمان احوص در يك شب،
بزرگان ايشان را به هالكت رساندند و بر شهر چيره شدند.

814

ص169 :
 .4تشيّع اشعريان
اطّالع دقيقى از زمان شيعه شدن اشعريان در دست نداريم .با اينهمه روشن است كه مالك بن عامر كه از ياران حضرت على

(ع) در جنگ صفّين و فرزندش سائب ،شيخ شيعه در كوفه بوده است 815و با اينكه سائب ،داماد ابو موسى اشعرى بود؛ ولى
در جنگ جمل از على (ع) حمايت كرد 816و سيره حكومتى حضرت را بر سيره خلفاى قبلىاش ترجيح مىداده است .به

همين سبب ،هنگامى كه عبد اهلل بن مطيع به فرمان عبد اهلل بن زبير ،امير كوفه شد و اعالن كرد كه خراج را براساس سيره عمر

و عثمان تقسيم خواهد كرد ،سائب ،بدو اعتراض كرد و از وى خواست به سيره على (ع) عمل كند 817.او از ياران نزديك

 .)2 ( 811همان ،ص .251
 .)3 ( 811همان ،ص .261
 .)4 ( 812همان ،ص .38
 .)5 ( 813يعقوبى ،احمد بن واضح ،البلدان ،ص .273
 .)6 ( 814تاريخ قم ،ص .257 - 253
 .)1 ( 815همان ،ص .284
 .)2 ( 816طبرى ،محمد بن جرير ،تاريخ الطبرى ،ج  ،4ص .499
 .)3 ( 817همان ،ج  ،6ص .11

مختار بود كه به نام اهل بيت (ع) قيام كرد و از قاتالن حسين (ع) انتقام گرفت 818.خطبه سائب نيز پس از پيروزى مختار بر
كوفه با عبارت «يا شيعة آل رسول» آغاز شد.

819

هرچند در منابع ،به تشيّع احوص و عبد اهلل پسران سعد بن مالك تصريح نشده ،اما نشر و تبليغ تشيّع و تظاهر به آن در قم،
پس از مدت كوتاهى از مهاجرت آنان به قم بوده است و اين ،نشان از پيوند عميق اين خاندان با تشيّع دارد.
اشعريان قم ،قومى جنگاور و سلحشور بودند كه با تكيه بر عصبيت قبيلهاى ،وحدت خود را حفظ مىكردند و بر مشكالت،

پيروز مىشدند 811.توليد نسل سريع در ميان آنان ،به سرعت بر شمار آنان افزود؛ بهطورى كه مورّخان ،بيشتر اهل قم را عرب

دانستهاند 811.براى نمونه ،تعداد فرزندان عبد اهلل بن سعد و حمزه بن يسع و عامر بن عمران ،بالغ بر صد و بيست نفر ،و تعداد
نوههاى عبد اهلل بن سعد و برادرش احوص ،بالغ بر سه هزار و ششصد نفر بود .اين آمار ،شامل كسانى كه قم را ترك كرده

بودند ،نمىشود 812.با همين نيروى انسانى بى شمار بود كه اشعريان ،به سرعت بر بوميان شهر غلبه كردند و اداره امور شهر را

در دست گرفتند.
ايشان در توسعه و آبادانى شهر ،تالش وافرى داشتند ،بهطورى كه قم را -كه از روستاهاى پراكنده تشكيل شده بود -به
شهرى اسالمى تبديل كردند .منابع ،به نقش
ص171 :
طلحة بن احوص 813و حمزة بن يسع  814در عمران و توسعه شهر ،اشاره مىكنند .سهم ايشان در بنا و گسترش شهر قم به
اندازهاى بود كه شمارى از منابع متقدّم ،قم را در شمار شهرهاى جديدى مىدانند كه در عصر اسالمى بنيان شده است.

815

چندى از استقرار اشعريان در قم نگذشته بود كه ايشان ،اداره امور شهر را در دست گرفتند و با تكيه بر منابع انسانى و
اقتصادى ،چنان بر منطقه تسلّط يافتند كه به كارگزاران خلفا ،اجازه ورود به شهر ندادند و با اقتدار با آنان برخورد كرده ،آنان

 .)4 ( 818تاريخ قم ،ص .287
 .)5 ( 819ابن اعثم ،احمد ،الفتوح ،ج  ،6ص .118
 .)6 ( 811تاريخ قم ،ص .241 - 241
 .)7 ( 811همان؛ اصطخرى ،ابراهيم ،المسالك و الممالك ،ص .166
 .)8 ( 812همان.
 .)1 ( 813همان ،ص .112
 .)2 ( 814معجم البلدان ،ج  ،4ص .451
 .)3 ( 815همان.

را مجبور مىكردند تا بيرون از شهر فرود آيند .همچنين از ميان خود ،قاضيانى را براى منصب قضاوت ،انتخاب مىكردند.
داستان ابو سعيد اصطخرى ،قاضى قم ،كه قمىها او را از شهر بيرون كردند ،از آن جمله است.

816

817

اين ويژگىها امتيازات بزرگ و بىسابقهاى را در جهان اسالم براى اشعريان در پى داشت .مهمترين امتياز آنان ،تظاهر علنى
به مذهب اماميه و ترويج و تبليغ آشكار آن است ،آنهم در فضايى كه شيعيان از جانب خلفاى بنى عبّاس ،به شدّت تعقيب
مىشدند و ياران ائمّه (ع) و شيعيان ايشان ،جرأت اظهارنظر نداشتند و به ناچار ،تقيّه مىكردند .امامان شيعه نيز تحت نظارت
شديد خلفا بودند و حتّى براى ابراز ديدگاههاى فقهى خود نيز دچار تنگناها و مشكالت شديدى بودند .راويان حديث ،ايشان

را با القابى مانند :ماضى ،رجل ،صاحب الدار ،غريم ،عليل و غايب نام مىبردند 818تا صاحب حديث ،شناخته نشود .در چنين
فضاى بستهاى ،اشعريان تنها با ايجاد حوزههاى درسى و علمى ،توانستند فقه اهل بيت (ع) را آشكارا تبليغ و ترويج كنند.
بنا بر نقل تاريخ قم ،موسى بن عبد اهلل بن سعد ،نخستين فرد از اين خاندان بود كه به صورت آشكار تشيّع را تبليغ كرد و به

ترويج آن ،اهتمام ورزيد .وى تربيتشده كوفه و اماميه بود 819.اشعريان ،اوّلين شيعيانى بودند كه آشكارا خمس اموال خود را
به ائمّه (ع) دادند و
ص171 :
اموال منقول و غيرمنقول فراوانى وقف ايشان كردند 821.حمايت و پشتيبانى مالى اشعريان از اهل بيت (ع) ،نقش مهمّى در
حفظ و گسترش مكتب تشيّع داشته است .بر اين روال ،ايشان ،پرداخت خراج به حكومت مركزى را شرعا حرام مىدانستند و
از پرداخت آن به شدّت اكراه داشتند .صاحب تاريخ قم در اين زمينه مىنويسد:
همّت قوم و غرض ايشان ،پيوسته در كسر خراج بوده است .پس ،از اين جهت ،بارها ايشان را به سبب خراج بالد هالكت
رسيد .اوّل آنكه نافرمانى كردند و عامالن مأمون را فرمان نبردند و عصيان كردند تا اينكه مأمون ،على بن هشام را با خيلى
تمام بديشان فرستاد تا ايشان را بكشت و خراب كرد و مالى بسيار جمع كرد  ...ديگر در خالفت معتصم  ...تا معتصم على بن
عيسى را با لشكرى چند بر سر ايشان فرستاد تا ايشان را خراب گردانيد  ...پس همچنين در خالفت مستعين و واقع شدن

 .)4 ( 816تاريخ قم ،ص .241
 .)5 ( 817او در اواي ل قرن چهارم ،قاضى قم بوده است و سبب اخراج خود را از قم ،اعتقاد مردم اين شهر به مذهب غرابيه ذكر مىكند كه اساس درستى ندارد.
غرابيه ،قومى بودند كه مىگفتند خداوند ،جبرئيل را به سوى على( ع) فرستاد ،امّا او نزد محمّد( ص) رفت( ر .ك :بغدادى ،عبد القاهر بن طاهر ،الفرق بين الفرق،
ص  .)237همچنين ر .ك :فقيهى ،على اصغر «،قم در مسير تاريخ» ،فصلنامه نامه قم ،ش  1و  ،2ص .35 - 34
 .)6 ( 818مدير شانهچى ،كاظم ،علم الحديث ،ص .194 - 193
 .)7 ( 819تاريخ قم ،ص .278
 .)1 ( 821همان ،ص .279

فتنه ميان او و معتز ،امتنا ع كردند از اداى خراج و پس از آن در خالفت معتمد ،مدّت چند سال عصيان كردند  ...سپس
همچنين نافرمانى كردند در خالفت معتضد و عامالن او را غارت كردند.

821

با اينهمه ،ميان ايشان ،يكسره دشمنى نبوده است .چنانكه حمزة بن يسع اشعرى و پسرش على از جانب هارون الرشيد ،حاكم

قم بودند و در سال  189ق هارون الرشيد با درخواست حمزه مبنى بر استقالل قم از اصفهان موافقت كرد 822.عامر بن عمران
بن عبد اهلل اشعرى نيز از سوى هارون به حكومت قم رسيد .يسع بن حمزه اشعرى نيز از طرف معتصم براى تعيين مساحت قم
به آنجا فرستاده شد.

823

امتياز برجسته ديگر اشعريان كه از استيالى ايشان بر قم ناشى مىشد ،استقبال شايسته از طالبيانى بود كه از ستم بنى عبّاس،
به ايشان پناهنده مىشدند .آنان ،سعى در برآوردن حوايج مادّى پناهندگان داشتند و آنان را مورد تكريم و احترام قرار
مىدادند .سلوك پسنديده ايشان ،موجب مهاجرت بيشتر طالبيان به اين شهر مىشد ،چنانكه در كتاب منتقلة الطالبيين ،نام

بيش از سى نفر از ايشان با اوالد و فرزندانشان آمده است 824.همچنين وجود نزديك به چهارصد مزار از امامزادگان در قم،

بيانگر كثرت ورود طالبيان به اين شهر است 825.اينان كه از شهرهاى مدينه ،كوفه و بغداد مىآمدند ،مكاتب حديثى اين دو
شهر و احاديث
ص172 :

اهل بيت (ع) را نيز منتقل مىكردند كه بر غناى علمى قم مى افزود تا آنجا كه نام شهر قم ،مترادف با نام تشيّع شد؛ و كوفه به
عنوان مركز تشيّع در قرن دوم و سوم ،از اين خصوصيت ،تهى بود.
 .4 -1اشعريان و امامان معصوم
اشعريان ،روابط عميقى با پيشوايان معصوم (ع) داشتند كه تا غيبت امام دوازدهم (عج) ادامه داشت و در هيچ دورهاى قطع
نشد .آگاهى از ميزان و كيفيت روابط ايشان با امامان معصوم (ع) و شناخت منزلت و جايگاه آنان نزد ائمّه (ع) و بالعكس ،با
مراجعه به مجامع حديثى و كتب رجالى شيعه به دست مىآيد .برجستهترين صحابى اشعرى ،زكريا بن آدم است .وى در كتب

شيعه با تعابير« :ثقه»« ،جليل» و «عظيم القدر» ستوده شده  826و از اصحاب امام صادق 827امام كاظم (ع) 828امام رضا (ع)
 .)2 ( 821همان ،ص .164 - 163
 .)3 ( 822همان ،ص  111 ،28و .164
 .)4 ( 823همان ،ص .112
 .)5 ( 824ابن طباطبا ،ابراهيم بن ناصر ،منتقلة الطالبيّه ،ص .339 - 333
 .)6 ( 825صدر حاج سيد جوادى ،احمد ،دائرة المعارف تشيّع ،ج  ،2ص .199
 .)1 ( 826فهرست أسماء مصنّفى الشيعه( رجال النجاشى) ،ص .174
 .)2 ( 827الرجال ،طوسى ،ص .211
 .)3 ( 828عطاردى ،عزيز اللّه ،مسند اإلمام الكاظم( ع) ،ج  ،3ص .392

829

و امام جواد (ع) 831بوده است .وى از اصحاب خاصّ امام رضا (ع) ،بود .چنانكه از آن حضرت ،سخنان كمنظيرى درباره
منزلت وى نقل شده است.
بنابر نقل كشّى ،زكريا به امام رضا (ع) گفت :مىخواهم از ميان اهل بيت خود بروم؛ زيرا كه انسانهاى احمق در ميان آنان
بسيار شده است .امام فرمود« :چنين كارى نكن؛ زيرا به سبب تو ،بال از اهل بيتت دفع مىگردد ،همانطور كه به سبب امام

كاظم (ع) ،بال از اهل بغداد دفع مىگرديد» 831.امام در اين روايت ،شأن زكريا را تا مرز عصمت ،باال برده است.

در روايت ديگرى از امام رضا (ع) خواسته شد زمانى كه به شما دسترس نداريم ،معارف دينى را از چه كسى فرابگيريم؟ امام

فرمود« :زكريا بن آدم قمى ،امين در دين و دنياى شماست» 832.او در يكى از سفرهاى حج در مدينه تا مكّه همصحبت امام
رضا (ع) بود 833.امام جواد (ع) در اواخر عمر شريفش براى زكريا دعاى خير كرده ،اظهار داشت كه« :او به من وفا
ص173 :
834

كرد» 835.در روايت ديگرى ،امام جواد (ع) از منزلت و مقام زكريا نزد خود و پدرش سخن گفته و او را ستوده است 836.بعد
از وفات زكريا ،رقعهاى از جانب معصوم -كه بايستى از جانب امام هادى (ع) باشد -درباره وى صادر شد .امام در آن رقعه
فرموده است« :رحمت خداوند بر او باد ،روزى كه متولّد شد و روزى كه مرد و روزى كه زنده محشور مىشود! به درستى كه
عارف و معترف به حق ،زندگى كرد .بر آنچه كه خدا و رسولش واجب كرده بودند ،عامل بود ،و در حالى وفات يافت كه نه
عهد شكست و نه تغيير يافت .پس خدا ،وى را جزاى خير دهد ،جزاى نيّت پاكش ،و بهترين آرزوهايش را برآورده
سازد».

837

 .)4 ( 829الرجال ،طوسى ،ص 337؛ رجال النجاشى ،ص .174
 .)5 ( 831همان ،ص .411
 .)6 ( 831اختيار معرفه الرجال( رجال الكشى) ،ص 549؛ الرجال ،ابن داوود ،ص 158؛ حلّى ،حسن بن يوسف ،الرجال ،ص .75
 .)7 ( 832همان ،ص 595؛ مفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،االختصاص ،ص .78
 .)8 ( 833الرجال ،ابن داوود ،ص 158؛ الرجال ،حلى ،ص .75
 834حيدرى آقايى ،محمود ،تاريخ تشيع2 ،جلد ،پژوهشكده حوزه و دانشگاه  -تهران ،چاپ :اول 1384 ،ه.ش.
 .)1 ( 835اختيار معرفة الرجال ،ص .513
 .)2 ( 836همان ،ص 596؛ االختصاص ،ص .87
 .)3 ( 837همان ،ص .595

عمران بن محمّد بن عمران ،از ديگر اشعريانى است كه صحابى امام صادق (ع) بود 838.آن حضرت در حقّ وى چنين دعا
كرده است« :از خدا مى خواهم كه بر محمّد و خاندان او درود فرستد و تو را و خاندانت را در سايه رحمت خودش قرار دهد،
در روزى كه هيچ سايه و پناهى جز خدا نيست» 839.در جاى ديگر امام فرمود« :عمران نجيبى از طايفه نجيبان است.

هيچ جبّارى قصد آ نها را نمىكند؛ مگر اينكه خداوند ،او را هالك كند».

841

از ديگر مشايخ اشعريان ،سعد بن سعد بن احوص بن سعد بن مالك است .وى از اصحاب امام كاظم (ع) 841،امام رضا (ع)

842

و امام جواد (ع) 843بود .امام جواد (ع) در آخر عمرش ،او را چنين دعا كرد« :خداوند ،سعد بن سعد را از جانب من خير
دهد! به درستى كه او به من وفا كرد».

844

احمد بن اسحاق بن عبد اهلل بن مالك بن احوص ،يكى ديگر از اشعريان است كه از سفيران ،نايبان و وكيالن ائمّه ،شيخ و

بزرگ قمىها ،كبير القدر و از ثقات اماميه به شمار مىرود 845.وى از اصحاب امام جواد (ع) و امام هادى (ع) و از خواصّ
اصحاب امام عسكرى (ع) است و از كسانى است كه امام زمان (عج) را ديده 846و توقيعى از سوى حضرت

ص174 :
در توثيق وى صادر شده است 847.روايات چندى در رجال الكشى ،حاكى از علوّ مرتبت وى نزد ائمه است .از آن جمله
اينكه وى به هنگام حج ،هزار دينار نياز داشته است و حضرت با صدور توقيعى ،دستور مىدهد آن مبلغ را به وى بدهند .در
بازگشت از حج نيز از جانب حضرت ،مالى به او پرداخت شد.

848

از ديگر اشعريان ،عبد العزيز بن مهتدى است .وى از اصحاب امام كاظم (ع) 849و از وكيالن و خواصّ امام رضا (ع) 851و از

ياران امام جواد (ع) است 851.امام جواد (ع) در حقّ او چنين دعا كرد« :خداوند ،گناهانت را بيامرزد و به ما و شما رحم كند.
به رضايتى كه من از تو دارم ،خدا از تو راضى باشد!».

852

 .)4 ( 838الرجال ،طوسى ،ص .256
 .)5 ( 839اختيار معرفة الرجال ،ص 331؛ الرجال ،حلّى ،ص 124؛ االختصاص ،ص 69؛ الرجال ،ابن داوود ،ص .262
 .)6 ( 841همان ،ص .333
 .)7 ( 841برقى ،احمد بن ابى عبد اللّه ،الرجال ،ص .51
 .)8 ( 842الرجال ،طوسى ،ص .378
 .)9 ( 843اختيار معرفة الرجال ،ص 513؛ الرجال ،حلّى ،ص 78؛ رجال النجاشى ،ص .179
 .)11 ( 844همان ،ص .513
 .)11 ( 845طوسى ،محمد بن حسن ،الفهرست ،ص 26؛ رجال النجاشى ،ص 91؛ أعيان الشيعة ،ج  ،2ص .479 - 478
 .)12 ( 846الرجال ،طوسى ،ص 427 ،398؛ الرجال ،برقى ،ص 61 - 59 ،56؛ الرجال ،ابن داوود ،ص 24؛ الرجال ،حلّى ،ص  15و .275
 .)1 ( 847اختيار معرفة الرجال ،ص .558 - 557
 .)2 ( 848همان.

فضل بن شاذان ،درباره او گفته است« :بهترين قمىاى است كه من ديدهام».

853

زكريا بن ادريس بن عبد اهلل بن سعد اشعرى نيز از بزرگان اين خاندان است .وى از بزرگان اماميه 854و از اصحاب امام صادق

(ع) ،امام كاظم (ع) و امام رضا (ع) است 855.زكريا بن آدم گفته است كه در هنگام مرگ زكريا بن ادريس ،نزد امام رضا (ع)
بودم .حضرت از ابن ادريس پرسيد و در لحظه مرگ وى بر او رحمت فرستاد.

856

در مجموع 83 ،نفر محدّث و فقيه اشعرى شناخته شده كه از ابتداى سكونت ايشان در قم تا ابتداى قرن پنجم 57 ،نفر صحابى
ائمّهاند كه از ايشان ،چهار نفر صحابى امام باقر (ع) ،شانزده نفر صحابى امام صادق (ع) ،چهارده نفر صحابى امام كاظم (ع)،
 21نفر صحابى امام رضا (ع) ،بيست نفر صحابى امام جواد (ع) ،پانزده نفر صحابى امام هادى (ع) ،سيزده نفر صحابى امام
عسكرى (ع) و سه نفر از مرتبطان و صاحبان مكاتبه با امام زمان (عج) هستند.

857

اين آمار ،گوياى اين واقعيت است كه در دوره امامت امام باقر (ع) ،اشعريان كمترين
ص175 :
رابطه را با ايشان داشته اند؛ زيرا در اين دوره ،اشعريان كه تحت تعقيب حكومت حجّاج بودند ،به قم كوچ كردند و كمتر با
مدينه ارتباط داشتهاند .در كشاكش مبارزه امويان و عبّاسيان كه به سقوط دولت اموى و تشكيل دولت عبّاسى انجاميد ،فضاى
باز سياسىاى فراهم گرديد و ثمره آن ،حوزه پربركت درس امام صادق (ع) بود كه شاگردان بسيارى را پرورش داد و
اشعريان به عنوان شيعيان پيرو مكتب اهل بيت (ع) از اين فرصت به خوبى استفاده كردند.
از اينرو ،شمار ياران اشعرى امام صادق (ع) به شانزده نفر رسيد و اين آمار ،رشد بااليى نسبت به دوران امام باقر (ع) نشان
مىدهد .هرچند نظارت و فشار عبّاسيان در دوره امامت امام كاظم (ع) بيشتر شد ،امّا به ارتباط اشعريان با امامان شيعه كه در
دوره امام صادق (ع) نضج گرفته بود ،خللى وارد نكرد .در دوره امامت امام رضا (ع) ،بهويژه دوران واليت عهدى و اقامت
حضرت در ايران ،ارتباط اشعريان با ايشان بهطور طبيعى افزايش يافت و اين ارتباط ،تا شروع امامت حضرت مهدى (عج) با
ديگر امامان نيز ادامه يافت.
 .)3 ( 849الرجال ،برقى ،ص .51
 .)4 ( 851الرجال ،طوسى ،ص 381؛ رجال الكشّى ،ص  483و .516
 .)5 ( 851عطارى ،عزيز اللّه ،مسند اإلمام الجواد( ع) ،ص .298
 .)6 ( 852اختيار معرفة الرجال ،ص 516؛ الرجال ،ابن داوود ،ص .225
 .)7 ( 853همان ،ص  483و 516؛ رجال النجاشى ،ص 447؛ الرجال ،حلّى ،ص  116و .185
 .)8 ( 854رجال النجاشى ،ص .114
 .)9 ( 855الرجال ،طوسى ،ص 367 ،365؛ رجال النجاشى ،ص 173؛ الرجال ،حلّى ،ص .76
 .)11 ( 856اختيار معرفة الرجال ،ص .616
 .)11 ( 857ر .ك :حاجى تقى ،محمد «،شجره علمى خاندان اشعرى» ،فصلنامه علوم حديث ،ش  ،5ص .231 - 231

 .4 -2مرجعيت علمى اشعريان
مكتب علمى اشعريان ،مكتب اصيلى است كه در پيوند مستحكم و عميق با ائمه شكل گرفته بود .لذا مورد اعتماد ديگر
حوزه هاى علمى شيعه در كوفه و سپس بغداد و نجف واقع شد و از اعتبار و مرجعيت وااليى برخوردار گرديد .اين توثيق و
اعتبار ،در باالترين درجه ،مورد تأييد و امضاى امامان شيعه بود و آنان ،خود ،اين مرجعيت و اعتبار را به اشعريان بخشيده
بودند .در موضوع پيوندهاى اشعريان با ائمه ،به نمونههايى از اين اعتباربخشى اشاره شد.
در اينجا با ذكر نمونههاى ديگرى مرجعيت علمى آنان روشنتر مىشود.
بنابر نقل شيخ طوسى ،حسين بن روح نوبختى ،از نوّاب اربعه امام زمان (عج) ،در يك مورد ،كتابى را كه از نظر صحّت و سقم
احاديث ،مشكوك بود ،نزد محدّثان و فقهاى قم ارسال نمود تا نظرشان را درباره آن اعالن كنند .محدّثان قم ،پس از بررسى
كتاب اظهار داشتند كه جز يك حديث ،ديگر احاديث آن معتبر است.

858

همچنين حسين بن سعيد اهوازى ،از اصحاب امام كاظم (ع) 859،امام رضا (ع) 861،امام
ص176 :
جواد (ع) 861و امام هادى (ع) 862را مىتوان نام برد .وى از بزرگان اماميه است كه منابع ،او را با اوصاف «عظيم الشأن» و
«جليل القدر» ستودهاند .او با برادرش به قم آمدند تا از گنجينه حديثى و معرفتى اين حوزه استفاده كنند 863.بررسى ميزان
اعتبار و مرجعيت محدّثان اشعرى نزد علما و فقهاى شيعه ،بهترين ميزان و مالك براى تشخيص اعتبار و مرجعيت محدّثان
اشعرى است:
از تعداد  57صحابى اشعرى ،چهار نفر صحابى امام باقر (ع) ،دو نفر مجهول و دو نفر ،امامى مجهولاند .از صحابيان امام
صادق (ع) ،دو نفر مجهول ،پنج نفر امامى مجهول ،دو نفر حسن ،و هفت نفر ثقهاند .از صحابيان امام كاظم (ع) ،سه نفر حسن
و يازده نفر ثقهاند و از صحابيان امام رضا (ع) ،يك نفر مجهول ،پنج نفر حسن و پانزده نفر ثقهاند .از صحابيان امام جواد (ع)،
دو نفر مجهول ،يك نفر امامى مجهول ،چهار نفر حسن و سيزده نفر ثقهاند .از صحابيان امام عسكرى (ع) ،دو نفر امامى
مجهول ،يك نفر حسن و ده نفر ثقهاند .از صحابيان امام زمان (عج) نيز يك نفر مجهول ،يك نفر ممدوح و يك نفر ثقه است.

 .)1 ( 858طوسى ،محمد بن حسن ،الغيبة ،ص .241
 .)2 ( 859مسند اإلمام الكاظم( ع) ،ج  ،3ص .364 - 363
 .)3 ( 861الرجال ،طوسى ،ص 372؛ الرجال ،برقى ،ص 56 ،54؛ الفهرست ،طوسى ،ص .58
 .)1 ( 861الفهرست ،طوسى ،ص 58؛ الرجال ،برقى ،ص .56
 .)2 ( 862الرجال ،طوسى ،ص 412؛ الفهرست ،طوسى ،ص 58؛ الرجال ،حلّى ،ص .49
 .)3 ( 863همان ،ص 372؛ الرجال ،برقى ،ص .54

از مجموع  83عالم و صحابى اشعرى 47 ،نفر ( )%57 /2ثقه ،يازده نفر ( )%13 /4حسن ،هشت نفر ( )%9 /7امامى مجهول،

چهار نفر ( )%4 /8امامى ممدوح ،و يازده نفر ( )%13 /4مجهولاند 864.آمار يادشده نشان از كثرت ثقات و ممدوحان اشعرى
دارد و اين ،به معناى ميزان باالى اعتماد علماى اماميه به احاديث روايت شده از ايشان است ،بهطورى كه سهم اشعريان در
احاديث جمعآورىشده در كتب اربعه اماميه ،سهمى برجسته است و در جاىجاى اين كتب ،جمعآورى شده در كتب اربعه
اماميه ،سهمى برجسته است و در اشعريان در تدوين و تكوين فقه اماميه و جايگاه واالى ايشان در حفظ و نشر علوم اهل
بيت (ع) دارد.
 .4 -3اشعريان و غلو
اشعريان ،بنيانگذار مكتب حديثى قم بودند و اين مكتب ،در ميان ديگر مكاتب شيعى ،داراى ويژگى منحصر به فرد مبارزه با
غلو بود .رواج غاليگرى در مذهب تشيّع ،در قرن دوم
ص177 :
و سوم (عصر امامت) ،تهديدى جدّى براى مذهب اماميه محسوب مىشد .طبق روايات ،ائمه دستور قتل بعضى از غالت را

صادر كردهاند 865.واكنش شديد ائمه اماميه نسبت به جريان غلو ،نشاندهنده ميزان حسّاسيت ايشان به اين جريان انحرافى در

ميان شيعه است 866كه اساس نگرش اشعريان را نيز در برخورد با مسئله امامت ،شكل داد.

از اين رو ،مكتب حديثى قم كه به شدّت متأثّر از ائمه اماميه بود ،نسبت به غاليگرى واكنش شديدى نشان داد ،تا آنجا كه در
اين زمينه به افراط كشيده شد .آنان ،احمد بن محمّد بن عيسى ،867احمد بن محمّد بن خالد برقى 868را به جرم نقل اخبار

ضعيف و احاديث مرسل از قم اخراج كرد 869و يونس بن عبد الرحمان قمى از بزرگان صحابى امام كاظم و امام رضا (ع) را

مورد هجوم قرار دادند 871.حسين بن عبيد اهلل قمى 871،سهل بن زياد آدمى 872و ابو سمينه محمّد بن على قرشى 873نيز در

 «.)4 ( 864شجره علمى خاندان اشعرى قم» ،فصلنامه علوم حديث ،ش  ،5ص .231
 .)1 ( 865ر .ك :خويى ،سيد ابو القاسم ،معجم رجال الحديث ،ج  ،21ص  181و ج  ،13ص 241؛ مامقانى ،عبد اللّه ،تنقيح المقال ،ج  ،2ص .1
 .)2 ( 866اختيار معرفة الرجال ،ص  517 ،528 ،521و 518؛ الرجال ،حلّى ،ص .234
 .)3 ( 867از ياران امام رضا( ع) ،امام جواد( ع) و امام حسن عسكرى( ع) ،و شيخ ،رئيس و فقيه بدون معارض قمىها در زمان خويش بوده است .نفوذ و مقام وى
در قم به حدّى بوده كه حاكم محلّى شهر به مالقات وى مىآمده است( ر .ك :اختيار معرفة الرجال ،ص 512؛ الرجال ،طوسى ،ص  397 ،336و .)419
 .)4 ( 868از مشايخ بزرگ اماميه و از ياران امام جواد( ع) و امام هادى( ع) است (.ر .ك :الرجال ،طوسى ،ص411 ،398 ،؛ الرجال ،برقى ،ص .)57
 .)5 ( 869قهپايى ،عناية اللّه على ،مجمع الرجال ،ج  ،1ص .138
 .)6 ( 871اختيار معرفة الرجال ،ص .497
 .)7 ( 871از ياران امام رضا( ع) است( ر .ك :الرجال .طوسى ،ص 392؛ رجال النجاشى ،ص .)329
 .)8 ( 872الرجال ،طوسى ،ص 512؛ الرجال ،ابن داوود ،ص .545
 .)9 ( 873از ياران امام هادى( ع) و متّهم به غلو است( ر .ك :اختيار معرفة الرجال ،ص .)512

شمار افرادى بودند كه به جرم غلو از قم اخراج شدند .قمىها در اقدامى باالتر ،تصميم گرفتند محمد بن اورمه قمى را نيز كه
متّهم به غلو بود ،به قتل برسانند.
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 .5فرجام اشعريان
تحقيقات نشان مىدهد از مجموع  83نفر محدّث اشعرى 38 ،نفر در قرن دوم و  33نفر در قرن سوم و هفت نفر در قرن
چهارم مىزيستهاند كه خود ،گوياى سير شكوفايى و افول
ص178 :
علمى اين خاندان است 875.در قرن چهارم و با شروع دوران غيبت كبرا ،دوران عظمت و آوازه اشعريان رو به افول نهاد.
نكته مهم اينكه در قرن چهارم ،نه تنها خاندان اشعرى ،بلكه مجموعه علما و محدّثان شهر قم ،از  135نفر در قرن سوم به 72

نفر در قرن چهارم ،تنزّل پيدا كردند 876.اين در حالى است كه قرن چهارم ،اوج قدرتيابى تشيّع بود و آل بويه ،قم را زير چتر

حمايت خود داشت.
اين واقعيت ،نشاندهنده تأثير عميق و قاطع اين خاندان در حيات علمى قم است.
مهم ترين عامل افول خاندان اشعرى ،حمالت متوالى نظامى و شورشهاى مكرّر قمىها بر ضدّ حكومت مركزى است .صاحب
تاريخ قم ،عوامل زوال اين خاندان را اينگونه توصيف مىكند:
تا آنگاه كه كلمه ايشان مستغرق شد و بر يكديگر حسد بردند و اهويه مختلفه در ايشان پيدا شد و  ...الجرم ،پايه دولت
ايشان بلغزيد و دشمن بر ايشان ظفر يافت.
بعضى هالك شدند و برخى جالى وطن كردند ،مگر اندكى از ايشان كه بماندند.
بعضى بر اندك معاشى كه ايشان را بود ،قناعت كردند و بعضى ديگر ،قافلهها را بدرقه مىكردند و حقّ السعى مىگرفتند.
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 .)11 ( 874از ياران امام جواد( ع) ،امام هادى( ع) و امام عسكرى( ع) است .رجاليان او را تضعيف كردهاند .احمد بن محمّد بن عيسى اشعرى به دروغگويى و
غاليگرى وى شهادت داد و او را از قم ،اخراج كرد( ر .ك :اختيار معرفة الرجال ،ص  .)556مرحوم خويى ،نسبت غلو را براى او ثابت نشده مىداند( معجم رجال
الحديث ،ج  ،16ص .)125
 «.)1 ( 875شجره علمى خاندان اشعرى قم» ،فصلنامه علوم حديث ،ش  ،5ص .231
 .)2 ( 876حاجى تقى ،محمد «،سير تاريخ فقها و محدثان قمى(  ،»)2فصلنامه نامه قم ،ش  3و .4
 .)3 ( 877تاريخ قم ،ص .241

از خاندان اشعرى در روزگار ما ،تنها دو خانواده اشعرى (طاهرى و انصارى) باقى ماندهاند كه اوّلى از سالله زكريا بن آدم ،و
دومى منسوب به سعد بن عبد اهلل بن ابى خلف اشعرىاند .ملّا محمّد طاهر اشعرى و فرزندش عبد اهلل اشعرى و نواده او ملّا
محمّد طاهر اشعرى قمى ،از روحانيان معروف قم و از اساتيد امام خمينى (ره) در تاريخ معاصر بودهاند.
همچنين از اين خاندان مىتوان شيخ على بن رمضان ،معروف به «زاهد» و شيخ مرتضى انصارى نام برد كه ،از شاگردان شيخ
عبد الكريم حائرى (مؤسّس حوزه علميه قم) و از خطبا و مبلّغان بنام بود و بيش از سى هزار حديث از حفظ داشت و از
مخالفان مشهور بهائيت و كمونيسم بود .گفته اند نخستين يورش ارتش محمد رضا شاه پهلوى به مدرسه فيضيه در دوم
فروردين  1342به هنگام سخنرانى وى صورت گرفت.
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قبور اشعريان پيشين ،در مقبره «شيخان» قم قرار دارد و زيارتگاه مردم و مورد تجليل و تكريم زائران مزارشان است.
ص179 :
خالصه
اشعريان از قبايل قحطانى يمن بودند كه در دوره جاهليت از حرمت و جايگاه ويژهاى نزد قبايل عرب ،برخوردار بودند .با
بعثت پيامبر اكرم (ص) و انتشار دين اسالم در يمن ،تعدادى از اشعريان به اسالم گرويدند .در سال هفتم هجرى ،گروهى از
ايشان به سرپرستى ابو موسى اشعرى به مدينه هجرت كردند و اسالم آوردند .رسول اكرم (ص) ،اسالم ايشان را به شايستگى
پذيرفت و در حقّ ايشان ،دعا كرد.
اشعريان در مدينه نقش بارزى در گسترش و نشر اسالم داشتند و بعد از وفات پيامبر (ص) نيز در دوره فتوحات ،از اركان
سپاه اسالم به شمار مىآمدند .فتح بخشهاى وسيعى از ايران به همّت ايشان و سردارشان ابو موسى اشعرى ميسّر گرديد.
اشعريان ،پس از فتوحاتشان در ايران ،در كوفه مستقر شدند و نقش برجستهاى در تحوّالت سياسى ،اجتماعى عراق ايفا
كردند .اين نقش ،غالبا در دشمنى با آل اميّه و آل زبير بود .از اينرو ،حجّاج ،حاكم اموى عراق ،به محدود كردن آنها در
عراق و تعقيب بزرگانشان دست يازيد كه اين تضييقات ،موجبات كوچ اشعريان به شهر قم را فراهم كرد.
اشعريان در قم با تكيه بر عصبيت قبيله اى و كثرت زاد و ولد ،به سرعت بر بوميان شهر چيره شدند و اداره امور شهر را به
دست گرفتند .ايشان كه از شيعيان عراق بودند ،در قم آشكار به مذهب اماميه تظاهر كردند و به ترويج و تبليغ آن پرداختند و
ارتباط مستحكم و عميقى را با ائمه اماميه (ع) ايجاد كردند كه ثمره آن ،تأسيس مكتب فقهى قم بود كه فقيهان و محدّثان
نامآورى را تقديم مكتب عالم تشيّع كرد .از بركت ارتباطات وسيع و مستحكم اشعريان با ائمه (ع) ،شهر قم در قرون دوم و
سوم هجرى ،بزرگترين حوزه علمى علوم اهل بيت (ع) در جهان اسالم گرديد ،بهطورى كه محدّثان بزرگى چون حسين بن
سعيد براى كسب دانش به اين شهر كوچ كردند .بارزترين ويژگى اين حوزه ،مبارزه شديد با غاليان شيعى و اخبار غلوآميز
 .)4 ( 878دائرة المعارف تشيّع ،ج  ،2ص .199

بود .درخشش علمى اشعريان در قرون دوم و سوم هجرى ،به واسطه شورشهاى مكرر قمىها بر ضدّ حكومت مركزى -كه
حاضر نبودند به آن خراج بپردازند -و در مقابل حمالت متوالى نظامى به شهر ،رو به افول نهاد و در قرن چهارم هجرى،
تفوّق و سيادت اشعريان در منطقه زايل گرديد .بعضى هالك شدند و برخى ،جالى وطن كردند و با افول اين خاندان ،حوزه
علمى قم نيز تا مدّتها از اعتبار و مرجعيت ،ساقط گرديد.
ص181 :
محورهاى مطالعاتى
 .1نقد و بررسى مجموعه روايات منسوب به اشعريان.
 .2تشريح نقش اشعريان در توسعه و گسترش شهر قم در قرون اوّل تا سوم هجرى ،به استناد منابع.
 .3شرح ويژگىهاى مكتب علمى اشعريان و ماهيت تشيّع اشعريان ،به استناد منابع.
 .4بررسى ثقات اشعريان و سهم ايشان در فقه اماميه.
ص181 :
فصل دوم نوبختيان
 .1نسب نوبختيان
نوبختيان ،در شمار خاندانهاى اصيل ايرانىتبارىاند كه در اواخر قرن اوّل تا اوايل قرن پنجم هجرى مىزيستند .آنان را از نژاد
گيو ،پهلوان معروف شاهنامه دانستهاند و در اينباره ،به اشعارى از بحترى استناد كردهاند .برخى با اينكه نسب رسيدن آنان را
به قهرمانان افسانهاى شاهنامه انكار مىكنند ،به استناد وجود رياضيدانان و ستارهشناسان فراوانى كه در اين خاندان وجود
دارد ،آنان را داراى شرافت خانوادگى دانسته ،احتمال داده اند كه سابقه اين دانش در اين خاندان ،به روزگار ساسانيان
بازگردد و با توجّه به تمايز طبقات در دوره ساسانى ،اينان را از طبقه دبيران آن دوره برشمردهاند.
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نوبخت ،نياى معروف اين خاندان ،مركّب از دو واژه «نو» و «بخت» به معناى «جوانبخت» است و فرزندان وى به
«نوبختيان»« ،آل نوبخت» يا «بنى نوبخت» ،شهرت دارند .گاهى نوبخت را نيبخت خواندهاند ،همانگونه كه نوروز را نيروز
نيز گفتهاند .نوبخت بر دين زردشت بود و از شخصيتهاى علمى و ستارهشناسان برجسته عصر اموى و عبّاسى به شمار مىرود
كه با تأليف كتابهايى در دانش نجوم و ترجمه متون پهلوى عصر ساسانى به زبان عربى ،نقش بسزايى در شكوفايى تمدّن
 .)1 ( 879دائرة المعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،2ص  «:177آل نوبخت».

اسالمى ايفا كرد .او خدمات فكرى و فرهنگى خود را با ورود به دربار امويان ،شروع كرد و نخستينبار براى خالد فرزند
يزيد بن معاويه ،كتابهاى طب و نجوم را ترجمه نمود 881و در دوره خالفت منصور ،به دربار عبّاسيان راه يافت.
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 .2نوبختيان و عباسيان
راهيابى نوبخت به دربار خالفت عبّاسى به سالهاى پيش از خالفت عبّاسيان و زندانى بودن
ص182 :
او و منصور عبّاسى در اهواز بازمىگردد .نوبخت ،در همان نگاه نخستين و با استفاده از قوانين نجوم ،آينده خالفت اسالمى را
از آن وى دانست و به منصور ،مژده خالفت داد و از وى خواست تا در صورت تحقّق اين پيشگويى ،مژدگانى وى را
فراموش نكند و در اين خصوص ،دستنوشتهاى از منصور گرفت.
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پس از آنكه منصور به خالفت رسيد ،به دست او اسالم آورد و از منجّمان برجسته دربار شد .منصور ،نخستين خليفه عبّاسى
بود كه منجّمان را به دربار راه داد و مطابق آراى آنان ،عمل كرد .از اينرو ،منجّمان در دربار وى ،از مقام و منزلت بااليى

برخوردار بودند 883.شايد جايگاه ويژه آنان ،به اين دليل باشد كه خود براساس پيشگويى آنان به خالفت رسيد .منصور در

سال  144هجرى ،شروع ساخت شهر بغداد را در ساعتى قرار داد كه نوبخت ،آن را استخراج كرد و پيشنهاد داد 884.او در

مقابل پيشگويى پيروزى وى بر ابراهيم بن عبد اهلل ،قتيل باخمرا ،دويست جريب از زمينهاى نهر جوبر 885و به روايتى دو هزار

جريب از زمينهاى حويزه را جايزه گرفت.
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 .)2 ( 881ابن طاووس ،على بن موسى ،فرج المهموم فى تاريخ علماء النجوم ،ص .211
 .)3 ( 881قمى ،شيخ عباس ،الكنى و األلقاب ،ج  ،1ص 95 - 94؛ اقبال ،عباس ،خاندان نوبختى ،ص .5
 .)1 ( 882متن دستنوشته را تاريخ بغداد چنين گزارش كرده است «:بسم اهلل الرحمن الرحيم .يا نوبخت! إذا فتح اهلل على المسلمين و كفاهم مؤونة الظالمين و ردّ
الحق إلى أهله ،لم نغفل ما يجب من حقّ خدمتك إيّانا؛ به نام خداوند بخشنده مهربان .اگر خداوند ،پيروزى را بر مسلمانان ارزانى داشت و بار ستمگران را از
دوش آنان برداشت و حق را به اهل آن بازگردانيد ،از حقّ خدمت تو غفلت نخواهيم كرد»( ر .ك :تاريخ بغداد ،ج  ،11ص  .)55 - 54بر پايه گزارش ابو الفرج
اصفهانى ،بنى هاشم ،همايشى در أبواء با حضور عبد اهلل بن حسن ،نفس زكيّه ،ابراهيم باخمرا ،سفّاح ،منصور و ديگران براى تعيين رهبرى و بيعت با نفس زكيه برپا
كرد .امام صادق( ع) در آن همايش اعالم داشت خالفت به عبّ اسيان و منصور خواهد رسيد و نفس زكيّه و ابراهيم به دست آنان كشته خواهند شد( مقاتل الطالبيين،
ص .)142 - 141
 .)2 ( 883مروج الذهب  ،...ج  ،4ص .223
 .)3 ( 884خطيب بغدادى ،احمد بن على ،تاريخ بغداد ،ج  ،1ص .67
 .)4 ( 885از نواحى بغداد ،در غرب رود دجله( ر .ك :تاريخ الطبرى ،ج  ،7ص .)648
 .)5 ( 886فرج المهموم فى تاريخ علماء النجوم ،ج  ،2ص .211

بنا بر نقل بالذرى ،منصور براى مبارزه با بنى اميّه ،به عبد اهلل بن معاويه طالبى پيوست و قبل از آن با نوبخت مالقات كرده،
سرانجام كار خود را جويا شد .نوبخت به وى اطمينان داد كه پادشاه عرب خواهد شد ،گرچه در اين سفر با ناماليماتى همراه
است.
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كهولت سن نوبخت ،مانع از به انجام رساندن وظايف حكومتى توسط او شد .از اينرو،
ص183 :
وظايف خود را به فرمان منصور بر عهده يگانه فرزندش ابو سهل نهاد .نام وى از نامهاى طوالنى ايرانى بود كه به سختى تلفظ

مىشد 888.منصور براى رهايى از دشوارى تلفّظ ،كنيه ابو سهل را كه به آسانى تلفظ مىشد و مفهوم راحتى را مىرساند ،براى
او انتخاب كرد.
مشهور شدن او به اين كنيه ،سبب فراموشى نام اصلى وى شد ،به گونهاى كه معاصران وى نيز نام اصلى او را نمىدانستند.

به تدريج ،ابو سهل از ندي مان منصور شد و تا سال وفات خليفه ،در خدمت او بود و وى را در آخرين حجّى كه منصور در آن

وفات يافت ،همراهى كرد 889.وى مانند پدرش از منجّمان و مترجمان سرشناس ايرانى بود و بسيارى از كتابهاى نجوم را از
پهلوى به عربى برگرداند.

حاجى خليفه ،به نظم درآوردن كليله و دمن ه را به وى نسبت داده و افزوده است كه عبد اهلل بن هالل اهوازى ،آن را در دوره
خالفت مهدى براى يحيى برمكى از فارسى به عربى برگرداند و ابو سهل بن نوبخت نيز آن را براى يحيى به نظم درآورد.
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 .)6 ( 887بالذرى ،احمد بن يحيى ،أنساب األشراف ،ج  ،4ص  .183بالذرى افزوده است كه منصور از طرف عبد اهلل بن معاويه ،كارگزار ايذج( ايذه) اهواز شد.
سليمان بن حبيب مهلب كارگزار عبد اهلل بن عمر بن عبد العزيز ،وى را دستگير و در اهواز زندانى كرد .منصور با وساطت سفيان بن معاويه و يزيد بن حاتم ،آزاد
شد و مخفيانه به حميمه رفت( ر .ك :فرج المهموم فى تاريخ علماء النجوم ،ص .)211
 .)1 ( 888نام وى را« خرشاذ ماه طيماذاه مابازارد باد خسروانشاه» گفتهاند .برخى احتمال دادهاند نام اصلى وى« خرداذ ماه طير ماهان مايازارد باذ خسروانشاه»
بوده است و آن را چنين معنا كردهاند «:مولود خردادماه ،سومين ماه فارسيان ،فرزند تيرماه ،چهارمين ماه فارسيان ،امير مؤمنان آزردهخاطر نگردد» (.ر .ك:
نوبختى ،حسن بن موسى ،فرق الشيعة ،ص ج) .نجاشى ،نام وى را« طيماوث» آورده است( نجاشى ،احمد بن على ،رجال النجاشى ،ص .)417
زرياب خوبى نيز درباره اين نام ،تحليلى دارد كه با فرهنگ نامگذارى در ميان فارسيان ،سازگارتر است .وى گفته است كه نامى به اين طوالنىاى در ميان ايرانيان
سابقه ندارد .او به تقليد عربها نام خود و پدرانش را آورده است.
از اينرو ،نام وى« خرشاذ» و نام پدر او« طيماذ» بوده و احتمال داده است كه به دليل ستارهشناس بودن و پيشگويى احوال مردم از روى حركت ستارگان ،به اين
لقب شهره شده است( ر .ك :دائرة المعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،2ص  «:178آل نوبخت»).
 .)2 ( 889تاريخ الحكماء ،ص .588
 .)3 ( 891حاجى خليفه ،مصطفى بن عبد اهلل ،كشف الظنون عن أسامى الكتب و الفنون ،ج  ،2ص .429 - 428

فرزندان ابو سهل نيز از فرهيختگان ،منجّمان ،شاعران و راويان اشعار ابو نواس به شمار مىرفتند .ارتباط آنان با ابو نواس (م
 ،)198بسيار صميمانه بود و در نهايت ،به تيرگى منجر شد .احتماال مواضع شيعى نوبختيان و مواضع ضدّ شيعى ابو نواس ،از
عوامل اصلى تيرگى روابط آنان باشد .در اثر تيرگى روابط آنان بود كه هجوگويىهاى شاعر گزندهزبان عرب ،موقعيت
اجتماعى آنان را آسيبپذير كرد .اين تيرگى تا جايى ادامه يافت كه دشمنان آل نوبخت ،مرگ ابو نواس را به اينان نسبت
دادند.
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برخى انتشار شعرى منتسب به ابو نواس را كه در آن ،امام على (ع) و شيعيان ايشان هجو شده بودند ،موجب خشم نوبختيان
و در نهايت ،مسموم كردن ابو نواس مىدانند .عدّهاى
ص184 :
ديگر اعتقاد دارند ابو نواس ،ضمن شعرى اسماعيل بن ابى سهل را هجو كرد و او را «رافضى» و «بخيل» خواند .اسماعيل با
آگاهى از اين سروده ،مقدّمات مرگ وى را فراهم آورد .برخى ديگر ،مرگ ابو نواس را نتيجه قصيده هجائيه وى بر ضدّ على
بن ابى سهل دانستهاند و معتقدند ابو نواس در اثر ضرب و شتم على ،درگذشت.
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گرچه انتساب مرگ ابو نواس به نوبختيان ،مورد ترديد و انكار است؛ ولى به استناد همين گزارشها مىتوان مواضع دينى-
سياسى و عامل تيرگى روابط آنان را تبيين كرد .آنچه موجب ترديد در صحّت انتساب مرگ ابو نواس به آل نوبخت است
اينكه آنان با وجود تيرگى روابط ،حقّ سابقه دوستى را فراموش نكرده ،در كفن و دفن وى بر يكديگر پيشى گرفتند و به اين
كار ،افتخار كردند .افزون بر اين ،در رثاى وى اشعارى سرودند و اشعار وى را كه در معرض نابودى بود ،جمعآورى كرده ،در
اختيار افرادى گذاردند كه درصدد تدوين اشعار ابو نواس برآمده بودند .حمزه اصفهانى ،بيشتر اشعار ابو نواس را مستقيما از
نوبختيان و مقدارى را نيز به راهنمايى آنان از مهلهل بن يموت (م  334ق) گرفت و شرح نفيسى بر ديوان وى نوشت.
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 .3مذهب نوبختيان
نوبخت ،پيش از اسالم آوردن بر آيين زردشت بود و به دست منصور ،دومين خليفه عبّاسى ،اسالم آورد؛ امّا آگاهى دقيقى از
چگونگى گرايش وى و فرزندانش به مذهب شيعه وجود ندارد؛ ليكن اسالمپذيرى آنان در ابتدا ،بايد با سياستهاى مذهبى
حكومت عبّاسى هماهنگ باشد .شايد بتوان احتمال داد از آنجايى كه عبّاسيان ،مردم را به اهل بيت (ع) دعوت مىكردند و
ادّعاى تشيّع داشتند ،نوبخت و فرزندان وى از ابتدا با تفكّر شيعه ،آشنا شده بودند و هنگامى كه عبّاسيان از تشيّع به تسنن،
تغيير مذهب دادند ،آنان در حوزه انديشه ،از حكومت فاصله گرفتند و تفكّر شيعى خود را حفظ كردند .پيش از اين تغيير،
 .)4 ( 891آل نوبخت ،ص .23 - 22
 .)1 ( 892همان.
 .)2 ( 893همان ،ص  .23درباره ابو نواس و ارتباط وى با خاندان نوبختى ،ر .ك :آذرنوش ،آذرتاش ،دائرة المعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،6ص  347 ،341و «:351
ابو نواس».

جدايى ميان علويان و عبّاسيان در جامعه ،محسوس نبود .مسعودى در وصف منصور ،وى را نخستين فردى دانسته است كه
ميان بنى عبّاس و آل ابو طالب ،تفرقه افكند 894.افزون بر اين ،تمايل ايرانيان به اهل بيت (ع) ،به عنوان يك اصل ،درخور

توجّه است .آنان پس از حادثه كربال ،از بدنه حكومت اموى و بعدها از عبّاسيان جدا شدند.
ص185 :
شاهد اين ادّعا را ،پرسشهايى دانسته اند كه محمّد و هارون ،دو تن از فرزندان ابو سهل نوبختى ،از امام صادق (ع) درباره علم
نجوم و استخراج احكام براساس آن داشتند .امام در پاسخ آنان فرمود« :در صورتى كه با توحيد الهى منافات نداشته باشد،
اشكال ندارد».
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گويا معروف بودن اين خاندان به تشيّع و دفاع آنان از تفكّر شيعى ،در طول چند قرن ،موجب شده تا درباره آغاز گرايش اين
خاندان به مذهب شيعه ،سخنى گفته نشود.
سيّد محسن امين با اينكه تمام افراد اين خاندان را شيعه مىداند ،درباره تشيّع نوبخت و فرزندش ابو سهل ،ترديد جدّى دارد.
وى مىگويد :عالوه بر اينكه شاهدى بر تشيّع اين دو ،نفر وجود ندارد ،در خدمت منصور بودن ،خالف آن را نشان مىدهد.
مىدهد.
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عملكرد نوبخت در زمان قيام ابراهيم بن عبد اهلل ،قتيل باخمرا ،گفتار امين را تقويت مىكند؛ زيرا منصور ،خود را شكست
خورده مىدانست و آماده عقبنشينى و فرار به رى بود .نوبخت ،نزد او رفت و با پيشگويى پيروزى بر ابراهيم ،وى را از
فرار ،بازداشت .نوبخت براى اطمينان بخشيدن به منصور ،جان خود را مرهون اين پيشگويى قرار داد و افزود« :مرا در كنار
خود ،نگهدار تا در صورتى كه خالف گفتارم اثبات شد ،محكوم به مرگ باشم» .در همين حال ،خبر شكست ابراهيم و كشته
شدن او رسيد.
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در پاسخ مى توان گفت كه در خدمت خليفه بودن ،شاهدى بر عدم تشيّع آنان نيست؛ زيرا مجموعه افراد اين خاندان ،در سطح
عالى حكومتى و به ظاهر در خدمت خلفا بوده اند و در اين صورت ،بايد همه نوبختيان را غيرشيعى دانست ،در حالىكه شيخ
مفيد -كه بنيان علمى خود را از نوبختيان گرفته است -اين خاندان را بدون اينكه فردى را استثنا كند ،شيعى خوانده است.
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ابن نديم نيز تصريح كرده است كه نوبختيان به واليت امام على (ع) و فرزندانش شناخته مىشوند 899و ابن طاووس ،آنان را

 .)3 ( 894مروج الذهب  ،...ج  ،4ص .222
 .)1 ( 895ر .ك :فرج المهموم فى تاريخ علماء النجوم ،ص .111
 .)2 ( 896أعيان الشيعة ،ج  ،2ص .94
 .)3 ( 897تاريخ الطبرى ،ج  ،7ص 648؛ فرج المهموم فى تاريخ علماء النجوم ،ص .211
 .)4 ( 898المسائل السروية ،ص .58
 .)5 ( 899ابن نديم ،محمد بن اسحاق ،الفهرست ،ص .225

از سرشناسان طايفه بر حق مىشمرد 911.ماسينيون نيز در تحليلى از نوبختيان ،آنان را افرادى معرّفى كرده كه از صميم دل،
خالفت را شايسته عبّاسيان نمىدانستند؛ ولى آنچنان خليفه را زير نفوذ فكرى خود درآورده بودند كه گاهى خليفه ،در بر حق
بودن خود ،ترديد مىكرد.

911

ص186 :
 .4جايگاه علمى -اجتماعى نوبختيان
 .4 -1تعامل فكرى فرهنگى نوبختيان با ديگر خاندانهاى شيعه
ارتباط خاندانهاى شيعى نوبختى ،اشعرى و آل بابويه با يكديگر در گسترش فرهنگ شيعه و مبارزه با انحرافات فكرى قابل
توجّه است .ارتباط اين خاندانها ،در واقع ،بخشى از ارتباط دو حوزه شيعى بغداد و قم را ترسيم مىكند .از مجموع گزارشها،
مرجعيت و اعتبار علمى حوزه قم و خاندان بابويه و اشعرى دانسته مىشود .حسين بن روح ،با درك اين واقعيت ،قم را
محترم مىشمرد .احتماال ،ملقّب شدن نوبختى به «قمى» ،بيانگر شدّت عالقه و ارتباط وى با قم و علماى آن است .از طرفى
نيز علماى قم ،به رهبرى خاندان نوبختى ،نيابت آنان از سوى امام قائم (عج) و رهبرى شيعه ،اعتراف داشتند.
در توضيح اين ارتباط گفته مىشود هنگامى كه حسين بن روح ،كتابى در فقه به نام التأديب تأليف كرد ،آن را براى ارزيابى و
اظهارنظر به حوزه حديثى قم فرستاد و از علماى آنجا خواست تا مواردى را كه برخالف نظر آنان است ،يادآور شوند .علماى
قم ،پس از ارزيابى محتواى كتاب ،آن را جز يك مورد ،تأييد كرده ،نزد وى بازفرستادند.
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مكاتبات ميان بزرگان اين دو خاندان ،روزافزون بود .به عنوان مثال ،على بن بابويه (پدر شيخ صدوق) در نامهاى كه به نايب
سوم حضرت حجّت نوشت ،يادآور شد كه از وى فرزند به وجود نمىآيد .او در اين نامه ،خواستار دعاى حضرت حجت
(عج) شد .در پاسخ نامه آمد كه او در آينده از همسر ديگرى ،داراى دو فرزند فقيه مىشود .مىگويند :محمّد (شيخ صدوق) و
حسين (برادر شيخ صدوق) با دعاى حضرت به دنيا آمدند .از اينرو ،افتخار علمى خاندان بابويه را مرهون دعاى خير آن
حضرت مىدانند.
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ابن بابويه در ماجراى حمله قرمطيان به حاجيان خانه خدا به سال  317ق ،دو نامه به شرح زير به حسين بن روح نوشت .در
نامه نخست ،خواهان اجازه نوبختى از امام براى سفر حجّ خود شد .امام در پاسخ به اين نامه ،وى را از سفر حج ،نهى كرد.
ابن بابويه پس از دريافت پاسخ ،نامه ديگرى به نوبختى نوشت و يادآور شد كه وى نذر كرده تا در سال جارى به حج برود.

 .)6 ( 911فرج المهموم فى تاريخ علماء النجوم ،ص .39
 .)7 ( 911ر .ك :ماسينيون ،لوئى ،قوس زندگى حالج ،ص .56
 .)1 ( 912طوسى ،الغيبة ،ص .241
 .)2 ( 913صدوق ،محمّد بن على ،المقنع ،ص 5؛ رجال النجاشى ،ص .261

در اين صورت ،آيا عمل نكردن به نذر ،جايز است؟ در پاسخ نامه دوم آمده است كه با فرض ناچارى ،همراه با آخرين
كاروان حاجيان ،همراه شود .در اين سال ،كاروانهاى
ص187 :
حاجيان ،گرفتار فتنه قرمطيان شده ،اموالشان غارت شد و برخى از آنان نيز كشته شدند.
كاروانى كه از آسيب قرمطيان در امان ماند ،آخرين كاروان بود كه على بن بابويه همراه آن بود.
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نامه قمىها به حسين بن روح ،بيانگر گسترش و عمق رابطه دو حوزه شيعه است و نشان مىدهد كه اين دو حوزه ،در عين
حالى كه به لحاظ شيوه استدالل ،باهم مخالف بودند ،در مسائل اساسى ،يكديگر را تأييد مىكردند.
در گزارش ديگرى آمده است كه قمىها در نامه اى ،ترديد و نگرانى خود را از پاسخهاى صادرشده از بغداد ،اظهار كردند.
ترديد آنان از آنرو بود كه احتمال مىدادند برخى از نامهها را شلمغانى به نام نوبختى صادر كرده باشد .نوبختى در پاسخنامه
آنان ،با اعالم انزجار از شلمغانى و نفرين در حقّ او ،نوشت كه نامهها را خودش پاسخ مىدهد 915.از اين پاسخ ،معلوم

مىشود كه وى ،عالوه بر اينكه واسطه ميان مردم و امام زمان (عج) بوده است ،گاهى براساس استنباط و اجتهاد خود نيز به
مسائل شرعى پاسخ مىداده است.
نمونه ديگرى از همكارى اين دو حوزه را بايد در مبارزه با غلو و انحرافات فكرى جستجو كرد .ابو سهل نوبختى در بغداد و

ابن بابويه در قم ،همزمان با منصور حلّاج مبارزه كرده ،وى را از آن دو شهر ،بيرون كردند 916.صدوق در مبارزه با غلو ،كتاب

إبطال الغلو و التقصير و اسماعيل بن على نوبختى ،كتاب الرد على الغالة را تأليف كرد.
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دست كم دو نفر از بزرگان علماى قم ،در عصر شيخ مفيد ،به حوزه بغداد رفته و در آنجا تدريس كردهاند .ابو القاسم ابن قولويه
در بغداد ،كرسى تدريس داشت و نجاشى از شاگردان وى بود .محدّث معروف شيعه ،شيخ صدوق نيز در ايّام جوانى در
سالهاى  352و  355ق ،به بغداد رفت و درباره مسائل مختلفى ،از جمله برخى مسائل شرعى به وجود آمده در آن زمان،
گفتگو كرد .مهارت وى در علوم دينى به اندازهاى بود كه شيوخ و محدّثان بغداد براى دانشاندوزى در حلقه درس وى حاضر
مىشدند .مفيد نيز در شمار شاگردان صدوق بوده است.
به خوبى معلوم نيست هدف اصلى شيوخ قم از سفر به بغداد ،چه بوده ،امّا بعيد نيست كه آنان براى گفتمانى به منظور
جلوگيرى از عقلگرايى افراطى متكلمان بغداد و در نتيجه،
 .)1 ( 914طوسى ،الغيبة ،ص .196
 .)2 ( 915همان ،ص .373
 .)3 ( 916درباره زندگى حالج ،ر .ك :تاريخ بغداد ،ج  ،8ص .141 - 112
 .)4 ( 917رجال النجاشى ،ص  32و .329

ص188 :
نزديكى دو حوزه عقلگراى بغداد و حديثگراى قم به بغداد رفته باشند .آنان در بغداد ،افزون بر تدريس و طرح پرسشهاى

شرعى ،با دانشمندان ديگر فرق اسالمى نيز مناظرات علمى داشتند 918.بههرحال ،مكتب سومى از درون تعارض و درعينحال

تعامل دو مكتب قم و بغداد ،به وجود آمد .شيخ مفيد ،بنيانگذار اين مكتب است .او با اينكه در استداللها ،به عقل توجّه
خاصّى داشت ،از دانش اهل بيت (ع) نيز بهره برد و مكتبى جامع امتيازات هر دو مكتب به وجود آورد .اين مكتب با
شاگردانى چون سيّد مرتضى ،نجاشى و شيخ طوسى ،رونق بيشترى يافت .از اينرو ،به نظر مىرسد وى كتاب أوائل المقاالت
را با تكيه بر احاديث اهل بيت (ع) به منظور تعديل متكلّمان بغداد ،و كتابهاى تصحيح االعتقاد و مقابس األنوار فى الردّ على
أهل األخبار را در نقد اعتقادات شيخ صدوق و مكتب قم تأليف كرده باشد.

919

حسين بن على بن موسى بن بابويه قمى از حسين بن روح نوبختى روايت نقل كرده است 911.گزارش راوندى نيز از ارتباط
مردم كوفه با ابن روح ،حكايت دارد .او از زنى خبر داده كه در اثر اختالفات زناشويى و قهر از شوهر به خانه پدرش رفته
بود .شوهر ،براى برگشت همسرش به بغداد رفته ،از حسين بن روح يارى خواست .ابن روح از وى خواست تا در اين
خصوص ،نامهاى بنويسد .او در نامه به نوشتن نام خود و پدرش اكتفا كرد .در مراجعه بعدى ،زير نامه مرد كوفى نوشته شده
بود« :به زودى اختالف آن دو اصالح خواهد شد».
 .4 -2نقش خاندان نوبختى در گسترش فرهنگ اسالمى
افراد اين خاندان با اينكه در علوم مختلفى صاحبنظر بودند 911،ولى به لحاظ رواج فلسفه و كالم در حوزه بغداد ،بيشتر به
علوم عقلى روى آورده ،كتابهايى در نجوم و فلسفه تأليف كرده يا به عربى ترجمه كردند .ذهن رياضى ،فلسفى و كالمى كه
آنان را بيشتر به حوزه مسائل عقلى مىكشاند ،موجب شد تا كمتر به فقه و حديث بپردازند .از اينرو ،در حوزه مباحث فقهى
و رجالى از آنان اثر چندانى وجود ندارد و در برخى موضوعات فرعى با ديگر
ص189 :

 .)1 ( 918همان ،ص .16
 .)2 ( 919همان ،ص  .411شيخ مفيد در مبارزه با مكتب قم و شيخ صدوق گفته است :ابو جعفر آنچه مىشنود ،روايت مىكند و آنچه حفظ كرده ،نقل مىكند و در
اين خصوص ،هيچ ضمانتى را بر عهده نمىگيرد .اصحاب حديث ،در آنچه روايت مىكنند ،فكر و نظرى ندارند .از اينرو ،اخبار آنان مختلط است( مفيد ،محمد بن
محمد بن نعمان ،المسائل السروية ،ص .)73
 .)3 ( 911صدر ،سيّد حسن؛ تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم ،ص .325
 .)4 ( 911ر .ك :تاريخ الحكماء ،ص .227

متكلّمان ،فقيهان و محدّثان امامى مذهب ،اختالفنظرهايى داشتهاند.

912

آنان از پيشگامان علم كالم در شيعه اند و عالوه بر اينكه فرمانهاى دينى و شعائر مذهبى را محترم مىشمردند ،مىكوشيدند تا
مسلمانان مسائل دينى را با ذهن فلسفى مطالعه كنند.
انديشه كالمى ايشان ،ايجاب مىكرد كه در مباحث حديثپژوهى ،بهطور مستقل ،وارد نشوند و تنها در حدّ تأييد بر اثبات
مسائل عقلى ،از حديث ،كمك بگيرند .از اينرو ،نام آنان در شمار محدّثان و فقيهان عالىرتبه شيعى قرار نگرفت و تأثير
چندانى هم در حوزه فقه و حديث شيعه نداشتند .نام كتابهاى برجا مانده از اين خاندان و فقدان نام آنان در سلسله اسناد
احاديث ،مبيّن اين ادّعاست.
رونق ادبى بغداد و برترى آن در اين زمينه ،كمك شايانى به نبوغ ادبى اين خاندان داشت.
بيشتر آنان در صنعت ترجمه شركت داشتند 913و به شعر و ادبيات ،شهره شده ،توانستند لطافت ادبيات را با انديشههاى فلسفى
و سياسى درآميزند .اگرچه ديوان شعرى از آنان برجا نمانده؛ ولى در منابع ،به نام برخى صاحبان ديوان اين خاندان و حجم
اشعار آنان ،به شرح زير اشاره شده است:
احمد بن عبد اهلل نوبختى ،در يكصد برگه.

914

سليمان بن ابى سهل بن نوبخت ،در پنجاه برگه.
ابو الحسن على بن احمد.

915

916

ابو الحسين على بن عبّاس ،در يكصد برگه.
على بن الحسين نوبختى ،در يكصد برگه.

917

918

 .)1 ( 912ر .ك :المسائل السروية ،ص  .58اختالف نظر ميان متكلّمان و از سويى ميان متكلّمان ،محدّثان و فقيهان ،حتّى در عصر زندگانى امامان ،به اندازهاى شديد
بود كه گا هى جز اصل امامت ،همه اصول يكديگر را نقد كرده ،حتّى يكديگر را تكفير مىكردند .طوسى ،رابطه محمّد بن خليل و هشام بن حكم و مواردى از اين
قبيل را نشان داده است .براى نمونه ،ر .ك :الفهرست ،طوسى ،ص 217؛ اختيار معرفة الرجال ،ص 497 - 486؛ مدرّسى ،حسين ،مقدّمهاى بر فقه شيعه ،ص .32
 .)2 ( 913الفهرست ،ابن نديم ،ص .315
 .)3 ( 914همان ،ص .194
 .)4 ( 915همان ،ص .192
 .)5 ( 916ابن خلّكان ،دو ديوان بزرگ و كوچك براى وى ياد كرده و حاجى خليفه ،ديوان وى را كمحجم وصف كرده است( ابن خلّكان ،وفيات األعيان ،ج  ،3ص
382؛ كشف الظنون عن أسامى الكتب و الفنون ،ج  ،1ص 586؛ الذريعة إلى تصانيف الشيعة ،ج  ،9ص .)32
 .)6 ( 917الذريعة الى تصانيف الشيعه ،ج  ،9ص .32

توجّه بيش از حدّ اين خاندان به انديشههاى كالمى و سياسى ،آنان را از عالقه به ادبيات و اديبان ،باز نداشت .از اينرو بود
كه از شاعران بزرگى مانند ابو نواس ،بحترى و ابن الرومى
ص191 :
حمايت كرده با آنان همنشين شدند و آثار آنان را به آيندگان رساندند و شاعران عربزبان ،همواره از خوان نعمتشان بهرهمند

بودند 919.آنان با وجود تيرگى روابطشان با ابو نواس ،اشعار وى را روايت كرده ،در حفظ آن كوشيدند و در اختيار ديگران
قرار دادند.

مسائل علمى مانند تأليف ،تدريس ،ترجمه و مناظرات كالمى ،آنان را از خدمات سياسى -اجتماعى بازنداشت و عموما در
دربار عبّاسيان ،همنشين خليفه و داراى مناصب ادارى بودند .آنان ،گرچه از اساس با حكومت عبّاسى مخالف بودند ،با حفظ
و رعايت شديد نكات امنيتى ،تدابيرى انديشيدند تا در سطح بااليى در دربار عبّاسيان نفوذ كرده ،به تشيّع خدمت كنند.

921

آنچه قابل دقّت و بررسى بيشتر است ،اينكه آنان در عصر تشتّت مذهبى و پيدايى فرقههاى فكرى -سياسى متعدّد مىزيستند.
باوجوداين ،از زمان امام باقر (ع) كه تفكّر شيعى در اين خاندان راه يافته است ،هيچ گزارشى از اختالفهاى مذهبى در اين
خاندان وجود ندارد .اتّحاد مذهبى در اين خاندان ،با اتّحاد سياسى درهم آميخت ،به گونهاى كه در مجموع ،داراى يك شيوه
سياسى و آنهم ،جانبدارى ظاهرى از حكومت عبّاسى بودند.

921

اقبال آشتيانى ،نوبختيان را در عرصه فكر و فرهنگ ،به شش طبقه تقسيم كرده است:
 .1مترجمان كتابهاى فارسى پهلوى به عربى و منجّمان ،مانند نوبخت و پسرش ابو سهل و ديگران؛
 .2متكلّمان امامىمذهب ،مانند ابو اسحاق ابراهيم ،ابو سهل اسماعيل و ابو محمّد نوبختى؛
 .3ياران و خواصّ امامان شيعه ،مانند :يعقوب بن اسحاق ،اسحاق بن اسماعيل و حسين بن روح؛
 .4اديبان و راويان اشعار ،مانند اسماعيل بن ابى سهل و ابو الحسين على؛
 .5كاتبان و منشيان ،مانند ابو جعفر محمّد بن على و ابو يعقوب اسحاق؛

 .)7 ( 918الفهرست ،ابن نديم ،ص .193
 .)1 ( 919درباره ارتباط ابن رومى با آل نوبخت ،ر .ك :مروج الذهب  ،...ج  ،4ص 195؛ جاحظ ،عمر بن بحر ،البخالء ،ج  ،1ص .125
 .)2 ( 921ر .ك :قوس زندگى حالج ،ص .56
 .)3 ( 921ر .ك :فرق الشيعة ،ص« ز».

 .6عالمان اخبار امامى ،مانند ابن كبريا و ابو محمّد حسن بن حسين.

922

ص191 :
 .4 -3انديشههاى نوبختيان و تأثير آنها بر انديشههاى شيعه
راهكارهاى زيادى براى ارزيابى نقش و تأثير تفكّر ،نويسنده يا كتاب در دورههاى بعد وجود دارد كه شايعترين آنها استفاده
صاحبنظران دورههاى بعد و حتّى ارزشپذيرى نقد آنهاست.
درباره تأثير نوبختيان ،بيان همين نكته كافى است كه بنا بر گفته نجاشى ،كتاب التنبيه اسماعيل بن على در دورههاى بعد ،از
متون درسى حوزه كالم قرار گرفته است ،شيخ مفيد ،آن را تدريس مىكرد و در تأليفات خود ،از آن بهره مىگرفت و در
مواردى نيز عقايد آنان را نقد مىكرد .نجاشى در شمار افرادى است كه براى فراگيرى آن كتاب ،در درس شيخ مفيد شركت
مىكرد .ابن بابويه ،بخشى از اين كتاب را در كتاب كمال الدين خود ،نقل كرده است.

923

از اينرو ،مىتوان گفت كه نوبختيان ،بر دو مكتب مهم حديثگراى قم و عقلگراى بغداد تأثير گذاشتهاند .از شرحهاى نوشته
شده بر كتاب ياقوت نوبختى (ابو قاسم ابراهيم) دانسته مىشود كه اين كتاب ،متن درسى بوده و علّامه حلّى آن را تدريس
مىكرده است و سيّد عميد ،آن را نزد علّامه حلّى خوانده است.

924

نوشتههاى شيخ مفيد ،از بهترين منابعى است كه عقايد نوبختيان را در مسائل اصول دين و مذهب ،بررسى كرده است .وى،
عالوه بر تبيين آراى خود ،به مقايسه آنها با آراى نوبختيان و ديگر شيعيان ،معتزله و اهل حديث پرداخته و تأثيرگذارى
فرقهها و نحلههاى فكرى را بر يكديگر ،بيان كرده است .او به اين منظور ،كتاب أوائل المقاالت را نوشت و در مقدّمه آن،
يادآور شد كه با بررسى وجوه افتراق شيعه و معتزله در اين كتاب ،عدليه شيعه را از عدليه معتزله متمايز كرده است .مفيد
تصريح كرده كه اين كتاب ،مبناى مورد اعتمادى براى آزمودن اعتقادات فرقههاى اسالمى است.
موقعيت زمانى و تشتّت آرا ى دينى به وجود آمده در اثر غيبت امام ،نوبختيان را به اين سو كشاند كه كمتر به نقل توجّه كنند
و در بهرهگيرى از عقل ،در مباحث اصولى ،افراط كنند.
اين موضوع ،خود از زمينههاى اصلى اختالف شيخ مفيد با نوبختيان است .در واقع ،او با اينكه به مسائل عقلى و رويارويى با
اخباريگرى پايبند بود ،سعى داشت با عقلگرايى افراطى ،دورى از قرآن و سنّت ،تساهل در بهرهگيرى از اين دو يا تأويل آنها
براى تطبيق با آراى عقلى و كالمى مبارزه كرده ،با تكيه بر نقل و حديث ،عقلگرايى افراطى را تعديل كند.

 .)4 ( 922خاندان نوبختى ،ص  .3نيز ر .ك :أعيان الشيعة ،ج  ،2ص .94
 .)1 ( 923كمال الدين و تمام النعمة ،ص  .94 - 88در اين بخش به پرسشهايى درباره امامت منصوص و غيبت امام ،پاسخ داده شده است.
 .)2 ( 924شهيد اول ،محمد بن مكى ،الدروس الشرعية فى فقه االمامية ،ج  ،1ص .21

ص192 :
از اينرو ،شيخ مفيد ،ضمن احت رام به نوبختيان ،برخى آراى ايشان را ابطال كرد و در مواردى نيز نتيجه استدالل آنان را

پذيرفت ،ولى شيوه و مقدّمات استدالل آنان را رد نمود 925.با اين حال ،وى با تعريف شيعه و اعتزال 926و بررسى اصول

فكرى هريك ،درصدد برآمد تا نوبختيان را از اتّهام اعتزالگرايى رهايى بخشد.
بررسى انديشههاى نوبختيان و نوع اختالف آنها با آراى شيخ مفيد ،فرصت ديگرى مىطلبد؛ ولى الزم است دستكم به برخى
ديدگاههاى كالمى نوبختيان اشاره شود .آنان در موضوعات گوناگون كالمى ،كتاب تأليف كرده ،به تبيين آراى خود پرداختند.
مفيد ،آراى آنان را بيشتر در موضوع امامت ،نقل كرده و اين ،نشاندهنده اين نكته است كه اصلىترين دغدغه ذهنى آنان و
محورىترين بحث كالمى آنان ،مسئله امامت بوده است.
 .5امامت در نگاه نوبختيان
 .5 -1منصب امامت
نوبختيان ،منصب امامت را براساس استحقاق تبيين مىكنند .آنان و برخى ديگر از فالسفه ،معتقدند كه ويژگىهاى اكتسابى
انبيا و امامان سبب مى شود تا خداوند ،آنان را براساس حكمت برگزيند ،وگرنه بايد بدون هيچ دليلى معتقد به ترجيح آنان بر

ساير مردم باشيم 927.از اينرو ،آنان شايسته مقام نبوّت و امامتاند .شيخ مفيد با اين ديدگاه مخالفت كرده و اين دو منصب را
از باب تفضّل الهى دانسته است .وى ،اين عقيده را به معتقدان به تناسخ ارواح
ص193 :

 .)1 ( 925شيخ ابراهيم زنجانى در تعليقه خود بر كتاب أوائل المقاالت ،برخى از اختالف نظرهاى شيخ مفيد با نوبختيان را محصول روشن نبودن محلّ نزاع دانسته
است و با تبيين آراى هريك ،به اين نتيجه رسيده كه در واقع ،اختالف نظرى ميان آنان نبوده است( ر .ك :أوائل المقاالت ،ص  319 - 317و  311و .)337
 .)2 ( 926مفيد ،اعتقاد به امامت بالفصل امام على( ع)  ،پيروى از آن حضرت از روى اعتقاد و نفى حكومت خلفاى پيش از ايشان را شاخصه اصلى تشيّع دانسته و
افزوده اس ت كه باوجوداين تعريف ،اگر فردى با داشتن چنين نظرى ،به مسائلى اعتقاد داشته باشد كه بيشتر شيعيان آن را رد كردهاند ،باز شيعه خوانده مىشود .به
عنوان نمونه ،هشام بن حكم ،از شيعيانى است كه در موضوع نامها و معانى صفات الهى با تمام شيعيان ،اختالفنظر دارد.
او مالك معتزلى بودن را اعتقاد به اصل« المنزلة بين المنزلتين» دانسته است .واصل بن عطا براساس همين اصل ،از حلقه درس حسن بصرى فاصله گرفت .اگر
فردى با اعتقاد به اين اصل ،با همه معتزله مخالفت كند ،باز معتزلى شمرده مىشود .براى مثال ،ضرار بن عمر با اينكه در مسئله« مخلوق» و« ماهيت» عقيدهاى
برخالف نظر همه معتزليان دارد ،معتزلى شمرده مىشود( أوائل المقاالت ،ص .)38 - 34
927

(  .)3ابن ابى الحديد ،ذيل اين كالم امام على( ع) كه قريش از روى ظلم ،حقّ ايشان را غصب كرده ،مطلبى آورده و تعجّب كرده است كه چرا مرتضى و

متكلّمان پيش از وى( مانند نوبختيان و ابن بابويه) به آن در كتابهاى خود استناد نكردهاند( شرح نهج البالغة ،ج  ،11ص .)287 - 286

نيز نسبت داده و در اين زمينه ،اعتقاد ابن بابويه را به احاديثى كه وجود روح را قبل از جسد بيان مىكنند ،نقد كرده و آنها را
زمينهساز مذهب «تناسخ» دانسته است.

928

 .5 -2منكر امامت
فسق يا كفر مخالف اهل بيت (ع) از مسائل مهم كالمى فقه شيعه است .نوبختيان اين مسئله را مطرح كردند و فقهاى شيعه از
دير زمان تاكنون ،در كتابهاى فقهى به گفتار آنان ،استناد كردهاند .آنان و برخى از علماى پيشين ،فرقههاى غيرشيعى را
مسلمان نمىدانند .بحرانى به نقل از كتاب ياقوت ،افراد ناصبى و مخالف حضرت امير (ع) را كافر و نجس خوانده و اعتقاد به
كفر آنان را به همه شيعيان نسبت داده است.

929

فقهاى شيعه در دورههاى اخير ،كالم نوبختيان را در اين مسئله ،آوردهاند و با تفسير كفر ،حكم به اسالم و طهارت آنان

دادهاند 931.محقّق اردبيلى ،نقل ديگرى از نوبختى و عدّهاى از فقها آورده است كه مخالف على (ع) در آتش جهنّم ،جاويدان
نخواهد بود؛ زيرا كفر وى به گونهاى نيست كه موجب عذاب ،هميشگى باشد .درعينحال ،راهى براى ورود آنان به بهشت نيز
تصوّر نمى شود؛ زيرا ايمانى ندارند كه به موجب آن ،استحقاق پاداش داشته باشند.

931

 .5 -3انتخاب كارگزارن با نصّ امام
اينان معتقدند همانگونه كه شخص امام با نص انتخاب مىشود ،كارگزاران ائمه (ع) نيز [در زمان حضور و غيبت صغرا] با
نص انتخاب مىشوند.
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ص194 :
 .5 -4علم امام

 .)1 ( 928أوائل المقاالت ،ص  171 - 168 ،64 - 63و  .319 - 317شيخ صدوق ،روايات مربوط را در كتاب االعتقادات( ص  ،)48آورده و شيخ مفيد ،آنها را در
كتاب تصحيح االعتقاد( ص  )87 - 81نقد كرده است .در اين زمينه ،ر .ك:
المسائل السروية ،ص 54 - 37؛ بحار األنوار ،ج  ،14ص  (428كتاب السماء و العالم).
 .)2 ( 929بحرانى ،يوسف ،حدائق الناضرة ،ج  ،5ص  .175نيز ر .ك :الدروس الشرعية فى فقه االمامية ،ج  ،2ص  «:272جعل إبن نوبخت الشيعة هم المسلمون»؛
نراقى [،ملّا] احمد ،مستند الشيعة ،ج  ،1ص  «:35دافعوا النص كفرة عند جمهور أصحابنا».
931

(  .)3ر .ك :نجفى ،محمّد حسن ،جواهر الكالم ،ج  ،6ص 62؛ انصارى ،الطهارة ،ص 352؛ حكيم ،سيد محسن ،مستمسك عروة الوثقى ،ج  ،1ص 392؛

خمينى ،سيد روح اهلل ،كتاب الطهارة ،ج  ،3ص 318 - 317؛ گلپايگانى ،سيّد محمد رضا ،كتاب الطهارة ،ج  ،1ص 314؛ همو ،نتايج األفكار فى نجاسه الكفار ،ج ،1
ص .229
 .)4 ( 931اردبيلى ،احمد ،مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشاد و األذهان ،ج  ،3ص .221
 .)5 ( 932أوائل المقاالت ،ص  66 - 65و  .311نيز ،ر .ك :حلّى ،حسن بن يوسف ،أنوار الملكوت فى شرح الياقوت ،ص .219

گستردگى علم امام ،از موضوعاتى است كه مورد اختالف متكلّمان امامى مذهب است.
شيخ مفيد معتقد است كه علم امام به لغات ،صنايع و فنون گوناگون ،نه ممتنع است و نه وجوب عقلى دارد .از اينرو ،در
صورتى كه روا يات صحيحى در اين خصوص وجود داشته باشد ،گستردگى علم امام را از طريق نقل ،خواهيم پذيرفت؛ ولى
قابل توجّه است كه در صحّت روايات موجود ،ترديد وجود دارد .نوبختيان ،معتقد به وجوب عقلى در گستره علم اماماند و
فرقههاى مفوّضه و غالت نيز با آنان همرأى شدهاند.

933

 .5 -5اعجاز امام
ظهور معجزه و ارائه كارهاى خارق العاده از امامان در ديدگاه شيخ مفيد ،وجوب عقلى ندارد؛ ولى روايات صحيحى ،خبر از
ظهور آنها مىدهد .با اين حال ،نوبختيان از پذيرش اين مطلب ،خوددارى كردهاند .طبيعى است آنان وقتى اعجاز را براى ائمه
اطهار نپذيرند ،براى كارگزاران ،وكيالن و سفيران آنان نيز نخواهند پذيرفت 934.شايد دليل آنان ،همانند دليل معتزله اين باشد
كه ظهور كرامت و معجزه از غير پيامبر خدا (ص) ،موجب ابطال معجزات نبوى باشد.

935

 .5 -6ارتباط امام با فرشتگان
ديدگاه به دست آمده از نوبختيان ،آراى آنان را درباره ارتباط امامان با مالئك ،معلوم مىكند.
ايشان معتقدند كه امام ،نه سخن فرشتگان را مىشنود و نه مىتواند آنان را ببيند .شيخ مفيد،
ص195 :

 .)1 ( 933همان ،ص  67و ص 313؛ االختصاص ،ص .291
 .)2 ( 934همان ،ص .69 - 68
 .)3 ( 935همان ،ص 176؛ أنوار الملكوت فى شرح الياقوت ،ص  .186گويا همه نوبختيان به اين اصل معتقد نبودهاند.
ابو اسحاق ابراهيم نوبختى در كتاب ياقوت ،تصريح كرده است كه ظهور معجزه براى اولياى الهى و امامان ،جايز است( أنوار الملكوت فى شرح الياقوت ،ص .)186
برخى ظهور معجزه براى وكيالن ائمّه را معجزه امام و معجزه امام را معجزه پيامبر خدا مىدانند( أوائل المقاالت ،ص  .314نيز ،ر .ك :مجلسى ،محمد باقر ،بحار
األنوار ،ج  ،7ص  .)364شيخ صدوق نيز اسحاق كاتب نوبختى را در شمار افرادى آورده كه از معجزات امام دوازدهم ،آگاهى داشته است( كمال الدين و تمام
النعمه ،ص  .)442نيز ،ر .ك :مفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،الفصول العشره ،ص .)8
روايت ابن حمزه در اين زمينه چنين است :مالك بن نوبخت از جدّش ابو محمّد نقل كرده كه گرفتار قرض سنگينى بوده است و در اينباره به امام رضا( ع) مراجعه
كرده و حضرت ،مبلغى به او عطا كرده كه بر روى يكى از آنها مقدار و نوع مصرف ،حك شده بود (:ابن حمزه ،محمد بن على طوسى الثاقب فى المناقب ،ص
.)478

نتوانسته است اين نظر را تحمّل كند و بر نوبختيان شوريده و آنان را در رديف كسانى قرار داده است كه از نعمت آشنايى با
اخبار و احاديث ،محروماند و به دليل اينكه دقّت نظر ندارند ،نمىتوانند راه صحيح را بپيمايند.

936

 .5 -7انبيا و امامان پس از رحلت
شيخ مفيد با ديدگاه نوبختيان درباره احوال انبيا و امامان پس از رحلت نيز اختالفنظر دارد.
وى برخالف آنان با استناد به قرآن 937و احاديث ،نتيجه گرفته است كه ايشان پس از رحلت ،با روح و جسم در بهشت
زندگى كرده ،از نعمتهاى الهى برخوردار مىشوند .آنان ،افراد نيكوكار و شيعيان امّت خود را كه از دنيا مىروند ،مالقات كرده،
بشارت مىدهند و با آنان ،برخوردى كريمانه دارند .پيامبر خدا و ائمه اطهار ،با برخوردارى از عنايت الهى ،و نه بهطور
مستقل ،پيوسته از احوال پيروان خود در دنيا باخبرند .آنان همچنين ،كالم زائرانى را مىشنوند كه در حرمهاى مطهّرشان يا از
راههاى دور با ايشان گفتگو مىكنند.

938

 .5 -8ديگر مسائل كالمى
نوبختيان ،برخالف شيخ مفيد معتقد بودند كه قرآن در شكل اضافه و نقصان ،تحريف شده است ،پاداش عملكرد برخى از
مؤمنان در دنيا داده مىشود و در آخرت ،از هرگونه پاداش محروماند ،اعمال خوب و بد يكديگر را جبران مىكنند (تهاتر
اعمال) ،برخى از كافران نيز خداشناس و پيرو فرامين الهىاند و تنها در دنيا ،از پاداش الهى بهرهمندند ،كفر و ايمان از دلها
زايل مى شود و در نتيجه ،اين امكان وجود دارد كه مؤمنى كافر از دنيا برود .از اينرو ،اعتقادى به اصل بىايمانى مؤمنانى كه
سرانجام ،كافر از دنيا رفته باشند ،ندارند.
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ص196 :
 .6فرهيختگان نوبختى
 .6 -1ابو اسحاق اسماعيل بن ابى سهل بن نوبخت

 .)1 ( 936أوائل المقاالت ،ص .71 - 69
 .)2 ( 937آل عمران ،آيه  «i\:171 - 169وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ* فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ
بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ»؛\ Eياسين «i\:25 ،قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ»\.E
 .)3 ( 938اوائل المقاالت ،ص 73 - 72؛ تصحيح االعتقاد ،ص .93 - 91
 .)4 ( 939در خصوص اين موارد ،ر .ك :أوائل المقاالت ،ص .84 - 81

از دانشمندان و بزرگان بغداد و از ياران امام جواد (ع) بود كه درعينحال ،از دوستان و همنشينان ابراهيم فرزند مهدى عبّاسى

شمرده مىشد .او در شمار نوبختيانى است كه ابو نواس ،هجوشان كرده است.941
 .6 -2ابو سهل فضل بن ابى سهل بن نوبخت

از متكلّمان معروف و ستارهشناسان بزرگ عصر هارون بود .او كه تا پيش از سال  193ق زنده بود 941،عالوه بر ترجمه
كتابهاى فارسى به عربى ،تأليفاتى در علم نجوم و كالم داشت.
شايستگى علمى وى ،خليفه را بر آن داشت تا تأسيس دار الحكمه و سپس اداره آن را به او واگذار كند .اداره آن مركز ،پس

از وفات فضل ،بر عهده پسرش واگذاشته شد 942.برخى كتابهاى فضل ،مانند فى المسائلة ،ابتداء األعمال و األعمال المعروف
بالسجل در اختيار ابن طاووس بوده است.

943

 .6 -3عبد اهلل بن ابو سهل بن نوبخت
وى از ستارهشناسان معروف زمان مأمون عبّاسى است .خليفه به وى اعتقادى راسخ داشت و آراى وى را مىپذيرفت .فضل
بن سهل سرخسى ،معروف به «ذو الرياستين» ،در تثبيت تصميم مأمون در واگذارى واليت عهدى به امام رضا (ع) ،تالش كرد
تا زمان مناسب و
ص197 :
خوشيمنى براى بيعت آن حضرت بيابد .عبد اهلل نوبختى از زمان بيعت ،باخبر شد و به قصد آگاهى از انگيزه مأمون ،نامهاى
به وى نوشت و در آن اظهار كرد « :ساعت پيشنهادى ذو الرياستين براى بيعت ،صحيح نيست و به دليل نحس بودن آن

 .)1 ( 941ر .ك :البخالء ،ج  ،1ص .125
 .)2 ( 941كحاله ،عمر رضا ،معجم المؤلفين ،ج  ،8ص .72
 .)3 ( 942الفهرست ،ابن نديم ،ص 333؛ تاريخ الحكماء ،ص 352 - 351؛ تأسيس الشيعة لعلوم االسالم ،ص  362و  .364نيز ،ر .ك :كلبرگ ،اتان ،كتابخانه سيّد بن
طاووس ،ص  .177كنيه ابو سهل در ميان نوبختيان ،زياد است و اين امر ،موجب شده كه برخى مانند دهخدا و زرياب خويى ،ابو سهل فضل بن ابى سهل بن
نوبخت را با ابو سهل ،فرزند بىواسطه نوبخت ،اشتباه كنند .آنان گفتهاند :ابو سهل بن نوبخت تا زمان هارون ،زنده بوده و در خزانة الحكمه كار مىكرده است(:
لغتنامه دهخدا ،ذيل« آل نوبخت»؛ دائرة المعارف بزرگ اسالمى ،ج  ،2ص .178
دار الحكمه يا بيت الحكمه را خزانة الحكمه نيز گفتهاند .درباره تعدّد نام اين مركز ،غانم عبد اهلل خلف معتقد است كه بيت الحكمه در ابتدا ،مخزنى براى نگهدارى
كتابهاى تأليفى و ترجمهاى بوده است .در گذر زمان با گسترش تعداد كتابها ،فعّاليت و كاركرد آن مركز ،توسعه پيدا كرد و به بيت الحكمه تغيير نام يافت( عبد اهلل
خلف ،غانم ،بيت الحكمة العباسى عراقة الماضى و رؤية الحاضر ،ج  ،1ص  224و  .)196كتاب يادشده ،مجموعه مقاالت علمى از نويسندگان عراقى و غيرعراقى
است.
 .)4 ( 943فرج المهموم فى تاريخ علماء النجوم ،ص  .125نيز ،ر .ك :كتابخانه سيّد بن طاووس ،ص .411 - 411

ساعت ،كار بيعت به اتمام نخواهد رسيد» .مأمون دانايى و زيركى وى را تحسين كرد و او را از هرگونه آگاهى دادن به ذو
الرياستين ،به شدّت برحذر داشت.
عبد اهلل مىگويد :براى اينكه ذو الرياستين از تصميم خود منصرف نشود ،با او همراهى كردم و با امضاى واليت عهدى
حضرت در ساعت پيشنهادى ذو الرياستين ،از شرّ مأمون ،سالم ماندم.

944

 .6 -4ابو سهل اسماعيل بن على بن اسماعيل نوبختى
وى از بزرگان شيعه و از معروفترين افراد خاندان نوبختى بود .وى در سال  237ق ،مقارن با دوره امامت امام هادى (ع)

متولّد شد ،از ياران خاصّ امام عسكرى (ع) بود و تولّد حضرت مهدى (عج) را گواهى داد 945.در ابتداى دوره غيبت صغرا،

 23سال سن داشت و در سال  311هجرى و در  74سالگى ،در دوره نيابت حسين بن روح نوبختى ،سومين نايب حضرت،
درگذشت .عواملى چند سبب شد تا آوازه او شهره آفاق شود :نخست آنكه نسب بيشتر نوبختيان به وى مىرسد .ديگر آنكه
در دستگاه عبّاسى مناصب ادارى بااليى داشت .او كتابهاى زيادى در دفاع از اصول و مبانى اسالم و تشيّع بهويژه اصل امامت
تأليف كرد .وى براى نخستين بار ،مسئله امامت را ذيل مباحث نبوّت و اصول دين ،قرار داد .كتابهاى وى ،متن درسى علماى
دوره بعد قرار گرفت .از اين رو ،اخبار بيشترى از شرح حال وى در مقايسه با ديگر نوبختيان برجاى مانده است كه به
گوشههايى از زندگى وى اشاره مىشود:
الف) مناصب ادارى
وى عالوه بر اينكه در روزگار خالفت مقتدر ،رياست شيعيان بغداد را بر عهده داشت ،در دربار عبّاسيان ،مقامى نزديك به
وزارت داشت و از نفوذ بااليى برخوردار بود؛ بهويژه اينكه شخص خليفه و خاندان وزارتپيشه ابن فرات ،به نوعى از شيعه و
تفكّر شيعى حمايت
ص198 :
مىكردند .نفوذ ابو سهل در دربار ،سبب شد تا ديگر افراد اين خاندان نيز در پرتو حمايتهاى وى با عزّت و شوكت زندگى
كنند.
گرچه منصب يافتن شيعيان از جمله خاندان ابن فرات در اثر تمايل مقتدر خليفه به شيعيان بود ،رقباى مذهبى اين خاندان نيز
گاهى با استفاده از فرصتهاى به دست آمده به وزارت مىرسيدند .كشمكشهاى سياسى -مذهبى رقباى وزارتطلب ،سبب
عزل و نصبهاى مكرّر ابن فرات شد .معموال عزل و نصبها همراه با محاسبه و مصادره اموال وزير پيشين بود.

 .)1 ( 944تاريخ الحكماء ،ص 311 - 318؛ جواهر الكالم ،ج  ،22ص .117
 .)2 ( 945طوسى ،الغيبة ،ص .272

هنگامى كه ابن فرات براى مرتبه سوم به وزارت رسيد ،ابو سهل نوبختى و محمّد بن على بزوفرى را مأمور محاسبه بدهىهاى
حامد بن عبّاس به دولت و مصادره اموال وى كرد .با اينكه ابو سهل با وى در مسائل مذهبى و سياسى اختالفنظر داشت؛
ولى در محاسبه اموال ،با حامد مدارا كرد .علّت مداراى نوبختى با دشمن متعصّب خود را همكارى وى در ماجراى قتل حلّاج
دانستهاند .وى افزون بر مناصب پيشين ،در سال  311ق ،كارگزار ابن فرات در «مبارك» نيز بوده است.
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ب) خدمات علمى ابو سهل به تشيّع
او از سرآمدان نسل دوم متكلّمان شيعى بود كه مفتخر به لقب «شيخ المتكلّمين» شد و عمر گرانبهاى خود را در دفاع از عقايد
شيعه اماميه سپرى نمود و آوازه علمى وى با ارائه كتب و نوآورىهايى در علم كالم ،بهويژه مسئله امامت ،متكلّمان پيشين را
تحت الشعاع قرار داد و در دورههاى بعد ،مرجع متكلّمان امامى قرار گرفت .او كه بيشتر عمر خود را در عصر غيبت گذراند،
رياست و هدايت شيعه و خاندان نوبختى را در اين دوره عهدهدار بود.
بحران و آشفتگى اوضاع اجتماعى شيعه در ابتداى عصر غيبت امام ،فرصت مناسبى براى دشمنان فكرى و سياسى آنان به
وجود آورده بود تا با انگيزه نابودى جمعيت شيعه و تفكّر شيعى ،به آزار آنان و سختگيرى و تبليغات بر ضدّ آنان دست بزنند.
از سوى ديگر ،انشعابات درون گروهى شيعه و تكفير يكديگر ،بحران موجود را تشديد مىكرد .دامنه اين بحران تا زمان مقتدر
و پس از آن ،ادامه يافت و كيان تشيّع را در معرض خطر نابودى قرار داد.
در همين زمان ،كتابهاى زيادى در موضوع غيبت و اثبات امامت امام مهدى (عج) تأليف
ص199 :
شد .نام كتابهايى كه در اين عصر در موضوع غيبت تأليف شده ،بيانگر آشفتگى جامعه شيعه ،پس از رحلت امام عسكرى (ع)
است .علماى شيعه از اين دوره پرفراز و نشيب ،به «دوره حيرت» تعبير كردهاند .عبد اهلل بن جعفر حميرى (م بعد از  293ق)
از ياران امام هادى (ع) و امام عسكرى (ع) بود و پس از رحلت آن امام ،در خدمت نايبان حضرت قائم (عج) قرار گرفت .او
نام الغيبة و الحيرة را براى كتاب خود ،انتخاب كرد .على بن بابويه قمى (م  329ق) نيز كتابى به نام اإلمامة و التبصرة من
الحيرة تأليف كرد.
ابو سه ل نوبختى نيز با استفاده از شخصيت علمى خويش و نفوذ بااليى كه در دربار عبّاسيان داشت ،با بهرهگيرى از فنّ
مناظره و مباحثه ،تمام همّت خود را صرف اثبات اصول شيعه كرد و از اين راه ،توانست دامنه انشعابات داخلى شيعه را جمع
كند و آنان را تا اندازهاى از اين بحران ،رهايى بخشد .وى بدين منظور ،از هيچ كوششى در مبارزه با انحرافات فكرى جديدى
كه در اثر غيبت پيش آمده بود ،دريغ نورزيد و به نيابت حسين بن روح ،اعتراف و از انتشار عقايد حسين بن منصور حلّاج،
جلوگيرى كرد.
 .)1 ( 946مبارك ،شهركى ميان بغداد و واسط ،در سه فرسنگى آن بوده است( معجم البلدان ،ج  ،5ص 51؛ سمعانى ،عبد الكريم ،األنساب ،ج  ،5ص .)187

تدبير و فراست ويژهاى كه نوبختى در مبارزه با انحرافات حلّا ج از خود نشان داد ،سبب دورى افكار عمومى از وى و تمايل

آنها به ابو سهل شد .او حتّى توانست رأى دربار عبّاسى و قضات اهل سنّت را نيز با خود هماهنگ كند 947.سرانجام در سال
 297ق محمّد بن داوود ،فقيه فرقه «ظاهريه»  ،فتواى وجوب قتل حلّاج را صادر كرد و حامد بن عبّاس ،وزير مقتدر ،فرمان
داد تا وى را به دار آويختند.
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ابو سهل با استدالل و منطق علمى ،اصول مذهب شيعه اماميه را مستدل و تثبيت كرد ،نقض و ابهامات مخالفان ،بهويژه معتزله
را پاسخ داد و در اين راه ،از هر مناظره و احتجاجى استقبال كرد.
وى با بهره گيرى از مسائل كالمى مطرح شده توسط متكلّمان نسل اوّل شيعه ،مسئله امامت را با ادلّه عقلى اثبات نمود و از
ادلّه نقلى فقط براى تأييد گفتارش استفاده كرد .عقل محورى در شيوه استدالل ،عالوه بر اينكه معتزله و شيعه را به يكديگر
نزديك كرد ،مسئله امامت را نيز جزء اصول دين و در رديف توحيد ،عدل و نبوت قرار داد.
ص211 :
جاودانگى نام شيخ المتكلّمين بر اثر تأليفات وى و انتشار عقايدش توسط شاگردان او بود .فرزند وى على بن اسماعيل ،ناشئ
اصغر ،محمّد بن بشر سوسنجردى ،ابو الجيش بلخى و ابو بكر صولى ،علم و ادب را نزد ابو سهل آموختند .شيخ مفيد ،از
شاگردان ناشىء اصغر و بلخى بود و از اينرو ،از شاگردان با واسطه نوبختى شمرده مىشود .با اينكه شيخ مفيد و شاگردان
مكتب وى (مانند :سيّد مرتضى و شيخ طوسى)  ،اصول فكرى خود را در كالم و امامت از عقايد نوبختى گرفته بودند؛ امّا
عقايد آنان را نيز در موارد زيادى نقد كردند.
ابو سهل با تأليف نزديك به چهل كتاب و رساله 949توانست مسائل كالمى شيعه از جمله امامت را تبيين كرده ،به اعتراضات
مخالفان ،پاسخ گويد .قوى بودن نق د و بررسى و استدالل او سبب شد تا ديرزمانى ،آثار او به عنوان منبع و مرجع ،در دست
بزرگان و متكلّمان اماميه قرار گيرد .امروزه از آثار وى كتابى در دست نيست؛ ولى مىتوان آرا و نظريات وى را از البه الى
منابع دورههاى بعد ،استخراج كرد .ابن حجر ،در شمار كتابهاى ابو سهل ،از كتابى درباره ملل و نحل نام برده كه شهرستانى در
تأليف كتاب الملل و النحل خود ،بر آن تكيه داشته است.
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 .6 -5ابو محمّد حسن بن موسى نوبختى

 .)1 ( 947نوبختى ،عالوه بر مناظره با حلّاج ،منابع مورد استناد وى را نيز نقد كرد .از آنجا كه حلّاج در انتشار افكارش از اشعار ابو العتاهيه ،شاعر معروف عصر
عبّاسى ،بهره مىگرفت ،نوبختى با تأليف ردّيهاى در باب توحيد بر ضدّ وى ،افكار و عقايد حلّاج را نقد كرد( رجال النجاشى ،ص  ،32الفهرست ،طوسى ،ص .)49
 .)2 ( 948درباره زندگى حلّاج ،ر .ك :تاريخ بغداد ،ج  ،8ص .141 - 112
 .)1 ( 949ر .ك :رجال النجاشى ،ص 32 - 31؛ طوسى ،الفهرست ،ص 291؛ ابن نديم ،الفهرست ،ص .225
 .)2 ( 951لسان الميزان ،ج  ،1ص  (654ش .)1335

وى نواده دخترى على بن اسحاق و خواهرزاده ابو سهل اسماعيل بن على نوبختى بود .از شرححال پدر و مادر وى ،اطّالع
دقيقى در دست نيست .برخى وى را فرزند ابن كبريا دانسته اند ،ولى اقبال ،درستى اين انتساب را انكار كرده و گفته است كه
فاصله زمانى زيادى بين وفات موسى و ابو محمّد وجود دارد .ابو محمّد ،بين سالهاى  311تا  311هجرى وفات يافته ،در
حالىكه ابن كبريا تا سال  411ق ،زنده بوده است .افزون بر اين ،شرححالنويسان نيز ،با وجود آگاهى بر احوال آن دو ،چنين
نسبتى را ذكر نكردهاند.
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ابو محمّد ،متكلم ،فيلسوف ،اديب ،منجّم و استادى برجسته در ملل و نحل بود .او از ابو األحوص داوود بن اسد مصرى،

متكلّم و فقيه شيعه در قرن سوم و دايى خود ،ابو سهل نوبختى ،كسب دانش كرد 952و با دانشمندان و متكلّمان بزرگ معتزله،
مانند ابو القاسم بلخى و ابو على جبّايى (استاد ابو الحسن اشعرى) و نيز با متكلّمان برجستهاى مانند ابن قبّه رازى و ابن
مملّك اصفهانى -كه از اعتزال به تشيّع ،تغيير مذهب دادند -و با ابن راوندى -كه متّهم به كفر و الحاد بود -بحث و گفتگو
كرد.
ص211 :
به علّت تالش او در فراگيرى علوم مختلف و اهتمام به جمعآورى كتابهاى نفيس ،خانه او محلّ اجتماع و مركزى براى تبادل
نظر و گفتگوى علما ،فضال و مترجمان بود .جايگاه علمى وى ،هنگامى روشنتر مىشود كه دانسته شود عالمان برجستهاى:

مانند ثابت بن قرّه (م  288ق) 953به منزل وى رفت و آمد مىكردند .فاصله سنّى ثابت با ابو محمّد ،سبب شد تا ثابت در ابتدا
پرسشهاى ابو محمّد را كه در جلسه عمومى مطرح مىشد ،پاسخ ندهد؛ ولى نبوغ علمى ابو محمّد ،سبب شد تا وى كه پيرمرد
فرهيخته اى بود ،در اواخر عمرش براى گفتگو به مجلس نوبختى جوان ،حاضر شود.
توجّه خاصّ ابو محمّد به مسائل عقلى و مذاهب فلسفى ،موجب مىشد تا هرچه بيشتر ارتباط خود را با مترجمان كتابهاى
حكمت قديم ،استوارتر كند .او به نقد آراى برخى فيلسوفان همّت گماشت و در اين زمينه كتاب حجج طبيعى را براى ابطال
نظريه «زنده و ناطق بودن آسمان» نگاشت و كتاب الكون و الفساد ارسطو را خالصه كرد .گرچه حنين بن اسحاق ،اين كتاب
را قبل از اختصار نوبختى ،به سريانى ،و اسحاق بن حنين و ابو عثمان دمشقى ،آن را به عربى ترجمه كرده بودند.
ابن نديم ،طوسى و نجاشى ،هركدام فهرستى از نام كتابهاى وى را ارائه كردهاند كه عالوه بر كثرت آنها ،بيانگر دفاع ابو محمّد
از عقايد شيعه در برابر اهل سنّت و معتزله ،و مبارزه با عقايد انحرافى و فرقههاى انشعابى شيعه نيز هست .او به همين منظور،
كتابهايى از جمله الجامع فى اإلمامة  ،الحجج فى اإلمامة ،انكار ،الردّ على الغالة ،الردّ على فرق الشيعة ما خال اإلمامية ،الردّ

 .)3 ( 951خاندان نوبختى ،ص .126
 .)4 ( 952طوسى ،الفهرست ،ص  96و .277
 .)1 ( 953وى از مترجمان برجسته اى بود كه كتابهاى فلسفى ،پزشكى ،هندسه ،رياضى و هيأت را از يونانى به عربى ترجمه كرد.

على الواقفه و فرق الشيعة را تأليف كرد و با اين كار ،مورد ستايش دانشمندان و علماى رجال شيعه قرار گرفت ،تا آنجا كه
آنان در كتب رجالى خود ،او را ثقه و مورد اعتماد شمردند.
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مجموعه آثار وى ،بيش از چهل كتاب و رساله است كه دو كتاب اآلراء و الديانات و الردّ على الغالة ،از مشهورترين آثار وى
به شمار مىآيند .امروزه ،به جز كتاب فرق الشيعة ،كتابى از او در دست نيست؛ ولى مىتوان گزارشهايى از آثار و آراى او را
در كتابهايى مانند :مروج الذهب ...
مسعودى ،تاريخ بغداد خطيب بغدادى ،تلبيس ابليس ابن جوزى ،شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد و البداية و النهايه ابن كثير،
جستجو كرد .كتابهاى اآلراء و الديانات و الرصد على بطلميوس فى هيئة الفلك و األرض ،در اختيار ابن طاووس بوده
است.
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ص212 :
نسخه ك امل كتاب فرق الشيعة در كتابخانه محدّث نورى بوده كه هبة الدين شهرستانى ،آن را در اختيار داشت و پس از
مقايسه با نسخه ا .گ .اليس ،آن را در استانبول به چاپ رساند.
اقبال در انتساب كتاب چاپ شده به نوبختى ترديد داشته و با مقايسه بخشهاى زيادى از آن با كتاب المقاالت و الفرق سعد
بن عبد اهلل اشعرى ،نتيجه گرفته كه اين كتاب ،نسخه اى از كتاب اشعرى است كه علّامه مجلسى نيز آن را در اختيار داشته
است.
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گفتنى است كه اقبال ،اين نظر را پيش از كشف نسخه كتاب المقاالت و الفرق اشعرى ارائه داده است و محمّد جواد مشكور ،با
كشف اين نسخه ،به مقايسه آن دو پرداخته و نتيجه گرفته كه فرق الشيعة از نوبختى است .گرچه ابواب ،ترتيب چينش مباحث
و حتّى عبارات دو كتاب ،شبيه به هم است؛ زيرا كه كتاب اشعرى ،اضافاتى دارد كه در مجموع ،نزديك به سى صفحه مىشود.
مشكور با تكيه بر اين اضافات ،گفته كه تأليف اشعرى پس از نوبختى و با تكيه بر كتاب وى بوده است .برخى از اين
اضافات ،رواياتى را شامل مىشود كه اشعرى در ضمن نقل اقوال مختلف ،آورده است .اين كار نشان مىدهد كه سبك
نگارش آنان نيز ،متفاوت بوده است .اشعرى با آوردن روايات ،سبك نگارشى محدّثان را پيموده و نوبختى ،بدون اينكه
اظهارنظرى داشته باشد ،شيوه متكلّمان را رعايت كرده است.
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 .)2 ( 954الفهرست ،ابن النديم ،ص 226 - 225؛ رجال النجاشى ،ص 63؛ الفهرست ،طوسى ،ص .96
 .)3 ( 955فرج المهموم فى تاريخ علماء النجوم ،ص .122
 .)1 ( 956خاندان نوبختى ،ص .161 - 143
 .)2 ( 957مشكور ،محمد جواد ،ترجمه فرق الشيعه نوبختى ،ص بيست تا سى و يك.

شايان ذكر است كه ابو محمّد در كتاب اإلمامة ،مرگ عمر بن خطّاب را قبل از عروسى با ام كلثوم ،دختر امام على (ع) دانسته
است.
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 .6 -6ابو اسحاق نوبختى
او از متكلّمان برجسته اماميه بود كه هيچ شرححالى از زندگانى وى در دست نيست .نام او به اعتبار كتابش ياقوت و
شرحهاى نوشته شده بر آن ،ماندگار است .ياقوت ،قديمى ترين و در رديف مشهورترين كتابهاى كالمى موجود اماميه و يكى
از دو كتاب باقىمانده از خاندان نوبختى است .اين كتاب به دليل اينكه موضوعات مختلفى از مسائل علم كالم و آراى فرق
مختلف را دربر دارد ،از اسناد و منابع محقّقان علم كالم و تاريخ فرقههاى اسالمى ،به شمار مىرود و شرحهاى متعدّدى بر آن
نوشته شده كه قديمى ترين آنها شرح ابن ابى الحديد است كه از ميان رفته و هيچ گزارشى از آن در منابع بعدى وجود ندارد.
ص213 :
علّامه حلّى با حفظ الفاظ و عبارات كتاب ياقوت ،شرحى به نام أنوار الملكوت فى شرح الياقوت  959بر آن نوشت و در
مقدّمه ،آن را « صغير الحجم ،كثير العلم ،مستصعب على الفهم ،فى غاية االيجاز و االختصار ،بحيث يعجز عن تفهّمه أكثر
النظّار» ،وصف كرده است.
درباره مؤلّف اين كتاب ،اختالفنظر وجود دارد .سيّد حسن صدر ،افندى و برخى ديگر ،اين اثر را به ابو اسحاق اسماعيل بن

اسحاق بن ابى سهل نوبختى نسبت دادهاند 961.محدّث قمى و امين نيز اين كتاب را به ابو اسحاق نسبت دادهاند 961،در حالىكه
علّامه حلّى ،آن را تأليف ابو اسحاق ابراهيم بن نوبخت ،دانسته است .علّامه مجلسى نيز شيخ ابراهيم بن نوبخت را مؤلّف كتاب

ناميده است 962.سيّد عميد الدين حلّى ،خواهرزاده عالمه حلّى ،كتاب أنوار الملكوت را شرح كرد و ميان ديدگاههاى شيخ

ابراهيم و علّامه حلّى داورى نمود .شيخ شهاب الدين عاملى ،از ادبا و شعراى جبل عامل در قرن يازدهم هجرى ،ياقوت را به

نظم درآورد 963.بنا بر گفته علّامه مجلسى ،يكى از بزرگان اماميه ،منتخباتى از شرح ياقوت را منتشر كرده است.

اقبال با مطالعه كتاب ياقوت ،عصر زندگانى ابو اسحاق را تخمين زده و احتمال داده كه وى ،نواده مستقيم ابو سهل بن نوبخت
نبوده و بعد از دوره غيبت صغراى امام دوازدهم (عج) مىزيسته است؛ زيرا ايشان در اين كتاب ،درصدد پاسخگويى به
اشكاالت اهل سنّت به اماميه درخصوص مسئله غيبت و اختالفات درونى شيعه بوده ،و از طرفى ،آراى اشاعره و شخص ابو
الحسن اشعرى (م  324ق) را نقد كرده است .اشعرى تا حدود سال  311ق ،شاگرد جبّايى و از طرفداران معتزله بود .از
 .)3 ( 958مناقب آل أبى طالب ،ج  ،3ص .89
 .)1 ( 959انتشارات شريف رضى اين كتاب را با تحقيق محمّد نجمى در سال  1363ش ،منتشر كرده است.
 .)2 ( 961تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم ،ص .371
 .)3 ( 961الكنى و األلقاب ،ج  ،1ص 92؛ أعيان الشيعة ،ج  ،3ص  319و .336
 .)4 ( 962بحار االنوار ،ج  ،55ص .281
 .)5 ( 963أعيان الشيعة ،ج  ،3ص .319

اين رو ،تفكّرات جديد او و انتشار آنها بايد در بخش پايانى عمر او و پس از حيات متكلّمان نقّادى چون ابو سهل و ابو محمّد
نوبختى ،ميان سالهاى  311تا  324ه .باشد .در نتيجه ،نقد نظريات اشعرى ،مربوط به اواخر زندگى وى يا بعد از آن مىشود.

از سوى ديگر ،مؤلّف ياقوت ،نظريه محمّد بن زكرياى رازى را در باب لذّت و الم نقد كرده 964و طبيعى است كه عصر ناقد بر

مؤلّف ،پيشى ندارد .از اينرو ،احتماال ابو اسحاق ،دستكم در نيمه اوّل قرن چهارم مىزيسته است.
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ص214 :
 .6 -7يعقوب بن اسحاق
حسن صدر ،او را برادر ابراهيم نوبختى ،966صاحب كتاب ياقوت دانسته و افزوده است :وى از بزرگان و علماى برجسته عصر
خود بود كه در نجوم ،حكمت و كالم ،بر ديگران پيشى گرفت .او در دربار مأمون عبّاسى و در شمار افرادى بود كه به امامت

امام رضا (ع) اعتقاد داشت و در دوران امامت امام جواد (ع) ،رحلت كرد 967.وى روايتى درباره رابطه مروت و عطا از سوى
امام رضا (ع) نقل كرده است 968.در اينروايت به ظرفيت گيرنده عطا توجه داده شده است.
 .6 -8على بن اسحاق بن ابى سهل
او از بزرگان و علماى شيعه است .وى در دوره امام رضا (ع) و امام جواد (ع) مىزيست و در عصر امام هادى (ع) وفات
يافت .دانشمندانى مانند اسماعيل بن على و ابو جعفر محمّد بن على ،از فرزندان وىاند .طوسى ،روايتى از وى نقل كرده كه
شدّت عالقه وى به امام مهدى (عج) را نشان مىدهد.
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 .6 -9ابو يعقوب اسحاق بن اسماعيل
او از بزرگان دربار عبّاسى و از مشاوران عالىرتبه حكومتى شمرده مىشد كه نقش فعّالى در تعيين القاهر باهلل براى منصب
خالفت داشت .سروده بحترى (م  284ق) نشان مىدهد كه قبل از اين ،از طرف دربار عبّاسى مأموريتى در منطقه عواصم و
قنّسرين داشته است .در دوران وزارت خصيبى ،همراه با ديگر كارگزاران و كاتبان به حبس و مصادره اموال محكوم گرديد،
ولى بسيار زود عهدهدار اموال نهروانات و واسط شد .از آن پس ،شوكتى روزافزون پيدا كرد ،به گونهاى كه قاهر پس از قتل

 .)6 ( 964ابن زكريا معتقد به تقدّم الم بر لذّت است؛ زيرا الم را خروج از حالت طبيعى و لذّت را بازگشت به حالت طبيعى تعريف مىكند( ر .ك :أنوار الملكوت فى
شرح الياقوت ،ص .)141
 .)7 ( 965خاندان نوبختى ،ص .171 - 168
 .)1 ( 966اين نسبت خويشاوندى ،با تحقيق عباس اقبال منافات دارد.
 .)2 ( 967تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم ،ص .366
 .)3 ( 968مناقب آل أبى طالب ،ج  ،3ص .471
 .)4 ( 969تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم ،ص .367 - 366

مقتدر ،در شوّال  ،321با نظر و اصرار وى به خالفت رسيد .او همچنين ،وكيل قاهر در فروش مستغلّات ضبط شده از مادر
مقتدر در بغداد شد.
اسحاق ،بار ديگر در دوره وزارت ابن مقله براى محاسبه اموال ،دستگير و زندانى شد؛ امّا در دوران وزارت ابن قاسم ،از
قدرت بيشترى برخوردار شد و شخصيتى تأ ثيرگذار بر تصميمهاى وزير بود و باالتر اينكه به لحاظ شهرت و ثروتش با خليفه
رقابت مىكرد .قدرت
ص215 :
سياسى اجتماعى فوق العاده وى ،سبب شد تا پناهگاه شيعيان و عزلشدگان و مغضوبان دربار باشد.
خليفه ،پس از رايزنى به اين نتيجه رسيد كه ابن قاسم وزير و اسحاق نوبختى را دستگير كرده ،به قتل برساند .در نهايت،
طومار زندگى اسحاق در سال  322ق ،به دست قاهر -كه اسحاق ،خود ،پايههاى حكومتش را بنيان نهاده بود -برچيده
شد.
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 .6 -11ابو الحسين على بن عبّاس
وى كاتب ،اديب و شاعر معاصر اسماعيل بن على نوبختى بود ابو الحسن ايشان را به ديده احترام مىنگريست و در مدح او
شعر مىگفت .همچنين او ،شعر و ادب را نزد بحترى و ابن رومى آموخت .ديوان اشعار وى نزديك به دويست ورقه بود.

ياقوت  971و قيروانى در زهر األدب ،قطعههايى از اشعار وى را آوردهاند 972.او همچنين وكيل مقتدر در فروش امالك ،و وكيل

قاهر در فروش اموال مقتدر بود.

973

 .6 -11ابو عبد اهلل حسين بن على
او از كارگزاران برجسته دربار عبّاسى بود و در اواخر عمرش ،همزمان با اقتدار حسين بن روح ،از رجال عالىرتبه و
قائممقام وزرا گرديد .در سال  322ق ،و پيش از آن ،از طرف هارون بن غريب و يعقوب بريدى ،حاكم واسط شد .در سال
 323ق ،كه على بن بويه با خليفه مصالحه كرد ،ابن رائق ،مجدّدا به سمت حكومت واسط منصوب شد و حسين بن على
نوبختى از دبيران مخصوص وى بود .حسين با كاردانى خاصّ خودش ،قيامهاى حجريّه و ساجيّه را خاموش و بر ضدّ ابو عبد
اهلل بريدى اقدام كر د و موفّق شد تا تدبير تمام امور ابن رائق را بر عهده بگيرد و در نقش وزير ،ايفاى مسئوليت كند.

 .)1 ( 971تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم ،ص  (398حوادث سال )321؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،6ص  (243حوادث سال .)322
 .)2 ( 971معجم األدباء ،ج  ،5ص .229
 .)3 ( 972ر .ك :خاندان نوبختى ،ص .195 - 192
 .)4 ( 973همان ،ص .196 - 195

او پس از سه ماه و هشت روز وزارت ،سرانجام در سال  325ق ،با نيرنگ ابو عبد اهلل كوفى و ابن مقاتل ،از كار بركنار شد و
در سال  326ق ،وفات يافت.
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ص216 :
 .6 -12ابو القاسم حسين بن روح نوبختى
آگاهى خاصّى از نسبت دودمانى و زمان تولّد تا دوران جوانى وى در دست نيست .در منابع ،از او با القاب نوبختى ،روحى و
قمى ياد شده است .اقبال به لحاظ انتساب وى به قم ،احتمال داده است كه حسين بن روح ،از طرف مادر ،نسب به نوبختيان

ببرد 975.د ر هر صورت ،كتابهاى تراجم ،او را در شمار نوبختيان آورده اند و خود وى نيز با بزرگان نوبختى ،از جمله اسماعيل
بن على و حسين بن على ،ارتباط نزديك و صميمانهاى داشته و عدّهاى از افراد آن خاندان را نيز به كار گرفته است .دفن
شدن وى در مقبره اختصاصى نوبختيان ،شاهد ديگرى بر نوبختى بودن اوست.
او فردى فهيم و از اصحاب خاصّ امام عسكرى (ع) بود و به اصطالح« ،باب» آن حضرت ناميده مىشد .او اعتقادش را
درباره امامان شيعه ،با نقل اين روايت از امام صادق (ع) بيان كرد« :خداوند ،امورى را كه اراده آفرينش آنها را دارد ،به پيامبر

(ص) و پس از آن به على (ع) و ديگر امامان ارائه مىكند .نامه اعمال انسانها نيز قبل از آنكه به خداوند ارائه شود ،به امام

زمان (ع) و بعد ديگر امامان و سپس پيامبر (ص) عرضه مىشود» 976.همچنين بنا به روايت صفوانى وى معتقد بوده است كه
رسول خدا و امامان (ع) جز با شمشير و سمّ نمىميرند.
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او با توجّه به مقام نيابت و اين نوع اعتقاد درباره امامان شيعه ،درعينحال ،نزد خلفاى عبّاسى ،از مقام بااليى برخوردار بود.

هوشيارى و مصلحتشناسى وى ،اقتضا مىكرد تا پيوسته در حال تقيّه باشد 978.وى در سال  314ق ،به نيابت حضرت قائم

(عج) رسيد .د ومين نايب حضرت ،محمّد بن عثمان ،نيابت او را در حضور تعدادى از بزرگان شيعه ،از جمله ابو سهل نوبختى،
رئيس اماميه بغداد ،اعالم كرد.
حسين بن روح ،قبل از عهده دارى مقام نيابت ،وكيل محمّد بن عثمان ،محرم اسرار و حامل پيامهاى وى به رؤساى شيعه بود.
نايب دوم نيز به لحاظ وثوق ،ديانت و فضل ،شيعيان را به وى ارجاع مىداد 979.او در ميان شيعه ،مقامى روزافزون يافت تا

اينكه در دوره وزارت حامد بن عبّاس ،دوران محنت وى آغاز شد .سرانجام ،وى پس از چند سال زندگى مخفيانه ،در دوران
 .)5 ( 974تجارب األمم ،ج  ،5ص 456 - 449؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،6ص  (237 - 236حوادث سال .)322
 .)1 ( 975خاندان نوبختى ،ص .214 - 213
 .)2 ( 976طوسى ،الغيبة ،ص .387
 .)3 ( 977همان.388 - 387 ،
 .)4 ( 978همان ،ص .384
 .)5 ( 979همان ،ص .371 - 471

وزارت عبد اهلل بن محمّد بن خاقان ،در فاصله ميان سالهاى  312تا  ، 317به بهانه مسائل مالى و به نقلى به اتّهام همكارى با
قرمطيان ،زندانى شد.
ص217 :
نوبختى در تاريخ  317ق ،در عصر وزارت ابن مقله ،از زندان آزاد شد و در پرتو نفوذ تعدادى از بزرگان نوبختى در دربار،
آزادانه به اداره امور دينى شيعه ،مشغول شد و رفته رفته ،منزل وى محلّ اجتماع مردم و حتّى بزرگان دربارى شد .در
مواردى ،درباريان براى حلّ مشكالت ادارى خود به او پناه برده ،خواهان وساطت او بودند و او نيز در پيشبرد كار آنان ،دريغ
نمىورزيد.
استدالل ،گفتگو و اظهار كرامت ،مخالفان را تسليم و نفوذ وى را در دلهاى موافقان ،بيشتر مىكرد .با اين حال ،نيابت ابن روح
با مخالفت تنى چند از بزرگان شيعه روبهرو شد.
ابو عبد اهلل حسين بن على وجناء نصيبى ،در شمار افرادى بود كه در ابتدا ،نيابت وى را انكار كرد؛ ولى سرانجام ،با تالش
محمّد بن فضل موصلى از انكار خود دست برداشت و به نيابت نوبختى اقرار كرد.
شلمغانى ،از ديگر مخالفان نوبختى بود .حسادت ،وى را به مخالفت و اظهار عقايدى ناشايست ،واداشت و در اين راه ،دين و
جان خود را از دست داد .او قبل از انحراف ،در شمار مؤلّفان و علماى بزرگ شيعه اماميه قرار داشت و مورد احترام همگان

بود .كتابهاى او از آثار معتبر شيعى بود كه در بيشتر خانهها يافت مىشد 981.حسين بن روح ،پس از انتصاب به مقام نيابت و
اجراى آداب رسمى اين كار ،به شملغانى احترام خاصّى گذاشت و به همراه تعدادى از بزرگان شيعه ،به خانه وى رفت.
همچنين در دوره زندگانى مخفىاش ،وى را به اداره كارهاى خود و سامان دادن امور شيعه گمارد .توقيعات حضرت قائم

(عج) نيز در اين دوره ،توسّط حسين بن روح و به دست شلمغانى صادر مىگرديد.
گويا انحرافات فكرى شلمغانى ،از اين دوره شروع شد و با جذب عدّهاى از بزرگان شيعه و تأسيس فرقه «عزاقريّه» ادامه
يافت .حسين بن روح ،خاندان نوبختى را از عقايد انحرافى و ارتداد شلمغانى آگاه كرد و ضمن نامههايى ،آنان را از دوستى و
معاشرت با وى منع كرد .او سرانجام در سال  312ق ،از زندان مقتدر ،توقيعى در لعن شلمغانى از جانب امام دوازدهم (عج)
صادر نمود و براى انتشار در ميان اماميه ،نزد ابو على محمّد بن همام اسكافى بغدادى فرستاد.

981

صدور اين توقيع ،سبب كناره جستن شيعيان از شلمغانى شد .وى براى اثبات افكار و عقايد خود و مبارزه با حسين بن روح،
كتاب الغيبة را تأليف كرد .شلمغانى ،در نهايت ،با
ص218 :
 .)1 ( 981ر .ك :رجال النجاشى ،ص .379 - 378
 .)2 ( 981طوسى ،الغيبة ،ص  373و .416 - 415

تالش خاندان نوبختى و پيگيرى بزرگان شيعه ،پس از مدّتى زندگى مخفى ،در شوّال  322دستگير و زندانى و در ذى القعده
همان سال ،پس از چند مرتبه محاكمه ،به مرگ محكوم شد.
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از آنجا كه ابو سهل نوبختى ،رهبرى شيعه در بغداد را بر عهده داشت و در ميان شيعيان ،از جايگاه رفيعى برخوردار بود،
انتظار مىرفت تا وى به مقام نيابت برسد .انتصاب حسين بن روح ،اين ذهنيت را به وجود آورد كه شايد وى نيز به جرگه
مخالفان بپيوندد؛ اما او با اعتقادى راسخ ،در پاسخ به اين توهّمات ،به رعايت اصل تقيّه در سراسر زندگى حسين اشاره كرد و
گفت« :اگر امام در دامان وى پنهان باشد و او را براى دستيابى به حضرت ،پارهپاره كنند ،اسرار شيعه را افشا نخواهد
كرد» 983.نمونههايى از اصل كتمانكارى در زندگى وى را مىتوان در منابع ،جستجو كرد.

طبق گزارش امّ كلثوم ،دختر محمّد بن عثمان ،ابن روح در شعبان  326درگذشت و در محلّه نوبختيان بغداد دفن شد.
 .6 -13حسن بن محمّد بن عبّاس
او از نوادگان اسماعيل بن ابى سهل بن نوبخت ،و از دانشمندان و علماى كالمى شيعه در بغداد است .او به دليل خردورزى ،به
شيعه معتزلى متّهم شد .برخى نيز او را معتزلى مورد اعتماد در نقل حديث ،دانستهاند .محمّد بن شهرآشوب ،در مقابل اين اتّهام
تصريح كرده كه وى ،از فيلسوفان امامىمذهب بوده است.
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 .6 -14موسى بن حسن
وى معروف به «ابن كبريا» و از عالمان برجسته ،منجّمان مشهور و بزرگان بغداد در عصر غيبت صغرا بود .وى در علم نجوم،
گوى سبقت را از ديگران ربود و كتابها و آراى فراوانى در اين علم داشت و در اخالق ،فردى متديّن و اهل عبادت و ديندارى
بود .او عالوه بر داشتن تأليفات فراوان ،اهل مناظره و گفتگو بود .ابن كبريا ،معاصر حسين بن روح و راوى اخبار وى بوده
است.
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ص219 :
 .6 -15ابو محمّد حسن بن حسين نوبختى كاتب
او از نوادگان اسماعيل بن ابى سهل است كه در سال  321ق ،زاده شد و در سال  421ق ،وفات كرد .وى از عالمان برجسته،
محدّثان و راويان شيعه و روايتگر بخشى از اشعار ابو نواس بوده است و از على بن عبد اهلل مبشّر واسطى و حسين بن
 .)1 ( 982ر .ك :الكامل فى التاريخ ،ج  ،6ص  (241حوادث سال .)322
 .)2 ( 983طوسى ،الغيبة ،ص .386
 .)3 ( 984حرّ عاملى ،محمد بن حسن ،أمل اآلمل ،ص .469
 .)4 ( 985رجال النجاشى ،ص .417

اسماعيل محاملى ،حديث نقل كرده است .مشهورترين شاگردان وى عبارتاند از :ابو بكر برقانى ،ابو الفرج طناجيرى ،ابو
القاسم ازهرى ،ابو القاسم تنوخى ،ابو القاسم خلّال و ابو الحسن عتيقى.
آراى متفاوتى درباره عقايد ابو محمّد اظهار شده است .ازهرى ،او را رافضى پست مذهب ،و برقانى ،وى را معتزلى متمايل به
شيعه و راستگفتار دانسته است .همچنين عتيقى ،او ر ا ثقه و متمايل به معتزله ،و شوشترى ،وى را شيعى شمرده و بر افرادى
كه وى را معتزلى يا متمايل به تفكّر اعتزال معرّفى كردهاند ،تاخته است .اتّهام اعتزال به متكلّمان شيعه ،بهويژه شيعيان بغداد ،به
اعتبار توافق آنان در بعضى اصول ،امرى فراگير بوده است.
نوبختيان ،مفيد و مرتضى را نيز معتزلى ناميدهاند .ابو محمّد در ذى القعده  412ق رحلت كرد و از اين تاريخ به بعد،
شرححالى از خاندان نوبختى وجود ندارد.
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 .7ديگر نوبختيان
 .7 -1حسن بن ابى سهل بن نوبخت
وى از منجّمان مشهور در دوره خالفت واثق ( 232 -227ق) و صاحب كتاب األنواء بوده است.
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 .7 -2احمد بن عبد اهلل نوبختى
 .7 -3ابو الحسن على بن احمد بن عبد اهلل نوبختى
شاعر نيكوبيان و بىبضاعتى بود كه در سال  416ق ،با تنگدستى در مصر از دنيا رفت.
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 .7 -4ابو الحسين على ابن عبّاس نوبختى
 .7 -5ابو يعلى بن جعفر
معروف به ابن رهوم ه نوبختى ،از بزرگان قرن سوم هجرى و معاصر حسين بن روح نوبختى بوده است.
ص211 :
 .7 -6ابو جعفر احمد بن ابراهيم بن نوبخت
 .)1 ( 986تاريخ بغداد ،ج  ،7ص 299؛ األنساب ،ج  ،5ص .529
 .)2 ( 987ابن نديم ،الفهرست ،ص .334
 .)3 ( 988وفيات األعيان ،ج  ،3ص 382؛ الكنى و األلقاب ،ج  ،1ص .443

وى همسر امّ كلثوم ،دختر ابو جعفر عمرى ،نايب دوم امام مهدى (عج) و از نزديكان و خواصّ بود .پس از رحلت ابو جعفر،
در خدمت حسين بن روح درآمد و كاتب وى شد.
 .7 -7ابو ابراهيم جعفر بن احمد بن ابراهيم بن نوبخت
از متكلّمان شيعه و معاصر حسين بن روح بود و در سال  326ق ،وفات يافت.
 .7 -8ابو جعفر عبد اهلل بن ابراهيم
وى ،برادر احمد بن ابراهيم و معاصر حسين بن روح بود و در سال  354ق ،وفات يافت.
 .7 -9ابو الحسن بن كثير نوبختى
وى از عالمان اين خاندان ،متكلّم ،فقيه و ناقل حديث بوده است .هبة اهلل بن محمّد بن احمد ،فرزند امّ كلثوم دختر ابو جعفر
عمرى ،از وى روايت كرده است.
 .7 -11روح بن حسين بن روح نوبختى
او كه از بزرگان خاندان نوبختى بوده ،محدّث ،فاضل ،متكلّم و مورد اعتماد نزد شيعه بود .او از پدرش روايت كرده است و
حسين بن على بن موسى بن بابويه و جماعتى از بزرگان شيعه ،از وى روايت كردهاند.
 .7 -11سليمان بن ابى سهل بن نوبخت
 .7 -12ابراهيم بن جعفر بن احمد بن ابراهيم بن نوبخت
وى ،عالم ،متكلّم و فقيه بوده و از حسين بن روح ،روايت كرده است .او به نقل از پدرش و جماعتى از نوبختيان ،انتخاب
حسين بن روح را به مقام نيابت خاصّه گزارش كرده است .بر پايه اين گزارش ،هنگامى كه ابو جعفر عمرى بيمار شد،
بزرگانى از شيعه ( مانند ابو عبد اهلل كاتب ،باقطانى ،ابو سهل نوبختى ،ابن وجنا و ديگران) نزد وى رفتند و از جانشين وى
پرسيدند .او حسين بن روح را ثقه و امين خوانده ،آنان را به وى ارجاع داد و افزود« :من به
ص211 :
اين كار ،فرمان داده شدم و فرمان را ابالغ كردم» 989.تاريخ والدت و رحلت ابراهيم ،دانسته نيست.
خالصه
 .)1 ( 989طوسى ،الغيبة ،ص .372

نوبختيان در شمار خاندانهاى اصيل ايرانى هستند كه در دوره منصور عبّاسى اسالم آوردند و از آن زمان ،پيوسته همنشين و
مالزم خلفاى عبّاسى بودند .قدرت سياسى ،توان اقتصادى و شايستگىهاى علمى براى آنان ،پايگاه اجتماعى مناسبى به
وجود آورده بود كه با تكيه بر آن ،نقش اساسى در پيشبرد تفكّر شيعى و حمايت از شيعيان ،ايفا كردند .برجستهترين
شخصيتهاى علمى اين خاندان ،ابو سهل ،اسماعيل بن على و ابو محمّد نوبختى هستند كه كتابهاى آنان ،متن درسى متكلّمان
قرار گرفت .حسين بن روح ،شخصيت برجسته ديگر اين خاندان است كه افتخار نيابت حضرت مهدى (عج) را كسب كرد.
ايشان ،افزون بر تأليف ،در نهضت ترجمه نيز شركت داشتند و با برگردان كتابهاى فلسفى و نجومى به زبان عربى ،تأثير
بسزايى در شكوفايى فرهنگ و تمدّن اسالمى داشتند .فرزندان نوبخت ،در شمار فرهيختگان ،عالمان و اديبان بودند .شعراى
بزرگى ،مانند ابو نواس ،بحترى و ابن رومى نيز با آنان ارتباط داشتند و ايشان را مدح مىكردند .گاهى مواضع فكرى آنان،
آنها را آسيبپذير مى كرد؛ ولى اين آسيبها ،روابط علمى و ادبى را تحت الشعاع قرار نداد و بزرگان نوبختى ،همواره از راويان
و حافظان اشعار آنان بودند.
گرايش كالمى نوبختيان ،موجب تقويت هرچه بيشتر مكتب علمى بغداد مىشد .آنان ،برخالف علماى قم ،تالش داشتند تا
اصول دينى را از دريچه انديشه و تفكّر ،تبيين كنند.
از اينرو ،كتابها و مناظرات ايشان ،كالمى -فلسفى و ناظر به اعتقادات فرقههاى اسالمى ،بهويژه معتزله است.
از سويى ،دو خاندان ابن بابويه و نوبختيان ،در شيوه استدالل ،تضادّ شديدى داشتند و از سوى ديگر ،در گسترش مبانى
فكرى شيعه ،مبارزه با انحرافات دينى و اعتقادات غاليانه ،با يكديگر همكارى مىكردند .مكتب مفيد در بغداد ،حاصل اين
تضاد و تعامل است.
ص212 :
محورهاى مطالعاتى
 .1وجوه افتراق و اشتراك نوبختيان با معتزله.
 .2تأثير نوبختيان بر انديشههاى كالمى مفيد.
 .3امامت و مهدويت در آراى نوبختيان.
 .4مطالعه تطبيقى كتابهاى أوايل المقاالت ،ياقوت و فرج المهموم براى:
الف .تبيين ديدگاههاى مشترك و متغاير نوبختيان با شيعه و معتزله؛
ب .بررسى صحّت انتساب برخى ديدگاهها به نوبختيان.

 .5تعامل خاندان نوبختى و اشعرى.
 .6مناسبات خاندانهاى نوبختى و ابن بابويه.
 .7تأثير آراى نوبختيان در گسترش شيعه و تعميق افكار آنان.
ص213 :
فصل سوم آل بابويه
 .1جايگاه علمى و اجتماعى آل بابويه
آل بابويه ،از خاندانهاى معروف شيعه اماميه اند كه از سده دوم تا ششم هجرى برابر با هشتم تا دوازدهم ميالدى در قم و رى
درخشيدند و فقها و محدّثان و علماى بزرگى از شيعه ،منسوب به اين خانداناند .نخستين آنان ،على بن بابويه قمى (پدر شيخ
صدوق) و آخرين آنان ،شيخ منتجب الدين بوده است.
آل بابويه از اهل قم بودند كه به رى و خراسان مهاجرت كردند و به قمى و رازى مشهورند .نخستين كسى كه از اين خاندان
به رى مهاجرت كرد ،شيخ صدوق بوده است .از اينرو ،نجاشى از او به «وجه طائفتنا بخراسان» ياد كرده است.
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چنانكه در شرححال برخى از آل بابويه بيان خواهيم كرد ،آنان ،مورد اعتماد و توجّه خاص حضرت امام حسن عسكرى (ع)
و حضرت ولى عصر (ع) بودهاند ،بهطورى كه دو تن از آنان به بركت دعاى امام زمان (ع) به دنيا آمدهاند.
اين خاندان ،با حفظ و بسط و گسترش ميراث حديثى و فقهى شيعه در عراق و ايران ،و همچنين تربيت شاگردانى بسيار ،نقش
مهمّى در تحكيم پايههاى اماميه و ترويج مذهب شيعه در ايران ايفا كردند ،بهطورى كه يكى از اصول چهارگانه شيعه ،كه از
مهمترين كتابهاى حديثى اماميه به شمار مى روند ،يعنى كتاب من ال يحضره الفقيه ،اثر شيخ صدوق ،از اين خاندان است.
عالوه بر اين كتاب ،ده ها اثر ديگر ،اعم از فقه ،حديث ،تفسير ،كالم ،تاريخ و ديگر علوم اسالمى نوشتند كه به يقين ،از مفاخر
فرهنگى و ميراث بسيار ارزشمند جهان تشيّع به شمار مىآيند و در شكلگيرى افكار و انديشههاى فقهى -كالمى شيعه سهم
بسزايى داشتهاند.
شخصيتهاى بزرگى چون :سلّ ار بن عبد العزيز ،نجاشى ،ابن غضائرى ،شيخ مفيد ،سيد
ص214 :
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 .)1 ( 991رجال النجاشى ،ص .389

مرتضى ،شيخ طوسى و دهها عالم ديگر ،نزد اين خاندان تلمّذ كردهاند كه هريك از مراجع دينى و استوانههاى عظيم مذهب
اماميه اند و از اين جهت نيز آل بابويه ،حقّ بزرگى به گردن شيعيان دارند .البته تنها علماى شيعه نبودند كه از اندوختههاى
عظيم علمى آنان ،بهرمند شدند؛ بلكه برخى از علماى بزرگ اهل سنّت مانند ابن عساكر ،رافعى و  ...نيز از شاگردان آل بابويه
بودهاند.
در طول چهار قرن (دوم تا ششم هجرى) ،فراز و نشيبهاى زيادى براى شيعيان به وجود آمد كه گاه به بحران تبديل شده است
و اين خاندان بابويه و ديگر خاندانها بودند كه با رهبرى علمى خود ،توانستند شيعيان را از اين مراحل حسّاس ،به سالمت
عبور دهند كه نمونه آن ،اواخر دوران غيبت صغرا و اوايل دوران غيبت كبرى بوده است و در جاى خود ،توضيح آن خواهد
آمد.
 .2شخصيتهاى علمى آل بابويه
بيشترين اطّالعات ما درباره خاندان بابويه قمى ،برگرفته از كتاب الفهرست منتجب الدين است همچنانكه شرححال او در
ادامه خواهد آمد ،خود ،از علماى بزرگ اين خاندان بوده است .گرچه محدّث بحرانى نيز در اين زمينه ،كتابى به نام فهرست
آل بابويه و علماء البحرين تأليف كرده است؛ امّا بيشتر مطالب آن نيز برگرفته از فهرست مذكور است .با اين حال ،از هر دو
كتاب و ديگر منابع ،در اين زمينه استفاده شده است .مجموع اين افراد ،نزديك به بيست نفرند كه تمام آنان از فقها و علماى
نامى عصر خود بودهاند .به جهت اينكه در اين نوشتار ،قصد بر آشنايى مختصر با اين خاندان است ،تنها به شرححال چند تن
از آنان مى پردازيم و به ذكر نام ديگر افراد اين خاندان بسنده مىكنيم.
 .2 -1على بن حسين بن موسى بن بابويه قمى
فقيه ،محدّث و چهره تابناك خاندان بابويه قمى ،پدر شيخ صدوق و مشهور به «صدوق اوّل» است 992.تاريخ والدت وى
معلوم نيست.
براى جاللت و مقام واالى او همين بس كه حضرت امام حسن عسكرى (ع) او را شيخ ،معتمد و فقيه دانسته و او را ستوده
است.
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ص215 :

 991حيدرى آقايى ،محمود ،تاريخ تشيع2 ،جلد ،پژوهشكده حوزه و دانشگاه  -تهران ،چاپ :اول 1384 ،ه.ش.
 .)1 ( 992مدرّسى تبريزى طباطبايى ،محمّد على ،ريحانة األدب ،ج  ،3ص .435
 .)2 ( 993مجالس المؤمنين ،ج  ،1ص .453

شيخ صدوق ،نجاشى ،شيخ طوسى و ديگران ،گزارشى نقل كردهاند كه مقام و منزلت اين خاندان را در نزد اهل بيت (ع) كامال
روشن مى كند و آن اينكه على بن حسين در سفرى كه به بغداد داشت ،به خدمت ابو القاسم حسين بن روح ،نايب خاصّ
حضرت ولى عصر (ع) رسيد و درباره بعضى مسائل دينى از او سؤال كرد .پس از اين ديدار ،طى نامهاى از او خواست تا به
خدمت امام زمان (ع) براى دارا شدن فرزندى فقيه ،التماس دعا كند 994.چون خواسته او به امام عرض شد ،پس از سه روز

براى او پيام فرستاد كه« :تو از اين همسر 995،صاحب فرزند نخواهى شد؛ ولى بهزودى صاحب كنيزكى ديلمى خواهى شد و
ما براى تو از خدا خواستيم و دعا كرديم و در آيندهاى نزديك ،داراى دو پسر مبارك فقيه خواهى شد» .و اينچنين بود كه
ابو جعفر محمّد ،معروف به شيخ صدوق و ابو عبد اللّه حسين به دنيا آمدند 996و هر دو ،چنانكه خواهيم گفت ،از فقها و

علماى بنام اماميهاند.
شهيد ثانى ،در اعتبار و عظمت شأن على بن حسين ،بيان داشته كه هرگاه علماى شيعه براى يك موضوعى نصّى از اخبار اهل
بيت (ع) نمىيافتند ،فتواهاى اين عالم بزرگ را چون اخبار معصوم (ع) مىنگريستهاند.
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به نظر مى رسد اين موضع ،بدان دليل بوده كه وى ،فتواهاى خود را به صورت تلخيص احاديث اهل بيت (ع) بيان كرده است،
نه اينكه آنها استنباط و اجتهادات او باشد.
ابو على ،پسر شيخ طوسى ،بيان داشته كه نخستين كسى كه احاديثى را كه شباهت باهم داشت ،بدون سند با قرائن آنها ترتيب
داد ،ابن بابويه قمى بود.
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باتوجّه به اخبار نقل شده به نظر مىرسد وى ،دو بار به بغداد مسافرت داشته است :يك بار پس از مرگ محمّد بن عثمان
عمرى در سال  315ق ،و بار ديگر در سال  328و يا  329ق.
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ابن بابويه ،معاصر شيخ كلينى بوده است؛ ولى با اين حال ،از يكديگر ،روايت نكردهاند،
ص216 :
جز يك مورد كه كلينى از ابن بابويه در الكافى ،روايتى نقل كرده است 1111.به احتمال زياد ،اين مورد نيز مربوط به سالى
مىشده كه ابن بابويه به بغداد سفر كرده است .به نظر مىرسد فاصله مكانى آنها علّت اصلى اين موضوع بوده است.

 .)1 ( 994روايات در اينباره مختلف است .بنا بر روايتى ،على بن جعفر اسود را واسطه خود و حسين بن روح قرار داد.
 .)2 ( 995همسر وى ،دختر عمويش ،محمّد بن موسى بن بابويه بود.
 .)3 ( 996طوسى ،الغيبة ،ص  188 - 187و 195؛ رجال النجاشى ،ص 261؛ قمى ،شيخ عبّاس ،الفوائد الرضوية در احوال علماء مذهب جعفريه ،ص .281
 .)4 ( 997رياض العلماء و حياض الفضالء ،ج  ،4ص 7 - 6؛ الفوائد الرضويه  ،...ص .281
 .)5 ( 998موسوى خوانسارى ،سيد محمد باقر ،روضات الجنات فى أحوال العلماء و السادات ،ج  ،4ص .275 - 274
 .)6 ( 999طوسى ،محمّد بن حسن ،رجال الطوسى ،ص 482؛ طوسى ،الغيبة ،ص .223

ابن بابويه ،داراى تأليفاتى چند بوده كه تعداد آنها به تصريح فرزندش شيخ صدوق به دويست كتاب مىرسيده است؛ 1111امّا

نجاشى و شيخ طوسى و ابن شهر آشوب ،تنها نزديك به بيست كتاب از او نام بردهاند 1112كه متأسفانه ،هيچ يك از آنها به

دست ما نرسيده است .يكى از اين تأليفات ،رساله اى به نام الكرّ و الفرّ بوده كه متن آن ،مناظره وى با محمّد بن مقاتل رازى
است .اين مناظره ،درباره اثبات امامت امير مؤمنان على (ع) است كه در رى انجام شده و با اين مناظره ،محمّد بن مقاتل،
شيعه مىشود.

1113

ابن بابويه ،معاصر منصور حلّاج بوده است .زمانى كه حلّاج وارد قم شد و ادّعاى نيابت امام زمان (ع) كرد ،ابن بابويه با او
مخالفت نمود و بر عليه او سخن گفت ،بهطورى كه منصور ،مجبور به ترك قم شد.

1114

وفات ابن بابويه قمى به سال  329ق ،بوده است 1115،يعنى آغاز غيبت كبرا و همان سالى كه على بن محمّد سمرى ،آخرين
نايب امام زمان (ع) از دنيا رفت .در اين سال ،شهاب سنگهاى زيادى از آسمان به زمين برخورد كرد و سال «تناثر نجوم» نام
گرفت .اين واقعه را بر مرگ علما تأويل كردند كه چنين نيز شد و بسيارى از علماى شيعه و اهل سنّت ،در همان سال
درگذشتند.

1116

درباره چگونگى وفات ابن بابويه قمى ،از فرزند بزرگوارش ابو عبد اللّه حسين نقل شده كه گروهى از علماى قم در خدمت
على بن محمّد سمرى بودند .ناگاه وى اين جمله را بر زبان جارى كرد« :رحم اللّه على بن حسين بن بابويه» .آنان گفتند كه:
او زنده است! گفت« :همين اآلن از دنيا رفت» .اين گروه از علماى قم مىگويند :ما زمان دقيق سخن ايشان را يادداشت
ص217 :
كرديم و چون به قم بازگشتيم ،تاريخ درگذشت ابن بابويه را كامال مطابق همان تاريخ يافتيم.

1117

 .)1 ( 1111روضات الجنات فى أحوال العلماء و السادات ،ج  ،4ص .279
 .)2 ( 1111ابن نديم ،الفهرست ،ص .246
 .)3 ( 1112رجال النجاشى ،ص 261؛ ابن نديم ،الفهرست ،ص 93؛ ابن شهر آشوب ،محمّد بن على ،معالم العلماء ،ص .65
 .)4 ( 1113رياض العلماء و حياض الفضالء ،ج  ،4ص 6؛ روضات الجنات فى أحوال العلماء و السادات ،ج  ،4ص  .275نجاشى و شيخ طوسى ،اين كتاب را در
فهرست تأليفات ابن بابويه نام نبرده اند؛ اما نجاشى در فهرست كتابهاى حسن بن على بن ابى عقيل ،كتابى با همين عنوان نام برده كه موضوع آن ،درباره امامت بوده
است (.رجال النجاشى ،ص .)48
 .)5 ( 1114طوسى ،الغيبة ،ص 248 - 147؛ روضات الجنات فى أحوال العلماء و السادات ،ج  ،4ص .275
 .)6 ( 1115رجال النجاشى ،ص .262
 .)7 ( 1116همان.
 .)1 ( 1117كمال الدين و تمام النعمة ،ص 513؛ رجال النجاشى ،ص 262؛ الغيبة ،ص  242و 243؛ الفوائد الرضوية  ،...ص .281

طريحى درباره مرگ ابن بابويه ،روايت عجيبى از شيخ بهايى نقل كرده است .وى مىگويد :در سالى كه قرمطيان بحرين به
مكّه حمله كردند و حجر األسود را دزديدند ،بسيارى از مردم را نيز كشتند كه از جمله ،ابن بابويه را در هنگام طواف ،شهيد
مىكنند.

1118

اين ماجرا ،از چند جهت ،ارتباطى به على بن بابويه قمى ندارد؛ چرا كه اوّال حمله قرامطه به مكّه و قتل عام حجّاج در سال

 317ق ،بوده 1119،در حالىكه بهطور قطع ،ابن بابويه قمى در سال  329ق ،از دنيا رفته است .ثانيا تصريح شده آنكه در اين

حمله كشته شد ،على بن بابويه صوفى بوده است 1111و اين قيد «صوفى» آشكار مىكند كه منظور ،ابن بابويه قمى نبوده است؛

زيرا همچنان كه از نظر تاريخ عقايد آل بابويه ثابت نشده كه وى از جمله صوفيان بوده ،هيچ يك از علماى شيعه و اهل سنّت
نيز او را بدين عنوان توصيف نكردند .عالوه ،بر اين ،معلوم نيست كه منظور شيخ بهايى نيز ابن بابويه قمى بوده باشد؛ چرا كه
وى ،همان روايت تاريخى را كه ابن جوزى و ابن اثير گفته اند ،بيان كرده است؛ امّا خوانسارى به دليل تشابه اسمى ميان آنان،
تصوّر كرده منظور ،ابن بابويه قمى بوده است از اينرو ،گزارش را به هيچ وجه صحيح ندانسته است.

1111

شيخ طوسى ،روايت ديگرى در اين زمينه دارد كه گرچه شباهت به گزارش طريحى دارد؛ امّا كامال آن را رد مىكند و آن
اينكه در سالى كه قرامطه به مكّه حمله كردند ،على بن بابويه از حسين بن روح اجازه خواست تا به حج برود ،ولى پاسخ آمد
كه در اين سال ،صالح نيست به حج برود .ابن بابويه ،دوباره پيام فرستاد كه نذر واجب دارد .حسين بن روح ،پاسخ داد:
«حال كه چنين است ،پس با آخرين كاروان حركت كن» .و چنين شد كه كسانى كه جلوتر رفته بودند ،كشته شدند و ايشان،
سالم بازگشت.

1112

قبر شريف ابن بابويه قمى ،با فاصله اندكى از آستانه مقدس حضرت معصومه (س) در قم واقع شده و زيارتگاه مردم است.
ص218 :
 .2 -2ابو جعفر محمّد بن على بن حسين بن موسى بن بابويه (شيخ صدوق)

 .)2 ( 1118طريحى ،فخر الدين ،مجمع البحرين ،ج  ،4ص .268 - 267
 .)3 ( 1119ابن جوزى ،على بن عبد الرحمان ،المنتظم فى تاريخ األمم و الملوك ،ج  ،13ص  (281نه سال  311كه طريحى گفته است).
 .)4 ( 1111همان؛ تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم ،ص  (385حوادث سال .)317
 .)5 ( 1111روضات الجنات فى أحوال العلماء و السادات ،ج  ،4ص  .279وى بدون هيچ توضيحى مىگويد :اين خبر ،از جهات مختلف نمىتواند درباره ابن بابويه
قمى ،يعنى پدر شيخ صدوق باشد.
 .)6 ( 1112الغيبة ،ص .196

وى معروف به «شيخ صدوق» و «ابن بابويه قمى» و برجستهترين چهره علمى خاندان بابويه قمى است .شيخ صدوق ،در قم
زاده شد 1113و چنانكه در شرح حال پدر بزرگوارش آمد ،تولّد شيخ صدوق و برادرش به بركت دعاى امام زمان (ع) بوده و
شيخ صدوق نيز به اين موضوع ،افتخار مىكرده است.

1114

تاريخ دقيق والدت او معلوم نيست؛ امّا به احتمال زياد ،والدت وى بايد پس از وفات محمّد بن عثمان عمرى (م 315

ق) ،1115دومين نايب خاصّ امام زمان (ع) ،و نيابت يافتن ابو القاسم حسين بن روح بوده باشد.

1116

كس ى كه به دعاى امام به دنيا آمده باشد ،طبيعى است از همان كودكى داراى چنان نبوغ و هوش علمى باشد كه خود شيخ در
اينباره مىگويد« :هرگاه ابو جعفر محمّد بن على اسود ،مرا مىديد كه با شوق فراوان ،پيوسته به درس محمّد بن حسن بن
احمد بن وليد قمى حاضر مىشوم و از او علم مىآموزم ،مىگفت« :اين همه شوق و ذوق براى كسب دانش ،از كسى چون تو
كه به بركت دعاى امام به دنيا آمدهاى ،تعجبّى ندارد».

1117

در توقيع  1118حضرت به پدرش نيز بشارت فرزندى به او داده شده كه با عباراتى چون« :دو فرزند فقيه»« ،فقيه مبارك»،
«اوالد صالح»« ،فرزند مبارك» و «دو پسر خيّر» 1119توصيف شده است.

1121

در زمانى كه هنوز جوانى بيش نبود ،در سال  355ق ،وارد بغداد شد و بزرگان علماى شيعه از او حديث مىشنيدند.

1121

علما و فقهاى شيعه (مانند :نجاشى ،شيخ طوسى ،سيّد بن طاووس ،شهيد اوّل ،شهيد
ص219 :
ثانى ،ابن شهر آشوب و محقّق كركى) ،شيخ صدوق را با اوصاف و صفاتى واال ستودهاند.

 .)1 ( 1113معانى األخبار ،ص .17
 .)2 ( 1114رجال النجاشى ،ص .261
 .)3 ( 1115الغيبة ،ص .233
 .)4 ( 1116در روايت ،تصريح شده كه همان سالى كه پدر شيخ صدوق از امام( ع) درخواست فرزند كرد ،شيخ متولّد شد( الغيبة ،ص .)195
 .)5 ( 1117كمال الدين و تمام النعمة ،ص .513 - 512
 .)6 ( 1118نامهها و نوشتههايى كه از طرف امام زمان( ع) توسط نوّاب اربعه به افرادى خاص داده شده و در آنها سفارشها و پيامهاى مهمّى به افراد موردنظر و
شيعيان داده است.
 .)7 ( 1119بنا بر روايات مختلفى كه در اينباره وجود دارد.
 .)8 ( 1121كمال الدين و تمام النعمة ،ص 512؛ الغيبة ،ص  188و 195؛ رجال النجاشى ،ص .261
 .)9 ( 1121رجال النجاشى ،ص  .389اين سخن با توجّه به اينكه اگر ما سال تولّد شيخ صدوق را در اوايل نيابت حسين بن روح فرض كنيم و نيز تاريخ مهاجرت
وى را به رى بين سالهاى  339و  347بدانيم ،موضوع مسافرت شيخ به بغداد در جوانى و در سال  355يا  ،352مشكل مىنمايد.

مرحوم ربّانى شيرازى ،گفتههاى بسيارى از آنان را در مقدّمه خود بر معانى االخبار ،آورده است 1122.در اين توصيفات از
شيخ صدوق با عناوين :امام ،رئيس المحدّثين ،عروة اإلسالم ،المحدّث الحافظ ،عظيم المنزلة فى الخاصة و العامة فقيهنا و ركن
من األركان ،نام برده شده است.
از شيخ بهايى درباره مقام و مرتبه علمى شيخ صدوق و زكريا بن آدم سؤال شده بود و وى ،زكريا بن آدم را برتر دانسته بود؛

زيرا اخبار بسيارى در فضيلت او وارد شده بود 1123.شيخ بهايى مىگويد :شيخ صدوق را در رؤيا ديدم كه با ناراحتى به من
خطاب كرد كه« :از كجا براى تو معلوم شد كه زكريا بن آدم ،از من برتر است؟» و ديگر چيزى نگفت و از من روى
گرداند.

1124

در نزد علماى شيعه (مانند :علّامه حلّى و شهيد اوّل و محقّق داماد) ،روايات مرسل او همانند مراسيل ابن ابى عمير ،مورد
قبول واقع شده است.

1125

رسيدن به چنين مقام واالى علمى ،عالوه بر دعاى امام (ع) ،مرهون پدر بزرگوارش است كه خود ،از فقها و محدّثان بزرگ
شيعه به شمار مىرود .همچنين ،مرهون تالش و كوشش فراوان شيخ صدوق در كسب دانش بوده است ،بهطورى كه شيخ
طوسى در ميان علماى قم ،هيچ كس را از نظر كثرت علم و حفظ احاديث به مرتبه واالى علمى شيخ صدوق ندانسته
است.

1126

شهرت علمى صدوق ،ركن الدوله ديلمى ،حاكم قدرتمند رى را بر آن داشت كه از او تقاضا كند تا در رى نزد او بيايد 1127.از
برخى مطالب عيون أخبار الرضا (ع) و الخصال و األمالى صدوق به دست مىآيد كه تاريخ مهاجرت او به رى ،پس از رجب
سال  339و پيش از رجب سال  347بوده است.

1128

ص221 :
مسافرتهاى علمى شيخ صدوق و ديدار او با علما و محدّثان ،از همين تاريخ آغاز مىشود .او در سال  352ق ،به زيارت امام

رضا (ع) به مشهد مقدّس رفت و ركن الدوله از او خواست تا وى را در نزد امام (ع) دعا كند 1129.در شعبان همان سال ،وارد
 .)1 ( 1122ر .ك :معانى األخبار ،ص .15 - 9

 .)2 ( 1123از جمله اينكه از امام رضا( ع) روايت شده كه خداوند ،به بركت زكريا بن آدم ،بال را از قم دور كرده ،چنانكه به بركت مرقد مطهر امام موسى كاظم( ع)
بال را از بغداد دور كرده است( تاريخ قم ،ص  .)278قبر شريف وى ،در مقبره شيخان ،در حوالى مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه( س) در قم است.
 .)3 ( 1124لؤلؤ البحرين ،ص 375؛ طرائف المقال  ،...ج  ،2ص .512
 .)4 ( 1125ريحانة األدب ،ج  ،3ص 436؛ روضات الجنات فى أحوال العلماء و السادات ،ج  ،6ص .132
 .)5 ( 1126الفهرست ،طوسى ،ص .157
 .)6 ( 1127مجالس المؤمنين ،ج  ،1ص .456
 .)7 ( 1128معانى األخبار ،ص .21 - 19
 .)1 ( 1129صدوق ،محمد بن على ،عيون أخبار الرضا( ع) ،ج  ،1ص .312

نيشابور شد و از برخى محدّثان آنجا حديث شنيد .آنگاه به مرو و سپس به بغداد رفت و در سال  354ق ،وارد كوفه شد و در

همان سال به مكّه رفت و در بازگشت از مكّه وارد فيد 1131و همدان شد.

1131

از سخن نجاشى به دست مىآيد كه شيخ صدوق ،دو بار به بغداد سفر كرده است كه سفر دوم ،در سال  355ق ،بوده
است.

1132

صدوق ،در سال  367ق ،براى بار دوم به مشهد رفت و براى سومين بار در سهشنبه  27شعبان  ،368در سفر به ماوراء النهر
به زيارت امام رضا (ع) مشرّف شد .شيخ در سفر به ماوراء النهر ،از شهرهاى بلخ ،سرخس ،ايالق ،فرغانه و سمرقند ديدار
كرد و از محدّثان آنجا حديث شنيد و جلسات علمى داير كرد .در شهر ايالق بود كه شرف الدين محمّد بن حسن ،كتاب محمّد
بن زكرياى رازى را كه در طب به نام كتاب من ال يحضره الطبيب نوشته شده بود ،به شيخ صدوق نشان داد و از او خواست تا
ايشان نيز كتابى در فقه و حالل و حرام ،همانند آن بنويسد .شيخ صدوق مىگويد :من اين درخواست را اجابت نموده ،كتاب
من ال يحضره الفقيه را نوشتم.

1133

الف) تأليفات شيخ صدوق
حاصل تالشهاى علمى شيخ صدوق ،تأليف سيصد 1134و يا چهارصد 1135كتاب است كه در زمينههاى :فقه ،حديث ،تفسير،
كالم و اعتقادات ،تاريخ ،فرق و مذاهب ،دعا و اخالق ،ادبيات و حتّى طب است؛ امّا نجاشى نزديك به دويست كتاب از او نام
برده كه متأسفانه،
ص221 :
بيشتر آنها نيز به دست ما نرسيده است.
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برخى از تأليفات شيخ صدوق ،در پاسخ به سؤاالتى تدوين شده كه از شهرها و مناطق مختلف جهان اسالم ،از جمله مصر،

واسط ،بغداد ،مدائن ،كوفه ،بصره ،قزوين و نيشابور به وى رسيده است 1137.اين موضوع ،از جايگاه و شهرت علمى بسيار

 .)2 ( 1131فيد :،منزلى در راه مكّه و گويند شهركى است ميان راه مكه و كوفه كه در وسط آن ،قلعه اى قرار دارد با دروازه آهنى و ديوارى كه دور آن را احاطه
كرده است .مردم ،كاالهاى اضافى خود را به رسم امانت در آنجا مىگذاردند تا برگردند .اين شهرك ،در نزديكى و غرب أجأ ،يكى از دو كوه قبيله طى قرار دارد.
فاصله ميان أجأ و فيد ،دو شبانه روز راه است و ميان اين دو ،روستاهاى بسيارى وجود دارد (.معجم البلدان ،ج  ،1ص  94و ج  ،4ص .)111
 .)3 ( 1131معانى األخبار ،ص .22 - 21
 .)4 ( 1132رجال النجاشى ،ص .389
 .)5 ( 1133صدوق ،محمد بن على ،كتاب من ال يحضره الفقيه ،ج  ،1ص  .91 - 89اين كتاب ،داراى  9144حديث در سنن و احكام اسالمى است.
 .)6 ( 1134الفهرست ،طوسى ،ص .157
 .)7 ( 1135الشيعة و فنون اإلسالم ،ص .36
 .)1 ( 1136همان ،ص .392 - 389

زياد شيخ صدوق در جهان اسالم حكايت دارد .برخى از تأليفات وى كه به چاپ نيز رسيده است ،عبارتاند از :األمالى،
األعتقادات ،المقنع ،الخصال ،علل الشرائع ،عيون أخبار الرضا (ع) ،كمال الدين و تمام النعمة ،معانى األخبار و كتاب من ال
يحضره الفقيه.
از جمله تأليفات وى ،كتابى به نام مدينة العلم بوده 1138كه نزد علماى شيعه ،بسيار اهمّيت داشته است ،بهطورى كه آن را
پنجمين كتاب در كنار اصول چهارگانه شيعه دانستهاند .اين كتاب تا زمان علّامه حلّى و شهيد ثانى موجود بوده ،ولى از آن
پس ،اثرى از آن بهجا نمانده و به دست ما نرسيده است.
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كتابهايى نيز به شيخ صدوق نسبت داده شده كه به يقين ،از او نيست؛ مانند :المجموع الرائق من أزهار الحدائق ،كه مؤلّف آن،
سيّد هبة اللّه بن ابى محمّد حسن موسوى است .نيز كتابهاى الروضة جامع األخبار ،كه مسلما از تأليفات شيخ صدوق
نيستند.
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شيخ صدوق ،در برخى از تأليفاتش ديدگاههاى خاصّى بيان كرده كه با اعتقادات اهل سنّت ،مناسبت دارد و مورد قبول
علماى شيعه قرار نگرفته است .شاگردش شيخ مفيد ،برخى از اين ديدگاهها را در تصحيح االعتقادات و ديگر تأليفاتش
موردنقد قرار داده است.
مشهورترين نظريه شيخ صدوق كه مىتوان گفت اجماع علماى شيعه با وى مخالفت كردهاند ،نظر او درباره «سهو النبى» است.
گرچه خوانسارى ،اين موارد را حمل بر تقيّه او كرده است؛ 1141امّا عالوه بر اينكه ايشان ،شواهد چنين توجيهى را بيان نكرده

است ،بايد گفت:
شيخ صدوق ،به صراحت از عقيده به سهو النبى دفاع كرده و در اينباره رساله مستقلّى
ص222 :
نوشته و حتّى مخالفان اين عقيده را غالى برشمرده است 1142.همچنين ،اگر آنچه خوانسارى گفته ،درست مىبود ،شيخ مفيد،
متذكّر اين نكته مىشد و رساله مستقلى به نام «عدم سهو النبى» در ردّ كالم صدوق نمىنوشت.
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 .)2 ( 1137همان ،ص .392
 .)3 ( 1138همان ،ص .389
 .)4 ( 1139رياض العلماء و حياض الفضالء ،ج  ،5ص 121؛ روضات الجنات فى أحوال العلماء و السادات ،ج  ،6ص 136؛ ذكرى الشيعة ،ج  ،1ص .59
 .)5 ( 1141روضات الجنات فى أحوال العلماء و السادات ،ج  ،6ص 136 - 135؛ رياض العلماء و حياض الفضالء ،ج  ،5ص .121
از جمله ادلّه بر اينكه جامع األخبار از شيخ صدوق نيست ،آن است كه نويسنده در بحث« تقليم األظفار» مىگويد:
« قال محمّد بن محمّد مؤلّف هذا الكتاب» و معلوم است كه نام شيخ صدوق ،محمّد بن على است( همان).
 .)6 ( 1141همان ،ص .134
 .)1 ( 1142كتاب من ال يحضره الفقيه ،ج  ،1ص .335 - 334

ب) عصر شيخ صدوق
عصر شيخ صدوق ،داراى دو ويژگى و دو رويداد مهم سيّاسى ،مذهبى است كه عبارتاند از:
الف .اواخر غيبت صغرا و آغاز غيبت كبراى امام زمان (ع) ( 329 -261ق)؛
ب .تشكيل دولت شيعى آل بويه در ايران و عراق.
اين دوران ،يكى از حسّاسترين مقاطع تاريخى تشيّع است .تحوّالت سياسى جديد ،با به قدرت رسيدن آل بويه و حاكميت بر
دستگاه خالفت عبّاسى ،اميد تازهاى در تحرّكات مذهبى شيعه به وجود آورد و علماى شيعه با حمايتهاى حاكمان آل بويه،
به ويژه معزّ الدوله در عراق و ركن الدوله در ايران ،بيشترين استفاده ممكن را در تحكيم بخشيدن و ترويج افكار و انديشههاى
فقهى ،مذهبى شيعه نمودند ،بهطورى كه سه كتاب مهم اصلى شيعه به نامهاى :كتاب من ال يحضره الفقيه (اثر شيخ صدوق) و
االستبصار و تهذيب األحكام (اثر شيخ طوسى) ،در اين دوران تأليف شدند و شعائر شيعه ،بهطور رسمى در مركز خالفت
عبّاسى ،يعنى بغداد ،انجام گرفت 1144.اين اوجگيرى تشيّع در زمان حاكميت دولت آل بويه ،آن اندازه بود كه قاضى عبد

الجبار معتزلى ،قرن چهارم را «قرن تشيّع» ناميد.
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در كنار اين اميد تازه و همزمان با آن ،فصل جديدى از تاريخ تشيّع رقم خورد كه از نظر فكرى ،يكى از سختترين دوران
براى شيعه به شمار مىرود .مشكل اصلى و مهمّى كه براى جهان تشيّع به وجود آمده بود ،موضوع غيبت كبراى امام زمان (ع)
بود .اين رخداد سياسى -مذهبى ،مى توانست چنان بحرانى براى شيعيان پديد آورد كه بسيارى را به تجديد نظر در اصلىترين
فكر شيعه ،يعنى امامت ،وادارد؛ زيرا در عصر غيبت صغرا ،بههرحال،
ص223 :
يك نماينده خاص وجود داشت تا رابط ميان مردم و امام باشد؛ امّا در اين عصر ،حتّى اين رابطه نيز حذف شده بود و توده
شيعيان ،به يكباره ،خود را در برابر خأل پشتوانه رهبرى مىديدند .علماى شيعه نيز بايستى عالوه بر توجيه غيبت امام زمان
(ع) ،به اين پرسش پاسخ مىدادند كه هنگامى كه سلسله امامان و عوامل و نوّاب ايشان از ميان رفتهاند ،چه اختالف عملى از
جهت نظام حكومتى ميان تشيّع امامى و مذاهب اهل سنّت وجود دارد و حكومت شرعى در انديشههاى شيعى به چه نحو
تعريف شده است.
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 .)2 ( 1143مفيد ،محمّد بن محمد بن نعمان ،اوائل المقاالت( مصنفات الشيخ المفيد ،ج  ،)4ص  ،65و نيز ج  .11شيخ مفيد ،كتاب ديگرى به نام الردّ على الصدوق
فى قوله ان شهر رمضان ال ينقص داشته است (.مكدرموت ،مارتين ،انديشههاى كالمى شيخ مفيد ،ص .)44
 .)3 ( 1144ر ك :بخش« آل بويه».
 .)4 ( 1145عبد الجبار معتزلى ،احمد ،تثبيت دالئل النبوة ،ج  ،1ص .211
 .)1 ( 1146انديشههاى كالمى شيخ مفيد ،ص .171

فرقه هاى مختلفى چون معتزله ،زيديه ،ماتريديه و ديگر فرق نيز زمينه را براى به زير سؤال بردن موضوع امامت و نص و نيز
امامت امام غايب ،مساعد ديدند .بسيارى اقدام به نوشتن رسالهها و كتابهاى مختلف در ردّ شيعه نمودند و زمينه را براى ايجاد
تشكيك در ميان شيعيان به وجود آوردند .ابو زيد علوى ،كتابى به نام االشهاد تأليف كرد و در آن ،مبانى شيعه در باب

امامت ،بهخصوص نص و غيبت امام غائب را مورد انتقاد شديد قرار داد 1147.ابو القاسم بلخى ،كتاب المسترشد فى االمامة را

تأليف كرد 1148و ابو الحسن على بن احمد بن بشار ،يكى از هواداران جعفر كذّاب ،برادر امام عسكرى (ع) و مدّعى جانشينى
امام ،رسالهاى در ردّ ادّعاى اماميه بر وجود فرزند حضرت عسكرى (ع) و امامت او نوشت 1149.اين كتابها با توجّه به مؤلّفان
آنها و اخبار ديگرى كه خواهيم گفت ،نشان مى دهد كه فعّاليت تشكيك از بلخ و بخارا تا بغداد بوده است و زمينه شك و
تحيّر را در ميان شيعيان به وجود آورده بود 1151،به طورى كه اين عصر« ،عصر تحيّر» نام گرفته است.
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نقش علماى شيعه چون ابو سهل اسماعيل بن على نوبختى (م  311ق) ،سعد بن عبد اللّه اشعرى (م  311 -299ق) ،ابن قبه

محمّد بن عبد الرحمان (م ح  317ق) 1152على بن محمّد بن
ص224 :

بابويه ،پدر شيخ صدوق 1153،در دفاع از مبانى شيعه ،بهخصوص امامت امام غايب ،در اين دوران ،و گذار شيعيان از اين

تنگناى تاريخى ،بسيار مهم و بس مشكل بوده است 1154.در اين دوران ،شيخ صدوق 1155،شخصيت برجسته اى بود كه با تمام

 .)2 ( 1147مدرسى طباطبايى ،سيد حسين ،مكتب در فرآيند تكامل ،ص .213
 .)3 ( 1148همان.
 .)4 ( 1149همان ،ص .166
 .)5 ( 1151كمال الدين و تمام النعمة ،ص  .3 - 2در حقيقت ،علّت مخالفت را در اين بايد ديد كه اماميه ،برخالف تمام گروههاى مذهبى ،قائل به وجود امام در هر
زمانى است و مسلّما اين تفكّر  -چنانكه شيخ مفيد بدان تصريح كرده است  -مخالفت فرقههاى معتزله ،خوارج ،زيديه ،مرجئه و تمام كسانى را كه به اهل حديث
منسوباند ،در پى داشته است .براى اطالع بيشتر ،ر .ك :انديشههاى كالمى شيخ مفيد ،ص .176 - 161
 .)6 ( 1151همان.
 .)7 ( 1152مكتب در فرآيند تكامل ،ص  214 - 213و  169 - 166و  237و  .244ابن قبه ،در آغاز معتزلى مذهب بود ،ولى مستبصر و امامى شد و در شمار
بزرگترين متكلّمان اماميه درآمد (.رجال النجاشى ،ص  .)375ابن قبه در رد المسترشد ابو القاسم بلخى ،كتاب المستثبت فى نقض كتاب المسترشد را نوشت(
رجال النجاشى ،ص 376؛ معالم العلماء ،ص 131؛ الذريعة ،ج  ،2ص  .)335تلفظ صحيح نام او قبه است ،چنانكه علّامه حلّى در ايضاح االشتباه( ص  )286و
عالمه حلى ،حسن بن يوسف ،خالصة األقوال( ص  .)243تصريح كرده است .همچنين محدّث قمى در الكنى و األلقاب (،ص  )382و سيّد اعجاز حسين در كشف
الحجب و األستار (،ص  )63و اسماعيل پاشا در هدية العارفين (،ج  ،2ص  )116ضبط صحيح آن را همينگونه دانستهاند .تنها علّامه حلّى اشاره كرده است كه قبه
نيز شنيده است؛ امّا قبه گفتهاند.
 .)1 ( 1153وى ،كتابى درباره غيبت امام زمان( ع) به نام التنبيه و التبصرة من الحيرة تأليف كرد.
 .)2 ( 1154تمام اين افراد ،در پاسخ به شبهاتى كه ديگران در تأليفاتشان بيان كرده بودند ،دست به تأليفاتى زدند كه شيخ صدوق ،بخشهايى از اين كتابها را در كمال
الدين و تمام النعمة( ص  61 - 51و  94 - 88و  )126 - 94آورده است.
 .)3 ( 1155پس از او ،شيخ مفيد ،سيّد مرتضى و شيخ طوسى ،هركدام در اين زمينه نقش بسيار مهمّى در نجات شيعه از اين دوران بحرانى ايفا نمودند .شيخ مفيد،
بيشتر تأليفاتش را با گرايش كالمى تأليف كرد ،بهطورى كه يكى از كم نظيرترين متكلّمان اماميه به شمار مىآيد .سيّد مرتضى ،تمام ايرادات و اشكاالت قاضى عبد

توان در مقابل اين گروهها ايستاد و به شبهات مخالفان در اين زمينه پاسخ داد .تأليف سيصد يا چهارصد كتاب ،به خوبى
نشان از فعّاليت گسترده او دارد.
هنگامى كه شيخ صدوق وارد شهر نيشابور شد ،بيشتر كسانى كه به ديدن او مىآمدند ،از امام زمان (ع) و مسئله غيبت و
تحيّرى كه در اينباره گريبانگير شيعيان شده بود ،سؤال مىكردند .وى با جلساتى كه ترتيب مىداد ،به شبهات آنان پاسخ

مىداد 1156.شيخ صدوق بيان مى دارد كه اين موضوع ،فكر مرا بسيار به خود مشغول داشت تا اينكه به دستور امام زمان (ع)،

كتاب كمال الدين و تمام النعمة را نوشتم 1157.اين كتاب ،يكى از مهمترين منابع مربوط به دوران غيبت و مسائل مربوط به آن

است كه به اشكاالت مخالفان در اينباره ،پاسخ داده است .همچنين كتاب ديگرى به نام الغيبة نوشت كه افندى ،آن را غير از
كمال الدين دانسته است.
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مناظرات علمى شيخ در رى و بغداد ،در اين زمينه بود 1159.مناظراتى نيز در حضور ركن الدوله ديلمى ،حاكم رى ،با مخالفان

انجام داد 1161.در يكى از اين مناظرات به اشكاالت علماى
ص225 :

اهل سنّت و ديگر مذاهب غيرمسلمان درباره نص و امامت امام غايب ،چنان پاسخ قوىاى داد كه هيچ يك از آنان ،راهى جز

سكوت در برابر شيخ صدوق نديدند و ركن الدوله در تصديق و تأييد شيخ صدوق ،سخن گفت 1161.نجاشى از جمله آثار

شيخ صدوق را ذكر مجلس الذى بين يدى ركن الدولة؛ ذكر مجلس  ...برشمرده است 1162.بيشتر اين مناظرات ،درباره مبانى

كالمى و اعتقادى شيعه بهخصوص مسئله امامت و غيبت حضرت حجّت (ع) بوده است و اين مجالس ،نقش مهمّى در تنوير
افكار شيعيان داشت .اينچنين است كه ابن شهر آشوب از شيخ صدوق به «مبارز القميين» ياد كرده است.
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ج) اساتيد و شاگردان شيخ صدوق

الجبار معتزلى در المغنى را با تأليف كتاب ارزشمند و وزين الشافى فى اإلمامة پاسخ داد كه ابن ابى الحديد ،برخى مباحث آن را در شرح خود بر نهج البالغة آورده
است و شيخ طوسى نيز كتاب مستقلى در زمينه غيبت امام( ع) به نام الغيبة تأليف كرد.
 .)4 ( 1156كمال الدين و تمام النعمة ،ص .2
 .)5 ( 1157همان ،ص .4 - 3
 .)6 ( 1158رياض العلماء و حياض الفضالء ،ج  ،6ص .11
 .)7 ( 1159كمال الدين و تمام النعمة ،ص .11 - 11
 .)8 ( 1161مجالس المؤمنين ،ج  ،1ص .462 - 456
 .)1 ( 1161كمال الدين و تمام النعمة ،ص .78 - 77
 .)2 ( 1162رجال النجاشى ،ص .392
 .)3 ( 1163معالم العلماء ،ص .111

از مجموع روايات شيخ صدوق به دست مىآيد كه وى  252استاد و شاگرد داشته است 1164كه برخى از فقها و محدّثان اهل
سنّت بودهاند.
د) اساتيد صدوق
نام برخى اساتيد شيخ صدوق به شرح ذيل است:
 .1احمد بن على بن ابراهيم بن هاشم قمى؛
 .2ابو القاسم جعفر بن محمّد بن موسى بن قولويه قمى (م)368 .؛
 .3على بن احمد بن عبد اللّه بن احمد بن محمّد بن خالد برقى؛
 .4على بن حسين بن بابويه قمى (پدر بزرگوارش)؛
 .5محمّد بن احمد سنانى؛
 .6محمّد بن حسن بن احمد بن وليد قمى (فقيه و استاد علماى قم)؛
 .7محمّد بن يعقوب كلينى (مؤلّف الكافى)؛
 .8محمّد بن محمّد بن غالب شافعى؛
 .9ابو احمد محمّد بن جعفر فرغانى شافعى.
ص226 :
ه) شاگردان شيخ صدوق
شيخ صدوق ،شاگردان بسيارى تربيت كرد كه هريك ،از ستارگان فروزان آسمان تشيّع به شمار مىآيند .بزرگانى كه هريك،
حقّ عظيمى بر شيعه دارند ،كسانى چون:
 .1سيّد مرتضى علم الهدى؛
 .2محمّد بن جعفر بن محمّد قصّار رازى؛
 .)4 ( 1164معانى األخبار ،ص .68 - 37

 .3ابو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن نعمان (شيخ مفيد)؛
 .4على بن احمد بن عبّاس (پدر نجاشى ،مؤلّف كتاب رجال النجاشى)؛
 .5حسن بن حسين بن على بن بابويه؛
 .6ابو عبد اللّه حسين بن على بن حسين بن موسى بن بابويه قمى (برادرش).
شيخ صدوق ،پس از قريب به هفتاد و اندى سال عمر بابركت ،در سال  381ق ،در رى درگذشت 1165.در زمان ناصر الدين
شاه قاجار ،بر اثر وقوع سيل و خرابى قبر ،بدن مطهّرش ظاهر گشت و پس از گذشت قرنها چنان سالم بود كه رنگ خضاب
موهايش از بين نرفته بود.

1166

 .2 -3حسين بن على بن حسين بن موسى بن بابويه قمى (برادر شيخ صدوق)
وى همچنانكه گفتيم ،همانند برادر بزرگوارش شيخ صدوق ،به بركت دعاى امام زمان (ع) به دنيا آمد و از فقهاى نامى عصر
خود بوده و همچنانكه خود مى گويد كمتر از بيست سال داشت كه جلسه درس فقه و حديث او در قم ،داير بوده است .ابو

جعفر محمّد بن على اسود 1167،در مجلس درس او حاضر مىشد و از حاضرجوابى وى در پاسخ به سؤاالت درباره حالل و
حرام ،بسيار تعجّب مىكرد؛ ولى او مى گويد كه جاى تعجّب نيست؛ چرا كه من به دعاى امام (ع) به دنيا آمدهام.

1168

وى از محضر درس پدر و برادر بزرگوارش كه از فقهاى نامى شيعه اماميهاند ،كسب
ص227 :
دانش كرد 1169و بزرگانى چون :حسن بن محمّد شيبانى (مؤلّف تاريخ قم) و سيّد مرتضى علم الهدى و حسين بن عبيد اللّه
(پدر رجالى معروف ابن غضائرى احمد بن حسين) ،از شاگردان او به شمار مىآيند 1171.شيخ طوسى نيز با واسطه از او

 .)1 ( 1165رجال النجاشى ،ص .392
 .)2 ( 1166روضات الجنات فى أحوال العلماء و السادات ،ج  ،6ص  .141خوانسارى كه خود در آن موقع دوازده سال بيش نداشته ،مىگويد :من اين قضيه را به
ياد دارم و كسانى را ديدهام كه خود ،شاهد ماجرا بودهاند .همان .از جمله شاهدان آشكار شدن بدن شريف شيخ صدوق ،سيّد ابراهيم لواسانى بوده كه مامقانى،
داستان مشاهده او را در تنقيح المقال ذيل شرح زندگى شيخ صدوق ،نقل كرده است.
 .)3 ( 1167وى حامل نامه و پيغام پدر شيخ صدوق به نائب امام زمان( عج) و درخواست وى براى فرزنددار شدن بود .شيخ صدوق و برادرش حسين بن على به
دعاى امام زمان( ع) زاده شدند.
 .)4 ( 1168الغيبة ،ص .195
 .)1 ( 1169رجال الطوسى ،ص .467
 .)2 ( 1171رياض العلماء و حياض الفضالء ،ج  ،2ص .149 - 148

روايت كرده است 1171.به نظر مىرسد منظور وى :شيخ مفيد ،ابن غضائرى ،ابو الحسن جعفر بن حسكه قمى ،ابو زكريا بن
محمّد بن سليمان حرانى و سيّد محمّد بن حمزه حسينى مرعشى بوده است.

1172

با توجّه به اينكه به جز شيخ صدوق و فرزندش از نسل او عالمى برنخاسته و نامى از آنان برده نشده است ،مىتوان گفت تمام
علماى بابويه از نسل حسين بن على بوده اند و وى ،جدّ خاندان بابويه تا آخرين آنان ،يعنى شيخ منتجب الدين است.

1173

وى داراى تأليفاتى چند بوده كه مىتوان از كتاب التوحيد و نفى التشبيه نام برد .نجاشى با اشاره بيان مىكند كه حسين بن

على ،كتابى براى صاحب بن عبّاد ،وزير دانشمند و قدرتمند آل بويه نوشت 1174.ابن حجر عسقالنى ،ايشان را از فقهاى اماميه

برشمرده و بيان مىدارد صاحب بن عبّاد ،حسين بن على را بسيار مورد احترام قرار مىداد.

1175

تاريخ وفات وى به درستى معلوم نيست؛ ولى پس از درگذشت برادرش شيخ صدوق (م  381ق) بوده است.

1176

 .2 -4منتجب الدين ابو الحسن على بن عبيد اللّه بن حسن بن حسين بن حسن بن حسين بن على بن حسين بن موسى بن
بابويه قمى
وى از نسل حسين بن على ،برادر شيخ صدوق است و آخرين دانشمند برجسته خاندان بابويه قمى است كه در سال  514ق،

در رى به دنيا آمد 1177.گرچه همه فرزندان حسين بن على از بزرگان و علماى نامى شيعه به شمار مىآيند؛ امّا هيچكدام از
نظر علمى به مقام واالى منتجب الدين نمىرسند.

1178

منتجب الدين ،معاصر دانشمندان بزرگ شيعه همچون ابن شهر آشوب ،ابو على طبرسى،
ص228 :
سيّد مرتضى و ابو الفتوح رازى بوده است 1179.پدر او از علما و فقهاى عصر خود بود.

 .)3 ( 1171الغيبة ،ص  196و  243و .247
 .)4 ( 1172معانى األخبار ،ص  .85شيخ طوسى ،تصريح كرده كه از طريق شيخ مفيد و ابن غضائرى ،روايت از او شنيدهام( الغيبة ،ص .)495
 .)5 ( 1173رياض العلماء و حياض الفضالء ،ج  ،2ص .148
 .)6 ( 1174رجال النجاشى ،ص  .68نجاشى به نام اين كتاب ،تصريح نكرده است.
 .)7 ( 1175لسان الميزان ،ج  ،2ص .374
 .)8 ( 1176ريحانة األدب ،ج  ،7ص .411
 .)9 ( 1177رياض العلماء و حياض الفضالء ،ج  ،4ص .141
 .)11 ( 1178همان ،ج  ،2ص .148
 .)1 ( 1179الفوائد الرضويه  ،...ص .311

جايگاه رفيع علمى منتجب الدين در نزد علماى شيعه كه با توصيفات فراوان او را ستودهاند ،آشكار است كسانى چون :برهان
الدين محمّد بن محمّد حمدانى ،شهيد ثانى ،علّامه مجلسى ،ميرزا عبد اهلل افندى و شيخ حرّ عاملى.

1181

وى همچنين در نزد علماى اهل سنّت از موقعيت ممتازى برخوردار است .فقيه ،محدّث و مورخ بزرگ ،ابن عساكر دمشقى (م
 573ق) مؤلّف كتاب تاريخ مدينة دمشق ،معاصر وى بوده و از شيخ منتجب الدين كه  25سال بيشتر نداشته است ،استفاده
علمى برده است نيز درباره او مىگويد« :در سال  529وقتى در رى بودم باهم به درس حديث مىپرداختيم».

1181

ابن صابونى (م  ،)631او را با لقب «امام» توصيف كرده است 1182.همچنين ابن فوطى (م  723ق) و شاگردش رافعى قزوينى
شافعى (م  623ق) ،هركدام به نيكى از او ياد كردهاند.

1183

رافعى ،استاد خود منتجب الدين را عالمى كمنظير دانسته و تصريح مىكند كه از دانش فراوان او بهرهها برده است 1184.محدّث
ارموى 24 ،مورد شاهد مىآورد كه رافعى از منتجب الدين ،استفاده علمى برده است.

1185

از آنجا كه شهر رى در مسير راه خراسان به عراق و حجاز بود ،و نيز با توجّه به موقعيت شهر رى در قرن پنجم و ششم

هجرى 1186،بسيارى از محدّثان و علما وارد اين شهر مىشدند و منتجب الدين ،از اين فرصتها استفاده مىنمود و از آنان،
كسب دانش و حديث مىكرد .از اين رو ،خود ،يكى از محدّثان و فقهاى بزرگ روزگارش بود .محدّث قمى ،از او به «قطب
المحدثين» ياد كرده است.

1187

اساتيد وى به بيش از  146نفر مىرسند 1188.رافعى تنها به  52نفر از آنان اشاره كرده است.
ص229 :
 27نفر از آنان بغدادى ،نه نفر طبرستانى و شانزده نفر از علماى ديگر شهرها بودهاند 1189.برخى از اساتيد اين عالم بزرگ
شيعه ،زن بودهاند كه اسامى چند نفر از آنان عبارت است :امّ ابراهيم فاطمه ،دختر عبد اللّه جوزدانيه اصفهانى (م  524ق) ،امّ
 .)2 ( 1181بحار األنوار ،ج  ،1ص 35؛ رياض العلماء و حياض الفضالء ،ج  ،4ص 141؛ أمل اآلمل ،ج  ،2ص .194
 .)3 ( 1181تهذيب الكمال ،ج  ،1ص  173؛ منتجب الدين ،على بن عبيد اهلل ،فهرست اسماء الشيعة و مصنّفيهم( تصحيح طباطبايى) ،ص  .11اين كتاب به فهرست
منتجب الدين مشهور است.
 .)4 ( 1182فهرست اسماء الشيعة و مصنّفيهم( تصحيح طباطبايى) ،ص .11
 .)5 ( 1183ابن فوطى ،عبد الرزاق بن احمد ،تلخيص مجمع اآلداب ،ج  ،5ص 775؛ رافعى قزوينى ،عبد الكريم بن محمّد ،التدوين فى أخبار قزوين ،ج  ،3ص .372
 .)6 ( 1184التدوين فى أخبار القزوين ،ج  ،3ص .372
 .)7 ( 1185فهرست اسماء الشيعة و مصنّفيهم( تصحيح طباطبايى) ،ص .164
 .)8 ( 1186ر ك :به بخش« نقبا و سادات رى و قم».
 .)9 ( 1187الفوائد الرضوية  ،...ص .311
 .)11 ( 1188فهرست اسماء الشيعة و مصنّفيهم( تصحيح طباطبايى) ،ص .41 - 19

ضياء المعه ،دختر حسن بن احمد وراق ،امّ شمس مباركه ،دختر ابو الفضل بن ماشاده و ملكه ،دختر امام ابو الفرج محمّد بن
محمود قزوينى.

1191

همّت و تالش منتجب الدين براى كسب دانش از علما ،تنها منحصر به كسانى كه وارد رى مىشدند ،نبوده است؛ بلكه خود
براى ديدار با ديگر علماى اسالم به نقاط مختلف ،از جمله اصفهان و قزوين سفر كرد و در سالهاى  522و  523به بغداد رفت

و از علماى آنجا اجازه روايت كسب كرد 1191.وى در حلّه به ديدار فقيه بزرگ شيعه ابن ادريس (م  598ق) ،مؤلّف السرائر و

نيز فقيه زاهد امير ورّام بن ابى فراس شتافت 1192.همچنين به كوفه ،نجف و كربال مسافرت كرد.

1193

منتجب الدين ،در ادامه مسافرتهاى خود ،به طبرستان ،كاشان ،نيشابور ،خوارزم و گنجه رفت و از محدّثان آن شهرها حديث
شنيد.

1194

در تشيّع شيخ منتجب الدين ،جاى هيچگونه شكّ و شبههاى نيست .با اين حال ،رافعى در اينباره تشكيك كرده و با اينكه
خود مى داند كه خاندان بابويه قمى از خاندان مشهور شيعى هستند كه چندين قرن به عنوان رؤساى مذهب اماميه مطرح
بوده اند ،براى مدّعاى خود ،به چند روايتى تمسّك جسته كه شيخ منتجب الدين به احتمال قريب به يقين ،بهخصوص با توجّه
به سنى بودن رافعى ،از باب تقيّه درباره فضايل خلفا روايت كرده است.

1195

تأليفات منتجب الدين
شيخ منتجب الدين ،تأليفاتى چند دارد كه هريك از ذخاير علمى شيعه به شمار مىآيند .از جمله مهمترين آنان ،كتاب فهرست
أسماء علماء الشيعة و مصنفّيهم است كه آن را به درخواست
ص231 :
فقيه ،رئيس و نقيب سادات عراق و ايران ،سيّد عز الدين يحيى ،تأليف كرد .در ديدارى كه با سيّد عزّ الدين داشت ،سخن از
كتاب الفهرست شيخ طوسى به ميان آمد و عزّ الدين متذكّر شد كه پس از الفهرست طوسى ،كتابى در اين زمينه نوشته نشده
است .از اينرو ،منتجب الدين به تأليف كتاب ياد شده پرداخت.

1196

 .)1 ( 1189التدوين فى أخبار قزوين ،ج  ،3ص .374 - 372
 .)2 ( 1191فهرست اسماء الشيعة و مصنّفيهم( تصحيح طباطبايى) ،ص .41 - 19
 .)3 ( 1191التدوين فى أخبار قزوين ،ج  ،3ص .372
 .)4 ( 1192فهرست اسماء الشيعة و مصنّفيهم( تصحيح طباطبايى) ،ص  173و .196 - 165
 .)5 ( 1193همان ،ص .16
 .)6 ( 1194همان ،ص  335 ،349 ،333 ،151 ،144و .351
 .)7 ( 1195التدوين فى أخبار القزوين ،ج  ،3ص 377؛ رياض العلماء و حياض الفضالء ،ج  ،4ص .142
 .)1 ( 1196فهرست أسماء الشيعة و مصنفّيهم( تصحيح ارموى) ،ص .5 - 3

وى در اين كتاب ،نام بسيارى از علماى شيعه و كتابهايشان را از زمان شيخ طوسى تا زمان خود ،جمعآورى كرده كه يكى از
كتابهاى بسيار مهم و ارزشمند در نوع خود است و هميشه مورد توجّه و احترام علماى شيعه بوده است ،چنانكه شهيد اوّل،

خود ،اين كتاب را استنساخ نموده است 1197.مرحوم عبّاس اقبال ،بيان داشته كه اين كتاب بين سالهاى  573تا  592ق،
نگاشته شده است.

1198

از ديگر تأليفات منتجب الدين ،األربعين عن األربعين من األربعين است .اين كتاب نيز به درخواست سيّد عز الدين يحيى
تأليف شد .در همان ديدار مورد اشاره ،سيّد عز الدين ،كتاب األربعين عن األربعين شيخ ابو سعيد محمّد بن احمد بن حسين
نيشابورى را به منتجب الدين معرّفى كرد و او تصميم گرفت كه كتاب بهترى از األربعين عن األربعين من األربعين را تأليف
كند.

1199

منتجب الدين ،در اين كتاب ،چهل حديث در فضايل امير مؤمنان على (ع) ،از چهل تن از استادان محدّث خود ،به نقل از
چهل نفر از ياران رسول خدا ،از چهل منبع ،تأليف كرده است كه اين روايات ،از خلفا و سعد ابن ابى وقّاص و عبد الرحمان
بن عوف آغاز مىشود .در پايان اين كتاب ،چهارده حديث نيز از معجزات امير مؤمنان على (ع) بدان اضافه شده است.

1111

سومين كتاب تاريخ رى است كه رافعى ،از آن نام برده و بيان داشته كه كتاب بزرگى بوده؛ امّا مىگويد گمان مىكند كه با
مرگ منتجب الدين ،اين كتاب از بين رفته است.

1111

خوانسارى و محدّث ارموى ،سخن رافعى را صحيح ندانستهاند ،چراكه سبكى
ص231 :
(م  771ق) و نيز ابن حجر عسقالنى (م  852ق) از اين كتاب استفاده كردهاند 1112.ارموى ،اين موارد را كه  47مورد است،
استخراج كرده است.

1113

چهارمين تأليف وى كتابى به نام العصرة بوده است 1114.اين كتاب ،درباره احكام نماز قضا بوده است .شيخ اسد اللّه دزفولى،
مؤلّف كتاب مقابيس األنوار ،در انتساب اين كتاب به شيخ منتجب الدين ،ترديد كرده است.

1115

 .)2 ( 1197همان ،ص .23
 .)3 ( 1198همان( تصحيح طباطبايى) ،ص .25
 .)4 ( 1199همان ،ص .6 - 3
 .)5 ( 1111رياض العلماء و حياض الفضالء ،ج  ،4ص 145 - 144؛ روضات الجنات  ،...ج  ،4ص .319
 .)6 ( 1111التدوين  ،...ج  ،3ص .375
 .)1 ( 1112روضات الجنات  ،...ج  ،4ص 317؛ فهرست اسماء الشيعة و مصنّفيهم( تصحيح ارموى) ،ص 11؛ لسان الميزان ،ج  ،1ص .81
 .)2 ( 1113فهرست اسماء الشيعة و مصنّفيهم( تصحيح ارموى) ،ص .16 - 12

پنجمين اثر وى ،كتاب بسيار ارزشمندى به نام رسالة فى مسألة أداء الفريضة لمن عليه قضاء الصالة بوده است 1116.افندى ،اين
رساله را از بهترين رسالههايى دانسته كه در موضوع قضاى نماز ،نوشته شده است.

1117

سال وفات شيخ منتجب الدين معلوم نيست .رافعى و آقابزرگ تهرانى ،سال وفات او را پس از  589ق ،دانستهاند.

1118

خوانسارى گفته كه وى پس از هشتاد سال به سال  561ق ،در رى از دنيا رفته است 1119.عبّاس اقبال ،تدوين فهرست
منتجب الدين را بين سالهاى  573تا  592ق ،دانسته است.

1111

به نظر مى رسد هرسه تاريخ ياد شده ،صحيح نباشد؛ زيرا ابن غزال اصفهانى تصريح كرده كه منتجب الدين به سال  611ق ،در
قيد حيات بوده است.

1111

 .3اسامى ديگر دانشمندان خاندان بابويه
 .1اسحاق بن محمّد بن حسن بن حسين بن بابويه .وى از شاگردان شيخ طوسى بوده است.

1112

 .2اسماعيل بن محمّد بن حسن بن حسين بن بابويه .وى نيز از شاگردان شيخ طوسى بوده است.

1113

ص232 :
 .3بابويه بن سعد بن محمّد بن حسن بن بابويه.

1114

 .4جعفر بن حسين بن حسكه [ابن بابويه] ابو الحسن قمى .وى مردى فاضل و عالم و از شاگردان شيخ صدوق و استاد شيخ
طوسى بوده است.

1115

 .)3 ( 1114الذريعة  ،...ج  ،15ص .271
 .)4 ( 1115مقابيس األنوار ،ص .16
 .)5 ( 1116رياض العلماء و حياض الفضالء ،ج  ،4ص .147
 .)6 ( 1117همان.
 .)7 ( 1118فهرست اسماء الشيعة و مصنّفيهم( تصحيح ارموى) ،ص 11؛ الذريعة ،ج  ،15ص .271
 .)8 ( 1119روضات الجنات ،ج  ،4ص .316
 .)9 ( 1111فهرست اسماء الشيعة و مصنّفيهم( تصحيح ارموى) ،ص .25
 .)11 ( 1111مجمع اآلداب فى معجم األلقاب ،ج  ،5ص .594
 .)11 ( 1112فهرست اسماء الشيعة و مصنّفيهم( تصحيح طباطبايى).11 - 9 ،
 .)12 ( 1113همان.
 .)1 ( 1114همان ،ص .28
 .)2 ( 1115الفهرست ،طوسى ،ص 157؛ رياض العلماء و حياض الفضالء ،ج  ،1ص .117

 .5حسكة بن بابويه قمى .شيخ حرّ عاملى ،وى را همان حسكا (حسن بن حسين) ،جدّ شيخ منتجب الدين دانسته است؛ امّا
افندى ،با دادن اين احتمال كه وى از نسل شيخ صدوق بوده ،سخ ن او را رد كرده است؛ زيرا اوّال حسن ،ملقّب به حسكا بوده

نه حسكه 1116و ثانيا حسكا ،شاگرد شيخ طوسى و ابن براج و سلّار بن عبد العزيز است ،در حالىكه حسكه ،از اساتيد شيخ
طوسى و از شاگردان شيخ صدوق بوده است.

1117

 .6حسن بن حسين بن بابويه ،معروف به «حسكا» و در رى ساكن بوده است .شيخ منتجب الدين ،از او به عنوان «امام»،
«شمس االسالم» و «فقيه» نام برده و بيان داشته كه وى از شاگردان شيخ طوسى و سلّار بن عبد العزيز و ابن برّاج بوده

است 1118.بيشتر روايات خود را از عمويش ابو جعفر محمّد بن حسن نقل مىكند 1119.وى تأليفاتى در فقه داشته است كه
برخى از آنها عبارتاند از :كتاب العبادات ،األعمال الصالحة و سير األنبياء و األئمة .مؤلّف كتاب معروف بشارة المصطفى
لشيعة المرتضى ،ابو جعفر عماد الدين طبرى محمّد بن ابى القاسم ،از شاگردان او بوده است .وى بارها در اين كتاب از استاد

خود با القابى چون« :الرئيس الزاهد العابد العالم»« ،الشيخ الفقيه» و «الشيخ اإلمام» ياد كرده است.

1121

 .7حسن بن على بن حسين بن موسى بن بابويه .وى برادر شيخ صدوق بوده و در تمام عمر خود به زهد و عبادت مشغول
بوده است .از اينرو ،شيخ طوسى مىگويد كه وى ،فقيه نبوده است.

1121

 .8حسين بن حسن بن محمّد بن موسى بن بابويه .وى پسر خواهر على بن حسين ،پدر
ص233 :
شيخ صدوق بوده است 1122.شيخ طوسى و ابن داوود حلّى ،از او به عنوان فقيه عالم نام بردهاند 1123.منتجب الدين از او
روايتى درباره حضرت موسى بن جعفر (ع) و دعاى آن حضرت براى خالصى از زندان هارون الرشيد نقل كرده است .وى
اين روايت را از دايى خود على بن حسين ،نقل كرده است.

1124

 .)3 ( 1116حسكه و حسكا ،مخفف« حسن كيا» است و كيا به معناى سرپرست ،مدير و كدخداست( رياض العلماء و حياض العلماء ،ج  ،4ص .)141
 .)4 ( 1117رياض العلماء و حياض العلماء ،ج  ،1ص .141 - 138
 .)5 ( 1118فهرست اسماء الشيعة و مصنّفيهم( تصحيح طباطبايى) ،ص .42 - 43
 .)6 ( 1119عماد الدين طبرسى ،محمّد بن على ،بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ،ص ،216 ،194 ،191 ،136 ،98 ،97 ،95 ،65 ،64 ،61 ،45 ،41 ،32 ،28 ،26
 222 ،211و .225
 .)7 ( 1121همان ،ص  127 ،28 ،26و .132 - 131
 .)8 ( 1121الغيبة ،ص 188؛ بحرانى الماحوزى ،سليمان ،فهرست آل بابويه و علماء بحرين ،ص .35 - 34
 .)1 ( 1122فهرست آل بابويه و علماء بحرين ،ص .49
 .)2 ( 1123رجال الطوسى ،ص 469؛ ابن داوود حلّى ،حسن ،رجال ابن داوود ،ص .81
 .)3 ( 1124فهرست آل بابويه و علماء بحرين ،ص .37 - 35

 .9سعد بن حسن بن حسين بن بابويه 1125.درباره نام پدر وى ،چند روايت مختلف وجود دارد .براساس اجازه عبيد اللّه بن
حسن ،پدر منتجب الدين براى او كه در آخر كتاب خالف شيخ طوسى نوشته است ،از پدرشان با نام حسين ياد كرده

است 1126.شهيد ثانى ،در بحث روايت فرزندان از پدران از پدر سعد به محمّد ،نام برده است.

1127

محدّث بحرانى گفته كه به احتمال زياد ،هر سه ،يعنى :سعد بن حسن ،سعد بن حسين و سعد بن محمّد نمىتوانند يك نفر
باشند و ممكن است نسخهها اشتباه ضبط كرده باشند.

1128

 .11شيرزاد بن محمّد بن بابويه .منتجب الدين از او به عنوان فقيهى صالح ياد كرده است.

1129

 .11عبيد اللّه بن حسن .پدر شيخ منتجب الدين است .وى از پدر خود به فقيهى ثقه ياد كرده است.

1131

 .12على بن محمّد بن حسن بن حسين بن بابويه .منتجب الدين از او به فقيه فاضل ،ياد كرده است.

1131

 .13على بن محمّد بن حيدر بن بابويه .وى از فرزندان شيخ صدوق است 1132.از او به عنوان فاضل و فقيه ،نام برده شده و از
شاگردان ابو على پسر شيخ طوسى بوده است.

1133

 .14محمّد بن حسن بن حسين بن على بن حسين بن بابويه .وى از فقهاى اماميه به شمار مىرود.

1134

ص234 :
 .15محمّد بن حسن بن على بن حسين بن موسى بن بابويه .وى از شاگردان عموى خود ،شيخ صدوق است 1135.در كتابى كه
على بن حسين بن على بن مؤدّب بن صاتغ نوشته ،روايتى از محمّد بن حسن نقل كرده كه وى از عمويش شيخ صدوق ،به

 .)4 ( 1125فهرست اسماء الشيعة و مصنّفيهم( تصحيح طباطبايى) ،ص .91
 .)5 ( 1126فهرست آل بابويه و علماء بحرين ،ص .39 - 38
 .)6 ( 1127شرح البداية فى علم الرواية ،ص .125
 .)7 ( 1128فهرست آل بابويه و علماء بحرين ،ص .38 - 41
 .)8 ( 1129فهرست اسماء الشيعة و مصنّفيهم( تصحيح طباطبايى) ،ص .97
 .)9 ( 1131همان ،ص .111
 .)11 ( 1131همان ،ص .135
 .)11 ( 1132رياض العلماء و حياض الفضالء ،ج  ،4ص .214
 .)12 ( 1133أمل اآلمل ،ج  ،2ص .211
 .)13 ( 1134رياض العلماء و حياض الفضالء ،ج  ،2ص .86
 .)1 ( 1135فهرست آل بابويه و علماء بحرين ،ص .58 - 57

سند خود از امام محمّد تقى (ع) ،از پدران بزرگوارش ،از امام على (ع) ،از رسول خدا درباره عذاب زنهاى امت خويش -كه
در معراج ديده -روايتى نقل كرده است.

1136

 .16مختار بن محمّد بن مختار بن بابويه .او زاهد و واعظ بوده است.
 .17هبة اللّه بن بابويه .او نيز از فقهاى خاندان بابويه بوده است.

1137

1138

از يك نفر ديگر به نام محمّد بن محمّد بن ابى جعفر بن بابويه رازى ،در شمار خاندان آل بويه ياد شده است 1139.وى شاگرد
علّامه حلّى بوده و شهيد ثانى از او به «امام»« ،علّامه»« ،سلطان العلماء و ملك القضاء»« ،الحبر البحر» و «قطب الدين محمّد
بن محمّد بن رازى بويهى» نام برده است .اين كالم ،مؤيّد اين مطلب است كه وى از خاندان آل بويه بوده است نه بابويه.

1141

خالصه
خاندان بابويه در طول چهار قرن توانستند نقش مهمّى در هدايت فكرى و بسط و گسترش تشيّع در ايران داشته باشند .نقش
اين خاندان در گذار شيعيان از تنگناهاى تاريخى و گاه بحرانى ،بسيار مهم و بس مشكل بوده است .در طول اين چهار قرن،
شخصيتهاى علمى و برجسته خاندان بابويه ،با تمام توان در مقابل هجوم فرهنگى و شبهات كالمى ،فقهى ،تاريخى گروههاى
مخالف ايستادند و با تأليف و تشكيل جلسات مذاكره و مناظره به پاسخگويى شبهات پرداختند.
در ميان آنان ،ابن بابويه و فرزندش شيخ صدوق ،نقش بيشترى ايفا كردند .تأليف تنها سيصد يا چهارصد كتاب از شيخ
صدوق ،به خوبى نشان از فعّاليت گسترده او دارد كه يكى از
ص235 :
مهم ترين آنها كتاب من ال يحضره الفقيه است كه از اصول چهارگانه شيعه به شمار مىرود.
همچنين كتابهاى كمال الدين ،عيون أخبار الرضا (ع) و فهرست منتجب الدين كه به ذكر و شرح كوتاهى از علماى شيعه
پرداخته ،از جمله كتابهايى هستند كه هميشه مورد توجّه خاصّ علماى شيعه بودهاند .دهها كتاب و رسالههاى فقهى و حديثى

 .)2 ( 1136فهرست آل بابويه و علماء بحرين ،ص .53 - 51
 .)3 ( 1137فهرست اسماء الشيعة و مصنّفيهم( تصحيح طباطبايى) ،ص  .185به نظر مى رسد وى ارتباطى با خاندان بابويه نداشته باشد؛ چرا كه افندى ،نام وى را
مختار بن محمّد بن مختار بن ماويه بيان كرده است و به اشتباه ،بابويه نوشته شده است (.رياض العلماء و حياض الفضالء ،ج  ،5ص .)216
 .)4 ( 1138فهرست اسماء الشيعة و مصنّفيهم( تصحيح طباطبايى) ،ص .197
 .)5 ( 1139فهرست آل بابويه و علماء بحرين ،ص .57
 .)6 ( 1141همان ،ص .58 - 57

و كالمى و تاريخى در تبيين انديشههاى شيعه ،در برخى از مقاطع زمانى (مانند قرن پنجم و ششم) كه تعارضات مذهبى در
ايران از جمله در رى شديد بوده است ،اهميّت اين تالش علمى را بهتر نشان خواهد داد.
تربيت شاگردان بنامى چون شيخ مفيد و سيّد مرتضى و سلّار بن عبد العزيز و نجاشى و ابن غضائرى و شيخ طوسى و دهها
نفر ديگر -كه از علما و فقها و محدّثان بزرگ شيعه به شمار مىروند -از ديگر خدمات علمى اين خاندان شيعى است.
به يقين ،چنانچه تربيت اين علما و فقها نبود ،اينك ،فقه و حديث و كالم و تاريخ و بهطور كلّ ،فرهنگ و ميراث عظيم علمى
شيعه ،به اين توانايى و غنايى كه اينك هست ،به دست ما نمىرسيد.
محورهاى مطالعاتى
 .1رابطه علمى خاندان بابويه با ديگر خاندانهاى شيعه در ديگر مناطق از جمله عراق ،چگونه بوده و تأثيرپذيرى آنان از
يكديگر در چه ميزان بوده است؟
 .2مكتب حديثى شيخ صدوق به عنوان بزرگ خاندان بابويه ،چه نقشى در افكار و انديشهاى ديگر اعضاى اين خاندان داشته
است؟
 .3رابطه سياسى ،علمى ،اجتماعى خاندان بابويه با سادات و نقباى رى و قم چگونه بوده است؟
 .4نقش سياسى اين خاندان در دوران سلجوقيان و موضعگيرى سياسى و مذهبى آنان در برابر اسماعيليان.
ص236 :
فصل چهارم نقبا و سادات بيهق
 .1خاستگاه و زمينه تاريخى
 .1 -1موقعيت جغرافيايى منطقه
بيهق ،معرّب واژه «بيهه» به معناى بهترين است 1141كه بنا بر نوشته جغرافىنويسان ،به بخشى از نواحى نيشابور اطالق شده

است .البته برخى نيز از بيهق به عنوان شهر و يا دهكده ياد كردهاند 1142.در تاريخ بيهقى سه بار از بيهق ياد شده كه در دو

 .)1 ( 1141تاريخ بيهق ،ص .33
1142

(  .)2ر .ك :أحسن التقاسيم ،ص  436و 465؛ ابن حوقل ،ابو القاسم النصيبى ،صورة األرض ،ص  363؛ ابن خرداد به ،ابو القاسم عبيد اهلل ،المسالك و

الممالك ،ص .24

مورد آن ،تعبير «روستاى بيهق» آمده است؛ 1143اما در تاريخ بيهق -كه اختصاصا درباره تاريخ اين شهر نوشته شده -بيهق،
ناحيهاى مستقل قلمداد شده است .البته به احتمال بسيار ،عالوه بر اينكه كلّ ناحيه را بيهق مىناميدهاند ،دهكدهاى نيز به نام
بيهق وجود داشته است ،چنانكه در تاريخ بيهق ،هنگام ذكر دوازده ربع بيهق ،از بيهق در كنار روستاهاى ديگرى چون

سنقريدر و احمدآباد ،نام برده شده است 1144.بيهق داراى  321آبادى بوده كه از مناطق مشهور آن مىتوان به سبزوار،
خسروجرد (خسروگرد) ،باشتين ،مزينان و فريومد اشاره كرد.
آيين زردشتى پيش از اسالم ،موقعيت وااليى در منطقه خراسان داشته و آتشكده مهر برزين ،يكى از سه آتشكده مشهور
ساسانى در منطقهاى در حوالى بيهق قرار داشته است.
 .1 -2فتح بيهق در دوره اسالمى
در سال  31هجرى ،هنگام خالفت عثمان بن عفّان ،عبد اهلل بن عامر هنگام فتح خراسان ،به منطقه بيهق نيز وارد شد .ساكنان
بيهق ،پذيرش اسالم را منوط به اسالم آوردن اهل نيشابور
ص237 :
كردند .بعد از فتح نيشابور ،اسود بن كلثوم از سوى عبد اهلل بن عامر به سوى بيهق آمد و در درگيرى با اهالى آنجا كشته شد و
سرانجام ،اهل بيهق با جانشين وى صلح كردند و به رغبت ،اسالم را پذيرفتند 1145.پس از فتح اين منطقه ،مسجدى در

برزنآباد در ناحيه جوين احداث شد.

1146

از مهم ترين شهرهاى منطقه بيهق در دوره اسالمى ،دو شهر خسروجرد و سبزوار بودهاند .تختگاه ناحيه ،ابتدا خسروجرد بود
كه در دوره صفوى ،به سبزوار در يك فرسخى آن انتقال يافت.
 .1 -3پيشينه تاريخى سادات منطقه خراسان
به همراه لشكر فاتح ،جمعيت انبوهى از اعراب به مناطق فتح شده روى مىآوردند .در فتح خراسان نيز عدّهاى از صحابه
پيامبر (ص) به اين منطقه آمدند و براى هميشه در آنجا ماندگار شده ،مرگشان نيز در همانجا در رسيد ،چنانكه نوادگان عبد
اهلل بن عامر ،فاتح نيشابور ،تا قرن پنجم در منطقه حضور داشتهاند 1147.همچنين فرزندان قطن بن عمرو ،صحابىاى كه در

 .)3 ( 1143بيهقى ،ابو الفضل محمد بن حسين ،تاريخ بيهقى ،ص  44 ،37و .369
 .)4 ( 1144همان ،ص .35
 .)1 ( 1145فتوح البلدان ،ص 286؛ تاريخ بيهق ،ص  26و .44
 .)2 ( 1146تاريخ بيهق ،ص .111
 .)3 ( 1147الفارسى ،عبد الغافر بن اسماعيل ،تاريخ نيسابور المنتخب من السياق ،ص .27

بيهق وفات كرد ،شناخته شدهاند 1148.واليت بشت را در نيشابور« ،عربستان خراسان» مىگفتند و اين ،به جهت حضور قابل
توجّه قبايل عرب در آنجا بوده است.

1149

سادات كه اصطالحا به فرزندان پيامبر خدا از فاطمه (س) گفته مىشود 1151،در موطن عربى خود ،از سوى حكّام بنى اميّه و
بنى عبّاس ،متحمّل سختىهاى بسيار مىشدند و نسبت به فعّاليتهاى آنان توسط حاكمان حسّاسيت و توجّه ويژهاى ابراز
مىشد .آنان به بهانههاى مختلف ،مورد بازخواست و آزار و اذيّت قرار مىگرفتند .اينگونه رفتار ،آنان را وادار مىكرد براى
رهايى از ستم حاكمان وقت ،به صورت مخفيانه به زندگى ادامه دهند و يا به مناطقى روى آورند كه از دسترس حكومت
مركزى به دور باشد .سختگيرى هاى حاكمانى چون حجّاج بن يوسف ثقفى در عراق ،موجب مهاجرت اعراب به ديگر
سرزمينها مىشد .گزارشهايى از خروج سادات و علويان در زمان حكومت بنى اميّه در دست داريم.
ص238 :
يحيى بن زيد ،پس از قيام پدرش در سال  122ق ،به ايران آمد .همچنين قيام عبد اهلل بن معاويه در ايران ،زمينه ديگرى براى
مهاجرت علويان به اين ديار بود .در زمان حكومت منصور عبّاسى ،پس از قيام و شكست نفس زكيّه ،تعداد زيادى از سادات
به اين مناطق مهاجرت كردند .آمدن امام رضا (ع) به مرو نيز موجب روانه شدن بسيارى از سادات به ايران شد.
سادات ،در مناطق دور از مراكز قدرت اموى و عبّاسى احساس امنيت جانى و مالى بيشترى مىكردند .بعالوه ،آنان خود را در
اين مناطق ،محبوب مى ديدند و مردم به آنان به دليل اينكه فرزندان رسول خدا بودند ،احترام شايانى مىگذاردند .در طول
تاريخ اسالم ،عموما شاهد احترام ويژه به سادات در ميان مردم هستيم .در منابع مختلف تاريخى و جغرافيايى ،موارد
گوناگونى از ابراز عالقه و محبّت شديد مردم نسبت به سادات ذكر شده است .مقدسى مىگويد:
در اين منطقه ،اوالد على (ع) را ارج مى نهند و از بنى هاشم ،كسى در آنجا نيست ،مگر غريبه باشند.

1151

سادات در خراسان هم نظير بسيارى از اقطار عالم اسالم از احترام و اعتبار فراوان برخوردار بودند .اين حرمت و احترام ،جدا
از عوامل سياسى بود .در سال  119ق ،در نيشابور مردى را كه در دوستى فرزندان فاطمه (س) افراط مىورزيد« ،غالب»

ناميدند 1152.كار به جايى رسيد كه سنّيان متعصّبى همچون محمود و مسعود غزنوى نيز نقيبى از علويان را در دربار خود به

مقامى گماشته بودند 1153.حتى در دوره مغول ،غازان خان ،دار السياده هاى متعدّدى ايجاد كرد كه از ذخاير آن براى كمك به

 .)4 ( 1148همان ،ص .24
 .)5 ( 1149حاكم نيشابورى ،تاريخ نيشابور ،ص .216
 .)6 ( 1151همان ،ص .63
 .)1 ( 1151أحسن التقاسيم فى معرفة األقاليم ،ج  ،2ص .473
 .)2 ( 1152جى ،آ .بويل ،تاريخ ايران ،دانشگاه كمبريج ،ج  ،1ص .331
 .)3 ( 1153همان ،ص .332

سادات استفاده مىشد 1154.اين احترام براى ساداتى كه از نسل فاطمه (س) بودند ،وجود داشته است و فرزندان على (ع) از
همسران ديگرش از چنين احترامى برخوردار نبودهاند.
نوادگانى از محمّد بن حنفيه در بيهق حضور داشتند ،كه هرچند علوىتبار بودند ،امّا به اين نسب ،مشهور و معروف
نشدهاند.

1155

شهر نيشابور و منطقه بيهق از زمان طاهريان ،شاهد حضور محسوس سادات بوده است و مقبرهاى به نام علويان در نيشابور-
كه طاهريان نيز در آن مدفوناند -حكايت از حضور چشمگير آنان مىكند.
ص239 :
سادات منطقه بيهق ،عمدتا از نيشابور ،رى 1156و طبرستان به اين ناحيه آمدهاند .فضاى مذهبى مناسب منطقه ،عامل مهم
مهاجرت آنان به اين ناحيه بوده است .ارتباط ميان سادات بيهق و نيشابور به اندازهاى گسترده بود كه پيوسته ،مهاجرتهاى
فراوانى ميان آنها رخ داده است .ي كى از خاندانهاى سادات كه در منطقه حضور چشمگير داشته و در معادالت سياسى،
اجتماعى و فرهنگى ايفاى نقش كردهاند ،آل زباره است .در اين مجال به تاريخچه اين خاندان و نقش آنان مىپردازيم.
 .2آل زباره
يكى از مهم ترين خاندانهايى كه ابتدا به نيشابور آمدند و سپس در بيهق ،سكونت اختيار كردند ،آل زبارهاند كه نسبشان به امام
زين العابدين (ع) مىرسد .بزرگ اين خاندان ،محمّد زباره ،فرد بانفوذى در مدينه بود .همچنين پسرش احمد نيز امير مطاعى

در آنجا بود 1157.اوّلين فرد از اين خاندان كه بدين ناحيه آمد ،احمد زبارة بن محمّد اكبر بن عبد اهلل زاهد بن حسن مكفوف بن
حسن افطس بن على اطهر بن على بن حسين (ع) است كه به نيشابور آمد و در آنجا اقامت گزيد 1158.احمد زباره كه در

زادگاهش مدينه اقامت داشت ،به سبب نامههايى كه زيديه طبرستان بدو مىنوشتند و او را براى امامت ،اليق مىدانستند ،به
طبرستان آم د و پس از آشكار شدن اختالفاتش با داعى طبرستان ،آنجا را ترك كرد و به آبه رفت و پس از آن به نيشابور
آمد.

1159

 .)4 ( 1154تاريخ ايران ،دانشگاه كمبريج ،ج  ،5ص .516
 .)5 ( 1155تاريخ بيهق ،ص .213
 .)1 ( 1156همان ،ص  54و .61 - 61
 .)2 ( 1157همان ،ص .254
 .)3 ( 1158لباب األنساب و األلقاب و األعقاب ،ج  ،2ص .491
 .)4 ( 1159همان ،ص .492

اين خاندان با طاهريان مناسبات حسنهاى برقرار كردند .آل زباره از ناحيه مادرى نيز با طاهريان پيوند داشتند .بزرگ خاندان

زباره با خواهر عبد اهلل بن طاهر ازدواج كرد 1161و ميان نوادگان آنها نيز ازدواجهايى صورت گرفت 1161.اين خاندان در اثر
موقعيتى كه براى خود كسب كردند ،در نيشابور از پايگاه ويژه اى برخوردار شدند ،ضمن آنكه نقابت سادات نيز در اختيار

ايشان بود 1162.نقابت و رياست سادات از مناصبى بود كه معموال يكى از بزرگان
ص241 :

سادات ،آن را بر عهده مىگرفت .ابو على محمّد بن احمد زباره ،شيخ طالبيان در نيشابور و خراسان در عصر خود بود.

1163

خانه ابو على زباره ،همان مجلسى بود كه مناظره ابو بكر خوارزمى و بديع همدانى در آنجا برگزار شد و بزرگان ،علما و

قضات در آن شركت داشتند 1164.حضور علويان در نيشابور به اندازهاى بود كه به آنان ،امكان احداث مقبره خصوصى داده

شد و ابو على محمّد بن احمد زباره كه وفاتش به سال  361ق ،بوده است (والدت او سال  261ق ،ثبت شده است) 1165،در

مقبره علويان نيشابور مدفون گشت.

1166

آل زباره كه از آنان به «بيت رياست قديمه» تعبير شده 1167،به نسب خود افتخار و آن را موجب تسلّى خاطر خود در غم از

دست رفتگان قلمداد مىكردند 1168.موقعيت و اعتبار اين خاندان به جهت سيادتشان ،انگيزهاى براى سوءاستفاده افراد

فرصتطلب در انتساب به آنان بود 1169.از اينرو سادات ،نسّابهاى داشتند كه نسب درست را از نادرست ،تشخيص
مىداد.

1171

 .2 -1نقيبان آل زباره
نقابت ،كه منصب و تشكيالتى نيمه ادارى بود ،وظيفه رسيدگى به امور سادات را در اختيار داشت .نقيب ،رئيس علويان شهر و
در رديف بزرگ ترين شخصيتهاى شهر بود و نقش واسطه ميان مردم و حكومت را ايفا مىكرد .در اين منطقه نيز هرگاه

 .)5 ( 1161مادر ابو جعفر احمد بن محمّد زباره ،بزرگ اين خاندان در ناحيه ،دختر طاهر بن حسين بوده است( تاريخ بيهق ،ص .)55
 .)6 ( 1161تاريخ بيهق ،ص .55
 .)7 ( 1162لباب األنساب  ،...ج  ،2ص .521
 .)1 ( 1163همان ،ص .494
 .)2 ( 1164تاريخ بيهق ،ص .56
 .)3 ( 1165ابن طباطبا ،ابراهيم بن ناصر ،مهاجران آل أبى طالب( منتقلة الطالبية) ،ترجمه احمد نمايى ،ص .419
 .)4 ( 1166لباب األنساب  ،...ج  ،2ص .294
 .)5 ( 1167همان ،ص .517
 .)6 ( 1168همان ،ص .519
 .)7 ( 1169همان ،ص .514
 .)8 ( 1171همان ،ص .657

حاكمان نيازمند استفاده از نيروى مردمى بودند ،از نقبا كمك مىگرفتند 1171.رياست اين تشكيالت در منطقه خراسان ،بيشتر
به بزرگان آل زباره واگذار مىشد .عدّهاى از بزرگان اين خاندان كه منصب نقابت را عهدهدار شدهاند ،عبارتاند از:
ابو محمّد يحيى بن محمّد بن احمد زباره ،كه نقابت سادات نيشابور را برعهده داشت و بزرگان به محضرش حضور
مىيافتند.

1172

سيّد اجل بهاء الدين كه در سال  531ق ،به بعد ،رياست نقابت سادات را در منطقه
ص241 :
عهدهدار بوده است.

1173

ابو محمّد يحيى بن سيّد اجل (م  532ق) كه از او با عنوان «سيّد النقباء» ياد شده است.

1174

 .2 -2آل زباره در بيهق
خاندان زباره كه ابتدا در نيشابور رحل اقامت افكندند ،به مرور در مناطق و نواحى ديگر پراكنده شدند .از اواخر قرن چهارم،
سادات زباره به صورت گسترده به بيهق روى آوردند و آل ظفر كه خاندانى از آل زباره بود ،در بيهق مسكن گزيدند .اوّلين

سيّدى كه از اين خاندان به ناحيه بيهق آمد ،محمّد بن ظفر بن محمّد بن احمد زباره بود 1175.يكى از داليلى كه موجب

مهاجرت خاندان زباره از نيشابور به بيهق شد ،اختالف آنان بر سر نقابت با تيره ديگرى از سادات بود كه با حمايت شافعيان
از آن تيره ،آل زباره از نيشابور پراكنده شدند ،ابتدا به مشهد رفته ،سپس به بيهق روى آوردند .از بزرگان زباره كه در سال
 395ق ،به ناحيه بيهق آمد ،ابو جعفر محمّد است.

1176

همچنين فرزندان مطهّر بن محمّد نيز كه از جمله ساداتى بودند كه نسبشان به امام زين العابدين (ع) مىرسيد ،در اواخر قرن
چهارم از نيشابور به بيهق آمدند.

1177

در طول قرن پنجم ،مهاجرت سادات به منطقه بيهق ادامه داشت .خاندانهاى داعى بن زيد و فرزندان سراهنك و فرزندان ابو
شجاع -كه نسب به امام حسن (ع) مىبردند -از نيشابور و رى به بيهق آمدند.
 .)9 ( 1171تاريخ بيهقى ،ص .41
 .)11 ( 1172لباب األنساب  ،...ج  ،2ص .497
 .)1 ( 1173همان ،ص .515
 .)2 ( 1174همان ،ص .521
 .)3 ( 1175تاريخ بيهق ،ص .54
 .)4 ( 1176همان ،ص  55و .255
 .)5 ( 1177همان ،ص .61

1178

خاندان زباره كه در بيهق نفوذ داشت ند با برقرارى پيوند خويشاوندى با خاندان فوالدوند -كه رياست بيهق به دست آنان بود-
بر موقعيت اجتماعى و سياسى خود افزودند.

1179

از بزرگان خاندان زباره كه در ناحيه بيهق مسكن گزيدند ،افراد زير را مىتوان برشمرد:
سيّد ابو منصور ظفر بن محمّد بن احمد زباره علوى؛

1181

سيّد ابو الحسن محمّد بن ظفر بن محمّد بن احمد زباره علوى؛

1181

سيّد ابو على احمد بن ابو الحسن محمّد بن ظفر بن محمّد بن احمد زباره علوى؛

1182

ص242 :
سيّد ابو سعيد زيد بن محمّد بن ظفر علوى؛

1183

سيّد ابو ابراهيم جعفر بن محمّد بن ظفر علوى؛

1184

سيّد رئيس ابو يعلى زيد بن سيّد بن على بن محمّد بن يحيى علوى حسينى زباره؛
سيّد ابو الحسن على بن احمد بن ظفر علوى حسينى زباره؛

1186

سيّد ابو الحسن محمّد بن على بن احمد بن محمّد بن ظفر زباره؛
سيّد ابو على احمد بن على بن احمد بن محمّد بن ظفر؛
 .)6 ( 1178همان ،ص .61 - 61
 .)7 ( 1179همان ،ص .111
 .)8 ( 1181همان ،ص .168
 .)9 ( 1181همان ،ص .169
 .)11 ( 1182همان ،ص .171
 .)1 ( 1183همان ،ص .179
 .)2 ( 1184همان ،ص .181
 .)3 ( 1185همان ،ص .186
 .)4 ( 1186همان ،ص .191
 .)5 ( 1187همان ،ص .221
 .)6 ( 1188همان ،ص .222

1188

1187

1185

بهاء الدين محمّد بن على زباره؛

1189

سيّد علم الهدى ابو سعيد زيد ماشدانى (از آل ظفر از رهط زباره).

1191

همچنين ابو على طبرسى صاحب مجمع البيان نيز در سال  523ق ،به بيهق آمد و در آنجا ساكن شد .او از نزديكان نقباى آل

زباره بود .وفات او در بيهق در سال  548ق ،روى داد و جنازهاش به مشهد منتقل و در آنجا دفن شد 1191.از داليل مهاجرت
او به اين سامان ،عالوه بر شهرت داشتن بيهق به تشيّع ،نسبتى بوده كه طبرسى با آل زباره داشته است؛ چراكه ميان آل زباره و
طبرسيان ،پيوند مصاهرت بود .طبرسى همچنين كتابهاى مجمع البيان و جواهر الجمل خود را به ابو منصور محمّد بن يحيى بن
هبة اهلل حسينى -كه نقيبى از سادات پرنفوذ آل زباره بوده -اهدا كرده است.

1192

 .2 -3مهاجرتهاى آل زباره
هرچند تعداد بسيارى از آل زباره در منطقه بيهق حضور داشتند؛ امّا افراد اين خاندان ،پيوسته مهاجرتهايى بين بيهق و نيشابور

داشتند و تغيير مسكن مىدادند .براى مثال ،بهاء الدين ابو جعفر از آل زباره از بيهق به نيشابور نقل مكان كرد 1193و سيّد ناصر
بن ابو القاسم نيز از نيشابور به سبزوار مهاجرت كرد 1194.همچنين سيّد محمّد قصار ،هم در بيهق و هم در نيشابور حضور

داشت.

1195

ص243 :
1196

 .3جغرافياى انسانى بيهق

 .)7 ( 1189همان ،ص .231
 .)8 ( 1191همان ،ص .251
 .)9 ( 1191همان ،ص .242
 .)11 ( 1192طبرسى ،فضل بن حسن ،مجمع البيان ،ج  ،1ص  231و .316
 .)11 ( 1193لباب األنساب  ،...ج  ،2ص .518
 .)12 ( 1194همان ،ص .639
 .)13 ( 1195همان ،ص .671
 1196حيدرى آقايى ،محمود ،تاريخ تشيع2 ،جلد ،پژوهشكده حوزه و دانشگاه  -تهران ،چاپ :اول 1384 ،ه.ش.

هرچند كثرت و نفوذ سادات آل زباره در منطقه بيهق بسيار بود ،امّا تمام سادات آنجا از خاندان زباره نبودند ،بلكه از
خاندانهايى كه نسبشان به ديگر امامان معصوم مى رسيد نيز در اين منطقه حضور داشتند كه از شهرهايى غير از نيشابور
بدانجا آمده بودند .بعضى از اين خاندانها به شرح زيرند:
 .3 -1خاندان عريضيان
عريضيان از نوادگان امام صادق (ع) بودند كه در بيهق مسكن گزيدند 1197.از اين خاندان ،دو تن به نامهاى سيّد طاهر عريضى
(م  552ق) -كه در محلّه «ميدان» بيهق مسكن گزيد -و ناصر عريضى شناخته شدهاند.

1198

 .3 -2خاندان حسنى
نوادگان زيد بن حسن (ع) هستند .همچنين سيّد ابو شجاع از نوادگان امام حسن (ع) در سال  488ق ،از رى به بيهق آمد و
در محلّه ميدان ساكن شد كه تعداد بسيارى از اوالد و اعقاب او در بيهقاند.

1199

نوادگان فرزندان ديگر امام زين العابدين (ع) از جمله نوادگان حسين اصغر بن زين العابدين نيز در اين منطقه حضور
داشتند.

1211

 .3 -3سادات بروقن
اين سادات از اعقاب امام موسى كاظم (ع) بودند كه در منطقه حضور داشتهاند 1211.همچنين محمّد بن جعفر بن موسى از

ديگر نوادگان امام كاظم (ع) در منطقه زندگى مىكرده است 1212.از حضور نوادگان جعفر طيّار و عبّاس بن على (ع) نيز در
منطقه بيهق ،ياد شده است.

1213

در هر حال ،حضور سادات در اين منطقه چشمگير بوده است .در تاريخ بيهق ،تعدادى از ساداتى كه در خسروجرد مدفوناند،
ياد شده و براى تعدادى از سادات اهل زباره كه نسب
ص244 :
 .)1 ( 1197تاريخ بيهق ،ص .61
 .)2 ( 1198لباب األنساب ،ج  ،2ص  661و .711
 .)3 ( 1199تاريخ بيهق ،ص 61؛ لباب األنساب  ،...ج  ،2ص .669
 .)4 ( 1211همان ،ص  232 ،63و .246
 .)5 ( 1211همان ،ص  62و .285
 .)6 ( 1212تاريخ نيشابور ،ص .181
 .)7 ( 1213تاريخ بيهق ،ص 63؛ تاريخ نيشابور ،ص .159

به امام زين العابدين مىبرند ،قبّه و بارگاه ساخته شده است 1214.بيشتر ساداتى كه از مناطق ديگر به منطقه بيهق مهاجرت
كردهاند ،نسل دوازدهم تا شانزدهم از فرزندان حضرت على (ع) هستند كه در اواخر قرن چهارم و در طول قرن پنجم،
مهاجرت گستردهاى به اين ناحيه داشتهاند.
 .3 -4نوادگان صحابه و تابعين در بيهق
نوادگان تعدادى از صحابه نيز در اين منطقه حضور داشتهاند كه از جمله اين صحابهاند:
ابو ذر غفارى ،كه محمّد مطوّعى از اعقاب او مقيم بيهق بود.

1215

بديل بن ورقاء خزاعى ،كه ابو الفضل احمد بن حسين بديلى از نوادگان او بوده است.

1216

عبد الرحمان بن عوف ،كه خاندان عزيزيان در اين منطقه از اعقاب اويند و فخر الزمان مسعود بن على صوابى از آنهاست.
عثمان بن عفّان ،كه سعيد بن عثمان ،امير خراسان در بيشك ،همسرى اختيار كرد كه از او فرزندانى باقى ماندهاند.
همچنين جمعه دختر احمد بن محمّد از نوادگان عثمان بود.
اسامة بن زيد ،كه نسب خاندان حاتميان به اسامه مىرسد.

1217

1218

1219

1211

قيس بن سعد بن عباده ،كه نسب عمّاريان بدو مىرسد كه ابتدا در نيشابور بوده و سپس به بيهق آمدهاند.

1211

قطن بن عمرو ،همام بن زيد ،مهلب بن ابى صفره و عبّاس بن مرداس ،از ديگر صحابهاى هستند كه اعقاب آنان تا قرن ششم

هجرى در بيهق بودهاند 1212.فرزندان زيد شهيد [فرزند امام سجّاد (ع)] نيز بسيارى در ربع باشتين مسكن گزيدند.

 .)1 ( 1214همان ،ص .285
 .)2 ( 1215همان ،ص .221
 .)3 ( 1216همان ،ص .224
 .)4 ( 1217همان ،ص .234
 .)5 ( 1218همان ،ص .126
 .)6 ( 1219تاريخ نيشابور ،ص .158
 .)7 ( 1211تاريخ بيهق ،ص .122
 .)8 ( 1211همان ،ص .125
 .)9 ( 1212همان ،ص .25 - 24
 .)11 ( 1213همان ،ص .64

1213

مجاهديان نيز از فرزندان مجاهد مفسّر (قرآن) بودند كه در ربع باشتين ساكن شدند و تا قرن ششم از اين خاندان ،افرادى باقى
بودهاند.

1214

از اواخر قرن چهارم كه محيط مذهبى بيهق ،مناسب با عقايد شيعيان امامى بود ،اين شهر
ص245 :
شاهد مهاجرت بسيارى از شيعيان و سادات از سراسر ايران به اين منطقه بود .نسبتهاى جرجانى ،استرآبادى ،قمى ،طرابلسى
و  ...كه به همراه نام تعدادى از علما و سادات ساكن در بيهق و نيشابور آمده ،نشان از مهاجرت آنان از مناطق خود به اين
ناحيه دارد.

1215

در نيمه دوم قرن پنجم هجرى ،شمار سادات و توان مالى آنان افزايش چشمگيرى يافته بود .در سال  488ق ،سادات بيهق ،از
ميان خود نيرويى نظامى گرد آوردند و به سوى خسروجرد ،در مجاورت بيهق ،حركت كردند و به انتقام اهانتى كه به يكى از
رهبران سادات بيهق شده ب ود ،دروازه خسروجرد را درهم شكستند و يكى از محلّات آن را به آتش كشيدند.
 .3 -5خاندان تميمى سبزوارى
خاندان تميمى ،در شمار خاندانهاى برجسته شيعى در قرن پنجم و ششم هجرى هستند كه در سبزوار صاحب شهرت

بودند 1216و بنا بر نقل منتجب الدين ،در زمان وى ،ركن الدين محمّد ،از بزرگان اين خاندان ،در سبزوار ساكن بوده است.
همو ،نام چهار نفر از اين خاندان را در فهرست خود ،آورده است.

1217

1218

نخستين فرد شناختهشده خاندان تميمى ،على بن عبد الصمد بن محمّد تميمى بوده است 1219.پدرش عبد الصمد را از شاگردان

شيخ صدوق دانستهاند 1221او نزد شيخ طوسى ش اگردى كرده و راوى آثار وى بوده و منتجب الدين ،از او با عنوان فقيه و ديّن
(ديندار) ياد كرده است.

1221

 .)11 ( 1214همان ،ص .243
 .)1 ( 1215لباب األنساب  ،...ج  ،2ص  714 ،671 ،671و .717
 .)2 ( 1216سبزوارى ،على بن عبد الصمد ،ذخيرة اآلخرة ،ص .11
 .)3 ( 1217همان.
 .)4 ( 1218فهرست اسماء الشيعه و مصنفيهم( تصحيح ارموى) ،ش  223 ،222 ،111و .422
 .)5 ( 1219همان ،ش .222
 .)6 ( 1221شيخ آقا بزرگ تهرانى ،محمد محسن ،الثقات العيون فى سادس القرون ،ص .214
 .)7 ( 1221فهرست اسماء الشيعة و مصنفيهم( تصحيح ارموى) ،ش .222

يكى از فرزندان على بن عبد الصمد ،محمّد و كنيهاش ابو جعفر بوده است .وى از مشايخ ابن شهر آشوب به شمار مىرود.
پسر وى ،على بن محمّد ،صاحب كتاب ذخيرة اآلخرة است 1222.اين كتاب ،تعقيبات نماز ،ادعيه ماههاى سال ،نمازهاى

مستحب و زيارتنامههاى امام حسين و امام رضا (ع) و مطالب ديگرى را دربر دارد.
ص246 :
شخصيت برجسته ديگر اين خاندان ،صاحب كتاب منية الداعى و غنية الواعى است كه شيخ آقا بزرگ ،نام او را على بن

محمّد بن على بن على بن عبد الصمد ،آورده است 1223.ابن طاووس در دو كتاب خود ،األمان من أخطار األسفار و األزمان و

مهج الدعوات 1224،دعاهاى فراوانى از اين كتاب نقل كرده است 1225.امّا وى ،نام نويسنده اين كتاب را على بن محمّد بن على
بن حسين بن عبد الصمد ،آورده است.

1226

 .4فرقههاى مذهبى در بيهق
قدرتهايى كه يكى پس از ديگرى در خراسان به حكومت رسيدند ،يعنى طاهريان ،سامانيان ،غزنويان و سلجوقيان ،همگى به
مذهب اهل سنّت ،اعتقاد راسخ داشتند .شيعيان ميانهرو ،در اين اوضاع و احوال توانستند به زندگى صلحآميز خود ادامه داده،
اطاعت از قدرت حاكم در منطقه را سرلوحه عمل خود قرار دهند .نقيب علويان در نيشابور ،وابستگى خود به غزنويان را
حفظ كرد و در دوره سلجوقيان نيز سادات ،روابط حسنهاى با طبقه حاكم داشتند .سروده يكى از بزرگان سادات زباره بيهق
در مدح خواجه نظام الملك شافعى درخور توجّه است.

1227

در مشرق ايران زمين ،بيشتر ،مذهب اهل سنّت رواج داشت و اكثر مردم خراسان و ماوراء النهر ،سنّىمذهب بودند .در ناحيه
بيهق نيز كه يكى از مناطق تابعه نيشابور بود ،نزاعهاى مذهبى برقرار بود و فرقهها و خاندانهايى كه در آنجا فعّال بودند ،در
بيهق نيز حضور داشتند؛ امّا در ناحيه بيهق به سبب حضور سادات ،زمينه مساعدى براى نشر مذهب تشيّع وجود داشت .از
اين جهت ،بيهق يا سبزوار ،بعدها نقش مهمّى در اشاعه تشيّع در ايران ،ايفا كرد .مذاهب و فرق مختلف ،همچون :حنفيان،
شافعيان ،كراميان ،اسماعيليان ،شيعيان و زرتشتيان ،همه در اين منطقه حضور داشتند .حضور فرق به گونهاى بود كه ابو القاسم
على بن محمّد ،از بزرگان ناحيه بيهق در زمان سلطان محمود غزنوى ،چهار مدرسه براى تدريس مذاهب مختلف در منطقه
داير كرد :مدرسهاى براى حنفيان ،مدرسهاى براى شافعيان (كه در زمان مؤلّف تاريخ بيهق ،هنوز داير بوده است) ،مدرسهاى
ص247 :
 .)8 ( 1222افندى اصبهانى ،ميرزا عبد اهلل ،تعليقة أمل اآلمل ،ص  (،287ش .)855
 .)1 ( 1223الثقات العيون فى سادس القرون ،ص .215
 .)2 ( 1224ابن طاووس ،على بن موسى ،االمان من اخطار االسفار و االزمان ،ص  131 ،34و  131و مهج الدعوات ،ص  34 ،18 ،11 ،8 - 3و .44 - 36
 .)3 ( 1225ر .ك .ذخيرة اآلخرة ،ص .15
 .)4 ( 1226ر .ك .ذخيرة اآلخرة ،ص .15
 .)5 ( 1227همان ،ص .221

براى كراميان و مدرسهاى نيز براى سادات و عدليان و زيديان در محله اسفريس 1228.اين چهار فرقه ،پايگاه مناسبى در ميان
مردم آن روزگار بيهق داشتهاند .آيينهاى مذهبى مسلمانان نيز در بيهق ،رونق بسيارى داشت .در روز جمعه ،پانزده نماز جمعه
در شهرهاى مختلف از جمله بيهق و خسروجرد ،مزينان و  ...برپا مىگشت.

1229

ابن فندق ،علما و محدّثانى را كه از زمان طاهريان تا اواخر قرن پنجم در بيهق حضور داشتهاند ،برشمرده است .بيشتر اين
عالمان ،از اهل سنّت بودهاند و رواياتى كه از آنان نقل مىشود ،از طريق سلسله مشايخ اهل سنّت است .البته رواياتى در
فضايل امام على (ع) و امام زين العابدين (ع) و روايتى از طريق امام حسن (ع) و امام صادق (ع) نيز به چشم مىخورد.

1231

فرقههايى كه در منطقه بيهق حضور داشتند ،به شرح زيراند:
 .4 -1شيعيان
زيديان يكى از فرق شيعه بودند كه در منطقه بيهق حضور داشتند .يحيى بن زيد ،پس از شكست قيام پدرش در سال  122ق،

به سبزوار آمد و در حوالى مسجد شادان ،سكونت گزيد 1231.در بيهق ،شيعيانى كه گرد او جمع شدند ،به سوى نيشابور رفته،
بر عمرو بن زراره قسرى ،كارگزار نيشابور ،پيروز شدند 1232.حضور يحيى در اين ناحيه ،سرآغاز حضور زيديان است .در

قرن پنجم ،مدرسه اى براى تدريس زيديان و سادات و عدليان در نظر گرفته شد.
بعضى از سادات منطقه ،تحت تأثير زيديان در موضعگيرىهاى دينى بر مواضع شيعيان دوازدهامامى عمل نمىكردند .اين عدّه
كه با اهل سنّت ،حشر و نشر داشتند ،كتب آنان را فرا گرفته ،تدريس مىكردند و از تبرّاجويان از خلفا تبرّا مىجستند.
گروهى از اسماعيليان نيز در اين ناحيه فعّاليت مذهبى مىكردند .ابن اثير در الكامل ،در بيان وقايع سال  521ق به دهكدهاى
در اين ناحيه اشاره مىكند كه مأواى باطنيه بوده است.
غزنويان ،از مخالفان سرسخت اسماعيليان بودند .آنان به شيعيان ميانهرو اجازه دادند تا در آرامش در قلمرو آن دولت ،زندگى
كنند ،به شرط آنكه از هرگونه مداخله اى در امور سياسى اجتناب ورزند؛ امّا دولت غزنه به شدّت با غالت شيعه دشمنى
مىورزيد .اسماعيليان به سبب اتصالشان به خالفت فاطمى در قاهره مورد سوءظن بودند.
ص248 :
 .)1 ( 1228همان ،ص .194
 .)2 ( 1229همان ،ص .277
 .)3 ( 1231همان ،ص  142 ،168 ،156 ،139و .159
 .)4 ( 1231همان ،ص .46
 .)5 ( 1232تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .332
 .)6 ( 1233باسورث ،كليفورد ادموند ،تاريخ غزنويان ،ص .211

1233

شيعيان امامى نيز در منطقه فعّاليت داشتند كه يكى از داليل عمده نفوذ و گسترش تشيّع در ايران ،ورود سادات علوى به اين
مناطق است .با مهاجرت بسيارى از سادات و نقباى علوى به اين ناحيه و اقامتشان در آنجا ،به مرور ،شيعيان ،جمعيت غالب
منطقه شدند و رفته رفته ،موقعيتشان مستحكم گشت.
شيعيان امامى در بيهق ،حضور جدّى داشتند .فضل بن شاذان نيشابورى از اصحاب امام رضا (ع) از نيشابور به بيهق مهاجرت

كرد 1234.همچنين امام حسن عسكرى (ع) به اهالى اين ناحيه نوشتند كه حقوق واجب خود را به عبد اهلل بن حمدويه بيهقى

بپردازند كه مورد وثوق از طرف امام و امين او در منطقه بود 1235.آثارى نيز از ابو محمّد يحيى از آل زباره با عنوان كتاب فى
إبطال القياس و المسح على الرجلين كه در الفهرست شيخ طوسى آمده ،كه نشان از تفكّر امامى او و توجّه ويژه شيعيان منطقه

به مسائل خاصّ خود است.

1236

هرچند در زمان غزنويان ،شيعيان دوازده امامى در شهرهاى سنّى نشين خراسان ،نيروى مهم اجتماعى و سياسى به شمار

نمىرفتند؛ 1237اما به مرور ،در حال گسترش و نفوذ قدرت خود بودند .در اواخر قرن چهارم ،قدرت شيعه در منطقه به قدرى
افزايش يافته بود كه عقايدشان در اقدامات حكومتى نيز لحاظ مىگشت .براى نمونه ،وقتى قاضى صاعد در سال  375ق ،به
علّت ممانعت از نصب صندوق بر س ر مقبره هارون الرشيد ،مورد عتاب خليفه عبّاسى قرار گرفت ،در بيان علّت اين كار گفت:
چون نصب صندوق بر سر قبر هارون ،موجب تحريك شيعيان مىشود و فتنه برمىخيزد ،از آن جهت ،ممانعت كرده است.
مقدسى -كه در قرن چهارم مىزيسته -مىنويسد كه شيعه در كنار ديگر فرقهها در نيشابور ،جذّابيت دارد.

1238

1239

بيهق در روزگار سالجقه نيز به تشيّع شهرت داشت  1241و شيعيان به قدرى قدرت يافته بودند كه اهل سنّت از رخنه تدريجى

عناصر شيعه در مشاغل ادارى بيمناك بودند 1241.گزارش منابع تاريخى -جغرافيايى از قرن ششم به بعد ،حكايت از آن دارد
كه بيهق ،به يكى از مناطق مهم شيعهنشين دوازدهامامى تبديل شده بود.
ص249 :
ياقوت در معجم البلدان  1242و مستوفى در نزهة القلوب به مذهب دوازدهامامى داشتن اهالى بيهق تصريح مىكنند 1243.بيهقيان،
هميشه نسبت به آل على ،كمال ارادت را داشتهاند .مولوى گويد:
 .)1 ( 1234اختيار معرفة الرجال ،ج  ،2ص .821
 .)2 ( 1235همان ،ش .1189
 .)3 ( 1236همان ،ش 1191؛ الفهرست ،طوسى ،ص .179
 .)4 ( 1237تاريخ غزنويان ،ص .168
 .)5 ( 1238تاريخ نيشابور ،ص .266
 .)6 ( 1239أحسن التقاسيم فى معرفة األقاليم ،ج  ،2ص .474
 .)7 ( 1241بارتولد ،واسيلى والديميروويچ ،تذكره جغرافياى تاريخى ايران ،ترجمه حمزه سردادور ،ص .127
 .)8 ( 1241تاريخ ايران ،دانشگاه كمبريج ،ج  ،5ص .279

سبزوار است اين جهان و مرد حق

اندر او بىرونق است و بىنسق

سبزوار است اين جهان بىمدار

.ما چو بوبكريم در وى خوار و زار

آرى ،شهرت سبزوار در تاريخ به علّت آن است كه از مراكز مهم شيعه بوده است و فعّاليتهاى شيعيان كه از قرن سوم در ناحيه
بيهق آغاز گشته بود ،سرانجام ،منتهى به پديد آمدن دولت شيعى سربداران در قرن هفتم در اين منطقه شد.
 .4 -2حنفيان
اكثريت مذهبى در قرن چهارم در سرزمين نيشابور ،از آن پيروان ابو حنيفه بود و ساكنان برخى مناطق نيز همگى شافعى

بودند .لذا قاضيان اين مناطق نيز از ميان همين دو فرقه تعيين مىشدند 1244.حضور حنفيان در بيهق ،موجب شد تا در سال

 288ق ،به فرمان منتصر ،مسجد جامعى در آن بنا كردند كه وقف پيروان ابو حنيفه شد 1245.در زمان غزنويان ،مذهب حنفى
مورد حمايت محمود و مسعود غزنوى قرار گرفت و سالطين غزنوى ،خاندانهاى بزرگ حنفى را براى مناصب و مشاغل
سياسى و ادارى برمىگزيدند .خاندانهاى پرنفوذى همچون صاعديان ،مذهب حنفى داشتند و قاضى صاعد ،خود ،مورد توجّه
سلطان محمود غزنوى بود.
 .4 -3شافعيان
مذهب شافعى به موازات مذهب حنفى ،جزو پرنفوذترين مذاهب در خراسان بود .بنا بر گفته مستوفى ،اكثر اهل جوين،

شافعىمذهب بودهاند 1246.اين مذهب از حمايت خواجه نظام الملك طوسى برخوردار بود و بزرگانى همچون امام الحرمين
جوينى و پدرش در منطقه پيرو مذهب شافعى بودند .در قرن پنجم ،بيهق به عنوان پايگاه علم حديث و فقه شافعى مطرح بوده
است .كياهراسى ،فقيه شافعى ،با اينكه نزد امام الحرمين جوينى در نيشابور ،فقه
ص251 :

 .)1 ( 1242ياقوت حموى ،معجم البلدان ،مدخل« بيهق».
 .)2 ( 1243مستوفى ،حمد اهلل ،نزهه القلوب ،ص .151
 .)3 ( 1244أحسن التقاسيم فى معرفة األقاليم ،ج  ،2ص .474
 .)4 ( 1245تاريخ بيهق ،ص .271
 .)5 ( 1246نزهة القلوب ،ص .151

شافعى آموخت ،مدّتى را نيز براى تحصيل علم در بيهق به سر برد 1247.مراجعت ابو بكر بيهقى ،عالم مشهور شافعى پس از

سال  441ق ،به موطن خود ،خسروجرد ،نشان از قوّت يافتن مذهب شافعى در اين منطقه دارد 1248.همچنين امام الحرمين
جوينى شافعى ،به فتاوايى كه از بيهق مىآمد ،پاسخ نمى گفت و به ابن فطيمه كه در بيهق حضور داشت ،ارجاع مىداد.

1249

استفتائات فقهى از جوينى از حضور فعّال شافعيان در منطقه بيهق حكايت مىكند .در ميان شافعيان نيشابور ،خاندان صابونى
در زمان غزنويان نفوذ زيادى داشتند.
 .4 -4زرتشتيان
آتشكده مهر برزين ،يكى از سه آتشكده بزرگ و مقدّس زرتشتيان بود كه در كوههاى ناحيه نيشابور قرار داشت و تا چند
قرن پس از اسالم نيز معروف بوده و ذكر آن در اشعار ناصر خسرو آمده است .عدّهاى از زرتشتيان تا قرن ششم هجرى هنوز
بر مذهب خود ،باقى بودند .اين مذهب هرچند در تحوّالت و نزاعهاى منطقه نقش فعّالى ايفا نمىكرد و رونقى نداشت ،امّا
هنوز عدّهاى طرفدار سنّتى داشت .مقدسى در قرن چهارم خبر مى دهد كه همه گونه مجوس در منطقه نيشابور هست.

1251

پيشنهاد مالى گبران منطقه به خزانه متوكّل عبّ اسى براى انصراف او از قطع دو درخت مقدّس و قديمى كه منسوب به زرتشت

بود و نزد آنان احترام فوق العادهاى داشت ،نشان از حضور معتقدان به آيين زرتشتى داشت 1251.همچنين خوارزمشاه« ،سرو
فريومد» را كه منسوب به زرتشت بود و در نزد زردشتيان احترام بسيار داشت ،در سال  539ق ،سوزاند.

1252

البته مسلمانان در منطقه براى تغيير مذهب زرتشتيان تالش مى كردند ،چنانكه به دست ابو يعقوب كرامى عدّهاى از مجوسيان،
اسالم آوردند.

1253

 .4 -5كراميان و متصوّفه
از ديگر گروههايى كه در منطقه بيهق حضور داشتند ،كراميان و صوفيان بودند .در سال  489ق ،نزاعى ميان كراميان و ديگر
فرق همچون حنفيان و شافعيان در نيشابور درگرفت.
ص251 :
آنان از مردم بيهق نيز كمك خواستند و مردم به يارى آنها شتافتند و در اين بلوا ،مردم ،آسيب فراوانى متحمّل شدند.
 .)1 ( 1247ذهبى ،تاريخ اإلسالم ،ص  (93حوادث  511 - 511ق).
 .)2 ( 1248معجم البلدان ،مدخل« بيهق».
 .)3 ( 1249تاريخ بيهق ،ص .217
 .)4 ( 1251أحسن التقاسيم فى معرفة األقاليم ،ج  ،2ص .473
 .)5 ( 1251تاريخ بيهق ،ص .281
 .)6 ( 1252همان ،ص  272و .283
 .)7 ( 1253تاريخ نيشابور ،ص .157

1254

در اوايل قرن ششم ،شمس الرؤساء -كه نيابت وزارت را بر عهده داشت -در بيهق ،صومعهاى ساخت و طايفهاى از صالحان
صوفيه با وى در آن صومعه متوطّن شدند .او در سال  519ق ،وفات يافت.

1255

 .5مناسبات سياسى -اجتماعى و فرهنگى بيهق
 .5 -1اوضاع سياسى -اجتماعى
حاكم بيهق كه از نيشابور تعيين مىشد ،از اهل سنّت بود و علماى سنّىمذهب را در منطقه به كرسى قضاوت مىگمارد.

1256

نقابت نيز منصبى بود كه يكى از بزرگان سادات در هر دوره عهدهدار آن بود .از اين رهگذر ،رئيس نقيبان معموال در امور مهم
شهرى نيز ايفاى نقش مىكرد.
سادات و شيعيان در غالب قيامها و تحرّكات سياسى و اجتماعى منطقه شركت مىكردند.
ابو الحسين محمّد بن احمد زباره به مدّت چهار ماه در زمان نصر بن احمد سامانى ادّعاى خالفت كرد و خطبه به نام او
خوانده مىشد.

1257

در زمان استقرار آل بويه ،شيعيان و سادات در خراسان احساس آرامش و امنيت بيشترى كردند و در اين دوره به صورت
علنى مذهب خود را ترويج مىكردند و از انتشار عقايد شيعه ،جلوگيرى به عمل نمىآمد.
پس از اين دوره نيز سادات ،همواره خواهان زندگى مسالمتآميز در جوار حاكمان بودند .آل زباره كه از خاندانهاى پرنفوذ
سادات به شمار مى آمدند ،به دربار ملوك رفت و آمد داشتند ،چنانكه ابو القاسم على ،از افراد اين خاندان ،به حضور سلطان
محمود سبكتكين مىرفت.

1258

در دوران فترت پس از مرگ سلطان ملكشاه ،يكى از سادات آل زباره به نام فخر الدين ابو القاسم پسر ابو يعلى زيد ،امنيت

منطقه را تأمين مى كرد و اين ناحيه را از شرّ عيّاران و مفسدان ،نگاه داشت 1259.همچنين براى جلوگيرى از ورود لشكر
خوارزمشاه به بيهق ،سيّد
ص252 :
 .)1 ( 1254تاريخ بيهق ،ص .268
 .)2 ( 1255همان ،ص .217
 .)3 ( 1256همان ،ص .113
 .)4 ( 1257لباب األنساب  ،...ج  ،2ص .495
 .)5 ( 1258تاريخ بيهق ،ص .58
 .)6 ( 1259همان ،ص .59

اجل جالل الدين سيّد النقبا محمّد بن يحيى علوى حسينى ،جمعى را آماده دفاع ساخت و بدين ترتيب ،خوارزمشاه بازگشت.
چنانكه هنگام بروز اختالف ميان سادات ،گاه فرقههاى ديگر نيز وارد شده ،به حمايت از يك گروه مىپرداختند .براى مثال،
در اختالفى كه بر سر رياست نقابت درگرفت ،شافعيان به حمايت از فرزندان يك شخص پرداختند و اوالد او را براى اين
منصب ،شايستهتر دانستند.

1261

در هر حال ،موقعيت ،نفوذ و رياست سادات به قدرى بود كه همانطور كه پيشتر نيز بيان شد ،طبرسى كتابهاى مجمع البيان و
جواهر الجمل خود را به ابو منصور محمّد بن يحيى بن هبة اهلل حسينى -كه نقيبى از سادات پرنفوذ آل زباره بوده -اهدا

كرد 1261.همچنين ابن فندق ،كتابهاى لباب األنساب و معارج نهج البالغه خود را به يكى از سادات پرنفوذ منطقه اهدا كرد.

1262

 .5 -2اوضاع فرهنگى
الف) ادبيات
ادبيات در ناحيه بيهق رونق بسيار داشت و اشتهار اديبان بيهق تا حدّى بود كه برخى آنها را «تهامه صغرى» ناميدهاند.

1263

ساكنان منطقه ،تركيبى از بوميان پارسىزبان و مهاجرانى بود كه به عربى صحبت مىكردند .بسيارى از اديبان ،هم به فارسى و

هم به عربى شعر مىگفتهاند كه از آنان به «ذو اللسانين» تعبير شده است ،كه از جمله آنها كمال الدين ابو الحسن زباره 1264و

مكين الملك مسعود را مىتوان نام برد 1265.بيهقى ،تعدادى از شعرا را نام مىبرد كه به زبان پارسى و عربى شعر مىسرودهاند

و حتى گاه شعر ملمّع مىگفتهاند.

1266

اعرابى كه به منطقه آمده بودند ،عمدتا زبان فارسى را نيز نيكو مىدانستند .گاه پدر ،شعر عربى مىسرود و پسر ،شعر
پارسى.

1267

ص253 :
ب) وعظ و خطابه
 .)1 ( 1261همان ،ص .272
 .)2 ( 1261مجمع البيان ،ج  ،1ص  231و .316
 .)3 ( 1262البيهقى ،على بن زيد ،معارج نهج البالغة ،ص .6
 .)4 ( 1263تاريخ بيهق ،ص  28و .276
 .)5 ( 1264همان ،ص .231
 .)6 ( 1265همان ،ص .231
 .)7 ( 1266همان ،ص .263
 .)8 ( 1267همان ،ص .222

مقدسى درباره نيشابور مىنويسد :بيش از سرزمينهاى ديگر ،دانشمند و فقيه دارد.
اندرزگران در آنجا مقام ويژه و ثروت چشمگير دارند.

1268

مجالس وعظ خطابه در اين منطقه ،مرتب برپا بود .شعيب بن محمّد حنيفى بعد از پدرش به منبر مىرفت و موعظه

مىكرد 1269.همچنين ابو جعفر قاسم بن احمد نيز مجلس وعظ داشت 1271.امام ابو الحسن على بن محمّد حنانى ،مشهور به

وعظ بود تا دم مرگ ( 416ق) به موعظه اشتغال داشت 1271.ابو القاسم على زيادى مدّتى خطيب بيهق بود 1272.ابو على حسن
بيهقى ،نيابت جدّ بيهقى مؤلّف (تاريخ بيهقى) را در خطابت و تذكير بيهق برعهده داشت 1273.خانواده خطيبيان هم چنانكه از

نامشان پيداست ،از خطباى متقدّم ناحيه بيهق بودند 1274.پسر قاضى صاعد نيز خطيب ناحيه بود 1275.همچنين ابو الحسن بن

قاسم خطيب ،مدّتى خطيب سبزوار بود.

1276

ج) مدارس و حديث در بيهق
در عصرى كه دانش حديث ،از پرجاذبهترين دانشهاى روزگار به شمار مىرفت ،جويندگان حديث نيز در طلب آن به اقطار
عالم اسالمى سفر مىكردند .بيهق نيز سرزمينى بود كه داراى محدّثان فراوان بود و حديث در آن رواج بسزايى داشت .علوم
رايج در بيهق ،عالوه بر حديث ،فقه ،اصول ،ادبيات و تفسير بود .مجالس و مدارس حديث در بيهق برپا و رايج بود و اهل
سنّت و شيعيان در اين ناحيه ،مجلس درس و بحث داشتند .در نيشابور و نواحى آن ،تعداد زيادى از علما حضور داشتهاند كه
نشان از رواج چشمگير علوم حديث و موقعيت علمى اين ديار مى كند و چنانكه گفته شد ،مقدسى درباره نيشابور و نواحى
آن آورده است كه بيش از سرزمينهاى ديگر ،دانشمند و فقيه دارد .البته بيشتر راويان و محدّثانى كه از اين منطقه برخاستهاند
و در تاريخ بيهق از آنان ياد شده است ،از اهل سنّت اند ،هرچند تعدادى از اين راويان ،رواياتى درباره امام على (ع) و امام

زين العابدين (ع) نقل كردهاند 1277.در تاريخ
ص254 :

 .)1 ( 1268أحسن التقاسيم فى معرفة األقاليم ،ج  ،2ص .473
 .)2 ( 1269تاريخ بيهق ،ص .188
 .)3 ( 1271همان ،ص .211
 .)4 ( 1271همان ،ص .215
 .)5 ( 1272همان ،ص .197
 .)6 ( 1273همان ،ص .225
 .)7 ( 1274همان ،ص .245
 .)8 ( 1275همان ،ص .246
 .)9 ( 1276همان ،ص .247
 .)11 ( 1277همان ،ص  168 ،156و .181

نيشابور ،نام بسيارى از راويانى كه از اين منطقه برخاستهاند و يا در اين منطقه مسكن گزيدهاند ،آمده است.

1278

د) علماى بيهق
تعداد قابل توجّهى از محدّثان اهل سنّت از اين ناحيه برخاستهاند كه از جمله آنان ،به اين افراد مىتوان اشاره كرد:
عبد الجبار بن محمّد بن احمد ،كه كتاب سنن البيهقى را در آنجا استماع كرده است؛
مسعود ركاب كه خواجه نظام الملك ،او را جهت استفاده مردم به بيهق فرستاد؛

1279

1281

حسين بن محمّد بن مرداس ،كه در خسروجرد از عبيد اهلل بن معتز بيهقى ،سماع حديث كرده است؛
حسين بن احمد بن على بن حسن بن فطيمه ،كه قاضى بيهق بوده است؛

1281

1282

سفيان ثورى نيز در بيشك از روستاهاى بيهق ،مسكن گزيد و به نشر حديث پرداخت؛

1283

على بن محمّد طبرى ،مشهور به كياهراسى ،فقيه شافعى ،كه در اواخر قرن پنجم ،پس از فراگيرى علوم در نيشابور به بيهق
آمد و مدّتى را نيز در آنجا به درس مشغول شد؛

1284

ابن عساكر ،كه در سال  529ق ،در خسروجرد و بيهق توقّف كرد و از محدّثان آنجا رواياتى نقل كرد كه در كتاب األربعين
البلدانيه خود به آن اشاره كرده است؛

1285

ابو على طبرسى ،كه رياست مدرسه باب العراق را در بيهق برعهده داشت؛

1286

فضل بن محمّد بن مسيب نيز از راويان غالى در شيعه بود كه در بيهق حضور داشت.
 .)1 ( 1278تاريخ نيشابور ،ص  91به بعد.
 .)2 ( 1279ذهبى ،تاريخ االسالم ،ص  (414حوادث سال  531 - 521ق).
 .)3 ( 1281همان ،ص  (212حوادث سال  471 - 481ق).
 .)4 ( 1281همان ،ص  (241حوادث سال  531 - 521ق).
 .)5 ( 1282همان ،ص .411
 .)6 ( 1283تاريخ بيهق ،ص .264
 .)7 ( 1284ابن شهبه ،تقى الدين ابى بكر ،تاريخ قاضى ابن شهبة ،ج  ،2ص  (16به نقل از :العبر ،ج  ،4ص .)8
 .)8 ( 1285ابن عساكر ،على بن الحسن ،األربعين البلدانية ،ص  115و .117
 .)9 ( 1286تاريخ بيهق.
 .)11 ( 1287تاريخ اإلسالم ،ص  (241حوادث سال  291 - 281ق).

1287

بيهقى در فصلى از كتاب خود ،علما و بزرگان اين ناحيه را برشمرده كه در ميان آنان ،از محدّثان بسيارى ياد شده كه حديث
نقل مىكردند.
در قرن پنجم ،هنوز شيعه اكثريت را در بيهق نداشت ،هرچند در كنار مذاهب ديگر به فعّاليت خود ادامه مىداد .شيعيان همراه
با ديگر مذاهب در فعّاليتهاى علمى نقش بسزايى
ص255 :
داشتند .صاحب النقض نيز درباره مذهب شيعى اهل بيهق و برپايى مدارس و مناظرات و مجالس ختم قرآن ،مواردى را ياد
كرده است.

1288

خالصه
بيهق از نواحى نيشابور است كه در سال  31هجرى به دست مسلمانان فتح شد .همراه لشكر فاتح ،اعراب بسيارى راهى اين
منطقه شدند و در آن سكنا گزيدند .از آنجا كه بعدها سادات به جهت فشارهايى كه از سوى دولت اموى و عبّاسى بر آنها
وارد مى شد ،به مناطق دور از مركز ،همچون خراسان هجرت كردند ،كه تعدادى از آنان ،اين منطقه را براى سكونت ،مناسب
يافتند .آل زباره كه نسبشان به امام سجاد (ع) مىرسد ،از اين گروهاند كه نقابت سادات منطقه به دست آنان بود .مهاجرتهاى
بسيارى ميان سادات بيهق و نيشابور در جريان بود و در منطقه ،عالوه بر آل زباره ،سادات ديگرى نيز مانند سادات بروقن،
حضور داشتند.
در اين منطقه عالوه بر شيعيان ،فرق ديگرى همچون حنفيان ،شافعيان ،زرتشتيان و كراميان نيز فعّال بودند .سادات زباره،
عالوه بر فعّاليتهاى مذهبى در امور سياسى و اجتماعى منطقه نيز ايفاى نقش مىكردند.
محورهاى مطالعاتى
 .1روابط سادات منطقه بيهق با شيعيان شهرهاى ديگر مانند قم و كاشان.
 .2همكارى سادات بيهق با حكمرانان سنّى منطقه.
 .3تعامل سادات بيهق و ديگر گروههاى مذهبى منطقه.
 .4درگيرى و رقابت سادات بيهق با ديگر سادات.
ص256 :
 .)1 ( 1288النقض ،ص .212

فصل پنجم سادات طالبيه قم و نقباى رى و قم
 .1سادات طالبيه قم
 .1 -1قم ،خاستگاه تشيّع در ايران
الف) اوّلين مهاجران عرب به قم
قم و نواحى اصفهان ،به دست ابو موسى اشعرى فتح شد .از همين رو ،خاندان اشعرى ،اوّلين و بزرگترين قبيله عرب بودند كه

در قم منزل گزيدند .سعد بن مالك بن عامر اشعرى -كه از اشراف كوفه بود -جدّ اعراب ساكن قم است 1289.پس از كشته

شدن محمّد بن سائب بن مالك اشعرى به دست حجّاج بن يوسف ثقفى 1291،احوص و عبد اللّه ،پسران سعد بن مالك اشعرى

به قم مهاجرت كردند 1291.پ س از آنكه كار اين دو برادر در قم سامان گرفت و ثروت بسيارى به دست آوردند ،به فرزندان

سائب بن مالك ،عموزادگان خود ،نامه نوشتند و با برشمردن اوضاع مناسبى كه برايشان به وجود آمده بود ،از آنان خواستند
كه از كوفه به قم هجرت كنند ،و آنان نيز چنين كردند.

1292

با گسترش مهاجرت اين خاندان به قم ،آنان ،اقدام به كارهاى مهمّى براى آبادانى اين ناحيه كردند .مؤيّد اين مطلب ،آن است
كه بعضى از راه ها ،ميادين شهر و پلها به نام برخى از افراد آن خاندان نامگذارى شد؛ مانند :درب نصر بن عامر اشعرى ،درب
حسن بن على بن آدم اشعرى ،درب احوص بن سعد اشعرى ،ميدان يسع بن عبد اللّه اشعرى ،ميدان حسن بن على بن آدم
اشعرى ،ميدان ملك بن سعد بن احوص اشعرى ،پل عبدويه (عبدوية بن عامر اشعرى) ،پل سهلويه (سهل بن على بن سهل بن
يسع اشعرى) و پل بكجه ،كه آن را يحيى بن على بن عبد اللّه اشعرى بنا كرد.

1293

عالوه بر اي ن ،آنان براى آبادانى شهر ،كاريزهاى زيادى احداث كردند كه در تاريخ قم،
ص257 :
شمار زيادى از آنها كه به نام خاندان اشعرى ثبت شده ،برشمرده شده است.

 .)1 ( 1289تاريخ قم ،ص .291
 .)2 ( 1291همان ،ص .245
 .)3 ( 1291همان.
 .)4 ( 1292همان ،ص .257
 .)5 ( 1293همان ،ص .27 - 26
 .)1 ( 1294همان ،ص .41

1294

در زمان حمزة بن يسع اشعرى ،قم از اصفهان جدا شد و با زدن منبر به سال  189ق ،در مسجدى كه احوص بن سعد اشعرى
براى برادرش ساخته بود ،قم ،به شهر تبديل شد و پس از ساخته شدن مسجد جامع در سال  265ق ،در زمان خالفت معتمد
عبّاسى ،منبر به اين مسجد منتقل شد.

1295

ب) تشيّع مهاجران عرب در قم
محمّد بن سائب بن مالك اشعرى ،جدّ خاندان اشعرى كه به قم مهاجرت كرده بودند ،از جمله شيعيانى بود كه براى گرفتن

انتقام خون امام حسين (ع) و شهداى كربال بهطور جدّى در قيام مختار شركت كرد 1296و پس از شكست مختار ،به دست
حجّاج بن يوسف ثقفى به شهادت رسيد.

1297

زمانى كه شيعيان در اظهار مذهب و عقيده خويش تقيّه مىكردند ،موسى بن عبد اللّه بن سعد اشعرى 1298،اوّلين كسى بود كه

در قم ،اظهار تشيّع كرد و اهل قم نيز از او پيروى كردند 1299.اهل قم با نپرداختن خراج و پشتيبانى و حمايت از سادات

علوى و دعوت از آنان براى مهاجرت به قم و اقامت در اين شهر ،عالوه بر نشان دادن گرايش شيعى خود ،همواره اسباب
زحمت خلفاى عبّاسى را فراهم مىكردند .از اينرو ،چندين بار شهر قم در زمان مأمون ،معتصم ،مستعين ،معتمد و معتضد،
مورد هجوم سپاه عبّاسى قرار گرفت و باغها و منازل آنان خراب شد.

1311

محبّت و عالقه اشعريان به اهل بيت (ع) چنان بود كه جامهاى را كه امام رضا (ع) به دعبل خزاعى بخشيده بود ،براى تبرّك و
شفا به هزار مثقال طال از او خريدند 1311.البته اين عالقه،

 .)2 ( 1295همان ،ص .37
 .)3 ( 1296همان ،ص .284
 .)4 ( 1297همان ،ص .245
 .)5 ( 1298شيخ طوسى ،او را از اصحاب امام باقر( ع) و امام صادق( ع) برشمرده است( رجال الطوسى ،ص  138و .)317
 .)6 ( 1299تاريخ قم ،ص .278
 .)7 ( 1311همان ،ص  .164 - 163قمى ،درباره خوددارى اهل قم از پرداخت خراج و شيوههاى فرار از اين كار ،داستانهاى مختلفى نقل كرده است( ر .ك :همان،
ص .)162 - 161
1311

(  .)8همان ،ص  .279اين بخشش با ده هزار درهمى كه امام رضا( ع) به دعبل دادند ،به پاس قدردانى از او براى سرودن قصيده« تائيه» در مدح امامان

معصوم( ع) بود كه در آن آمده است:
مدارس آيات خلت عن تالوة

و منزل وحى مقفر العرصات.

دعبل ،در مراجعت از خراسان از شهر قم مىگذشت .اهل قم از او خواستند تا آن جامه را به سى هزار درهم به آنان بفروشد؛ ولى دعبل امتناع كرد ،چراكه
مىخواست آن را به منظور كفن براى خود نگه دارد .دعبل ،چون به راه خود ادامه داد ،جمعى از مردم قم بر سر راه او رفتند و آن جامه را از او گرفتند و از او
خواستند كه سى هزار درهم را قبول كند .دعبل گفت :من اين جامه را با رضايت خود به شما نخواهم داد و غصب كردن آن نيز به درد شما نخواهد خورد و از شما
نيز به امام ،شكايت خواهم كرد .سرانجام ،مردم قم ،او را به همان قيمت و يك آستين از آن جامه راضى كردند( األغانى ،ج  ،21ص .)163 - 162

ص258 :
دوطرفه بود و ائمه اطهار (ع) نيز با بخشش هدايا و اموال شخصى خود به اين خاندان شيعى ،نسبت به آنان اظهار محبّت
مىكردند ،چنانكه جامهها و انگشترهاى خود را به زكريا بن ادريس و زكريا بن آدم و عيسى بن عبد اللّه بن سعد اشعرى
هديه دادند.

1312

تشيّع خاندان اشعرى چنان بوده كه ابن سعد ،تنها از دو محدّث سنّى قمى در ميان اين خانواده به نامهاى اشعث بن اسحاق بن
سعد و يعقوب بن عبد اللّه نام برده است .از اينرو ،جرير بن عبد اللّه ،قاضى رى -كه خود از محدّثان متعصّب سنّى مذهب
بوده است -هرگاه يعقوب را مىديد ،مىگفت« :هذا مؤمن آل فرعون».

1313

برخى از اين خاندان كه در شمار علما و محدّثان شيعه هستند ،از چنان عظمتى برخوردارند كه در روايتى از امام رضا (ع)
آمده است:
خداوند ،به سبب وجود زكريا بن آدم ،بال را از اهل قم دفع كرده ،آنچنانكه به سبب قبر موسى بن جعفر (ع) بال را از اهل
بغداد دفع نموده است.

1314

در سده دوم و سوم هجرى قم ،پايگاه تشيّع امامى بوده است .در روايتى از امام صادق (ع) ،مكّه ،حرم خدا و مدينه ،حرم

پيامبر (ص) و كوفه ،حرم على (ع) و قم ،حرم اهل بيت (ع) معرّفى شده است 1315.شهرت مردم قم به تشيّع امامى چنان بود
كه مأمون ،وقتى خواست واليتعهدى را به امام رضا (ع) تفويض كند و عبّاسيان با او مخالفت كردند ،تصميم گرفت كه از
قمىها يارى بخواهد.

1316

ص259 :

 .)1 ( 1312همان ،ص  .279قمى به نام خاص اين ائمه( ع) اشاره نكرده است؛ امّا چون بيان شده كه هريك از اين افراد از اصحاب كدام يك از ائمه بودهاند ،تا
حدودى اين موضوع روشن مىشود .زكريا بن ادريس و زكريا بن آدم از ياران امام صادق( ع)( رجال الطوسى ،ص  )111و امام كاظم( ع)( رجال النجاشى ،ص
 )173و امام رضا( ع)( رجال الطوسى ،ص 377؛ رجال النجاشى ،ص  )174بودهاند .عيسى بن عبد اللّه نيز از راويان امام صادق( ع) و امام كاظم( ع) است .امام
صادق( ع)  ،او را از اهل بيت برشمرده كه در زندگانى و مرگ ،با آنان محشور خواهد بود .همچنين ،امام صادق( ع) بر پيشانى او بوسه زد( اختيار معرفة الرجال ،ج
 ،2ص  .)625 - 624از وى به عنوان طرّاح پرسشهايى نام بردهاند كه از جانب او به امام رضا( ع) داده شده است( رجال النجاشى ،ص  .)297همچنين پسرش عبد
اللّه بن عيسى با امام رضا( ع) ديدار كرد و از راويان امام جواد( ع) است.
 .)2 ( 1313مزّى ،ابو الحجاج يوسف ،تهذيب الكمال فى أسماء الرجال ،ج  ،21ص .438
 .)3 ( 1314تاريخ قم ،ص .278
 .)4 ( 1315همان ،ص .215 - 214
 .)5 ( 1316فقيهى ،على اصغر ،تاريخ مذهبى قم ،ص  (88به نقل از :عيون أخبار الرضا( ع) ،ج  ،2ص .)152

بيش از هشتاد درصد راويان كتاب الكافى ،مهمترين منبع حديثى اماميه ،از محدّثان قمى هستند ،چنانكه شيخ صدوق ،نماينده
مكتب قم در كتاب من ال يحضره الفقيه ،بيشترين احاديث خود را از راويان قمى برگرفته است 1317.در ميان راويان اين شهر،

از گرايشهاى فطحى و يا زيدى يا واقفى اثرى نيست .اين در حالى است كه كوفه ،يعنى خاستگاه اصلى مكتب شيعيان قم ،در
اين دوران به مكتبهاى مختلف تشيّع گرايش پيدا كرده بود .خاندان بنو فضال -كه يكى از خاندان مهم محدّثان شيعه در كوفه
به شمار مىرفتند -داراى گرايشهاى فطحى بودند .از جمله مىتوان به حسن بن على بن فضّال (م  221يا  224ق) اشاره كرد
كه از راويان امام كاظم (ع) بوده است؛ امّا تا لحظات آخر عمر خود ،بر مذهب فطحيه بود و تنها چند لحظه قبل از مرگ،

مذهب اماميه را پذيرفت 1318.همچنين نجاشى ،احمد بن حسن بن على بن فضّال را در شمار محدّثان فطحى مذهب برشمرده
است.

1319

با توجّه به گفتههاى مورّخان و نويسندگان مشهور مىتوان گفت كه مردم قم ،پيوسته بر مذهب تشيّع بودهاند .ياقوت حموى،
از علماى قرن هفتم هجرى ،از مردم قم اينچنين ياد مىكند:
و أهلها (قم) كلّهم شيعة إمامية؛

1311

تمام مردم قم بر مذهب شيعه امامى هستند.
شيخ عبد الجليل رازى و ابو سعيد حميرى و حمد اللّه مستوفى نيز به امامى بودن مردم قم ،تصريح كردهاند؛ 1311گرچه اين
سخن ،به معناى نفى معدود افراد سنّى مذهب در اين شهر نيست.

1312

 .1 -2مهاجرت سادات طالبيه به قم
الف) علل مهاجرت سادات به قم
سادات طالبيه ،عنوانى است كه بر فرزندان على (ع) و برادران او جعفر و عقيل ،اطالق مىشود .مهاجرت اين سادات به ايران
و شرق جهان اسالم ،علل گوناگونى داشته است كه مىتوان مورد زير را از مهمترين آنها برشمرد:
 .1سياست سركوب علويان در دوران بنى اميه و بنى عبّاس ،سبب پراكندگى و فرار افراد

 .)1 ( 1317فرقههاى اسالمى ،ص .133 - 132
 .)2 ( 1318رجال النجاشى ،ص .36 - 35
 .)3 ( 1319همان ،ص .81
 .)4 ( 1311معجم البلدان ،ج  ،4ص .397
 .)5 ( 1311تاريخ مذهبى قم ،ص .398
 .)6 ( 1312همان.

ص261 :
اين خاندان به نقاطى دور از مركز خالفت و گاه صعبالعبور مىشد .از اينرو ،حوزه جغرافيايى سادات طالبيه ،از دورترين
مناطق غرب خالفت (چون اندلس و شمال افريقا) تا شرقىترين سرزمينهاى خالفت (مانند قم و رى و طبرستان) را دربر
مىگرفت .به طور مثال ،مرز فتوحات تا ماوراء النهر پيش رفته بود؛ امّا در اين ميان ،منطقه كوهستانى و جنگلى طبرستان ،مانع
دستيابى مسلمانان به اين مناطق شده بود و آن نقطه ،نه با زور شمشير ،كه با روى آوردن مردم آنجا به سادات ،گشوده شد و
همين موضوع ،خود يكى از عوامل مهم بسط و گسترش انديشههاى شيعه در جهان اسالم ،بهخصوص در ايران شد ،بهطورى
كه برخى از اين سادات (چون ادريسيان در غرب و زيديان در شرق) موفّق شدند در مناطقى حكومتهاى مستقل شيعى
تأسيس كنند.
 .2واليتعهدى امام رضا (ع) و مهاجرت او به خراسان ،از ديگر عوامل مهم مهاجرت سادات به اين مناطق بوده است .سفر
خواهر گرامى امام رضا (ع) ،حضرت فاطمه معصومه (س) -كه در نيمه راه در قم از دنيا رفت -در همين راستا بوده است.
ساداتى ديگر نيز همراه خود امام رضا (ع) در سفر به خراسان ،او را همراهى كرده بودند.

1313

 .3وجود مرقد مطهّر حضرت فاطمه معصومه (س) .وى دختر موسى بن جعفر (ع) و خواهر امام رضا (ع) و عمّه امام جواد
(ع) است .رواياتى كه از امام صادق و امام رضا (ع) درباره زيارت اين بانوى گرامى وارد شده است ،از مقام واال و ممتاز او
حكايت دارد .از اين رو ،پس از دفن ايشان در قم ،توجّه علويان و سادات به قم ،فزونى يافت ،بهطورى كه در فاصله
كوتاهى ،شمار زيادى از فرزندان ائمه اطهار (ع) و سادات علوى از اطراف به اين شهر آمدند.
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 .4شيوه زندگى سادات كه با زهد و عبادات توأم بوده ،از ديگر عوامل گرايش و توجّه مردم به آنان بوده است ،چنانكه ابن
اسفنديار مىنويسد:
به هر وقت ،ساداتى را كه به نواحى ايشان نشسته بودند ،مىديدند ،زهد و علم و ورع ايشان را اعتقاد مىكردند و مىگفتند:
آنچه سيرت مسلمانى ،است با سادات است.
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 .5يكى از مهمترين مناطق شيعهنشين كه سادات طالبيه در آنجا منزل گزيدند ،قم بود.
چنانكه دانسته شد ،نخستين گروهى كه از قوم عرب با گرايش شيعى به اين منطقه آمد ،خاندان اشعرى بود كه از كوفه بدانجا
مهاجرت كرده بودند.
ص261 :
 .)1 ( 1313تاريخ قم ،ص .224
 .)2 ( 1314تاريخ مذهبى قم ،ص .116
 .)3 ( 1315تاريخ طبرستان ،ج  ،1ص .229

اين خاندان با توجّه به گرايش مذهبى خود ،ساداتى را كه به قم پناه مىآوردند ،مورد احترام و حمايت خود قرار مىدادند و
از آنان مىخواستند تا به قم هجرت كنند .با مهاجرت برخى از سادات ،اقوام و خويشان آنان نيز به اين مناطق روى آوردند.
 .6تشكيل حكومت سادات زيدى مذهب در رى و طبرستان نيز از جمله عوامل بسيار مهمّى بود تا ديگر سادات ،متوجّه اين
منطقه شوند .طبيعى است همسويى مذهبى رى با قم ،ايجاب كند تا سادات با اعتماد و پشتيبانى بيشترى كه حاصل شده بود،
ترغيب شوند تا به قم مهاجرت كنند.
اين سادات مهاجر ،برخى حسنى و حسينى ،و برخى ديگر از فرزندان جعفر بن ابى طالب و عقيل و محمّد حنفيه بودند كه از
مناطق مختلف ،بهويژه از كوفه و بغداد به قم مهاجرت كرده بودند .نكته قابل توجّه اينكه سادات طالبيه ،پيوسته ميان شهرهاى
اين منطقه در رفت و آمد بودند .گاه از رى به قم و بالعكس ،و گاه از قم به كاشان و طبرستان و نواحى اين شهرها مهاجرت
مىكردند .از همين رو ،اينك مزار بسيارى از آنان در اين شهرها پراكنده است كه در نزد مردم به «امامزاده» معروفاند.
بيشترين گزارشها درباره اين سادات در تاريخ قم تأليف محمّد بن حسن قمى آمده است كه منبع اصلى در اين زمينه است .از
اينرو ،براساس همين منبع ،به اختصار به معرّفى اين سادات مىپردازيم.
يكم :سادات علوى
 .1سادات حنفى
 ابو طاهر احمد (باهر) بن محمّد (عويذ) بن على بن عبد اللّه بن جعفر (الثانى) بن عبد اللّه بن جعفر بن محمّد حنفيه .او بههمراه پسر خردسالش على ،از نصيبين به رى آمد .آنگاه به قم رفت؛ ولى دوباره به رى بازگشت و در آنجا درگذشت .على
بن احمد ،در قم ساكن شد و داراى شش پسر به نامهاى حمزه ،احمد ،محمّد ،حسين ،حسن و طاهر شد 1316.حسين از

دانشمندان و فقها به شمار مى رود و فرزندان او از جمله ابو طالب محمّد بن حسين در قزوين ساكن شدند.
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ص262 :
 .2سادات عمرى (عمر اطرف) 1318بن على بن ابى طالب (ع)
 ابن طباطبا ،بدون هيچ گونه توضيحى ،تنها از سه نفر به نامهاى محمّد ،على و يعقوب از فرزندان جعفر بن محمّد بن جعفربن محمّد بن عمر اطرف ،نام برده است.

1319

 .)1 ( 1316مهاجران آل أبى طالب ،ص 339؛ عبيدلى ،محمد بن ابى جعفر ،تهذيب األنساب و نهاية األعقاب ،ص .268
 .)2 ( 1317تهذيب األنساب  ،...ص .267
 .)1 ( 1318او را به دليل اينكه تنها از طرف پدر ،يعنى امام على( ع) ،سيادت و فضيلت مىبرد «،اطرف» ناميدند( لباب األنساب و األعقاب ،ج  ،1ص .)227
 .)2 ( 1319مهاجران آل أبى طالب ،ص .339

 .3سادات حسنى
 -محمّد بن عبد اللّه (اشتر) بن محمّد (نفس زكيه) بن عبد اللّه بن حسن بن على (ع) .مادر او آمنه ،اهل كابل بود و محمّد در

آنجا زاده شد .از اينرو ،به «محمّد كابلى» معروف است .وى پس از كشته شدن پدرش  1321از كابل به مدينه گريخت و سپس
به قم رفت و در آنجا از دنيا رفت .ميان نسبشناسان اختالف است كه آيا محمّد ،داراى فرزند پسرى بوده است يا خير.

برخى براى او پسرى به نام حسن اعور نام بردهاند؛ 1321امّا بنا بر گفته ابن طباطبا ،محمّد كابلى ،تنها چند دختر به نامهاى:

سلمه ،زينب كبرا ،زينب صغرا و فاطمه داشته است.

1322

 -فرزندان اذرع (ادرع) ابو هاشم محمّد بن على (باغر) بن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن

على بن ابى طالب (ع) .او داراى سه پسر به نامهاى :احمد (ابو عبد اللّه) ،حسين (ابو على) و حسن (ابو محمّد) بود 1323.حسن
از قم به بصره رفت و معزّ الدوله او را نقيب سادات كرد و در همانجا درگذشت.

1324

 ابو القاسم احمد بن عيسى بن احمد (كركوره) بن محمّد بن جعفر بن عبد الرحمان الشجرى بن القاسم بن الحسن بن زيد بنحسن بن على (ع) .وى از فرزندان زيد بن حسن بن على بن ابى طالب (ع) است كه پس از فرار از زندان بغداد ،نزد حسن بن
زيد (داعى كبير) ،به
ص263 :
طبرستان آمد .آنگاه به قم عزيمت كرد و از آنجا كه اهل قم به سادات ،ارادت خاصّى داشتند ،وى در آنجا منزلت وااليى پيدا
كرد .چون اين خبر به داعى رسيد ،از مردم قم خواست تا ابو القاسم احمد را به طبرستان بازگردانند .آنان نيز با عزّت و
احترام بسيار ،او را روانه كردند .چون ابو القاسم به نزد داعى رسيد ،از مردم قم و ارادت آنان به سادات ،بسيار گفت و از او
خواست تا اجازه بازگشت را بدو بدهد .داعى ،اين خواسته را پذيرفت و او به قم بازگشت و پس از مدّتى ،بار ديگر به
طبرستان عزيمت كرد و در آنجا درگذشت .ابو القاسم ،داراى چند فرزند به نامهاى :طاهر ،عبّاس ،عيسى ،جعفر و حمزه

بود 1325.عبّاس ،جعفر و حمزه در طبرستان مقيم شدند؛ ولى طاهر به قم آمد و عيسى ،بعدها از طبرستان به رى رفت.

 .)3 ( 1321عبد اللّه را در كوهى به نام« علج» به قتل رساندند و سر او را براى منصور عبّاسى فرستادند .حسن بن زيد بن حسن بن على( ع) ،سر عبد اللّه را در
دست گرفت و باالى منبر برد و جنايت منصور را در حق آل محمّد ،اينگونه به مردم اعالم نمود( عمدة الطالب فى أنساب آل ابى طالب ،ص .)78 - 77
 .)4 ( 1321در برخى از نسخههاى مهاجران آل أبى طالب آمده است :از جمله ساداتى كه از مدينه به قم مهاجرت كردهاند ،شخصى به نام ابو منى النفس على بوده
است و او را از نسل همين حسن اعور برشمرده اند و از نسل حسن ابو منى النفس على هم از سيّدى دانشمند و محدّث به نام ابو طالب على بن حسين بن حسن بن
على بن حسين بن على بن محمّد( اصغر) بن حسن اعور ياد كردهاند .فرزندان اين دانشمند در همدان بودهاند( مهاجران آل أبى طالب ،ص .)334
 .)5 ( 1322مهاجران آل أبى طالب ،ص  .333نيز ر .ك :مجد الدين عمرى ،على بن محمّد ،المجدى فى أنساب الطالبيين ،ص .39
 .)6 ( 1323تاريخ قم ،ص .218
 .)7 ( 1324همان ،نيز ،ر .ك :لباب األنساب ،ج  ،2ص .597
 .)1 ( 1325همان ،ص 211 - 218؛ مهاجران آل أبى طالب ،ص .335

طاهر با دختر حسن بن حماد اشعرى وصلت نمود و داراى چهار پسر به نامهاى :محمّد ،محسن ،على و احمد شد .محمّد از
قم به كاشان رفت و از سه پسرش تنها ابو القاسم على به قم بازگشت 1326.پسر ديگر طاهر ،ابو القاسم على ،از قم به رى و

سپس به نيشابور رفت.
 -فرزندان قاسم بن حمزة بن احم د بن عبيد اللّه بن محمّد بن عبد الرحمان الشجرى بن قاسم بن حسن بن زيد بن حسن بن

على (ع) 1327.از نام اين سادات ،اطّالعى ارائه نشده است.
 .4سادات حسينى
سادات حسينى خود به چند دسته تقسيم مىشوند:
 .4 -1فرزندان امام سجّاد (ع)
اين سادات ،خود چند دستهاند:
 -فرزندان زيد (از پسران امام سجّاد «ع»)

حمزة بن محمّد بن احمد بن جعفر بن محمّد بن زيد ،معروف به علوى قزوينى .وى ساكن قم بوده و شيخ صدوق ،در سال
 339ق ،از او حديث شنيده است.
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ص264 :
 فرزندان عمر اشرف (از پسران امام سجّاد «ع»)ساداتى كه از نسل عمر اشرف به قم مهاجرت كردهاند ،به «سادات شجريه» معروفاند 1329.سبب اين شهرت ،از آنروست كه
تمام اين سادات از نوادههاى عمر شجرى بن على اصغر بن عمر اشرفاند .شرححال مختصر برخى وابستگان اين خاندان،
بدين ترتيب است:
احمد بن على بن محمّد شجرى بن عمر شجرى بن على اصغر بن عمر اشرف 1331.وى از نقباى قم بوده است 1331.وقتى سپاه
ليلى بن نعمان از جانب داعى كبير در نيشابور با لشكر خراسان روبهرو شد ،احمد بن على در سپاه ليلى بود و چون از لشكر
 .)2 ( 1326همان ،ص .211
 .)3 ( 1327تهذيب األنساب و نهاية األعقاب ،ص 131؛ مهاجران آل أبى طالب ،ص .335
 .)4 ( 1328شبيرى زنجانى ،سيد موسى ،الجامع فى الرجال ،ص .689
 .)1 ( 1329شجرى ،منسوب به دهى نزديك مدينه به نام شجره است( األنساب ،ج  ،3ص .)414
 .)2 ( 1331تاريخ قم ،ص .232

خراسان شكست خوردند ،وى به قم آمد و با دختر عبد اللّه بن حمّاد اشعرى وصلت نمود و داراى چند فرزند شد ،از آن
جمله ،ابو جعفر محمّد ،معروف به «صاحب الخال»  ،ابو محمّد حسن و ابو القاسم على و ابو عبد اللّه جعفر و ابو الحسين عبد
اللّه و نيز پنج دختر 1332.ابو القاسم على از طرف معزّ الدوله ،حاكم كوفه شد و در سال  319ق ،در اهواز با زهر كشته

شد 1333.از نوادههاى ابو محمّد حسن ،محسن بن احمد بن حسن بن احمد است كه او را «فضالن» مىگفتهاند.

1334

ابو عبد اللّه عمرى .از ديگر سادات عمريه كه به قم آمده اند ،شخصى به نام ابو عبد اللّه عمرى بوده است كه مردى بسيار
فاضل و پرهيزگار بوده و در كميدان ،از نواحى قم ،ساكن بوده است .علماى انساب ،درباره نسب وى اطّالع چندانى به دست
ندادهاند.
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 فرزندان عبد اللّه الباهر( 1336از پسران امام سجّاد «ع»)حمزة بن احمد (الدخ) بن محمّد بن اسماعيل بن محمّد (الرقط) بن عبد اللّه (باهر) بن امام زين العابدين .وى از ساداتى است
كه پس از مهاجرت به طبرستان ،به همراه دو پسرش ابو جعفر محمّد و ابو الحسن على ،به قم آمدند .از اينرو ،به قمى

معروف است  1337و در مقبره بابالن
ص265 :

 -همانجا كه فاطمه معصومه (س) در آن مدفون است -به خاك سپرده شد 1338.مردم حمزه را از آنرو كه از نوادههاى عبد

اللّه باهر است ،به غلط ،حمزه بهادر مىگويند 1339.ساداتى كه از فرزندان او هستند ،به «سادات حمزه» مشهورند.

ابو جعفر محمّد بن حمزة بن احمد بن محمّد بن اسماعيل بن جعفر بن محمّد بن عبد اللّه بن على بن حسين .وى و برادرش

ابو الحسن على ،به زبان طبرى سخن مىگفتند 1341.محمّد ،از جمله فقها و دانشمندان بوده  1341و در قم ،چند صنعت به وجود
 .)3 ( 1331تهذيب األنساب و نهاية األعقاب ،ص 189؛ سراج األنساب ،ص 211؛ مهاجران آل أبى طالب ،ص .338
 .)4 ( 1332تاريخ قم ،ص 233 - 232؛ تهذيب األنساب و  ،...ص .189
 .)5 ( 1333همان ،ص .233
 .)6 ( 1334سيّد كيا گيالنى ،احمد بن محمّد ،سراج األنساب ،ص .112
 .)7 ( 1335تاريخ قم ،ص .238
1336

(  .)8وى داراى زيبايى خيرهكنندهاى بود ،بهطورى كه در هر مجلسى كه مىنشست ،حسن جمال او حاضران را متوجّه خود مىكرد .از اينرو به باهر(

خيرهكننده) ملقّب شد( عمدة الطالب فى أنساب آل ابى طالب ،ص .)198
 .)9 ( 1337مهاجران آل أبى طالب ،ص 338؛ عمدة الطالب ،ص .211
 .)1 ( 1338قمى ،شيخ عباس ،منتهى اآلمال ،ج  ،2ص .112
 .)2 ( 1339سراج األنساب ،ص .95
 .)3 ( 1341منتهى اآلمال ،ج  ،2ص .112
 .)4 ( 1341مهاجران آل أبى طالب ،ص .337

آورد و منشأ خدماتى شد .از آن جمله ،در وادى واشجان ،پل و كاروانسرايى ساخت 1342.او را در مقبره بابالن ،كنار پدر و
جدّ بزرگوارش به خاك سپردند 1343.تنها بازمانده او پسرى به نام ابو الحسن على بوده است.

1344

محمّد بن ابى القاسم على بن محمّد بن حمزه ( ...معروف به سلطان محمّد شريف) .وى بسيار جليل القدر و فاضل بوده است.

در قم و محلّهاى كه به نام او مشهور است ،بقعه و مزارى دارد 1345.برخى از فرزندان و اعقاب او از نقباى رى و قماند كه در
جاى خود ،بيان خواهد شد.

حمزة بن عبد اللّه بن الحسين (كوكبى) بن احمد بن محمّد بن اسماعيل بن على بن عبد اللّه بن على (ع) .وى از رى به قم آمد
و در آنجا وفات كرد و داراى چند فرزند بود ،از جمله ،ابو الفضل محمّد كه از فقها و راويان حديث امام حسن عسكرى (ع)
بوده است .احتماال ابو الفضل براى مدتى بر رى غلبه داشته است؛ ولى شكست خورده ،به قم پناه مىآورد و در آنجا ساكن
مىشود.
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 فرزندان على (از پسران امام سجاد «ع»)حسن (افطس) بن على بن زين العابدين (ع)
عبد اللّه (اصغر) بن عبّاس بن عبد اللّه بن حسن .وى زيدى مذهب بود و در قيام صاحب زنج على بن عبد اللّه علوى شركت
كرد و چون او كشته شد ،عبد اللّه به همراه حسن بن عبّاس از بصره
ص266 :
به قم آمدند .فرزندان وى نيز در قم ساكن شدند كه نامهاى آنان :عبّاس ،حسين ،محمّد ،على و جعفر است.

1347

برخى فرزندان ابو الفضل محمّد بن حسين بن حسن بن حسين بن حسن افطس 1348.بنا بر آنچه نسبشناسان گفتهاند ،اين

سادات در ارّجان و قم ساكن بوده اند؛ امّا انتساب آنان به ابو الفضل محمّد ،ثابت نشده است 1349.اسامى برخى از اين سادات،

عبارت است از :حسين ،احمد ،زيد و على.

1351

 .)5 ( 1342همان.
 .)6 ( 1343همان.
 .)7 ( 1344همان ،ص  .338شيخ عباس قمى ،كنيه على را ابو القاسم دانسته است( ر .ك :منتهى اآلمال ،ج  ،2ص .)112
 .)8 ( 1345منتهى اآلمال ،ج  ،1ص .113 - 112
 .)9 ( 1346تاريخ قم ،ص .228 - 227
 .)1 ( 1347همان ،ص 229 - 228؛ مهاجران آل أبى طالب ،ص .338
 .)2 ( 1348مهاجران آل أبى طالب ،ص 338؛ تهذيب األنساب ،ص .263 - 262
 .)3 ( 1349همان.

 .4 -2فرزندان امام صادق (ع)
ساداتى كه از نسل امام صادق (ع) در قم و نواحى آن ساكن شدند ،از اين قرارند:
 فرزندان اسماعيل (از پسران امام صادق «ع»)ابو الحسن حسين بن حسين بن جعفر بن محمّد بن اسماعيل بن جعفر صادق (ع) .آنگونه كه صاحب تاريخ قم مىگويد :وى
شرب خمر مىكرد ،سپس توبه كرد و انسان پارسايى شد .وى درباره توبه او ،داستانى روايت كرده كه به نظر مىرسد
ساختگى و غيرواقعى باشد.

1351

 فرزندان محمّد (ديباج) بن جعفر صادق (ع) و فرزندان پسر او على بن محمّدبه آنها «سادات عزيزيه» و «محسنيه» مىگويند .از جمله آنان است:
حسين بن على بن محمّد ديباج .از جمله بازماندگانش در قم عبارتاند از :ابو طاهر احمد ،على ،عبد اللّه و جعفر.
فرزندان على و عبد اللّه در قم ساكن بودند.

1352

1353

حسن بن على بن محمّد بن جعفر صادق (ع) 1354.وى به قم آمد و در آنجا ساكن شد .او داراى
ص267 :
چند پسر به نامهاى محمّد ،على ،عبد اللّه و محسن بود؛ 1355امّا از گزارش عبيدلى چنين بر مىآيد كه حسن بن على و
فرزندان وى ،در كوفه و بغداد ،ساكن بودهاند.

1356

 -فرزندان على بن جعفر صادق (ع) و فرزندان پسر او محمّد بن على

 .)4 ( 1351تهذيب األنساب ،ص .264
 .)5 ( 1351به گفته قمى ،احمد بن اسحاق اشعرى ،وكيل امام حسن عسكرى( ع) ،به دليل شرابخوارى ابو الحسن به او بىاعتنا بود و چون پس از مدّتى براى سفر
حج ،راهى مكّه شد و از آنجا به قصد زيارت امام عسكرى( ع) به سامرّا رفت ،آن حضرت او را به حضور نپذيرفت .احمد بن اسحاق ،از اين موضوع بسيار نگران
شد و نمىدانست چه عمل ناخوشايندى از او سر زده كه امام( ع) ،اينچنين با او رفتار مىكند( ر .ك :تاريخ قم ،ص .)212 - 211
 .)6 ( 1352مهاجران آل أبى طالب ،ص .337
 .)7 ( 1353تهذيب األنساب ،ص .181
 .)8 ( 1354تاريخ قم ،ص .222
 .)1 ( 1355همان.
 .)2 ( 1356تهذيب األنساب ،ص .183

به آنها «سادات عريضه» 1357مىگويند .سادات عريضه در رى و قم زندگى مىكردند .و امّا آنانى كه در قم ساكن بودند،
عبارتاند از:
حسين بن عيسى بن محمّد بن على بن جعفر بن صادق (ع) .وى به همراه پسرش على از مدينه به قم آمد 1358و على ،داراى
چند فرزند بود.
ابو الفضل حسين بن على بن حسين بن عيسى .وى فرزند على بن حسين بن عيسى و نقيب سادات آبه بوده است .ابو الفضل
مىگويد :جدم به همراه امام رضا (ع) به قم آمد.

1359

ابو الحسين احمد بن قاسم بن احمد (شعرانى) بن محمّد بن على عريضى .وى در قم از دنيا رفت و در قبرستان مالون 1361به
خاك سپرده شد و مزارش زيارتگاه است .سيّد امام المرشد باللّه مىگويد كه احمد بن قاسم ،فرزندى نداشته است.

1361

ابو عبد اللّه حسين بن احمد بن حسين بن احمد (شعرانى) بن على عريضى .قمى و ابن طباطبا ،بدون اشاره به محلّ سكونت

قبلى او مىگويند كه وى به قم آمد؛ 1362امّا ظاهرا او بايد از موطن اصلى خود ،يعنى ده عريض آمده باشد.

على بن على بن حسن بن على بن عيسى (نقيب) بن محمّد بن على عريضى .وى داراى چند فرزند به نامهاى موسى ،على،
فاطمه ،حمدونه ،جعفر ،حسين ،محمّد و عبد اللّه بوده است.
موسى و عبد اللّه در مدينه ساكن بودهاند و محمّد ،به دست قبيله طى كشته شد.

1363

احمد بن حمزة بن محمّد بن احمد بن حسين بن احمد (شعرانى) بن على عريضى.

1364

ص268 :
 .4 -3فرزندان امام كاظم (ع)
 .)3 ( 1357عريض ،دهى در يك فرسخى مدينه كه ملك امام باقر( ع) بوده است .بنا بر وصيّت امام صادق( ع)  ،اين ملك به پسرش على ،كه در هنگام وفات امام(
ع) دو سال بيش نداشت ،داده شد و فرزندان على در آن ده ،ساكن شدند؛ از اينرو ،آنان به عريضيه خوانده شدند( تاريخ قم ،ص .)224
 .)4 ( 1358على ،تنها پسر حسين بن عيسى بوده است .مادر وى زينب دختر حسين بن حسن بن حسين بن حسن افطس است( مهاجران آل أبى طالب ،ص .)336
 .)5 ( 1359تاريخ قم ،ص .224
 .)6 ( 1361قبرستان مالون ،در جنوب غربى شهر قم است .بنا بر نوشته تاريخ قم( ص  ،)23مالون ،نام يكى از هفت قلعهاى بوده است كه اكنون در بيرون دروازه
قلعه و در اطراف بقعه احمد بن قاسم قرار دارد .اين مكان ،امروز به محله« دروازه قلعه» معروف است (.تاريخ مذهبى قم ،ص .)111
 .)7 ( 1361مهاجران آل أبى طالب ،ص .337
 .)8 ( 1362تاريخ قم ،ص 225؛ مهاجران آل أبى طالب ،ص .337
 .)9 ( 1363مهاجران آل أبى طالب ،ص .337 - 336
 .)11 ( 1364همان ،ص .337

سادات موسوى در قم بسيارند .اوّلين آنان حضرت فاطمه معصومه (س) بوده است كه پس از مهاجرت برادرش امام رضا (ع)
در سال  211ق ،به مرو ،بدان سو حركت كرد و چون به ساوه رسيد ،خبر به آل سعد خزرجى رسيد .همه اتّفاق كردند تا از
ايشان بخواهند به قم بيايند .لذا موسى بن خزرج ،شبانه به خدمت حضرت معصومه (س) رسيد و از ايشان دعوت كرد تا به
قم بيايد .هنگام ورود حضرت معصومه (س) به قم ،او خود ،زمام شتر حضرت را گرفت در سراى خود در قم فرود آورد؛ امّا
حضرت معصومه (س) هفده روز بعد ،وفات كرد و موسى بن خزرج ،او را در زمينى كه در بابالن داشت ،دفن كرد.

1365

ديگر ،ابو عبد اللّه اسحاق بن ابراهيم بن موسى بن ابراهيم بن موسى (ع) است كه به درخواست مردم قم به آن شهر آمد و

مورد احترام بسيار قرار گرفت 1366.به دنبال وى ،ابو الحسين محمّد بن حسن بن ابراهيم بن موسى به آبه آمد و نقابت سادات
آبه را برعهده گرفت .جدّ آنان موسى بن ابراهيم ،در سال  211ق ،در يمن قيام كرد و مردم را به دعوت خود ،فراخواند.

1367

 .4 -4فرزندان امام رضا (ع)
 موسى بن محمّد بن على بن موسى الرضا (ع).از معروف ترين سادات رضوى در قم و مشهد ،سادات برقعى هستند كه بنا بر گفته سيّد كيا ،تمام آنان نسب به ابو عبد اللّه
احمد بن محمّد (اعرج) بن احمد بن موسى (مبرقع) 1368بن امام محمّد تقى بن امام على بن موسى الرضا (ع) مىبرند.

1369

موسى ،مشهور به «مبرقع» اوّل كس از فرزندان امام محمّد جواد (ع) است كه در سال
ص269 :
 256ق ،به قم آمد .محمّد بن حسن قمى ،بدون اينكه دليلى ذكر كند ،مىگويد :قمىها از او خواستند كه از قم به كاشان رفته،
در آنجا ساكن شود .چون وى به كاشان رسيد ،احمد بن عبد العزيز بن دلف عجلى ،او را احترام بسيار كرد و اموال زيادى در
اختيارش گذاشت .مدّتى پس از مهاجرت او به كاشان ،وقتى حسين بن على بن آدم و يكى ديگر از رؤساى عرب ،وارد قم
شدند و از اين موضوع ،اطّالع يافتند ،مردم قم را سرزنش كردند و تعدادى از بزرگان عرب قم را به دنبال موسى مبرقع به
كاشان فرستادند و پس از معذرتخواهى ،او را با احترام تمام به قم بازگرداندند .پس از مدّتى بريهه دخترش و سه تن از

 .)1 ( 1365تاريخ قم ،ص .213
 .)2 ( 1366همان ،ص .221
 .)3 ( 1367همان ،ص .222
 .)4 ( 1368چون بسيار زيبا بود و پيوسته بر روى خود برقع( روبند) مىگذاشت ،او را مبرقع مىگفتند( منتهى اآلمال ،ج  ،2ص .)618
1369

(  .)5سراج األنساب ،ص  .75محدّث نورى درباره موسى مبرقع و شرح حال فرزندان او كتابى به نام البدر المشعشع فى احوال ذرية موسى المبرقع دارد(

الذريعة ،ج  ،3ص  .)68اين كتاب به همت حاج شيخ محمّد بن ملّا اسماعيل كجورى تهرانى واعظ ،معروف به« سلطان المتكلمين»( م 1353 .ق) به فارسى ترجمه
شده است( الذريعة ،ج  ،4ص .)166

دختران امام جواد (ع) به نامهاى زينب ،ام محمّد و ميمونه ،از كوفه به قم آمدند كه همه آنان در مقبره بابالن ،در كنار قبر

فاطمه معصومه (س) مدفوناند 1371.موسى مبرقع در سال  296ق ،در قم درگذشت.

1371

درباره فرزندان موسى مبرقع -كه از نقباى قم بودهاند -در بخش نقباى رى و قم ،سخن خواهيم گفت.
 ابو جعفر محمّد بن موسى بن محمّد بن على بن موسى الرضا (ع) .از ابو جعفر ،فرزندى باقى نمانده است .در  22ربيع الثانى 296ق ،از دنيا رفت و در خانهاش -كه اينك به مشهد معروف است -به خاك سپرده شد.

1372

دوم :سادات طالبى
 .1فرزندان جعفر
تنها كسى كه از آنان نام برده شده ،حسين بن احمد بن حمزة بن قاسم بن عبيد اللّه بن جعفر بن ابى طالب است.

1373

 .2فرزندان عقيل
محمّد بن حسن قمى ،بدون اينكه به نام كسى اشاره كند ،بيان مىدارد كه يكى از فرزندان عقيل در سال  319ق ،به قم
آمد.

1374

ص271 :
 .2نقباى رى و قم
 .2 -1تاريخچه سياسى ،مذهبى رى پس از اسالم
الف) تسنّن در رى
شهر رى ،بدون درگيرى ،در زمان عثمان به دست ابو موسى اشعرى فتح شد 1375.چندى پيش از پيروزى كامل بنى عبّاس،
رى به دست حسن بن قحطبه گشوده شد ،در حالى كه گرايش مذهبى مردم اين شهر به سوى امويان بود و اين موضوع ،به

 .)1 ( 1371تاريخ قم ،ص 216 - 215؛ لباب األنساب و األلقاب و األعقاب ،ج  ،2ص .586
 .)2 ( 1371األعالم ،ج  ،7ص .327
 .)3 ( 1372مهاجران آل أبى طالب ،ص .335
 .)4 ( 1373تاريخ قم ،ص .238
 .)5 ( 1374همان.

دليل حضور حاكمان ناصبى مذهبى چون كثير بن شهاب  1376بود كه براساس سنّت امويان ،على (ع) را بر منابر ،لعن مىكردند.

اسكافى ،رى را در كنار شام و بصره ،از جمله شهرهاى ناصبى برشمرده است 1377.اگر رواياتى كه از اهل بيت (ع) در مذمّت
رى نقل شده است ،صحّت داشته باشد ،مى توان آنها را تأييدى بر گرايش ضدّ شيعى مردم اين شهر دانست.

1378

ب) علل و عوامل گرايش مردم رى به تشيّع
از قرن دوم و به دنبال پيروزى دعوت عبّاسى و مهاجرت سادات به مركز ايران ،اهل رى ،به مرور به مذهب شيعه گرويدند.
برخى از عوامل گرايش اهل رى به تشيّع -كه پيش از آن از سنّيان متعصبى بودند -چنين است:
 .1در مرحله نخست ،موقعيت جغرافيايى رى بوده كه از طرف شمال به طبرستان و از طرف جنوب به قم محدود مىشد و به
سبب اينكه آن دو منطقه و بهخصوص قم از مناطق شيعهنشين بودهاند ،اين موضوع مىتوانسته از نظر مذهبى بر رى تأثير
گذاشته باشد.
همچنين طبرستان با موقعيت كوهستانى و جنگلى اى كه داشت و نيز تأسيس اوّلين دولت مستقل شيعى مذهب در آنجا به
دست حسن بن زيد و پس از او ناصر اطروش ،خود،
ص271 :
زمينه اى شد تا سادات و كسانى كه پس از شكست قيامها از برابر عبّاسيان فرار مىكردند ،در اين منطقه گرد هم آيند ،چنانكه
يحيى بن زيد ،پس از شكست قيام زيد بن على (ع) ،و يحيى بن عبد اللّه بن حسن ،پس از شكست قيام حسين بن على بن

حسن (شهيد فخّ) 1379به اين منطقه پناهنده شدند.

 .)1 ( 1375ابن قتيبه دينورى ،عبد اهلل بن مسلم ،المعارف ،ص  .568بالذرى فتح آن را به دست عروة بن زيد خيل طائى در سال  21هجرى دانسته است .ر .ك:
بالذرى ،احمد بن يحيى ،فتوح البلدان ،ص  ، 313تحقيق رضوان محمد رضوان ،اين دو گزارش با توجه به شهرهاى ديگر كه گاه دو بار فتح مىشده ،مىتواند
صحيح باشد.
 .)2 ( 1376او از كسانى است كه بر ضدّ حجر بن عدى ،شهادت ظالمانه داد ،كه براساس آن ،حجر و يارانش شهيد شدند.
همچنين كثير بن شهاب ،در حادثه كربال و پراكنده كردن مردم از دور مسلم بن عقيل و ترغيب كوفيان براى جنگ با امام حسين( ع) نقش مهمّى ايفا كرد.
 .)3 ( 1377اسكافى ،ابو جعفر ،المعيار و الموازنة ،ص .32
 .)4 ( 1378بهطور مثال ،از امام صادق( ع) چنين روايت شده است «:الرى و قزوين و ساوه ملعونات مشؤومات»( معجم البلدان ،ج  ،3ص  .)119 - 118گرچه بايد
توجّه داشت رواياتى كه در ستايش و يا نكوهش شهرها نقل شده ،قابل اعتماد نيستند .برخى از آنها براى تشويق و ترغيب سكونت در شهرهاى فتح شده ساخته
شده است و برخى به دليل نزاعهاى فرقهاى.
 .)1 ( 1379فخ ،زمين نشيب در مكّه كه محلّ جريان آب است .در اين نقطه ،حسين بن على بن حسن( ع) و يارانش در ذى القعده سال  169به شهادت رسيد .سر
او را جدا كردند و براى هادى عبّاسى فرستادند .جسد او و شهداى قيام فخ ،سه روز روى زمين رها شد تا اينكه درندگان آنها را خوردند .مىگويند پس از فاجعه
كربال ،هيچ مصيبتى سختتر از قيام فخ نبوده است( معجم البلدان ،ج  ،4ص .)234

 .2حاكميت ابو الحسن احمد بن حسن مادرانى ( /مادرايى) بر رى در سال  275ق ،و حمايت وى از شيعيان ،به گونهاى كه
حتّى برخى از علماى اهل تسنّن براى تقرّب به وى كتابهايى درباره فضايل اهل بيت (ع) نوشتند .از جمله عبد الرحمان بن

ابى حاتم ،مؤلّف كتاب الجرح و التعديل 1381،كه براى مادرانى ،كتاب فضائل أهل بيت را نوشت.

1381

 .3يكى ديگر از عوامل گرايش مردم رى به تشيّع ،وجود يكى از وكالى امام زمان (ع) به نام ابو الحسين محمّد بن جعفر
اسدى (م  312ق) در اين شهر بوده است.
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 .4حض ور چشمگير شخصيتهاى علمى و سياسى سادات از اواسط قرن سوم تا قرن ششم و هفتم هجرى نيز تأثير زيادى بر
اوضاع سياسى ،مذهبى اين منطقه گذاشته است .از چهرههاى برجسته اين سادات مىتوان عبد العظيم حسنى (ع) و حسن بن
زيد ،معروف به داعى كبير ،بنيانگذار دولت علويان طبرستان را نام برد كه در قرن سوم هجرى در اين شهر مىزيستهاند.
مؤلّف كتاب منتقلة الطالبية ،كه در قرن پنجم مى زيسته ،آمار قابل توجّهى از مهاجران سادات طالبيه به ايران ارائه داده است.
وى بيش از شصت نفر از سادات را نام برده كه به رى مهاجرت كردهاند و هريك ،خاندانى را در اين شهر بنيان گذاشتهاند.
همچنين شيخ منتجب الدين در الفهرست و قزوينى در النقض ،به اسامى علما و خاندان و سادات شيعى (اعم از امامى و
زيدى) اشاره كرده اند كه سادات جعفرى ،شجرى ،ديباجى ،مرعشى و سادات كيسكى و خاندان بابويه -كه منتجب الدين،
خود از آنان است -از آن جملهاند .نكته قابل توجّه اينكه بيشتر اين علما ،با يكى دو واسطه از شاگردان سيّد مرتضى و شيخ
طوسى و
ص272 :
پسرش شيخ على بوده اند و اين نكته ،يكى از عوامل اصلى و مهم انتقال فقه و انديشههاى تشيّع از عراق به ايران بوده است.
با ظهور دولت شيعى مذهب آل بويه در قرن چهارم و پنجم هجرى ،عصر جديدى براى شيعيان ايران و عراق ،آغاز شد.
شيعيان و علماى شيعه كه تا آن زمان در فشار و تبعيد و تقيّه به حيات سياسى ،مذهبى خود ،ادامه مىدادند ،در اين دوران با
حمايت حاكمان آل بويه ،به بسط و گسترش عقايد خود پرداختند .شيخ مفيد ،سيّد مرتضى و شيخ طوسى در عراق ،و شيخ
كلينى و شيخ صدوق در قم و رى و خراسان ،از چهرههاى علمى شيعهاند كه در اين دوران درخشيدند و اصول چهارگانه
جهان تشيّع (كتب اربعه) را تدوين كردند .ركن الدوله با دعوت از شيخ صدوق براى آمدن از قم به رى و برگزارى مباحثه و
مناظرات علمى ،نقش ويژهاى در گسترش تشيّع در رى و خراسان داشت .از اينرو ،نجاشى از صدوق به «وجه الطائفة

بخراسان» ياد كرده است 1383،چنانكه درباره كلينى نيز مىگويد« :شيخ أصحابنا فى وقته بالرى و وجههم».
 .)2 ( 1381اين كتاب ،يكى از منابع مهم در باب توثيق و تضعيف محدّثان است.
 .)3 ( 1381تاريخ تشيع در ايران ،ج  ،1ص .252
 .)4 ( 1382همان ،ص .251
 .)1 ( 1383رجال النجاشى ،ص .389

1384

كتابخانه بزرگى كه آل بويه به كمك وزيران شيعى مذهبشان در رى داير كردند و آنگونه كه از نامه سلطان محمود غزنوى به
خليفه عبّاسى به دست مىآيد ،بيشتر اين كتابها درباره كالم و عقايد شيعه بوده است ،خود ،نمونهاى از تالش آل بويه در
تقويت و گسترش مذهب شيعه در رى است.

1385

عبد الجليل قزوينى ،فهرستى از شهرهاى شيعهنشين در قرن پنجم ارائه داده و مكرّر از رى نام برده است 1386.به نوشته ابن
طباطبا ،رى در قرن ششم به يكى از پايگاههاى تشيّع در ايران تبديل شده بود .بنا بر گزارش ياقوت ،سه طايفه در رى
زندگى مىكردهاند :شافعيان ،كه در اقليت بودند ،حنبليان ،كه جمعيت زيادى داشتند ،و شيعيان كه بيشتر مردم رى را تشكيل
مىدادند.

1387

قزوينى ،محلّات شيعه نشين در رى را تا حدود زيادى معيّن كرده و از آنها نام برده است.
از مهمترين اين محلّه ها مصلحگاه و زاد مهران بوده است ،چنانكه نويسنده فضائح الروافض ،بدان اشاره كرده است.

1388

ص273 :
روستاهاى رى نيز شيعه مذهب بودهاند ،چنانكه ياقوت مىگويد :روستاهاى رى ،همگى شيعهاند و تعداد بسيار اندكى حنفى
در آن روستاها زندگى مىكنند؛ ولى از شافعيان اثرى نيست.

1389

از جمله روستاهاى رى مىتوان به كلين ،ورامين ،دوريست ،اشناباد و قصران (منطقه كوهستانى شمال شرقى و غربى تا مرز
مازندران ،كه خود شامل روستاهاى بسيار زيادى بوده) اشاره كرد .از روستاها و توابع رى ،برخى از خاندانهاى بزرگ و علما
و فقهاى نامى شيعى نيز برخاستهاند كه خاندان دوريستى ،از آن جملهاند .از اين خاندان ،عالمانى چون:
جعفر بن محمّد دوريستى ( 472 -381ق) از شاگردان شيخ مفيد و سيّد مرتضى ،و نيز عبد اللّه بن جعفر بن محمّد بن موسى
بن جعفر دوريستى (م  611ق) را مىتوان نام برد.

 .)2 ( 1384همان ،ص .377
 .)3 ( 1385ر .ك :المنتظم  ،...ج  ،15ص .196
 .)4 ( 1386عالوه بر قم و رى ،برخى از اين شهرها عبارتاند از :كاشان ،آوه( آبه) ،ورامين ،سارى ،ارم( شهرى نزديك سارى بوده) ،سبزوار ،قومس( دامغان)( ر.
ك :النقض ،ص  212 ،211 ،199 - 198و .)364
 .)5 ( 1387معجم البلدان ،ج  ،3ص .117
 .)6 ( 1388النقض ،ص .453
 .)1 ( 1389معجم البلدان ،ج  ،3ص .117

همچنين شيخ كلينى رازى ،مؤلّف كتاب پرارج الكافى -كه يكى از اصول چهارگانه شيعه است -از جمله علماى بزرگ شيعه
به شمار مىرود كه از توابع رى برخاسته است .بسيارى ديگر از اين علما را مىتوان در فهرست منتجب الدين يافت كه با
پسوند فاميل ،روستاهاى آنان مشخّص شدهاند.
رى ،در قرن هفتم بر اثر نزاعها و جنگهاى ميان تشيّع و تسنّن از يك سو ،و حنبليان با شافعيان از سويى ديگر ،رو به ويرانى
نهاد ،چنانكه ياقوت كه خود در سال  617ق ،از رى ديدن كرده ،با شهرى ويرانشده روبهرو شده است.

1391

حمد اللّه مستوفى ،در قرن هشتم ،درباره مذهب رى چنين گفته است:
اهل شهر و اكثر واليات ،شيعه اثنا عشرىاند ،مگر روستاى قوهه كه حنفى باشند و در رى ،اهل بيت (ع) بسيار مدفوناند.

1391

 .2 -2منصب نقابت و وظايف نقيب
نقيب ،به سرپرست و كسى كه اداره گروهى را برعهده دارد ،اطالق مىشود 1392و در معناى
ص274 :
اصطالحى آن ،به كسى كه امور سادات و به تعبير ديگر ،اشراف و غربا را بر عهده داشته باشد ،گفته مىشود 1393.در تاريخ
تشيّع ،منصب نقابت از دوران خالفت عبّاسى به وجود آمد.
علّت اين امر ،از يك طرف ،فزونى شمار آل ابو طالب و نفوذ آنان در ميان مردم ،و از طرفى مخالفتهاى پىدرپى آنان با
خلفاى عبّاسى بوده است كه اين موضوع ،عبّاسيان را بر آن داشت تا تدابيرى براى كنترل و نيز راضى نگه داشتن علويان به
كار گيرند .چنانكه اين مسئله را يكى از عواملى دانستهاند كه سبب شد مأمون ،امام رضا (ع) را به واليت عهدى برگزيند و
ايجاد منصب نقابت نيز در همين راستا بوده است.

1394

كار اصلى نقيب ،مراقبت و دقّت در انساب سادات بود؛ زيرا بسيارى براى كسب شهرت و افتخار ،به دروغ خود را از فرزندان

امام على (ع) ،امام حسن (ع) و امام حسين (ع) معرّفى مىكردند 1395.نقابت ،منصبى بود كه زير نظر دولت و حاكم وقت ،به
 .)2 ( 1391همان.
 .)3 ( 1391نزهة القلوب ،ص .54

 .)4 ( 1392نقابت ،بدين معنا در زمان رسول خدا( ص) نيز بوده است ،چنانكه آن حضرت به هنگام پيمان عقبه اوّل ،دوازده نفر از انصار را به عنوان نقيب انتخاب
كرد .دكتر جواد على معتقد است نقابت در جاهليت نيز بوده و به نظر مىرسد اين عنوان با كلمه subecaNكه در برخى از منابع يونانى كه از عرب سخن گفته
است ،ارتباط داشته باشد( ر .ك :على ،جواد ،المفصّل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم ،ج  ،5ص .)294
 .)1 ( 1393تاريخ مذهبى قم ،ص .115
 .)2 ( 1394همان ،ص .117 - 115
 .)3 ( 1395ابن جوزى ،عبد الرحمان بن على ،تلبيس ابليس ،ص .277

سرپرستى سادات ،مشغول به انجام خدمت مىشد و در صورتى رسميت پيدا مىكرد كه فرمان خليفه درباره آن صادر مىشد.
متن چند فرمان نقابت كه از طرف خلفا صادر شده ،به انشاى ابراهيم صابى است .از اين متون ،به خوبى معلوم مىشود كه

سادات ،داراى موقعيت ويژهاى بودهاند 1396.خلفا و فرمانداران ،نقيبان را از ميان علما و اشخاص صاحب نفوذ انتخاب

مىكردند .نقيب هر شهرى ،سلسله نسب سادات ساكن آنجا را در دفترى فراهم مىآورد كه به آن «جريده» مىگفتند .گاه
نقيب ،يكى از نسبشناسان آنجا را مأمور اين كار مىكرد.
يكى از مهمترين اين جريدهها «جريدة الرى» تأليف سيّد ابو العباس احمد بن مانكديم 1397بن على بن محمّد است كه براى
معرّفى انساب سادات رى ،از منابع موثّق ،گردآورى شده است و بسيارى از نسبشناسان ،از جمله ابو عبد اللّه بن طباطبا و
ابن مهنا عبيدلى ،بر آن اعتماد كردهاند.

1398

ص275 :
بيهقى در لباب األنساب ،فصلى را به وظايف نقيب اختصاص داده كه وظايف زير از آن جمله است:
 .1رسيدگى به جرايم سادات.
 .2برخورد جدّى با مدعيان دروغين كه خود را در ميان مردم ،علوى معرّفى مىكردند.
براى اينكه احتياط الزم و دقّت كافى در اين زمينه مبذول شود ،دو نفر از علماى انساب ،يكى علوى و ديگرى غيرعلوى ،به
عنوان دو شاهد عادل ،انتخاب مىشدند تا او را در كار نقابت ،يارى رسانند.
 .3رسيدگى به سادات مستمند و ايجاد زمينه هاى اشتغال براى آنان تا به تكدّى نپردازند و زندگى مناسبى برايشان فراهم
شود.

1399

از جمله وظايف ديگرى كه براى نقيب برشمردهاند ،نظارت بر موقوفات مربوط به آنان بوده است 1411.اين موضوع مىتوانست
در حلّ فقر سادات ،نقش مؤثّرى داشته باشد.
 .)4 ( 1396تاريخ مذهبى قم ،ص .116
 .)5 ( 1397مانكديم :محدّث ارموى در توضيح اين كلمه از عالمه قزوينى چنين نقل مىكند :اين نام از دو كلمه« مانك» يعنى ماه و« ديم» يعنى رو ،به معناى ماهرو
است .همچنين سيّد احمد زنجانى در الكالم يجرّ الكالم مىگويد :از جمله القاب در زمان سابقه ،مانكديم است؛ يعنى ماهرو .مصحّح كتاب ياد شده ،يحيى ابو طالبى
اراكى در ذيل همين مطلب مىگويد :اين دو كلمه ،ظاهرا از القاب فرس قديم است و فعال متروك شده؛ ولى كلمه ديم در شهر اراك و ساوه ،اينك معمول و متعارف
است .مثال به اطفال مىگويند :برو دست و ديمت را بشوى؛ يعنى دست و رويت را بشوى( ر .ك :فهرست اسماء الشيعة و مصنفيهم (،تصحيح طباطبايى) ،ص - 417
.)418
 .)6 ( 1398مهاجران آل أبى طالب ،ص .237
 .)1 ( 1399لباب األنساب ،ج  ،2ص .722

سادات رى ،از مناطق مختلفى از جمله مدينه ،كوفه ،قم ،طوس ،طبرستان ،گرگان ،رويان ،آمل ،كليس (از نواحى رويان

طبرستان) و آبه ( /آوه) به آن ديار مهاجرت كرده بودند 1411.از آنجا ذكر شرححال همه آنها به طول مىانجامد ،به اجمال،
فهرست اسامى آنان را آورده ،شرح كوتاهى درباره برخى از آنان ارائه خواهيم كرد.
نقباى ساجدى
 .1على بن حمزه قمى فرزند احمد بن محمّد بن اسماعيل بن محمّد بن عبد اللّه بن زين العابدين على بن حسين بن على بن
ابى طالب (ع).

1412

 .2محمّد بن حمزه قمى.

1413

 .3سيّد اجل ابو القاسم على بن محمّد بن حمزة بن احمد بن محمّد بن اسماعيل بن محمّد بن عبد اللّه بن زين العابدين على
بن حسين بن على بن ابى طالب (ع) .وى مردى بزرگوار و فاضل بوده است و پس از عموى خود ،على بن حمزه ،نقابت

سادات قم بدو تفويض شد 1414.وى در
ص276 :

سال  345ق ،به حج رفت و معزّ الدوله و سادات عراق و حجاز ،او را گرامى داشتند 1415.وى در شعبان سال  347ق،
درگذشت و در كنار پدر بزرگوارش دفن شد.

1416

 .4محمّد بن ابى القاسم على بن محمّد بن حمزه (معروف به سلطان محمّد شريف) .وى از نقباى قم بوده است .پيش از اين،
درباره وى سخن گفتيم.
 .5سيّد ابو الحسن على زكى بن محمّد شريف بن ابو القاسم على بن ابى جعفر محمّد بن حمزة.
وى ،از نقيبان رى بوده است 1417.خاندان سيّد زكى ،از نقباى قم و رى و كاشان بودهاند 1418.او از نسل ابو محمّد عبد اللّه
باهر بن زين العابدين (ع) است .فرزندان و اعقاب وى از نقباى رى و قم و بلكه تمام عراق عجم بودهاند كه به برخى از آنان
اشاره مىشود.
 .)2 ( 1411مرعشى نجفى ،سيّد شهاب الدين ،كشف اإلرتياب ،ص .599
 .)3 ( 1411مهاجران آل أبى طالب ،ص  241 ،237 ،235 ،234و .244
 .)4 ( 1412منتهى اآلمال ،ج  ،2ص .112
 .)5 ( 1413لباب األنساب ،ج  ،2ص .611
 .)6 ( 1414همان ،ص 611؛ منتهى اآلمال ،ج  ،1ص .112
 .)1 ( 1415همان.
 .)2 ( 1416همان.

 .6سيّد اجل ذو الفخرين ابو الحسن مطهّر بن على بن محمّد بن على( 1419ملقّب به «مرتضى»).
وى نقيب سادات رى و قم بوده است .گرچه سيّد عليخان تصريح كرده كه ابو القاسم مطهّر ،نقابت آمل را نيز داشته است؛

1411

امّا محدّث ارموى ،اين مطلب را اشتباهى مسلّم از او دانسته است 1411.سيّد ابو الحسن ،سرآمد علماى بزرگ دوره خود بود

كه در كنار علم و سيادت ،داراى ثروت فراوانى نيز بود .دوران وى ،نقطه اوج سلطنت سلجوقيان بود و پادشاهان سلجوقى با
اصرار و خواهش زياد مىخواستند تا او افتخار مصاهرت (دامادى) ايشان را به آنان بدهد .از اينرو ،خواجه نظام الملك،
وزير قدرتمند سلجوقيان ،دختر خود را به ازدواج پسر سيّد ،يعنى سيّد محمّد درآورد 1412،چنانكه مادرش عايشه خاتون،

دختر الب ارسالن سلجوقى بود.

1413

 .7سيّد شرف الدين محمّد بن مطهّر .كتابخانه وى آنچنان غنى بوده كه بيهقى مى گويد كتابهايى از ابو نصر فارابى در آنجا بود

كه نامشان را نشنيده بودم و بيشتر آنها به خطّ فارابى و شاگردش ابو زكريا يحيى بن عدى بود 1414.وى در قم ،مدرسه بزرگى

تأسيس كرد.

1415

ص277 :
 .8سيّد على بن محمّد بن مطهر .وى از نقيبان قم بوده است .همان طور كه دانسته شد ،مادر سيّد ابو القاسم على ،دختر نظام
الملك طوسى بوده است.
 .9سيّد شرف الدين محمّد بن على بن محمّد بن مطهّر .تولّد او به سال  514ه ،بوده است 1416.رياست نقابت رى ،قم و آمل با

او بود 1417.مادر شرف الدين دختر الب ارسالن يا دختر البارسالن يا دختر دختر او بوده است .اين موضوع ،در اشعار قوامى
به كرّات بيان شده است:

 .)3 ( 1417منتهى اآلمال ،ج  ،2ص .112
 .)4 ( 1418النقض ،ص .182
 .)5 ( 1419نسبش را اينچنين گفتهاند :مطهّر بن على بن محمّد بن على بن محمّد بن حمزة بن احمد بن محمّد بن اسماعيل( ديباج) بن محمّد بن عبد اللّه( باهر) بن
على بن حسين بن على بن أبى طالب( ع)( شيرازى ،سيّد على خان ،الدرجات الرفيعة فى طبقات الشيعه ،ص .)496
 .)6 ( 1411همان ،ص .497
 .)7 ( 1411فهرست اسماء الشيعة و مصنفيهم (،تصحيح ارموى) ،ص .449
1412

(  .)8الدرجات الرفيعة ،ص 497 - 496؛ امّا محدّث ارموى گويد :دختر خواجه نظام الملك ،زن محمّد بن مطهر نبوده است( فهرست اسماء الشيعة و

مصنفيهم (،تصحيح ارموى) ،ص .)449
 .)9 ( 1413لباب األنساب ،ج  ،2ص .613
 .)11 ( 1414بيهقى ،على بن زيد بن حسين ،تتمة صوان الحكمة ،ص  .18يحيى بن عدى ،پس از فارابى از حكيمان بزرگ به شمار مىرود .بيهقى ،شرححال او را
در تتمه صوان الحكمة( ص  )56آورده است.
 . 1415فهرست اسماء الشيعة و مصنفيهم (،تصحيح ارموى) ،ص .449

فخر زمانه ،تاج االسالم ،صدر دهر

خورشيد شرع ذو الحسبين ،اصل مهترى

از گوهر مطهّر سلجوقيان و وحى

1418با چتر شرع و نوبت دين ،شاه لشكرى

***
صدر جهان ،نقيب نقيبان شرق و غرب

1419كو سيّدى نبىصفت و پادشه لقاست

***
نقيب آل محمّد ،سالله نبوى

1421جمال گوهر سلجوق و فخر آل و تبار

***
به جز تو كيست ز سادات در همه دنيا؟

1421كه او ائمه نژاد آمد و ملوك تبار

***
ز سادات اسالم ،خرد و بزرگ
 .)12 ( 1416لباب األنساب ،ج  ،2ص .613
 .)13 ( 1417فهرست اسماء الشيعة و مصنفيهم (،تصحيح ارموى) ،ص .449
 .)14 ( 1418ديوان قوامى رازى ،ص .41 - 41
 .)15 ( 1419همان ،ص .76
 .)16 ( 1421همان ،ص .123
 .)17 ( 1421همان ،ص .124

ز شاهان گيتى ،صغار و كبار

نباشد نظيرى تو را زانكه تو

1422پيمبر نژادى و خسروتبار

خوارزمى ،در ضمن سلسله سند حديثى ،از شرف الدين محمّد ،با عظمت تمام ياد كرده و او را رئيس نقباى شرق و غرب

عالم اسالم برشمرده است 1423.بيهقى نيز با عباراتى بلند ،از دانش فراوان شرف الدين محمّد ياد كرده است 1424.وى از

شاگردان شيخ طوسى بوده 1425و در
ص278 :

علوم مختلف ،از جمله لغت ،ادب ،شعر ،سيره و تاريخ ،يد طواليى داشته است 1426.وى صحيح مسلم را از محمّد بن فضل

فراوى فراگرفت 1427.در مجلس درس او تنى چند از دانشمندان و ستارگان آسمان دانش ايران حاضر مىشدند كه برخى از
آنان عبارتاند از:

1428

خوارزمى ،شيخ منتجب الدين ،ابو سعيد عثمان بن محمّد عاقلى ،ابو القاسم محمود بن محمّد قزوينى ،مذكى بن محمّد بن

مذكى قزوينى  1429و پسرش سيّد عز الدين يحيى 1431.وى در سال  566ق ،در ساوه وفات يافت.

1431

 .11سيّد ابو القاسم عزّ الدين يحيى بن محمّد .وى از بزرگان سادات و نقيب نقيبان رى ،قم و عراق عجم بود كه ثروت فراوان

داشت 1432و از علماى بزرگ شيعه به شمار مىرفت .در مجلس د رس حديث او ،بزرگانى حاضر مىشدند كه هريك ،خود از
ستارگان دانش فقه و حديث به شمار مىروند ،از جمله :منتجب الدين على بن عبيد اللّه بن بابويه قمى ،كه كتاب پر ارج
رجالىاش الفهرست را -كه پس از رجال الطوسى ،مهمترين كتاب در احوال علماى شيعه است -به سفارش سيّد عزّ الدين
 .)18 ( 1422همان ،ص .145
 .)19 ( 1423فهرست اسماء الشيعة و مصنفيهم (،تصحيح ارموى) ،ص .353
 .)21 ( 1424لباب األنساب ،ج  ،2ص .613
 .)21 ( 1425صدر ،سيّد حسن ،تأسيس الشيعة لعلوم االسالم ،ص .111
 .)1 ( 1426همان.
 .)2 ( 1427التدوين فى أخبار قزوين ،ج  ،1ص .471
 1428حيدرى آقايى ،محمود ،تاريخ تشيع2 ،جلد ،پژوهشكده حوزه و دانشگاه  -تهران ،چاپ :اول 1384 ،ه.ش.
 .)3 ( 1429همان ،ج  ،4ص .82
 .)4 ( 1431فهرست اسماء الشيعة و مصنفيهم (،تصحيح ارموى) ،ص .358 - 351
 .)5 ( 1431التدوين فى أخبار قزوين ،ج  ،1ص .471
 .)6 ( 1432ابن فوطى ،عبد الرزاق بن احمد ،مجمع اآلداب فى معجم األلقاب ،ج  ،1ص .367

يحيى تدوين كرد .وى در اين كتاب ،از سيّد با عظمت بسيار ياد كرده است 1433.وى همچنين كتاب األربعين عن األربعين فى
فضائل أمير المؤمنين (ع) تأليف ابو سعيد محمّد بن احمد نيشابورى را از او فراگرفته است.

1434

سيّد عز الدين يحيى ،در ابتدا نيابت پدر را در امر نقابت سادات ،بر عهده داشت تا به قوانين اين منصب ،آگاهى كامل پيدا كرد

و پس از پدر ،رياست تمام نقباى رى ،قم و عراق عجم به او رسيد 1435.نيابت او نيز بر عهده سيّد نصير الدين بن مهدى

بود 1436.شرف الدين ،پدر سيّد عز الدين ،تنها يك دختر داشت و چون مادرش به عزّ الدين حامله شد ،شرف الدين ،رسول
خدا را در خواب ديد و گفت :اى پيامبر خدا به زودى صاحب فرزندى خواهم شد.
نامش را چه بگذاريم؟ پيامبر (ص) فرمود« :نامش را يحيى بگذار» .شرف الدين مىگويد:
چون از خواب بيدار شدم ،فهميدم اين نوزاد ،پسر است و چون به دنيا آمد ،نام او را يحيى
ص279 :
گذاشتم .وقتى يحيى شهيد شد ،تازه متوجّه شدند كه رسول خدا با انتخاب نام حضرت يحيى براى او از شهادتش نيز خبر
داده بود.

1437

موضوع شهادت سيّد عزّ الدين به اين صورت بود كه در سال  591ق ،رى به اشغال سلطان عالء الدين تكش خوارزمشاه
درآمد و طغرل ،آخرين سل طان سلجوقى ،كشته شد و سيّد عز الدين يحيى نيز به اتّهام همكارى با وزير مؤيّد الدين ابن قصاب
در تصرّف بيشتر عراق عجم ،دستگير شد و به شهادت رسيد؛ ولى پسر او سيّد شرف الدين محمّد به همراه نصير الدين بن

مهدى توانست به بغداد فرار كند 1438.سيّد يحيى را در كنار حضرت فاطمه معصومه (س) در قم دفن كردند.

1439

 .)7 ( 1433فهرست اسماء الشيعه و مصنّفيهم( تصحيح ارموى) ،ص .211
 .)8 ( 1434همان ،ص .373
 .)9 ( 1435مجمع اآلداب فى معجم األلقاب ،ج  ،1ص .367
 .)11 ( 1436تجارب السلف ،ص .333
 .)1 ( 1437فهرست اسماء الشيعة و مصنفيهم (،تصحيح ارموى) ،ص .387
 .)2 ( 1438تجارب السلف ،ص 333؛ عمدة الطالب فى أنساب آل ابى طالب ،ص 211؛ راحة الصدور و آية السرور ،ص 378؛ الدرجات الرفيعة فى طبقات الشيعه،
ص 498؛ تاريخ طبرستان ،ص .161 - 159
 .)3 ( 1439تاريخ طبرستان ،ص  .161 - 159قمى ،شيخ عباس در حاشيه سفينة البحار( ج  ،1ص  )371بيان شده كه قمى در منتهى اآلمال ،قبر سيّد يحيى را در
رى دانسته است و بر اين اساس ،مرحو م ارموى با توجّه به تصريح كالم ابن اسفنديار ،اين مطلب را اشتباهى از وى دانسته است (.ر .ك :فهرست اسماء الشيعة و
مصنفيهم (،تصحيح ارموى) ،ص  .)387امّا قمى در منتهى اآلمال (،ج  ،1ص  ،)113بدون اينكه به محلّ قبر او اشاره اى داشته باشد ،تنها به شهادت سيّد يحيى به
دست خوارزمشاه ،تصريح كرده است و شايد اين مطلب در چاپهاى قبلى بوده است.

 .11عالء الدين ابو الحسن مرتضى بن على بن عز الدين يحيى .از نوادههاى سيّد يحيى بوده كه از نقباى قم بوده است.

1441

 .12سيّد فخر الدين ابو الحسن على بن مرتضى بن محمّد .وى از اعقاب احمد الدخّ 1441از فرزندان عبد اللّه باهر و از نقباى

قم بوده است 1442.صاحب عمدة الطالب ،او را در شمار علماى انساب نام برده است 1443.قوامى رازى در ديوان خود،
قصيدهاى در مدح او سروده است.

1444

 .13يحيى بن ابى عبد اللّه حسين (الموفق باللّه) بن ابى حرب اسماعيل خوارزمى فرزند ابو القاسم زيد كياكى (عالم سالوس-
چالوس)  ...فرزند قاسم بن حسن بن زيد بن حسن (ع) .وى معروف به «كيا» و ملقّب به «الراشد باللّه» و عالمى فرهيخته و
فاضل و شاعرى توانا و از معاصران سيّد مرتضى علم الهدى بوده و نقابت سادات رى را بر عهده داشته است .او يكى از
پيشوايان زيديه است كه مردم ديلم در سال  446ق ،با وى بيعت كردند .سيّد كيا ،از اساتيد
ص281 :
صاحب كتاب مهاجران آل أبى طالب (منتقلة آل ابى طالب) است .او بارها مطالبى از استاد خود در آن كتاب ،بيان كرده است.
همچنين ابن مهنّا عبيدلى در كتاب التذكرة ،او را در شمار علماى انساب آورده و كتاب أنساب آل أبى طالب ،از اوست.

1445

 .14على بن قاسم بن حمزة بن احمد بن عبيد اللّه بن محمّد بن عبد الرحمان شجرى .وى از جمله نقبايى است كه از گرگان
به رى مهاجرت كرده است .سادات بنو كسكه ،از اعقاب اويند.

1446

 .15ابو محمّد عبد اللّه حجازى ،فرزند يحيى بن عبد اللّه حسين بن قاسم بن ابراهيم طباطبا .وى از فرزندان اسماعيل بن
ابراهيم بن حسن بن حسن بن على بن ابى طالب (ع) است .در زمانى كه مادر مجد الدوله ،حاكم رى بود ،بدانجا آمد و از
جانب مانكديم ،نقيب غربا ،نقيب آنجا شد .وى تنها دو پسر به نامهاى محمّد و مرتضى داشت كه مرتضى ،خود دو پسر به
نامهاى قاسم و اميركا داشته است .ابن طباطبا ،صاحب كتاب منتقلة آل أبى طالب ،اين دو را در سال  459ق ،در رى ديده و
مىگويد كه قاسم با او دوست بوده است.

1447

 .)4 ( 1441مجمع اآلداب فى معجم األلقاب ،ج  ،2ص .369
 .)5 ( 1441به معناى نيكرو.
 .)6 ( 1442عمدة الطالب ،ص 211؛ فهرست اسماء الشيعة و مصنفيهم (،تصحيح ارموى) ،ص .419
 .)7 ( 1443فهرست اسماء الشيعة و مصنفيهم (،تصحيح ارموى) ،ص .419
 .)8 ( 1444ديوان قوامى رازى ،ص .116 - 111
 .)1 ( 1445كشف اإلرتياب ،ص .579
 .)2 ( 1446مهاجران آل أبى طالب ،ص .235 - 234
 .)3 ( 1447همان ،ص .232 - 231

 .16ابو عبد اللّه احمد بن محمّد (اعرج) ،فرزند احمد بن موسى (مبرقع) بن محمّد تقى بن على بن موسى الرضا (ع) .پدرش

ابو على محمّد ،معروف به اعرج 1448،از كوفه به قم آمد .حاكم قم 1449،وى را مورد احترام بسيار قرار مىداد 1451.ابو عبد اللّه

احمد ،در سال  311ق ،در قم به دنيا آمد 1451.او چهار سال بيشتر نداشت كه پدرش در سال  315ق ،در قم درگذشت.

1452

نسب تمام سادات رضوى قم به او ختم مىشود 1453.و نقابت سادات آنجا را پس از ابو القاسم علوى بر عهده داشته

است 1454.ابو عبد اللّه احمد در  47سالگى در سال  358ق ،درگذشت و در مقبره محمّد بن موسى ،دفن شد .شهر قم در روز
وفات او ،يكپارچه در غم و اندوه فرورفت 1455.وى دارى چهار دختر و نيز چهار پسر به نامهاى محمّد 1456،موسى ،على

1457

و حسن بود.
ص281 :
 .17ابو الحسن موسى بن ابو عبد اللّه احمد .نقابت سادات علوى قم و نواحى آن ،پس از ابو عبد اللّه احمد ،به پسر جوانش
ابو الحسن موسى تفويض شد .وى ،مردى بسيار فاضل و متواضع بوده است و عالوه بر رسيدگى به امور سادات قم ،امور
سادات آوه ،كاشان و خورزن نيز به فرمان او بوده است .شمار سادات قم و اطراف ،در آن زمان به  331نفر مىرسيده
است.

1458

 .18ابو محمّد حسين بن احمد فرزند محمّد [بن احمد] بن موسى (مبرقع) بن محمّد تقى بن على بن موسى الرضا (ع) .بنا بر
گفته بيهقى ،وى از نقباى قم بوده است؛ 1459امّا علماى انساب ،در اينباره كه موسى مبرقع ،عالوه بر احمد فرزندى به نام

محمّد داشته است باهم اختالف دارند.

1461

 .)4 ( 1448همان ،ص .336
 .)5 ( 1449ابو مسلم محمّد بن بحر اصفهانى.
 .)6 ( 1451تاريخ قم ،ص .217
 .)7 ( 1451همان.
 .)8 ( 1452همان ،ص .218
 .)9 ( 1453سراج األنساب ،ص  .75موسى مبرقع ،فرزند ديگرى به نام ابو جعفر محمّد داشته كه او بدون داشتن فرزند ،از دنيا رفته است( مهاجران آل أبى طالب،
ص .)355
 .)11 ( 1454لباب األنساب ،ج  ،27ص 586؛ مهاجران آل أبى طالب ،ص .336
 .)11 ( 1455تاريخ قم ،ص .219
 .)12 ( 1456همان ،ص .221
 .)13 ( 1457همان.
 .)1 ( 1458همان.
 .)2 ( 1459لباب األنساب ،ج  ،2ص .586
 .)3 ( 1461سراج األنساب ،ص .75

 .19ابو الحسن موسى بن ابى الفتح سيّد األشراف ذى المناقب عبيد اللّه بن موسى ،فرزند احمد بن موسى (مبرقع) بن محمّد
تقى بن على بن موسى الرضا (ع) .وى عالوه بر نقابت سادات قم ،نقيب سادات كاشان نيز بوده است .بيهقى با عبارت «السيّد
الرئيس ذو المجدين» از او تمجيد كرده است.

1461

خالصه
با مهاجرت خاندان شيعى مذهب اشعرى به قم و دعوت از سادات براى اسكان در اين شهر ،قم به يكى از پايگاههاى تشيع
تبديل شد .سختگيرىهاى سياسى عباسيان بر سادات ،حضور سادات زيدى مذهب در رى ،طبرستان و تشكيل حكومت در
اين منطقه و نيز سازمان نقابت حاكم بر قم و رى و اطراف آن دو ،عمال شبكه اتصال تشيّع را در حوزه جغرافيايى شرق
خالفت عباسى گسترده و نفوذ و تسلط مذهبى خود را تا چند قرن متوالى براى مناطق تثبيت كرد .اين سادات كه خود،
خاندانهاى بزرگى را در قم و رى تشكيل دادند ،از سادات حسنى ،حسينى ،جعفرى و حنفى بودند كه اينك مزار مطهر آنان
زيارتگاه دوستداران اهل بيت (ع) است .اين موضوع از عوامل رونق و تثبيت تشيع در اين مناطق بوده و هست .بارگاه نورانى
حضرت فاطمه معصومه (س) در قم از جمله مهمترين اين زيارتگاههاست.
ص282 :
محورهاى مطالعاتى
 .1رابطه علما و سادات شيعى رى و قم با دولتهاى سنى از قرن سوم تا هفتم هجرى.
 .2موضعگيرى علما و سادات رى و قم در برابر فرقههاى مذهبى ،بهخصوص اسماعيليان.
 .3رابطه علم ا و سادات با علماى شيعه در مناطق ديگر ،از جمله :بغداد ،نجف و حلب و ميزان تأثيرپذيرى آنان از يكديگر
در زمينههاى فقهى و كالمى.
 .4بررسى علل مهاجرت سادات به قم و انتخاب اين شهر.
 .5تبيين نقش قم و سادات و علماى آن در گسترش انديشههاى شيعى در ايران.
 .6بررسى منصب نقابت و وظايف نقيب.
 .7بررسى رابطه مذهبى قم و رى.
 .8بررسى زمينههاى انتشار تشيّع در رى و عوامل گسترش انديشههاى شيعى در آن شهر.
 .)4 ( 1461لباب األنساب ،ج  ،2ص  .585چنانكه در بخش سادات طالبيه قم بيان شد ،جدّ ايشان موسى مبرقع ،براى مدّتى ساكن كاشان بوده است.

ص283 :
بخش سوم آثار علمى و فرهنگى شيعه
ص284 :
فصل اوّل تاريخ آموزش و پرورش
 .1اهمّيت دانش و دانشآموزى
دانش در اسالم از چنان شرافتى برخوردار است كه نزول كتاب آسمانى مسلمانان با آياتى درباره تعليم (دانشآموزى) آغاز
شده است 1462.عليم ،صفت مشبّهه به معناى بسيار دانا ،يكى از نامهاى خداوند است .خداوند متعال ،دانشمندان را برتر و

واالتر از ديگر افراد انسانى معرّفى كرده و دانايان را قابل قياس با نادانان ندانسته و تنها بندگان دانشمند را خداترس معرّفى

كرده است 1463و پيامبر (ص) كه داناترين افراد بود ،از خداوند ،طلب مراتب دانش واالترى را مىنمود .قرآن ،آموزش را يكى
از اهداف پيامبران دانسته است.

1464

احاديث و روايات در مورد ارزش دانش و دانشمندان ،بسيار است .دانشطلبى بر هر فرد مسلمان ،الزم و ضرورى شمرده
شده و به جويندگى آن از گهواره تا گور ،سفارش شده و حركت دانشجو براى كسب دانش ،همچون جهاد در راه خدا به
شمار رفته است.
تشبيهات بسيارى كه در روايات براى علم و عالم وجود دارد ،نشان از اهمّيت موضوع دارد .علما به ستارگان آسمان تشبيه
شدهاند و طالب علم ،همچون روزهدار و قيام كننده در شب دانسته شده و عالم ،هرچند از مايه علمى اندكى برخوردار باشد ،از
عابد و عبادتش برتر دانسته شده و اين برترى ،همچون برترى بدر ماه بر ديگر ستارگان ترسيم شده و مرتبت علما نزديك به
مرتبه انبيا و سياهه قلمشان برتر از خون شهيدان ،قلمداد شده و به عنوان وارثان انبيا ذكر شدهاند و از حضورشان در ميان
جاهالن ،همچون حضور زنده ميان مردگان ،و از مرگشان به عنوان شكاف در اسالم ياد شده و جاويد روزگار معرّفى

شدهاند 1465.همچنين در روايات ،از نشر دانش به عنوان زكات علم ،سخن رفته است.

هرچند سخن كسانى كه آشنايان با كتابت در صدر اسالم را اندك مىدانند ،نمىتوان به
ص285 :
 .)1 ( 1462علق.5 - 1 ،
 .)2 ( 1463فاطر.28 ،
 .)3 ( 1464آل عمران.164 ،
 .)4 ( 1465صدوق ،محمد بن على( ابن بابويه) ،الخصال ،ج  ،1ص .186

طور مطلق پذيرفت ،امّا با سياستهاى پيامبر (ص) و تأكيد و تشويق مؤكّد آن حضرت ،بسيار زود اين وضعيت تغيير يافت و
بهترين شيوههاى سوادآموزى و تبليغ در امر دانشآموزى را به مسلمانان آموخت .دستور آن حضرت به آزادى اسيرانى كه

بتوانند به ده تن ،خواندن و نوشتن بياموزند 1466،گوياى اين مطلب است .پيامبر (ص) نيز حضور در حلقهاى را كه در آن به

مباحث علمى پرداخته مىشد ،به حضور در جمع عبادتكنندگان ،ترجيح داد.

1467

تبليغ و اعزام مبلّغ در سيره نبوى ،اصلى مستمر بود .آن حضرت ،همواره مبلّغانى را براى تعليم دين و سنن به اطراف جزيرة
العرب مىفرستاد كه نمونه بارز آن ،داستان «بئر معونه» است كه در آن ،تعدادى از مبلّغان به شهادت رسيدند .همچنانكه از
معيارهاى برترى افراد نزد پيامبر (ص) ،اهمّيت و كوشش فرد بر يادگيرى و تعليم قرآن بود .چنانكه ،تنها به جهت همين
ويژگى ،عثمان بن ابى العاص را بر قبيله ثقيف برترى داد 1468.در اهميّت دانشآموزى همين بس كه پيامبر (ص) فرمود:

انما بعثت معلما.

1469

من معلّم برانگيخته شدم.
امامان (ع) كه رهرو راستين پيامبر (ص) بودند ،بر همان شيوه رفتار مىكردند .سفارش آنان ،همواره به آموختن دانش بود .در
اين خصوص ،احاديث بسيارى از آنان در دست است كه نشان از توجّه و اهمّيت موضوع نزد آنان دارد.
حضرت على (ع) ،دانشآموزى و ذخيره كردن دانش را از ثروتاندوزى ضرورىتر مىدانست و دانش را كه حافظ انسان بر

مال است -كه انسان ،حافظ اوست -برتر و واالتر مىشمرد 1471.حضرت فاطمه (س) به پرسش و يادگيرى تشويق مىكرد و
اجر علما را در پاسخ به سؤاالت ،بسيار مىشمرد 1471.امام حسن (ع) نيز به نونهاالن سفارش مىكرد كه از همين سن شروع
به كسب دانش كرده ،در نوشتن اندوختهها كوتاهى نكنند.

1472

ص286 :

 .)1 ( 1466الطبقات الكبرى ،ج  ،2ص .16
 .)2 ( 1467بحار األنوار ،ج  ،1ص .216
 .)3 ( 1468ابن هشام ،محمد بن عبد الملك ،السيرة النبوية ،ج  ،4ص .185
 .)4 ( 1469عبد اللّه بن بهرام ،سنن الدارمى ،ج  ،1ص .111
 .)5 ( 1471بحار األنوار ،ج  ،23ص .44
 .)6 ( 1471همان ،ج  ،2ص  .3در اين روايت ،حضرت فاطمه( س) به زنى كه از بسيارى پرسش و مراجعه به آن حضرت ،خجل شده بود ،پاداش بسيارى را كه
نصيب دانشمندان از اين راه مىشود يادآورى كرده است.
 .)7 ( 1472بحار األنوار ،ج  ،2ص  «.152انّكم صغار قوم و يوشك أن تكونوا كبار قوم آخر فتعلّموا العلم فمن لم يستطع منكم أن يحفظه فليكتبه و ليضعه فى بيته؛
شما هماكنون خردساالن جامعه ايد و به زودى از بزرگان ديگر جوامع خواهيد شد ،پس علم بياموزيد و هركس از شما نمىتواند به خاطر بسپارد بايد بنويسد و آن
را در خانهاش نگه دارد».

امام زين العابدين (ع) نيز با اينكه خود از خاندان دانشمندى بود ،نزد كسانى كه دانشى داشتند ،مىرفت و با آنان مىنشست.
چون از او علّت اين رفتار سؤال مىشد ،مىفرمود:
«علم هر كجا باشد ،بايد آن را دنبال كرد» 1473.نيز مىفرمود« :اگر مردم مىدانستند كه در تحصيل دانش ،چه نهفته است،

حتما به دنبال آن مى رفتند ،گرچه با ايثار جان و رفتن به عمق گردابها باشد» 1474.همو ،عالم را به منزله كسى دانسته كه در
تاريكى ،شمعى در دست گرفته و براى مردم ،نورافشانى مىكند.

1475

امام صادق (ع) كه ايّام عمر شريفش را در تالش براى پرورش شاگردان سپرى كرد ،مىفرمود« :كتابهايتان را خوب نگهدارى
كنيد؛ زيرا به زودى به آنها نياز پيدا خواهيد كرد».

1476

امام كاظم (ع) نيز سخن گفتن با دانشمند در بدترين اماكن را بهتر از گفتگو با نادان در بهترين جايها مىدانست.

1477

امام رضا (ع) مىفرمود « :دانشهاى ما را فراگيريد و به مردم ياد دهيد؛ زيرا اگر مردم زيبايى سخن ما را بدانند ،از ما پيروى
مىكنند».

1478

اين سفارشها ،انگيزهاى قوى در دانشآموزان براى كسب دانش ايجاد كرد و دانشآموزى به عنوان عبادتى تلقّى شد كه قرآن
كريم و روايات ،بدان سفارش كردهاند و دانشجو در جامعه اسالمى از موقعيت اجتماعى وااليى برخوردار شد .ائمه (ع) نيز
هميشه با جويندگان علم كه به خدمتشان مىرسيدند ،با كمال احترام برخورد مىكردند.
 .2انگيزه و اهداف آموزشى
هدف از تعليم و تربيت اسالمى ،تنها آموزش و پرورش فكر نبوده است؛ بلكه به كلّ وجود شخص عنايت مىشد .معلّم ،فقط
ناقل دانش و معرفت نبود؛ بلكه مربّى جان و شخصيت انسانها نيز شمرده مىشد .در كتب فقهى شيعه و اهل سنّت ،تعليم علوم
دينى به منزله واجب تلقّى شده و بسيارى از فقها ،آموزش علم دين را از واجبات كفائى دانستهاند .لذا از گرفتن اجرت ،نهى و
سفارش كردهاند كه در آموزش بايد اجر اخروى موردنظر باشد .در دانشآموزى ،انگيزههاى گوناگونى مطرح بوده است كه از
آن جمله است:
ص287 :
 .)1 ( 1473الطبقات الكبرى ،ج  ،5ص .216
 .)2 ( 1474كلينى ،محمد بن يعقوب ،الكافى ،ج  ،1ص 35؛ بحار األنوار ،ج  ،1ص .185
 .)3 ( 1475همان ،ص .183
 .)4 ( 1476بحار األنوار ،ج  ،2ص .152
 .)5 ( 1477الكافى ،ج  ،1ص .39
 .)6 ( 1478بحار األنوار ،ج  ،2ص .31

 .2 -1فريضه دينى
يكى از انگيزههاى قوى براى كسب دانش كه در آن دوران ،بيشتر شامل علوم دينى بود ،مسائل اعتقادى و بهطور كلّى تبليغ
دين بود .در قرآن سفارش شده كه از هر گروه ،عدّه اى براى كسب دانش ،رنج سفر را به جان خريدند تا پس از بازگشت،
قوم خود را انذار كنند.

1479

در روايات نيز سفارشهاى فروان براى تحصيل دانش وجود داشت .اين سخنان و تشويقها ،انگيزهاى قوى براى مسلمانان در
كسب دانش بود ،به گونه اى كه دانشجويان ،طلب دانش و حديث را عبادت محسوب كرده ،در اين راه ،سختىها را به راحتى
تحمّل مىكردند.
از اين رو ،در زندگى بسيارى از دانشمندان ،كسب دانش با تجربه سفر همراه بوده است.
فضل بن محمّد بيهقى و محمّد بن مسيّب ،تمام شهرهاى مهم زمان خود را براى «طلب حديث» درنورديدند و ابن منده ،هنگام
بازگشت از مسافرتش كتب بسيارى را با خود آورد كه محصول تالش علمى او در مدّت سفر بود.

1481

كثرت مسافرتها به سبب پراكندگى علما در مناطق مختلف بود .به مرور ،مسافرت براى كسب حديث ،به اندازهاى اهميّت

يافت كه در ميان محدّثان ،كسى كه در طلب حديث به سفر نمىرفت ،مذمّت مىشد 1481.دانشجو براى دريافت و يادگيرى
علم از منشأ اصلى به مسافرت مىرفت تا علوم را بدون واسطه از صاحبان آن ،فراگيرد .سعى دانشجو بر اين بود كه با واسطه
كمتر به حديث دسترس داشته باشد .بنابراين ،مى كوشيد حديث را از آخرين نماينده دوره قبل و واسطه اصلى دريافت كند تا
از امتياز «سند عالى» برخوردار شود .از اين رو ،احاديثى كه در بصره نقل مىشد ،رضايت عدّهاى را فراهم نمىكرد تا اينكه
خود به مدينه آمده ،از صحابيان همانها را مىشنيدند.

1482

دانشجويان ،در كنار اين سفرها ،عالوه بر كسب دانش و معرفت ،با انديشمندان و انديشههاى مختلف نيز آشنا مىشدند.
مسافرت براى كسب دانش به اندازهاى اهمّيت داشت كه خطيب بغدادى ( 463 -392ق) ،كتابى در اين زمينه با عنوان الرحلة
فى طلب الحديث تأليف كرد و كسانى را يادآور شد كه تنها براى شنيدن يك حديث مسافرت كردهاند.
مسافرت دانشمندان شيعه تا زمانى كه ائمه (ع) حضور داشتند ،عالوه بر كسب دانش ،به
ص288 :

 .)1 ( 1479توبه.122 ،
 .)2 ( 1481ذهبى ،شمس الدين محمد ،تذكرة الحفاظ ،ج  ،2ص  626و ج  ،3ص  789و .1132
 .)3 ( 1481خطيب بغدادى ،احمد بن على ،الرحلة فى طلب الحديث ،ص .89
 .)4 ( 1482الطبقات الكبرى ،ج  ،7ص .113

قصد زيارت آنان نيز بود .ديدار با امام و شنيدن حديث او به منزله شنيدن از پيامبر (ص) محسوب مىشد.
پس از ائمه (ع) نيز راويانى كه در كوفه سكونت داشتند ،عمدتا احاديث صادقين [امام باقر و امام صادق (ع)] را در اختيار
داشتند ،در صورتى كه در حوزه هاى بغداد و قم ،راويان امام هشتم تا امام يازدهم بيشتر حضور داشتند و الزم بود ارتباط
ميان اين محدّثان برقرار گردد تا اطّالعات و علوم به يكديگر منتقل شود .در سند روايات ،موارد متعدّدى يافت مىشود كه
قمى از بغدادى و بغدادى از كوفى نقل مىكند كه نشان مىدهد اين واسطهها از شهرهاى مختلف به نحوى باهم در ارتباط
بودهاند ،چنانكه عيّاشى ،از علماى شيعه در قرن سوم ،موفّق شد بسيارى از مشايخ قم ،بغداد و كوفه را درك كند.

1483

احمد بن محمّد بن عيسى ،از اصحاب امام رضا (ع) نيز -كه خود رئيس حوزه قم بود -در طلب حديث به كوفه رفت و از

حسن وشّاء خواست تا كتب عالء بن رزين و ابان بن عثمان احمر را در اختيار او قرار دهد 1484.در هر صورت ،در بيشتر اين

مسافرتها انگيزههاى دينى به چشم مىخورد.
 .2 -2شوق دانشدوستى و كسب شهرت
بيشتر طالبان دانش ،شيفتگان واقعى آن بودند كه نه از سر نياز ،بلكه از روى شوق در اين وادى گام مىنهادند .گذران زندگى
آنان ،در گرو كار تعليم نبود؛ زيرا از مشاغل آزاد ديگرى همچون :تجارت و فروشندگى امرار معاش مىكردند .در القاب
علما ،به موارد بسيارى بر مىخوريم كه مىتواند روشنگر پيشه اقتصادى آنان باشد .در شرححال تعدادى از اين افراد ،تصريح
شده است كه به فعّاليتهاى اقتصادى مشغول بودهاند .تعدادى از اين مشاغل به شرح زير است:
خرّاز :پارچهفروش ،بيّاع األكسيه :لباسفروش ،حذّاء :كفشفروش ،بيّاع السابرى:
فروشنده سابرى (نوعى لباس) ،سكّاك :چاقوساز ،بيّاع األنماط :فرشفروش ،نخّاس:
بردهفروش ،بياع الطعام :اغذيهفروش ،خلّال :شيره و سركهفروش ،بيّاع األرز :برنجفروش ،جمّال :شتردار ،بيّاع المصاحف:
كتابفروش ،بيّاع القالنس :كالهفروش ،بياع األوز :مرغابى فروش ،بيّاع األدم :خواروبارفروش ،بيّاع األسفاط :خورجينفروش.
ص289 :
مشاغل بسيار ديگرى نيز به راويان حديث نسبت داده شده كه به تناسب مشاغل آن دوران ،بدانها مشغول بودند و با مراجعه
به اسناد كتب حديث و كتب رجال ،قابل شناسايى هستند.
 .2 -3اغراض شخصى
 .)1 ( 1483رجال النجاشى ،ص  (351ش .)944
 .)2 ( 1484همان ،ص .39

البته عدّهاى نيز براى مقاصد ديگرى دانشآموزى را برمىگزيدند .يكى از اهداف تحصيل ،خصوصا در ميان اهل سنّت ،كسب
مناصب دولتى بود ،چنانكه جاحظ به اين مسئله اشاره كرده است 1485.خلفا ،كسانى را كه در فقه اهل سنّت سررشته داشتند،

به كارهاى ادارى و ديوانى مىگماشتند .تحصيالت عالى ،عموما براى رسيدن به مقامات عالى اجتماعى ،دينى ،علمى و
سياسى بود؛ زيرا قاضيان ،وزيران ،نويسندگان ،بزرگان دينى و واعظان ،از ميان همين دسته بودند و مدرّسان نيز از ميان همين
گروه ،انتخاب مىشدند .در ميان دانشمندان ،درس فقيهان از همه شلوغتر بود؛ زيرا آنان ،دانشى مىآموختند كه صاحب آن
دانش ،شايسته مقامهاى مهم مىشد.

1486

هدف از كسب دانش آموزى نزد اماميه ،به جهت شرايطى كه اين فرقه در تاريخ خود داشته ،كمتر به جهت مسائل دنيوى بوده
است؛ زيرا عموما شيعيان با خلفا ميانه اى نداشتند و كمتر از مقامهاى دولتى و كمكهاى مالى خلفا و حاكمان بهرهمند مىشدند.
از اين رو ،انگيزه آموزش ميان دانشمندان اماميه كمتر به امور دنيوى آميخته بود.
 .3روشهاى آموزشى
روشهاى آموزشى شيعيان و اهل سنّت ،يكسان بود و هيچ يك ،روش ويژه و جداگانهاى براى خود نداشتند .در واقع ،نظام
تربيتى شيعه ،از جهت شكل ،فرعى از نظام تربيتى عموم مسلمانان بود ،هرچند در مواد و محتواى درسى تفاوتهايى وجود
داشت؛ زيرا محور تعليم در مجامع شيعى ،علوم اهل بيت (ع) بود و احاديثى كه به يكى از معصومان ختم نمىشد ،به ندرت
پذيرفته مىشد.
آموزش در ابتداى امر به صورت تشكيل حلقههاى درسى در مساجد بود .در اين
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جلسات ،شاگردان ،وظيفه گوش دادن و يا ثبت و تدوين مسموعات را داشتند و در مباحث ،شركت فعّال نمىكردند .روشهاى
آموزشىاى كه به مرور در مجامع علمى جا افتاد ،به اين شرح است:
 .3 -1سماع
در اين روش ،شاگردان در حلقه تعليم به سخنان استاد ،گوش مىدادند و اهتمامى در نوشتن مطالب نبود ،هرچند عدّهاى از
درس استاد ،يادداشتهايى برمىداشتند .در قرن اوّل هجرى ،آموزش بيشتر به صورت شفاهى برگزار مىشد و تأكيد بسيار بر
حفظ و قدرت حافظه مىشد ،چنانكه پديد آمدن طبقهاى به نام «حفّاظ» را مىتوان نتيجه همين تأكيدها دانست.

 .)1 ( 1485جاحظ ،ابو عثمان عمرو بن بحر ،الحيوان ،ج  ،1ص .87
 .)2 ( 1486تمدّن اسالمى در قرن چهارم  ،...ج  ،1ص .218

تأكيد بر تعليم و تعلّم شفاهى ،به جهت اهمّيت خاصّ علم حديث بود؛ زيرا دانشجو براى اطمينان از اينكه حديثى به پيامبر
(ص) يا امام مىرسد ،بايد سراغ مشايخ رفته ،حضورى از آنان استماع مىكرد ،به گونهاى كه با كندوكاو در واسطهها ،سند
حديث را به اوّلين كسى كه روايت را از پيامبر (ص) شنيده بود ،مىرساند .از اينرو ،الزم بود براى ديدن اساتيد و سماع
حديث با واسطه كمتر ،مسافرت كند.
انگيزه شنيدن حديث از زبان استاد ،سبب مسافرتهاى دانشجويان براى كسب دانش شد و با پراكنده بودن دانشمندان ،خصوصا
دانشمندان حديث در نقاط مختلف ،دانشجويانى كه شوقى براى كسب دانش داشتند ،چارهاى جز تن دادن به مسافرتهاى
طوالنى نداشتند .در نزد اماميه ،روش سماع ،خصوصا در زمان حيات ائمه (ع) ،ارزش ويژهاى داشت .بدين جهت ،جويندگان
دانش ،از شهرهاى مختلف براى شنيدن حديث و پرسيدن مسائل خود به حضور امامان مىرسيدند ،چنانكه بعضى از
شاگردان ،هر ساله خدمت امام صادق (ع) مىآمدند .عمر بن محمّد بيّاع سابرى ،از جمله آنان بود.

1487

پس از عصر امامان ،دانشجويان شيعه ،براى سماع حديث به سوى مراكز علمى اماميه ،همچون كوفه ،بغداد ،قم و بعدها نجف،
مسافرت كردند .با توجّه به اينكه علوم دينى شيعيان ،همچون اهل سنّت ،بيشتر بر محور حديث استوار بود ،روش سماع در

نزد آنان نيز از اهمّيت خاصّى برخوردار شد .نقل حديث به صورت «وجاده» 1488از نظر بزرگان قم ،غير قابل تحمّل بود و به

همين دليل ،بر حسن بن محبوب ايراد گرفته ،و او را متّهم مىكردند كه از ابو حمزه ثمالى ،به صورت وجادهاى نقل روايت
مىكند.

1489

ص291 :
ايوب بن نوح نيز احاديث محمّد بن سنان را كه در دفترى گردآورى كرده بود ،روايت نمىكرد؛ زيرا محمّد بن سنان ،آن
روايات را به روش سماع نشنيده بود؛ بلكه آنها را در كتب يافته بود و از نوشتهها بهره برده بود.

1491

دانشجو به آنچه حضورى از استاد مىشنيد ،اعتماد داشت ،اما به علومى كه از دفتر و كتاب برمىگرفت ،چنين اعتمادى نبود.
بدين جهت ،شهيد ثانى در منية المريد سفارش مى كند كه دانشجو ،خود به سراغ كتابها نرود ،بلكه يادگيرى به روش قرائت بر
استاد باشد.

1491

همچنين به دانشجو سفارش مى شد تا سراغ استادى برود كه دانش خود را از مشايخ گرفته باشد ،نه از دل كتابها و بدون
قرائت بر استاد ،چنانكه حسن بن على وشّاء ،تقاضاى احمد بن محمّد بن عيسى را كه از قم براى كسب حديث خدمت او
 .)1 ( 1487رجال النجاشى ،ص  (،249ش .)751
 .)2 ( 1488راوى خود شخصا روايت را نشنيده است.
 .)3 ( 1489اختيار معرفة الرجال ،ص  (،512ش .)989
 .)1 ( 1491همان ،ص  (516ش .)977
 .)2 ( 1491عاملى ،زين الدين بن على( شهيد ثانى) منية السريد فى أدب المفيد و المستفيد ،ص .241

رسيده بود و خواهان اجازه روايت كتب على بن رزين قالء و ابان بن عثمان احمر ،بدون قرائت بر او بود ،نپذيرفت و از او
خواست كه نسخه اى از دو كتاب تهيّه كند و سپس با سماع و قرائت متن نزد او ،آن را كنترل نمايد.

1492

 .3 -2امال
در اين روش ،كه به سبب رواج كاغذ و نوشت افزار ،در اواخر قرن سوم رونق داشت ،استاد ،مطالب خود را از حفظ براى
شاگردان ،مى گفت و شاگردان آن سخنان را تدوين كرده ،به مباحثه مىگذاشتند .در اين روش ،استاد ،درس را با تأنّى عرضه
مىكرد تا براى شاگردان ،امكان يادداشت ،فراهم شود .از اين جلسات به عنوان «مجالس» نيز ياد شده و مجموعه نوشتههاى
آن نيز به «أمالى» (امالها) معروف است .اين مجالس ،پىدرپى و متّصل نبود و در اوقات پراكنده و مكانهاى مختلف ،ايراد
مىشد ،چنانكه بعضى از جلسات امالى شيخ صدوق ،در رى و پارهاى در مشهد و نيشابور عرضه شدهاند و امالى شيخ مفيد،
كه مجموعا  43جلسه است ،ميان سالهاى  414تا  411هجرى عرضه شده است.
اين روش ،هرچند در قرن سوم رواج داشت؛ اما پيش از آن و در زمان ائمه (ع) نيز به كار گرفته مىشد ،چنانكه دعاهاى امام
سجّاد (ع) ،امالى آن حضرت بر دو فرزندش امام باقر (ع) و زيد ،و كتاب اهليلجه ،امالى امام صادق (ع) بر مفضّل بن عمر و
تفسير امام حسن
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عسكرى (ع) نيز امالى امام بر حسن بن خالد برقى بوده است.
تعدادى از مشهورترين كتابهاى امالى كه به همين روش گرد آمدهاند ،عبارتاند از:
األمالى شيخ صدوق (م  381ق) ،األمالى شيخ مفيد (م  413ق) ،األمالى سيّد مرتضى (م  436ق) و األمالى شيخ طوسى (م

 461ق) .در فهرست منتجب الدين نيز از هفت كتاب با عنوان «امالى» ياد شده است 1493.در ميان اهل سنّت نيز از طريق
همين روش ،كتابهايى همچون أمالى ابو على قالى گردآورى شده است.

چنانكه شركت كنندگان در جلسه درس ،بسيار بودند ،از شخصى به عنوان «مستملى» يا «معيد» ،كه وظيفهاش تكرار سخنان
استاد بود ،استفاده مى شد و گاه كه جلسه درس ،بسيار شلوغ بود ،چند نفر به عنوان مستملى انجام وظيفه مىكردند ،چنانكه

مجلس امالى صاحب بن عبّاد ،بدينگونه توصيف شده است 1494.البته گاه مستملى ،وظيفه ديگرى همچون پاسخ به پرسش
دانشجويان را نيز بر عهده مىگرفت .كثرت دانشجو در پاى درس هر استاد ،بيشتر به دليل شهرت او بود.

 .)3 ( 1492رجال النجاشى ،ص  (39ش .)81
 .)1 ( 1493فهرست اسماء الشيعه و مصنفيهم( تصحيح ارموى) ،ص  112 ،78 ،75 ،32و .131
 .)2 ( 1494المنتظم فى تاريخ األمم و الملوك ،ج  ،14ص .376

 .3 -3قرائت
در اين روش ،درس از روى كتاب و يا جزوه ،القا مىشد و مطالب كتاب موردنظر ،از طرف استاد و يا يكى از شاگردان،
قرائت مىشد .شاگردان نيز نسخهاى از كتاب موردنظر را به همراه خود داشتند .استاد در كالس ،به شرح مشكالت متن
مى پرداخت و دانشجويان نيز اشتباهات نسخه خود را اصالح مىكردند.
از نتايج اين روش ،تعيين كتابهايى معيّن به وسيله اساتيد براى درس بود كه موجب محدود شدن تعليم در چند كتاب مشخّص
مى شد و تالش دانشجويان نيز بيشتر ،صرف حفظ ،قرائت آنها و تكرار اقوال پيشينيان مىشد .اين روش ،هرچند به نظم بيشتر
مؤسسات آموزشى كمك مى كرد؛ امّا موجب افول روح اجتهاد و ابتكار در اساتيد و دانشجويان بود ،برخالف روش امال كه
استاد ،اندوختهها و نظريات خود را در جلسه درس ،از حفظ براى دانشجويان بيان مىكرد.
البته روش قرائت در كتابهاى غيردرسى نيز رواج داشت .براى جلوگيرى از افزودن جاعالن بر مطالب كتابها ،مىبايست كتاب
نسبت به مؤلّف خود سلسله سند داشت و اين با
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روش قرائت ميسّر بود.
مصنّفان ،معموال اجازه روايت و نقل از كتاب خود را به دو صورت «قرائت» و «اجازه» به ديگران مىدادند و در روش
قرائت ،كتاب بر مؤلّف خوانده مىشد و او محتواى كتاب را تأييد مى كرد و از آن پس ،شخص مجاز بود كتاب را نقل و
روايت كند .در روش قرائت ،يا دانشجو نوشته را بر استاد ،قرائت مىكرد كه تعبير به «قرأت» مىشد و يا دانشجويى متن را بر
استاد ،قرائت مىكرد و ديگران نيز مىشنيدند كه تعبير به «قرأ عليه» مىشد و يا استاد بر يك دانشجو متن درسىاى را قرائت
مىكرد كه تعبير به «قرأ علىّ» مىشد و يا استاد ،متن درسى را بر چند دانشجو قرائت مىكرد كه تعبير به «قرأ علينا» مىشد.
تعداد بسيارى از كتابها به وسيله روش قرائت به دست ما رسيده است ،چنانكه شيخ طوسى ،درباره آثار سيّد مرتضى
مىگويد « :اكثر اين كتابها را بر او قرائت كردم و باقى آثار او را نيز به دفعات ،مكرّر ،شاهد بودم كه بر او قرائت مىشد و من
مىشنيدم».
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در قرن پنجم و ششم هجرى ،با توجّه به اطّالعات كتاب فهرست منتجب الدين ،كه شمارى از علماى شيعه ايران را به همراه
كتابهايشان برشمرده ،روش قرائت ،روش رايجى بوده است .در اين كتاب ،در شرححال عدّه زيادى از علما ،به كسب دانش
آنان به روش قرائت اشاره شده است.
روش ديگر براى نقل كتاب ،روش اجازه بود .اجازه ،اذنى بود كه شيخ به كسى كه او را شايسته روايت از خود مىدانست،
مىداد .در اين روش ،كتاب بر استاد قرائت نمىشد و اين اجازه ،به دو صورت شفاهى و كتبى بود .امام صادق (ع) ،به يكى از
 .)1 ( 1495الفهرست ،طوسى ،ص .187 ،126

شاگردانش اجازه داد آنچه را از زبان ابان بن تغلب مىشنود ،خود به صورت مستقيم از امام صادق (ع) نقل كند 1496.طوسى
در شرححال احمد بن محمّد بن سعيد (م  333ق) مىگويد « :او ما را به تمام روايات و كتابهايش از ابو العباس احمد بن
محمّد بن سعيد ،اجازه داد».

1497

گاه نيز به روش تلفيق ،روايات كتابى نقل مى شد ،بدين صورت كه مقدارى از كتاب ،مستقيما از استاد استماع مىشد و
باقىمانده كتاب ،به صورت اجازه از او نقل مىشد.

1498

تا قرن ششم ،اجازه شفاهى رواج بيشترى داشت ،چنانكه اجازات شفاهى تلعكبرى (م  385ق) در رجال الطوسى بسيار
است.
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اجازه ،مدرك تحصيلى تلقّى نمىشد و هرگاه شيخ ،صالحيت شاگرد را در نقل رواياتش درمىيافت ،بدو چنين اجازهاى را
مىداد .شاگردان ،معموال اجازات روايى بسيارى را از مشايخ مختلف ،اخذ مىكردند .پارهاى از اين اجازات ،در سه جلد بحار
األنوار ،گردآورى شده است 1511.با رواج صنعت چاپ و نشر انبوه كتاب ،اين روشها منسوخ شد و ديگر نيازى به استفاده از

آنها احساس نشد.
 .3 -4روش تدريس ائمه (ع)
يكى از مهمترين فعّاليتهاى ائمه (ع) ،پرورش و آموزش شاگردان بود .خصوصا در زمان امام صادق (ع) ،شاگردان بسيارى
براى استفاده از محضر آن حضرت از مناطق مختلف ،رهسپار مدينه مىشدند .جلسات ائمه (ع) در خانههايشان برگزار مىشد
و جلسات درس به معناى امروزين آن نبود كه ساعت معيّن ،ترتيب و شيوه خاصّى داشته باشد؛ بلكه شاگردان به منزل آن
بزرگواران مراجعه و پرسشهاى خود را طرح مىكردند.
موارد بسيارى در روايات نشان مىدهد عدّهاى در محضر امام نشسته ،مشغول صحبت بودند كه شخصى وارد مىشد و
پرسشى مطرح مىكرد .اين موارد ،نشان از غيررسمى بودن جلسات درس دارد .در روايتى نيز آمده كه مكان جلوس امام باقر
(ع) و امام صادق (ع) در مسجد رسول خدا ،مشخّص بوده است.
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 .)2 ( 1496رجال النجاشى ،ص  (12ش .)7
 .)3 ( 1497الفهرست ،طوسى ،ص .53
 .)4 ( 1498زرارى ،احمد بن محمد ،رسالة أبى غالب الزرارى ،ص .176
 .)5 ( 1499رجال الطوسى ،ص  482 ،474 ،468 ،466 ،465 ،463 ،461 ،461 ،446 ،442و .664
 .)1 ( 1511بحار األنوار ،ج .116 - 114
 .)2 ( 1511همان ،ج  ،11ص .154

بهطور كلّى ،از منابع و روايات نمىتوان دريافت كه ائمه (ع) ،جلسات منظّمى داشتهاند.
امام باقر (ع) و امام صادق (ع) نيز به صورت جمعى و يا فردى در خانه خود پذيراى مراجعان بودند و به پرسشها و
اشكاالت ،پاسخ مىدادند .بيشتر مواردى كه سخنى از امام نقل شده است ،روايت بدين صورت است كه «دخلت على أبى عبد

اهلل  »...و يا «كنّا عند ابى عبد اهلل  ،»...و در مواردى ذكر شده كه چند نفر خدمت امام بودند كه فالن كس وارد شد 1512كه

بيانگر برگزارى جلسات و نشستها در خانه و به صورت غيررسمى است .هرچند اصحاب ويژه ،مالقاتهاى خصوصى داشتند و
در ساعات خلوت ،خدمت ايشان مىرسيّدهاند ،چنانكه امام باقر (ع) تا پاسى از شب ،مسائل علمى و معارف دينى را به
زراره مىآموخت.
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ص295 :
كسانى كه در جلسات امام باقر (ع) و امام صادق (ع) شركت مىكردند ،در حفظ مطالب مىكوشيدند .عدّهاى كه به فن
نويسندگى آشنا بودند ،احاديث را شنيده ،به خاطر مىسپردند و آنگاه ،در فرصت مناسب به ثبت آن مىپرداختند ،گرچه با
الفاظى غير از الفاظ امام .اين گروه در بين ياران امام ،اكثريت را تشكيل مىدادند .عدّهاى از اصحاب ،به همراه نوشتافزار،

خدمت امام صادق (ع) مىرفتند ،چنانكه زراره ،چنين مىكرد 1514و پس از استماع كالم امام ،آن را با عين الفاظش به رشته
كتابت مىكشيدند .عدّهاى ديگر نيز پرسشها را براى ائمه (ع) ارسال مىكردند و تقاضاى پاسخ مىكردند كه در بين ياران آنها
عدّهاى مأمور جمعآورى آنها بودند .ضمنا از پارهاى روايات برمىآيد كه در مواردى ،امام ،خود به امالى مطالب پرداخته و
شاگردان ،مبادرت به ثبت آن كردهاند.
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شيوههايى كه ائمه (ع) در آموزش به كار گرفتند ،بدين شرح است:
پرسش .جلسه تدريس ائمه (ع) ،موضوع مشخّصى نداشت و به صورت متوالى ،موضوعى پيگيرى نمىشد؛ بلكه جلساتى بود
كه شاگردان ،سؤال مىكردند و ائمه (ع) ،پاسخ مى گفتند و محصول اين جلسات ،به صورت كتاب و دفترچه ،تدوين مىشد.
در كتب اربعه ،موارد بسيارى از روايات با «سألت» شروع مىشود و اين ،حكايت از آن دارد كه ائمه (ع) براى شاگردان
خود ،فضاى پژوهش را ب از كرده ،خود بر كيفيت رشد علمى آنان نظارت داشتند.
امال .يكى ديگر از روشهاى ائمه (ع) در آموزش ،روش امال بود .روش امال بدينگونه است كه استاد ،مطالب آموزشى خود را
براى متعلّمان با ضبط دقيق ،بيان مى كرد و آنها نيز مطالب را بدون كمترين دخل و تصرّفى يادداشت مىكردند .كتابها و

 .)3 ( 1512اختيار معرفة الرجال ،ص  219و  (317ش  368و .)553
 .)4 ( 1513الكافى ،ج  ،3ص .371
 .)1 ( 1514اختيار معرفة الرجال ،ص  (143ش .)226
 .)2 ( 1515الكافى ،ج  ،1ص .413

جزواتى كه از آنها به عنوان تأليفات ائمّه (ع) ياد شده ،به همين روش تهيه شده است .همچون امالى صحيفه سجاديه كه
ذكرش رفت.
ائمه (ع) از روش امال به عنوان يك روش آموزش خصوصى استفاده مىكردند و معموال كسانى كه در جلسه امال حضور
داشتند ،تعداد اندكى بودند .موارد زيادى وجود دارد كه راوى نقل مىكند از امام سؤالى كرده و امام به او گفته« :بنويس» و
سپس ،مطلب را امال كرده است براى نمونه ،ابو بصير روايت مىكند كه روزى نزد امام صادق (ع) رفتم .امام به من فرمود:
«هماينك ،گروهى از مردم بصره اينجا بودند .مطالبى را از من پرسيدند و پاسخهاى
ص296 :
مرا نوشتند .چرا شما نمىنويسيد؟ بدان كه شما نمىتوانيد آموخته هاى خود را نگاه داريد ،مگر آنكه بنويسيد».
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نامهنگارى و رسالهنويسى .اين روش ،خصوصا بعد از دوران صادقين (ع) ،براى افرادى كه نمىتوانستند مستقيم از محضر ائمّه
(ع) استفاده ببرند ،به كار گرفته مىشد .سؤاالت بسيارى به صورت مكتوب در موضوعاتى همچون معارف ،احكام و  ...از
جانب شيعيان ،خدمت ائمه (ع) مى رسيد و آن بزرگواران ،به صورت مكتوب و در مواردى تصريح شده كه با خطّ خود به آنها
پاسخ مىدادند .موارد بسيارى از اينگونه نوشتهها در كتب اربعه يافت مىشود.
اين روش ،بعدها خصوصا در عصر غيبت ،زمينهساز نگارش رسالههاى عمليه شد.
 .4مواد آموزشى
 .4 -1متفاوت بودن تعليم و تعلّم شيعه از اهل سنّت
هرچند در روشهاى آموزشى ميان اهل سنّت و شيعه ،تفاوت قابل مالحظهاى يافت نمىشود؛ امّا آنچه موجب تمايز علم شيعى
و از ويژگىهاى آن به شمار مى آيد ،اعتقاد اماميه به مرجعيت دينى امامان و نقش ويژه آنان در تفسير و تبيين قرآن است.
حضرت على (ع) ،آمادگى پاسخگويى به هرنوع سؤال درباره قرآن را اعالم مى كرد؛ زيرا اطّالعات او شامل ريزترين مسائل
نيز مىشد .او از روز و شب نزول آيه خبر داشت ،مىدانست مكّى است يا مدنى ،ناسخ است يا منسوخ ،و محكم است يا
متشابه.
در ديدگاه اماميه ،دانش انبيا و ائمه (ع) ،برتر از دانش تمام اهل زمان خود است .اين دانش كه موهبتى خاصّ است ،به
صورت توارث ،از امامى به امام ديگر منتقل مىشود .از اينرو ،اماميه ،تنها اخبارى را مىپذيرفتند كه به يكى از معصومان

 .)1 ( 1516بحار األنوار ،ج  ،2ص .153

ختم شود و محور تعليم ،اقوال و نظريات آنان بود .از اينرو ،از ديدگاه شيعه ،قرآن ،روايات پيامبر (ص) و امامان (ع) ،منابع
اصلى علوم اسالمى محسوب و علوم اسالمى براى فهم اين دو منبع ،وضع گرديدهاند.
از ديگر تفاوتهاى حوزه تعليم شيعه و سنّى ،عالوه بر محور بودن ائمه (ع) ،پرداختن مدارس شيعى به مسائل فلسفى و عرفانى
بود.
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 .4 -2مواد آموزشى شيعه و اهل سنّت
مواد آموزشى نهادهاى تعليمى ،در دو مقطع آموزش ابتدايى و آموزش عالى ،قابل بحث است:
الف) آموزش ابتدايى
در مكتبها ،معلّمان ،موادّ درسى مناسبى را براى آموزش دانشآموزان ،انتخاب مىكردند.
آموزش خط ،قرآن ،حساب و شعر ،از مهمترين موادّ درسى اى بود كه در مكاتب شيعه و سنّى در اين پايه ،بدان توجّه
مىشد.
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ابو على سينا نيز برنامه درسى مناسب براى دانشآموزان هفت تا چهارده سال را كه شامل قرآن ،شرعيات ،زبان ،اشعارى كه
متضمنّ آداب شريف و مكارم اخالق باشد ،هنر و پيشه ذكر كرده است.

1519

ب) آموزش عالى
قبل از تأسيس نهادهاى آموزشى ،همچون مدارس ،ابزار تعليم عمومى ،عبارت از وعظ و خطابه بود كه براى توده مردم در
مساجد انجام مىگرفت .حلقه هاى درس كه در مساجد ،مشاهد و زوايا تشكيل مىشد ،براى آموختن زبان عربى ،احاديث و
اخبار ،فقه ،اصول دين و تفسير قرآن بود .البته در آغاز شكلگيرى و تدوين علوم ،مسائلى كه در مجلس درس طرح مىشد،
بيشتر مشكالت جارى روز ،اعم از احكام و يا مسائل عقيدتى دامنگير بود.
تعليم تا قبل از مشخّص شدن حدود و ثغور علوم و تخصّصى شدن آنها براساس موضوع علوم نبود؛ بلكه براساس كتب بود؛
يعنى موضوعاتى همچون فقه و تفسير پيگيرى نمىشد ،بلكه كتاب ،قرائت مىشد كه گاه محتواى آن ،موضوع خاصّى نداشت
و در آن ،اطّالعاتى از علوم مختلف ،يافت مىشد.
 .)2 ( 1517غنيمه ،عبد الرحيم ،تاريخ دانشگاههاى بزرگ ،ص .11
 .)1 ( 1518فياض ،عبد اللّه ،تاريخ التربية عند اإلمامية و أسالفهم من الشيعه بين عهدى الصادق( ع) و الطوسى ،ص .242
 .)2 ( 1519صديق ،عيسى ،تاريخ فرهنگ ايران ،ص .138

در اين مرحله ،كه از مراحل تعليم عالى محسوب مىشد ،كتبى كه بزرگان اماميه تأليف كرده بودند ،آموخته مىشد .شاگردان
ائمه (ع) معموال كتابهايى داشتهاند كه قبل از تدوين جوامع روايى ،محور تعليم بودهاند .در قرن چهارم نيز كتاب الكافى جزء
كتب درسى شيعه بود و بزرگان شيعه به تدريس اين كتاب ،سفارش مىكردند.
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با پيدايش مدارس نيز برنامهها در ابتدا ساده بود؛ اما به تدريج ،رو به تكامل گذاشت.
ص298 :
صرف و نحو ،لغت ،معانى ،بيان و منطق ،در نخستين مراحل ،تدريس مىشد و زمانى كه دانشآموز ،قادر به فهميدن متن
عربى مىشد ،شايستگى ورود به مرحله تخصّصى را پيدا مىكرد و به فراگرفتن علوم دينى ،چون :تفسير قرآن ،علم كالم،
رجال ،حديث ،فقه و اصول ،همّت مى گماشت يا به تحصيل حكمت و علوم طبيعى و رياضى و يا يكى از فنون پزشكى و
شاعرى و دبيرى و منجّمى و مهندسى و نظير آن مىپرداخت.
علمى كه به عنوان پايه و اساس در مدارس تدريس مىشد ،علم فقه بود و باقى علوم ،مقدّماتى و كمكى محسوب مىشدند .با
توجّه به القاب علما در قرن ششم كه در فهرست منتجب الدين به آنها اشاره شده ،بيشتر فعّاليت علما در زمينه فقه و حديث
بوده است .منتجب الدين ،از مجموع  544نفرى كه به شرححال آنها پرداخته 244 ،نفر را با لقب «فقيه» توصيف كرده است
كه نشان مىدهد تالش علمى نيمى از دانشمندان در زمينه فقه ،متمركز بوده است.
آموزش تاريخ در مساجد و مدارس ،ناچيز بود و علم حديث بر آن غلبه داشت ،هرچند بعدها خود محدّثان درصدد بررسى
فرهنگى شهرها برآمدند و كتابهاى متعدّدى درباره علماى شهرهاى مختلف ،كه در واقع تاريخ فرهنگى آن شهر بود ،پديد
آوردند؛ مانند كتاب تاريخ بغداد خطيب بغدادى ،تاريخ نيشابور حاكم نيشابورى و يا تاريخ دمشق ابن عساكر.
 .5نهادهاى آموزشى
تعليم تا قبل از پيدايش مدارس در اوايل قرن چهارم ،بر تالش و تمايل فردى تكيه داشت و نظام مدوّنى براى آموزش ،وجود
نداشت .آموزش ،بيشتر به صورت برقرارى ارتباط شخصى ميان استاد و دانشجو بود .دانشجويان در چهار قرن اوّل هجرى،
در زمانها و مكانهاى مختلف ،از اساتيد بهره مىگرفتند و اجازات مختلفى كه هر فرد از اساتيد خود مىگرفت ،اين مطلب را
تأييد مىكند .بعدها با پيدايش مدارس ،تعليم و تعلّم ،نظم خاصّ خود را گرفت و براى آموزش ،ابتدا و انتهايى مشخّص شد،
چنانچه ابو على سينا مىگويد:
چون به سن تميز رسيدم ،پدرم مرا به معلّم قرآن سپرد .سپس ،نزد معلّم آداب رفتم ...
سپس فقه را آموختم  ...آنگاه به علم طب پرداختم.
 .)3 ( 1511رجال النجاشى ،ص .)1126 (377
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نهادهايى كه متكفل آموزش بودند به شرح زير عبارتاند از:
ص299 :
 .5 -1مكتبها
مكتب ،محلّى براى آموزش كودكان و نوجوانان و در حكم مدرسه ابتدايى بود .مكتب ،پيش از اسالم و در عصر جاهلى نيز
شناخته شده و مشهور به «كتّاب» بود .خالد بن وليد ،هنگام فتح عين تمر به كنيسهاى برخورد كه كودكان در آن ،مشغول

تعليم كتابت بودند و حمران (موالى عثمان) از جمله آن كودكان بود 1512.در اسالم نيز مكتب در كنار مسجد براى تعليم الفبا و

و قرآن كريم داير مى گشت و بعد از گسترش مساجد ،وظايف تعليم كودكان همچنان بر عهده مكتب بود.
كودكان از شش سالگى وارد مكتب مىشدند .از امامان شيعه نيز سفارشهايى براى تعليم كودكان در سنين پايين در دست

است .امام على (ع) ،قلب جوان را به زمين دست نخوردهاى تشبيه كرده كه آماده پذيرش هر محصولى است 1513.امام صادق

(ع) نيز فرموده است« :فرزندت را در شش سال دوم ،براى آموزش به مكتب بفرست» 1514.با توجّه به اين سفارشها ،شيعيان،

فرزندان خود را در سنين كودكى به مكتب مىفرستادند 1515.دوره تحصيل در مكاتب ،معيّن نبود؛ امّا از سن بلوغ ،يعنى پانزده

سالگى تجاوز نمىكرد.
اوّلين چيزى كه كودكان در مكتب مىآموختند ،خواندن و نوشتن بود .پس از اين مرحله ،اوّلين چيزى كه كودكان مىخواندند،
قرآن بود .تعليم و حفظ بخشى از قرآن ،از آن جهت كه كتاب مقدّس دينى است ،در تمام مكاتب ،متداول بود .بعد از ختم
قرآن ،به تعليم مقدمات علوم عربى پرداخته مىشد.
مكتبدار ،كه از او به عنوان «مؤدّب الصبيان» نيز ياد مى شد ،معلومات زيادى نداشت و در جامعه از نفوذ و مقام ارجمندى
برخوردار نبود و بعدها كه نهاد مدرسه تأسيس شد ،مكتب ،مقدّمه ورود به مدرسه گرديد .پس از افزايش تعداد مساجد نيز
آمو زش كودكان به جهت آشنا نبودن با حرمت مسجد و اجتناب نكردن نجاسات ،در مسجد انجام نمىشد و فقها از تعليم
كودكان در مساجد ،نهى مىكردند .در زمان جاحظ (م  255ق) ،تعداد مكاتب به قدرى افزايش داشت كه وى از وجود اين
مراكز ،حتّى در روستاها خبر مىدهد.
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شيعيان ،ظاهرا مكتبهاى مخصوص به خود نداشتند و از مكتبهاى عمومى استفاده
 .)1 ( 1511به نقل از :قزوينى ،زكريا بن محمد بن محمود ،آثار البالد ،ص .359
 .)1 ( 1512معجم البلدان ،ج  ،5ص .311
 .)2 ( 1513ابن شعبه حرّانى ،تحف العقول ،ص .71
 .)3 ( 1514حرّ عاملى ،محمد بن حسن ،وسائل الشيعة ،ج  ،21ص .475
 .)4 ( 1515طوسى ،محمد بن حسن ،المبسوط فى فقه االماميه ،ج  ،1ص .23
 .)5 ( 1516جاحظ ،ابو عثمان عمر بن بحر ،البيان و التبيين ،ج  ،1ص .211
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مىكردهاند؛ زيرا آموزشهايى كه در مكاتب برگزار مى شده ،مربوط به امورى نبوده كه حسّاسيت شيعيان را برانگيزد ،بلكه
وظايف اين مكاتب ،آموزش و حفظ قرآن و نوشتن و آموزش ادبيات بوده است .در اين مقطع ،در كالسها به مسائل اخالقى
پرداخته نمىشد ،ضمن اينكه بعضى از معلّمان مكاتب ،مذهب شيعى داشتهاند؛ همچون كميت بن زياد كه در كوفه ،معلّم مكتب

بود 1517.طبيعى است كه شيعيان براى اطمينان بيشتر ،فرزندان خود را به دست معلّمان شيعى بسپارند.

برنامه درسى در مكاتب ،بدين صورت بود كه روز شنبه ،آغاز هفته و اوّلين روز درسى بود .بعد از ظهر چهارشنبه و روز
پنجشنبه ،براى تكرار درس و سؤال پيشبينى شده بود و جمعه نيز روز تعطيل هفتگى بود .سه روز در ماه رمضان و سه تا
پنج روز در عيد قربان نيز تعطيالت ساليانه منظور مىشد.
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 .5 -2مساجد
مسجد ،نخستين نهادى بود كه در دوره اسالمى ،عالوه بر امور عبادى براى تعليم و تربيت ،در نظر گرفته شد .اين نهاد ،بهترين
جايگاه براى اجتماع مسلمانان و القاى فرهنگ نوپاى اسالمى محسوب مىشد .از قرن اوّل هجرى در شهرهاى مهم ايران،
مسجد بنا شد .فاتحان ،معموال پس از فتح شهر ،براى عبادت و اجتماع ،مسجدى را بنا مىكردند .ساختن مسجد در قرن سوم
به قدرى گسترش يافت كه يعقوبى ،رقم مبالغهآميزى از تعداد مساجد بغداد ذكر مىكند 1519.علّت اساسى آنكه مساجد به

شكل مراكز تعليم درآمد ،تعليم علوم شرعى بود.
بنابراين ،در درجه نخست ،ع لم قرائت قرآن ،تفسير ،حديث ،فقه و همچنين تعليم زبان و ادب عربى مورد توجّه بود.
امور فرهنگى پيامبر (ص) ،بيشتر در مسجد سازماندهى مىشد .ائمه (ع) نيز خود ،از مسجد به عنوان محلّى براى تبليغ و

انذار ،استفاده مىكردند .امام زين العابدين (ع) هر جمعه ،مردم را در مسجد پيامبر (ص) موعظه مىكرد 1521،چنانكه مواردى
از حضور امام باقر (ع) و امام صادق (ع) در مسجد براى موعظه و پاسخ به سؤاالت ،گزارش شده است 1521.امام رضا (ع)

مىفرمود:
ص311 :

 .)1 ( 1517اصفهانى ،ابو الفرج ،األغانى ،ج  ،17ص 4؛ البيان و التبيين ،ج  ،1ص .211
 .)2 ( 1518تاريخ التربية عند اإلمامية  ،...ص .181
 .)3 ( 1519البلدان ،ص .22
 .)4 ( 1521الكافى ،ج  ،8ص .114
 .)5 ( 1521همان ،ج  ،4ص  587و ج  ،8ص .418

من در روضه منوّر نبوى مىنشستم ،در حالىكه علماى بسيارى در مدينه حضور داشتند و هنگامى كه يكى از آنان ،در پاسخ
سؤالى درمىماند ،همگى آنان ،افراد را به نزد من مىفرستاند و من ،پاسخگوى سؤاالت آنان بودم.
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پس از پيامبر (ص) ،صحابيان و تابعيان ،از مسجد ،بهترين بهره را مى بردند و در مراكز مختلفى همچون مدينه ،مكّه ،بصره و
كوفه ،حلقات درس تشكيل داده ،در ترويج حديث و احكام ،كوشش فراوان كردند .در مدينه ،زيد بن ثابت (م  45ق) ،عبد اهلل
بن عمر (م  73ق) و تابعيانى همچون سعيد بن مسيّب (م  91ق) ،عروة بن زبير (م  93ق) و محمّد بن مسلم بن شهاب زهرى
(م  124ق) به تدريس مشغول بودند .در مكّه ،عبد اهلل بن عبّاس (م  68ق) و تابعيانى همچون مجاهد بن جبر (م  114ق)،
طاووس بن كيسان (م  116ق) و ابن ابى رباح (م  114ق) حضور داشتند.
در بصره ،از اصحاب پيامبر (ص) ،ابو موسى اشعرى (م  44ق) و انس بن مالك (م  93ق) ،و از تابعيان حسن بصرى (م 111
ق) و ابن سيرين (م  111ق) در اين راه تالش مىكردند .در كوفه ،از صحابيان ،عبد اهلل بن مسعود (م  32ق) و تابعيانى
همچون ابو األسود دوئلى (م  69ق) ،سعيد بن جبير (م  95ق) ،ابراهيم بن يزيد نخعى (م  96ق) و عامر بن شراحيل شعبى (م
 113ق) مشغول فعّاليت بودند .اين دانشمندان ،حلقات تدريس خود را در مسجد ،قرار داده و به آموزش و رواج انديشه
اسالمى پرداختهاند.
مهمترين مساجدى كه حلقه هاى مشهور علمى در آن برپا شد ،عبارت است از مسجد پيامبر (ص) ،مسجد الحرام ،مسجد
بصره ،مسجد كوفه ،مسجد اموى دمشق ،جامع منصور در بغداد ،االزهر در قاهره و مساجدى در نيشابور و سيستان بودند.
تدريس در جامع منصور ،كه نياز به اجازه خاصّ خليفه وقت داشت ،از اهمّيت فراوانى برخوردار بود ،به قدرى كه يكى از
آرزوهاى خطيب بغدادى (م  )463تدريس در آن بود.
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در مساجد مهم و بزرگ ،اساتيد معروف ،تدريس مىكردند و معموال حلقههاى مختلفى براى پيروان هر مذهب ،تشكيل مىشد
و استادى كه درس مىگفت ،از پيشوايان و بزرگان آن فرقه بود .در جامع االزهر مصر ،در زمان المعزّ لدين اهلل (م  365ق)،
فقه شيعه تدريس مىشد.
ص312 :
شيعيان ،از مساجد بزرگ و جامع ،كمتر براى تدريس بهره بردهاند؛ زيرا در اينگونه مساجد ،آزادى كامل براى شيعيان فراهم
نبوده است .از سويى ،حاكمان مخالف تشكيل جلسات شيعيان در مراكز عمومى بودند و از سوى ديگر ،دانشمندان و عامّه
اهل سنّت ،مسائل طرح شده در مجالس شيعى را بدعت قلمداد مىكردند و آن را برنمىتافتند .تأكيد ائمه (ع) بر تقيّه در اين
شرايط ،زمانى بوده است .البته در شهرهايى همچون كوفه و قم كه شيعيان در اكثريت بودند ،راحتتر مسائل خود را بيان

 .)1 ( 1522طبرسى ،ابو على فضل بن حسن ،إعالم الورى بأعالم الهدى ،ج  ،2ص 64؛ بحار األنوار ،ج  ،49ص .111
 .)2 ( 1523معجم البلدان ،ج  ،1ص .246

مىكردند .از اين رو ،شيعيان براى خود ،مساجد خاصّى داشتند و كمتر در مساجد جامع ،كه معموال زير نظر دولت اداره
مىشد ،براى تدريس و بحث حاضر مىشدند.
مسجد كوفه ،يكى از مراكزى بود كه همواره ،محل اجتماعات شيعه و تعليم علوم شيعى بود .از زمانى كه على (ع) ،كوفه را به
عنوان پايتخت انتخاب كرد ،مسجد كوفه مركز تعليم علوم شيعى گرديد و نقش مهمّى ايفا كرد .در زمان ائمه (ع) نيز جامع
كوفه ،همواره پايگاه فعّال شيعى بود ،چنانكه حسن بن على وشّاء ،هفتصد تن از اساتيد و شيوخ را در مسجد كوفه ديده است
كه به عنوان راوى از امام صادق (ع) راويت نقل مىكرده اند و برير بن خضير شيعى ،در مسجد كوفه ،به مردم قرائت قرآن
مىآموخت.
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در كوفه ،مساجد متعدّدى وجود داشت كه شيعيان براى مراسم عبادى و نيز تعليم از آنها استفاده مىكردند .بعضى از اين
مساجد ،به شرح زير است:
مسجد عمرو بن عبد اهلل بن على كوفى (م  127ق) ،كه از اصحاب امام سجاد (ع) بود؛
مسجد فراء ،كه در كنار خانه فراء قرار داشت و در آن ،تدريس مىكرد؛
جعفر بن بشير ،كه براى خود در كوفه ،مسجدى داشت؛
مسجد سماعة بن مهران در كوفه.
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1526

1527

گذشته از كوفه ،اماكن ديگرى در مناطق مختلف ،اماكن تعليمى شيعيان محسوب مىشدند از جمله ،مرقد امام على (ع) ،مرقد
امام كاظم (ع) ،مرقد حضرت معصومه (س) در قم و مرقد امام رضا (ع) در مشهد .اين اماكن ،به مرور ايّام ،به پايگاههاى مهم
علمى شيعه تبديل گرديدند.
جلساتى كه در مساجد تشكيل مىشد ،معموال به صورت حلقه بود ،بدينگونه كه
ص313 :
شاگردان ،بر گرد استاد خود به صورت حلقهوار مىنشستد و كالسهاى درس مساجد ،ظاهرا بهطور منظّم برپا نمىشده؛ بلكه

هفتهاى يك يا دو روز ،جلسه درس برپا بوده است 1528،ضمن آنكه هر مسجد ،معموال موقوفه اى داشت كه بخشى از درآمد
 .)1 ( 1524تاريخ الطبرى ،ج  ،5ص .432
 .)2 ( 1525الفهرست ،ابن نديم ،ص .73
 .)3 ( 1526رجال النجاشى ،ص  (119ش .)314
 .)4 ( 1527همان ،ص  (193ش .)517
 .)1 ( 1528تمدّن اسالمى در قرن چهارم هجرى  ،...ج  ،1ص .331

آن به پيشنماز ،مدرّس و واعظ پرداخت مىشد .در هر حال ،مساجد ،كانونها و هستههاى اصلى تعليم و تربيت در جهان
اسالم بودند.
 .5 -3خانهها
جلسات درس امامان و علماى شيعه ،بيشتر در خانههايشان تشكيل مىشد ،زيرا شيعيان به عنوان گروه اقليّت ،تا مدّتها
آزادى عمل نداشتند و ترجيح مىدادند در مجالس خصوصى به تدريس بپردازند .عالوه بر حكومتها كه با ديده ترديد به
فعّاليتهاى فرهنگى ائمه (ع) و شيعيان مى نگريستند ،دانشمندان و توده اهل سنّت نيز تمايلى به علوم شيعه و ديدگاههاى

علماى شيعه نداشتند .حسين بن احمد ابن قادسى ،از نقل فضايل اهل بيت (ع) در جامع منصور ،منع شد 1529.بدين جهت،

دانشمندان شيعه ترجيح مىدادند به صورت غيررسمى و در اماكن خصوصى همچون خانه به تدريس بپردازند.
مجالس تعليم امامان نيز در خانههايشان برپا مىشد .موارد بسيارى كه در روايات تعبير «دخلت على  »...به كار رفته ،نشان
از فراگيرى علم از ائمه (ع) در خانههايشان دارد؛ همچنانكه در شرححال تعدادى از دانشمندان شيعه ذكر شده كه در خانه
خود ،تدريس مىكردند .محمّد بن عمران مرزبانى (م  384ق) در خانه خود ،براى دانشجويان و مراجعان ،وسايل استراحت
فراهم كرده بود 1531.نجاشى (م  451ق) نيز به خانه تلعكبرى مىرفت و در آنجا به قرائت كتاب مىپرداخت  1531و خانه

محمّد بن مسعود عيّاشى ،هيچگاه از دانشجو خالى نبود و خانهاش در كثرت رفت و آمد ،به مسجد تشبيه مىشد .او ارث خود
از پدرش را صرف هزينه دانشجويانش كرد.
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 .5 -4كتابخانهها
پس از آنكه دولت آل بويه بر سر كار آمد ،شيعه ،احساس آزادى عمل بيشترى كرد .لذا مراكز
ص314 :
جديدى را براى تعليم ،در نظر گرفت .در اين ايّام ،مسجد ،ديگر جاى مناسبى براى تعليم به صورت گسترده نبود .كثرت
دانشجويان و افزوده شدن بر دروس ،و از سوى ديگر ،مباحثات و مناظراتى كه گاه با هيجاناتى همراه بود ،منافى تقدّس
مسجد بود .از سوى ديگر ،زياد شدن كتب تأليف شده ،ايجاب مى كرد كه مكانهاى جديدى براى كسب دانش فراهم آيد كه
شيعيان ،گوى سبقت در ساختن اينگونه مراكز آموزشى را از ديگران ربودند.

 .)2 ( 1529تاريخ بغداد ،ج  ،8ص .17
 .)3 ( 1531المنتظم  ،...ج  ،14ص .372
 .)4 ( 1531رجال النجاشى ،ص  (439ش .)1184
 .)5 ( 1532همان ،ص  (،351ش .)944

كتابخانهها ،محلّ تجمّع دانشدوستان و فرهيختگان بود .خصوصا عدّهاى از مسافتهاى دور براى استفاده به آنجا مىآمدند و
ناچار ،مدّتى را بايد در آن مكان مىماندند .براى اين افراد ،در اين نهادها ،استراحتگاه ،خوراك و وسايل رفاهى تدارك
مىشد .كتابخانه ها ،محلّ تجمّع قشر فرهنگى بود كه به تبادل اطّالعات علمى و مجادله در امور علمى مشغول بودند.
جنبه پژوهشى كتابخانه ها بر بعد آموزشى آن ،غلبه داشت ،هرچند در اين مؤسسات ،كارهاى آموزشى و تعليمى نيز برپا بوده
است.
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مهمترين كتابخانههاى شيعيان كه البته استفاده علماى اهل سنّت از آن آزاد بود ،به شرح زير است:
كتابخانه عضد الدوله در شيراز كه مقدسى وصف دقيقى از آن كرده و بنا و تجهيزات كتابخانه را بسيار ستوده و از فهرستهاى

منظّم اين كتابخانه ،ياد كرده است 1534.عضد الدوله ،همچنين در بصره ،كتابخانه ديگرى نيز بنا كرد.

كتابخانه ابن سوار .وى دو كتابخانه در شهر رامهرمز و بصره تأسيس كرد .كسانى كه در اين كتابخانه حضور يافته ،مشغول
قرائت كتب و يا استنساخ مىشدند ،از خوراك مرتّب و وسايل استراحت ،بهرهمند بودند .در اين كتابخانه ،استادى نيز براى
راهنمايى و تعليم علم كالم به دانشجويان حضور مىيافت.
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كتابخانه حيدرى در نجف در حرم امام على (ع) نيز اهمّيت بسزايى نزد رهبران و پيروان شيعه داشته است .عضد الدوله ديلمى
(م  372ق)  ،يكى از كسانى است كه نامش به اين كتابخانه ،گره خورده است.
كتابخانه شاپور بن اردشير در محلّه شيعهنشين كرخ بغداد كه در سال  383ق ،بنا شد و كتب بسيارى از مناطق مختلف در آن
جمع گرديد.
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ص315 :
كتابخانه سيّد مرتضى در بغداد كه در حدود هشتاد هزار جلد كتاب داشته است و شيخ طوسى در ايّام تحصيل ،از اين كتابخانه
استفاده كرده است.
 .5 -5دار العلمها
از اوايل قرن چهارم هجرى ،نهاد آموزشى ديگرى در جهان اسالم با عنوان «دار العلم» تأسيس گرديد .مورّخان اسالمى،
فضل تقدّم در تأسيس دار العلم و دار الكتب را از آن شيعيان مىدانند .در دار العلمها ،جنبه آموزشى بر پژوهشى غلبه داشت
 .)1 ( 1533فرج المهموم ،ص .157
 .)2 ( 1534محمد بن احمد ،أحسن التقاسيم فى معرفة األقاليم ،ص .449
 .)3 ( 1535تاريخ دانشگاههاى بزرگ اسالمى ،ص .9
 .)4 ( 1536المنتظم  ،...ج  ،15ص .172

و اين مؤسسات ،از جهت روش آموزش ،نزديكترين مراكز به مدارس بودند كه اندكى بعد ،به صورت گسترده در همه
مناطق ،رواج يافتند .دار العلمها ،مراكزى مستقل از مساجد بودند كه عهدهدار تعليم دانشجويان شدند .اين اماكن ،از مساجد
براى تعليم ،مناسب تر بودند ،زيرا كتاب و وسايل مطالعه و امكانات استراحت در آنها فراهم بود .از اين مراكز ،براى تعليم
علوم شيعى استفاده شده است .از نمونههاى بارز اين گونه مراكز ،دار العلم شاپور بن اردشير ،وزير شيعى بهاء الدوله است كه
چنانكه آمد ،در محلّه شيعه نشين كرخ بغداد تأسيس كرد و كتابهاى بسيارى در آن گردآورى كرد و اوقافى نيز براى آن
مشخّص كرد .پس از تأسيس اين مركز ،طولى نكشيد كه به عنوان پايگاه مهم آموزشى -پژوهشى شيعه ،مورد استفاده قرار
گرفت.
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دار العلم شريف رضى نيز براى آموزش به دانشجويان ،راهاندازى شد .شريف رضى ،مكانى را براى استقرار دانشجويان
ساخت و احتياجات آنها را نيز فراهم آورد .اين دار العلم ،دانشجويانى داشت كه در آنجا ساكن بودند و خود سيّد رضى و
سيّد مرتضى (م  436ق) ،آن را از لحاظ علمى پشتيبانى مىكردند.
دار العلم شيعى ديگر ،متعلّق به خليفه فاطمى در قاهره بود كه در آن ،گروهى از استادان شيعى و سنّى مذهب را به همكارى
فراخوانده شدند.
در اين اماكن به دانشجويان ،مقرّرى نيز پرداخت مى شد ،چنانكه سيّد مرتضى به شيخ طوسى ،هنگامى كه در نزد او تحصيل
مى كرد ،ماهيانه دوازده دينار و به قاضى ابن براج ،هر ماه هشت دينار مىپرداخت.

1538
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 .5 -6مدارس
با تكامل تمدّن اسالمى و توسعه علوم ،اكتفا به حلقههاى مساجد و بحثهاى پراكندهاى كه در آن حلقهها مطرح مىشد ،ميسّر
نبود و ايجاد مراكز معيّنى براى اين منظور ،الزم به نظر مىرسيد ،ضمن اينكه تدريس در مساجد ،به علّت ورود عموم به آن،
گاه مزاحمتهايى را براى مدرّسان پديد مىآورد .شيعيان ،اين حاجت را پيشتر و بيشتر از همه احساس كردند.
در آغاز ،مدارس ،ساده و فاقد وسايل اقامت بودند .از اين مدارس ،مىتوان به مدارس ملّى تعبير كرد .مدارس ،به ترتيب
زمانى زير در مناطق گسترش يافت:
 .1خراسان و ماوراء النهر ،قبل از سال  295ق
 .2طبرستان ،قبل از سال  311ق
 .)1 ( 1537همان.
 .)2 ( 1538تاريخ التربية عند اإلمامية ،ص .89

 .3عراق ،به سال  457ق
 .4شام ،به سال  491ق
 .5مصر ،به سال  532ق
 .6حجاز ،به سال  579ق
 .7تونس ،به سال  647ق
 .8مغرب ،قبل از سال  685ق
 .9اندلس ،به سال  751ق
قبل از بناى نظاميه بغداد در سال  459ق ،دستكم مىتوان  33مدرسه را نام برد كه در حوزه خراسان و ماوراء النهر و
طبرستان ،وجود داشته است .از جمله مدارسى كه قبل از نظاميه بنا شد ،مدرسهاى است كه ناصر كبير (م  314ق) ،امير
طبرستان ،در اواخر قرن سوم هجرى در آمل برپا كرد .بعد از او داعى صغير (م  316ق) در شهر ياد شده ،مدارسى تأسيس

كرد 1539.از آن پس ،مدارس مهم در شهرهاى عمده خراسان ،چون نيشابور ،سبزوار و نقاط ديگر ،پديد آمد ،كه از جمله آنها،
مدرسه اى است كه در قرن چهارم و پنجم ،براى سادات و عدليان و زيديان در محلّه اسفريس ،به دست يكى از مشاهير ناحيه
بيهق ،موسوم به ابو القاسم على بن محمّد ،ساخته شد.

1541

اين مدارس ،بعدها مورد تقليد و اقتباس خواجه نظام الملك قرار گرفت و در نتيجه ،اقدام او كه منجر به دولتى شدن مدارس
شد ،مدارس رو به توسعه نهادند و در اكثر شهرها مدرسه
ص317 :
تأسيس گرديد 1541و مدرسه به عنوان يك نهاد آموزشى حكومتى ،ظهور كرد و تحوّلى بزرگ و بىسابقه در تاريخ آموزش و
پرورش جهان اسالم ،ايجاد كرد .انگيزه نظام الملك در تأسيس مدارس دولتى ،عالوه بر تربيت نيروى ادارى ،رقابت با
فاطميان و زدودن انديشههاى شيعى بود كه طى دو قرن ،رواج كامل يافته بود.
هريك از مدارس ،معموال به يكى از مذاهب مهم اختصاص داشت .مثال مدارس نظاميه ،مخصوص شافعيان بود و مدرسهاى
كه اولجايتو در سلطانيه تأسيس كرد ،مخصوص شيعه بود و مدرسه اى كه دواتدار صغير در بغداد ايجاد كرده بود ،به حنفيان
 .)1 ( 1539تاريخ رويان ،ص .112
 .)2 ( 1541تاريخ بيهق ،ص .194
 .)1 ( 1541تاريخ فرهنگ ايران ،ص .386

اختصاص داشت؛ ولى بعضى از مدارس ،مانند مستنصريه ،به چهار مذهب مهم حنفى ،شافعى ،حنبلى و مالكى اختصاص
داشت.
هرچند پارهاى اشارات ،همچون سخن مقدسى در توصيف نيشابور 1542و اشاره او به وجود شيعيان و مدارس آنجا مىتواند
بيانگر وجود مدارس شيعى باشد؛ امّا نمى توان به طور قطع ،ادّعا كرد كه قبل از قرن پنجم در آن منطقه براى شيعيان ،مدرسه

مخصوصى وجود داشته است 1543.امّا در قرن ششم ،از مدارس متعدّدى مخصوص شيعيان ،گزارش شده است ،چنانكه عبد

الجليل قزوينى ،تعدادى از اين مدارس را كه در رى ،قم ،كاشان ،آبه ،ورامين و سبزوار وجود داشته ،برشمرده است 1544.در

اين مدارس ،دروسى همچون اصول دين ،فقه ،تعليم قرآن براى كودكان ،تدريس مىشد و نماز جماعت و ختم قرآن و مجالس

موعظه نيز منعقد مىشد 1545.قزوينى ،از مدرسهاى در همين دوران نام مىبرد كه از آن ،چهارصد فقيه و متكلّم ،فارغ التحصيل
شدهاند.

1546

مدارس ،محلّى براى سكونت دانشجويان داشت و اوقاف بسيارى بر اين مدارس مىشد كه موقوفات براى تعمير ساختمان،
مقرّرى دانشجويان و مدرّسان صرف مىشد ،همچنانكه اين مدارس ،عمدتا داراى كتابخانههايى بود كه كتابهاى بسيارى وقف
آنها مىشد .قزوينى ،مؤلّف النقض ،از اين نوع كتابخانهها كه در كنار مدارس بودهاند ،ياد كرده است.

1547

ص318 :
 .5 -7منابع تأمين مالى
در سه قرن اوّل هجرى ،اموالى كه در راه تحصيل صرف مىشد ،اندك بود .مجالس تعليم ،در مساجد و يا منازل علما برپا
مىشد كه هزينهاى نداشت و اندك هزينههاى مالى ،از جمله حقوق معلّمان نيز از حقوق شرعى تأمين مىشد ،ضمن آنكه
تبرّعات و بخششهاى نيكوكاران نيز براى دانشآموزان صرف مىشد .به هر صورت ،تأمين مالى نهادهاى آموزشى و
دانشجويان آن ،از چند راه بوده است:
الف) پرداخت حقوق شرعى

 .)2 ( 1542أحسن التقاسيم ،ص .323
 .)3 ( 1543تاريخ التربية عند اإلمامية ،ص .242
 .)4 ( 1544قزوينى رازى ،عبد الجليل ،النقض ،ص  199 ،198 ،195 ،34و .211
 .)5 ( 1545همان ،ص .36 - 34
 .)6 ( 1546همان ،ص .35
 .)7 ( 1547همان ،ص .36

امور تعليم در نزد شيعيان ،به پشتوانه كمكهاى مردمى متّكى بود و از خزانه دولت ،بهرهاى نداشتند .سفارش پيامبر (ص) بر
اينكه هركس ،طالب علمى را با درهمى كمك كند ،خداوند ،او را به بهشت ،بشارت دهد ،انگيزهاى براى كمك در راه علم
محسوب مىشد.

1548

حقوق شرعىاى كه بر عهده شيعيان بود ،به ائمه (ع) و پس از آنها به علما پرداخت مىشد 1549كه از موارد مصرف اين اموال،
آموزش بود .شيعيان ،غير از خمس ،زكات نيز مىپرداختند .پرداخت زكات به حكومت ،مانع از پرداخت زكات به امام

نمىشد و آنان ،عالوه بر حكومت بايد به امام نيز زكات مىپرداختند 1551.هرچند زكات ،بيشتر براى فقرا مصرف مىشد؛ امّا به

دستاندركاران بىبضاعت دانش نيز گاه از اين سهميه مىرسيد.
ب) وقف و تبرّعات
اوقاف و تبرّعات نيز عالوه بر حقوق شرعى ،در راه تعليم ،هزينه مىشد .وقف ،بخششها و كمكهاى مردمى ،از مواردى بود كه
مردم به دست اندركاران دانش براى تأمين مخارج مراكز علمى مىبخشيدند .اوقافى كه در اختيار امام و يا علماى بعد از آنان
بود ،در راه تعليم مصرف مىشد .در قم ،اوقافى براى شيعيان بود كه متولّى خاصّى آن را اداره مىكرد .در سال  378ق ،احمد
بن اسحاق اشعرى ،متولّى اين اوقاف بوده است.

1551

ص319 :
در سه قرن اوّل هجرى ،به دليل وضعيت خاصّ شيعه كه همان مخالفت حكومتها و علماى اهل سنّت با آنان بود و از سوى
ديگر ،چون مؤسسات تعليمى خاصّ شيعه وجود نداشت ،اوقاف درخور توجّهى براى دانشآموزان علوم دينى وجود نداشت.
البته شهر قم ،مستثنا بود؛ زيرا در اين شهر ،موقوفات بسيارى وجود داشته كه صاحب تاريخ قم ،حدود چهل تن از متولّيان آن
موقوفات را ذكر كرده است و آنچنانكه در النقض آمده ،عالوه بر مرقد فاطمه معصومه (س) دختر موسى بن جعفر (ع)،
مدارسى با اوقاف بسيار وجود داشته كه توليت آنها با علما و فقها بوده است و نفقات علما ،از اين موقوفات تأمين مىشده
است.

1552

 .)1 ( 1548ديلمى ،حسن بن ابى الحسن ،إرشاد القلوب ،ج  ،1ص .164
 .)2 ( 1549اموالى كه در اختيار امامان( ع) قرار مىگرفت ،به قدرى بود كه موجب وسوسه بعضى از اصحاب مىشد ،به گونهاى كه عدّهاى پس از رحلت امام ،قائل
به وقف( و توقف سلسله امامان) مىشدند تا اموال را در اختيار امام بعدى نگذارند.
 .)3 ( 1551طوسى ،محمد بن حسن ،االستبصار ،ج  ،2ص .25
 .)4 ( 1551تاريخ قم ،ص .51
 .)1 ( 1552النقض ،ص .51

با ظهور دولت آل بويه ،شيعه به صورت فعّال و علنى وارد صحنه شد و نهادها و مؤسسات آموزشى -فرهنگى مخصوص
خود ،ايجاد كرد و وقفهايى نيز بر اداره آنها معين شد .دار العلم شاپور بن اردشير ،از جمله نهادهاى آموزشى -پژوهشىاى بود
كه موقوفاتى داشت.

1553

 .5 -8تأمين مالى استادان و دانشجويان
آموزش علوم شرعى ،عبادت محسوب مىشد .امام صادق (ع) ،گرفتن اجرت براى تعليم قرآن را جايز نمىشمرد ،هرچند

اجرت براى تعليم شعر ،نوشتن و امورى مانند آن را مباح مىدانست 1554.بسيارى از فقهاى شيعه و سنّى نيز تعليم اينگونه

علوم را از واجبات كفائى برشمردهاند 1555.در هر حال ،دريافت پول در برابر آموزش قرآن ،جايز نبود؛ اما اگر پول به قصد

آموزشهاى مقدّماتى مثل كتابت و حساب دريافت مىشد ،اشكالى نداشت .از امام صادق (ع) درباره اجرت كسى كه از راه
تعليم كودكان ارتزاق مىكرد ،سؤال شد .امام فرمود:
«معلّم ،هنگام ثبتنام كودك ،به اولياى دانشآموز يادآور شود كه دريافت پول ،براى آموزش كتابت و حساب است ،نه براى
آموزش قرآن؛ چرا كه اجر تعليم قرآن ،تنها با خداست».

1556

دانشمندان ،معموال پيشه ديگرى غير از اشتغال به تعليم داشتند كه از آن راه ،امرار معاش مىكردند .در موارد بسيارى ،به شغل
اقتصادى پاره اى از دانشمندان تصريح شده است كه پيش از اين ،به مواردى اشاره شد .لباسفروش ،عطّار ،فروشنده لؤلؤ،
صيرفى،
ص311 :
ورّاق (كتابفروش) ،نخّاس (بردهفروش) ،حذّاء (كفشفروش) و قزاز (ابريشمفروش) از جمله شغلهاى دانشمندان بوده است.
گرفتن اجرت براى تعليم ،ميان اهل سنّت ،رواج بيشترى داشت و علماى شيعه ،از اموالى كه خلفاى اموى و عبّاسى به
دانشمندان اهل سنّت مى پرداختند ،محروم بودند ،چنانكه در زمان مأمون ،در قضيه خلق قرآن ،عفّان بن مسلم ،تهديد به قطع
عطا شد كه عطايش هزار درهم در ماه بود.

1557

روايات شيعى ،حكايت از كمك مالى ائمه (ع) به دانشجويان مىكند .شاگردانى كه خدمت امامان مىرسيدند ،طبعا مدّتى در
نزد آنان توقّف مىكردند .در اين موارد ،امامان (ع) از حقوق شرعى و اموال ديگرى كه بهدستشان مىرسيد ،صرف آنان
 .)2 ( 1553المنتظم  ،...ج  ،14ص  366و ج  ،15ص .172
 .)3 ( 1554االستبصار ،ج  ،3ص .65
 .)4 ( 1555منية المريد ،ص .59
 .)5 ( 1556االستبصار ،ج  ،3ص .65
 .)1 ( 1557تاريخ بغداد ،ج  ،12ص 266؛ ميزان اإلعتدال ،ج  ،5ص .113

مىكردند .براى نمونه ،امام صادق (ع) به محمّد بن زيد شحام ،مقدارى پول پرداخت و به اطرافيانش سفارش كرد تا زمانى كه

او در نزد ايشان مىماند ،غذا و ديگر وسايل الزم را برايش مهيّا سازند 1558.امام باقر (ع) به عبد اهلل سكّونى كه از وى پرسيد:
بر چه اساس ،پولى را كه در اختيار دارد ،ميان اصحاب تقسيم مى كند ،پاسخ داد« :براساس هجرت در دين ،فقه و عقل».

1559

گاه عدّه اى كه از لحاظ مالى وضع خوبى داشتند ،كمكهايى براى تحصيل دانشجويان مىكردند ،چنانكه عياشى ،پول كالنى را
در اين راه صرف كرد و سيّد مرتضى ،دهكدهاى را براى تأمين كاغذ فقها وقف كرد .سيّد رضى ،در دار العلم براى دانشجويان،
مقرّرى تعيين كرد و ابن سوار ،مؤسس دار الكتب در بصره ،به معلّمان آنجا و ديگر كسانى كه مقيم آن مكان بودند ،شهريه
مىداد .در يك برهه نيز دولتمردان آل بويه ،به تحصيلكنندگان ،كمك مالى مىكردند ،چنانكه عضد الدوله ،در سفر زيارت از

عتبات مقدّس نجف و كربال ،اموال بسيارى را به فقها و ديگر مردم بخشيد 1561و صاحب بن عبّاد ،اموالى را صرف دانشمندان

شيعه مىكرد 1561.مجموعا دانشجويان شيعه در عصر غيبت با مشكالت كمترى روبهرو بودند و همانطور كه گفته شد ،سيّد
مرتضى به دانشجويان خود ،مقرّرى پرداخت مىكرد.

1562

در ميان اهل سنّت نيز تا پايان قرن سوم هجرى ،مدركى در حمايت مالى دولت از دانشجويان در دست نيست .تنها عدّهاى از
دانشمندان معروف و داراى موقعيت ،از كمكهاى
ص311 :
1563

مالى عبّاسيان بهرهمند مىشدند 1564.تأمين مالى اساتيد ،از راه دريافت مزد از دانشجويان بود كه ميزان آن ،به توافق معلّم و
شاگرد بستگى داشت ،چنانكه مبرّد براى تعليم نحو ،اجرت مىگرفت .زجّاج مىگويد :مبرّد ،مجانى تعليم نمىكرد و به اندازه
معيّنى اجرت مىگرفت.

1565

 .)2 ( 1558اختيار معرفة الرجال ،ص  (269ش .)689
 .)3 ( 1559كتاب من ال يحضره الفقيه ،ج  ،2ص .35
 .)4 ( 1561ابن طاووس ،عبد الكريم ،فرحة الغرى ،ص .132
 .)5 ( 1561المنتظم  ،...ج  ،14ص .378
 .)6 ( 1562رياض العلماء و حياض الفضالء ،ص .23 ،21
 1563حيدرى آقايى ،محمود ،تاريخ تشيع2 ،جلد ،پژوهشكده حوزه و دانشگاه  -تهران ،چاپ :اول 1384 ،ه.ش.
 .)1 ( 1564دانشگاههاى بزرگ اسالمى ،ص .299
 .)2 ( 1565تاريخ بغداد ،ج  ،6ص .87

گرفتن دستمزد براى تعليم ،جدلهاى بسيارى را ميان فقها برانگيخت كه عدهاى همچون غزالى ،نظر به حرمت گرفتن اجرت
براى تعليم داشتند .امام صادق (ع) نيز فرموده است كه اجرت گرفتن براى تعليم انواع صناعات همچون :كتابت ،حساب و
تجارت ،اشكالى ندارد.

1566

 .6آموزگاران
در اين گفتار ،نقش ائمه (ع)  ،صحابيان آنان و نقش دانشمندان شيعى در عصر غيبت در زمينه آموزش و پرورش مورد بررسى
قرار مىگيرد.
 .6 -1ائمه (ع)
آموزش دينى در سيره معصومان (ع) از اهمّيت و جايگاه ويژهاى برخوردار بوده و آنان ،همواره خود را مسئول پاسخگويى به
سؤاالت دينى و فرهنگى مردم مىدانستند ،چنانكه حضرت فاطمه (س) از سؤاالت زنى كه مكرّر به او مراجعه مىكرد،
استقبال نمود و سؤاالت او را پاسخ گفت.
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دانش فراوان امامان ،آگاهى كاملشان از دين و تسلّطشان بر علوم اسالمى ،آنان را در جايگاهى قرار داده بود كه همواره،
مورد مراجعه و توجّه دانشمندان و اهل علم بودند .اهتمام امامان ،صرف دعوت به دين و نشر آموزهها و احكام آن مىشد .از
اينرو ،شاهد مناظرات بسيارى در زندگى ائمه (ع) براى راهنمايى مخالفان و منحرفان از دين هستيم .تالشهاى فرهنگى و
علمى ائمه (ع) بسيار بود .در دوران امام سجّاد (ع) ،فقهاى هفتگانه ،كه عبارت از :عروة بن زبير ،سعيد بن مسيّب ،قاسم بن
محمّد بن ابى بكر ،ابو بكر بن عبد الرحمان ،سليمان بن يسار ،عبيد اهلل بن عتبة بن مسعود و خارجة بن زيد بودند ،در مدينه
مشغول فعّاليت علمى بودند و مردم ،در مسائل فقهى به آنان مراجعه مىكردند .اين فقها ،براساس آرا و مبانى اهل سنّت ،فتوا
مىدادند در اين دوران ،امام سجّاد (ع) ،پيشوا و
ص312 :
راهنماى شيعه بود و ضمن ترسيم راه آينده شيعيان ،در تبيين و تفسير معارف و احكام شيعى تالش بسيار كرد .در اين زمان،
فقه امام سجّاد (ع) ،برتر از فقه ديگران ارزيابى مىشد ،چنانكه زهرى و شافعى چنين نظرى داشتند.
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فقهاى عامّه ،روايات زيادى از آن حضرت نقل كردهاند .باوجوداين ،در مقايسه با روايات ساير معصومان ،احاديث چندانى از
امام چهارم در كتب روايى شيعى وجود ندارد.

 .)3 ( 1566تحف العقول ،ص .249
 .)4 ( 1567بحار األنوار ،ج  ،2ص .3
 .)1 ( 1568الكافى ،ج  ،4ص 83؛ ابن ابى الحديد ،شرح نهج البالغة ،ج  ،15ص 274؛ بحار األنوار ،ج  ،46ص .97

از امام باقر (ع) نيز فعّاليتهاى فرهنگى بسيارى در زمينه تفسير ،كالم و بيان حالل و حرام ،گزارش شده است .امام باقر (ع) ،با
مخالفان خود ،همچون خوارج ،مناظراتى انجام مىداد.
در كتب مربوطه به ائمه (ع) ،به تعدادى از اين دست مناظرات اشاره شده است .موضوع اين مناظرات ،اثبات حقّانيت على
(ع) و معارف اسالمى همچون توحيد ،عدل و يا تفسير آيات بود.
دوران امام صادق (ع)  ،از لحاظ سياسى فوق العاده مهم است؛ زيرا انتقال خالفت از امويان به عبّاسيان در همين دوران بود.
همچنين دوره آن حضرت از جهت علمى و فرهنگى ،از مهمترين دورههاى تاريخ فقه و حديث اسالمى است .سده دوم و
سوم هجرى در زمينه معارف اسالمى ،سده تدوين و شكلگيرى مكاتب گوناگون فكرى بوده است .در اين عصر ،نهضت
علمى جمع و تدوين حديث ،كه پس از عمر بن عبد العزيز آغاز شده بود ،همچنان با قوّت ،ادامه داشت .مذاهب بزرگ فقهى
عالم تسنّن در شرف شكلگيرى بود.
ابو حنيفه (م  151ق) و مالك بن انس (م  179ق) همعصر با آن حضرت بودند .همچنين اين عصر ،دوره تكوين بسيارى از
مكاتب و مذاهب كالمى است .از جمله ،مكتب معتزله ،به كوشش واصل بن عطا (م  131ق) و عمرو بن عبيد (م  142ق)،
فرقه جهميه ،به كوشش جهم بن صفوان (م  128ق) و قدريه با تالش غيالن دمشقى در همين عصر پديد آمدند .زنادقه نيز در
اين عصر ،فعّاليت بسيارى داشتند .در اين دوران ،امام صادق (ع) در كنار حركتهاى فكرى مرجئه ،خوارج و ديگران ،مدافع و
بيانگر معارف شيعى بود .سهم امام صادق (ع) در گسترش و تبيين مذهب شيعه به قدرى بود كه اين مذهب ،در همان عصر،
مشهور به «مذهب جعفرى» شد.
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ص313 :
الف) پرورش شاگردان
ائمه (ع) در زمينه تعليم دانش ،نقش فعّالى ايفا كردند .از جمله اين تالشها ،پرورش شاگردان بسيار است .با باز شدن فضاى
سياسى و كاستن از فشارها و تهديدهايى كه مربوط به دوران افول حكومت امويان و روى كار آمدن عبّاسيان بود ،گروههاى
بسيارى از شهرها و روستاها براى استفاده از علوم اهل بيت (ع) به مدينه رهسپار شدند .تعداد دانشجويانى كه از محضر امام
صادق (ع) بهره بردهاند ،چهار هزار تن ذكر شدهاند.
بيشتر اصحاب و شاگردان ائمه (ع) ،با آنان هموطن نبودند ،چنانكه حدود چهل تن از اصحاب امام سجّاد (ع) ،كوفى بودند كه
مجموعا ،يك چهارم اصحاب آن حضرت براساس شمارش شيخ طوسى مىشوند 1571.اصحاب امام باقر (ع) و خصوصا امام

صادق (ع) ،بيشتر اهل عراق بودند .خاندان اعين كه تالشهاى بسيارى در زمينه حديث داشتند ،اهل كوفه بودند 1571.اين
 .)2 ( 1569اختيار معرفة الرجال ،ص .255
 .)1 ( 1571رجال الطوسى ،ص .81
 .)2 ( 1571اختيار معرفة الرجال ،ص  (161ش .)271

شاگردان ،مدّتى را خدمت امام مانده ،كسب دانش مىكردند و سپس به محلّ سكونت خود ،بازمىگشتند 1572.محمّد بن مسلم
كه اهل كوفه بود ،مدّت چهار سال در مدينه از محضر امام باقر (ع) و امام صادق (ع) استفاده كرد 1573.عدّهاى ديگر از
شاگردان ،همچون عمر بن محمّد بيّاع سابرى ،هر ساله خدمت امام مىرسيدند.
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امام صادق (ع) به پرورش شاگردان ،اهتمام ويژه داشت و نوشتههاى شاگردان خود را تصحيح مىكرد ،چنانكه عبيد اهلل
حلبى ،كتاب خود را به امام ،عرضه داشت و امام ،آن را تصحيح كرد.
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در ميان شاگردان امام باقر (ع) و امام صادق (ع) ،از افرادى نام برده مىشود كه چهل يا هفتاد هزار حديث ،نقل كردهاند .اين
ارقام ،هرچند دور از مبالغه نيست ،امّا نشان از گسترش فعّاليت ايشان در تعليم و نشر عقايد شيعى است .تعداد روايات
بسيارى كه شنيدن آن را به محمّد بن مسلم و ابان بن تغلب نسبت مىدهند ،نبايد صحيح باشد؛ زيرا اين دو اهل مدينه نبودند
و براى ديدار ،از مناطق ديگر ،خدمت امام مىرسيدند.
روش امام صادق (ع) به گونهاى بود كه شاگردان خود را به سمت اجتهاد مىكشاند ،نه تقليد .در ميان اصحاب امام ،افرادى
همچون زراره ،اشخاص مقلّدى نبودند ،بلكه خود،
ص314 :
ديدگاههايى داشتند كه گاه امام ،نظر آنها را تأييد و گاه ،تخطئه مىكرد 1576.ضمن آنكه عدّهاى از اصحاب ائمه (ع) ،همچون:

جميل بن درّاج و زراره ،خود ،حلقه درس داشتهاند 1577.اعتماد امام به بعضى از شاگردانش به اندازهاى بود كه سؤالكنندگان
را به آنها ارجاع مىداد .موارد متعدّدى وجود دارد كه امام ،سؤال كنندگان را به يكى از اصحاب خود ،ارجاع داده است .در
مورد افرادى همچون زراره ،محمّد بن مسلم ،ابو بصير اسدى ،مفضّل بن عمر و عدهاى ديگر ،چنين رفتارى ديده مىشود.
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پس از امام صادق (ع) ،خلفا و حاكمان عبّاسى ،سختگيرىهاى بسيارى بر ضدّ ائمه (ع) اعمال كردند .اين سختگيرىها به
قدرى بود كه امام كاظم (ع) ،از كسانى كه قصد ديدارش را داشتند ،درخواست مىكرد تا هنگام خلوت ،بدو مراجعه كنند تا
كسى آنها را نبيند .يكى از شيعيان به امام رضا (ع) اعتراض مىكرد كه چرا در خانهاش را براى افتا ،باز كرده و روش پدرش
را پيگيرى نكرده است .ائمه (ع)  ،در اين دوران ،هرچند زير نظر حكومت بودند؛ امّا چنانچه زمينه آموزش پيش مىآمد ،از آن
دريغ نمىكردند.
 .)3 ( 1572همان ،ص  (165ش .)278
 .)4 ( 1573همان ،ص  (167ش .)281
 .)5 ( 1574رجال النجاشى ،ص  (283ش .)751
 .)6 ( 1575همان ،ص .231
 .)1 ( 1576اختيار معرفة الرجال ،ص  (146ش  231و .)233
 .)2 ( 1577همان ،ص  (134ش  213و .)252
 .)3 ( 1578همان ،ص  136و  (162ش  291 ،273 ،327 ،171 ،216و .)592

به هر صورت ،بعد از امام صادق (ع) ،امامان در وضعى قرار گرفتند كه نمىتوانستند رسالت تعليمى خود را به بهترين شكل به
انجام برسانند و فعّاليتهاى علمىشان محدود شد.
آنچه از امامان بعدى گزارش شده ،پرورش شاگردان خاصّ است كه تعدادشان محدود است .هريك از اين امامان ،راويان و
شاگردان خاصّى داشتند كه روايات آنها را حفظ و به شيعيان ،منتقل كردهاند ،ضمن آنكه عمر كوتاه امام جواد (ع) ( 25سال)،
امام هادى (ع) ( 41سال) و امام عسكرى (ع) ( 28سال) ،موجب شد كه از آنان ،مطالب كمترى در كتب روايى نقل شود.
ب) تعداد راويان ائمه (ع)
تعداد راويان از ائمه (ع) ،مىتواند بيانگر تالش هريك از آنان در راه تعليم باشد .البته اين تعداد ،بسته به اوضاع و شرايط
سياسى و عمر نسبى ائمه (ع) ،در تناوب بوده است .براساس اطالعات رجالى شيخ طوسى ،تعداد روايتكنندگان از هريك از
امامان به شرح زير است:
 راويان از امام على (ع) 917 ،تن.ص315 :
 راويان از فاطمه زهرا (س) 29 ،تن. راويان از امام حسن (ع) 41 ،تن. راويان از امام حسين (ع) 99 ،تن. راويان از امام سجّاد (ع) 173 ،تن. راويان از امام باقر (ع) 466 ،تن. راويان از امام صادق (ع) 3222 ،تن. راويان از امام كاظم (ع) 271 ،تن. -راويان از امام رضا (ع) 317 ،تن.
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 -راويان از امام جواد (ع) 113 ،تن.
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 .)1 ( 1579عزيز اهلل ،عطاردى ،در مسند اإلمام الرضا( ع) ،راويان بدون واسطه احاديث ايشان را  361تن برشمرده است.

 راويان از امام هادى (ع) 185 ،تن. -راويان از امام عسكرى (ع) ،بيش از يكصد تن.
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ج) مناظره
از ديگر فعّاليتهاى علمى امامان معصوم ،پاسخگويى به شبهاتى بود كه در زمينه مسائل عقيدتى در آن دوران ،رواج داشت .در

ميان ائمه (ع) ،براى امام صادق (ع) و امام رضا (ع) ،مناظرات زيادى ثبت شده است 1582.در قرن دوم هجرى ،يكى از

رايجترين وسايل جهت بيان افكار و ابطال انديشههاى مخالف ،فنّ مناظره بود و معتزله ،مشهورترين گروهها در بهرهگيرى از
اين فن به شمار مىرفتند .مناظره ،برخاسته از روح تسامح و حلّ اختالفات از راه مسالمتآميز و گفتگو بود كه معموال ميان
اساتيد و نخبگان هر علم و مذهب ،برگزار مىشد و حضور مردم نيز در اينگونه جلسات ،آزاد بود .موضوع مناظرات ،عمدتا
مسائل دينى و معتقدات فرق اسالمى و يا مسائل فقهى و ادبى بود.
معصومان (ع) ،از اين روش ،براى كشف حقايق دينى بهره جستهاند .هدف ائمه (ع) از مناظرات و ديگر فعّاليتهاى علمى كه در
آن زمان ،نمود تمام داشت ،پاكسازى عقيده اسالمى
ص316 :
از انحرافاتى بود كه در اثر رفتار حاكمان و انديشههاى غيردينى در ميان مسلمانان ،رواج يافته بود .امام صادق (ع) با
متكلّمان ،زنادقه ،ملحدان ،معتزله ،مجسّمه ،قدريه ،خوارج و بزرگان ديگر به مناظره مىنشست و با تأنّى و به كارگيرى ادلّه،
به بحث مىپرداخت.
مناظرات علمى امام با دهريان و زنديقان (همچون ابن ابى العوجاء) ،معروف است 1583.امام صادق (ع) ،عالوه بر اينكه خود،
وارد اينگونه مسائل مىشد ،شاگردانش را نيز وامىداشت تا از اين روش ،بهره برگيرند و در مسائل تخصّصى از شاگردان
خاصّى براى مناظره ،استفاده مىكرد.
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امام رضا (ع) نيز در مقابله با امواج فكرىاى كه در اثر ترجمه كتب يونانى و ارتباط با ديگر ملل پديد آمده بود ،در مناظرات
شركت كرده ،به تبيين عقايد و معارف اسالم مىپرداخت.

 .)2 ( 1581همو در مسند اإلمام الجواد( ع) ،اصحاب امام را در حدود  121نفر و روايات نقلشده از ايشان را مجموعا  251روايت دانسته است.
 .)3 ( 1581رجال الطوسى ،ص  421 ،418 ،342 ،142 ،112 ،81 ،71 ،34و .427
 .)4 ( 1582طبرسى ،احمد بن على ،االحتجاج ،ج  ،2ص  214و .354
 .)1 ( 1583الكافى ،ج  ،1ص .76
 .)2 ( 1584اختيار معرفة الرجال ،ص .275

امام ،مناظرات مختلفى در اين زمينه انجام داده است كه تعدادى از آنها در كتب ،ثبت است.
از آن جمله مىتوان به مناظره با جاثليق (پيشواى بزرگ مسيحيان) ،رأس الجالوت (دانشمند يهوديان) ،هيربد اكبر (بزرگ

زردشتيان) ،عمران صابى (از فرقه صابئه) ،سليمان مروزى و على بن محمّد بن جهم نام برد 1585.اين مناظرات ،نشان از شيوه
علمى و آرام ائمه (ع) در گفتگو و تبليغ دين است .نمونههايى از احتجاجات ائمه (ع) در كتاب االحتجاج طبرسى ،گردآورى
شده است.
كسان ديگرى كه عهدهدار آموزش بودند ،اينها هستند:
 .6 -2معلّم مكتب
تدريس در مقطع ابتدايى ،بر عهده معلّمان مكتب بود .معلّمان مكتبى ،معموال از تحصيالت عالى برخوردار نبودند 1586،هرچند
برخى از آنان ،از دانش مناسبى برخوردار بودند ،چنانكه شيخ طوسى ،محمّد بن بالل و محمّد بن فتح و بشر بن عمّار را كه
سمت معلّمى داشتند ،به عنوان راويان حديث ،برمىشمرد.
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گاه از معلّم به مؤدّب هم تعبير شده است كه نشان از نبودن تفاوت آشكار ميان آنها دارد؛ امّا از مؤدّبان ،معموال به عنوان اهل
فكر و نظر ياد شده كه تعليم خصوصى فرزندان بزرگان،
ص317 :
به آنها واگذار مىشده است ،چنانكه ابو األسود 1588،مؤدّب فرزندان زياد بن ابيه بود ،كسايى مؤدّب امين و مأمون ،و شيخ
مفيد ،مؤدّب شريف رضى و سيّد مرتضى بود.
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معلّمان مكاتب در جامعه اسالمى ،از رتبه اجتماعى وااليى برخوردار نبودند و با نگاه تقدير و تكريم به آنان نگريسته نمىشد،
چنانچه ابو العيناء براى تحقير ابراهيم بن سعدان ،او را معلّم كودكان خطاب مىكرد كه نمىتواند امام را از مأموم ،تشخيص

 .)3 ( 1585االحتجاج ،ج  ،2ص .411
 .)4 ( 1586معجم األدباء ،ج  ،7ص .115
 .)5 ( 1587رجال الطوسى ،ص  155و .498
 .)1 ( 1588ابو األسود دوئلى(  69 - 11ق) واضع علم نحو ،كه اصول كلى اين علم را على( ع) آموخت .وى در زمان خالفت على( ع) حكومت بصره را بر عهده
داشت و در نبرد صفّين ،همراه آن حضرت بود.
 .)2 ( 1589تاريخ التربية عند اإلمامية ،ص .112

دهد 1591.سخن جاحظ مبنى بر اينكه مردم براى نماياندن حماقت كسى بدو مىگفتند «احمقتر از معلّم مكتب» ،شايد بتواند
موقعيت علمى و اجتماعى معلّم مكتب را بازگو نمايد.
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البته اين نگاه ،به هيچ عنوان ،نگاه دينى نبود؛ بلكه آموزههاى دينى ،كار معلّم را بسيار ارجمند توصيف كرده است ،زيرا عملى
شدن نوشتن و كتابت كه مورد توجّه امامان بود با آموزش در همين مكاتب ،حاصل مىشد.
 .6 -3شيخ
در بسيارى از متون ،لفظ «شيخ» به عنوان استاد آمده است كه نشان مىدهد اين القاب ،القابى تعليمى بوده است ،نه تشريفاتى.
لقب شيخ ،بيانگر اين بود كه شخص ،اهليت علمى را داراست .اين لفظ ميان اماميه ،اهمّيت بسيار داشته و به كسانى كه مثل
شيخ صدوق ،شيخ مفيد و شيخ طوسى از لحاظ علمى سرآمد بودند ،اطالق مىشده است.
اين لقب ،تقريبا مرادف با لقب «امام» بوده است كه اهل سنّت براى علماى خود ،همچون امام الحرمين غزالى ،به كار
مىبردهاند.
 .6 -4مدرّس
عنوانى كه پس از لفظ «شيخ» به عنوان لقب آموزشى به كار رفته «مدرّس» است ،مدرّس ،كسى بود كه در مدارس تدريس
مى كرد و اين عنوان ،طبعا پس از ظهور مدارس به اشخاص ،اطالق شده است .تعبيراتى كه پيش از پيدايش مدارس درباره
بعضى اشخاص به كار رفته ،در مورد اصطالحى آن به كار نرفته است؛ همچون محمّد بن جعفر حمانى كه از او به عنوان
«مفتى» و «مدرّس» ياد شده است.
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ص318 :
 .7سهم حوزههاى شيعى
 .7 -1حوزه مدينه
اين حوزه ،يكى از مهمترين و پرتحرّكترين حوزهها در عصر پيامبر (ص) و امامان (ع) بود .در عصر پيامبر خدا (ص)،
مدينه ،پايگاه اصلى تعليم و نشر معارف اسالمى بود .تعليم قرآن و بيان احكام شرع ،از مواردى بود كه صحابيان به آن اهتمام
داشتند .تنها در حادثه رجيع ،چهل تن از قاريان كه جهت تعليم احكام و معارف دين اعزام شده بودند ،به شهادت رسيدند.
 .)3 ( 1591معجم األدباء ،ج  ،1ص .154
 .)4 ( 1591البيان و التبيين ،ج  ،1ص .219
 .)5 ( 1592مروج الذهب  ،...ج  ،4ص .96

حضرت على (ع) ،سهم بسيارى در اين حوزه ايفا كرد و بعد از پيامبر (ص) ،تالشهاى علمى بسيارى از جمله جمعآورى
قرآن ،توسط وى انجام گرفت و در مسائل و مشكالت دينى آن دوران ،مهمترين نقش را ايفا مىكرد .پس از امام على (ع)،
شاگردان وى ،مايه رونق علمى مدينه بودند كه از جمله آنها ،شاگردانى همچون ابن عبّاس بودند كه در تفسير قرآن ،تالشهاى
بسيارى كرد .با شهادت امام حسين (ع) ،فعّاليت علمى شيعيان در اين حوزه ،رو به افول گذاشت ،امّا امام سجّاد (ع) ،بار
ديگر ،زمينههاى احياى آن را فراهم آورد .آن حضرت ،محور تعليم در مدينه بود .ابن شهاب زهرى ،فقه امام را مىستود و از
توفيق همنشينى بسيار با امام ،خرسند بود .سعيد بن مسيّب نيز مىگفت :قاريان مدينه براى رفتن به حج ،منتظر امام مىشدند
و همراه او به حج مىرفتند.
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حوزه مدينه ،در دوران امام باقر (ع) و امام صادق (ع) ،رونق بسيارى داشت و هزاران دانشپژوه از محضرشان بهره مىبردند.
با همه تالشهايى كه توسط ائمه (ع) صورت مىگرفت ،در طول سده اوّل هجرى ،به موازات مكتب اهل بيت (ع) تعاليم عالمان
فرق غير شيعى بر محافل دينى -علمى مدينه غالب بود كه مىتوان آن را تالشهاى فقهاى سبعه خواند .افزون بر اين ،محيط
مدينه در مقابله با نظريات جديد ،سخت سنّت گرا بود و در مقايسه با عراق ،زمينه كمترى براى رشد آموزشها و مباحثى
همچون مباحث كالمى بود.
 .7 -2حوزه عراق
در عراق ،دو حوزه كوفه و بغداد ،و بعدها حوزه نجف و حلّه ،بيشترين فعّاليتها را جهت رواج انديشههاى شيعى از خود نشان
دادند .در اين حوزهها ،معموال فقهايى حضور داشتند كه اهل اجتهاد بودند .در زير به شرح مختصرى از فعّاليتهاى هريك از
اين حوزهها مىپردازيم.
ص319 :
الف) حوزه كوفه
تعداد بسيارى از صحابيان و تابعان در عصر فتوحات و پس از آن در كوفه ساكن شدند كه ابن سعد ،در طبقات خود به نام و
شرح حال  851تن از آنان ،اشاره كرده است ،همچنين با انتقال مركز خالفت توسط على (ع) از مدينه به كوفه ،اين شهر ،به
تدريج ،چهرهاى شيعى به خود گرفت .نهضت امام حسين (ع) و حوادث پس از آن ،موجب گرديد تا روز به روز ،بر اهمّيت
اين شهر افزوده شود و به تدريج ،كوفه به كانون مبارزات سياسى و فرهنگى شيعه عليه خلفاى اموى و عبّاسى تبديل شود.
مسجد كوفه نيز به عنوان يكى از مراكز فقه و حديث شيعه ،نقش مهمّ خود را ايفا مىكرد .تعداد زيادى از اصحاب ائمه (ع) در
كوفه حضور داشتند كه با توجّه به الرجال و الفهرست طوسى ،قابل شناسايى هستند ،ضمن آنكه خاندانهاى بسيارى در كوفه
پديد آمدند كه نسل اندر نسل ،در كار نشر حديث و آموزش فقه شيعه بودند .دانش شيعى در اين خاندانها شكل توارث به
خود گرفته بود و بيشتر اعضا در نشر آن سهيم بودند.
 .)1 ( 1593اختيار معرفة الرجال ،ص .117

آل اعين ،از جمله اين خاندانهاست .اين خاندان ،پركارترين خاندان شيعه در عرصه حديث و فقه بود .از بررسى كتب حديث
و سلسله راويان ،سهم خاندان اعين ،كامال معلوم مىگردد .در زمينه معرّفى اين خاندان ،يكى از افراد آن ،كتاب مستقلى با نام
رسالة أبى غالب الزرارى تدوين كرده است .آل شعبه نيز خاندانى شيعى بودند كه در كوفه به عنوان كارشناسان حديث،
فعّاليت مىكردند ،همچنانكه آل ابى جهم ،آل ابى جعد ،آل ابى صفيّه ،آل نعيم ازدى ،آل حيّان ،آل ابى رافع و بنو دراج،
نمونهاى از اين خاندانها هستند.
معموال مدرسه حديث كوفه ،در مقابل مدرسه حديث مدينه لحاظ مىشود .مدرسه مدينه ،چون مشتمل بر صحابيان و تابعيانى
بود كه سعى در ترويج احاديث نبوى داشتهاند ،از اينرو به مدرسه «اهل حديث» موصوف شدند و مدرسه كوفه نيز به لحاظ
حضور دانشمندانى كه به «رأى» و «اجتهاد» پايبند بودند ،به مدرسه «اهل رأى» اشتهار يافت.
دانشمندان شيعى كوفه ،هرچند متأثّر از ائمه (ع) و همسو با آنان بودند؛ امّا درعينحال ،آميزش شيعيان با گروههاى غيرشيعى،
موجب شده بود كه به طور طبيعى ،حركتهايى به سمت مكتب رأى و اجتهاد در ميان برخى دانشمندان شيعه پديد آيد ،به
گونه اى كه ابان بن تغلب از محدّثان برجسته مكتب كوفه ،شايد بر اثر همين همنشينىها با اهل رأى در كوفه ،نسبت به حكم
تنصيف ديه زن نسبت به مرد ،پس از گذر از ثلث در مسئله قطع انگشتان
ص321 :
دست ،به امام صادق (ع) اعتراض كرد.
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از سوى ديگر ،دورى محدّثان و فقهاى كوفه از محلّ سكونت و حضور ائمه (ع) و در دسترس نبودن آنان در هر زمان موجب
شد امامان شيعه ،طرق تفريع و تطبيق فروع بر اصول را -كه اوّلين گام به سمت آموزش اجتهاد صحيح محسوب مىشد -به
اصحاب خود بياموزند .لذا از جمله مشخّصات فقه شيعى در دوره حاكميت مدرسه كوفه ،پيدايش اصول كلّى استنباط است.
از جمله ويژگى هاى ديگر مكتب كوفه ،پرداختن محدّثان اين حوزه به تدوين كتابت منابع حديثى است ،بهطورى كه بخش
عمدهاى از شش هزار و ششصد كتابى كه شيخ حرّ عاملى ،تدوين آنها را به قدماى شيعه اثنا عشرى كه معاصر ائمه (ع)
بودهاند ،نسبت مىدهد ،توسّط محدّثان كوفى تدوين شده است.
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ب) حوزه بغداد
فعّاليتهاى علمى كوفه بعد از تأسيس بغداد و انتخاب آن به پايتختى ،به مرور به آنجا منتقل شد .وجود مرقد امام كاظم (ع) (م
 183ق) و امام جواد (ع) (م  221ق) در جانب غربى بغداد -كه مشهور به «كاظمين» است -نيز سبب مسافرت علماى شيعه

 .)1 ( 1594كتاب من ال يحضره الفقيه ،ج  ،4ص  (118ح .)5239
 .)2 ( 1595وسائل الشيعة ،ج  ،21ص .49

و اسكان در اين شهر بود .با مهاجرت و اسكان عدهاى از شيعيان در بغداد ،برخى محلّات شهر ،رنگ شيعى به خود گرفت كه
از جمله مىتو ان به محلّه كرخ اشاره كرد كه در قرن سوم و چهارم ،از مراكز اصلى فرهنگ تشيّع به حساب مىآمد.
مقدسى كه در اواخر قرن چهارم از بغداد ديدار كرده ،از شيعه و حنابله به عنوان فرق غالب آن شهر ،ياد كرده است 1596.اين
حوزه در قرون سوم تا پنجم ،از مراكز مهم شيعيان در آموزش فقه و حديث و كالم بود .پس از پيروزى آل بويه ،حوزه بغداد،
بسيار تقويت شد .در اين دوره تدريس ،فقه جعفرى و علم كالم و علوم اهل بيت (ع) ،در بغداد تمركز يافت .يكى از اسباب
حركتهاى علمى در بغداد در عصر غيبت ،وجود نوّاب اربعه در آن ديار بود كه در زمينه فقه و فتوا ،مورد مراجعه بودند.
حوزه بغداد ،دانشمندان بسيارى را به خود ديده است .نجاشى و طوسى ،شرححال
ص321 :
برخى راويان از ائمه (ع) با عنوان «بغدادى» ياد كردهاند .در بين اصحاب اجماع 1597،محمّد بن ابى عمير و يونس بن عبد
الرحمان ،بغدادى بودند .بنا بر اطّالعات نجاشى ،دانشمندانى همچون :هشام بن حكم ،محمّد بن يعقوب كلينى ،محمّد بن احمد
بن داوود بن على ،محمّد بن على بن حسين بن بابويه ،محمّد بن محمّد بن احمد كوفى و محمّد بن جعفر همدانى وداعى ،در

بغداد وطن گزيدند 1598،چنانكه صاحبان كتب اربعه ،هريك به نحوى با حوزه بغداد در ارتباط بودند .كلينى در اين شهر ،موفّق
موفّق شد كتاب خود را به شاگردان خويش ،از جمله ابو غالب زرارى عرضه كند 1599.شيخ صدوق در سال  355ق ،به بغداد

آمد و از مشايخ آن ديار ،اخذ حديث كرد و مشايخ آن ديار نيز از او به كسب حديث پرداختند 1611.شيخ طوسى نيز در سال
 418ق ،وارد بغداد شد و تا سال  448ق ،در آن حوزه ،مشغول فعّاليت بود.

رياست حوزه بغداد ،بر عهده بزرگان شيعه بود 1611و دانشمندانى همچون ابن قولويه ،شيخ مفيد ،شريف رضى ،شريف مرتضى
و شيخ طوسى ،يكى پس از ديگرى ،رياست حوزه بغداد را بر عهده داشتند .شيخ مفيد ،سيّد رضى و سيّد مرتضى ،از
اشخاصى بودند كه اثر چشمگيرى در گسترش علوم شيعى در اين حوزه داشتند.
مكانهاى مختلفى در اين شهر به عنوان مراكز آموزشى مورد استفاده قرار مىگرفت .دو مسجد براثا 1612و عتيقه ،از مراكز
تعليمى شيعه بودند كه مشايخ و طلّاب براى كسب علم بدان جا مىآمدند .خانه سيّد مرتضى (م  436ق) ،مدرسهاى علمى بود
 .)3 ( 1596أحسن التقاسيم فى معرفة االقاليم ،ص .126
 .)1 ( 1597اصحاب اجماع از شاگردان ائمه( ع) و هجده نفرند كه به« اصحاب اجماع» مشهورند .اين عدّه ،رواياتشان پذيرفته شده و مورد اعتماد است و اگر سند
روايت تا آنجايى كه اصحاب اجماع واقع شدهاند ،صحيح باشد ،واسطههاى بعدى بررسى نمىشود و روايت ،صحيح تلقّى مىشود.
 .)2 ( 1598رجال النجاشى ،ص  (433ش  ،)1164ص  (377ش  ،)1126ص  (84ش  ،)213ص  (93ش  )232و ص  (237ش .)631
 .)3 ( 1599رسالة أبى غالب الزرارى ،ص .177
 .)4 ( 1611رجال النجاشى ،ص  (389ش .)1149
 .)5 ( 1611همان ،ص  (393ش .)1151
 .)6 ( 1612تاريخ بغداد ،ج  ،8ص .17

كه طلّاب از هر سو به آنجا رو مىآوردند و به فراگيرى دانش مىپرداختند .سيّد مرتضى به شاگردان خود ،حقوق مرتّبى
مىپرداخت .حقوق ماهيانه ابو جعفر طوسى -كه از شاگردان خاصّ او بود -دوازده دينار بود.
همچنين ،جامع منصور ،جامع رصافه و جامع القصر در قسمت شرقى بغداد نيز محلّ تدريس علوم اهل سنّت بود.
ص322 :
ج) حوزه نجف
از ديگر مراكز تعليم انديشهها و علوم شيعى در عراق ،حوزه نجف بود .نجف در دوران آل بويه و قبل از نقل مكان شيخ
طوسى در سال  448ق ،بدانجا ،فعّاليت علمى اندكى داشت .عضد الدوله ديلمى ،هنگام زيارت مرقد على (ع) ،به فقهاى
ساكن در آنجا اموالى داد كه نشان مىدهد در آن مكان ،فقها حضور داشتند و به فعّاليت علمى مشغول بودند ،چنانكه نجاشى،
اجازه روايت كتاب احمد بوشنجى را در مرقد على (ع) در سال  411ق ،كسب كرده و با عدّهاى از علما ديدار كرده
است.
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با مهاجرت شيخ طوسى در سال  448هجرى از بغداد به نجف ،نشاط و تحرّك علمى در آنجا قوّت گرفت و مركز مهم علوم
شيعى شد .شيخ طوسى ،عمده دروسى را كه در كتاب األمالى براى دانشجويان امال كرده ،در نجف اشرف بوده است.
پس از رحلت شيخ طوسى ،هرچند فرزندش حسن بن محمّد ،فعّاليت بسيارى را در حفظ حيات علمى اين حوزه مبذول
داشت؛ امّا به مرور ،رونق علمى اين حوزه ،فروكش كرد و فعّاليتهاى علمى از نجف به حوزه حلّه منتقل شد.
حوزه علميه نجف ،مختصّ تعليم علوم شيعى بود و ديگر مذاهب در اين حوزه ،كرسى تدريس نداشتند و دروسى همچون:
فقه ،اصول فقه ،تفسير ،حديث ،علم رجال ،فلسفه ،كالم و صرف و نحو ،بالغت ،منطق ،رياضيات و حساب نيز در آن تدريس
شد.
از بزرگانى كه در اين حوزه به فعّاليت علمى پرداختند ،مىتوان علماى زير را نام برد:
شيخ طوسى (م  461ق) ،فاضل مقداد (م  826ق) ،محقّق ثانى (م  941ق) ،مقدّس اردبيلى (م  993ق) محمّد حسن نجفى،
صاحب جواهر الكالم (م  1266ق) ،شيخ مرتضى انصارى (م  1281ق) و محمّد كاظم خراسانى (م  1329ق).
د) حوزه حلّه

 .)1 ( 1613رجال النجاشى ،ص  (68ش .)165

مناطق ديگرى از سرزمين عراق نيز در بعضى مقاطع زمانى ،شاهد تشكيل حوزههايى براى تدريس و نشر علوم شيعه بوده
است .اين حوزهها هرچند به اهمّيت حوزه كوفه ،بغداد و نجف نرسيدند؛ امّا بههرحال ،در برههاى مورد توجّه علماى شيعه
قرار گرفتند .از جمله اين حوزهها ،حوزه حلّه بود .شكوفايى اين حوزه ،پس از سقوط بغداد توسط هالكو خان است.
ص323 :
در اين دوره تحرّك علمى بغداد و نجف به حلّه منتقل شد .از قرن ششم تا هشتم ،دانشمندان بسيارى از اين حوزه برخاستهاند
كه از جمله آنان ،ابن ادريس ،محقّق حلّى ،علّامه حلّى و فخر المحققين هستند .شيخ آقا بزرگ تهرانى ،نام  34تن از
دانشمندان حلّى قرن هفتم و  38تن از دانشمندان حلّى قرن هشتم را ذكر كرده است.

1614

 .7 -3حوزه ايران
الف) حوزه قم
قم ،از نخستين شهرهايى است كه مردم آن ،مذهب تشيّع را پذيرفتند و امامان شيعه ،بارها از اين سرزمين به نيكى ياد كردهاند.
اين شهر ،پايگاهى براى تشيّع و همواره ،شاهد حضور شاگردان ائمه (ع) بوده است .بنا بر آنچه كشّى آورده است ،نخستين
بار ،عمران بن عبد اهلل قمى و برادر او عيسى بن عبد اهلل اشعرى ،خدمت امام صادق (ع) رسيدند و راوى احاديثى از آن

حضرت شدند 1615.نجاشى نيز عيسى بن عبد اهلل اشعرى را از راويان امام ششم و هفتم دانسته و كتابى به عنوان مسائل للرضا
عليه السالم به او نسبت داده است.

1616

بنا بر آنچه شيخ طوسى در الرجال خود آورده است ،مجموع راويان شيعه در اصحاب امام باقر (ع) و امام صادق (ع) كه با
تعبير «قمى» مشخّص شدهاند ،از ده تن تجاوز نمى كنند ،حال آنكه از دوران امام هشتم به بعد ،بسيارى از راويان شيعه را
اهالى قم تشكيل مىدهند.
در بين راويان قمى ،خاندان اشعرى از مقام و موقعيت ويژهاى برخوردارند .اين خاندان ،از طريق تماس با امامان (ع) شيعه،
نقش مهمّى در گسترش فقه و حديث اهل بيت (ع) بر عهده گرفتند و موفّق شدند در اواخر قرن دوم ،حوزه درسى مستقلّى در
قم تشكيل دهند .در شرح حال تعدادى از آنها آمده كه در عصر خود ،شيخ حديث و رئيس حوزه بودهاند .در حدود پانزده
تن از اين خاندان ،در كار نشر حديث ائمه (ع) ،مشغول فعّاليت بودهاند .نجاشى ،از محمّد بن عيسى اشعرى ،با عنوان «شيخ
قميان» و «وجه اشاعره» ياد مىكند.

1617

 .)1 ( 1614شيخ آقا بزرگ تهرانى ،محمد محسن ،طبقات أعالم الشيعة ،ج  (3القرن السابع) ،ص 56؛ ج  (3القرن الثامن) ،ص .62
 .)2 ( 1615اختيار معرفة الرجال ،ص  (،333ش .)617
 .)3 ( 1616رجال النجاشى ،ص  (296ش .)815
 .)4 ( 1617همان ،ص  (338ش .)915

قم ،پس از كوفه در قرن سوم هجرى ،مركز نشر حديث اماميه گرديد .فشارهايى كه در عراق از سوى عبّاسيان به فقها و
علماى شيعه وارد مىشد ،از علل انتقال مدرسه علمى عراق به ايران بود .بزرگترين محدّثان و فقهاى شيعه اماميه پس از
غيبت كبرا ( 329ق) تا نيمه
ص324 :
اوّل قرن پنجم ،در شهر قم و رى زندگى مىكردند و كتب حديثى مهمّى تأليف كردند.
علمايى همچون كلينى (م  328ق) ،على بن حسين بن بابويه ،پدر شيخ صدوق (م  329ق) ،ابن قولويه (م  369ق) ،شيخ
صدوق (م  381ق) و محمّد بن حسن صفّار ،در اين قرن ،تالشهاى علمى بسيارى در قم به انجام رساندند.
عمده روايات كلينى در الكافى ،مأخوذ از مشايخ قم است كه اين خود ،نشان از اقامت طوالنى كلينى در اين شهر و بهرهگيرى
او از منابع آن حوزه ،خصوصا كتابخانه استادش على بن ابراهيم قمى دارد .حسن بن محمّد قمى (م  378ق) در كتاب تاريخ
قم 621 ،تن از مشاهير علماى اماميه را نام برده است.
در قرن پنجم و ششم (دوره سلجوقيان) ،قم ،مركزى بزرگ براى فقها و علماى شيعه بود و عدّهاى براى تحصيل به اين شهر
مىآمدند و مدارس پررونقى داشت .بنا بر نقل صاحب النقض ،قم در قرن ششم ،داراى مدارس دينى ،علما ،مدرّسان ،مفسّران
بزرگ و كتابخانههايى غنى از كتب فرقههاى مختلف بوده است .رازى ،نام چند مدرسه را در قم كه در زمان او داير بوده و
فقيهان و پيشوايان دينى در آن مىزيستهاند ،ذكر كرده است كه عبارتاند از :مدرسه سعد صلت ،مدرسه اثير الملك ،مدرسه
سيّد سعيد عزّ الدين مرتضى ،مدرسه سيّد زين الدين ،مدرسه ظهير الدين عبد العزيز ،مدرسه ابو الحسن كميج ،مدرسه شمس
الدين مرتضى ،مدرسه مرتضى كبير و مدرسهاى در جنب مرقد مطهّر فاطمه معصومه (س).

1618

حوزه حديثى قم با داشتن ويژگىهايى خاص ،از ديگر حوزههاى شيعى چون كوفه و بغداد و رى ،متمايز است .اهتمام شديد
بر حفظ و سالمت احاديث از آسيب خلط با احاديث ضعيف و غلوآميز ،مقابله با ناقالن اينگونه احاديث ،گرايش به
اخبار يگرى و پرهيز از دخالت مستقيم عقل در نقّادى و فهم شريعت و تكيه ويژه بر متون دينى ،برخورد با غاليان و ناقالن
احاديث غلوآميز ،از ويژگىهاى حوزه قم بوده است .اين حوزه شيعى در قرن سوم و اوايل قرن چهارم ،داراى سيطره علمى
مهمّى در حوزه جهان تشيّع بوده است ،به نحوى كه حسين بن روح نوبختى [سومين نايب حضرت حجّت (ع)] ،براى تعيين
ميزان صحّت احاديث كتاب التأديب ،آن را نزد محدّثان قم ارسال مىدارد و از آنان مىخواهد كه نظر خود را درباره احاديث
آن كتاب ،اظهار دارند و آنان نيز پس از بررسى اين كتاب ،همه آن را به جز يك مورد ،تأييد مىكنند.
ص325 :
 .)1 ( 1618النقض ،ص .164
 .)2 ( 1619طوسى ،الغيبة ،ص .391

1619

تعدادى از دانشمندان حوزه قم ،عبارتاند از:
آدم بن عبد اهلل قمى ،از اصحاب امام صادق (ع)
ابراهيم بن محمّد اشعرى ،از اصحاب امام كاظم (ع) و امام رضا (ع)
زكريا بن آدم قمى ،از اصحاب امام رضا (ع) (مدفون در قم)
على بن ابراهيم بن هاشم قمى ،صاحب تفسير القمى
على بن حسين بن موسى قمى ،پدر شيخ صدوق (م  329ق) (مدفون در قم)
محمّد بن على بن حسين بن بابويه (شيخ صدوق مدفون در رى)
جعفر بن محمّد بن قولويه (م  368ق) (مدفون در قم).
ب) حوزه رى
رى ،در حركت كاروان انديشه شيعى سهم بسزايى داشته است كه سبب آن ،وجود شمار بسيارى از علما و محدّثان در آن
است .در قرن دوم هجرى ،تعدادى از صحابيان امامان در اين شهر حضور داشتند ،چنانكه در كتاب مهاجران آل أبى طالب ،از
مهاجرت و اسكان  65تن از سادات و علويان در رى ياد شده است 1611،ضمن آنكه در اين منطقه ،فرقههاى مختلفى همچون
اهل سنّت ،اماميه و معتزله حضور داشته ،به فعّاليت علمى مشغول بودند كه تمام اين عوامل ،موجب نشاط در حوزه رى بود.
از زمان امام باقر (ع) ،همواره تعدادى از شاگردان ائمه (ع) در اين شهر زندگى مىكردهاند .حضور خاندان بابويه در اين شهر،
گرايشهاى شيعى را فزونى بخشيد.
از قرن دوم تا قرن چهارم ،دستكم  88تن از محدّثان و علماى امامى به نام «رازى» شناخته شدهاند .در ميان صحابيان
امامان ،علمايى از شهر رى به شرح زير به چشم مىخورند:
از صحابيان امام باقر (ع) ،يك نفر.
از صحابيان امام صادق (ع) ،ده نفر.
از صحابيان امام كاظم (ع) ،پنج نفر.
از صحابيان امام رضا (ع) ،يازده نفر.
 .)1 ( 1611ابن طباطبا ،ابو اسماعيل ابراهيم بن ناصر ،مهاجران آل أبى طالب ،ترجمه محمد رضا عطائى ،ص .231

از صحابيان امام جواد (ع) ،نه نفر.
ص326 :
از صحابيان امام هادى (ع) ،ده نفر.
از صحابيان امام عسكرى (ع) ،شش نفر.
در مجموع ،شهر رى با حدود پنجاه صحابى ،بعد از شهر قم -كه حدود  141صحابى داشته -باالترين ارتباط و پيوند را با

ائمه (ع) در سرزمين شرقى خالفت ،دارا بوده است 1611.عبد الجليل رازى ،تعداد پانزده مدرسه شيعى را در رى نام مىبرد

1612

مىبرد 1612كه نشان از فعّاليت آموزشى علماى شيعى در قرن ششم در رى دارد.

در حوزه رى ،برخالف قم كه يكدست شيعى بود ،درگيرى شيعيان با اهل سنّت ،موجب آن گرديد كه شيعيان ،به دنبال مسائل
عقلى فراونى بروند .با اين همه ،نقش عقل در مقوالت فقهى و كالمى ،جاى خود را بهطور گسترده در اين حوزه باز نكرد .از
اينرو ،در تقسيم بندىهايى كه صورت مى گيرد ،معموال از حوزه رى در كنار قم و با گرايش حديثى ياد مىشود.
 .8اختالف روش حوزههاى ايران و عراق
اختالفاتى ميان دانشمندان حوزه هاى شيعى ايران و عراق وجود داشت كه ريشه اين اختالفات ،بازگشت به عقايد و چگونگى
استنباط و نيز شيوه پژوهش بود .اين اختالفات ،در بين سران حوزههاى قم ،كوفه و بغداد به چشم مىخورد؛ چنانكه اختالف
شيخ صدوق و شيخ مفيد در زمينه عقايد كالمى ،موجب گرديد تا شيخ مفيد ،از پايگاه بغداد با نوشتن شرحى بر عقايد
صدوق ،در واقع ،ردّيهاى بر معتقدات محدّثان قم بنويسد.
از نظر سبك و شيوه فنّى و معيار پذيرش روايات ،حوزه قم ،سختگيرى و شدّت عمل بيشترى معمول مىداشت .احمد بن
محمّد بن عيسى اشعرى ،رئيس حوزه قم در عصر خويش ،روايات يونس بن عبد الرحمان و حسن بن محبوب را كه از
مشايخ بغداد و كوفه بودند ،تحريم كرده بود؛ زيرا آن دو در نقل حديث ،سماع مستقيم را شرط نمىدانستند؛ بلكه به نقل

رواياتى اقدام مىكردند كه شخصا در مورد آن ،سماع و قرائتى نداشتند 1613.مشايخ قم ،احمد بن محمّد بن خالد برقى را مورد
طعن قرار داده ،از قم اخراج كردند؛ زيرا او
ص327 :

 .)1 ( 1611حاجى تقى ،محمد «،محدّثان و علماى امامى رى تا پايان قرن چهارم» ،فصلنامه علوم حديث ،ش  ،12ص .126
 .)2 ( 1612النقض ،ص .47
 .)3 ( 1613اختيار معرفة الرجال ،ص  (493ش  )945و ص  (512ش )989؛ رجال النجاشى ،ص  (82ش .)198

اهمّيت نمىداد كه از چه كسى نقل روايت مىكند.

1614

اين اختالفات ،موجب شده بود تا بخشى از مواريث شيعه كه نزد شاگردان امام باقر (ع) و امام صادق (ع) بود ،در حوزه قم،
مهجور بماند .البته با آمدن ابراهيم بن هاشم كوفى به قم و سكونتش در آنجا ،اين رفتار قميان اندكى تعديل شد .او اوّلين
استادى است كه بعد از بهره گيرى از حديث اهل كوفه ،بغداد ،بصره ،رى و نيشابور ،به قم آمد و حديث كوفيان را در قم،
منتشر نمود.

1615

از نظر فقهى نيز در سده سوم هجرى ،جوّ اجتهادستيزى بر حوزه قم ،غالب بود .در دوران پس از ائمه تا اواخر قرن چهارم
هجرى ،گرايش غالب در ميان فقها ،روح اخباريگرى بود .اين دسته از فقها ،ميانهاى با اجتهاد و كوشش فكرى براساس
استنباط و تعقّل نداشتند و طرفدار محض احاديث بودند .اين دسته ،از نوشتن مطالب فقهى با عباراتى جز نصّ عبارات
روايات مذهبى ،هراس داشتند.
نوشتههاى فقهى اين گروه ،مجموعهاى از متون روايات بود كه به ترتيب موضوعى دستهبندى شده بود .مركز علمى قم كه در
آن هنگام ،بزرگترين و مهمترين مجمع علمى شيعه بود ،بهطور كامل ،در اختيار اين مكتب قرار داشت .در اين حوزه ،متون
روايات ،عينا به عنوان حكم قابل عمل ،در اختيار فتواجويان قرار مىگرفت و تنها به مسائلى اقتصار مىشد كه متون ،متعرّض
آنها شدهاند و در آنها احتجاجات عقلى وجود ندارد .كتب فقهى اين دوره ،فروعى است كه در روايات وارد شده است ،با
همان مضامين و غالبا با همان تعبيرات .در اينگونه آثار -كه از برجستهترين نمونههاى بر جاى مانده آن مىتوان الشرائع
على بن بابويه و كتاب من ال يحضره الفقيه صدوق را نام برد ،افزودهها و برداشتهايى از مؤلّفان ،به ندرت ديده مىشد .حتّى
شيخ صدوق ،در تبيين اين مواضع ،گام را از نفى اجتهاد ،فراتر نهاده ،هرگونه گذار از متون روايات و اقدام به استنباط و
استخراج فقهى را به نقد گرفته است.
در قرن چهارم در حوزههاى فقه اماميه در عراق ،فقيهان متكلّمى همچون ابن ابى عقيل عمّانى حضور داشتند .شيوه فقهى ابن
عقيل را مىتوان به شيوه متكلمان معتزلى نزديك دانست .در نيمه دوم سده چهارم هجرى ،در حوزه عراق ،شخصيت بزرگى
همچون ابن
ص328 :
جنيد اسكافى حضور داشت كه با روشى نزديك به روش اصحاب رأى ،به صراحت ،به حجّيت قياس باور داشت و در
اينباره ،آثارى نيز تأليف كرد .از همفكران شناخته شده ابن جنيد در عراق ،البته در دورههاى بعد ،شريف رضى (م  416ق)
است كه در آثار خود ،اجتهاد رأى و قياس را با سبكى نزديك به ابن جنيد ،بيان كرده است .دو دهه پايانى سده چهارم
هجرى بايد نقطه عطفى در تاريخ فقه امامى دانست .با ظهور شيخ مفيد و پس از او سيّد مرتضى ،دو فقيه متكلّم ،حركتى در
 .)1 ( 1614ابن غضائرى ،احمد بن حسين ،رجال ابن الغضائرى ،ج  ،1ص 138؛ رجال ابن داوود ،ص  (421ش .)36
 .)2 ( 1615رجال النجاشى ،ص  (16ش )18؛ الفهرست ،طوسى ،ص  (12ش .)6

عراق براى تدوين فقه امامى و نظام دادن به مبانى آن صورت پذيرفت كه در مبانى ،ادامه حركت متكلّمان پيشين بود .با
وجود تفاوت نسبىاى كه ميان آموزشهاى فقهى اين دو تن وجود داشت ،هر دو بهطور آشكار ،با فقه ،برخوردى تحليلى و
نظرى داشتند .فقه آنان بر پايه نفى حجّيت خبر واحد ،بنا شده بود و مضمون اخبار آحاد ،صرفا در صورتى پذيرفته مىشد كه
با قراين خارجى تأييد گردد.
مكتب اخباريگرى قم در اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم ،با كوشش و تالش شيخ مفيد و شاگردش شريف مرتضى از
بين رفت .حمالت شيخ مفيد و سيّد مرتضى و ديگر متكلّمان شيعى عراق ،به زوال و انقراض مكتب اهل حديث انجاميد .اين
روش فقهى (اجتهاد)  ،بر قواعد كلّى قرآنى و احاديث مسلّم و مشهور ،استوار بود و رواياتى كه صحّت انتساب آنها قطعى نبود
(اخبار آحاد) ،بىاعتبار بود و به جاى آن ،بر نظريات مشهور و متداول ميان شيعه (اجماع) ،تكيه مىشد .مشخّصه اصلى
مكتب متكلّمان ،تأكيد آنان بر عدم اعتبار احاديث به خودى خود بود .سه چهره ممتاز اين مكتب ،شيخ مفيد (م  413ق)،
شريف مرتضى (م  436ق) ،ابو الصالح حلبى (م  447ق) هستند.
مكتب فقهى شيخ طوسى (م  461ق) نيز كه در حوزه عراق فعّاليت داشت ،تركيبى از مكتب متكلّمان و اهل حديث بود .فقه
شيعه در مكتب شيخ الطائفه ،از ميراث فرهنگى ،فقهى اهل سنّت ،استفاده فراوان برد .شالوده دو كتاب المبسوط و الخالف ،بر
پايه فقه سنّى است و فقه شيعه در اين دو كتاب ،حاشيهاى بر فقه اهل سنّت است .مكتب شيخ طوسى ،تا سه قرن بر جامعه
حقوقى و محيط علمى شيعه ،حكمفرما بود .فقه امامى در سده ششم هجرى ،مرهون تالشهاى شخصيتهاى نقّادى چون ابن
ادريس از حوزه حلّه بود .كتاب السرائر وى -كه تصويرى روشن از اين تقليدستيزى است -نشان مىدهد كه اين جريان ناقد،
در روشهاى خود ،تا حدّى به روشهاى متكلّمان پيش از شيخ طوسى ،بازگشت داشته است.
ص329 :
فصل دوم پيشوايان و انديشمندان شيعى و آثار آنان
 .1پيشوايان معصوم (ع)
وظيفه اصلىاى كه ائمه (ع) با توجّه به آن ،حركتها و فعّاليتهاى خود را تنظيم مىكردند ،حفظ و بيان مسيرى بود كه پيامبر
(ص) بنيان نهاده بود .شيوه امامان ،خصوصا پس از امام حسين (ع) ،تغيير جامعه به صورت آرام و با روشهاى غيرانقالبى بود.
اين شيوه ،هرچند براى تأثيرگذارى ،نياز به زمان داشت ،امّا اثرى عميق را با خود به همراه داشت .در اين شيوه ،بيان
انحرافات فكرى و ناهنجارىهاى فرهنگى و تبيين شريعت الهى ،اصلى ثابت بود .فعّاليت ائمه (ع) پس از حادثه كربال ،بهطور
عمده ،رنگ و بوى فرهنگى داشت .از اين پس ،ائمه (ع) ،بهطور مستقيم در مسائل و درگيرىهاى سياسى وارد نشده ،تالش
محسوسى براى كسب قدرت سياسى انجام ندادند و ايفاى رسالت خود را در قالب نهضت فرهنگى به انجام مىرساندند.
سياست ائمه (ع) از اينپس ،دورى از حاكمان سياسى و پيمودن راه مسالمتآميز با آنان و پرداختن به مسائل فرهنگى امّت
اسالمى بود .آنان ،به هيچ وجه در شرايط عادى پيشنهادهاى حكومت براى همكارى را نپذيرفتند؛ زيرا اين كار ،موجب
مشروعيت بخشيدن به اعمال حاكمان بود.

از سوى ديگر ،علم ائمه (ع)  ،علم مخصوصى بود كه از گونه علوم بشرى نبود؛ زيرا آنان نيز همچون پيامبر (ص) ،نه به مكتبى
رفتند و نه نزد معلّمى شاگردى كردند و نه از هيچ راوىاى روايتى نقل كردند 1616.آنان ،در ميان چهرههاى فرهنگى عصر

خود ،چهره شاخص فرهنگى به حساب مىآمدند ،چنانكه مراجعات زهرى (از فقهاى مشهور) به امام سجّاد (ع) ،نشان از
اهمّيت و موقعيت علمى امام مىكند .همچنين است وضعيت امام باقر (ع) و امام صادق (ع) ،كه تعاريف بسيارى از سطح
دانش اين بزرگواران در زبان ديگر علما ،همچون ابو حنيفه ،آمده است.
مطالب اين گفتار ،در دو قسمت آثار ائمه و روايات آنان ،عرضه مىشود.
ص331 :
 .1 -1آثار ائمه (ع)
نوشتن كتاب ،هرچند پس از قرن اوّل هجرى رواج يافت ،اما در قرن اوّل هجرى نيز گزارشهايى از مكتوبات ،در منابع
تاريخى يافت مىشود .اين نوشتهها در زمينه انساب و بعضى موضوعات تاريخى و سيره پيامبر (ص) است .هيچيك از اين
نوع كتابها باقى نمانده؛ امّا اطّالعاتى از آنها را مىتوان در مجموعههاى كتابشناسى و كتابهاى مكتوبى كه از آنها بهره بردهاند
(همچون السيره ابن اسحاق و مغازى واقدى) يافت.
در كتب رجال ،گزارشهايى درباره آثارى كه به يكى از ائمه (ع) مىرسد ،به چشم مىخورد كه احتماال نوشته خود ائمه و يا

امالى آنان بوده است .از اين آثار ،بيشتر با عنوان «نسخة» نام برده مىشود 1617.البته بيشتر كتابهايى كه از امامان دانسته شده
و يا منسوب به آنان است ،توسط صحابيان ايشان ،گردآورى شده است و آنان به دست خود تأليف نكردهاند؛ بلكه به عادت
معهود آن عصر ،اين كتب ،غالبا امال و يا بازنوشت بعدى مجالس ايشان است؛ همچنانكه از تمام معصومان (ع) ،بدون استثنا،
جمالت حكمتآميز ،خطبهها و نامههاى بسيارى باقى مانده است.
تعدادى از آثار منسوب به ائمه (ع) ،به شرح زير است:
الف) آثار منسوب به امام على (ع)
 جمع القرآن و تأويله .اين اثر ،جمعآورى قرآن توسط على (ع) براساس ترتيب نزول و بيان شأن نزول و اختصاصاتديگرى ،همچون اضافات تفسيرى و ذكر ناسخ و منسوخ ،بوده است .وجود تفاوتهاى مصحف على (ع) با ديگر مصاحف،
مسلّم است؛ امّا در وجود داشتن عينى آن تا به امروز ،ترديدهاى جدّى وجود دارد.

 .)1 ( 1616مناقب آل أبى طالب ،ج  ،1ص .313
 .)1 ( 1617رجال النجاشى ،ص  355 ،282 ،229 ،228 ،227 ،224و  (...ش  951 ،751 ،616 ،612 ،599 ،586و .)...

 صحيفه على .اين كتاب ،نخستين كتابى است كه در زمينه روايت و حديث ،تدوين گرديد و كتابى بود كه به امالى رسولخدا و به خطّ على (ع) به رشته تحرير درآمد و به آن« ،صحيفه» يا «جامعه» مىگفتند .درباره اين كتاب ،تعابيرى همچون:
جامعه ،جفر ،صحيفه و كتاب الفرائض ،توسط امامان (ع) به كار رفته است .در روايات آمده كه امام باقر (ع) ،براى پاسخ دادن

به مسئلهاى ،به «كتاب على (ع)» مراجعه كرده و از روى آن ،پاسخ گفته است 1618.در
ص331 :

مورد ديگر ،زيد بن على ،سبب توانايى علمى ائمه (ع) براى پاسخگويى به هر سؤالى را در اختيار داشتن كتاب على (ع)

مىداند 1619،چنانكه امام صادق (ع) ،اين كتاب را جامع تمام مسائل حالل و حرام ،ذكر مىكند 1621.از روايات ديگرى
برمى آيد كه زراره و محمّد بن مسلم ،اين كتاب را ديده و بخش مربوط به ارث آن را خواندهاند.

1621

در منابع حديثى اهل سنّت نيز به صحيفه على (ع) اشاره شده است .در صحيح البخارى ،در مواردى به اين كتاب ،اشاره شده
و محتواى كتاب را مسائلى درباره ديات ،شرايط آزادى اسير و عدم قتل مسلمان در برابر كافر ذكر كرده است.

1622

از روايات چنين برمىآيد كه امام على (ع) ،دو كتاب داشته است :صحيفه كوچكى بوده كه در دستگيره شمشير ،جاى
مى گرفته و شامل مجموعه احكامى درباره مسائل ديات و احكام آزادى اسيران بوده است ،و كتاب حجيم ديگرى نيز داشته
كه به توارث ،در اختيار ائمه بعدى بوده و از آن ،استفاده مىكردهاند.

1623

 نهج البالغة .اين كتاب ،توسط شريف رضى (م  416ق) گردآورى شده و مجموعهاى از خطبهها ،نامهها و سخنان كوتاهعلى (ع) است .نهج البالغة ،شامل  241خطبه 79 ،نامه 481 ،كالم از سخنان كوتاه آن حضرت است كه بيشتر موارد آن در
ايّام خالفت و زمامدارى ،در مجامع گوناگون اجتماعى ،سياسى و نظامى ايراد گرديده است .خطبههاى على (ع) ،مورد توجّه
ياران حضرت قرار گرفته و در ضبط اين سخنان ،گامهايى برداشتند ،به گونهاى كه در همان قرن اوّل ،عدّهاى به عنوان
گردآورندگان خطبههاى على (ع) شناخته شدند .شيخ طوسى ،در شرححال زيد بن وهب (م  96ق) ،براى وى كتابى با عنوان

 .)2 ( 1618همان ،ص  (361ش .)966
 .)1 ( 1619اختيار معرفة الرجال ،ص  (376ش .)716
 .)2 ( 1621الكافى ،ج  ،1ص .242
 .)3 ( 1621همان ،ج  ،7ص .94
 .)4 ( 1622بخارى ،محمد بن اسماعيل ،صحيح البخارى ،ج  ،1ص  36و ج  ،2ص  221و ج  ،4ص  ،67ج  ،8ص  45و .48
 .)5 ( 1623براى اطالع بيشتر از اختالف عناوين كتابهايى همچون جفر ،جامعه ،كتاب الفرائض با كتاب يا صحيفه على( ع) يا يكىبودن همه اين عناوين به كتاب
حسين مدرسى مراجعه شود .منقوالت و توضيحاتى كه از صحيفه فاطمه( س) در منابع وجود دارد ،مطابق با توضيحاتى است كه درباره كتاب على( ع) به چشم
مىخورد ،مدرسى ،حسين ،ميراث مكتوب شيعه ،ص .22

خطبههاى امير المؤمنين بر منابر و در اعياد ،نام مىبرد 1624.نجاشى نيز در شرححال مسعدة بن صدقه ،از اصحاب امام صادق
(ع) ،يادآور شده كه او كتاب خطب أمير المؤمنين را تأليف كرده است.

1625

پيش از سيّد رضى ،بنا بر منابع مكتوب ،همچون الفهرست طوسى و رجال النجاشى و
ص332 :
الذريعة ،دستكم ،ده تن كتابهايى با عنوان «خطب أمير المؤمنين» داشتهاند.

1626

همچنين ،پيش از نهج البالغة در بعضى منابع ،بخشهايى از سخنان ،خطبهها ،نامهها و سخنان كوتاه آن حضرت ،آمده است .از
جمله اين كتب ،مىتوان به موارد زير اشاره كرد:
كتاب [وقعة] صفّين نصر بن مزاحم ،كتاب الغارات ثقفى ،أخبار الطوال ،تاريخ اليعقوبى ،تاريخ الطبرى ،أنساب األشراف،
الطبقات الكبرى ،مروّج الذهب  ،...الكافى كلينى و اإلرشاد شيخ مفيد.
بعد از آن ،سيّد رضى (م  416ق) به گردآورى خطبهها و نامهها و سخنان كوتاه امام پرداخت .او درصدد جمعآورى همه
سخنان آن حضرت نبود؛ بلكه سخنانى را كه از حيث فصاحت و بالغت ،ممتازتر از ساير سخنان وى تشخيص مىداد ،در
مجموعهاى گرد آورد.
اين مجموعه ،منتخباتى از بليغترين سخنان على (ع) است .بدين سبب ،پس از سيّد رضى ،دانشمندان ،در مقام تكميل كار او
كتبى با عنوان متمّم و يا مستدرك نهج البالغة پرداختند.
هشت نمونه از اين تأليفات ،در مصادر نهج البالغه و أسانيده آمده است.

1627

سيّد رضى ،جز در شانزده مورد ،مآخذ خود را ذكر نكرده و كتاب ،برخالف اكثر تصانيف حديثى از سند متّصل از مؤلّف كتاب
تا معصوم ،برخوردار نيست .همين موضوع ،موجب تشكيك در صحّت انتساب بعضى خطبههاى نهج البالغة به على (ع) شده
است .امّا از آنجا كه بسيارى از خطبهها و رسائل نهج البالغة در منابع ،قبل از سيّد رضى ،با سند متّصل ،قابل شناسايى است،
مشكل چندانى ندارد .احتماال سيّد رضى ،از آن جهت كه محتواى نهج البالغة ،مجموعهاى اخالقى ،سياسى و اجتماعى بوده،
سعى در مستندنويسى نكرده است؛ زيرا اهتمام علما در مستندنويسى ،عمدتا در حوزه احكام و تكاليف بوده است.

 .)6 ( 1624الفهرست ،طوسى ،ص  (،72ش .)291
 .)7 ( 1625رجال النجاشى ،ص  (415ش .)1118
 .)1 ( 1626الذريعة الى تصانيف الشيعه ،ج  ،7ص .187
 .)2 ( 1627حسينى ،عبد الزهراء ،مصادر نهج البالغة و أسانيده ،ج  ،1ص .212

در نتيجه ،تال شهايى كه بعد از سيّد رضى در مستند كردن نهج البالغة شده است ،تاكنون براى  141خطبه از  241خطبه62 ،
نامه و فرمان از  79نامه و  341حكمت و سخن كوتاه از  489مورد ،سند و مأخذى از مصادر شيعه و اهل سنّت به دست
آمده است.

1628

نهج البالغة از زمان گردآورى ،همواره مورد توجّه دانشمندان قرار گرفته ،به گونهاى كه
ص333 :
آقا بزرگ ،نزديك به يكصد و پنجاه كتاب به عنوان شرح نهج البالغة معرّفى كرده است 1629.از ميان اين شروح ،شرح ابن ابى
الحديد معتزلى از علماى اهل سنّت ،و شرح ابن ميثم بحرانى ،از شيعيان ،از موقعيت ممتازترى برخوردارند.
تعداد ديگرى از دانشمندان نيز به جمعآورى سخنان كوتاه آن حضرت اقدام كردهاند .از جمله آنها جاحظ است كه كتاب مئة
كلمة ،جمعآورى اوست (اين كتاب ،چاپ شده است).
همچنين ،غرر الحكم و درر الكلم نيز توسط عبد الواحد آمدى (م  511ق) جمعآورى شده است كه شرح فارسى آن ،توسط
آقا جمال خوانسارى انجام گرفته است (اين كتاب نيز چاپ شده است).
ب) آثار منسوب به امام سجّاد (ع)
كتب و آثار آن حضرت ،عبارتاند از:
صحيفه سجاديه .اين كتاب ،شامل دعاهايى است كه امام براى فرزندان خود ،زيد و محمّد باقر (ع) ،امال كرده و اسناد صحيفه
نيز به آن دو منتهى مىشود .شيخ طوسى و نجاشى كه متكفّل بر شمارى از مواريث شيعه بودهاند ،در كتب خود ،از صحيفه ياد

كردهاند 1631.آقا بزرگ ،از پنجاه شرح براى صحيفه ياد مىكند كه همه از قرن يازدهم به بعد ،نگاشته شدهاند.

1631

فصاحت و بالغت صحيفه ،به همراه مضامين عالى اخالقى ،عرفانى و تربيتى آن موجب شده كه از آن به «زبور آل محمّد
(ص)» ياد شود .اين كتاب ،شامل  54دعاست كه براى پااليش اخالقى و روحى انسانها برنامهاى بسيار كارساز است .امام،
در ضمن اين ادعيه ،در سه قلمرو فرد ،خانواده و اجتماع ،به تبيين معارف اسالمى پرداخته و بهترين برنامه را براى مقابله با
 .)3 ( 1628تعدادى از كتابها كه به همين منظور تدوين شده ،به شرح زير است:
مدارك نهج البالغة ،اثر شيخ هادى آل كاشف الغطاء؛ استناد نهج البالغة ،اثر امتياز عليخان عرشى؛ مصادر نهج البالغة و أسانيده ،از عبد الزهراء خطيب حسينى؛
پژوهشى در اسناد و مدارك نهج البالغة ،از سيّد محمّد مهدى جعفرى؛ مدارك نهج البالغة ،از رضا استادى؛ نهج السعادة فى مستدرك نهج البالغه ،از محمد باقر
محمودى.
 .)1 ( 1629مصادر نهج البالغة و أسانيده ،ج  ،1ص .267
 .)2 ( 1631رجال النجاشى ،ص  (427ش )1144؛ الفهرست ،طوسى ،ص .477
 .)3 ( 1631الذريعة الى تصانيف الشيعه ،ج  ،13ص .345

فساد اجتماعى و اخالقى كه در اثر حكومت امويان ،دامنگير جامعه مسلمانان شده بود ،عرضه كرده است .دعاها در
موضوعاتى همچون :طلب توبه ،براى نگهبانان مرزها ،طلب روزى ،مكارم اخالق ،وداع ماه رمضان ،روز عرفه و مناسبتها و
موضوعات ديگر است.
صحيفه سجاديه ،مورد عنايت امام باقر (ع) ،زيد بن على و امام صادق (ع) بوده و از آن ،نسخهاى داشتهاند .مسعده ،يكى از
ياران امام صادق (ع) ،از او مىخواهد به او دعايى
ص334 :
آموزش دهد كه در مواقع مهم ،آن را بخواند .امام صادق (ع) ،كتابى قديمى به او مىدهد كه از آن نسخه بردارد و مىفرمايد:
«اين ،دعاى جدّم على بن حسين (ع) است».

1632

صحيفه سجاديه ،شروح بسيارى دارد كه بهترين آنها رياض السالكين سيّد عليخان شيرازى است .همچنين ،ترجمههاى
متعدّدى به زبان فارسى دارد كه از جمله آنها ترجمه ابو الحسن شعرانى ،جواد فاضل و فيض االسالم و سيّد جعفر شهيدى
است.
رساله حقوق .متن اين رساله در تحف العقول ابن شعبه (م  381ق) و الخصال شيخ صدوق (م  382ق) آمده است .نجاشى (م
 451ق) ،از اين رساله در كتاب خود ،نام برده است.

1633

موضوع رساله ،بيان وظايف و تكاليف و حقوق انسان در عرصههاى گوناگون زندگى است .در اين رساله 51 ،حق ذكر شده
و به حقوقى همچون :حقّ خدا ،حقّ اعضا و جوارح ،حقّ نماز و روزه ،حقّ معلّم و رعيّت ،حقّ پدر و مادر و همسر و فرزند،
حقّ همسايه و دوست ،حق همكيشان و اهل ذمّه و ديگر حقوق ،پرداخته شده است.
ج) آثار منسوب به امام باقر (ع)
تفسير .ابن نديم در الفهرست ،كتاب تفسيرى را به امام نسبت داده كه ابو الجارود زياد بن منذر ،از آن حضرت ،روايت كرده
است.

1634

د) آثار منسوب به امام صادق (ع)

 .)1 ( 1632األمالى ،طوسى ،ص .15
 .)2 ( 1633رجال النجاشى ،ص  (116ش .)296
 .)3 ( 1634الفهرست ،ابن نديم ،ج .36

توحيد مفضّل .روايتگر اين كتاب ،مفضّل بن عمر جعفى است كه به صورت امال ،كتاب را از امام صادق (ع) نقل كرده است.

نجاشى در رجال خود آن را كتاب «فكّر (انديشه كن)» ناميده است 1635.موضوع كتاب ،درباره اثبات خداوند و ردّ دهريان و

شگفتىهاى آفرينش است .اين كتاب ،هرچند به صورت مرسل و بدون سند متّصل ،نقل شده است؛ امّا چون محتواى آن،
مربوط به احكام عبادى نيست ،از سوى دانشمندان ،پذيرفته شده است (اين كتاب ،به چاپ رسيده است).
اهليلجه .رسالهاى است از امام صادق (ع) در ردّ ملحدان و احتجاج بر آنها .راوى اين كتاب نيز مفضّل بن عمر جعفى
است.

1636

ص335 :
رسالة عبد اهلل نجاشى .نامهاى است از امام به حاكم اهواز .نجاشى فهرستنگار ،اين رساله را تنها تصنيف امام صادق (ع) ذكر

مىكند 1637.مى توان نظر نجاشى را چنين توجيه كرد كه اين رساله ،تنها اثرى است كه به دست خود امام صادق (ع) ،تدوين
شده است؛ امّا آثار ديگر ،امال و يا جمعآورى است.
كتاب اإلمامة .ابن نديم ،آن را در الفهرست خود ،ذكر كرده است.

1638

كتاب الفضائل .ابن نديم آن را در الفهرست خود ،ذكر كرده است.

1639

رسالهاى در احكام و مسائل شرعى و رسالهاى در غنايم و خمس .در تحف العقول ،از آنها ياد شده است.

1641

رساله آن حضرت به يارانش .امام از اصحابش خواسته اين رساله را مباحثه و بدان ،عمل كنند .كلينى ،اين رساله را در آغاز
روضه الكافى آورده است.

1641

رسالههاى ديگرى نيز از امام صادق (ع) موجود است كه در تحف العقول ،الفهرست ابن نديم و كشف الظنون به آنها اشاره
شده است.
مصباح الشريعة .موضوع اين كتاب ،بررسى آداب و معارف و اخالق و سنن مذهب شيعه جعفرى است .اين كتاب ،منسوب به
امام است و از سوى علماى شيعه ،به دليل اشكاالت موجود در سند كتاب و محتواى آن ،مورد ترديد قرار گرفته است.
 .)4 ( 1635رجال النجاشى ،ص  (416ش .)1112
 .)5 ( 1636الذريعة الى تصانيف الشيعه ،ج  ،2ص .484
 .)1 ( 1637رجال النجاشى ،ص  (111ش .)253
 .)2 ( 1638الفهرست ،ابن نديم ،ص .198
 .)3 ( 1639همان.
 .)4 ( 1641تحف العقول ،ص .331
 .)5 ( 1641الكافى ،ج  ،8ص .2

عبارات كتاب با فرهنگ صوفيه تطابق دارد و در آن ،مصطلحات صوفيه و مشايخ آنان (همچون ربيع بن خثيم) ،يافت مىشود
كه نشان از تأليف كتاب توسّط يكى از متصوّفه دارد.
ه) آثار منسوب به امام كاظم (ع)
وصيّت امام به هشام بن حكم .رساله اى بلند در بيست صفحه است و در آن ،امام صفات عقل را برشمرده است .اين رساله در
تحف العقول ،مندرج است.

1642

و) آثار منسوب به امام رضا (ع)
تعدادى از تأليفات امام (ع) ،به صورت امال به شرح زير است:
ص336 :
طبّ الرضا (ع) يا الرسالة المذهّبه 1643.امام رضا (ع)  ،اين كتاب را كه درباره صحّت مزاج و راهنمايى او به غذاهاست ،براى
مأمون نوشته و شامل اطّالعاتى درباره بدن انسان و دستورهايى در بهداشت فردى و عمومى است.
مجلسى در جلد چهارم بحار األنوار ،تمام اين رساله را آورده است .همچنين ،اين رساله كه در حدود سى صفحه است ،در
مجموعه آثار كنگره امام رضا (ع) به چاپ رسيده است.

1644

صحيفة الرضا (ع) .اين كتاب ،دربردارنده تعداد  214روايت از سخنان امام رضا (ع) است كه چون در نقل احاديث ،امام،
اسناد آن را از طريق پدران خود تا پيامبر (ص) ادامه داده ،به السلسلة الذهبية نيز مشهور است .احاديث اين كتاب ،در
موضوع توحيد ،عبادات ،احكام ،تفسير ،فضايل پيامبر (ص) و اهل بيت (ع) آن حضرت است .همچنين ،درباره اخالق ،آداب
خوردنىها و طب ،مطالبى دربر دارد .اين كتاب ،كه يكى از اصول چهارصدگانه اوّليه و از منابع كتابهايى همچون التوحيد
صدوق و عيون أخبار الرضا (ع) شمرده مىشود ،از طريق هشتاد سند مختلف ،نقل شده و به دست ما رسيده است.

1645

فقه الرضا (ع) .در انتساب اين كتاب به امام ،ترديد شده است .محقّقان معتقدند اكثر عبارات كتاب با عبارات كتاب الشرائع
على بن بابويه ،تشابه و توافق دارد .سيّد حسن صدر ،معتقد است اين كتاب ،همان التكليف شلمغانى است .علّامه مجلسى در

 .)6 ( 1642تحف العقول ،ص .383
 .)1 ( 1643معروف به الرسالة الذهبية.
 .)2 ( 1644تحقيق نسخه را محمّد مهدى نجف انجام داده است( ر .ك :مجموعه آثار كنگره امام رضا( ع) ،ص .)357
 .)3 ( 1645ر .ك :مقدمه كتاب صحيفة اإلمام الرضا( ع) ،تحقيق مدرسة االمام المهدى( ع) ،ص .43

بحار األنوار ،از اين كتاب استفاده كرده و به آن ،استناد كرده است .محقّقان ،مجهول بودن هزار ساله آن و يافت نشدن هيچ
اشاره از آن ،حتّى به صورت نام در مي ان اصحاب ائمه را دليل بر عدم صحّت انتساب آن به امام مىدانند.

1646

ز) آثار منسوب به امام هادى (ع)
رسالههايى از امام هادى (ع) باقى مانده است كه دو مورد آنها در كتاب تحف العقول ذكر شده است 1647.همچنين ،رسالهاى
نيز در مناقب ابن شهر آشوب براى آن حضرت ،ذكر شده است.

1648

ص337 :
ح) آثار منسوب به امام حسن عسكرى (ع)
التفسير المنسوب إلى اإلمام العسكرى .اين تفسير كه شامل تفسير سوره حمد و بقره ،به همراه رواياتى در مقام و منزلت اهل
بيت (ع) است ،منسوب به امام حسن عسكرى (ع) است.
كتاب ،از جهت سند و اشتمال بر نقل معجزاتى غيرقابل قبول كه در منابع ديگر از آن اثرى نيست و آوردن وقايع خالف
تاريخ همچون حبس مختار توسط حجّاج و يا حضور سعد بن ابى وقّاص در فتح نهاوند ،مورد ترديد علما قرار گرفته و
صحّت انتساب آن ،تأييد نشده است ،ضمن آنكه هيچ نقلى از اين كتاب در دو تفسير شيعى تفسير القمى و تفسير العياشى كه
در همان عصر نگاشته شده ،يافت نمىشود .قاعدتا اگر اين كتاب از امام بود ،در آن دو تفسير بايد مورد استفاده قرار
مىگرفت.

1649

رسالهاى در بيان مسائل حرام و حالل .ابن شهر آشوب ،اين رساله را در مناقب ،آورده است.

1651

 .1 -2روايات ائمه (ع)
در اين مجال ،تعداد روايات باقىمانده از ائمه (ع) را كه از كتب اربعه شيعه استخراج شده ،عرضه مىكنيم .البته اين ارقام،
شامل تمام احاديث ائمه (ع) نيست؛ زيرا در كتب اربعه ،بيشتر احاديث فقهى جمعآورى شده است .احاديث ديگرى از ائمه

 .)4 ( 1646تحقيقى پيرامون كتاب فقه الرضا( ع) ،ص .361
 .)5 ( 1647تحف العقول ،ص .458
 .)6 ( 1648مناقب آل أبى طالب ،ج  ،4ص .435
 .)1 ( 1649محمّد جواد بالغى ،رسالهاى در ردّ انتساب كتاب به امام عسكرى( ع) نوشته است .همچنين رضا استادى در مقالهاى اقوال مخالفان و موافقان را در اين
باب جمع كرده است( استادى ،رضا ،الرسائل األربعة عشر ،ص  162و .)187
 .)2 ( 1651مناقب آل أبى طالب ،ج  ،4ص .457

(ع) در كتابهايى همچون كتابهاى شيخ صدوق ،وجود دارد كه به كتب اربعه ،راه نيافته است .تعداد روايات منقول از ائمه اطهار
كه در اين كتابها آمده ،بدين شرح است:
از امير مؤمنان (ع) 911 ،روايت.
از امام مجتبى (ع) 48 ،روايت.
از امام حسين (ع) 28 ،روايت.
از امام سجاد (ع) 311 ،روايت.
از امام باقر (ع) 7969 ،روايت.
از امام صادق (ع) 31325 ،روايت.
از امام كاظم (ع) 2958 ،روايت.
از امام رضا (ع) 2312 ،روايت.
ص338 :
از امام جواد (ع) 421 ،روايت.
از امام هادى (ع) 473 ،روايت.
از امام عسكرى (ع) 214 ،روايت.

1651

از مقايسه آمار ياد شده ،به اين نتيجه مىرسيم كه اوّال ،در حديث شيعه ،روايات وارد شده از امام باقر (ع) و امام صادق (ع)،
درصد بيشترى را تشكيل مىدهد .ثانيا ،پس از روايات آن دو بزرگوار ،بيشترين روايات ،متعلّق به امام هفتم و امام هشتم
است؛ امّا از دوران امام نهم به بعد ،عالوه بر آنكه تعداد روايات صادر شده كاستى مىگيرد ،روايات به صورت مكاتبه و توقيع
است ،نه سماع و شرفيابى و اين خود ،مىتواند نمودارى از شاخص تقيّه و جوّ اختناق باشد.
 .2شاگردان ائمه اطهار (ع)
 .)1 ( 1651اين ارقام با استفاده از برنامه رايانهاى دراية النور ،استخراج شده است .شايان ذكر است كه اين ارقام ،تكرارى است ،يعنى اگر حديثى در هر چهار كتاب
آمده ،چهار بار شماره شده است.

شاگردان ائمه (ع) ،سهم بسزايى در گسترش روايات آن بزرگواران و كتابت حديث داشتهاند.
در عصر امام سجّاد (ع) ،شاگردان ايشان ،همزمان با فعّاليتهاى ديگر گروههاى علمى در مدينه مشغول فعّاليت بودند .چند تن
از ممتازترين شاگردان امام سجّاد (ع) كه در زمينه مسائل علمى و فرهنگى فعّاليت داشتند ،عبارتاند از:
يحيى بن امّ طويل ،كه به دست حجّاج بن يوسف به شهادت رسيد.
جبير بن مطعم.
سعيد بن جبير (م  95ق)  ،كه در تفسير و فقه ،دستى داشت و به همراه قاريان ،به قيام ابن اشعث پيوست و سرانجام به دست
حجّاج به شهادت رسيد.
ابو حمزه ثمالى ،كه داراى تأليفاتى است .رساله حقوق امام سجّاد (ع) و دعاى معروف ابو حمزه ثمالى را او از امام ،روايت
كرده است.
در روزگار امام باقر (ع) ،شمار راويان از آن حضرت رو به فزونى نهاد .چهار تن از برجستهترين صحابيان ايشان عبارتاند

از :محمّد بن مسلم 1652،زرارة بن اعين 1653،ابو بصير ليثى و بريدة بن معاويه عجلى ،كه امام صادق (ع) درباره آنها فرمودند:
«اگر اين چهار تن نبودند،
ص339 :
كسى از تعاليم دين ،بهره نمىيافت .اين چند تن ،حافظان دين بودند و احاديث پدرم را زنده كردند».

1654

ابان بن تغلب نيز از جمله شاگردان ائمه (ع) است كه با امام سجّاد (ع) ،امام باقر (ع) و امام صادق (ع) ،معاصر بود .او در همه
رشتههاى علوم ،پيشقدم بود و از جمله ،در فقه ،حديث ،ادبيات و لغت ،سرآمد بود .امام باقر (ع) ،از او خواست كه در مسجد
مدينه بنشيند و براى مردم ،فتوا صادر كند .او بيش از سى هزار حديث نقل كرده كه عمدتا در مسائل فقهى است.
ابان ،مكتوبات متعدّدى ،اعم از كتاب و رساله دارد كه در الفهرست ابن نديم و طوسى ،ذكر شده است.

1655

در مكتب امام صادق (ع) نيز در همه رشتههاى علوم ،كه هركدام به نحوى در رشد فردى و اجتماعى تأثير داشت ،تتبّع و

بحث مىشد .تعداد اصحاب امام را چهار هزار تن بر شمردهاند 1656.تعدادى از شاگردان مبرّز او ،هريك در رشتهاى تخصّص

 .)2 ( 1652مجموعه روايات او با عنوان مسند محمّد بن مسلم ،جمعآورى شده است.
 .)3 ( 1653مجموعه روايات او با عنوان مسند زرارة بن أعين ،استخراج شده است.
 .)1 ( 1654اختيار معرفة الرجال ،ص  (136ش .)219
 .)2 ( 1655الفهرست ،ابن نديم ،ص 276؛ الفهرست ،طوسى ،ص .61

داشتند .ابان بن تغلب ،در فقه تبحّر داشت .حمران بن اعين ،در علوم قرآن ،دستى داشت و زرارة بن اعين ،در مناظره و
مباحث فقهى ،سرآمد بود .مؤمن طاق ،در مسائل كالمى تخصّص داشت و هشام بن حكم نيز به شركت در جلسات مناظره
عالقهمند بود.
در اينكه جابر بن حيّان كه در علوم شيمى شهرت دارد ،از شاگردان امام صادق (ع) باشد ،اقوال مختلفى بيان شده است .ابن
نديم ،قفطى و ابن خلّكان ،وى را از شاگردان امام دانسته اند؛ امّا در كتابهايى همچون رجال الطوسى و الفهرست نجاشى كه به
منظور بررسى رجال شيعه تدوين شدهاند ،وى در شمار شاگردان امام نيامده است.
 .2 -1اصحاب اجماع
در ميان شاگردان ائمه (ع) ،هجده تن مشهور به «اصحاب اجماع» هستند .اين عدّه ،رواياتشان پذيرفته شده و مورد اعتماد
است و اگر سند روايت تا آنجايى كه اصحاب اجماع واقع شدهاند ،صحيح باشد ،واسطههاى بعدى بررسى نمىشود و روايت،
صحيح تلقّى مىگردد.
اصطالح اصحاب اجماع در كتاب كشّى (م  341ق) به كار رفته و درباره عدّهاى از اصحاب ائمه (ع) چنين تعبير كرده است:
ص341 :
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن جماعة.
دانشمندان اين فن ،بر رواياتى كه از جماعتى از اهل حديث به نحو صحيح روايت مىشود ،صحّه گذاشتهاند.

1657

اين عدّه ،شش نفر از اصحاب امام باقر (ع) و امام صادق (ع) هستند كه عبارتاند از:
 .1زرارة بن اعين (م  151ق) .او از جمله مراجع حديث و روايت در مذهب اهل بيت (ع) به شمار مىرود .امام صادق (ع)
فرمود« :اگر زراره و امثال او نبودند ،احاديث پدرم از ميان مىرفت» .احاديث بر جاى مانده از زراره در كتب حديثى يكهزار
و هشتصد روايت است كه  1263مورد آن از امام باقر (ع) و  494مورد آن ،از امام صادق (ع) است.
 .2بريدة بن معاويه عجلى (م  151ق).
 .3معروف بن خرّبوذ.

 .)3 ( 1656اإلرشاد ،ج  ،2ص .179
 .)1 ( 1657اختيار معرفة الرجال ،ص  238و  (375ش  431و .)715
 .)2 ( 1658محمدى مازندرانى ،بشير ،مسند زرارة بن اعين.

1658

 .4ابو بصير يحيى بن قاسم (م  151ق).
 .5فضيل بن يسار نهدى.
 .6محمّد بن مسلم (م  151ق) 1659.مجموع روايات باقىمانده از محمّد بن مسلم 1981 ،حديث است كه با عنوان مسند
محمّد بن مسلم ،جمعآورى شده است.
شش نفر ديگر به شرح زير ،تنها از اصحاب امام صادق (ع) هستند:
 .7جميل بن درّاج.
 .8عبد اهلل بن بكير بن اعين :او بعدها فطحى مذهب شد .فطحيان ،معتقد به امامت عبد اهلل افطح بعد از امام صادق (ع) هستند.
 .9عبد اهلل بن مسكان.
 .11ابان بن عثمان احمر .او مذهب ناووسى داشت .ناووسيان ،معتقدند امام صادق (ع) از دنيا نرفته و ظهور خواهد كرد.
 .11حمّاد بن عيسى (م  219ق).
 .12حمّاد بن عثمان بن زياد.

1661

و شش تن ،از اصحاب امام كاظم (ع) و امام رضا (ع) به تفصيل زير بودند:
 .13يونس بن عبد الرحمان (م  218ق).
ص341 :
 .14صفوان بن يحيى (م  211ق) .او كتابهاى متعددى درباره آثار ائمه (ع) به رشته تحرير درآورد.
 .15حسن بن محبوب سرّاد (م  224ق).
 .16محمّد بن ابى عمير (م  217ق) .وى چون نوشتهها و كتابهايش در اثر حادثهاى از بين رفت ،احاديث را نمىتوانست با
سند كامل و متّصل ،نقل كند .از اينرو ،علما ،احاديث مرسل او را همچون احاديث مسند ،تلقّى كردند.

 .)3 ( 1659اختيار معرفة الرجال ،ص  (238ش .)431
 .)4 ( 1661همان ،ص  (375ش .)715

 .17عبد اهلل بن مغيره.
 .18احمد بن محمّد بزنطى (م  221ق).

1661

اصحاب اجماع ،داراى مرجعيت علمى در بين شاگردان ائمه (ع) بودند .كشّى ،اصحاب اجماع را چنين دستهبندى و توصيف
كرده است:
دسته اوّل ،كسانى كه فقه آنها پذيرفته شده و به عنوان اوّلين فقيهان مطرحاند؛
دسته دوم ،كسانى كه به فقه آنان ،اعتراف و اقرار شده است؛
دسته سوم ،كسانى كه به فقه و علم آنان ،اقرار شده است.
اين عدّه ،در عصر خود به عنوان كارشناس فقه و حديث شيعه ،شناخته شده بودند ،به طورى كه تشخيص آنان در صحّت و
سقم يك روايت براى راويان ديگر ،معتبر بود .اصحاب اجماع ،به اصول و قواعد استدالل ،آشنا بودند و زمانى كه دسترسى به
امام ،ممكن نبود ،به عنوان نمايندگان امام ،به نشر فقه و حديث ،مبادرت كردند و پاسخگوى اشكاالت شيعيان بودند ،چنانكه
امام باقر (ع) به ابان بن تغلب دستور داد در مسجد مدينه بنشيند و براى مردم ،فتوا بدهد و امام صادق (ع) ،چهار تن از
اصحاب اجماع به نامهاى زرا ره ،محمّد بن مسلم ،ابو بصير مرادى و بريد بن معاويه را حامالن حديث پدرش معرّفى كرد كه
بدون آنها ،هيچ كس ،قادر به شناخت مكتب و استنباط دين نخواهد بود.

1662

موارد متعدّد ديگرى يافت مىشود كه ائمه (ع) مراجعه كنندگان را به يكى از اصحاب اجماع ،ارجاع دادهاند 1663.امام صادق

(ع) ،سليم بن ابى حبه را به ابان بن تغلب ،ارجاع داد 1664،چنانكه در مورد ديگر ،به محمّد بن مسلم ،ارجاع داد.

1665

براساس مصادر رجال شيعه ،تعدادى از اصحاب اجماع ،دستكم در دورهاى از حيات
ص342 :
خود ،تابع مذهب شيعه دوازده امامى نبودهاند .از جمله آنان مىتوان از عبد اهلل بن بكير ،صفوان بن يحيى ،حمّاد بن عيسى،
ابان بن عثمان ،جميل بن درّاج و على بن حسن بن فضّال نام برد .تعدادى از آنان ،تا آخر عمر بر مذاهب فطحيه و واقفيه
وفادار ماندند .با اين حال ،دانشمندان حديث ،پس از احراز صداقت و دقّت و احتياط ،اقوال اين عدّه را پذيرفتهاند.
 .)1 ( 1661همان ،ص  (556ش .)1151
 .)2 ( 1662همان ،ص  (136 ،135ش  217 ،216و .)219
 .)3 ( 1663همان ،ص  (491 ،491 ،483 ،171ش  935 ،911 ،291و .)938
 .)4 ( 1664رجال النجاشى ،ص  (13ش .)7
 .)5 ( 1665اختيار معرفة الرجال ،ص  (145ش .)273

 .2 -2كتب اصحاب ائمه (ع)
در اثر تالشهاى فراوان امام باقر (ع) و امام صادق (ع)  ،راويان اوّليه ،صدها اصل و جزوه حديثى در ابواب گوناگون فقه و
عقايد اسالمى تأليف كردند كه گرچه حوادث روزگار ،بسيارى از آنها را در كام خود فروكشيد؛ ليكن محتواى آنها غالبا به
نوشتههاى دورههاى بعد ،منتقل گرديد .رجال النجاشى ،الفهرست طوسى و معالم العلماء ابن شهر آشوب ،معرّف خوبى جهت
پى بردن به نام و نشان اين كتب و نويسندگان و مصنفّان آن است .در اين دوران ،كه آغاز تدوين و تأليف كتب بود ،امام
صادق (ع) با تأكيد و ت رغيب بر مكتوب كردن اطّالعات ،شاگردان را واداشت كه احاديث آن بزرگواران را ثبت كنند .در اثر
اين فعّاليتها ،كتب بسيارى به رشته تأليف درآمد كه تعداد چهارصد كتاب آن ،مشهور به «اصول چهار صدگانه» (األصول
األربعمئة) شد .نبايد از نظر دور داشت كه روايات منقول از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) ،از نظر صدور و تدوين ،به زمانى
مربوط مىشود كه كتابت حديث ،متداول بود و بسيارى از نابسامانىها برطرف شده بود .هرچند كتبى كه صحابيان ائمه (ع)
تدوين كردند ،هماكنون باقى نمانده اند؛ امّا طبق قرائن تاريخى ،اكثر آنها تا قرن چهارم و پنجم هجرى وجود داشته و به
احتمال زياد ،مورد مالحظه مؤلّفان كتب اربعه و فهرستنويسان بوده است .اينك به معرّفى مهمترين تأليفات اصحاب ائمه (ع)
مىپردازيم.
الف) اصول چهارصدگانه
اصل ،كتابى است كه از كتاب ديگرى گرفته نشده و محتواى آن ،مسموعات مؤلّف ،به صورت مستقيم و يا با واسطه از معصوم
است؛ امّا در تصنيف ،همه مطالب و يا بعضى از آنها منقول از كتاب ديگرى است .اين اصول ،چهارصد مجموعه يا رساله
كوچك از روايات در زمينههاى مختلف اعتقادى ،احكام ،سنن ،تفسير و اخالق بوده كه پايههاى اساسى معارف شيعه به شمار
مىآمدهاند و بعدها با آغاز تدوين مجموعههاى حديثى بزرگ ،ضمن آنها در
ص343 :
ابواب مختلف آمدهاند تا دستيابى به مطالب آنها راحت تر باشد؛ زيرا اصول چهارصدگانه از ترتيب خاصّى در نوشتار،
برخوردار نبود و بيشتر احاديث آنها در جلسات مختلف و احيانا در پاسخ به سؤاالت ،نوشته شده و فاقد هرگونه نظم و
فصلبندى مشخّصى بوده است.
پس از درج اين اصول در مجموعههاى حديثى ،مراجعه و نياز به آنها كمتر شد تا به مرور زمان ،بيشتر نسخههاى آنها مفقود
شد و كتب اربعه (الكافى ،كتاب من ال يحضره الفقيه ،التهذيب و االستبصار) جانشين اين اصول شد.
البته تعداد كتب حديثى كه اصحاب ائمه (ع) تأليف كرده اند ،بيش از اين رقم بوده كه در كتب فهرست به آنها اشاره مىشود؛
امّا متأسّفانه ،اين كتب باقى نمانده و دستخوش حوادث شدهاند.

شيخ طوسى ،نام مؤلّفان  63اصل از اين اصول را ذكر كرده است 1666و نجاشى ،نام جمعى از اصحاب اصول را در كتاب
خود ،آورده است .همچنين شيخ آقا بزرگ تهرانى ،تعداد  117اصل از اين اصول را در الذريعة برشمرده است.

1667

همه اين اصول ،در زمان حيات ائمه (ع) تأليف شده اند و درباره اكثر مؤلّفان آنها گفته شده كه از شاگردان امام صادق (ع)
بودهاند 1668،هرچند با نگاهى به الفهرست شيخ طوسى ،مشخّص مىشود كه در ميان اصحاب اصول ،غير از اصحاب امام
صادق (ع) ،اصحاب ديگر امامان ،همچون اصحاب امام كاظم (ع) نيز ديده مىشوند.

1669

تفاوت «اصل» و «كتاب» در كتابهاى نجاشى و طوسى كامال مشخّص نيست و اين دو ،مترادف با يكديگر به كار رفتهاند،
چنانكه در مواردى نجاشى از كسى با عنوان «له كتاب» ياد كرده؛ امّا شيخ طوسى از او با عنوان «له اصل» ياد مىكند كه
نشان مىدهد اين دو واژه در آن زمان به يك معنا كار رفتهاند .اين اصول ،اهمّيت فراوانى داشتهاند و از عاليم صحّت راويت
در نزد قدما ،وجود حديث در شمارى از اين اصول بوده است.
در اعتبار و وثاقت اين اصول ميان اخباريان و اصوليان ،اختالف است .از نظر اخباريان ،تمام روايات موجود در اين اصول،
معتبر است .آنان معتقدند اين «اصول» به دستور ائمه (ع) تدوين شده و مكرّر بر آنان عرضه شده و ايشان مطالب «اصول» را
تأييد كردهاند .استرآبادى بيان مى كند كه آنچه در كتب اربعه موجود است ،كال از اصول اخذ شده است.
ص344 :
موضع اصوليان در اعتبار اين كتابها برعكس است و بيشتر ،شكّاكانه به اين اصول مىنگرند؛ زيرا تعدادى از مؤلّفان اين اصول،
عقايد دينى منحرفى داشتهاند و از آنجا كه اخبار آحاد در اين اصول يافت مىشود ،موضع شيخ طوسى اين است كه چنانچه
راويان اين اخبار ،ثقه و موثّق باشند ،اخبارشان قابل قبول است .اصوليان ،مستقال حديث ذكر شده در اصل را به عنوان
منعكسكننده ديدگاه امام نمىپذيرفتند و بيان مىداشتند كه احاديث منقول در اصول ،از نقد مستثنا نيستند و بررسى هر اصلى
با جرح و تعديل مؤلّف آن ،همراه خواهد بود.

1671

اين اصول ،به طور مستقيم و يا به واسطه كتب ديگر ،در اختيار مؤلّفان كتب اربعه قرار گرفته و آنان ،پس از طبقهبندى و
تبويب احاديث ،كتب و جوامع حديثى شي عه را فراهم آوردند ،چنانكه شيخ صدوق ،در مقدّمه كتاب من ال يحضره الفقيه آورده
است:

 .)1 ( 1666الفهرست ،طوسى ،ص  49 ،23 ،22 ،18و .533
 .)2 ( 1667الذريعة ،ج  ،2ص 167 - 125؛ كلبرگ ،اتان «،االصول األربع مائة» ،فصلنامه علوم حديث ،ش  ،17ص .69
 .)3 ( 1668همان ،ص .131
 .)4 ( 1669الفهرست ،طوسى ،ص 355؛ رجال النجاشى ،ص .156
 «.)1 ( 1671االصول االربعمائه» ،فصلنامه علوم حديث ،ش  ،17ص .69

آنچه در اين كتاب آوردم ،به نقل از كتب مشهورى است كه تكيه گاه و مرجع دانشمندان ،از جمله كتاب حريز بن عبد اهلل
سجستانى ،كتاب عبيد اهلل بن على حلبى ،كتب على بن مهزيار اهوازى ،كتب حسين بن سعيد ،نوادر احمد بن محمّد و ...
است.

1671

همچنين از عبارت شيخ طوسى در ابتداى مشيخه التهذيب برمىآيد كه تعداد قابل توجّهى از اين اصول ،در اختيار او بوده و او
در تأليف التهذيب و االستبصار ،از آنها سود جسته است.

1672

با درج اين اصول در مجموعههاى حديثى ،به تدريج ،اين اصول در معرض فراموشى قرار گرفت .درعينحال ،از اظهارات
محمّد بن ادريس در مستطرفات السرائر ،سيّد بن طاووس در كشف المحّجة و شهيد در ذكرى و كفعمى در المصباح برمىآيد
كه تعدادى از اين اصول تا زمان اين بزرگان ،موجود بوده و مورد استفاده واقع شده است.

1673

تعدادى از اين اصول تا عصر حاضر باقى مانده و با عنوان األصول الستة عشر به چاپ رسيده است .اين كتاب ،مشتمل بر
شانزده اصل از اصول است كه حجم هريك از اصول ،بين پنج تا پانزده صفحه است .محتواى اين اصول ،متضمّن رواياتى از
ائمه (ع) درخصوص مسائل اخالقى و فقهى است.

1674

ص345 :
ب) كتابهاى مسائل
عنوان تعدادى از كتابهايى كه از اصحاب ائمه (ع) باقى مانده« ،مسائل» است .با محدود شدن ارتباط مستقيم ميان ائمه (ع) و
شيعيان ،پس از امام صادق (ع) سؤاالت به عنوان مسئله مطرح مىشد و امام (ع) ،بدان پاسخ مىداد .سؤاالت ،بيشتر از طريق
واسطههاى مطمئن ،خدمت امام ارسال مىشد و شيعيان هر منطقه ،معموال چنين رابطى را داشتند.

1675

از طرف ديگر ،از آنجا كه پاسخهاى امامان ،در حكم روايت و حديث به شمار مىرفت ،محدّثان ،در مقام جمعآورى و تدوين
برآمدند و عدّهاى توانستند اين مجموعهها را با عنوان «مسائل» ،تدوين كنند كه همچون استفتائات كنونى بوده است .در
رجال النجاشى و الفهرست شيخ طوسى ،تعدادى از اين دستنوشتهها كه با عنوان «مسائل» از آنها ياد شده ،به شرح زير آمده
است:
داوود صرفى كه امام زين العابدين (ع) را ديده ،كتاب مسائل داشته است.
 .)2 ( 1671كتاب من ال يحضره الفقيه ،ج  ،1ص .5 ،4
 .)3 ( 1672التهذيب ،ج  ،11ص .4
 .)4 ( 1673وسائل الشيعة ،ج  ،2ص .75 - 74
 .)5 ( 1674گروهى از راويان ،األصول الستة عشر.
 .)1 ( 1675براى نمونه ،ر .ك :رجال الكشى ،ص  (282 ،161ش  273و .)716

1676

حلبى ،كتاب مسائل امام صادق (ع) را داشته است.

1677

براى تعدادى از مؤلّفان كتابهايى با عنوان مسائل الكاظم (ع) ،ياد شده است كه مىتوان از مسائل ريان بن شبيب ،حسن بن
على بن يقطين و صفوان بن يحيى و على بن جعفر (ع) نام برد.

1678

همچنين ،عدّهاى كتابهايى با عنوان مسائل الرضا (ع) داشته اند كه از جمله آنها محمّد بن ابن عمير ،ياسر خادم ،محمّد بن سهل
و حسن بن على وشّاء را مىتوان نام برد.

1679

ايّوب بن نوح بن درّاج ،احمد بن اسحاق و هارون بن مسلم ،هريك كتاب مسائل امام هادى (ع) داشتهاند.
امام عسكرى (ع) نيز كتاب مسائل و توقيعات ،داشته است.

1681

1681

بيشتر تأليفات ياد شده از اصحاب ائمه (ع) در زمينه احاديث است و كمتر به رشتههاى ديگر علمى پرداختهاند ،هرچند در
مسائل كالمى نيز فعّاليتهايى صورت گرفته است .البته
ص346 :
غير از مجموعهاى كه مشهور به «االصول األربع مائة» شد ،اصحاب ائمه (ع) ،كتابهاى بسيار ديگرى را تأليف كردهاند كه در
كتب فهرست ،به آنها اشاره شده است .مجموع كتابهايى كه شيخ طوسى در الفهرست تا نيمه قرن پنجم به عنوان مؤلّفات شيعه
جمعآورى كرده ،در حدود  2151كتاب است كه نشان از رواج دانش و تأليف در ميان شيعيان است .از جمله كتابهاى
اصحاب ائمه (ع) ،مىتوان به موارد زير اشاره كرد:
از اصحاب على (ع) ،ابو رافع ،كتابى با عنوان السنن و األحكام تدوين كرد.

1682

محمّد بن مسلم از اصحاب امام باقر (ع)  ،كتابى با عنوان ،أربع مائة مسئلة ،تدوين كرده بود كه شامل پاسخهاى امام باقر (ع) و
امام صادق (ع) در مسائل مختلف بود.

 .)2 ( 1676معالم العلماء ،ص .48
 .)3 ( 1677همان ،ص .145
 .)4 ( 1678الفهرست ،طوسى ،ص  125و  (242ش  166و )356؛ رجال النجاشى ،ص  (45ش .)91
 .)5 ( 1679همان ،ص  (516ش )821؛ رجال النجاشى ،ص  41و  165و  (411ش  436 ،81و .)1194
 .)6 ( 1681رجال النجاشى ،ص  91و  (438ش  225و .)1181
 .)7 ( 1681الفهرست ،طوسى ،ص  (418ش .)622
 .)1 ( 1682رجال النجاشى ،ص .4

هشام بن حكم ،عالوه بر آنچه در فقه و اصول ،تأليف كرد در عرصه نقد زنادقه و ملحدان كتابهايى در امامت ،جبر و اختيار،

قضا و قدر و ديگر مباحث رايج كالمى آن دوران ،تأليف كرد .براى وى  21تأليف شمرده شده است 1683.زرارة بن اعين،
كتابهايى در موضوع استطاعت و جبر و اختيار نوشت و مؤمن طاق ،عالوه بر كتابهايى در زمينه معارف ،كتابى درباره
مناظرات خود و يارانش با ابو حنيفه تأليف كرد.
 .3دانشمندان شيعه در عصر غيبت

قرن چهارم تا نيمه اوّل قرن پنجم ،دوران شكوفايى علوم شيعه است .ضعف خالفت عبّاسى و درگير شدن علماى اهل سنّت با
جرياناتى همچون معتزله ،فرصت بسيار مناسبى براى بزرگان و دانشمندان شيعه پديد آورد .با آغاز حكومت آل بويه در
عراق ،دانشمندان شيعه ،از اين فرصت پيشآمده ،بهترين استفاده را كردند و علوم شيعى را گسترش و غنا بخشيدند .در اين
دوران ،شيخ صدوق ،شيخ مفيد ،سيّد رضى ،س يّد مرتضى و شيخ طوسى ،قواعد مذهب جعفرى را منتشر كردند و دانشجويان
را به تعاليم علوم شيعى دعوت كردند .در زير ،زندگينامه تعدادى از برجستهترين علمايى كه در اين دوران ،سهم بسزايى در
گسترش تعاليم شيعى داشتهاند ،مىآيد:
 .3 -1شيخ كلينى
ابو جعفر محمّد بن يعقوب كلينى (م  329ق) در كلين ،يكى از روستاهاى شهر رى ،ديده به جهان گشود .او از محضر پنجاه
استاد ،بهره برد .مهمترين استادان وى ،على بن ابراهيم بن
ص347 :
هاشم قمى (صاحب تفسير القمى) و محمّد بن يحيى قمى هستند .از شاگردان او نيز مىتوان به ابو غالب زرارى (صاحب
رسالة أبى غالب الزرارى) ،جعفر بن محمّد ابن قولويه و محمّد بن ابراهيم نعمانى (صاحب كتاب الغيبة) اشاره كرد.
شيخ كلينى ،تأليفات اندكى دارد و همچون شيخ صدوق ،شيخ مفيد و شيخ طوسى ،پر تأليف نيست .وى با بيست سال تالش
مداوم ،اثر مشهور خود به نام الكافى را به جهان دانش ،عرضه كرد .در عصر كلينى ،مشهورترين كتب حديثى اهل سنّت:
صحيح البخارى (م  256ق) ،صحيح مسلم (م  261ق) ،سنن ابن ماجة (م  273ق) ،سنن أبى داوود (م  275ق) ،سنن الترمذى
(م  279ق) و سنن النسائى (م  313ق) تدوين شده است .كلينى ،نيز در همين عصر -كه زمان تدوين دانشنامههاى حديثى
بود -اقدام به چنين عملى كرد .اختالف و تشتّت روايات در عصر كلينى ،موجب شد تا او دست به تأليف الكافى بزند.
وى از ميان سيصد هزار حديث 1684،شانزده هزار حديث را انتخاب كرد و در الكافى آورد.

 .)2 ( 1683الفهرست ،ابن نديم ،ص .512
 .)1 ( 1684رجال الطوسى ،ص .442

اين كتاب ،مشتمل بر احاديثى در زمينه عقايد ،فقه ،آداب ،اخالق و زندگى معصومان (ع) است .از امتيازات كتاب الكافى اين
است كه با ذكر سلسله سند ،به ثبت احاديث پرداخته است.
يكى از معيارهايى كه كلينى براى درج حديث در الكافى به آن عنايت داشت ،معيار «رضا و تسليم» است؛ زيرا امامان (ع)
فرموده بودند :در صورتى كه شناخت حدي ث بر شما مشكل شود ،به هر حديثى كه مايل باشيد ،از باب رضا و تسليم،
مىتوانيد عمل نماييد.

1685

احاديثى كه كلينى در الكافى نقل كرده ،همه به صورت سماع و يا اجازه نيست؛ بلكه بعضى مرويات وى ،از كتب متداول در
همان عصر ،اخذ شده است .كلينى ،به اينگونه تأليفات ،دسترسى داشته است ،خصوصا كه هنوز ،زمانى از تدوين اصول
اربعمئة نگذشته بود .او در فروع الكافى از  79شيخ به صورت مستقيم ،روايت نقل مىكند كه تعدادى از آنها ،همعصر او
نبودهاند .اين افراد ،تأليفاتى داشته اند كه كلينى به آنها دسترسى داشته و مستقيم از آنها نقل كرده است.

1686

مهم ترين مشايخ كلينى كه از آنها احاديث بسيارى در الكافى آورده ،على بن ابراهيم و محمّد بن يحيى قمى هستند .كلينى از
على بن ابراهيم 5622 ،حديث و از محمّد بن يحيى 4836 ،مورد ،نقل كرده است.
ص348 :
شيوخ كلينى ،همه از ثقات نبودهاند ،بلكه ميان آنها افراد ضعيف و مجهول نيز ديده مىشود .از همينرو ،الزم است در احاديث
الكافى ،بررسى الزم صورت بگيرد و تنها با آمدن حديثى در الكافى ،نمىتوان حكم به صحّت آن داد ،بلكه بايد سند و
محتواى حديث در بوته نقد و بررسى قرار گيرد.
كلينى ،همچنين كتابى در زمينه رجال و كتاب ديگرى درباره قرامطه داشته است.
 .3 -2شيخ صدوق
ابو جعفر محمّد بن على بن حسين بن موسى بن بابويه قمى ،ملقّب به «شيخ صدوق» (م  381ق) ،محدّث و فقيه بزرگ شيعه
اماميه است.
از مهمترين استادان وى از پدرش -كه جزو محدّثان و فقهاى برجسته عصر خويش بود -و محمّد بن حسن بن احمد بن
وليد ،مىتوان نام برد .از راويان و شاگردان او نيز مىتوان شيخ مفيد ،هارون بن موسى تلعكبرى ،على بن محمّد خزاز و
حسين بن عبيد اهلل غضائرى را ذكر كرد.

 .)2 ( 1685ر .ك :الكافى ،مقدمه.
 .)3 ( 1686حبيب ،ثامر هاشم ،الكلينى البغدادى و كتابه الكافى ،ص .264

شيخ صدوق ،پس از كسب علم در قم ،به رى -كه در آن زمان ،پايتخت آل بويه بود -رفت و در اين شهر اقامت گزيده .وى،
مسافرتهاى بسيارى براى كسب علم كرد .او براى استماع حديث ،به خراسان ،نيشابور ،مرورود ،سرخس ،سمرقند ،بلخ ،ايالق،

فرغانه ،همدان ،بغداد ،كوفه ،مكه ،مدينه و فيد 1687سفر كرد.

آثار قلمى شيخ صدوق در زمينههاى مختلفى همچون كالم ،حديث و فقه است .پايبندى به حديث ،مشخّصه كلّى تمام آثار
صدوق است .ابن بابويه ،از نظر فكرى از مكتب اخباريان متقدّم قم به شمار مىرود .او را بايد آخرين متفكّر اين مكتب
دانست كه آثارش بخش عمده ميراث اخباريان را تشكيل مىدهد .مشخّصه كلّى اين مكتب در مباحث كالمى ،تكيه بر اخبار
و احاديث در تعريف مفاهيم و اثبات قضاياى كالمى است .در واقع ،كالم ابن بابويه را بايد متون احاديث دانست كه با كمترين
تصرّف ممكن ،در قالب يك نظام كالمى ريخته و تدوين كرده است .او در زمينه كالم با مكاتب متنوّعى در برخورد بوده
است .وى كتاب إبطال الغلو و التقصير را در ردّ اهل غلو و كسانى كه در حقّ ائمه (ع) ،كوتاهى مىكنند ،تأليف كرد و كتاب
كمال الدين را براى تبيين مهدويت از ديدگاه اماميه نوشت و كتاب التوحيد را براى ردّ
ص349 :
اتهامات مخالفان در مورد قول تشبيه و جبر ،تأليف كرد .از حركتهاى مهم ابن بابويه در كالم اماميه را بايد تدوين آثارى
دانست كه شكل يك رساله اعتقادى را داشتهاند كه رساله االعتقادات وى ،از همين نمونه است.
در زمينه فقه نيز او بر حديث تكيه دارد و نه تنها قياس ،بلكه استنباط و استخراج را نيز غيرمجاز دانسته است .او هرچند
مخالف قياس و اجتهاد بود؛ امّا فقه او فقه تعبّدى نبود ،بلكه فقه تعليلى بود .وى به پيروى از احاديث ،معتقد بود احكام شرع،
اغلب ،تابع مصالح بندگان هستند و اين طرز فكر ،بهطور گسترده در كتاب علل الشرائع ،مطرح شده و در جاى جاى كتاب
من ال يحضره الفقيه نيز بدان توجّه شده است.
در زمينه حديث ،او از مشايخ بسيارى حديث شنيد .اغلب آثار حديثى شيخ صدوق ،آميختهاى از احاديث شيعه با احاديث
برگزيده اهل سنّت است .ابن بابويه به عنوان يك محدّث ،نه تنها ميراث عظيمى را به آيندگان انتقال داده ،بلكه در مورد انتقال
آثار گذشتگان به آيندگان نيز نقش اساسى را ايفا كرده است.
از جمله آثار وى كه چاپ شده ،عبارت اند از االعتقادات ،األمالى ،التوحيد ،ثواب األعمال و عقاب األعمال ،الخصال ،علل
الشرائع ،عيون أخبار الرضا (ع)  ،كمال الدين و تمام النعمة ،معانى األخبار ،المقنع ،كتاب من ال يحضره الفقيه و الهداية.
كتاب مدينة العلم از آثار مفقودشده شيخ صدوق است .اين كتاب ،مجموعه حديثىاى بزرگتر از كتاب من ال يحضره الفقيه و
بنا بر قول ابن شهر آشوب ،بالغ بر ده جزء بوده است.

1688

 .)1 ( 1687فيد ،شهركى است در نيمههاى راه كوفه به مكّه( معجم البلدان ،ج  ،4ص .)282
 .)1 ( 1688جمعى از مؤلفان ،زيرنظر كاظم بجنوردى ،دائرة المعارف بزرگ اسالمى ،ج  «،3مدخل ابن بابويه» ،نوشته احمد پاكتچى.

شيخ صدوق ،در زمينههاى تاريخى نيز آثارى داشته است ،از جمله :كتاب األوائل ،كتابى درباره عبد المطّلب ،عبد اهلل و ابو
طالب ،كتابى درباره اصحاب برگزيده پيامبر (ص) ،كتابى درباره زيد بن على و كتاب مختار بن أبى عبيد.

1689

 .3 -3شيخ مفيد
محمّد بن محمّد بن نعمان عكبرى (م  413ق)  ،مشهور به شيخ مفيد ،در عكبرا ،شهرى در ده فرسنگى بغداد ،ديده به جهان
گشود .عصر شيخ مفيد ،عصر شكوفايى دانش بود .از اينرو ،توانست از محضر اساتيد برجستهاى همچون ابن قولويه (م 369
ق) ،شيخ صدوق (م
ص351 :
1691

 381ق) و ابن جنيد اسكافى (م  381ق) بهره ببرد .از شاگردان برجسته او مىتوان سيّد رضى (م  416ق) ،سيّد مرتضى (م
 436ق) ،نجاشى (م  451ق) و شيخ طوسى (م  461ق) را نام برد.
وى نزديك به دويست اثر در كالم ،فقه ،اصول ،تاريخ ،تفسير ،ادب و  ...از خود بر جاى گذاشت .شيخ مفيد ،در زمينه فقه،
مشرب جديدى را پايه گذارد و شاگردانش سيّد مرتضى و شيخ طوسى ،راه او را ادامه دادند .او براى عقل در شيوه اجتهادى
خود ،جايگاه بلندى قائل بود و آن را يكى از راههاى رسيدن به شناخت مفاهيم قرآن و سنّت مىدانست .شيوه فقهى او ،راه
ميانهاى بود بين روش حديثى شيخ صدوق و شيوه قياسى ابن جنيد .شيخ مفيد ،با طرد فقه مبتنى بر حديثگرايى و كنار
گذاشتن روش فقهى مبتنى بر رأى شخصى و قياس ،راه سومى را در فقه هموار نمود .در اين شيوه اجتهادى ،شيخ ،بين اخبار
متعارض ،جمع كرد و از به كارگيرى اخبار آحاد عارى از قرائن صحّت ،خوددارى كرد و با تدوين اصول فقه ،عمال فقه
جديدى را پايه گذارد.
نگاشتههاى تاريخى شيخ مفيد نيز مانند ديگر آثارش رنگ كالمى و اعتقادى دارد .دو كتاب وى كه جنبه تاريخى دارد،
الجمل و اإلرشاد فى معرفة حجج اهلل على العباد است .وى در كتاب الجمل ،به شرح و تحليل جنگ جمل پرداخته و در پى
دفاع از عملكرد على (ع) و اثبات حقانيت وى در اين نبرد است و در اإلرشاد نيز -كه از كاملترين و مهمترين آثار مكتوب
شيعه درباره زندگى امامان است -به شرح زندگانى آن بزرگواران پرداخته است.

 .)2 ( 1689تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم ،ص .262
 1691حيدرى آقايى ،محمود ،تاريخ تشيع2 ،جلد ،پژوهشكده حوزه و دانشگاه  -تهران ،چاپ :اول 1384 ،ه.ش.

روش او در تاريخنگارى ،روش تحليلى است و تنها به ذكر اخبار ،اكتفا نكرده؛ بلكه به تركيب ،تحليل و بررسى علل و نتايج
نيز توجّه كرده است .او در آثار تاريخى خود ،در پى دفاع از حريم امامت و حقوق ائمه (ع) است .از اينرو ،به مسائل
تاريخى از زاويه مباحث اعتقادى و كالمى نگريسته است .تأليف كتاب الجمل و اإلرشاد ،به انگيزه دفاع از حقّانيت رفتار ائمه
(ع) صورت گرفته كه در دوران شيخ مفيد ،در معرض هجوم ايراد و سؤال قرار داشته است؛ امّا اظهار محبّت او نسبت به
امامان (ع) ،او را به ورطه تعصّب و افراط نكشانده و براى عقل ،در برداشت از آثار و اخبار و گزينش آنها ،نقش بسيارى در
نظر گرفته است ،همچنان كه در حديث نيز احاديث مخالف عقل را رها كرده و بدانها اعتنايى نكرده است.
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شيخ مفيد ،در تأليف دو كتاب الجمل و اإلرشاد ،از منابع دست اوّل كه در آن زمان موجود
ص351 :
بوده و بعدها از بين رفتهاند (مانند الجمل ابو مخنف و واقدى و مقتل الحسين ابو مخنف) ،بهره برده است .از اينرو ،آثار او به
جهت دارا بودن بخشى از محتويات كتب مفقود شده ،داراى اهمّيت است.
از آثار ديگر شيخ مفيد مىتوان از المقنعة ،األمالى ،أوائل المقاالت ،تصحيح االعتقاد و اإلفصاح فى االمامة نام برد.
 .3 -4سيّد مرتضى
سيّد مرتضى ،على بن حسين (م  436ق) ،از علماى بزرگ شيعه ،در بغداد ،به دنيا آمد .استاد برجسته او شيخ مفيد و از
شاگردان مشهورش شيخ طوسى ،قاضى ابن برّاج و ابو الفتح كراجكى و حمزة بن عبد العزيز ،معروف به سلّار هستند.
سيّد مرتضى ،پس از شيخ مفيد ،پيشواى شيعيان گرديد و از موقعيت اجتماعى وااليى برخوردار شد ،نقابت علويان بر عهده
وى بود و براى شركت در مراسم سياسى ،معموال از سوى حاكمان ،دعوت مىشد .وى از نظر مالى وضعى بسيار خوب داشت
و امالك و آبادىهاى بسيارى در اختيار او بود.
سيّد مرتضى ،از نظر علمى مورد توجّه جهان اسالم بود ،به گونهاى كه از نقاط مختلف كشورهاى اسالمى سؤاالتى براى وى
ارسال مىشد و تعدادى از رسالههاى وى ،در پاسخ به همين سؤاالت ،تدوين شده است.
هشتاد اثر علمى براى سيّد مرتضى شمرده شده است .االنتصار در فقه تطبيقى ،الناصريات در فقه ،الشافى در امامت -كه نقد
كتاب المغنى قاضى عبد الجبار است ،-تنزيه األنبياء ،الغرر و الدرر (أمالى المرتضى) ،الذريعة در اصول فقه شيعه ،ديوان و
مجموعه رسالههايى كه در پاسخ به سؤاالت اهل شهرها تدوين كرده نمونهاى از آنهاست.
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سيّد مرتضى بر دانشمندان پس از خود ،تأثيرات بسيارى گذاشت؛ چنانكه شيخ طوسى در عدّة األصول ،غالبا بر نظريات و
استدالالت او تكيه كرده و پس از تأليف كتاب االنتصار او ،شيخ طوسى مسائل الخالف را در فقه تطبيقى نوشت.
 .3 -5شيخ طوسى
ابو جعفر محمّد بن حسن طوسى (م  461ق) ،در طوس ،يكى از شهرهاى كهن ايران ،ديده به
ص352 :
جهان گشود .از اساتيد او مىتوان از شيخ مفيد ،حسين بن عبيد اهلل بن غضائرى (صاحب كتاب الرجال) و سيّد مرتضى نام
برد .از شاگردان وى نيز مىتوان محمّد بن حسن فتال (صاحب روضة الواعظين) ،ابو سعيد منصور بن حسين آبى و حسن بن
محمّد طوسى (فرزند شيخ) را نام برد.
شيخ طوسى ،پس از سيّد مرتضى (م  436ق)  ،پيشواى شيعه شد و خليفه وقت ،قائم بأمر اهلل ،كرسى تدريس كالم را -كه به
دانشمندترين اشخاص واگذار مىشد -بدو واگذار نمود.
وى در سال  448ق ،در اثر افروخته شدن فتنه ميان شيعيان و سنّيان ،كه منجر به آتش زدن محلّ تدريس وى شد ،از بغداد به
نجف مهاجرت كرد و حوزه درسى آنجا را سروسامان داده ،فعّال كرد .لذا بسيارى از جويندگان علم براى استفاده از محضر
شيخ طوسى به نجف آمدند و بازار دانش در آنجا رونق گرفت.
او از جهت علمى ،سرآمد علماى شيعه اماميه است .سيطره علمى او به قدرى بود كه تا سالهاى متمادى ،آرا و نظرياتش،
اصلى مسلّم شمرده مىشد و بدانها بسنده مىشد .اين وضع تا روزگار ابن ادريس (م  598ق) همچنان ادامه داشت.
شيخ طوسى ،آثار و تأليفات گوناگون د ر فقه ،اصول ،كالم ،تفسير ،حديث ،رجال و ادعيه دارد كه همواره ،مأخذ دانشمندان
بوده است .اهمّيت كتابهاى شيخ طوسى و كتب ديگرى كه در آن دوران تأليف شده ،بدين جهت است كه در آنها چكيده
كتابهاى كهنى كه اكنون اثرى از آنها وجود ندارد ،راه يافته است و اين كتب با تكيه بر آن اصول كهن ،نگارش يافتهاند .شيخ از
كتابخانه غنى اردشير بن شاپور و استادش سيّد مرتضى كه كتابهاى بسيارى در آنها وجود داشته ،بهرههاى فراوان برده است.
از جمله كتابهاى وى ،التهذيب و االستبصار ،از اصول چهار گانهاى است كه مدار استنباط احكام شرعى نزد فقهاست .األمالى
در زمينه حديث ،التبيان در تفسير ،تمهيد األصول ،الخالف در فقه تطبيقى ،الغيبة درخصوص غيبت امام زمان (ع) ،المبسوط
در زمينه فقه ،مصباح المتهجد در زمينه دعا و النهاية در فقه و فتواست.
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دو كتاب وى كه در فهرستنويسى و علم رجال تدوين شده و در مباحث تاريخى مفيدند ،به شرح زير است:
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ص353 :
الفهرست
انگيزه شيخ از تأليف اين كتاب ،همانند نجاشى ،معرّفى كتب و مصنّفات شيعه است .وى در اين كتاب ،اسامى كتب و مؤلّفان
شيعى را جمع كرده است؛ اما از آنجا كه در كنار اطّالعات كتابشناسى ،فوايد رجالى گوناگونى در آن ديده مىشود ،از سوى
دانشمندان به عنوان يكى از چهار كتاب اصلى رجال ،شناخته شده است.
شيخ طوسى در الفهرست ،به شرح حال نهصد نفر از صاحبان تصنيف و اصول ،اشاره كرده و در حدود دو هزار كتاب از آثار
شيعه را معرّفى نموده است؛ امّا از كتب زيديه در كتاب خود ،يادى نكرده است .مالك او در آوردن كتابها ،تنها منحصر به
تأليف كتاب به معناى معمول آن نيست؛ بلكه شامل تبويب ،تهذيب و روايت كتاب نيز هست.
اين فهرست ،براساس الفباى نام مؤلّفان ،تنظيم شده و ذيل هر نام ،كتابهاى آن شخص ،ياد شده است .مطالب كتاب ذيل نام
 912مؤلّف ،عرضه شده است.
مهمترين مصادر شيخ طوسى -چنانكه خود در البهالى شرححالها از آنها نام برده -كتاب الفهرست ابن بطّه ،كتاب حميد بن
زياد ،الرجال ابن عقده ،الفهرست احمد بن عبدون ،رجال الكشى ،الفهرست شيخ صدوق ،الفهرست ابن النديم و تاريخ يعقوب
بن سفيان است.
در مجموع ،مصادر شيخ در الفهرست ،كم بوده و اجتهادات اندكى در آن راه يافته و اعتبار هر بخش از كتاب ،بستگى به
مصادر آن دارد .در ميان مصادر فهرست ،به تعدادى از آنها همچون الفهرست ابن بطه كه شيخ ،عنايت فراوانى به آن داشته،
نمى توان اعتماد كرد؛ زيرا در منقوالت ابن بطه ،خطاهاى بسيارى از جمله در نقل اسناد ،ديده مىشود كه همين اشتباهات ،به
الفهرست او نيز راه يافته است .در مجموع ،الرجال شيخ ،دقيق تر از الفهرست اوست؛ زيرا الرجال را پس از الفهرست تأليف
كرده و در هنگام تأليف الرجال ،مصادر بيشترى در اختيار داشته است.
از نظر رجالى ،الفهرست شيخ طوسى ،غناى كتاب نجاشى را ندارد .در رجال النجاشى اطّالعات ،بهطور كاملتر و عميقتر
منعكس شده است و با توجّه به اينكه اين دو دانشمند ،كتب و مآخذ مشتركى در اختيار داشتهاند ،مطمئنا شيخ طوسى در
شرححال راويان و مؤلّفان ،بسيارى از اطّالعات رجالى خود را ذكر نكرده است و احتماال غرض شيخ آن بوده كه در كتاب
الرجال و الفهرست ،شخصيتهاى شيعه و آثار و تأليفات آنها ،كمتر مورد سؤال و خدشه واقع شوند.
ص354 :
رجال الطوسى

رجال الطوسى ،از كتابهاى عمده در موضوع رجال است كه از آن به عنوان األبواب نيز ياد مىشود .شيخ ،اين كتاب را بعد از
الفهرست تأليف كرده ،زيرا در الفهرست ،در موارد متعدّد مباحث را به عرضه آن در الرجال خود ،ارجاع مىدهد.
شيخ طوسى ،راويان را برحسب دوران تاريخى از زمان رسول خدا (ص) تا عصر هريك از امامان (ع) طبقه به طبقه ،براساس
حروف معجم ،ذيل هر امام آورده است .كتاب ،چهارده باب دارد كه سيزده باب آن به ذكر راويان و اصحاب رسول خدا (ص)
و امامان (ع) اختصاص يافته است .در اين كتاب 6346 ،مورد از اصحاب ائمه (ع) ذكر شدهاند كه تنها اصحاب امام صادق
(ع) 3177 ،عنوان را به خود اختصاص دادهاند.
هدف شيخ طوسى در اين كتاب ،گردآورى و سرشمارى اصحاب معصومان (ع) بوده است .وى عنايتى به اينكه اين افراد،
مؤمن باشند يا منافق ،امامى باشند يا عامى ،معتمد باشند و يا غيرمعتمد ندارد 1693.شيخ در اين كتاب ،در مجموع عنايت

چندانى به توثيق و يا تضعيف راويان نداشته و تا قبل از عنوان مربوط به اصحاب امام كاظم (ع) ،تنها به چند مورد تضعيف و
يا توثيق ،اشاره كرده است ،هرچند از اصحاب امام كاظم (ع) به بعد ،توثيقات و تضعيفات بيشترى كرده است .اين
مصلحتانديشى در الفهرست او نيز ديده مىشود.
هرچند شيخ طوسى اين كتاب را منحصرا براى ذكر نام راويان ائمه (ع) تدوين كرده است؛ امّا موارد بسيارى يافت مىشود كه
در اسناد روايات ائمه (ع) ،راويانى هستند كه در رجال الطوسى از آنها يادى نشده است .بنابراين ،نمىتوان اشخاصى را كه
ذكرى از آنها در اين كتاب نيامده ،از جرگه اصحاب ائمه (ع) بيرون دانست؛ زيرا شيخ در تهيه كتاب ،به اسناد روايات توجّهى
نداشته و تنها از كتب آماده قبل از خود ،بهره برده است.
شيخ طوسى در تأليف اين كتاب ،از مصادرى همچون :الرجال ابن عقده ،الرجال برقى و اصل كتاب كشّى بهره برده است.
وى از راويان پيامبر (ص) تنها در  469عنوان ،ذكر كرده است ،حال آنكه كتبى كه در خصوص اصحاب پيامبر (ص) تأليف
شدهاند ،افراد بيشترى را برشمردهاند و اين ،بيانگر كم بودن مصادر شيخ در اين زمينه است .در اسد الغابة ،شرححال 7713
صحابى آمده كه بيشتر آنها ،راوى از پيامبر (ص) هستند.
ص355 :
شيخ طوسى ،احتماال به كتب اهل سنّت كه درخصوص رجال و صحابيان تدوين كردهاند ،دسترسى نداشته است .اين كتب،
مشتمل بر اطّالعات مفيدى درخصوص اصحاب پيامبر (ص) و تعدادى از اصحاب امامان (ع) است .تعدادى از كتابهايى كه
اهل سنّت ،قبل از شيخ در اين زمينه تدوين كردهاند ،به شرح زير است:
فضائل الصحابة ،از احمد بن حنبل (م  241ق)
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طبقات ،از ابن سعد (م  231ق)
طبقات خليفه (م  241ق)
معرفة الصحابة ،از ابن حبّان (م  354ق)
معجم الصحابة ،از طبرانى (م  361ق)
معرفة الصحابة ،از ابو نعيم اصفهانى (م  431ق)
ابن شهر آشوب
ابو جعفر محمّد بن على بن شهر آشوب (م  588ق) ،محدّث و فقيه امامى است .از جمله اساتيد او فتال نيشابورى ،زمخشرى
صاحب الكشاف ،طبرسى ،صاحب مجمع البيان ،ابو الحسن بيهقى ،شوهانى ،ابو الفتوح رازى و قطب الدين راوندى هستند كه
در مناطق مختلف ،سكونت داشته اند و ابن شهر آشوب از آنها استماع حديث و اخذ علم كرده است.
از شاگردان و راويان ابن شهر آشوب ،مى توان از ابن ادريس حلّى ،ابن بطريق حلّى ،ابن ابى طى و ابن زهره حلبى نام برد.
ابن شهر آشوب ،در حديث و رجال ،تبحّر داشته است و دو كتاب مشهور وى نيز در اين زمينه تأليف شدهاند .يكى از اين دو
كتاب ،مناقب آل أبى طالب نام دارد كه درباره زندگى پيامبر (ص) و ائمه (ع) و ذكر مناقب آنهاست.
كتاب ديگر وى ،معالم العلماء در زمينه رجال است .اين كتاب ،يكى از كتابهاى فهرست و رجال شيعه در فاصله قرن پنجم و
ششم است كه در واقع ،تلخيصى از الفهرست طوسى و متمّم آن است.
عالمه حلّى
حسن بن يوسف بن مطهّر حلّى ،ملقّب به عالمه حلّى (م  726ق) در حلّه به دنيا آمد .اساتيد
ص356 :
مهم او پدرش خواجه نصير الدين طوسى (م  672ق) ،نجم الدين عمر كاتبى (م  675ق) و محمّد نسفى (م  678ق) هستند و
برجستهترين شاگرد او پسرش فخر المحقّقين ( )771 -688است.
يكى از مقاطع مهم زندگى عالمه ،حضور در دربار اولجايتو است .اولجايتو پس از جلوس بر تخت در سال  713ق ،اسالم را
دين رسمى كشور اعالم كرد .علّامه در تشريف اولجايتو به مذهب شيعه مؤثر بود .او و پسرش در طول اقامتشان در دربار،
اغلب به بحثهاى كالمى با ساير علما اشتغال داشتند .اولجايتو نيز به خاط ر علّامه ،علم كالم شيعى را آموخت و اغلب با علّامه

به بحث مىنشست .علّامه ،رساله هايى را در پاسخ به سئواالت اولجايتو تدوين كرد و در دوران اقامتش در دربار ،چندين
كتاب در موضوعات جدلى نوشت و آنها را به ايلخان ،اهدا كرد كه از جمله آنها نهج الحق و كشف الصدق ،منهاج الكرامة فى
االمامة و كشف اليقين فى فضائل أمير المؤمنين است .علّامه ،قبل از سال  719ق به سلطانيه نزد اولجايتو آمد و تا سال 716
ق چهار ماه قبل از درگذشت اولجايتو در سلطانيه بود و پس از آن به حله رفته و مشغول تدريس شد.
مجموعه آثار او  126عنوان در موضوعاتى همچون كالم ،فلسفه ،فقه و رجال است 1694.از كتابهاى كالمى او مىتوان از كشف
المراد فى شرح تجريد االعتقاد -كه شرح تجريد االعتقاد خواجه نصير الدين طوسى است -نام برد .كتاب ديگر كالمى وى
نهاية المرام نام دارد.
علّامه حلّى ،در گسترش فقه شيعه نقشى سازنده داشت .از كت ابهاى او در اين زمينه منتهى المطلب ،مختلف الشيعة ،قواعد
األحكام ،تذكرة الفقهاء و نهاية األحكام را مىتوان نام برد.
از آثار رجالى او خالصة األقوال فى معرفة الرجال در احوال راويان است كه در دو بخش راويان ثقه و غيرثقه تنظيم شده
است .شرححال راويان در اين كتاب بسيار خالصه آمده ،به گونه اى كه حتى نام و تاريخ تأليف كتابهاى هريك از آنها ذكر
نشده است.
ص357 :
فصل سوم سهم شيعيان در پيدايش و پيشبرد علوم
رشته هاى علمى همچون علوم قرآن ،تفسير ،حديث ،رجال ،تاريخ و كتابشناسى ،همواره مورد توجّه و عنايت شيعيان بوده و
تأليفات متعددى در اين علوم از خود به يادگار گذاشتهاند كه نام اين تأليفات و مؤلفانشان بهطور مبسوط در كتاب تأسيس
الشيعة لعلوم اإلسالم سيّد حسن صدر ،آمده است .مؤلّف ،در اين كتاب كوشيده است نشان دهد شيعيان ،در عمده علوم
اسالمى ،پيشگام بوده و در اين زمينه تأليفاتى را نيز به انجام رساندهاند .البته درباره بعضى از افراد ،همچون ابن اسحاق كه در
اين كتاب به عنوان شيعه معرّفى شدهاند ،اختالفاتى وجود دارد .شيعه بودن اين افراد ،به معناى مصطلح امروزى درست نيست
و انتساب اين افراد به تشيّع ،تنها به جهت نقل بعضى فضايل اهل بيت (ع) است.
در اين گفتار ،براساس تقسيم بندى علوم ،به سهم شيعيان در پيدايش علوم اسالمى مىپردازيم .يادآورى اين نكته الزم است
كه شالوده مطالب اين بخش ،براساس اطّالعات كتاب تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم است .البته براى اطّالع تفصيلى از كتب
تأليف شده توسط شيعيان مىتوان به كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة مراجعه كرد.
 .1علم تاريخ و سيره

 .)1 ( 1694اشميتكه ،رابينه ،انديشههاى كالمى عالمه حلى ،ترجمه احمد نمايى ،ص .75

سيره پيامبر (ص)  ،به جهت الگو بودن رفتار آن حضرت ،همواره مورد توجّه و عالقه شيعيان قرار گرفته است ،چنانكه امام

سجّاد (ع) ،از تعليم مغازى پيامبر (ص) ،به مانند تعليم سورههاى قرآن ،خبر مىدهد 1695.عالوه بر سيره ،تاريخ اسالم نيز

بهطور عموم ،مورد عنايت مورّخان شيعى قرار گرفته است .با مراجعه به كتابهايى همچون رجال النجاشى كه در زمينه فهرست
آثار تأليف شده شيعيان تدوين گرديده ،اينگونه كتابها قابل شناسايى است .تعدادى از دانشمندان شيعى كه در اين زمينه تأليف
داشتهاند ،به شرح زيرند:
ص358 :
عبيد اهلل بن ابى رافع
اوّلين تأليف شيعيان در اين زمينه ،كتاب عبيد اهلل بن ابى رافع ،كاتب حضرت على (ع) است .كتابهاى ديگر او در زمينه
قضاوتهاى على (ع) و نام صحابيان همراه امام على (ع) در جنگهاى جمل ،صفّين و نهروان است.
جابر بن يزيد جعفى (م  128ق)
وى كتابهايى در زمينه موضوعات تاريخى تأليف كرده كه در رجال النجاشى و الفهرست شيخ طوسى مندرج است .موضوع
اين كتابها درباره جنگ صفّين ،نهروان ،مقتل على (ع) و مقتل امام حسين (ع) است.
ابان بن تغلب (م  141ق)
وى نيز كتابى با عنوان صفّين تأليف كرده است.
ابو مخنف لوط بن يحيى (م  157ق)
براى وى در حدود شصت كتاب در مورد حوادث و موضوعات تاريخى شمارش شده است كه احتماال بسيارى از اين كتابها
به عنوان فصولى از يك كتاب بزرگتر تاريخى وى بوده است .تخصّص ويژه وى در حوادث مربوط به عراق بود و درباره
بيشتر حوادث مهم اين منطقه ،كتابهايى نوشته است .از جمله كتابهاى وى ،سقيفة ،ردة ،فتوح شام ،فتوح عراق ،جمل ،صفّين،
نهروان ،خوارج ،غارات ،مقتل على (ع)  ،مقتل حجر بن عدى و كتابهاى بسيار ديگر درباره رويدادهاى تاريخ اسالم است.

1696

ابان بن عثمان احمر (م ح  171ق)
 .)1 ( 1695البداية و النهاية ،ج  ،3ص 297؛ صالحى شامى ،محمّد بن يوسف ،سبل الهدى و الرشاد فى سيرة خير العباد ،ج  ،4ص .11
 .)1 ( 1696اخبار وى درباره مقتل امام حسين( ع) ،جمعآورى شده و انتشارات جامعه مدرّسين حوزه علميه قم آن را با نام« وقعة الطف» ،در يك جلد به چاپ
رسانده است .همچنين ،تمام موارد تاريخى نقل شده از ابى مخنف ،گردآورى و در دو جلد با نام نصوص من تاريخ أبى مخنف ،توسط انتشارات دار المحجة البيضاء
در بيروت ،چاپ شده است.

وى از اصحاب اجماع و از جمله اصحاب امام صادق (ع) و ناقل احاديث بسيارى از ايشان است .او كتابى بزرگ در مبتدأ،
مغازى پيامبر (ص) و ردّة داشته است .راويان و مورّخان بسيارى از كتاب ابان استفاده كردهاند كه از جمله آنها مىتوان به
يعقوبى در تاريخ خود ،كلينى در الكافى ،على بن ابراهيم در تفسير القمى و طبرسى در إعالم الورى اشاره كرد.
امتياز سيره ابان ،استفاده و اتّكاى او بر اخبار معصومان (ع) ،خصوصا امام صادق (ع) و امام باقر (ع) بوده است .متأسّفانه،
اين كتاب باقى نمانده و تنها رواياتى از آن در منابع و آثار بعدى باقى مانده است.

1697

ص359 :
هشام بن محمّد بن سائب كلبى (م  216ق)
تخصّص عمده وى ،در دانش انساب است و بالغ بر  151عنوان كتاب براى وى ،گزارش شده است .وى در موضوعات زير،
دست به تأليف زده است:
جنگهاى اوس و خزرج ،قداح و ميسر ،كتاب اسواق ،جنگهاى تغلب و بكر ،كتاب معمّرين ،كتاب اوائل ،كتاب بنو حنيفه ،مقتل
عثمان ،جمل ،صفّين ،نهروان ،غارات ،مقتل امير المؤمنين ،مقتل حجر بن عدى ،مقتل رشيد و ميثم ،عين الوردة ،مقتل حسين
(ع) ،قيام حسين (ع) ،اخبار محمّد بن حنفيه ،كتاب وفود و موضوعات ديگر.
از ميان كتابهاى وى ،تنها تعدادى از گزند حوادث به دور مانده و به دست ما رسيده است كه از جمله آنها النسب الكبير ،نسب
معد و اليمن الكبير و األصنام است.
شيوه تاريخنگارى وى ،چنانكه جواد على گفته است ،شيوه علمى بوده و وى ،گامهاى بلندى در جهت تأليف آثار تاريخى بر
اين اساس برداشته است .وى با ناكافى دانستن شيوههاى روايى در تاريخنگارى ،به دنبال اسناد رسمى مىگشت و خود در
كنيسهها و ديرها در پى كتابها بود و با استفاده از وثائق مكتوب ،بهويژه در تاريخ حيره و تاريخ فرس ،گامهاى بلندى
برداشت.

1698

نصر بن مزاحم منقرى (م  212ق)
كتابهايى درباره جنگ جمل ،صفين و نهروان ،مقتل امام حسين (ع) ،عين الوردة ،اخبار مختار ثقفى ،اخبار محمّد بن ابى
السرايا و غارات ،تأليف كرده است.

 .)2 ( 1697رسول جعفريان ،مغازى ابان بن عثمان را براساس اخبار بازيافته در كتب ديگر ،تدوين كرده است.
 .)1 ( 1698جعفريان ،رسول ،منابع تاريخ اسالم ،ص .116

تنها كتابى كه از وى به دست ما رسيده ،كتاب وقعة صفين است كه شرح وقايع جنگ صفّين است 1699.براساس اين كتاب،
مىتوان به روشنى به اعتقادات و تماي الت شيعى وى پى برد ،چنانكه سلسله اسناد بيشتر روايات او در اين كتاب ،به رجال و
راويان شيعى منتهى مىشود.
از امتيازات اين كتاب ،عالوه بر قدمت آن و اخذ روايات مربوط به حادثه با دو يا سه واسطه از كسانى كه خود در جنگ
صفّين حضور داشتهاند ،اطّالعات دقيق و ارزشمن دى است كه درباره پيكار صفّين و توصيف دقايق امور نظامى دو طرف به
دست مىدهد .همچنين از البه الى گزارشهاى اين كتاب ،مىتوان به بسيارى از امور اجتماعى و فرهنگى مربوط به دوران
خالفت على (ع) دست يافت.
ص361 :
ابو جعفر احمد بن محمّد بن خالد برقى (م  274ق)
وى صاحب كتاب مشهور المحاسن است و كتابهايى در مسائل تاريخى نيز براى او ياد شده است ،از جمله :كتاب طبقات،
كتاب تاريخ ،كتاب رجال ،كتاب بلدان ،كتاب جمل ،كتاب مغازى ،كتاب تعازى و كتاب تهانى.
ابراهيم بن محمّد ثقفى (م  283ق)
وى تأليفات بسيارى دارد كه از جمله آنها كتاب الغارات ،مغازى ،كتاب سقيفه ،كتاب رده ،مقتل عثمان ،كتاب شورا ،بيعت امير
المؤمنين ،كتاب جمل ،كتاب صفّين ،كتاب حكمين ،مقتل حسين (ع) ،كتاب توابين و عين الوردة ،اخبار مختار ،كتاب فدك،

كتاب حوض و شفاعت و كتاب امامت است .از ميان كتابهاى ابراهيم ثقفى ،تنها كتاب الغارات بر جاى مانده است 1711.اين
كتاب ،از آنجا كه در قرن سوم تأليف شده ،از مصادر و مآخذ اصلى تاريخ شيعه محسوب مىشود.
ثقفى در آغاز ،زيدى مذهب بوده و سپس به مذهب اماميه گرويده است .از اينرو ،مىتوان احتمال داد كه ديدگاههاى فكرى-
سياسى و آراى فقهى زيديه ،هرچند ناخواسته ،در اين كتاب وارد شده باشد ،چنانكه بيشتر روايات راه يافته در كتاب
الغارات ،مأخوذ از راويان سنّت و جماعت و مشايخ روايى وى ،مشايخ روايى بخارى و مسلم در صحيحين است.
ابن واضح احمد بن ابى يعقوب يعقوبى (م  284ق)
يعقوبى ،بيشتر به عنوان مورّخ و جغرافيدان شناخته مىشود و آثار وى در اين دو زمينه ،تأليف شدهاند .تاريخ اليعقوبى ،اثر
مشهور اوست كه در آن ،تشيّع وى آشكار است .اين كتاب ،تاريخى عمومى است كه از هبوط آدم آغاز شده و به ذكر حوادث
 .)2 ( 1699اين كتاب را پرويز اتابكى با نام پيكار صفّين ترجمه كرده است.
1711

(  .)1اين كتاب نخستينبار با تعليقات محدث ارموى در دو جلد به چاپ رسيد .ترجمه فارسى آن را عبد المحمّد آيتى ،و ترجمه ديگر را به همراه شرح

اعالم ،عزيز اهلل عطاردى انجام داده است.

تا سال  259هجرى ادامه داده است .يعقوبى به دليل دسترسى به برخى از منابع ،اخبار بديعى را در كتاب خود آورده كه در
كتابهاى ديگر ،نيامده است .حجم اسناد رسمى موجود در اين كتاب كه بسيارى از آنها در منابع ديگر نيامده ،قابل توجّه است
و اخبار موجود در آن با اخبار رايج در ساير منابع ،متفاوت است و مىتواند در مقايسه با ساير متون مشابه ،راهنماى محقّق
در رسيدن به واقع باشد.

1711

ص361 :
ابو عبد اهلل محمّد بن زكريا بن دينار (م  298ق)
وى از بزرگان شيعه در بصره بود .كتابهايى در زمينه تاريخ براى او گزارش شده كه عبارتاند از:
كتاب جمل كبير و جمل مختصر ،صفّين كبير و مختصر ،مقتل امام حسين (ع) ،كتاب نهروان ،كتاب وافدين ،مقتل امير المؤمنين
(ع) ،اخبار زيد و اخبار فاطمه (س).

1712

سعد بن عبد اهلل قمى (م  311ق)
كتابهاى تاريخى وى عبارتاند از :مثالب راويان حديث ،فضل قم و كوفه ،فضل ابو طالب و عبد المطّلب و عبد اهلل و طبقات
شيعه.

1713

ابو احمد عبد العزيز جلودى (م  331ق)
وى از بزرگان شيعه و اخبارى اهل بصره بود كه ،كتابهاى بسيارى در موضوعات زير تأليف كرده است :جمل ،صفّين ،حكمين،
غارات ،خوارج ،جنگهاى على (ع) ،مسند على (ع) ،كتاب فضايل ،آنچه درباره پنج تن نازل شده است ،ازدواج فاطمه (س)،
دوستداران على (ع) ،شيعه بعد از على (ع) ،مقتل حسين (ع)  ،اخبار توّابين و عين الوردة ،اخبار مختار ثقفى ،اخبار امام زين
العابدين (ع) ،اخبار امام باقر (ع)  ،اخبار زيد ،اخبار محمّد بن حنفيه ،اخبار جعفر بن ابى طالب ،اخبار ابراهيم بن عبد اهلل بن
حسن ،اخبار قريش و بتها ،طبقات عرب و شعرا ،اخبار ابو األسود دوئلى ،وفودى كه خدمت پيامبر (ص) رسيدند ،اخبار
صعصعة بن صوحان ،اخبار امام صادق (ع) و امام كاظم (ع) و امام رضا (ع) ،اخبار سيّد حميرى.
احمد بن عقده (م  333ق)

 .)2 ( 1711منابع تاريخ اسالم ،ص .158
 .)1 ( 1712رجال النجاشى ،ص  (346ش .)936
 .)2 ( 1713همان ،ص  (177ش .)467
 .)3 ( 1714همان ،ص  (241ش .)641

1714

وى كتابهايى در تاريخ تأليف كرده است ،از جمله :تاريخ ابن عقده ،كتاب شيعه از اصحاب حديث ،كتاب عبّاسى در تاريخ
خلفا و دولت عبّاسيان.
على بن حسين مسعودى (م  346ق)
شرححال نگاران ،مسعودى را از اماميه دانسته و به تشيّع وى ،تصريح كردهاند .عالقه ويژه وى به موضوع امامت كه در بيشتر
آثار وى به چشم مىخورد ،بيانگر تمايالت مذهبى اوست .پرداختن وى به نظريه وصايت شيعى در آغاز كتاب مروج الذهب
 ...و پيگيرى آن در
ص362 :
طول تاريخ و اعتقاد بر اينكه خداوند ،هيچگاه زمين را از حجّت ،خالى نمىگذارد و ذكر حديثى از پيامبر (ص) خطاب به

على (ع) كه «أنت و إثنا عشر من ولدك أئمة الحق» 1715،مىتواند نشان از تشيّع بارز وى باشد .همچنين مقدّم كردن آرا و
نظريات شيعه به هنگام ذكر آراى مختلف فرق درباره يك مسئله ،حاكى از تمايالت مذهبى وى است.
براى وى  39كتاب شمارش شده كه از ميان آنها دو كتاب مروج الذهب  ...و التبيه و األشراف باقى مانده و مكرّر ،چاپ شده
است .همچنين إثبات الوصية و أخبار الزمان كه تنها منسوب به اوست و در واقع ،از او نيست ،به چاپ رسيده است.
مروج الذهب  ، ...تاريخى است عمومى كه عالوه بر تاريخ مسلمانان ،به تاريخ جهان و احوال ديگر ملل نيز پرداخته است .او
در عين آشنايى با علوم مختلف ،بهويژه جغرافى ،به تاريخ پرداخته است .امتياز او بر يعقوبى در اين است كه تاريخ و جغرافى
را باهم درآميخته و در يك متن ،ديده است .احاطه او بر علوم مختلف و آشنايى وى با چندين زبان از جمله فارسى ،موجب
شده نگاه او به حوادث ،فراتر از نگاه صرفا تاريخى باشد .مسعودى با سفرهاى بسيار از «مشاهده و معاينه» ،در تدوين
كتابش بهره كافى برده است .آثار اين سفرها كه همراه با برداشت جامعهشناسانه و روانشناسانه وى از زندگى اجتماعى
مردمان مختلف بوده ،در مروج الذهب  ،...آشكار است.
او با وارد كردن عنصر استدالل عقالنى ،به قلمرو مباحث تاريخى از مرز «ديدن حادثه و نقل آن» گذشته و در وراى حوادث،
به دنبال علل و اسباب وقوع گشته است .طرح مباحث تمدّن و فرهنگ و اهتمام به تاريخ و تفكّر اقلّيتها و مذاهب در مروج
الذهب  ،...چشمگير است.
مسعودى ،در البهالى مطالب تاريخى و علمى ،داستانها و لطايف و ظرايفى را چاشنى كرده است تا خواننده را مالل حاصل
نشود و رغبت به خواندن آن ،هميشگى باشد.
حسن بن محمّد بن حسن قمى
 .)1 ( 1715مسعودى ،اين روايت را از سليم بن قيس ،نقل كرده است( التبية و اإلشراف ،ص )199؛ امّا منابع شيعى ديگر «،إحدى عشر من ولدك» آوردهاند.

مؤلّف تاريخ قم ،كه آن را در سال  378ق ،براى صاحب بن عبّاد ،تأليف كرده است .از اين كتاب ،تنها بخشى از ترجمه
فارسى آنكه در سال  815ق ،به انجام رسيده ،باقى مانده است.
در اين كتاب ،عالوه بر آگاهى هايى كه درباره شهر قم آمده ،اطّالعات گرانبهايى از وضعيت خراج در آن روزگار ،گزارش
شده است.
ص363 :
 .2علم رجال و فهرست
علم رجال حديث ،علمى است كه درباره حاالت و اوصاف راويان ،از آن جهت كه به قبول يا عدم پذيرش اقوالشان مربوط
مىشود ،بحث مىكند .بنابراين ،موضوع علم رجال ،بررسى جنبه خاصّى از شخصيت يك راوى است كه صرفا در ردّ و قبول
خبر او تأثير دارد .در دوران صحابيان و تابعيان ،به دليل اعتماد عمومى مسلمانان به يكديگر ،چيزى به عنوان شناسايى
راويان موثّق از غيرموثّق ،وجود نداشت و از اواخر دوره تابعيان ،ضرورت پرسش از رجال حديث و سند روايات در بين
محدّثان پديد آمد.
در شيعه نيز نخستين پايههاى علم رجال را بايد در ستايش و نكوهشهاى امام باقر (ع) و امام صادق (ع) نسبت به پارهاى از
اصحاب خود ،جستجو كرد .رواياتى كه از ائمه بعد از امام پنجم در كتب رجال و حديث باقى مانده است .بهترين سند در
جرح و تعديل تعدادى از راويان شيعه ،در طبقه اصحاب ائمه (ع) است؛ امّا در طبقه علماى شيعه نيز از اواخر قرن سوم
هجرى ،عدّه اى از ياران و معاصران امام به فكر افتادند تا با استفاده از روايات معصومان (ع) و نيز با توجّه به تماس نزديك
با راويان حديث ،به شناسايى راويان ضعيف و بدنام ،دست يازند .از جمله كسانى كه قبل از شيخ طوسى كتاب رجالى
داشتهاند مىتوان از افراد زير نام برد:
عبد اهلل بن جبله كنانى (م  219ق) ،از اصحاب امام كاظم (ع) .وى اوّلين كسى است كه در اين زمينه به تأليف پرداخت،
چنانكه نجاشى در كتاب خود از او نام برده است.
حسن بن محبوب (م  224ق) .وى كتاب مشيخه داشته است.
فضل بن شاذان ( /شادان) نيشابورى (نيمه دوم ق  3ق).
احمد بن محمّد بن خالد برقى (م  274ق).
ابراهيم بن محمّد بن سعيد ثقفى (م  283ق).
على بن حسن بن فضال (نيمه دوم قرن  3ق).

احمد بن عقده (م  333ق) .وى كتابى درباره راويان امام صادق (ع) داشته است.
احمد بن نوح بن على ،در كتابى ،راويان هريك از امامان را جمع كرده است.
ابن غضائرى ،كتابى در رجال داشته است كه «ضعفاء» را در آن جمع كرده است.
هريك از اين افراد ،در موضوع رجال شيعه يا معرّفى اساتيد و مشايخ خود ،داراى اثرى بودهاند .از اين آثار ،تنها الرجال
برقى تا اين زمان ،محفوظ مانده است.
ص364 :
در قرن چهارم ،علم رجال ،وارد مرحله جديدى شد .سيره علماى رجال در اين دوره ،به اين صورت بود كه عالوه بر تأليف
كتب مستقل در حوزه رجال ،مجموعههايى نيز با عنوان «مشيخه» يا «فهرست كتب» تهيه مىكردند كه اين آثار ،آكنده از
اطّالعات رجالى بود .از آن جمله ،مىتوان از كلينى (م  329ق) و محمّد بن حسن بن احمد بن وليد (م  343ق) ،احمد بن
محمّد ابو غالب زرارى (م  368ق) ،ابن داوود قمى (م  368ق) و شيخ صدوق (م  381ق) ياد كرد.
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قرن پنجم ،عصر تحوّل و شكوفايى علم رجال است .مهم ترين منابع رجالى شيعه ،يعنى كتب اربعه رجالى ،از آثار اين دوره
است كه به دست نجاشى و شيخ طوسى تدوين شدهاند.
سه كتاب از چهار كتاب اصلى در اين رشته ،حاصل كوششهاى شيخ طوسى است .دو كتاب الفهرست و الرجال شيخ طوسى،
پيش از اين در شرححال شيخ طوسى معرّفى شدند .اينك معرفى كتاب ديگر رجالى او و نجاشى:
 .1اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّى)
اين اثر ،تأليف ابو عمرو محمّد بن عبد العزيز كشّى (ق  4ق) منسوب به كشّ ،روستايى در ماوراء النهر ،است .او كتابى در
رجال داشته كه شيخ طوسى ،آن را تلخيص و بعضى عناوين آن را اختيار كرده است كه به همين جهت ،به اختيار معرفة
الرجال و يا رجال الكشّى مشهور شده است.
اصل كتاب كشّى ،امروزه در دست نيست ،بلكه آنچه در دسترس است ،برگزيده شيخ طوسى از آن است .شيخ طوسى در
راستاى اهداف خود ،پس از تأليف الفهرست و الرجال ،كتاب كشّى را داراى مطالبى سودمند يافت و آن را خالصه كرد و
مطالب اضافى همچون نام كتب و مصنّفات را كه پيش از اين ،تأليف مستقلّى در اين زمينه داشته ،حذف كرده است.
شيخ طوسى ،به نقد و بررسى كتاب كشّى نپرداخته؛ بلكه صرفا مطالب كتاب را ذكر كرده است .در كتاب موجود ،مجموعا
 1151روايت وجود دارد كه ضمن آن  515نفر از اصحاب و معاصران امامان (ع) معرفى شدهاند.
 .)1 ( 1716الذريعة إلى تصانيف الشيعة ،ج  ،11ص .83

رجال الكشّى ،از مهم ترين مآخذ و يكى از چهار كتاب اصلى علم رجال اماميه است كه دربردارنده اطّالعات مهمّى درباره
حيات علمى شيعه و نحوه ارتباط شيعيان با امامان خود است .در اين كتاب ،تشكيالت شيعه ،فرقهها ،غاليان و كذّابان معرفى
گرديده و موضعگيرى
ص365 :
امامان درباره آنها بيان شده است .روايات كشّى از نظر اطّالعات تاريخى ،بسيار قابل توجّه است .شرححال راويان و اصحاب
امامان (ع) در قالب سند عرضه شده است كه نهايتا سند به امام (ع) و يا يكى از پيشوايان حديث مىرسد.
از ويژگىهاى كتاب ،ذكر مطالب با سلسله اسناد است كه نشان مىدهد مؤلّف ،از مصادر مكتوب ،بهره برده است.
در الفهرست طوسى و الرجال شيخ طوسى و رجال النجاشى ،ذيل نام كشّى يادآور شدهاند كه او صاحب رجال بوده و نام
خاصّى براى اثر او ذكر نكردهاند .اوّلين كسى كه نام خاصّى براى رجال الكشّى ذكر نموده ،ابن شهر آشوب در معالم العلماء

است كه نام كتاب وى را معرفة الناقلين عن األئمة الصادقين ،ذكر كرده است 1717.اين نامگذارى پيش از او سابقه نداشته است،

لذا صحيح به نظر نمىرسد.
 .2رجال النجاشى
اين كتاب ،تأليف ابو العباس احمد بن على نجاشى ( 451 -372ق) است كه زندگى علمى خود را در بغداد ،سپرى كرد و
كتابش را با عنوان فهرس أسماء المصنّفى الشيعة به انگيزه معرّفى آثار و كتب شيعه و نيز ردّ كسانى كه شيعيان را فاقد آثار
علمى و فرهنگى مىدانستند ،تأليف كرد؛ امّا به دليل آنكه نجاشى در شرححال مؤلفان كتب ،اطّالعات گرانبهايى درباره
وضعيت راويان و مؤلّفان داده است .اين كتاب ،از همان آغاز ،به عنوان يك كتاب رجالى ،توجّه دانشمندان را به خود ،جلب
كرده است.
نجاشى ،كتاب را براساس نام مؤلّفان تنظيم كرده و مجموعا  1269نفر از مصنّفان شيعه را كه در فاصله قرن دوم تا پنجم
زندگى مىكرده اند ،مورد بررسى قرار داده است و در بسيارى از موارد ،به نقد علمى نظريات مشايخ و عقايد دانشمندان قبل
از خود ،مبادرت ورزيده است .او در معرّفى يك كتاب به شرححال راوى يا صاحب كتاب و مسائلى چون:
توثيق ،تضعيف ،كيفيت اخذ و تحمّل حديث ،عصر و طبقه راوى ،مذهب ،مشايخ و شاگردان او پرداخته و حدّاكثر اطّالعاتى كه
به دست آورده ،متذكّر شده است .كتاب نجاشى ،در واقع ،دائرة المعارفى است كه در آن ،خواننده ،اطّالعات روشنى درباره
حوزههاى دينى و پايگاههاى حديث شيعه ،روابط حوزهها با يكديگر ،راويان امامان شيعه ،كيفيت تماس و روايت از امامان و
آثار و مصنّفات حديثى شيعه به دست مىآورد.

 .)1 ( 1717معالم العلماء ،ص .111

ص366 :
نجاشى در مقايسه با شيخ طوسى ،به نقد آراى ديگران توجّه بيشترى مبذول داشته است .مطالب رجالى و نكات سودمند
كتاب نجاشى كه ناشى از كثرت منابع ،برخورد محتاطانه با كتابهاى ضعيف و اختصاص سراسر عمر خود به اين رشته است،
سبب شده تا كتاب او بر الفهرست شيخ طوسى امتياز يابد.
وى در تصنيف كتاب خود ،مآخذ بىشمارى در اختيار داشته كه مهمترين منابع وى به شرح زير است:
 رجال الكشى .نجاشى ،اصل رجال كشّى را در اختيار داشته و از آن ،بهره برده است و تعدادى از مواردى كه نقل كرده ،دراختيار معرفة الرجال شيخ طوسى يافت نمىشود .نجاشى ،در مجموع 23 ،مورد از كشّى نقل كرده است.
 رجال ابن عقدة .نجاشى 158 ،مورد از او نقل كرده است. كتاب احمد بن الحسين غضائرى .نجاشى 33 ،مورد از آن نقل كرده است. كتاب الزيادات احمد بن على بن العباس بن نوح السيرافى .نجاشى 47 ،مورد از آن نقل كرده است. فهرست حميد بن زياد .نجاشى 79 ،مورد از آن نقل كرده است. الفهرست طوسى .رجال النجاشى در باب «الف» مشابهتهاى بسيارى با الفهرست طوسى دارد و نشان مىدهد كه هنگامتأليف اين قسمت ،الفهرست شيخ طوسى را در اختيار داشته و او در اين بخش ،مطالب كتاب شيخ را تكميل كرده است او در
 56عنوان به مطالب فهرست شيخ نظر دارد .علّت اينكه نجاشى در اين محدوده ،تنها از الفهرست بهره گرفته ،آن است كه
هنگام شروع به تأليف ،شيخ طوسى ،تنها قسمت اوّل كتاب را در دست تهيه داشته و هنوز كامل ،نبوده است ،هرچند نجاشى،
كار خود را پس از شيخ طوسى در تدوين الفهرست آغاز كرده؛ امّا قبل از شيخ ،كتاب خود را به اتمام رسانده است.
نجاشى ،همچنين از مصادر عامّه از كتابهاى بالذرى ،كتاب ابو زرعه رازى ،كتاب الحيوان ،البيان و التبين ،المفاخره بين
العدنانية و القحطانية و تعدادى از صحاح ستّه اهل سنّت ،بهره برده است.
ديگر دانشمندان صاحب تأليف در علم رجال ،عبارتاند از:
شيخ منتجب الدين (م  585ق) .كتاب بر جاى مانده از او فهرست اسماء الشيعة و مصنفيهم ،مشهور به فهرست منتجب الدين
است.
ص367 :
ابن شهر آشوب (م  588ق) .معالم العلماء ،نام اثر او در علم رجال است.

سيّد بن طاووس ،احمد بن موسى (م  673ق) .عنوان كتاب وى ،تحرير الطاووسى است.
حسن بن يوسف بن مطهّر حلّى (م  729ق) .كتب رجالى وى ،كشف المقال فى معرفة الرجال ،خالصه األقوال فى معرفه
الرجال و إيضاح اسماء الرجال است.
ابن داوود حلّى (م ق  8ق) .وى كتابى در موضوع علم رجال از او بر جاى مانده است.
 .3علم حديث
بعد از رحلت پيامبر (ص) ،حديث ،همدوش قرآن ،مالك عمل مردم گرديد .شيعه به پيروى از اهل بيت (ع) ،كتابت حديث را
از ابتدا ،يعنى اواخر قرن اوّل هجرى ،شروع كرد .در زمان امام باقر (ع) و امام صادق (ع) ،نقل روايت و حديث به اوج خود
رسيد .يكى از زمينههاى تالش دانشمندان در اين دوران ،در عرصه حديث و فقه بود .در آغاز ،هيچگونه طرحى در تنظيم
احاديث و تبويب آنها در كار نبود؛ بلكه اهتمام راويان شيعه ،بيشتر مصروف نوشتن احاديث و نگهدارى آن در قالب جزوات
كوچكى مىگرديد كه به آنها «اصل» مىگفتند.
مرحله بعدى ،مرتّب كردن همه آثار براساس محتوا و يا تفكيك موضوعى بود .محصول اين تالش ،پديد آمدن كتابهايى با
عنوان «مبوّب» و يا «جامع» بود .به اين ترتيب ،از همان دوران ،امام صادق (ع) ،عدّهاى از شاگردان آن حضرت تصميم
گرفتند تا روايات امامان را برحسب موضوعات فقهى مرتّب سازند و از كتب و روايات متفرّقه ،مجموعههاى كاملترى به
وجود آورند كه اين كار ،به دو صورت انجام گرفت :نخست آنكه پارهاى از اصحاب امامان ،به جمعآورى رشته يا رشتههاى
خاصى از احاديث ،روى آوردند ،چنانكه نجاشى در شرححال على بن عبد اهلل بن حسين آورده است:
او كتابى در حج و كتابهاى ديگرى در موضوعات نماز ،زكات و ديات دارد .ديگر آنكه از دوران امام كاظم (ع) به بعد ،عدّهاى
از محدّثان تصميم گرفتند تا اصول و روايات به جاى مانده را برحسب موضوعات فقهى تبويب نموده ،و كتب و جوامع

مفصّلترى تهيه نمايند ،چنانكه از شرححال صفوان بن يحيى (م  211ق) در نجاشى برمىآيد[ 1718.شيخ] آقا بزرگ ،تعدادى
از اين جوامع را برشمرده است.
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در قرن چهارم هجرى ،جوامع روايى شيعه به صورت مدوّن عرضه شد .مهمترين جوامع حديثى شيعه ،كتب اربعه به شرح زير
است:
ص368 :
الكافى
 .)1 ( 1718رجال النجاشى ،ص  (،197ش .)524
 .)2 ( 1719الذريعة الى تصانيف الشيعه ،ج  ،5ص .29

اين اثر ،تأليف ابو جعفر محمّد بن يعقوب كلينى (م  328ق) است .دو جلد اين كتاب با عنوان «اصول» و پنج جلد «فروع» و
يك جلد «روضه» الكافى است و مجموع احاديث آن ،در حدود  16191حديث است .از مقدّمه كتاب الكافى برمىآيد كه
حديث شيعه در عصر اين دانشمند ،فاقد يك جامع بزرگ بوده و در احاديث ،اختالف و تناقض و تضاد ،ديده مىشده و در
واقع ،هرچند گردآورى جوامع پيش از الكافى شروع شده بود؛ اما هيچ يك نتوانستند پاسخگوى نيازهاى حوزه درسى بوده،
دانشمندان را از مراجعه به اصول اوليّه بى نياز سازند ،اما الكافى چنين امتيازى را به دست آورد.
كتاب من ال يحضره الفقيه
اين اثر ،تأليف ابو جعفر محمّد بن على بن بابويه قمى ،مشهور به شيخ صدوق (م  381ق) ،قدرتمندترين نماينده فكرى حوزه
حديثى قم در قرن چهارم هجرى است .در اين كتاب ،احاديث فقهى براساس موضوعات فقهى تبويب و دستهبندى شدهاند.
شيخ صدوق ،كتاب را به عنوان يك خودآموز فقهى كه بتواند پاسخگوى مسائل شرعى مردم باشد ،نوشته و قصد تدوين كتاب
درسى براى حوزههاى علمى را نداشته ،ولى رفته رفته ،جاى خود را در ميان علماى شيعه باز كرد و در مدار استنباط و فتوا
قرار گرفت .صدوق ،در اين كتاب ،با حذف اسانيد روايات ،در حقيقت اقدام به تأليف و بيان فتاواى فقهى خود كرد؛ ولى قالب
اين بيان ،چيزى جز گزينش و نقل روايات با حذف سند آنها نبود .بعدها با توجّه به اينكه كتاب ،مورد استفاده علما نيز واقع
شد ،صدوق ،خود مشيخهاى براى آن تأليف كرد تا احاديثش از ارسال خارج شود.
مجموع احاديث كتاب 5963 ،حديث است و شروح زيادى بر آن نوشته شده است .از جمله اين شروح ،شرح محمّد تقى
مجلسى (م  1171ق) پدر عالمه مجلسى ،با عنوان روضة المتّقين است.
تهذيب األحكام
اين كتاب ،تأليف ابو جعفر محمّد بن حسن طوسى (م  461ق) و يكى از چهار كتاب عمده حديث و فقه شيعه است كه مشتمل
بر تمام ابواب فقه است كه از «كتاب الطهارة» آغاز شده
ص369 :
و به «كتاب الديات» ختم گرديده و مشتمل بر  13591روايت است .شيخ طوسى ،احاديث «كتاب التهذيب» را از اصول و
كتب و جوامع اوليّه حديث كه توسط اصحاب ائمه (ع) و محدّثان طبقه بعد از آنها تدوين شده بود ،استخراج كرد و در ابواب
مختلف فقه ،مرتّب ساخت .شيخ در اين كتاب ،ضمن جمعآورى اخبار مختلف و متعارض ،به بررسى و ارزيابى و تأويل و
توجيه صحيح اخبار ،دست زده است كه اين روش شيخ طوسى به عنوان حركت نوينى به سوى اجتهاد و تحقيق اخبار ،قلمداد
شده است.
االستبصار فيما اختلف فيه من األخبار

اين كتاب ،تأليف ابو جعفر محمّد بن حسن طوسى (م  461ق) و مشتمل بر  5511حديث است .شيخ طوسى ،پس از تأليف
كتاب تهذيب األحكام ،درصدد برآمد كتاب مختصرترى تهيّه كند كه تنها احاديث مختلف در آن ،گرد آمده باشد .از اينرو ،به
تأليف االستبصار همّت گماشت .وى در اين اثر به نقد و بررسى سندى و محتوايى احاديث و رفع ناهمخوانى ظاهرى و
ترجيح بعضى از احاديث بر بعضى ديگر ،پرداخته است.
 .4علم فرق
آگاهى از عقايد كالمى گروههاى مختلف اسالمى و ماهيت آنها ،از مطالعه در اين علم به دست مىآيد.
پيشگام در اين علم ،هشام بن محمّد كلبى (م  216ق) است .ابن سكّيت (م  244ق) ،معلّم فرزندان متوكّل نيز كه به جرم تشيّع
به شهادت رسيد ،كتاب الفرق داشته است 1711.از شيعيان ديگرى كه در اين زمينه به تأليف پرداختهاند ،مىتوان از نصر بن

صباح (قرن  3ق) و ابو المظفّر محمّد بن احمد نعيمى (از اصحاب امام عسكرى «ع») نام برد كه هريك ،كتابى با عنوان فرق

الشيعة داشتهاند 1711.سپس حسن بن موسى نوبختى (م  311ق) كتابهايى در اين زمينه تدوين كرد .عنوان كتابهاى وى أديان
العرب ،كتاب اآلراء و الديانات و كتاب الفرق است كه فرقههاى شيعى را در آن ،برشمرده است.

از ديگر كتابهايى كه شيعيان در اين موضوع تدوين كردهاند ،المقاالت و الفرق از سعد بن عبد اهلل اشعرى (م  299يا  311ق)
است .تشابه فروان مطالب دو كتاب المقاالت و الفرق و فرق
ص371 :
الشيعه نوبختى (در حدود نود درصد مطالب) ،موجب شده تا عدّهاى همچون عبّاس اقبال ،اين دو كتاب را ،يك كتاب دانسته
و در نتيجه ،فرق الشيعه موجود را از آن نوبختى ندانند و نسخهاى ناقص از المقاالت و الفرق قلمداد كنند.
همچنين مسعودى (م  346ق)  ،كتابهايى همچون المقامات فى أصول الديانات و األبانه فى أصول الديانات داشته است كه از
عناوين كتب پيداست به بحث در موضوع فرق ،اختصاص داشته است .شيخ صدوق (م  381ق) نيز كتاب الفرق داشته است.
در واقع ،پس از گذشت سه قرن از حيات اسالم ،در اوايل قرن چهارم ،با گسترش مذاهب و نحل گوناگون منتسب به اسالم،
ضرورت دستهبندى اين فرقهها و بيان تمايز هريك از ديگرى براى رهايى مراجعهكنندگان از سرگردانى احساس مىشد .از
اينرو ،نياز به تدوين علمى كه در آن عقايد و آراى گروههاى مختلف منتسب به اسالم بيان شده باشد ،بيش از پيش احساس
شد .لذا رشد اين علم از قرن چهارم آغاز شد.
 .5علوم قرآنى و تفسير
 .)1 ( 1711همان ،ج  ،16ص .174
 .)2 ( 1711همان ،ص .178

دانشمندان شيعه ،در علوم قرآنى تالشهاى بسيارى كردند .ابو األسود دوئلى ،نخستين كسى است كه قرآن را نقطهگذارى كرد.
ابان بن تغلب (م  141ق) ،نخستين كسى است كه در موضوع قرائت ،كتابى تأليف كرد .اوّلين كسى كه درباره مجاز قرآن كتاب
نوشت ،فراء (م  217ق) بود .چهار تن از قرّاء سبعه ،از شيعيان هستند كه عبارتاند از :ابو عمرو بن عالء ،عاصم كوفى ،على
بن حمزه كسائى و حمزة بن زيات كوفى.

1712

دانشمندان شيعه نيز در زمينه تفسير قرآن ،كتابهاى بسيارى تأليف كردند .عالمان شيعه ،با محور قرار دادن احاديث و سخنان
اهل بيت (ع) ،در تفسير قرآن ،مكتب تفسيرى خاصّ خود را داشتند .ابن عبّاس (م  68ق) ،شاگرد نامدار على (ع) و ديگر
صحابيان چون ابن مسعود (م  32ق) و ميثم تمّار (م  61ق) از مفسّرانى هستند كه در اين زمينه ،نقش مهمّى ايفا كردند .در

عصر تابعيان ،سعيد بن جبير (م  95ق) ،اوّلين كسى است كه در علم تفسير ،كتابى تأليف كرد 1713.همچنين طاووس بن كيسان

(م  116ق) ،جابر بن يزيد جعفى (م  128ق) ،اسماعيل بن عبد الرحمان سدى (م  127ق) ،ابو حمزه ثمالى (م  151ق)،
يونس بن عبد
ص371 :
الرحمان ،على بن مهزيار ،على بن حسن بن فضال و عدّهاى ديگر -كه در زمره شاگردان ائمه (ع) بودند -در اين زمينه
تأليفاتى داشتهاند.
از جمله تفاسير شيعى كه از سوى مفسّران بزرگ قرآن نوشته شده ،مىتوان موارد زير را برشمرد:
 تفسير العياشى ،اثر ابو نصر محمّد بن مسعود عياشى (اواخر قرن  3ق) و از تفاسير روايى قرون نخستين شيعه است كهمطالب تفسيرى و توضيحى بسيارى دارد .اي ن تفسير ،در اصل ،دو جلد بوده؛ امّا قسمت دوم ،مفقود شده و آنچه موجود است،
تنها تفسير قرآن تا آخر سوره كهف است.
 تفسير فرات الكوفى ،نوشته ابو القاسم فرات بن ابراهيم كوفى (زنده در  317ق) ،تفسيرى است روايى كه عمدتا دربارهآياتى از قرآن است كه در مورد اهل بيت (ع) نازل شده است.
 تفسير النعمانى ،اثر محمّد بن ابراهيم بن جعفر نعمانى (م پس از  342ق) ،كه به سبك روايى تدوين شده است .اين تفسير،با نگرشى موضوعى ،به مسائل مهمّ قرآنى پرداخته و تفسير به معناى رايج آن نيست؛ بلكه مسائلى از علوم و معارف قرآنى را
در ابوابى قرار داده و روايات را ذيل هر عنوان ،گردآورى كرده است.

 .)1 ( 1712معرفت ،محمد هادى ،التمهيد فى علوم القرآن ،ج  ،2ص .243
 .)2 ( 1713مجموعه روايتهاى تفسيرى وى ،در كتابى با عنوان تفسير سعيد بن جبير ،جمعآورى شده است.

 تفسير القمى از على بن ابراهيم قمى (م  317ق) ،كه اطّالعات تاريخى بسيارى در آن يافت مىشود كه بيشتر آن از امامباقر (ع) و امام صادق (ع) است .طبق تحقيقات جمعى از دانشمندان از جمله [شيخ] آقا بزرگ در الذريعة ،كتاب موجود،
نمىتواند تماما از على بن ابراهيم قمى باشد.
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 التبيان فى تفسير القرآن ،اثر شيخ طوسى (م  461ق) .شيخ ،تفسير روايى را به تنهايى براى استنباط و فهم قرآن كافىنمىداند و با اجتهاد و تكيه بر عقل ،انديشهها و يافتههاى عالمان پيشين و روايات گزارش شده را به نقد و تحليل مىكشد.
شيخ طوسى ،در كنار تبيين و توضيح معانى آيات ،به اقوال گوناگون نيز اشاره كرده و با كندوكاو كالمى ،لغوى و ادبى ،در
ارائه تفسيرى معقول تالش مىكند.
 روض الجنان و روح الجنان فى تفسير القرآن ،اثر ابو الفتوح رازى (م  552ق) .اين اثر ،تفسيرى فارسى است كه با رجوعبه آراى اهل بيت (ع) و با توجّه به ديدگاههاى فقهى و كالمى شيعه تدوين شده است.
ص372 :
 مجمع البيان ،نوشته ابو على فضل بن حسن طبرسى (م  548ق) .مجمع البيان ،شامل مباحثى چون قرائت ،اعراب ،لغات،مباحث معانى و بيان ،شأن نزول آ يات ،اخبار وارد شده در آيات ،و شرح و تبيين قصص و حكايات است .طبرسى كه در
تفسير ،متأثّر از شيخ طوسى است ،با تقسيم بندى مطالب ،زمينه استفاده بهتر و گزينش آسانتر استفادهكننده را فراهم ساخته
است .طبرسى ،پس از نوشتن مجمع به كتاب الكشاف زمخشرى دست يافته و بحثهاى ادبى و بالغى آن كتاب ،او را به
اعجاب واداشته است .لذا تفسير جوامع الجامع را براى رفع اين نياز ،تأليف كرده است كه ويژگى مهمّش ادبى بودن آن
است.
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 .6علم اصول فقه
استنباط و كشف حكم شرعى داراى نظام و ترتيب خاصّى است كه علم اصول فقه ،متكفّل آن است .اين علم به عنوان مقدمه
فقه ،روش صحيح مراجعه به منابع و مدارك فقه و استخراج و استنباط احكام را بيان مىكند .مجموعه اصول و ضوابطى كه
براى به دست آوردن حكم مسائل فقهى از منابع آن مورد استفاده قرار مىگيرد ،در اين علم بحث مىشود.
كتابهاى زير از نخستين تأليفات دانشمندان شيعى در علم اصول است:
 األلفاظ و مباحثها ،نوشته هشام بن حكم. الخصوص و العموم و إبطال القياس ،نوشته ابو سهل نوبختى. .)1 ( 1714الذريعة الى تصانيف الشيعه ،ج  ،4ص .312
 .)1 ( 1715براى اطالع بيشتر از تفاسير نگاشته شده شيعيان ،ر .ك :الذريعة الى تصانيف الشيعه ،ج  ،4ص  231به بعد.

ديگر كتبى كه به مرور تأليف گرديده به شرح زير است:
 التذكرة بأصول الفقه ،از شيخ مفيد (م  413ق) الذريعة إلى اصول الشريعة ،از سيّد مرتضى علم الهدى (م  436ق). عدة األصول ،از شيخ طوسى (م  465ق). الغنية ،از ابو المكارم بن زهره (م  585ق). تهذيب األصول ،از علّامه حلّى (م  676ق).در اين علم از كتابهاى زير نيز مىتوان ياد كرد:
 معالم األصول ،جمال الدين الحسن ،فرزند شهيد ثانى (م  1111ق) قوانين األصول ،نوشته ميرزاى قمى (م  1232ق) فرائد األصول ،از شيخ مرتضى انصارى (م  1281ق)ص373 :
 كفايه األصول ،از آخوند خراسانى (م  1329ق) .دو كتاب اخير ،به عنوان متون درسى ،هم اكنون در حوزههاى علميهتدريس مىشود.
تعداد كتابهايى كه در علم اصول تا به حال چاپ شده 266 ،عنوان است.
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 .7علم فقه
علم فقه براساس قرآن ،سنّت ،اجماع و عقل ،به استخراج و استنباط احكام اسالمى مىپردازد .اختالف اساسى دو مكتب فقهى
شيعه و سنّى در كيفيت تلقّى سنّت نبوى و منابع فقه است .اهل سنّت ،حديث نبوى را از طريق صحابيان اخذ كردند ،در
حالى كه شيعيان ،احاديث را از طريق خاندان پيامبر (ص) به دست آورده ،پيرو نظريات امامان (ع) هستند.
در عصر امامت كه تا سال  261ق ،ادامه داشت ،ائمه (ع) در مسائل فقهى ،وظيفه خود را بيان اصول و قواعد كلّى دانسته و
تفريع و استنتاج احكام جزئى را بر عهده پيروان خويش مىنهادند 1717.ائمه (ع) شخصا طرز اجتهاد صحيح و روش فقه

 .)1 ( 1716كتابشناسى اصول فقه شيعه.

استداللى را به شاگردان خود مىآموختند .در اين دوره ،براى استنباط احكام شرعى ،از روى آوردن به قياس و رأى ،نهى
شده است .دو گونه فقه در جامعه شيعى وجود داشت .يك جنبش استداللى و اجتهادى و تعقّلى كه در مسائل فقهى ،با در
نظر گرفتن احكام و ضوابط كلّى قرآنى و حديثى ،به اجتهاد معتقد بود .ديگرى ،خطّ سنّتگرا كه به نقل و تمركز بر احاديث
تكيه داشت و كارى اضافى به صورت اجتهاد متّكى بر قرآن و سنّت انجام نمىداد.
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شيعيان در زمينه فقه ،كتابهاى بسيارى تدوين كردهاند .در دوره اوّل فقه شيعه كه تا دوره غيبت كبرا ادامه يافت ،كتابهايى
تدوين شد كه ابن نديم در الفهرست به ذكر بيش از سى كتاب از كتب فقهى شيعه در عصر امامت ،اشاره كرده است.
اوّلين كسى كه اهتمام به موضوعات فقهى كرد ،على بن ابى رافع ،از ياران امير مؤمنان على (ع) و كاتب او بود كه در موضوع
وضو و نماز ،كتابى از احاديث على (ع) فراهم كرد.
سپس سعيد بن مسيّب (م  94ق) ،يكى از فقهاى هفتگانه مدينه ،قاسم بن محمّد (م  111ق) و ابو خالد كابلى ،از ياران امام
سجّاد (ع) در زمينه فقه ،فعّاليتهايى داشتند.
از فقهاى اصحاب امام باقر (ع) ،امام صادق (ع) ،امام كاظم (ع) و امام رضا (ع) ،مىتوان به
ص374 :
اصحاب اجماع اشاره كرد كه هجده تن هستند و پيش از اين ،يادى از آنها شد .فقهاى ياد شده ،همگى در زمره پيشاهنگان
اين علم بوده اند كه تصنيفاتى نيز در زمينه فقه براى آنان ،شمرده شده است.
همچنين در اين دوره ،كتابهايى به صورت جامع كه دربرگيرنده ابواب فقهى بوده است ،تدوين شده كه از جمله آنها مىتوان به
موارد زير اشاره كرد:
كتاب جامع الفقه ،كه ثابت بن هرمز ،آن را از امام سجاد (ع) آموخته و روايت كرده است.
كتاب جامع ابواب الفقه ،تأليف على بن حمزه بطائنى ،شاگرد امام صادق (ع).
كتابهايى كه عبد اهلل بن مغيره [از شاگردان امام كاظم (ع)] در ابواب فقه تدوين كرده است ،كه تعداد اين كتب ،بالغ بر سى عدد
است.
كتاب مبوّب فى الحالل و الحرام ،تأليف ابراهيم بن محمّد بن ابى يحيى (م  184ق).

 .)2 ( 1717علينا إلقاء األصول و عليكم بالتفريع.
 .)3 ( 1718مدرسى ،سيّد حسين ،مقدّمهاى بر فقه شيعه ،ص .36

كتاب مشيخة ،تأليف حسن بن محبوب سرّاد (م  224ق).
كتاب شرايع ايمان ،كه محمّد بن معافى (م  265ق) آن را از امام كاظم (ع) و امام رضا (ع) فرا گرفته و روايت كرده است.
كتاب جامع كبير در فقه ،تأليف ابراهيم بن محمّد ثقفى (م  283ق).
كتاب جامع فى أبواب الفقه ،تأليف حسن بن على حجال.
كتاب جامع كبير در فقه ،تأليف على بن محمّد بن شيره.

1719

بزرگ ترين فقهاى شيعه اماميه در دوره دوم فقه شيعه كه از غيبت كبرا (نيمه اوّل قرن چهارم) تا نيمه اوّل قرن پنجم بوده است،
در شهر قم و رى زندگى مىكردند .در تأليفات اين دوره ،تنها به مسائلى اقتصار شده كه در متون بهطور مستقيم بدانها
پرداخته و تصريح شده است و در آنها ،احتجاجات عقلى وجود ندارد .كتب فقهى اين دوره ،فروعى است كه با همان مضامين
و غالبا با همان تعبيرات در روايات ،وارد شده است .چهرههاى شاخص فقه اين دوره -كه از محدّثان نيز هستند -عبارتاند
از:
على بن ابراهيم قمى (م  317ق) ،صاحب تفسير القمى.
محمّد بن يعقوب كلينى (م  329ق) ،صاحب كتاب الكافى.
على بن حسين بن موسى بن بابويه (م  329ق) ،صاحب كتاب الشرائع و كتابهاى بسيار در ابواب فقه.
ص375 :
محمّد بن على بن حسين بن موسى بن بابويه (م  381ق) ،معروف به شيخ صدوق ،صاحب كتاب من ال يحضره الفقيه ،المقنع و
الهداية.
گروه ديگرى از فقها كه بعد از غيبت كبرا در عراق فعّاليت داشتند ،فقهايى بودند كه از لحاظ سبك كار با فقهاى حديثگرا،
تفاوت داشته ،تنها به جمع متون نمىپرداختند؛ بلكه به اجتهاد ،اعتقاد داشتند .مشهورترين فقهاى اين گروه ،عبارتاند از:
ابن ابى عقيل عمانى (معاصر شيخ كلينى) ،صاحب كتاب متمسك بحبل آل الرسول.
محمّد بن احمد بن جنيد اسكافى (م  381ق) ،كه كتابهايى در موضوع مسائل فقهى داشته است.
شيخ مفيد (م  413ق) ،كه از جمله كتابهاى فقهى وى ،المقنعة است.
 .)1 ( 1719تأسيس الشيعة لعلوم االسالم ،ص .298

سيّد مرتضى ،على بن حسين (م  436ق) ،كه از كتب فقهى وى ،االنتصار و الناصريات است.
تعدادى از برجستهترين فقهاى شيعه كه در دورههاى بعد به فعّاليت فقهى پرداختند ،عبارتاند از:
شيخ طوسى (م  461ق) صاحب النهاية و المبسوط.
قاضى ابن براج (م  481ق) .كتابهاى وى عبارتاند از :الجواهر ،المعالم ،المنهاج ،الكامل ،روضة النفس ،المغرب ،المهذّب و
شرح جمل العلم.
ابو المكارم ،ابن زهره (م  585ق) ،صاحب كتاب غنية النزوع.
ابن ادريس (م  598ق) ،صاحب السرائر.
محقّق حلّى (م  676ق) ،صاحب شرائع اإلسالم و المختصر النافع.
علّامه حلّى (م  726ق) ،صاحب إرشاد األذهان ،تبصره المتعلّمين ،تذكره الفقهاء ،قواعد األحكام ،مختلف الشيعة ،النهاية و
المنتهى.
تالشهاى فقهى محقّق حلّى و علّامه حلّى در راستاى تكميل كوششهاى شيخ طوسى بود .ميراث فقهى شيخ طوسى ،نياز مبرمى
به تدوين و پااليش از عناصر فقه سنّى داشت كه به خاطر ناهمگونى با فقه شيعى و باقى ماندن در چهارچوب اصلى در
سيستم جديد شيعى هضم نشد .از اين رو ،الزم بود تمام سيستم تحوّل يافته و به شكل جديد با نظمى اصولى مدوّن گردد .در
نيمه قرن هفتم و آغاز قرن هشتم ،اين راه با تهذيب و تنقيح محقّق حلّى و كوشش و تبسيط علّامه حلّى ،به حدّ كمال خود
رسيد.
ص376 :
آمار تعداد فقها و تأليفات فقهى آنان ،براساس قرن ،به شرح زير است:
1721

 .8علم كالم
علم كالم براى تبيين و تفسير عقايد اسالمى و اثبات حقّانيت آنها به وجود آمده است .تدوين و تأليف در علم كالم ،از
سابقهاى ديرين در ميان اماميه برخوردار است و متكلّمان اماميه ،در زمره نخستين عالمانى هستند كه در تدوين اين دانش،
 .)1 ( 1721براى اطالع بيشتر در اين زمينه ر .ك :مقدمهاى بر فقه شيعه.

نقش مهمّى ايفا كردهاند .در سده دوم و سوم ،متكلّمانى همچون :محمّد بن على صاحب الطاق ،هشام بن سالم ،هشام بن حكم
و فضل بن شاذان (شادان) را مىتوان نام برد .اين متكلّمان ،در آثار خود ،مباحث گوناگون كالمى ،بهويژه توحيد ،قدر و
امامت را مورد بررسى قرار دادند .در اوايل سده چهارم قمرى ،مكتب كالمى نوبختيان پديد آمد كه در رأس آنان ،ابو سهل
نوبختى توانست يك نظام فراگير كالمى را عرضه كند و پاسخگوى حمالت متكلّمان تواناى مخالف باشد.
در اين سده ،متكلّمانى چون :ابن قبّه رازى ،محمّد بن بحر رهنى ،ابن رستم طبرى،
ص377 :
ابو األحوص مصرى و ابن ابى عقيل ،بيشتر تالش خود را به مباحث امامت و پاسخگويى به شبهات مخالفان در اين زمينه،
مصروف داشتهاند .شيخ مفيد ،احياكننده كالم امامى پس از دوره فترت است .جريان پديدآمده توسط شيخ مفيد ،توسط
شاگردان برجسته او چون:
سيّد مرتضى و شيخ طوسى ادامه يافت و آثارى چون الذخيره سيّد مرتضى ،تقريب المعارف ابو الصالح حلبى و تمهيد
األصول شيخ طوسى ،در كالم اماميه نوشته شد كه نمايانگر اصولى همسان بودند .در سده ششم هجرى ،از متكلّمان اماميه،
سديد الدين حمصى شايسته ذكر است كه المنقذ من التقليد ،اثر بر جاى مانده اوست .شخصيت شاخص حركت كالمى اماميه
در قرن هفتم ،خواجه نصير الدين طوسى (م  672ق) است كه با بهرهگيرى از دانش فلسفى خود ،در تأليف كتاب كالمى
تجريد األعتقاد ،به گونهاى بىسابقه ،شيوهها و مبانى فلسفى را در مباحث كالمى به كار گرفته است .پس از خواجه ،شيوه او
در قواعد المرام ابن ميثم بحرانى (م  699ق) و شرح علّامه حلّى بر تجريد پيگيرى شده است.
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از جمله كسانى كه در علم كالم صاحب تأليف بودهاند ،مىتوان از اشخاص زير نام برد:
على بن اسما عيل بن ميثم بن تمّار كه ابن نديم ،وى را اوّلين مصنّف علم كالم معرّفى كرده است و كتابهايى با عنوان كتاب
امامت و كتاب استحقاق داشته است.
ابو جعفر مؤمن طاق كه كتابهاى امامت و معرفت ،تأليف اوست.
قيس ماصر ،كه علم كالم را از امام سجّاد (ع) آموخت.
هشام بن سالم ،كه از شاگردان امام صادق (ع) بود.

 .)1 ( 1721دائرة المعارف بزرگ اسالمى ،مدخل« اسالم» ،نوشته احمد پاكتچى.

هشام بن حكم (م  179ق) ،از اصحاب امام صادق (ع) كه بعضى از كتابهاى وى عبارتاند از :كتاب امامت ،كتاب ادلّه،
حدوث األشياء ،كتاب رد بر زنادقه ،كتاب توحيد ،كتاب رد بر دوگانهپرستان ،كتاب وصيّت ،كتاب جبر و قدر ،كتاب معرفت و
كتاب استطاعت.
ابو سهل فضل بن نوبخت ،كتابى در زمينه امامت داشت .از خاندان نوبخت ،افراد مشهور ديگرى نيز در علم كالم ،مشغول
فعّاليت بودند .ابو سهل ،توانست يك نظام فراگير كالمى را عرضه كند كه پاسخگوى حمالت متكلّمان مخالف باشد.
فضل بن شاذان ،از اصحاب امام جواد (ع) و امام هادى (ع) ،كتابهاى بسيارى داشته است.
از جمله كتاب النقض اسكافى در تقويت جسم ،كتاب وعيد ،كتاب استطاعت ،كتاب رد بر ثنويه و كتاب رجعت است.
ص378 :
ابو جعفر بن قبه ،كه از جمله كتابهاى وى ،انصاف در امامت است.
شيخ مفيد ،صاحب كتب متعدّد از جمله أوائل المقاالت است.
سيّد مرتضى ،صاحب شافى در امامت ،كه ردّيه و نقدى است بر المغنى قاضى عبد الجبار معتزلى (م  415ق).
ابو الفتح كراجكى (م  449ق) ،كه از جمله كتابهاى وى است :كتاب استبصار در نص بر ائمه اطهار ،رساله در وجوب امامت و
تفاوت استدالل بر نبوّت و امامت.
خواجه نصير الدين طوسى ،كه كتاب تجريد االعتقاد ،مهمترين كتاب اوست.
علّامه حلّى ،صاحب كشف المراد.
خالصه
در اين بخش ،كه مرورى بر تاريخ آموزش و پرورش شيعيان دارد ،با ياد از اهمّيت دانش و دانشآموزى ،به بيان انگيزهها و
اهداف دانشجويان -كه از جمله آنها علمآموزى به عنوان فريضه دينى بود -پرداخته شده و در ادامه ،روشهاى آموزشى،
مانند :سماع ،امال و قرائت ،بررسى و به روشهاى به كار گرفته شده توسط ائمه (ع) براى تدريس ،اشاره شد .سپس با ذكر
مواد آموزشى و تفاوت تعليم و تعلم شيعه از سنّت ،نهادهاى آموزشى (مانند :مكتب ،مسجد ،خانهها ،كتابخانهها ،دارالعلمها و
در نهايت ،مدارس كه از جمله آنها مدارس دولتى نظاميه بود ،بررسى شد .منابع تأمين مالى نيز كه چندان نبود ،از طريق
پرداخت حقوق شرعى ،اوقاف و تبرّعات و احيانا كمكهاى دولتى بود.

در گفتار ديگرى كه به آموزگاران اختصاص دارد ،از ائمه (ع) و شاگردان و راويان ايشان و ديگر فعّاليتهاى علمى ائمه (ع)
مانند مناظره ،بحث شده است .در ادامه ،به سهم حوزههاى شيعى مدينه ،كوفه ،نجف ،قم و رى كه هريك براى مدّتى دوران
شكوفايى علوم شيعى را در خود شاهد بودهاند ،پرداخته شده است .از جمله اختالفات حوزههاى ايران و عراق را مىتوان در
عقايد و چگونگى استنباط و نيز شيوه پژوهش دانست.
در فصل دوم با ياد از كتابهاى ائمه (ع) كه غالبا به صورت امال بوده ،به تعداد روايات باقىمانده از آن بزرگواران ،اشاره شده
كه بيشترين آمار ،مربوط به امام صادق (ع) و امام باقر (ع) است .شاگردان ائمه اطهار كه از جمله مشهورترين آنها اصحاب
اجماع هستند و بررسى تأليفات ايشان كه مهمترين آنها اصول اربع مأئه بود ،محور مباحث بعدى است.
ص379 :
در گفتارى ديگر ،با اشاره گذرا به زندگى دانشمندان شيعى در عصر غيبت (مانند :شيخ كلينى ،شيخ صدوق ،شيخ مفيد ،سيّد
مرتضى ،شيخ طوسى ،ابن شهر آشوب و علّامه حلّى)  ،آثار علمى آنها معرّفى شده و در فصل پايانى ،كه اختصاص به سهم
شيعيان در پيدايش و پيشبرد علوم دارد ،به پيشگامى دانشمندان شيعى در رشتههاى مختلف علمى (همچون تاريخ ،رجال و
فهرست ،حديث ،فرق ،علوم قرآنى ،فقه و اصول فقه و كالم) پرداخته شده است.
محورهاى مطالعاتى
 .1بهرهگيرى ائمه (ع) از روشهاى معمول آموزش و ابتكار و نوآورى در روشها.
 .2ميزان مشاركت شيعيان در تأسيس نهادهاى آموزشى.
 .3ميزان صرف وجوهات شرعى براى آموزش.
 .4چرا ائمه (ع) مانند برخى علماى ديگر ،به صورت مدوّن ،نوشتههاى خويش را تدوين نكردند؟
 .5تبين روابط حوزههاى شيعى با حوزههاى اهل سنّت.
 .6تأثير و تأثّر نوشتهها و مكتوبات شيعى بر مكتوبات ديگر فرق.
 .7عوامل مؤثّر در نشاط و فعّاليت حوزههاى شيعى.
 .8موضع ائمه (ع) درباره آموزش علوم غيردينى و ميزان فعّاليت اصحاب ائمه (ع) در اين حوزه.
 .9تشريح همكارى علما و دانشمندان شيعه با دولتهاى متمايل به شيعه مثل آل بويه.

ص381 :
منابع
 .1قرآن كريم.
 .2آژند ،يعقوب ،قيام شيعى سربداران ،چ  ،1تهران :نشر گستره 1363 ،ش.
 .3آملى ،اولياء اللّه ،تاريخ رويان ،تصحيح عبّاس خليلى ،تهران[ :بىنا] 1283 ،ش (استفاده شده در بخش  ،1فصل .)1
* آملى ،اولياء اللّه ،تاريخ رويان ،تصحيح منوچهر ستوده ،تهران :انتشارات بنياد فرهنگ ايران 1348 ،ش (استفاده شده در
بخش  ،1فصل 5؛ بخش  ،3فصل .)1
 .4ابن ابى الحديد ،عبد الحميد ،شرح نهج البالغة ،تحقيق محمّد ابو الفضل ابراهيم ،بيروت:
دار إحياء التراث العربى 1386 ،ق.
 .5ابن اثير ،على بن محمد ،الكامل فى التاريخ ،تحقيق ابو الفداء عبد اللّه القاضى ،بيروت:
دار الكتب العلمية 1417 ،ق (استفادهشده در بخش  ،2فصل .)2
* ابن اثير ،على بن محمد ،الكامل فى التاريخ ،تصحيح محمّد يوسف الدّقاق ،بيروت :دار الكتب العلمية 1417 ،ق 1987 /م
(استفادهشده در بخش  ،1فصل  2 ،1و )3
 .6ابن اسفنديار ،محمّد بن حسن ،تاريخ طبرستان ،تصحيح عبّاس اقبال ،تهران :كتابخانه خاور[ ،بىتا] (استفادهشده در بخش
 ،1فصل  2و بخش  ،2فصل .)5
* ابن اسفنديار ،تاريخ طبرستان ،تصحيح عبّاس اقبال ،تهران :پديده خاور 1366 ،ش (استفاده شده در بخش  ،1فصل .)1
 .7ابن اعثم ،احمد ،الفتوح ،بيروت :دار الندوة الجديدة[ ،بىتا].
 .8ابن بطوطه ،سفرنامه ابن بطوطه ،ترجمه محمّد على موحد ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر كتاب 1359 ،ش.
 .9ابن تغرى بردى ،جمال الدين يوسف ،النجوم الزاهرة فى ملوك المصر و القاهرة ،قاهره:
المؤسسة المصرية العامة[ ،بىتا].

ص382 :
 .11ابن جوزى ،عبد الرحمان بن على ،المنتظم فى تاريخ األمم و الملوك ،تحقيق عبد القادر عطا ،بيروت :دار الكتب العلمية،
 1412ق.
 .11ابن جوزى ،عبد الرحمان بن على ،تلبيس ابليس ،ترجمه عليرضا ذكاوتى قراگزلو ،تهران :مركز نشر دانشگاهى1368 ،
ش.
 .12ابن حبيب ،محمد بن حبيب ،المحبر ،تحقيق سيد كسروى ،قاهره :دار الغد العربى 1421 ،ق.
 .13ابن حجر عسقالنى ،احمد بن على ،لسان الميزان ،بيروت :دار الفكر 1418 ،ق (استفاده شده در بخش  ،1فصل 2؛ بخش
 ،2فصل .)3
* ابن حجر عسقالنى ،لسان الميزان ،تحقيق محمّد عبد الرحمان مرعشلى ،بيروت :دار إحياء التراث العربى 1416 ،ق (استفاده
شده در بخش  ،2فصل .)2
 .14ابن حمزه طوسى ،الثاقب فى المناقب ،تحقيق نبيل رضا علوان ،قم :انصاريان 1412 ،ق.
 .15ابن حوقل ،ابو القاسم النصيبى ،صورة األرض ،بيروت :دار صادر[ ،بىتا].
 .16ابن خردادبه ،ابو القاسم عبيد اللّه ،المسالك و الممالك ،بيروت :دار صادر[ ،بىتا].
 .17ابن خلدون ،عبد الرحمان بن محمد ،تاريخ ابن خلدون ،تحقيق سهيل زكار ،بيروت:
دار الفكر 1418 ،ق.
 .18ابن خلّكان ،احمد بن محمّد ،وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمان ،تحقيق احسان عبّاس ،بيروت :دار صادر[ ،بىتا].
 .19ابن داوود حلّى ،حسن بن على ،الرجال ،تهران :دانشگاه تهران 1383 ،ق 1342 /ش (استفاده شده در بخش  ،3فصل .)1
 .21ابن داوود حلّى ،حسن بن على ،كتاب الرجال ،قم :الشريف الرضى[ ،بىتا] (استفاده شده در بخش  ،2فصل .)1
 .21ابن زهرة ،محمّد ،غاية االختصار فى بيوتات العلوية المحفوظة من الغبار ،تحقيق سيّد محمّد صادق بحر العلوم ،نجف:
[بىنا] 1382 ،ق.
 .22ابن سعد ،محمّد ،الطبقات الكبرى ،تصحيح محمّد عبد القادر عطا ،بيروت :دار الكتب العلميه 1411 ،ق.

 .23ابن شعبه حرّانى ،تحف العقول ،قم :انتشارات اسالمى 1414 ،ق.
 .24ابن شهبه ،تقى الدين ابى بكر ،تاريخ قاضى ابن شهبة ،تحقيق عدنان درويش ،دمشق[ :بىنا] 1994 ،م.
ص383 :
 .25ابن شهر آشوب ،محمّد بن على ،معالم العلماء ،تحقيق سيّد محمّد صادق آل بحر العلوم ،بيروت :دار األضواء[ ،بىتا].
 .26ابن شهر آشوب ،محمّد بن على ،مناقب آل أبى طالب ،بيروت :دار األضواء 1412 ،ق (استفاده شده در بخش  ،3فصل .)2
* ابن شهر آشوب ،محمّد بن على ،مناقب آل أبى طالب ،تحقيق گروهى از اساتيد نجف ،نجف :مطبعة الحيدرية 1376 ،ق
(استفاده شده در بخش  ،2فصل .)2
 .27ابن طاووس ،عبد الكريم ،فرحة الغرى ،قم :انتشارات رضى[ ،بىتا].
 .28ابن طاووس ،على بن موسى ،االقبال باالعمال الحسنة فيما يعمل مرة فى السنة ،جواد القيومى االصفهانى ،قم :دفتر
تبليغات اسالمى 1377 ،ش.
 .29ابن طاووس ،على بن موسى ،فرج المهموم فى تاريخ علماء النجوم ،قم :الشريف الرضى 1363 ،ش (استفاده شده در
بخش  ،1فصل .)2
 .31ابن طاووس ،على بن موسى ،فرج المهموم فى تاريخ علماء النجوم[ ،بىجا] :دار الذخائر للمطبوعات[ ،بىتا] (استفاده شده
در بخش  ،2فصل 2؛ بخش  ،3فصل .)1
 .31ابن طباطبا ،ابراهيم بن ناصر ،مهاجران آل ابى طالب (منتقلة الطالبية) ،ترجمه محمّد رضا عطايى ،مشهد :بنياد پژوهشهاى
اسالمى آستان قدس رضوى 1372 ،ش.
 .32ابن طقطقا ،محمّد بن على ،تاريخ فخرى ،ترجمه محمّد وحيد گلپايگانى ،تهران :انتشارات علمى و فرهنگى 1367 ،ش.
 .33ابن عبد البر ،عبد اللّه بن عبد الظاهر ،الروضة البهية الزاهرة فى خطط المغربة القاهرة ،تحقيق ايمن فؤاد سيّد ،بيروت:
أوراق الشرقية 1417 ،ق.
 .34ابن عبرى ،غريغوريوس ،ابو الفرج بن اهرون ،تاريخ مختصر الدول[ ،بىجا][ :بىنا][ ،بىتا].
 .35ابن عساكر ،على بن الحسن ،كتاب األربعين البلدانية ،تصحيح محمّد مطيع الحافظ ،بيروت:

دار الفكر المعاصر 1413 ،ق.
 .36ابن عماد ،عبد الحى بن احمد ،شذرات الذهب فى اخبار من ذهب ،بيروت :دار احياء التراث العربى[ ،بىتا].
 .37ابن عنبه ،احمد بن على ،عمدة الطالب فى أنساب آل ابى طالب ،تحقيق عدّهاى از محقّقان ،قاهره :مكتبة الثقافة الدينية،
 1421ق.
 .38ابن غضائرى ،احمد بن حسين ،رجال ابن الغضائرى ،قم :مؤسسة اسماعيليان 1364 ،ش.
ص384 :
 .39ابن فقيه ،ابو بكر احمد بن ابراهيم همدانى ،مختصر كتاب البلدان ،ليدن :چ بريل 1312 ،ق.
 .41ابن فندق بيهقى ،على بن زيد ابى القاسم ،تاريخ بيهق ،تصحيح احمد بهمنيار[ ،بىجا]:
كتابفروشى فروغى[ ،بىتا].
 .41ابن فندق بيهقى ،على بن زيد ابى القاسم ،لباب األنساب و األلقاب و األعقاب ،تحقيق السيّد مهدى الرجائى ،قم:
كتابخانه آية اللّه مرعشى 1411 ،ق.
 .42ابن فندق بيهقى ،على بن زيد ابى القاسم ،معارج نهج البالغة ،تحقيق محمّد تقى دانشپژوه ،قم :كتابخانه آية اللّه مرعشى،
 1419ق.
 .43ابن فندق بيهقى ،على بن زيد ابى القاسم ،تتمة صوان الحكمة ،ترجمه ناصر الدين بن عمدة الملك ،تهران :شركت سهامى
چاپ خودكار و ايران 1318 ،ش.
 .44ابن فوطى ،عبد الرزاق بن احمد ،مجمع اآلداب فى معجم األلقاب ،تحقيق محمّد الكاظم ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمى 1374 ،ش.
 .45ابن فهد ،محمّد ،إتحاف الورى بأخبار أمّ القرى ،به كوشش فهيم محمّد شلتوت ،قاهره:
جامعة امّ القرى 1414 ،ق.
 .46ابن قتيبه دينورى ،عبد اللّه بن مسلم ،المعارف ،تحقيق ثروت عكاشه ،قاهره :دار المعارف 1969 ،م.

 .47ابن كثير ابو الفداء ،اسماعيل بن عمر ،البداية و النهاية ،تحقيق احمد ابو ملحم و ديگران ،بيروت :دار الكتب العلمية[ ،بىتا]
(استفاده شده در بخش  ،1فصل .)2
* ابن كثير ابو الفداء ،البداية و النهاية ،تحقيق على شيرى ،بيروت :دار إحياء التراث العربى 1418 ،ق (استفاده در بخش ،3
فصل .)3
 .48ابن ماكوال ،ابو نصر على بن هبة اللّه ،االكمال ،بيروت :مؤسسة التاريخ العربى[ ،بىتا].
 .49ابن مسكويه رازى ،احمد بن محمّد ،تجارب األمم ،تحقيق ابو القاسم امامى ،تهران :دار سروش 1377 ،ش( .استفاده شده
در بخش  ،2فصل .)2
* ابن مسكويه رازى ،احمد بن محمّد ،تجارب األمم ،تحقيق علينقى منزوى ،تهران :توس 1376 ،ش( .استفاده شده در بخش
 ،1فصل .)2
 .51ابن نديم ،محمّد بن اسحاق ،الفهرست فى أخبار العلماء المصنّفين من القدماء و المحدّثين و أسماء كتبهم ،تحقيق رضا
تجدد[ ،تهران][ :بىنا] 1351 ،ش 1393 /ق.
 .51ابن هشام ،محمّد بن عبد الملك ،السيرة النبوية ،تحقيق مصطفى السقّا و ديگران ،قم:
انتشارات ايران 1363 ،ش.
ص385 :
 .52ابو بكر صولى ،محمّد بن يحيى ،األوراق ،أخبار الراضى باهلل و المقتفى ،به كوشش ج.
هيورث .دن ،بيروت :دار الميسرة 1413 ،ق.
 .53ابو حنيفه ،نعمان بن محمّد ،افتتاح الدعوة ،تحقيق فرحات الدشراوى[ ،بىجا][ :بىنا][ ،بىتا].
 .54ابو الفداء ،اسماعيل بن على ،تاريخ ابى الفداء المسمى المختصر فى أخبار البشر ،تحقيق محمود ديوب ،بيروت :دار الكتب
العلمية 1417 ،ق.
 .55ابو الفداء ،اسماعيل بن على ،تقويم البلدان ،بيروت :دار صادر[ ،بىتا].
 .56ادريس ،محمد بن محمد بن عبد اللّه ،نزهة المشتاق فى اختراق اآلفاق[ ،بىجا] :مكتبة الثقافة الدينية[ ،بىتا].

 .57اردبيلى ،احمد (م  993ق)  ،مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشاد األذهان ،تحقيق مجتبى عراقى ،على پناه اشتهاردى و
حسين يزدى ،قم :انتشارات جامعه مدرّسين 1413 ،ق.
 .58استادى ،رضا ،الرسائل األربعة عشر ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمى 1415 ،ق.
 .59اسكافى ،ابو جعفر ،المعيار و الموازنة ،تحقيق محمّد باقر محمودى ،ج  ،1بيروت[ :بىنا] 1412 ،ق.
 .61اسكندر بيگ ،عالم آراى عبّاسى ،تهران :اميركبير 1334 ،ش 1314 /ق.
 .61اسميت جان ،ماسون ،عروج و خروج سربداران ،ترجمه يعقوب آژند ،تهران :دانشگاه تهران 1361 ،ش.
 .62اشپولر ،برتولد ،تاريخ ايران در قرون نخستين اسالمى ،ترجمه جواد فالطورى ،تهران:
انتشارات علمى و فرهنگى 1369 ،ش.
 .63اشعرى ،على بن اسماعيل ،مقاالت اإلسالميّين و اختالف المصلّين ،قاهره :مكتبة النهضة المصرية 1951 ،م.
 .64اشعرى قمى ،سعد بن عبد اللّه ،المقاالت و الفرق ،تحقيق محمّد جواد مشكور ،تهران :مركز انتشارات علمى و فرهنگى،
 1361ش.
 .65اشميتكه ،رابينه ،انديشههاى كالمى علّامه حلّى ،ترجمه احمد نمايى ،مشهد :بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى،
 1378ش.
 .66اصطخرى ،ابراهيم ،المسالك و الممالك ،به اهتمام ايرج افشار ،چ  ،3همدان :انتشارات علمى و فرهنگى 1368 ،ش.
ص386 :
 .67اصفهانى ،ابو الفرج ،األغانى ،تحقيق عبد اللّه على مهنّا ،بيروت :دار الفكر 1417 ،ق.
 .68اصفهانى ،ابو الفرج ،مقاتل الطالبيين ،چ  ،2نجف :المكتبة الحيدرية ،افست قم :مؤسسة دار الكتب 1385 ،ق.
 .69اعتماد السلطنه ،محمّد حسن خان ،تاريخ طبرستان (التدوين فى أحوال شروين ،تاريخ سوادكوه و مازندران) ،تصحيح
مصطفى احمدزاده ،تهران :انتشارات فكر روز 1373 ،ش.
 .71اعتماد السلطنه ،محمّد حسن خان ،مرآة البلدان ،تصحيح عبد الحسين نوايى و ميرهاشم محدّث ،تهران:
دانشگاه تهران 1367 ،ش.

 .71افندى االصبهانى[ ،ميرزا] عبد اللّه ،تعليقة أمل اآلمل ،تحقيق سيد احمد حسينى ،قم:
كتابخانه آية اللّه مرعشى 1411 ،ق.
 .72افندى االصبهانى[ ،ميرزا] عبد اللّه ،رياض العلماء و حياض الفضالء ،تحقيق سيد احمد حسينى ،قم :مطبعة خيام1411 ،
ق (استفاده شده در بخش  ،1فصل .)2
* افندى االصبهانى[ ،ميرزا] عبد اللّه ،رياض العلماء و حياض الفضالء ،تحقيق سيد احمد حسينى ،قم :مكتبة آية اللّه المرعشى
النجفى 1411 ،ق (استفاده شده در بخش  ،1فصل  2 ،1و 6؛ بخش  ،2فصل 3؛ بخش  ،3فصل .)1
 .73افوشته اى نطنزى ،محمود بن هداية اللّه ،نقاوة اآلثار فى ذكر األخيار ،به اهتمام احسان اشراقى ،تهران :شركت انتشارات
علمى و فرهنگى 1372 ،ش.
 .74اقبال ،عبّاس ،خاندان نوبختى ،تهران :طهورى 1357 ،ش.
 .75األصول الستة عشر ،گروهى از راويان ،قم :دار الشبسترى للمطبوعات 1415 ،ق.
 .76امين ،سيّد حسن ،االسماعيليون و المغول و نصير الدين طوسى ،بيروت :مركز الغدير للدراسات االسالمية 1417 ،ق.
 .77امين ،سيّد حسن ،دائرة المعارف اإلسالمية الشيعية ،بيروت :دار التعارف 1411 ،ق.
 .78امين ،محسن ،أعيان الشيعة ،تحقيق سيّد حسن امين ،بيروت :دار التعاريف للمطبوعات 1413 ،ق.
 .79انصارى ،مرتضى ،الطهارة ،قم :الهادى 1415 ،ق.
 .81بارتولد ،واسيلى والديميروويچ ،تذكره جغرافياى تاريخى ايران ،ترجمه حمزه سردادور ،تهران :توس 1358 ،ش.
 .81باسورث ،كليفورد ادموند ،تاريخ غزنويان ،ترجمه حسن انوشه ،تهران :اميركبير 1372 ،ش.
ص387 :
 .82بحرانى ماحوزى ،سليمان ،فهرست آل بابويه و علماء البحرين ،تحقيق سيّد احمد حسينى ،قم :منشورات مكتبة آية اللّه
المرعشى النجفى 1414 ،ق.
 .83بحرانى ماحوزى ،سليمان ،لؤلؤ البحرين ،نجف :مطبعة النعمان[ ،بىتا].
 .84بحرانى ،يوسف بن احمد ،حدائق الناضرة ،تحقيق محمّد تقى ايروانى ،قم :مؤسسة النشر االسالمى[ ،بىتا].

 .85بخارى ،محمّد بن اسماعيل ،صحيح البخارى ،بيروت :دار الفكر[ ،بىتا].
 .86براون ،ادوارد ،تاريخ ادبيات ايران (ج  2از فردوسى تا سعدى) ،ترجمه فتح اللّه مجتبائى ،تهران ،انتشارات مرواريد،
 1377ش.
 .87برقى ،احمد بن ابى عبد اللّه ،الرجال ،تهران :دانشگاه تهران 1342 ،ش.
 .88بروجردى ،سيد على اصغر ،طرائف المقال فى معرفة طبقات الرجال ،قم :مكتبة آية اللّه المرعشى 1411 ،ق.
 .89بغدادى ،اسماعيل باشا ،هدية العارفين ،اسماء المؤلفين و آثار المصنفين ،بيروت :دار احياء التراث العربى[ ،بىتا].
 .91بغدادى ،عبد القاهر بن طاهر ،الفرق بين الفرق ،چ  ،3بيروت :دار اآلفاق الجديدة 1978 ،م.
 .91بل ،آمير ،خداوند الموت؛ ترجمه ذبيح اللّه منصورى ،تهران :سازمان انتشارات جاويدان 1362 ،ش.
 .92بالذرى ،احمد بن يحيى ،البلدان و فتوحها و أحكامها ،تحقيق سهيل زكّار ،بيروت[ :بىنا] 1412 ،ق 1992 /م (استفاده
شده در بخش  ،1فصل .)1
 .93بالذرى ،احمد بن يحيى ،أنساب األشراف ،تحقيق احسان عبّاس و عبد العزيز الدورى ،بيروت:
دار النشر 1411 ،ق.
 .94بالذرى ،احمد بن يحيى ،فتوح البلدان ،بيروت :مكتبة الهالل 1988 ،م (استفاده شده در بخش  ،2فصل .)4
* بالذرى ،احمد بن يحيى ،فتوح البلدان ،تعليق رضوان محمّد رضوان ،بيروت :دار الكتب العلمية 1398 ،ق (استفاده شده در
بخش  ،2فصل .)1
 .95بناكتى ،داوود بن تاج الدين ،روضة أولى األلباب فى معرفة التواريخ و األنساب (تاريخ بناكتى) ،به كوشش جعفر شعار،
تهران :انتشارات انجمن آثار ملّى 1348 ،ش.
 .96بيات ،عزيز اللّه ،تاريخ ايران از ظهور تا ديالمه ،تهران :مركز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى 1371 ،ش.
ص388 :
 .97بيانى ،شيرين( ،اسالمى ندوشن) ،دين و دولت در ايران عهد مغول ،تهران :مركز نشر دانشگاهى 1371 ،ش.
 .98بيهقى ،ابو الفضل محمد بن حسين ،تاريخ بيهقى ،تصحيح على اكبر فياض ،مشهد :دانشگاه فردوسى 1356 ،ش.

 .99پطروشفسكى ،اى .پ ،نهضت سربداران خراسان ،ترجمه كريم كشاورز ،تهران :انتشارات پيام 1351 ،ش.
 .111تامر ،عارف ،اسماعيليان و قرامطه ،ترجمه حميرا زمردى ،تهران :انتشارات جم 1377 ،ش.
 .111تامر ،عارف ،تاريخ اإلسماعيلية ،لندن -قبرس :رياض الريس 1991 ،م.
 .112تتوى ،احمد و آصف خان قزوينى ،تاريخ الفى ،به كوشش سيّد على آل داوود ،تهران :فكر روز 1378 ،ش.
 .113التفسير المنسوب إلى اإلمام العسكرى ،چ  ،1قم :مؤسسة االمام المهدى (عج) 1419 ،ق.
 .114تنوخى ،محسن بن ع لى ،نشوار المحاضرة و أخبار المذاكرة ،تحقيق عبود الشالجى المحامى ،بيروت[ :بىنا] 1392 ،ق.
 .115ثابتيان ،ذبيح اهلل ،اسناد و نامههاى تاريخى و اجتماعى دوره صفويه ،تهران :چاپخانه تابان 1343 ،ش.
 .116ثعالبى ،عبد الملك بن محمّد بن اسماعيل ،يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر ،تحقيق محمّد محيى الدين عبد الحميد،
قاهره[ ،:بىنا] 1375 ،ق.
 .117جاحظ ،ابو عثمان عمرو بن بحر ،البخالء ،تحقيق العوأمرى و الجارم ،بيروت :الدار العالمية 1413 ،ق.
 .118جاحظ ،ابو عثمان عمرو بن بحر ،البيان و التبيين ،تحقيق ابو ملحم ،بيروت :دار و مكتبة الهالل 1418 ،ق.
 .119جاحظ ،ابو عثمان عمرو بن بحر ،الحيوان ،تحقيق عبد السالم محمّد هارون ،بيروت :دار إحياء التراث العربى[ ،بىتا].
 .111جعفريان ،رسول ،تاريخ تشيّع در ايران از آغاز تا قرن دهم هجرى ،قم :انصاريان 1375 ،ش.
 .111جعفريان ،رسول ،دين و سياست در دوره صفوى ،قم :انصاريان 1371 ،ش.
 .112جعفريان ،رسول ،منابع تاريخ اسالم ،قم :انصاريان 1376 ،ش.
 .113جكتاجى ،م ،پ ،گيالننامه (مجموعه مقاالت گيالنشناسى) ،رشت :طاعتى 1369 ،ش.
 .114جوئل ،ل .كومر ،احياى فرهنگى در عهد آل بويه ،ترجمه سعيد حنايى كاشانى ،تهران :مركز نشر دانشگاهى 1375 ،ش.
ص389 :
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 .115جوينى ،عطا ملك ،تاريخ جهانگشاى جوينى ،تصحيح و كوشش محمّد عبد الوهاب قزوينى ،تهران :ارغوان 1371 ،ش.
 .116جى .آ .بويل ،تاريخ ايران ،دانشگاه كمبريج ،ترجمه حسن انوشه ،تهران :اميركبير 1371 ،ش.
 .117حاج تقى ،محمد« ،سير تاريخ فقها و محدثان قمى» ،فصلنامه نامه قم ،س اول ،ش  3و .4
 .118حاج تقى ،محمد« ،شجره علمى خاندان اشعرى قم» ،فصلنامه علوم حديث ،س دوم ،ش  1376 ،3ش.
 .119حاج تقى ،محمد« ،محدثان و علماى امامى تا پايان قرن چهارم» ،فصلنامه علوم حديث ،ش .12
* حاجى خليفه ،مص طفى بن عبد اللّه ،كشف الظنون عن أسامى الكتب و الفنون ،بيروت :دار الفكر 1414 ،ق (استفاده شده در
بخش  ،2فصل .)2
 .121حاجى خليفه ،مصطفى بن عبد اللّه ،كشف الظنون عن أسامى الكتب و الفنون ،بيروت :دار الكتب العلمية 1413 ،ق
(استفاده شده در بخش  ،1فصل .)6
 .121حاكم نيشابورى ،تاريخ نيشابور ،ترجمه محمّد بن حسين خليفه نيشابورى ،تعليقات محمّد رضا شفيعى كدكنى ،تهران:
نشر آگه 1375 ،ش.
 .122حبيب ،ثامر هاشم ،الشيخ الكلينى البغدادى و كتابه الكافى ،قم :مكتب االعالم اإلسالمى 1373 ،ش.
 .123حرّ عاملى ،محمّد بن حسن ،أمل اآلمل ،تحقيق سيّد احمد حسينى ،بغداد :مكتبة األندلس 1414 ،ق (استفاده شده در
بخش  ،2فصل .)2
* حرّ عاملى ،محمّد بن حسن ،أمل اآلمل ،تحقيق سيّد احمد حسينى ،قم :دار الكتاب اإلسالمى 1362 ،ش (استفاده شده در
بخش  ،2فصل .)3
 .124حرّ عاملى ،محمّد بن حسن ،وسائل الشيعة ،قم :مؤسسة آل البيت (ع) الحياء التراث 1419 ،ق.
 .125حسينى ،عبد الزهراء ،مصادر نهج البالغة و أسانيده ،بيروت :دار الزهراء 1419 ،ق.

 1722حيدرى آقايى ،محمود ،تاريخ تشيع2 ،جلد ،پژوهشكده حوزه و دانشگاه  -تهران ،چاپ :اول 1384 ،ه.ش.

 .126حقيقت ،عبد الرفيع ،تاريخ جنبشهاى مذهبى ايران ،تهران :انتشارات كوشش 1377 ،ش.
 .127حكيم ،سيّد محسن ،مستمسك عروة الوثقى ،قم :كتابخانه آية اللّه مرعشى 1414 ،ق.
 .128حلبى شافعى ،على بن برهان الدين ،السيرة الحلبية فى سيرة األمين المأمون ،انسان العيون[ ،بىجا] :دار المعرفة[ ،بىتا].
 .129حمزة بن يوسف ،تاريخ جرجان ،حيدرآباد هند[ :بىنا] 1387 ،ش.
ص391 :
 .131خراسانى فدائى ،محمد بن زين العابدين ،هدايت المؤمنين الطالبين ،به تصحيح و اهتمام الكساندر سيميونوف ،تهران:
اساطير 1362 ،ش.
 .131خطيب بغدادى ،احمد بن على ،الرحلة فى طلب الحديث ،تحقيق نور الدين عتر ،بيروت:
دار الكتب العلميّه 1395 ،ق.
 .132خطيب بغدادى ،احمد بن على ،تاريخ بغداد ،تحقيق عبد القادر مصطفى عطا ،بيروت :دار الكتب العلمية 1417 ،ق.
 .133خمينى ،سيد روح اللّه ،كتاب الطهاره ،قم :اسماعيليان 1411 ،ق.
 .134خوافى (حافظ ابرو)  ،شهاب الدين عبد اللّه ،جغرافياى تاريخى خراسان در تاريخ حافظ ابرو ،تصحيح و تعليق غالمرضا
ورهرام ،تهران :اطّالعات 1371 ،ش.
 .135خوافى (حافظ ابرو)  ،شهاب الدين عبد اللّه ،زبدة التواريخ ،مقدمه ،تصحيح و تعليق ،سيد كمال حاج سيد جوادى ،تهران:
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى و نشر نى 1372 ،ش.
 .136خوافى (فصيح) ،احمد بن جالل الدين محمّد ،مجمل فصيحى ،تصحيح محمود فرّخ ،مشهد :كتابفروشى باستان1239 ،
ش.
 .137خواندمير ،غياث الدين ،حبيب السير فى أخبار أفراد البشر ،زير نظر محمّد دبير سياقى ،تهران:
خيام 1362 ،ش.
 .138خويى ،سيد ابو القاسم ،معجم رجال الحديث و تفضيل طبقات الرواة ،بيروت :منشورات مدينة العلم 1989 ،م.

 .139دائرة المعارف بزرگ اسالمى ،جمعى از مؤلّفان ،زير نظر كاظم بجنوردى ،تهران :مركز دائرة المعارف بزرگ اسالمى،
 1369 -1368ش.
 .141دارمى ،عبد اللّه بن بهرام ،سنن الدارمى ،دمشق :مطبعة اإلعتدال[ ،بىتا].
 .141دفترى ،فرهاد ،افسانههاى حشاشين يا اسطورههاى فدائيان اسماعيلى ،ترجمه فريدون بدرهاى ،تهران :نشر و پژوهش
فرزانروز 1376 ،ش.
 .142دمشقى ،شمس الدين محمّد بن أبى طالب ،نخبة الدهر فى عجائب البرّ و البحر ،بغداد:
كتابخانه مثنى بغداد[ ،بىتا] (استفاده شده در بخش  ،1فصل .)6
* دمشقى ،شمس الدين محمّد بن أبى طالب ،نخبة الدهر فى عجائب البرّ و البحر ،ترجمه سيد حميد طيبيان ،تهران[ :بىنا]،
 1357ش (استفاده شده در بخش  ،1فصل .)1
 .143دهخدا ،علىاكبر ،لغت نامه دهخدا ،زير نظر محمد معين و سيّد جعفر شهيدى ،تهران:
دانشگاه تهران ،مؤسسه لغتنامه دهخدا 1373 ،ش.
ص391 :
 .144ديلمى ،حسن بن ابى الحسن ،إرشاد القلوب ،قم :الشريف الرضى 1413 ،ق.
 .145ذهبى ،محمد بن احمد ،سير أعالم النبالء ،تحقيق شعيب األرنؤوط و محمّد نعيم العرقسوسى ،بيروت :مؤسسة الرسالة،
 1411ق.
 .146ذهبى ،محمد بن احمد ،تاريخ اإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم ،تحقيق عمر عبد السالم تدمرى ،بيروت :دار الكتاب
العربى 1419 ،ق.
 .147ذهبى ،محمد بن احمد ،تذكرة الحفاظ ،تصحيح عبد الرحمان بن يحيى المعلّمى ،بيروت:
دار الكتب العلمية[ ،بىتا].
 .148ذهبى ،محمد بن احمد ،ميزان اإلعتدال فى نقد الرجال ،تحقيق على محمّد معوض و عادل احمد عبد الموجود ،بيروت:
دار الكتب العلمية 1416 ،ق.

 .149رابينو ،ه .ل ،سفرنامه مازندران و استرآباد ،ترجمه غالمعلى وحيد مازندرانى ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر 1343 ،ش.
 .151رابينو ،ه .ل ،واليات دار المرز ايران گيالن ،ترجمه جعفر خمامىزاده ،رشت :طاعتى 1374 ،ش.
 .151رافعى قزوينى ،عبد الكريم بن محمّد ،التدوين فى أخبار قزوين ،تحقيق عزيز اللّه عطاردى ،بيروت :دار الكتب العلمية،
 1418ق.
 .152راوندى ،قطب الدين سعيد بن هبة اللّه ،الخرائج و الجرائح ،قم :مؤسسة اإلمام المهدى (عج) 1419 ،ق.
 .153راوندى ،محمّد بن على ،راحة الصدور و آية السرور در تاريخ آل سلجوق ،تصحيح محمّد اقبال ،تهران :اميركبير1364 ،
ش (استفاده شده در بخش  ،2فصل .)5
* راوندى ،محمّد بن على ،راحة الصدور و آية السرور در تاريخ آل سلجوق ،تصحيح محمّد اقبال ،تهران:
انتشارات كتب ايران[ ،بىتا] (استفاده شده در بخش  ،1فصل .)3
 .154روملو ،حسن بيگ ،أحسن التواريخ ،تصحيح عبد الحسين نوايى ،تهران ،بابك 1357 ،ش.
 .155زرارى ،احمد بن محمّد ،رسالة أبى غالب الزرارى ،تحقيق سيّد محمد رضا حسينى ،قم:
مركز البحوث و التحقيقات اإلسالمية 1411 ،ق.
 .156زرّينكوب ،عبد الحسين ،روزگاران ،تهران :سخن 1381 ،ش.
 .157سبحانى ،جعفر ،تاريخ اإلسماعيلية ،بيروت :دار االضواء 1419 ،ق.
 .158سبزوارى ،على بن عبد الصمد ،ذخيرة اآلخرة ،به كوشش رسول جعفريان ،قم :انصاريان 1375 ،ش.
ص392 :
 .159ستوده ،منوچهر ،از آستارا تا استارباد ،آثار و بناهاى تاريخى گيالن بيهپيش[ ،بىجا][ :بىنا][ ،بىتا].
 .161سجستانى ،عبد اللّه بن سليمان ،صوان الحكمة و ثالث رسائل ،با تحقيق و مقدمه عبد الرحمان بدوى ،تهران :بنياد
فرهنگ ايران 1974 ،م.
 .161سمرقندى ،امير دولتشاه ،تذكرة الشعراء ،به كوشش محمّد رمضانى ،تهران :انتشارات پديده (خاور) 1338 ،ش.

 .162سمرقندى ،كمال الدين عبد الرزاق ،مطلع السعدين و مجمع البحرين ،به اهتمام عبد الحسين نوايى ،تهران :طهورى،
 1353ش.
 .163سمعانى ،عبد الكريم بن محمد ،األنساب ،بيروت :دار الكتب العلمية 1419 ،ق (استفاده شده در بخش  ،1فصل .)2
 .164سيّد اعجاز حسين ،كشف الحجب و األستار عن اسماء الكتب و األسفار ،قم :مكتبة آية اللّه المرعشى 1419 ،ق.
 .165سيّد كيا گيالنى ،احمد بن محمّد ،سراج األنساب ،تحقيق سيّد مهدى رجائى ،قم :كتابخانه آية اللّه مرعشى 1419 ،ق.
 .166سيّد مرتضى (علم الهدى) ،المسائل الناصريات ،تحقيق مركز البحوث و الدراسات العلميه ،تهران[ :بىنا] 1417 ،ق.
 .167شاهى ،نظام الدين ،ظفرنامه ،به كوشش پناهى سمنانى ،تهران :بامداد 1363 ،ش.
 .168شايان ،عبّاس ،مازندران ،جغرافياى تاريخى و اقتصادى ،تهران :چاپخانه موسوى 1336 ،ش.
 .169شبانكارهاى ،محمّد بن على ،مجمع األنساب ،تصحيح ميرهاشم محدّث ،تهران :چاپخانه سپهر 1363 ،ش.
 .171شبيرى زنجانى ،سيد موسى ،الجامع فى الرجال[ ،بىجا][ :بىنا] 1394 ،ق.
 .171شوشترى ،قاضى نور اللّه ،مجالس المؤمنين ،تهران :كتابفروشى اسالميه 1377 ،ش.
 .172شوشترى ،محمّد تقى ،قاموس الرجال ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمى 1411 ،ق.
 .173شهرستانى ،سيّد محمّد على ،سربداران مازندران و خراسان[ ،بىجا] :چاپخانه ستاره[ ،بىتا].
* شهرستانى ،محمّد بن عبد الكريم ،الملل و النحل ،به كوشش محمد بن فتح اللّه بدران ،قاهره :مكتبة االنجلوس المصريه،
[بىتا] (استفاده شده در بخش  ،1فصل  1و .)2
ص393 :
 .174شهرستانى ،محمّد بن عبد الكريم ،الملل و النحل ،تحقيق محمد بن فتح اللّه بدران ،قم :الشريف الرضى[ ،بىتا] (استفاده
شده در بخش  ،1فصل .)3
 .175شهيد اول ،محمّد بن مكى عاملى ،الدروس الشرعية فى فقه اإلمامية ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمى 1412 ،ق.
 .176شهيد اول ،محمّد بن مكى عاملى ،ذكرى الشيعة فى أحكام الشريعة ،قم :مؤسسة آل البيت (ع) الحياء التراث 1419 ،ق.

 .177شهيد ثانى زين الدين بن على عاملى ،شرح البداية فى علم الدراية ،تحقيق عبد الحسين محمد على بقّال[ ،بىجا]:
[بىنا] 1412 ،ق.
 .178شهيد ثان ى زين الدين بن على عاملى ،منية المريد فى أدب المفيد و المستفيد ،تحقيق رضا مختارى ،قم :مكتب اإلعالم
اإلسالمى 1368 ،ش.
 .179شيبى ،كامل ،الصلة بين التصوّف و التشيّع ،بيروت :دار األندلس 1982 ،م.
 .181شيبى ،تشيّع و تصوّف؛ ترجمه عليرضا ذكاوتى قراگوزلو ،تهران :اميركبير 1374 ،ش.
 .181شيخ آقا بزرگ تهرانى ،محمد محسن ،الثقات العيون فى سادس القرون ،به كوشش على نقى منزوى ،بيروت :دار الكتاب
العربى 1392 ،ق.
 .182شيخ آقا بزرگ تهرانى ،محمد محسن ،الذريعة إلى تصانيف الشيعة ،چ  ،3بيروت :دار األضواء 1413 ،ق (استفاده شده
در بخش  ،1فصل 2؛ بخش  ،2فصل  2و 3؛ بخش  ،3فصل  2 ،1و .)3
 .183شيخ آقا بزرگ تهرانى ،محمد محسن ،الذريعة إلى تصانيف الشيعة ،قم :اسماعيليان؛ و همچنين تهران :كتابخانه اسالميه،
 1418ق (استفاده شده در بخش  ،1فصل .)6
 .184شيخ آقا بزرگ تهرانى ،محمد محسن ،زندگينامه و آثار شيخ طوسى ،ترجمه عليرضا ميرزا محمّد و سيّد حميد طبيبيان،
تهران :پژوهشكده علوم انسانى و مطالعات فرهنگى 1376 ،ش.
 .185شيخ آقا بزرگ تهرانى ،محمد محسن ،طبقات أعالم الشيعة ،تحقيق على نقى منزوى ،قم :اسماعيليان [بىتا].
 .186شيرازى ،سيّد على خان ،الدرجات الرفيعة فى طبقات الشيعة ،بيروت :مؤسسة الوفاء 1413 ،ق.
 .187شيروانى ،زين العابدين ،بستان السياحة ،تهران :انتشارات سنائى -كتابخانه محمودى[ ،بىتا].
 .188صابى ،ابو اسحاق ،المنتزع من كتاب التاجى ،تحقيق محمّد حسين الزبيدى ،بغداد :وزارة االعالم 1397 ،ق 1997 /م.
ص394 :
 .189صابى ،هالل بن محسن ،رسوم دار الخالفة ،ترجمه محمّد رضا شفيعى كدكنى ،تهران :بنياد فرهنگ ايران 1346 ،ش.
 .191صالحى شامى ،محمّد بن يوسف ،سبل الهدى و الرشاد فى سيرة خير العباد ،تحقيق عادل احمد عبد الموجود ،بيروت:
دار الكتب العلمية 1414 ،ق.

 .191صدر حاج سيّد جوادى ،احمد ،دائرة المعارف تشيّع ،تهران :نشر شهيد سعيد محبّى 1375 ،ش.
 .192صدر ،سيّد حسن ،الشيعة و فنون اإلسالم ،بيروت :دار المعرفة[ ،بىتا].
 .193صدر ،سيّد حسن ،تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم ،تهران :اعلمى 1369 ،ش.
 .194صدوق ،محمد بن على ،التوحيد ،تهران :مكتبة الصدوق 1378 ،ق.
 .195صدوق ،محمد بن على ،الخصال ،قم :انتشارات جامعه مدرّسين 1413 ،ق.
 .196صدوق ،محمد بن على ،المقنع ،تحقيق جمعى از محققين ،قم :مؤسسة اإلمام الهادى 1415 ،ق.
 .197صدوق ،محمد بن على ،عيون اخبار الرضا (ع) ،صححه و قدم له و علق عليه حسين االعلمى ،بيروت :مؤسسة االعلمى
للمطبوعات 1414 ،ق 1363 /ش.
 .198صدوق ،محمد بن على ،عيون أخبار الرضا (ع) ،بيروت :مؤسسة األعلمى للمطبوعات 1414 ،ق.
 .199صدوق ،محمد بن على ،كتاب من ال يحضره الفقيه ،تحقيق محمّد جواد مغنيه ،بيروت :دار األضواء 1413 ،ق (استفاده
شده در بخش  ،2فصل .)3
 .211صدوق ،محمد بن على ،كتاب من ال يحضره الفقيه ،قم :انتشارات جامعه مدرّسين 1413 ،ق (استفاده شده در بخش ،3
فصل .)1
 .211صدوق ،محمد بن على ،كمال الدين و تمام النعمة ،تحقيق على اكبر غفّارى ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمى 1415 ،ق.
 .212صدوق ،محمد بن على ،معانى األخبار ،تحقيق ربّانى شيرازى ،قم :غفّارى[ ،بىتا].
 .213صديق ،عيسى ،تاريخ فرهنگ ايران ،تهران :دانشگاه تهران 1354 ،ش.
 .214صنهاجى ،محمد بن على ،تاريخ فاطميات (أخبار ملوك بنى عبيد و سيرتهم) ،ترجمه حجت اللّه جودكى ،تهران:
اميركبير 1378 ،ش.
 .215طبرسى ،ابو على فضل بن حسن ،إعالم الورى بأعالم الهدى ،قم :مؤسسة آل البيت (ع) الحياء التراث 1417 ،ق.
 .216طبرسى ،ابو على فضل بن حسن ،مجمع البيان فى تفسير القرآن ،بيروت :مؤسسة االعلمى 1415 ،ق.
ص395 :

 .217طبرسى ،احمد بن على ،االحتجاج ،تحقيق ابراهيم البهادرى و محمّد هادى به ،قم :اسوه 1413 ،ق.
 .218طبرى ،محمد بن جرير ،تاريخ األمم و الملوك (تاريخ الطبرى) ،تحقيق عدهاى از محققان ،بيروت :مؤسسة االعلمى،
[بىتا] (استفاده شده در بخش  ،1فصل .)2
* طبرى ،محمد بن جرير ،تاريخ األمم و الملوك (تاريخ الطبرى) ،تحقيق محمّد ابو الفضل ابراهيم ،بيروت :روائع التراث
العربى[ ،بىتا] (استفاده شده در بخش  ،1فصل 1؛ بخش  ،2فصل  1و 2؛ بخش  ،3فصل .)1
 .219طبرى ،محمّد بن على عماد الدين ،بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ،تحقيق جواد قيومى اصفهانى ،قم :مؤسسة النشر
اإلسالمى 1421 ،ق.
 .211طريحى ،فخر الدين ،مجمع البحرين ،تحقيق سيّد احمد حسينى ،قم :المكتبة المرتضوية[ ،بىتا].
 .211طقّوش ،محمد سهيل ،دولت عباسيان ،ترجمه حجت اللّه جودكى با اضافاتى از رسول جعفريان ،قم :پژوهشكده حوزه و
دانشگاه 1383 ،ش.
 .212طوسى ،محمّد بن حسن ،اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّى) ،تصحيح سيّد حسن المصطفوى ،تهران :دانشگاه تهران،
 1341ش (استفاده شده در بخش  ،2فصل  1و 2؛ بخش  ،3فصل  1و .)2
* طوسى ،محمّد بن حسن ،اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّى) ،تصحيح ميرداماد استرآبادى ،تحقيق سيد مهدى رجائى ،قم:
مؤسسه آل البيت (ع) الحياء التراث[ ،بىتا]( .استفاده شده در بخش  ،1فصل .)4
 .213طوسى ،محمّد بن حسن ،االستبصار ،تهران :دار الكتب اإلسالمية 1391 ،ق.
 .214طوسى ،محمّد بن حسن ،األمالى ،قم :دار الثقافة 1414 ،ق.
 .215طوسى ،محمّد بن حسن ،الغيبة ،تحقيق عباد اللّه طهرانى و على احمد ناصح ،قم :مؤسسة المعارف اإلسالمية 1411 ،ق
(استفاده شده در بخش  ،2فصل  2و 3؛ بخش  ،2فصل .)2
 .216طوسى ،محمّد بن حسن ،الغيبة ،قم :مؤسسه معارف اسالمى 1411 ،ق (استفاده شده در بخش  ،3فصل .)1
 .217طوسى ،محمّد بن حسن ،الغيبة[ ،بىجا] :مكتبة نينوى الحديثه[ ،بىتا] (استفاده شده در بخش  ،2فصل .)1
ص396 :
 .218طوسى ،محمّد بن حسن ،المبسوط فى فقه اإلمامية ،تحقيق محمّد تقى الكشفى ،تهران :مكتبة المرتضوية 1387 ،ق.

 .219طوسى ،محمّد بن حسن ،رجال الطوسى ،قم :الشريف الرضى 1381 ،ق.
 .221طوسى ،محمّد بن حسن ،رجال الطوسى ،نجف :مطبعة الحيدرية 1381 ،ق 1961 /م (استفاده شده در بخش  ،1فصل 1؛
بخش  ،2فصل .)3
 .221طوسى ،محمّد بن حسن ،فهرست كتب الشيعة و اصولهم ،تحقيق جواد قيّومى ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمى 1417 ،ق.
(استفاده شده در بخش  ،2فصل .)2
 .222طوسى ،محمّد بن حسن ،فهرست كتب الشيعة و أصولهم ،تحقيق السيّد عبد العزيز الطباطبائى ،قم:
مكتبة المحقق الطباطبائى 1421 ،ق( .استفاده شده در بخش  ،2فصل 4؛ بخش  ،3فصل  1و .)2
* طوسى ،محمّد بن حسن ،فهرست كتب الشيعة و أصولهم ،قم :انتشارات رضى[ ،بىتا] (استفاده شده در بخش  ،2فصل  1و
.)3
 .223عاملى ،سيد جعفر مرتضى ،الحياة السياسية لإلمام الرضا (ع) ،قم :انتشارات جامعه مدرسين 1416 ،ق.
 .224عاملى ،سيد جعفر مرتضى ،الصحيح من سيرة النبى االعظم (ص) ،بيروت :دار السيرة[ ،بىتا].
 .225عبد الجبار معتزلى ،احمد ،تثبيت دالئل النبوة ،تحقيق عبد الكريم عثمان ،بيروت:
دار العربية[ ،بىتا].
 .226عبد اللّه خلف ،غانم ،بيت الحكمة العباسى -عراقة الماضى و رؤية الحاضر ،بغداد :بيت الحكمة 2111 ،م.
 .227عبيدلى ،محمّد بن ابى جعفر ،تهذيب األنساب و نهاية األعقاب ،تحقيق محمّد كاظم محمودى ،قم :كتابخانه آية اللّه
مرعشى 1413 ،ق.
 .228عطاردى ،عزيز اللّه ،مسند اإلمام الجواد (ع) ،مشهد :كنگره امام رضا (ع) 1411 ،ق.
 .229عطاردى ،عزيز اللّه ،مسند اإلمام الرضا (ع) ،مشهد :كنگره امام رضا (ع) 1416 ،ق.
 .231عطاردى ،عزيز اللّه ،مسند اإلمام الكاظم (ع) ،چ  ،1مشهد :كنگره امام رضا (ع) 1419 ،ق.
 .231عالمه حلّى ،حسن بن يوسف ،الرجال ،تصحيح بحر العلوم[ ،بىجا] :انتشارات حيدريه 1381 ،ق.
 .232عالمه حلّى ،حسن بن يوسف ،ايضاح االشتباه ،تحقيق محمد حسون ،قم :مؤسسة النشر االسالمى 1411 ،ق.

ص397 :
 .233عالمه حلّى ،حسن بن يوسف ،أنوار الملكوت فى شرح الياقوت ،قم :الشريف الرضى 1363 ،ش.
 .234عالمه حلّى ،حسن بن يوسف ،خالصة األقوال فى معرفة الرجال ،نجف :المطبعة الحيدرية 1381 ،ق.
 .235على ،جواد ،المفصّل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم ،بيروت :دار العلم للماليين و بغداد :مكتبة النهضة 1971 ،م.
 .236عماد اصفهانى ،محمّد بن صفى الدين ،زبدة النصرة و نخبة العصرة (تاريخ سلسله سلجوقى) ،ترجمه محمّد حسين
جليلى ،تهران :انتشارات بنياد فرهنگ ايران 1356 ،ش.
 .237غزّالى ،ابو حامد ،إحياء علوم الدين ،تصحيح عبد العزيز السيروان ،بيروت :دار القلم[ ،بىتا].
 .238غنيمه ،عبد الرحيم ،تاريخ دانشگاههاى بزرگ اسالمى ،ترجمه نور اللّه كسائى ،تهران:
انتشارات دانشگاه 1372 ،ش.
 .239فارسى ،عبد الغافر بن اسماعيل ،تاريخ نيسابور المنتخب من السياق ،اعداد محمّد كاظم المحمودى ،قم :جماعة
المدرّسين 1362 ،ش.
 .241فدايى ،محمّد بن زين العابدين خراسانى ،تاريخ اسماعيليه ،تصحيح الكساندر سيميونوف ،تهران ،انتشارات اساطير،
 1362ش.
 .241فراى ،ريچارد ،نلسون ،تاريخ ايران ،از اسالم تا سالجقه ،ترجمه حسن انوشه ،تهران:
اميركبير 1363 ،ش.
 .242فراى ،ريچارد ،نلسون ،بخارا ،دستاورد قرون وسطا ،ترجمه محمود محمودى ،تهران :انتشارات علمى و فرهنگى1365 ،
ش.
 .243فضل اللّه همدانى[ ،خواجه] رشيد الدين ،جامع التواريخ ،به اهتمام محمّد تقى دانشپژوه و محمّد مدرّسى زنجانى،
تهران :بنگاه ترجمه و نشر كتاب 1356 ،ش.
 .244فضل اللّه همدانى [خواجه] رشيد الدين ،جامع التواريخ ،به كوشش بهمن كريمى ،تهران :اقبال 1362 ،ش.
 .245فقيهى ،على اصغر ،تاريخ مذهبى قم ،قم :انتشارات زائر 1378 ،ش.

 .246فقيهى ،على اصغر« ،قم در مسير تاريخ» ،فصلنامه نامه قم ،سال اوّل ،ش .4 -1
 .247فلسفى ،نصر اللّه ،زندگانى شاه عبّاس ،تهران :علمى 1371 ،ش.
 .248فومنى ،عبد الفتاح ،تاريخ گيالن ،تصحيح منوچهر ستوده ،تهران :انتشارات بنياد فرهنگ ايران 1349 ،ش.
 .249فيّاض ،عبد اللّه ،تاريخ التربية عند اإلمامية و أسالفهم من الشيعة بين عهدى الصادق و الطوسى ،بغداد :مطبعة أسد،
 1972م.
ص398 :
 .251قاضى عبد الجبار بن احمد معتزلى ،تثبيت دالئل النبوة ،تحقيق عبد الكريم عثمان ،بيروت:
دار العربية[ ،بىتا].
 .251قزوينى رازى ،عبد الجليل ،كتاب النقض (بعض مثالب النواصب فى نقض بعض فضائح الروافض) ،تصحيح مير جالل
الدين محدّث ارموى ،تهران :انتشارات انجمن آثار ملّى 1358 ،ش.
 .252قزوينى ،زكريا بن محمّد محمود ،آثار البالد و اخبار العباد ،ترجمه جهانگير ميرزا قاجار ،تصحيح مير هاشم محدّث،
تهران :اميركبير 1373 ،ش.
 .253قفطى ،على بن يوسف ،تاريخ الحكماء (إخبار العلماء بأخبار الحكماء) ،ترجمه فارسى از قرن يازدهم هجرى ،به
كوشش بهمن دارايى ،تهران :دانشگاه تهران 1371 ،ش.
 .254قلقشندى ،احم د بن عبد اللّه ،مآثر االنافة فى معالم الخالفة ،تحقيق عبد الستار احمد فراج ،كويت :وزارة اإلرشاد و
اإلنباء[ ،بىتا].
 .255قمى ،حسن بن محمّد بن حسن ،تاريخ قم ،ترجمه حسن بن على بن حسن بن عبد الملك قمى ،تصحيح سيّد جالل
الدين طهرانى ،تهران :توس 1361 ،ش.
 .256قمى ،شيخ عبّاس ،الفوائد الرضوية در احوال علماء مذهب جعفريه[ ،بىجا][ :بىنا][ ،بىتا].
 .257قمى ،شيخ عبّاس ،الكنى و األلقاب ،نجف :مطبعة الحيدرية 1389 ،ق.
 .258قمى ،شيخ عبّاس ،سفينة البحار ،تهران :مؤسسه انتشارات فراهانى[ ،بىتا].

 .259قمى ،شيخ عبّاس ،منتهى اآلمال ،قم :هجرت[ ،بىتا].
 .261قمى ،قاضى احمد بن شرف الدين ،خالصة التواريخ ،تصحيح احسان اشراقى ،تهران:
دانشگاه تهران 1359 ،ش.
 .261قوامى رازى( ،از شعراى قرن ششم) ،ديوان قوامى رازى ،تصحيح مير جالل الدين حسينى ارموى ،تهران :چاپخانه سپهر،
 1334ش.
 .262قهپايى ،عناية اللّه على ،مجمع الرجال ،تصحيح و تعليق علّامه اصفهانى ،اصفهان[ :بىنا] 1384 ،ق.
 .263كحاله ،عمر رضا ،معجم المؤلفين تراجم مصنفى الكتب العربيه ،بيروت :دار إحياء التراث العربى[ ،بىتا].
 .264كربن ،هانرى ،تاريخ فلسفه اسالمى ،ترجمه اسد اللّه مبشّرى ،تهران :انتشارات اميركبير 1357 ،ش.
ص399 :
 .265كلبرگ ،اتان« ،االصول االربعة مائة» فصلنامه علوم حديث ،س  ،5ش  1379 ،17ش.
 .266كلبرگ ،اتان ،كتابخانه سيّد بن طاووس و احوال و آثار او ،ترجمه على قرايى و رسول جعفريان ،قم :كتابخانه آية اللّه
مرعشى 1413 ،ق.
 .267كلينى ،محمّد بن يعقوب ،الكافى ،تهران[ :بىنا] 1365 ،ش.
 .268گرديزى ،عبد الحى بن ضحاك ،زين األخبار ،تصحيح عبد الحى حبيبى ،تهران :دنياى كتاب 1363 ،ش.
 .269گريگورى ،ملگونوف ،كرانههاى جنوبى درياى خزر ،ترجمه امير هوشنگ امينى ،تهران:
سراء 1376 ،ش.
 .271گلپايگانى ،سيّد محمّد رضا ،الطهارة ،قم :دار القرآن الكريم[ ،بىتا].
 .271گلپايگانى ،سيّد محمّد رضا ،نتايج األفكار فى نجاسة الكفار (تقريرات على كريمى جهرمى) ،قم:
دار القرآن الكريم 1413 ،ق.
 .272گيالنى ،شيخ على ،تاريخ مازندران ،تصحيح منوچهر ستوده ،تهران :بنياد فرهنگ ايران 1352 ،ش.

 .273الهيجى ،على بن شمس الدين ،تاريخ خانى ،تصحيح منوچهر ستوده ،تهران :بنياد فرهنگ ايران 1352 ،ش.
 .274لسترنج ،گاى ،جغرافياى تاريخى سرزمينهاى خالفت شرقى ،ترجمه محمود عرفان ،تهران:
انتشارات علمى و فرهنگى 1367 ،ش.
 .275لويس ،برنارد ،فدائيان اسماعيلى ،ترجمه فريدون بدرهاى ،تهران :مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگى 1371 ،ش.
 .276مادلونگ ،ويلفرد ،أخبار االئمة الزيدية ،بيروت :مطبعة المتوسط 1987 ،م.
 .277مادلونگ ،ويلفرد ،فرقههاى اسالمى ،ترجمه ابو القاسم سرّى ،تهران :اساطير 1377 ،ش.
 .278مادلونگ ،ويلفرد ،مكتبها و فرقههاى اسالمى در سدههاى ميانه ،ترجمه جواد قاسمى ،مشهد:
بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى 1375 ،ش.
 .279ماسينيون ،لوئى ،قوس زندگى حالج ،ترجمه روان فرهادى ،تهران :منوچهرى 1358 ،ش.
 .281ماگفال ،هالدين ،سه يار دبستانى ،ترجمه عبد اللّه وزيرى و اسد اللّه طاهرى ،تهران:
كتابفروشى فروغى[ ،بىتا].
 .281مامقانى ،عبد اللّه ،تنقيح المقال فى علم الرجال ،نجف اشرف[ :بىنا] 1351 ،ق.
ص411 :
 .282متز ،آدام ،تمدّن اسالمى در قرن چهارم هجرى يا رنسانس اسالمى ،ترجمه عليرضا ذكاوتى قراگزلو ،تهران :اميركبير،
 1362ش.
 .283مجد الدين عمرى ،على بن محمّد ،المجدى فى أنساب الطالبيين ،تحقيق احمد مهدوى دامغانى ،قم :كتابخانه آية اللّه
مرعشى 1419 ،ق.
 .284مجلسى ،محمّد باقر ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار االئمة األطهار (ع) ،بيروت :مؤسسة الوفاء 1413 ،ق.
 .285محلّى ،ابو ا لحسن حميد بن احمد ،حدائق الوردية فى مناقب أئمة الزيدية ،صنعاء[ :بىنا][ ،بىتا].
 .286محمّدى مازندرانى ،بشير ،مسند زرارة بن أعين ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمى 1413 ،ق.

 .287محمّدى مازندرانى ،بشير ،مسند محمّد بن مسلم ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمى 1416 ،ق.
 .288مدرسة اإلمام المهدى (ع) ،صحيفة اإلمام الرضا (ع) ،با اشراف محمّد باقر ابطحى ،قم:
 1366ش.
 .289مدرّسى تبريزى طباطبايى ،محمّد على ،ريحانة األدب ،تهران :خيام 1374 ،ش.
 .291مدرّسى طباطبايى ،سيّد حسين ،مقدّمهاى بر فقه شيعه (كليّات و كتابشناسى) ،مشهد:
بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى 1368 ،ش.
 .291مدرّسى طباطبايى ،سيّد حسين ،مكتب در فرآيند تكامل ،ترجمه هاشم ايزدپناه[ ،بىجا] :انتشارات داروين[ ،بىتا].
 .292مدير شانهچى ،كاظم ،علم الحديث 1362 ،ش.
 .293مرعشى ،سيّد ظهير الدين ،تاريخ طبرستان و رويان و مازندران ،به كوشش محمّد حسين تسبيحى ،تهران :شرق1361 ،
ش.
 .294مرعشى ،سيّد ظهير الدين ،تاريخ گيالن و ديلمستان ،به اهتمام ه .ل .رابينو ،رشت :مطبعه عروة الوثقى 1331 ،ش
(استفاده شده در بخش  ،1فصل .)5
* مرعشى ،سيّد ظهير الدين ،تاريخ گيالن و ديلمستان ،تصحيح منوچهر ستوده ،تهران :انتشارات بنياد فرهنگ ايران1347 ،
ش (استفاده شده در بخش  ،1فصل .)6
 .295مرعشى ،مير تيمور ،تاريخ خاندان مرعشى مازندران ،تصحيح منوچهر ستوده ،تهران:
انتشارات بنياد فرهنگ ايران[ ،بىتا].
 .296مرعشى نجفى ،سيّد شهاب الدين ،كشف اإلرتياب؛ در مقدمه لباب األنساب بيهقى ،قم:
كتابخانه آية اللّه مرعشى[ ،بىتا].
ص411 :
 .297مزّى ،ابو الحجاج يوسف ،تهذيب الكمال فى أسماء الرجال ،تحقيق احمد على عبيد و حسن احمد آغا ،بيروت :دار
الفكر 1414 ،ق.

 .298مستوفى ،حمد اللّه ،تاريخ گزيده ،به كوشش عبد الحسين نوايى ،تهران :اميركبير 1362 ،ش.
 .299مستوفى ،حمد اللّه ،نزهة القلوب ،به اهتمام محمّد دبير سياقى ،تهران :كتابخانه طهورى 1336 ،ش؛ و همچنين مشكور،
كتابفروشى خيام (استفاده شده در بخش  ،1فصل  4و .)6
* مستوفى ،حمد اللّه ،نزهة القلوب ،تصحيح گاى لسترنج ،تهران :دنياى كتاب 1362 ،ش (استفاده شده در بخش  ،1فصل 2؛
بخش  ،2فصل  4و .)5
 .311مسعودى ،على بن الحسين ،التنبيه و االشراف ،تصحيح و مراجعه عبد اللّه اسماعيل الصاوى[ ،قم ]:مؤسسه نشر منابع
الثقافة االسالمية[ ،بىتا].
 .311مسعودى ،على بن الحسين ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،قم :منشورات دار الهجرة 1419 ،ق.
 .312معرفت ،محمّد هادى ،التمهيد فى علوم القرآن ،قم :مركز مديريت حوزه علميه قم 1411 ،ق.
 .313معين ،محمّد ،فرهنگ فارسى معين ،تهران :اميركبير 1371 ،ش.
 .314مفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،اإلرشاد ،قم :كنگره بزرگداشت هزاره شيخ مفيد 1413 ،ق.
 .315مفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،األمالى ،قم :كنگره بزرگداشت هزاره شيخ مفيد 1413 ،ق.
 .316مفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،الفصول العشرة (مصنفات الشيخ المفيد ،ج  ،)3قم :المؤتمر العالمى أللفية الشيخ المفيد،
 1413ق.
 .317مفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،المسائل السروية (مصنفات الشيخ المفيد ،ج  ،)7قم :المؤتمر العالمى أللفية الشيخ المفيد،
 1413ق.
 .318مفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،أوائل المقاالت (مصنّفات الشيخ المفيد ،ج  ،)4قم :المؤتمر العالمى أللفية الشيخ المفيد،
 1413ق.
 .319مفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،تصحيح اإلعتقاد (مصنّفات الشيخ المفيد ،ج  ،)5قم :المؤتمر العالمى أللفية الشيخ المفيد،
 1413ق.
 .311مفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،االختصاص ،قم :المؤتمر العالمى أللفية الشيخ المفيد 1413 ،ق.
 .311مقدسى ،محمّد بن احمد ،أحسن التقاسيم فى معرفة األقاليم ،ترجمه على نقى منزوى ،تهران:

شركت مؤلّفان و مترجمان ايران 1361 ،ش (استفاده شده در بخش  ،1فصل  4 ،2 ،1و 6؛ بخش  ،2فصل .)4
ص412 :
* مقدسى ،محمّد بن احمد ،أحسن التقاسيم فى معرفة األقاليم ،مصر :مكتبة مدبولى 1411 ،ق( .استفاده شده در بخش ،3
فصل .)1
 .312مقريزى ،تقى الدين احمد بن على ،المواعظ و االعتبار بذكر الخطط و اآلثار ،المعروف بالخطط المقريزية ،قاهره :مكتبة
الثقافة الدينية[ ،بىتا].
 .313مقريزى ،تقى الدين احمد بن على ،اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطميين الخلفاء ،تحقيق جمال الدين شيال ،قاهره:
[بىنا] 1416 ،ق.
 .314مكدرموت ،مارتين ،انديشههاى كالمى شيخ مفيد ،ترجمه احمد آرام ،تهران :دانشگاه تهران 1372 ،ش.
 .315منتجب الدين ،على بن عبيد اللّه بن بابويه ،فهرست اسماء الشيعة و مصنّفيهم ،تصحيح عبد العزيز طباطبايى ،تهران :مكتبة
المرتضويه 1414 ،ق (استفاده شده در بخش  ،2فصل  4 ،3و .)5
* منتجب الدين ،على بن عبيد اللّه بن بابويه ،فهرست اسماء الشيعة و مصنّفيهم ،تصحيح و تعليق سيّد جالل الدين محدث
ارموى ،قم :انتشارات كتابخانه آية اللّه مرعشى 1366 ،ش (استفاده شده در بخش  ،2فصل  3و  ،5بخش  ،3فصل .)1
 .316منجّمباشى ،صحائف األخبار[ ،بىجا][ :بىنا][ ،بىتا].
 .317منجّم يزدى ،جالل الدين محمّد ،تاريخ عبّاسى يا روزنامه ملّا جالل ،به كوشش سيف اللّه وحيدىنيا ،انتشارات وحيد،
 1366ش.
 .318موسوى خوانسارى ،سيد محمد باقر ،روضات الجنات فى احوال العلماء و السادات ،تهران:
اسالمية 1356 ،ش.
 .319مؤلف ناشناس ،حدود العالم من المشرق الى المغرب ،به كوشش منوچهر ستوده ،تهران:
كتابخانه طهورى[ ،بىتا].
 .321مولوى ،جالل الدين محمّد ،مثنوى معنوى ،تصحيح محمّد استعالمى ،چ  ،1تهران :زوار 1371 ،ش.

 .321ميرخواند (خواند شاه) ،مير محمّد بن سيّد برهان الدين ،روضة الصفا[ ،بىجا]:
كتابفروشى خيام[ ،بىتا] (استفاده شده در بخش  ،1فصل .)4
* ميرخواند (خواند شاه) ،ميرمحمّد بن سيّد برهان الدين ،روضة الصفا ،تهران :انتشارات مركزى ،خيّام ،پيروز 1339 ،ش.
(استفاده شده در بخش  ،1فصل  3و .)6
ص413 :
 .322نبئى ،ابو الفضل ،نهضتهاى سياسى مذهبى در تاريخ ايران ،مشهد :دانشگاه فردوسى 1376 ،ش.
 .323نجاشى ،احمد بن على ،رجال النجاشى (فهرس أسماء مصنفى الشيعة) ،تحقيق السيّد موسى الشبيرى الزنجانى ،قم:
مؤسسة النشر اإلسالمى التابعة لجماعة المدرسين 1417 ،ق.
 .324نجفى ،محمّد حسن ،جواهر الكالم ،تحقيق عبّاس قوچانى ،تهران :دار الكتب االسالميه 1367 ،ش.
 .325نخجوانى ،هندوشاه بن سنجرين ،تجارب السلف ،تصحيح عبّاس اقبال ،تهران :كتابخانه طهورى 1357 ،ش.
 .326نراقى ،ملّا احمد ،مستند الشيعة ،تحقيق مؤسسة آل البيت (ع) إلحياء التراث ،مشهد:
مؤسسة آل البيت (ع) 1415 ،ق.
 .327نسائى ،احمد بن شعيب ،كتاب العلم ،دراسة فاروق حماده ،امريكا :المعهد العالمى للفكر اإلسالمى 1411 ،ق.
 .328نسوى ،نور الدين محمّد زيدرى ،سيرة جالل الدين يا تاريخ جاللى ،ترجمه محمّد على ناصح ،تهران :سعدى1366 ،
ش.
 .329نوايى ،عبد الحسين ،شاه طهماسب صفوى (مجموعه اسناد و مكاتبات تاريخى) ،تهران:
ارغوان 1368 ،ش.
 .331نوايى ،عبد الحسين ،شاه عبّاس اوّل (مجموعه اسناد و مكاتبات تاريخى) ،تهران :زرين 1367 ،ش.
 .331نوايى ،ميرنظام الدين على شير ،تذكرة مجالس النفائس ،به اهتمام على اصغر حكمت ،تهران :كتابفروشى منوچهرى،
 1363ش.
 .332نوبختى ،حسن بن موسى ،فرق الشيعه ،ترجمه محمد جواد مشكور ،تهران :انتشارات بنياد فرهنگ ايران 1353 ،ش.

 .333نوبختى ،حسن بن موسى ،فرق الشيعة ،بيروت :دار األضواء 1414 ،ق.
 .334نوزاد ،فريدون ،نامههاى خان احمد گيالنى ،تهران :بنياد موقوفات دكتر افشار 1373 ،ش.
 .335والديميرونا ،استرويو الودميال ،تاريخ اسماعيليان در ايران ،ترجمه پروين منزوى ،تهران:
نشر اشاره 1371 ،ش.
 .336هاجسن ،مارشال .گ .س ،فرقه اسماعيليه ،ترجمه فريدون بدرهاى ،تهران :سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى،
 1369ش.
ص414 :
 .337هروى ،سيف بن محمّد بن يعقوب ،تاريخنامه هرات ،تصحيح محمّد زبير الصديقى ،تهران :چاپ افست گلشن1352 ،
ش.
 .338همدانى ،محمّد بن عبد الملك ،تكملة تاريخ الطبرى (ذيل تاريخ الطبرى) ،بيروت :مطبعة الكاتوليكة 1961 ،م.
 .339يارشاطر ،احسان ،عالمآراى عبّاسى ،مقدمه و تصحيح اصغر منتظر صاحب ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر كتاب1349 ،
ش.
 .341يافعى ،عبد اللّه بن سعد ،مرآة الجنان و عبرة اليقظان ،بيروت :دار الكتب العلمية 1417 ،ق.
 .341ياقوت حموى ،شهاب الدين ابو عبد اهلل بن عبد اللّه ،معجم البلدان ،بيروت :دار احياء التراث العربى 1399 ،ق 1979 /م
(استفاده شده در بخش  ،1فصل 2؛ بخش  ،2فصل  3و .)4
 .342ياقوت حموى ،شهاب الدين ابو عبد اهلل بن عبد اللّه ،معجم البلدان ،تحقيق فريد عبد العزيز الجندى ،بيروت :دار الكتب
العلميه 1411 ،ق (استفاده شده در بخش  ،2فصل .)1
 .343ياقوت حموى ،شهاب الدين ابو عبد اهلل بن عبد اللّه ،معجم االدباء ،بيروت ،دار الفكر[ ،بىتا].
 .344يزدى ،شرف الدين على ،ظفرنامه (تاريخ عمومى مفصّل ايران در دوره تيموريان) ،به اهتمام محمّد عبّاسى ،تهران:
شركت سهامى چاپ رنگين[ ،بىتا].
 .345يعقوبى ،احمد بن ابى واضح ،البلدان ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر كتاب 1356 ،ش (استفاده شده در بخش  ،1فصل 1؛
بخش  ،3فصل .)1

 .346يعقوبى ،احمد بن ابى واضح ،البلدان ،نجف :المطبعة الحيدرية 1377 ،ق (استفاده شده در بخش  ،2فصل .)1
 .347يعقوبى ،احمد بن ابى واضح ،تاريخ اليعقوبى ،بيروت :دار صادر[ ،بىتا]( .استفاده شده در بخش  ،1فصل 4؛ بخش ،2
فصل .)4
* يعقوبى ،احمد بن ابى واضح ،تاريخ اليعقوبى ،ترجمه محمّد ابراهيم آيتى ،تهران :علمى و فرهنگى 1366 ،ش (استفاده شده
در بخش  ،2فصل .)1
ص415 :
نمايه اشخاص
آبى ،ابو سعيد منصور بن حسين352 ،
آخوند خراسانى373 ،
آدام ،متز72 ،27 ،
آدم بن عبد اهلل قمى325 ،
آدم (ع)112 ،
آژند ،يعقوب115 ،
آصف خان قزوينى141 ،
آمر بأحكام اللّه99 ،
آملى ،اولياء اهلل133 ،9 ،
آمير ،پل111 ،
آى تيمور محمّد118 ،113 ،
آية اهلل گلپايگانى (ره)193 ،
ابان بن تغلب371 ،358 ،341 ،339 ،319 ،313 ،293 ،

ابان بن عثمان358 ،342 ،341 ،291 ،288 ،
ابراهيم بن عبد اهلل (قتيل باخمرا)182 ،1 ،
ابراهيم بن محمّد بن ابى يحيى374 ،
ابراهيم بن هاشم347 ،327 ،325 ،225 ،
ابراهيم بن هالل صابى ،ابو اسحاق274 ،191 ،74 ،14 ،
ابراهيم بن يزيد نخعى311 ،
ابراهيم (پيامبر «ص»)112 ،
ابن ابى حاتم ،عبد الرحمان271 ،
ابن ابى طى355 ،
ابن ابى عقيل عمانى ،حسن بن على377 ،375 ،327 ،216 ،
ابن اثير ،على بن ابى كرم91 ،88 ،84 ،69 ،65 ،58 ،38 ،36 ،34 ،28 ،21 ،9 ،
ابن ادريس حلى ،محمد375 ،355 ،352 ،344 ،328 ،323 ،229 ،
ابن اسفنديار ،محمّد279 ،261 ،28 ،9 ،
ابن اشعث ،عبد الرحمان بن محمّد167 ،
ابن الرومى189 ،
ابن الياس ،محمّد39 ،
ابن بابويه349 ،348 ،234 ،232 ،218 -215 ،213 -211 ،193 -191 ،187 ،186 ،69 ،68 ،17 ،
ابن بابويه ،اسحاق بن محمّد بن حسن بن حسين231 ،
ابن بابويه ،اسماعيل بن محمّد بن حسن بن حسين (شاگرد شيخ طوسى)231 ،

ابن بابويه ،بابويه بن سعد بن محمّد بن حسن232 ،
ابن بابويه ،جعفر بن حسين بن حسكه ابو الحسن قمى232 ،
ابن بابويه ،حسن بن حسين232 ،227 ،226 ،44 ،34 ،33 ،27 ،
ابن بابويه ،حسن بن على بن حسين بن موسى( ،برادر شيخ صدوق)232 ،
ص416 :
ابن بابويه ،حسين بن حسن بن محمّد بن موسى232 ،
ابن بابويه ،حسين بن على بن حسين بن موسى (برادر شيخ صدوق)226 ،211 ،188 ،
ابن بابويه ،حسين بن على بن موسى211 ،188 ،
ابن بابويه ،سعد بن حسن بن حسين233 ،
ابن بابويه ،شيرزاد بن محمّد233 ،
ابن بابويه ،على بن حسين بن موسى374 ،348 ،325 ،234 -233 ،227 ،226 ،218 ،215 ،214 ،
ابن بابويه ،على بن محمّد بن حسين بن حسين233 ،224 ،114 ،
ابن بابويه ،على بن محمّد بن حيدر233 ،
ابن بابويه ،محمّد بن حسن بن حسين بن على بن حسين233 ،
ابن بابويه ،محمّد بن على بن حسين بن موسى 375 ،321
ابن بابويه ،محمّد بن محمّد بن ابى جعفر رازى234 ،
ابن بابويه ،محمّد بن موسى215 ،
ابن بابويه ،مختار بن محمّد بن مختار234 ،
ابن برّاج ،قاضى375 ،351 ،315 ،232 ،

ابن بطريق حلّى355 ،
ابن بطوطه119 ،117 ،113 ،
ابن بطّه353 ،
ابن بقيه45 ،
ابن تغرى بردى ،جمال الدين يوسف85 ،65 ،62 ،
ابن جنيد اسكافى ،محمّد بن احمد375 ،351 ،328 ،327 ،68 ،62 ،
ابن جوزى ،عبد الرحمان بن على217 ،211 ،75 ،66 ،65 ،57 ،27 ،
ابن حبّان ،محمد355 ،
ابن حبيب ،محمد بن حبيب67 ،
ابن حجر عسقالنى231 ،227 ،62 ،
ابن حوشب84 ،
ابن خلدون ،عبد الرحمان بن محمد84 ،69 ،64 ،21 ،
ابن داوود حلّى ،حسن بن على367 ،233 ،177 ،173 ،
ابن رائق39 ،34 ،
ابن زهره حلبى ،محمد بن عبد اهلل375 ،355 ،79 ،61 ،
ابن سعد ،محمّد355 ،319 ،258 ،164 ،
ابن سكّيت369 ،
ابن سهالن -مسافر بن سهالن
ابن سيرين311 ،

ابن سيمجور -محمد بن ابراهيم سيمجور دوانى
ابن سينا -شيخ الرئيس ابو على سينا
ابن شاهين ،عمران43 ،42 ،41 ،
ابن شهبه ،تقى الدين ابو بكر254 ،
ابن شهر آشوب ،محمد بن على379 ،368 ،367 ،365 ،355 ،349 ،342 ،337 ،336 ،227 ،225 ،219 ،216 ،218 ،
ابن صابونى228 ،
ابن طاووس ،احمد بن موسى 367
ابن طاووس ،على بن موسى344 ،218 ،196 ،185 ،65 ،
ابن طقطقا28 ،7 ،
ابن عبّاس371 ،219 ،
ابن عبد البر ،عبد اهلل بن عبد الظاهر84 ،
ابن عساكر دمشقى298 ،254 ،228 ،214 ،
ص417 :
ابن عقده ،احمد363 ،361 ،353 ،
ابن عقيل327 ،
ابن علم73 ،
ابن عميد ،ابو الفتح على بن محمّد بن حسين45 ،43 ،38 ،
ابن عميد ،ابو الفضل75 ،43 ،
ابن عنبه ،احمد بن على64 ،

ابن غضائرى ،احمد بن الحسين بن عبيد اهلل366 ،363 ،
ابن فضّال ،احمد بن حسن بن على259 ،
ابن فضّال ،حسن بن على259 ،
ابن فضّال ،على بن حسن371 ،363 ،342 ،
ابن فطيمه ،حسن بن احمد بن على بن حسن251 ،
ابن فندق252 ،247 ،121 ،
ابن فوطى228 ،
ابن فهد ،محمّد164 ،
ابن قبه رازى ،ابو جعفر محمّد بن عبد الرحمان378 ،376 ،223 ،211 ،
ابن قولويه349 ،347 ،324 ،321 ،187 ،
ابن قولويه ،جعفر بن محمّد325 ،
ابن قولويه قمى ،ابو القاسم جعفر بن محمّد بن موسى225 ،187 ،
ابن كبريا ،موسى بن حسن218 ،191 ،
ابن كثير ،ابو الفداء اسماعيل بن عمر137 ،76 ،65 ،58 ،
ابن ماكوال ،ابو نصر على بن هبة اهلل28 ،
ابن محتاج ،ابو على احمد بن محمد35 ،29 ،
ابن مسعود371 ،311 ،
ابن مقله33 ،
ابن مهنا عبيدلى274 ،

ابن ميثم بحرانى377 ،333 ،
ابن نديم ،محمد بن اسحاق377 ،373 ،353 ،346 ،339 ،335 ،334 ،312 ،211 ،211 ،196 ،189 ،185 ،74 ،22 ،21 ،
ابن وجنا ،ابو عبد اهلل حسين بن على211 ،218 ،
ابن يقطين ،حسن بن على345 ،
ابن يمين ،محمّد بن يمين فريومدى124 ،123 ،
ابو احمد عبد العزيز جلودى361 ،
ابو احمد محمّد بن جعفر فرغانى شافعى225 ،
ابو األحوص مصرى377 ،
ابو األسود دوئلى371 ،361 ،317 ،311 ،
ابو البخترى ،وهب بن وهب8 ،
ابو الجارود ،زياد بن منذر334 ،
ابو الجيش بلخى211 ،
ابو الحسن احمد (بن ناصر كبير)15 ،
ابو الحسن الظاهر85 ،
ابو الحسن بن قاسم خطيب253 ،
ابو الحسن بيهقى355 ،
ابو الحسن حسين بن حسين بن جعفر بن محمّد بن اسماعيل بن جعفر صادق (ع)266 ،
ابو الحسن شعرانى334 ،
ابو الحسن عتيقى219 ،

ابو الحسن على (از امامان قاسميه)114 ،
ابو الحسن محمّد بن يحيى69 ،65 ،
ابو الحسين احمد48 ،47 ،17 ،16 ،15 ،13 ،
ابو الحسين احمد بن قاسم بن احمد (شعرانى) بن محمّد بن على عريضى334 ،267 ،
ابو الحسين صوفى73 ،
ابو الحسين على بن عبّاس191 ،189 ،
ابو الحسين محمّد بن جعفر اسدى271 ،
ص418 :
ابو الحسين محمّد بن حسن بن ابراهيم بن موسى268 ،
ابو الذر على113 ،
ابو الصالح حلبى377 ،328 ،
ابو العباس ارّجانى112 ،
ابو العباس بن بندار45 ،38 ،
ابو الفتح كراجكى378 ،351 ،
ابو الفتح مظفّر بن ياقوت31 ،
ابو الفتوح رازى371 ،355 ،228 ،
ابو الفرج اصفهانى182 ،8 ،
ابو الفرج طناجيرى219 ،
ابو الفضل احمد بن حسين بديلى244 ،

ابو الفضل بن ماشاده229 ،
ابو الفضل حسين بن على بن حسين بن عيسى267 ،
ابو الفوارس بن بهاء الدوله54 -51 ،
ابو القاسم ازهرى219 ،
ابو القاسم بريدى41 ،
ابو القاسم جعفر24 ،17 -15 ،
ابو القاسم حسين مغربى71 ،
ابو القاسم خلّال219 ،
ابو القاسم ظهير الدين55 ،
ابو القاسم على بن محمّد316 ،246 ،
ابو القاسم على (پسر طاهر)277 ،263 ،251 ،
ابو القاسم على زيادى253 ،
ابو القاسم فرات بن ابراهيم كوفى371 ،
ابو القاسم (فرزند بختيار)51 ،15 ،
ابو القاسم فضل بن مقتدر41 ،
ابو القاسم محمود بن محمّد قزوينى278 ،
ابو المرجى43 ،42 ،
ابو المظفّر محمّد بن احمد نعيمى369 ،
ابو المكارم بن زهره375 ،372 ،

ابو الوفا طاهر بن ابراهيم45 ،
ابو بصير ليثى338 ،
ابو بصير يحيى بن قاسم341 ،
ابو بكر احمد بن محمّد137 ،
ابو بكر برقانى219 ،
ابو بكر بن ياقوت31 ،
ابو بكر بيهقى251 ،
ابو بكر (خليفه اول)122 ،58 ،
ابو بكر خوارزمى241 ،
ابو بكر صولى ،محمد بن يحيى211 ،33 ،
ابو تغلب حمدانى45 ،43 ،
ابو جعفر حسن بن احمد بن ناصر25 ،24 ،
ابو جعفر قاسم بن احمد253 ،
ابو جعفر محمّد بن حسن طوسى،218 ،217 ،214 ،211 -199 ،197 ،194 ،189 -186 ،177 -173 ،74 ،58 ،21 ،
،318 ،315 ،299 ،293 ،292 ،277 ،272 ،271 ،249 ،248 ،245 ،235 -231 ،227 ،224 ،222 ،219 -214 ،211
،366 -363 ،358 ،356 -351 ،347 -342 ،339 ،334 ،333 ،331 ،328 ،327 ،324 -321 ،317 ،316 ،314 ،313
379 -377 ،375 ،372 ،371 ،369 ،368
ابو جعفر محمّد بن على اسود226 ،218 ،
ابو جعفر محمّد بن على بن شهر آشوب -ابن شهر آشوب
ابو جعفر محمّد بن على (منشى و كاتب)214 ،191 ،

ابو جعفر محمّد بن موسى بن محمّد بن على بن موسى الرضا (ع)269 ،
ص419 :
ابو جعفر مؤمن طاق377 ،
ابو حاتم رازى87 ،
ابو حمزه ثمالى371 ،291 ،338 ،
ابو حنيفه ،نعمان بن محمد346 ،329 ،312 ،249 ،84 ،
ابو خالد كابلى373 ،
ابو دلف قاسم بن عيسى عجلى31 ،
ابو ذر الغفارى67 ،59 ،
ابو رافع346 ،
ابو زرعه رازى366 ،
ابو زكريا بن محمّد بن سليمان حرانى227 ،
ابو زكريا يحيى بن عدى276 ،
ابو زيد علوى223 ،
ابو سعد خسرو شاه56 ،
ابو سعيد ايلخانى119 ،116 ،111 -118 ،
ابو سعيد بكر بن مالك37 ،

ابو سعيد حميرى259 ،

ابو سعيد ،خان مغول -ابو سعيد ايلخانى
ابو سعيد عثمان بن محمّد عاقلى278 ،
ابو سعيد محمّد بن احمد نيشابورى278 ،231 ،
ابو سفيان84 ،
ابو سمينه محمّد بن على قرشى177 ،
ابو شجاع بويه ديلمى241 ،39 ،29 ،28 ،
ابو طالب زيد بن على نوبندگانى31 ،
ابو طاهر ارّانى89 ،
ابو طاهر فيروز شاه51 ،48 ،47 ،
ابو عبد اللّه احمد بن محمّد (اعرج) بن احمد بن موسى268 ،
ابو عبد اللّه اسحاق بن ابراهيم بن موسى بن ابراهيم بن موسى (ع)268 ،
ابو عبد اللّه بريدى215 ،41 ،41 ،39 ،35 ،34 ،33 ،
ابو عبد اللّه بن طباطبا274 ،
ابو عبد اللّه حسين بن احمد بن حسين بن احمد (شعرانى) بن على عريضى267 ،
ابو عبد اهلل داعى87 ،68 ،65 ،63 ،
ابو عبد اهلل عمرى264 ،
ابو عبد اهلل كاتب211 ،
ابو عبد اهلل محمّد بن زكريا بن دينار361 ،
ابو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن نعمان226 ،

ابو عبد اهلل مهدى65 ،
ابو عبد اهلل نسفى87 ،
ابو عثمان دمشقى211 ،
ابو على بن الياس37 ،
ابو على ،پسر شيخ طوسى215 ،
ابو على حسن بيهقى253 ،
ابو على فارسى74 ،73 ،
ابو على( ،محمد بن احمد ،پسر ابو القاسم جعفر)51 ،37 ،24 ،17 ،
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ابو عمرو استرآبادى21 ،
ابو عمرو بن عالء371 ،
ابو عمرو محمّد بن عبد العزيز كشّى364 ،
ابو عيسى يحيى بن ابراهيم مالكى33 ،
ابو غالب زرارى ،احمد بن محمد364 ،347 ،321 ،
ابو محمّد بربهارى61 ،
ابو محمّد عبد اللّه باهر بن زين العابدين (ع)276 ،
ابو محمّد يحيى بن سيّد اجل248 ،241 ،
ابو مخنف لوط بن يحيى358 ،351 ،
 1723حيدرى آقايى ،محمود ،تاريخ تشيع2 ،جلد ،پژوهشكده حوزه و دانشگاه  -تهران ،چاپ :اول 1384 ،ه.ش.

ابو مسلم رازى86 ،
ابو منصور بن جالل الدوله54 ،
ابو منصور بن مافنه75 ،
ابو منصور فوالدستون( ،فرزند ابو كاليجار)56 ،
ص411 :
ابو منصور محمّد بن يحيى بن هبة اهلل حسينى252 ،
ابو منصور ملك عزيز55 ،
ابو منصور نزار -العزيز باهلل
ابو نجم سراج87 ،
ابو نصر ساالر بن بختيار47 ،
ابو نصر شروان بن خالد كاشانى87 ،
ابو نصر (فرزند بختيار)112 ،51 ،
ابو نصر كنيت112 ،
ابو نعيم اصفهانى355 ،
ابو نواس211 ،219 ،191 ،189 ،184 ،183 ،
ابو يعقوب اسحاق كاتب191 ،
ابو يعقوب اهوازى78 ،
ابو يعقوب سجستانى111 ،83 ،
ابو يعقوب كرامى251 ،

ابو يوسف8 ،
اتابك انوشتگين شيرگير91 ،
اتابك مظفّر الدين اوزبك93 ،
احمد بن بويه -معز الدوله
احمد بن جالل الدين محمد119 ،
احمد بن حمزة بن محمّد بن احمد بن حسين بن احمد (شعرانى) بن على عريضى267 ،
احمد بن حنبل355 ،
احمد بن عبد العزيز بن دلف عجلى269 ،
احمد بن عبد الملك عطاش91 ،
احمد بن عبدون353 ،
احمد بن على بن ابراهيم بن هاشم قمى225 ،
احمد بن على بن محمد شجرى بن عمرى 264 ،...
احمد بن محمّد (معروف به كوردبير)39 ،
احمد بن موسى (مبرقع)281 ،281 ،
احمد بن نوح بن على363 ،
احمد بن يحيى جرجانى21 ،
احمد خان161 ،147 ،141 ،
احمد كيا145 ،
احمد متوّج بحرانى156 ،

ادريس ،محمد بن محمد بن عبد اهلل137 ،
اردشير75 ،
ارغنون شاه122 ،
ارغون آكى (جد ارغون شاه)118 ،
ارغون شاه (نتيجه ارغون آكى)115 ،114 ،112 -111 ،118 ،
ارموى ،مير جالل الدين حسينى (محدث)361 ،292 ،279 ،278 ،277 ،276 ،274 ،245 ،231 ،231 ،228 ،
اسپهبد خورشيد6 ،
اسپهبد شهريار25 ،
اسپهبدوست41 ،41 ،
استاد زيتون156 ،
استاد هرمز48 ،
استرآبادى343 ،
اسفار (برادر معز الدوله)63 ،42 ،29 ،
اسفار بن شيرويه گيلى29 ،17 ،
اسفار بن كردويه (افسران صمصام الدوله)49 ،
اسكافى ،ابو على محمّد بن همام217 ،
اسكندر27 ،
اسكندر بيك151 ،
اسكندر شيخى133 -131 ،128 ،

اسالم شاه (از امامان قاسميه)113 ،
اسلم بن احوز121 ،
اسماعيل بن ابو القاسم25 ،
اسماعيل بن جعفر (امام صادق «ع»)83 ،
ص411 :
اسماعيل بن عبد الرحمان سدى371 ،
اسماعيل سامانى14 ،
اسماعيل (فرزند ابو القاسم بن جعفر)17 ،
اسماعيل ميرزا (تنها بازمانده حيدر صفوى)162 ،152 ،151 ،147 ،146 ،141 ،
اسميت جان ،ماسون117 ،
اشپولر ،برتولد66 ،65 ،63 ،
اشعث بن اسحاق بن سعد258 ،
اشعرى ،ابراهيم بن محمّد325 ،
اشعرى ،ابو الحسن على ابن اسماعيل83 ،
اشعرى ،ابو موسى اشعرى311 ،271 ،256 ،169 ،
اشعرى ،احمد بن اسحاق345 ،318 ،266 ،
اشعرى ،احمد بن محمّد بن عيسى177 ،
اشعرى ،احوص بن سعد168 ،167 ،
اشعرى ،حسن بن حماد263 ،

اشعرى ،حسن بن على بن آدم256 ،
اشعرى ،زكريا بن ادريس258 ،
اشعرى ،سعد بن عبد اللّه369 ،361 ،223 ،83 ،
اشعرى ،عبد اهلل بن حمّاد264 ،
اشعرى ،عيسى بن عبد اهلل بن سعد323 ،258 ،
اشعرى ،محمّد بن عيسى326 ،323 ،
اشعرى ،ملّا محمّد طاهر قمى178 ،
اصطخرى ،ابراهيم31 ،
اصيل الدين زوزنى94 ،
اطروش64 ،63 ،57 ،41 ،29 ،28 ،26 ،25 ،22 -21 ،17 -14 ،11 ،
اعتماد السلطنه ،محمد حسن خان132 ،119 ،18 ،
اعلى محمّد (از امامان قاسميه)113 ،
افندى ،ميرزا عبد اهلل245 ،234 ،232 ،231 ،228 ،224 ،213 ،64 ،28 ،21 ،
اقبال آشتيانى ،عباس231 ،231 ،191 ،
الب ارسالن سلجوقى277 ،276 ،
البتكين45 ،
الهادى -على نزار
امام ابو الحسن على بن محمّد حنانى253 ،
امام ابو الفرج محمّد بن محمود قزوينى229 ،

امام الحرمين جوينى شافعى ،عبد الملك بن عبد اهلل251 ،249 ،
امام باقر (ع)،331 ،329 ،327 ،325 ،323 ،318 ،315 ،313 ،312 ،311 ،311 ،295 ،294 ،291 ،288 ،267 ،191 ،21 ،
378 ،373 ،371 ،367 ،363 ،361 ،358 ،346 ،342 -337 ،334 ،333
امام جعفر صادق (ع)،271 ،267 ،266 ،261 ،258 ،247 ،243 ،216 ،185 ،182 ،175 ،173 ،126 ،84 ،83 ،64 ،21 ،
-333 ،331 ،329 ،327 ،325 ،323 ،321 ،318 ،316 -319 ،312 ،311 ،299 ،295 -293 ،291 ،291 ،288 ،286
378 ،377 ،374 ،373 ،371 ،367 ،363 ،361 ،358 ،354 ،346 ،345 ،343 -337 ،335
امام جواد (ع)377 ،338 ،325 ،321 ،315 ،314 ،269 ،268 ،261 ،258 ،234 ،214 ،196 ،61 ،
امام حسن (ع)281 ،263 ،262 ،237 ،83 ،65 ،24 ،7 ،
امام حسن عسكرى (ع)338 ،337 ،326 ،315 ،314 ،291 ،266 ،265 ،248 ،223 ،214 ،213 ،21 ،21 ،
امام حسين (ع)361 ،359 ،358 ،337 ،329 ،319 ،318 ،315 ،111 ،83 ،61 ،61 ،
ص412 :
امام رضا (ع)،274 ،268 ،267 ،261 ،258 ،257 ،248 ،245 ،238 ،221 ،219 ،214 ،196 ،194 ،124 ،121 ،61 ،19 ،
374 ،373 ،361 ،341 ،337 -335 ،325 ،316 ،315 ،314 ،312 ،311 ،288 ،286
امام زمان (عج)،271 ،226 ،225 ،224 ،223 ،222 ،218 ،216 ،215 ،213 ،216 ،214 ،187 ،186 ،125 ،67 ،64 ،62 ،
352 ،324
امام زين العابدين -امام سجاد (ع)
امام سجّاد (ع)،318 ،315 ،312 ،311 ،312 ،311 ،291 ،286 ،263 ،255 ،253 ،247 ،244 ،243 ،241 ،239 ،126 ،
377 ،374 ،373 ،361 ،357 ،345 ،339 -337 ،334 ،333 ،329
امام على (ع)،244 ،243 ،238 ،234 ،231 ،216 ،216 ،212 ،193 ،192 ،185 ،183 ،158 ،79 ،61 ،24 ،19 ،18 ،9 ،
-331 ،322 ،319 -317 ،314 ،312 ،314 ،312 ،299 ،296 ،285 ،274 ،271 ،271 ،262 ،259 ،258 ،253 ،247
373 ،371 ،362 ،361 ،359 ،358 ،351 ،346 ،332
امام فخر رازى97 ،

امام قائم (عج) -امام زمان (عج)
امام كاظم (ع)،354 ،343 ،341 ،337 ،335 ،325 ،321 ،315 ،314 ،312 ،286 ،268 ،259 ،258 ،243 ،219 ،83 ،61 ،
374 ،373 ،367 ،363 ،361
امام موفّق نيشابورى86 ،
امام هادى (ع)377 ،345 ،338 ،336 ،326 ،315 ،314 ،19 ،
امّ شمس مباركه229 ،
امّ ضياء المعه229 ،
اميدوار بن لشكرستان7 ،
امير ابو على51 ،49 ،
امير اسحاق141 ،
امير الجيوش بدر88 ،
امير المؤمنين على -امام على (ع)
امير باقر -محمد بن حيدر
امير حسام الدين151 ،148 ،147 ،146 ،
امير حسن الدوله129 ،
امير ديباج149 ،
امير ساسان151 ،
امير سلطان محمّد كهدم149 ،
امير سيّد محمّد144 ،

امير شيخ على بن قوشچى118 ،
امير عبد اهلل مواليى118 ،
امير كيا بن حسن كيا159 ،142 ،138 ،
امير محمود اسفراينى118 ،
امير مسعود بن نوپاشا155 ،
امير مسعود سربدار115 -112 ،117 ،
امير نصر سامانى24 ،17 ،
امير نوح سامانى44 ،37 -35 ،
امير نوروز118 ،
امير ورّام بن ابى فراس229 ،
امير ولى118 -116 ،
اميره ضرّاب87 ،
امين ،سيد حسن99 ،89 ،67 ،
امين ،سيد محسن185 ،138 ،123 ،
امينى ،امير هوشنگ138 ،
انس بن مالك311 ،
انصارى ،شيخ مرتضى372 ،322 ،193 ،
انوشه ،حسن21 ،
ص413 :

انوشيروان28 ،
اولجايتو356 ،317 ،
ايوانف111 ،83 ،
ايّوب بن نوح بن درّاج345 ،
بارباروسا ،فردريك111 ،
بارتولد ،واسيلى والديميروويچ248 ،
باسورث247 ،
باقطانى211 ،
بالو زاهد126 ،
بايزيد بسطامى126 ،87 ،
بايزيد عثمانى158 ،
بجكم41 ،39 ،35 -33 ،
بجنوردى ،كاظم6 ،
بحترى211 ،215 ،214 ،189 ،181 ،
بحرانى الماحوزى ،سليمان233 ،232 ،
بدر بن حسنويه52 ،51 ،49 ،46 ،
بدرهاى ،فريدون98 ،
براون ،ادوارد98 ،
برقى ،احمد بن محمّد بن خالد363 ،361 ،326 ،225 ،177 ،175 ،173 ،

برقى ،حسن بن خالد292 ،
برقى ،على بن احمد بن عبد اهلل بن احمد بن محمّد بن خالد225 ،
بركيارق96 ،89 ،
بروكاردوس111 ،
برهان الدين محمّد بن محمّد حمدانى228 ،
بريدة بن معاويه عجلى341 ،338 ،
بريهه (دختر موسى بن مبرقع)269 ،
بزنطى ،احمد بن محمّد341 ،
بالذرى ،احمد بن يحيى366 ،271 ،182 ،5 ،4 ،
بلكا63 ،43 ،42 ،
بناكتى ،داوود بن تاج الدين94 ،
بن بابويه ،محمّد بن حسن بن على بن حسين بن موسى234 ،
بهاء الدوله ،ابو نصر81 ،77 ،75 ،73 ،61 ،51 ،49 ،
بهاء الدين محمّد بن على زباره242 ،
بهرام گور28 ،
بهرام ميرزا149 ،
بيات ،عزيز اهلل17 ،
بيرونى68 ،
بيگ صفوى142 ،

پادوسپان9 ،7 ،
پطروشفسكى118 ،
پوالد قبا128 ،
پيامبر (ص)،311 ،311 ،296 ،291 ،288 ،285 ،284 ،278 ،258 ،237 ،216 ،158 ،133 ،121 ،69 ،61 ،59 ،18 ،11 ،
373 ،367 ،362 ،361 ،358 ،357 ،355 ،354 ،349 ،336 ،331 ،329 ،318 ،318
پير على117 ،
تاج الدوله -شرف الدوله
تاج الرؤساء ابن ابى السعداء صيرورى68 ،
تامر ،عارف113 ،
تتوى ،احمد145 ،
تكين شيرزادى41 ،
تلعكبرى348 ،313 ،
تمرتاش51 ،
تنوخى ،قاضى ابو القاسم219 ،77 ،74 ،
ص414 :
تنوخى ،محسن بن على28 ،
توزون33 ،
توكل ،محمّد118 ،
تيمور161 ،141 ،139 ،136 ،135 ،133 -131 ،128 ،124 ،118 ،

ثائر باهلل ابو الفضل22 ،
ثابت بن هرمز374 ،
ثابتيان ،ذبيح اهلل153 ،
ثقفى ،ابراهيم بن محمّد بن سعيد374 ،363 ،361 ،332 ،
جابر بن هارون نصرانى9 ،8 ،
جابر بن يزيد جعفى371 ،358 ،
جبرئيل بن عبيد اللّه بن بختيشوع78 ،
جبير بن مطعم338 ،
جستان (فرزند وهسودان)13 ،8 ،7 ،
جعفر بن ابى طالب261 ،259 ،
جعفر بن بشير312 ،
جعفر بن رستم11 ،
جعفر بن منصور83 ،
جعفر بن ناصر16 ،
جعفر كذّاب223 ،
جعفريان ،رسول71 ،29 ،19 ،
جالل الدوله61 ،55 ،54 ،53 ،51 ،
جالل الدوله اسكندر127 ،
جالل الدين حسن93 ،92 ،

جالل الدين (حسن نو مسلمان)93 ،
جاللك مار (مادر جالل كوچك)128 ،
جالل كيا134 ،
جليلى ،محمّد حسين87 ،
جمال الدين الحسن (فرزند شهيد ثانى)372 ،
جمال الدين شيال99 ،
جمشيد خان151 ،141 ،
جميل بن درّاج342 ،341 ،314 ،
جوئل ،ل .كرمر72 ،61 ،
جوهر سيسيلى85 ،84 ،
جوينى ،خواجه عطاملك94 ،93 ،91 ،88 ،86 ،
جهانشاه ميرزا144 ،
چنگيز93 ،
حاجى تقى ،محمد178 ،174 ،
حافظ ابرو144 ،113 ،
حاكم بأمر للّه85 ،
حجّاج بن يوسف338 ،257 ،256 ،237 ،167 ،
حجت خراسان -ناصر خسرو قباديانى
حجة العراقين -حميد الدين احمد كرمانى

حرّ عاملى ،شيخ محمد بن حسن232 ،228 ،218 ،
حسام الدوله ابو العباس تاش48 ،46 ،
حسان بن مفرج85 ،
حسن بصرى311 ،
حسن بن احمد اعصم85 ،
حسن بن زياد لؤلؤى8 ،
حسن بن زيد262 ،57 ،28 ،26 ،24 ،23 ،21 -18 ،15 ،12 ،11 ،7 ،6 ،
حسن بن على (الناصر الى الحق /ناصر كبير) -اطروش
حسن بن على بن خلف61 ،
حسن بن على بن محمّد بن جعفر بن حسين بن محمّد بن صباح حميرى86 ،
حسن بن على بن محمّد بن جعفر صادق (ع)267 ،266 ،
حسن بن على حجال374 ،
حسن بن فيروزان35 ،
ص415 :
حسن بن قاسم84 ،65 ،63 ،29 ،26 ،24 ،22 ،16 ،15 ،11 ،
حسن بن قحطبه271 ،
حسن بن محبوب سرّاد374 ،363 ،341 ،326 ،291 ،
حسن بن محمّد (از امامان قاسميه)115 ،113 ،94 -91 ،
حسن بن محمّد بن حسن قمى362 ،334 ،

حسن بن محمّد بن عبّاس218 ،
حسن بن محمّد (جالل الدولة ،از امامان نزاريه)113 ،
حسن بن محمّد (جالل الدين ،از امامان قاسميه)113 ،
حسن بن نامور92 ،
حسن بن نزار (از امامان نزاريه)113 ،
حسن بن هارون59 ،
حسن حمزه111 ،
حسن دامغانى118 ،117 ،116 ،
حسن صبّاح116 ،115 ،114 ،112 ،111 ،97 ،93 ،91 ،91 ،88 -86 ،
حسن عقيقى11 ،
حسن على (از امامان قاسميه)114 ،
حسن على ذكره السالم (از امامان قاسميه)113 ،
حسنويه كردى46 ،
حسين اصغر بن زين العابدين243 ،
حسين بن احمد بن حمزة بن قاسم بن عبيد اللّه بن جعفر بن ابى طالب269 ،
حسين بن احمد بن على بن حسن بن فطيمه254 ،
حسين بن احمد بن محمّد بن زكريا (ابو عبد اهلل شيعى)84 ،
حسين بن اسماعيل محاملى219 ،
حسين بن حسين بيهقى سبزوارى123 ،

حسين بن عبيد اهلل قمى177 ،
حسين بن على بن آدم269 ،
حسين بن على بن محمّد ديباج266 ،
حسين بن عيسى بن محمّد بن على بن جعفر بن صادق (ع)267 ،
حسين بن محمّد المهدى حنفى11 ،
حسين بن محمّد بن مرداس254 ،
حسين حمزه111 ،111 ،
حسينى ،عبد الجليل156 ،
حقيقت ،عبد الرفيع128 ،
حكيم ،سيد محسن193 ،
حلبى شافعى ،على بن برهان الدين59 ،
حلى ،حسن بن يوسف [عالمه]379 -377 ،375 ،372 ،367 ،355 ،323 ،234 ،223 ،221 ،219 ،213 ،191 ،64 ،
حمّاد بن عثمان بن زياد341 ،
حمّاد بن عيسى342 ،341 ،
حمران بن اعين339 ،
حمزة بن زيات كوفى371 ،
حمزة بن عبد العزيز351 ،
حمزة بن يوسف19 ،
حموى ،ياقوت259 ،249 ،215 ،212 ،81 ،34 -31 ،

حميد الدين احمد كرمانى87 ،
حيدر بن طاهر113 ،
حيدر بن محمّد113 ،
حيدر صفوى141 ،
حيدر قصاب118 ،116 ،115 ،
خالد بن يزيد بن معاويه181 ،
ص416 :
خان احمد خان بن كاركيا سلطان حسن162 ،158 -156 ،153 -151 ،149 ،142 ،141 ،
خراسانى فدائى ،محمد بن زين العابدين87 ،
خربنداز168 ،
خزاز ،على بن محمّد348 ،
خلف بن احمد51 ،
خليل اللّه على114 ،
خمينى ،سيد روح اهلل193 ،
خواجه رشيد الدين ،فضل اهلل همدانى96 ،89 -87 ،
خواجه شمس الدين على121 ،
خواجه عالء الدين محمّد هندو111 ،
خواجه على مؤيّد128 ،125 ،124 ،123 ،121 ،118 ،117 ،
خواجه غياث الدين حموى119 ،

خواجه مسيح152 ،
خواجه نصير الدين طوسى356 ،94 ،
خواجه نظام الملك276 ،254 ،249 ،246 ،115 ،98 ،89 ،88 ،87 ،86 ،
خوارزمى278 ،277 ،
خوافى (فصيح)119 ،
خوانسارى ،آقا جمال333 ،
خوانسارى ،محمد باقر موسوى62 ،
خورشاه بن محمّد (ركن الدين)113 ،94 ،
خورشيد بن وندرند7 ،
خيار بن رستم7 ،
خير النساء بيگم151 ،
دابوهيان127 ،6 ،
داعى الدعاة ،ابو داوود88 ،
داعى صغير29 ،26 ،25 ،22 ،17 ،16 ،11 ،
داعى كبير26 ،19 ،18 ،12 ،11 ،11 ،6 ،
دافع الهيجى156 ،
دختر عبد اللّه جوزدانيه اصفهانى229 ،
درويش ركن الدين117 ،
درويش عزيز مجدى117 ،116 ،

درويش هندوى115 ،
دعبل خزاعى257 ،
دفترى ،فرهاد98 ،
دمشقى ،شكس الدين محمد بن أبى طالب137 ،4 ،
دوريستى ،جعفر بن محمّد273 ،
دوريستى ،عبد اللّه بن جعفر بن محمّد بن موسى بن جعفر273 ،
دورى ،عبد العزيز76 ،
دهخدا ،على اكبر196 ،21 ،
ديباج151 ،
ذهبى ،محمّد بن احمد58 ،49 ،38 ،
رئيس مظفر96 ،91 ،
رابينو ،ه .ل155 ،134 ،
راضى باهلل61 ،35 ،34 ،33 ،
رافع بن هرثمه13 ،
رافعى قزوينى ،عبد الكريم بن محمد231 -228 ،214 ،
راوندى ،سعيد بن هبة اهلل21 ،
راوندى ،قطب الدين355 ،
راوندى ،محمد بن على91 ،
ربّانى شيرازى219 ،

رستم آق قويونلو141 ،
رسول اهلل (ص) -پيامبر (ص)
رشيد مازندرانى68 ،
رضى الدين بن محمّد113 ،
رضى الدين ثانى بن طاهر113 ،
ص417 :
ركن الدوله ،حسن بن بويه،224 ،222 ،221 ،219 ،81 ،77 ،75 ،74 ،67 ،66 ،62 ،47 -44 ،41 ،38 -33 ،31 -27 ،
272 ،225
ركن الدين -محمود بن محمّد (از امامان نزاريه)
ركن الدين -خورشاه بن محمّد (از امامان قاسميه)
روزبهان ديلمى63 ،43 ،42 ،
روملو ،حسن بيگ141 ،59 ،
ريان بن شبيب345 ،
زرارة بن أعين346 ،341 ،339 ،338 ،
زرياب خويى196 ،
زرينكوب ،عبد الحسين51 ،
زكريا بن آدم قمى325 ،258 ،219 ،
زمخشرى372 ،355 ،
زيد بن حسن279 ،262 ،243 ،

زيد بن على349 ،333 ،331 ،121 ،19 ،
سائب بن مالك169 ،167 ،
ساالر (فرمانرواى آذربايجان)36 ،
ساالر (فرمانرواى طارم)29 ،
سبكتكين63 ،42 ،36 ،
سبكى231 ،
سپهساالر سعيد151 ،
سپهساالر عبّاس146 ،
ستوده ،منوچهر157 ،
سجستانى ،عبد اهلل بن سليمان81 ،77 ،73 ،72 ،
سديد الدين حمصى377 ،
سديد( ،مشاور ميرزا على)148 ،147 ،
سعد الملك آبى91 ،89 ،
سعد بن ابى وقّاص337 ،231 ،
سعد بن مالك167 ،
سعد بن محمّد233 ،
سعيد بن جبير371 ،338 ،311 ،
سعيد بن عاص5 ،
سعيد بن مسيّب373 ،318 ،311 ،311 ،

سفّاح182 ،
سفيان ثورى254 ،
سلّار بن عبد العزيز235 ،232 ،213 ،
سلطان احمد خان159 ،157 ،141 ،
سلطان احمد خان بن حسن148 ،147 ،
سلطان احمد خان كيايى162 ،
سلطان الدوله ابو شجاع بن بهاء الدوله53 -51 ،
سلطان حسن بن سلطان محمّد151 ،149 ،147 -145 ،141 ،
سلطان حسين كيا145 ،144 ،
سلطان حمزه145 ،
سلطان سنجر97 ،96 ،91 ،
سلطان عبّاس145 ،
سلطان محمّد بن ناصر كيا145 ،
سلطان محمّد خدابنده (الجايتو)161 ،152 ،142 ،97 ،91 ،89 ،
سلطان محمّد خوارزمشاه252 ،251 ،251 ،121 ،114 ،92 ،
سلطان محمّد شريف276 ،265 ،
سلطان محمود غزنوى272 ،251 ،249 ،246 ،93 ،81 ،75 ،71 ،68 ،54 ،52 ،
سلطان ملكشاه -ملكشاه سلجوقى
سلطان ميرزا على161 ،146 ،

سلطان هاشم147 ،146 ،145 ،
سلمان112 ،
سلمانى ،قاسم148 ،
ص418 :
سليمان بن حبيب مهلب182 ،
سليمان بن عبد اهلل23 ،11 ،9 ،7 ،
سليمان بن محمّد بن الياس44 ،
سماعة بن مهران312 ،
سمرقندى ،امير دولتشاه113 ،117 ،
سمرقندى ،كمال الدين عبد الرزاق119 ،
سمرى ،على بن محمّد216 ،
سمعانى ،عبد الكريم بن محمد31 ،
سميجور17 ،
سنان بن عليان85 ،
سوغندى ،سيد عز الدين ،عزّ الدين سوغندى154 ،135 ،126 ،124 ،115 ،
سويد5 ،
سهل بن زياد آدمى177 ،
سيّد ابراهيم لواسانى226 ،
سيّد ابو ابراهيم جعفر بن محمّد بن ظفر علوى242 ،

سيّد ابو الحسن على بن احمد بن ظفر علوى حسينى زباره242 ،
سيّد ابو الحسن على زكى بن محمّد شريف بن ابو القاسم على بن ابى جعفر محمّد بن حمزة276 ،
سيّد ابو الحسن محمّد بن ظفر بن محمّد بن احمد زباره علوى241 ،
سيّد ابو الحسن محمّد بن على بن احمد بن محمّد بن ظفر زباره242 ،
سيّد ابو الحسن احمد بن محمّد بن ابراهيم12 ،
سيّد ابو العباس احمد بن مانكديم بن على بن محمّد274 ،
سيّد ابو القاسم عزّ الدين يحيى بن محمّد278 ،
سيّد ابو سعيد زيد بن محمّد بن ظفر علوى242 ،
سيّد ابو شجاع243 ،
سيّد ابو على احمد بن ابو الحسن محمّد بن ظفر بن محمّد بن احمد زباره علوى241 ،
سيّد ابو على احمد بن على بن احمد بن محمّد بن ظفر242 ،
سيّد ابو منصور ظفر بن محمّد بن احمد زباره علوى241 ،
سيّد ابيض (برادرزاده ناصر كبير)25 ،
سيّد اجل بهاء الدين241 ،
سيّد اجل جالل الدين سيّد النقبا محمّد بن يحيى علوى حسينى252 ،
سيّد حسين كيا بن على144 ،143 ،
سيّد خرم كيا159 ،
سيّد رئيس ابو يعلى زيد بن سيّد بن على بن محمّد بن يحيى علوى حسينى زباره242 ،
سيّد رضا كيا بن على159 ،155 ،144 ،143 ،

سيّد رضى351 ،346 ،332 ،331 ،321 ،311 ،315 ،133 ،131 ،129 ،62 ،
سيّد رفيع الدين حسينى156 ،
سيّد شرف الدين محمّد بن على بن محمّد بن مطهّر279 ،277 ،276 ،
سيّد طاهر عريضى243 ،
سيّد عبد اهلل135 ،134 ،129 ،
سيّد عزّ الدين279 ،278 ،231 ،127 ،
سيّد عزّ الدين ركابى131 ،
سيّد عز الدين يحيى278 ،231 ،
سيّد علم الهدى ابو سعيد زيد ماشدانى242 ،
ص419 :
سيّد على114 ،
سيّد على بن محمّد بن مطهر277 ،
سيّد عليخان شيرازى334 ،276 ،
سيّد على كيا بن حسين بن [حسن بن] سيّد على بن سيّد احمد بن السيّد على الغزنوى ،139 ،138 ،134 ،131 ،131 ،...
158 ،155 ،149 ،145 ،143
سيّد غياث الدين132 ،131 ،
سيّد فخر الدين133 ،
سيّد كمال الدين136 ،134 -129 ،
سيد كيا گيالنى264 ،

سيّد محمّد144 ،
سيد محمّد نوربخش156 ،
سيّد مرتضى ،علم الهدى،273 ،271 ،235 ،227 ،226 ،224 ،214 ،213 ،211 ،188 ،77 ،74 ،71 ،66 ،62 ،58 ،57 ،
379 ،378 ،377 ،375 ،372 ،352 ،351 ،351 ،346 ،328 ،321 ،317 ،311 ،315 ،293 ،292 ،279
سيّد نصير الدين بن مهدى278 ،
سيّد هادى كيا بن امير143 ،141 ،
سيّد هبة اللّه بن ابى محمّد حسن موسوى221 ،
سيّده خاتون52 ،
سيّد يحيى كيا146 ،
سيرافى ،احمد بن على بن العباس بن نوح366 ،
سيف الدوله43 ،
سيمجور ،محمّد بن ابراهيم44 ،37 ،17 ،
شاپور75 ،52 ،
شاه اسماعيل صفوى151 ،148 -146 ،59 ،
شاهرخ تيمورى151 ،149 ،145 ،133 ،
شاه شجاع117 ،
شاه طهماسب162 ،158 ،157 ،152 -148 ،142 ،141 ،
شاه عبّاس153 ،152 ،142 ،64 ،
شاه نظر گيالنى156 ،

شاهى ،نظام الدين139 ،132 ،
شايان ،عباس128 ،
شبانكارهاى ،محمد بن على118 ،
شرف الدوله81 ،73 ،61 ،49 -47 ،
شرف الدين محمّد بن حسن277 ،221 ،
شروين بن سرخاب7 ،
شريف طاهر قزوينى88 ،
شعيب بن محمّد حنيفى253 ،
شلمغانى336 ،217 ،187 ،
شمس الدوله ابو طاهر بن فخر الدوله52 ،
شمس الدين على127 ،126 ،118 ،116 -113 ،117 ،
شمس الدين على ،امير سربدار154 ،127 ،
شمس الدين فضل اللّه118 ،114 ،
شمس الدين الهيجى141 ،
شمس الدين محمّد مجرّد126 ،
شمس الدين محمّد مكى123 ،
شمس الدين -محمد بن محمّد
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شمس الرؤساء251 ،
شوشترى ،قاضى نور اهلل68 ،64 ،21 ،
شوهانى355 ،
شهرستانى ،سيد محمد على111 ،
شهرستانى ،محمد بن عبد الكريم83 ،19 ،
شهيد اوّل ،محمد بن مكى231 ،218 ،191 ،
ص421 :
شهيد ثانى ،محمد بن جمال الدين مكى عاملى372 ،291 ،234 ،233 ،228 ،221 ،219 ،218 ،215 ،
شهيد فخّ271 ،7 ،
شهيدى ،سيّد جعفر334 ،
شيبانى ،حسن بن محمّد227 ،
شيبى ،كامل مصطفى123 ،69 ،68 ،
شيخ آقا بزرگ تهرانى ،محمد حسن371 ،367 ،352 ،343 ،333 ،323 ،246 ،231 ،
شيخ ابراهيم زنجانى192 ،
شيخ اسد اللّه دزفولى231 ،
شيخ اعظم شيخ آدم قدسى126 ،
شيخ الرئيس ابو على بن سينا74 ،61 ،
شيخ المتكلّمين211 ،
شيخ بالوى زاهد118 ،

شيخ بهايى219 ،217 ،64 ،21 ،
شيخ تاج الدين شيخ على126 ،
شيخ جمال الدين طيفور126 ،
شيخ حسن جورى154 ،126 -124 ،122 ،121 ،119 ،117 ،116 ،114 -119 ،
شيخ خليفه مازندرانى126 ،125 ،122 ،119 ،117 ،111 -118 ،
شيخ داوود سبزوارى118 ،
شيخ شمس الدين كافى126 ،
شيخ شمس الدين محمّد صدّيق126 ،
شيخ صدوق -صدوق محمد بن على
شيخ صفى الدين اردبيلى157 ،146 ،141 ،
شيخ عبّاس ثانى126 ،
شيخ على (پسر شيخ طوسى)272 ،
شيخ على هندو116 ،
شيخ عيسى كامل126 ،
شيخ فضل اللّه126 ،
شيخ محمّد عبّاد126 ،
شيخ نجم رشتى148 ،
شيروانى ،زين العابدين137 ،5 ،
صابى ،هالل بن محسن71 ،

صاحب بن عبّاد362 ،311 ،292 ،227 ،75 ،74 ،61 ،51 ،31 ،
صالح بن مرداس85 ،
صدر الدين بن حيدر113 ،
صدر ،سيّد حسن357 ،336 ،213 ،
صدوق ،ابو جعفر محمّد بن على بن حسين بن موسى بن بابويه قمى،194 ،193 ،188 -186 ،74 ،67 ،66 ،62 -61 ،19 ،
،337 ،336 ،334 ،327 -324 ،321 ،317 ،292 ،291 ،272 ،263 ،259 ،245 ،235 -232 ،227 -224 ،222 -213
379 ،375 ،371 ،368 ،364 ،353 ،351 -346 ،344
صفّار ،محمّد بن حسن324 ،
صفوان بن يحيى367 ،345 ،342 ،341 ،
صالح الدين ايّوبى86 ،85 ،
صمصام الدوله ،ابو كاليجار بن عضد الدوله81 ،75 ،61 ،56 -46 ،
صنهاجى ،محمد بن على86 ،84 ،
صيمرى ،ابو جعفر71 ،69 ،42 ،41 ،
ضبه بن محمّد اسدى61 ،
ضرار بن عمر192 ،
طائع عباسى71 ،49 ،
ص421 :
طاووس بن كيسان371 ،311 ،
طاهر بن رضى الدين ثانى113 ،
طبرانى355 ،

طبرسى ،ابو على فضل بن حسن372 ،358 ،355 ،316 ،315 ،311 ،254 ،252 ،242 ،232 ،227 ،
طبرسى ،عماد الدين محمّد بن على232 ،
طبرى ،ابن رستم376 ،
طبرى ،ابو جعفر عماد الدين محمّد بن ابى القاسم232 ،
طبرى ،على بن محمّد -كياهراسى
طبرى ،محمد بن جرير169 ،5 ،
طغاى تيمور122 ،121 ،115 ،114 ،112 ،118 ،
طغرل بيك سلجوقى279 ،59 ،58 ،56 ،
طقوش ،محمد سهيل34 ،
طوسى ،محمد بن حسن215 ،175 ،173 ،21 ،
ظهير الدين كرابى118 ،116 ،115 ،
عاصم كوفى371 ،
عاضد لدين اللّه86 ،
عامر بن شراحيل شعبى311 ،
عاملى ،سيد جعفر مرتضى67 ،59 ،
عايشه خاتون276 ،
عبد الجبار بن محمّد بن احمد254 ،
عبد الرزاق بن فضل اللّه باشتينى119 ،118 ،111 ،
عبد السالم (از امامان قاسميه)113 ،

عبد العظيم حسنى (ع)271 ،
عبد اللّه باهر264 ،
عبد اهلل (بزرگ خاندان سعد بن مالك)167 ،
عبد اهلل بن بكير بن اعين342 ،341 ،
عبد اهلل بن جبله كنانى363 ،
عبد اهلل بن حسن بن حسن182 ،
عبد اهلل بن حسن عقيقى15 ،
عبد اهلل بن حمدويه بيهقى248 ،
عبد اهلل بن عامر237 ،236 ،
عبد اللّه بن على بن احمد حلوانى84 ،
عبد اهلل بن عمر بن عبد العزيز182 ،
عبد اللّه بن عيسى258 ،
عبد اهلل بن محمّد بن خاقان216 ،
عبد اهلل بن مسكان341 ،
عبد اهلل بن معاويه238 ،
عبد اهلل بن مغيره374 ،341 ،
عبد اهلل بن هالل اهوازى183 ،
عبد اهلل سگزى12 ،11 ،
عبد الملك بن عطاش87 ،

عبد الملك كندرى58 ،
عبد الواحد آمدى333 ،
عبيد اهلل بن ابى رافع358 ،
عبيد اللّه بن حسن233 ،
عبيد اهلل بن معتز بيهقى254 ،
عبيد اللّه مهدى85 ،84 ،83 ،
عثمان بن عفّان244 ،236 ،
عزّ الدوله بختيار63 ،61 ،51 ،51 ،47 -45 ،43 ،41 ،37 ،
عزيز باللّه ،ابو منصور نزار85 ،
عزيز بن عطية اللّه113 ،
عضد الدوله ،فنا خسرو81 ،79 ،78 ،77 ،76 ،74 ،73 ،72 ،71 ،66 ،62 ،61 ،61 ،47 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،38 ،37 ،
عطية اللّه بن معين الدين113 ،
عقيقى كوكب ،احمد اكبر138 ،
عقيل269 ،259 ،
ص422 :
علّامه حلّى -حلى ،حسن بن يوسف
عالء الدوله (محمد بن حسن)113 ،
عالء الدولة سمنانى119 ،
عالء الدين ابو الحسن مرتضى بن على بن عز الدين يحيى279 ،

عالء الدين تكش خوارزمشاه279 ،
عالء الدين فومنى146 ،144 ،
عالء الدين (محمّد بن حسن)111 ،111 ،118 ،113 ،94 ،
على بن ابراهيم بن هاشم قمى374 ،371 ،347 ،324 ،225 ،
على بن ابى رافع373 ،
على بن ابى طالب (ع) -امام على (ع)
على بن اسماعيل بن ميثم بن تمّار377 ،51 ،
على بن بويه215 ،41 ،39 ،34 -31 ،27 ،
على بن تلبق59 ،
على بن جعفر (ع)345 ،
على بن حسين بن على بن مؤدّب بن صاتغ234 ،
على بن حمزه بطائنى374 ،
على بن حمزة بن احمد قمى275 ،
على بن شمس الدين156 ،
على بن عبّاس اهوازى74 ،
على بن عبد اهلل علوى265 ،
على بن عبد اهلل مبشّر واسطى219 ،
على بن على بن حسن بن على بن عيسى (نقيب) بن محمّد بن على عريضى267 ،
على بن كلويه39 ،

على بن محمّد بن شيره374 ،
على بن محمّد بن على بن حسين بن عبد الصمد246 ،
على بن مهزيار371 ،344 ،
على بن نزار (از امامان قاسميه)113 ،
على شاه114 ،
عماد اصفهانى ،محمد بن صفى الدين87 ،
عماد الدوله ،على بن بويه81 ،41 -39 ،36 -32 ،28 ،
عمر اشرف264 ،
عمران بن عبد اهلل قمى323 ،
عمران بن محمّد بن عمران173 ،
عمر خيّام86 ،
عمرو بن عبد اهلل بن على كوفى312 ،
عمرو بن ليث14 ،13 ،
عميد ،ابو عبد اهلل حسين بن محمد31 ،
عوفى ،محمد41 ،
عهدى باكويى156 ،
عياشى ،ابو نصر محمّد بن مسعود371 ،313 ،288 ،
عيسى بن على81 ،
عيسى (ع)112 ،

عيسى كوفى138 ،
غانم ،عبد اهلل خلف196 ،
غريب ميرزا113 ،
غريبى كاشى156 ،
غضائرى ،حسين بن عبيد اهلل352 ،348 ،235 ،227 ،213 ،
غنى الهيجى156 ،
فارابى ،ابو نصر276 ،
فاضل ،جواد334 ،
فاطمه (س)361 ،285 ،238 ،237 ،19 ،
فاطمه معصومه (س)324 ،319 ،312 ،281 ،279 ،269 ،268 ،265 ،261 ،219 ،217 ،
ص423 :
فاليزبان7 ،
فتال نيشابورى ،محمّد بن حسن355 ،352 ،
فخر الدوله128 ،127 ،74 ،52 ،51 ،49 ،48 ،47 ،46 ،45 ،38 ،
فخر الدين ابو القاسم پسر ابويعلى زيد251 ،
فخر المحققين ،محمد بن حسن حلى356 ،323 ،
فراى ،ريچارد65 ،21 ،
فصيحى -خوافى
فضل بن سهل سرخسى196 ،8 ،

فضل بن شاذان /شادان377 ،376 ،363 ،248 ،174 ،121 ،
فضل بن يحيى برمكى8 ،
فضل رفيقى7 ،
فضيل بن يسار نهدى341 ،
فغفور گيالنى156 ،
فقيهى ،على اصغر258 ،
فلسفى ،نصر اللّه152 ،
فليپ ششم111 ،
فيض االسالم334 ،
قائم بأمر اهلل352 ،
قابوس بن وشمگير46 ،
قارن غورى133 ،
قاسم بن ابراهيم حسنى57 ،21 ،
قاسم بن محمّد373 ،311 ،
قاسم شاه113 ،
قاسم على114 ،
قاضى صاعد253 ،249 ،248 ،
قاضى عبد الجبار معتزلى378 ،224 ،222 ،62 ،57 ،27 ،2 ،
قاهر بقوة اللّه -حسن بن محمّد

قاينى ،حسين91 ،
قزوينى رازى ،عبد الجليل317 ،272 ،259 ،65 ،
قزوينى ،زكريا بن محمّد محمود4 ،
قطب الدين محمّد بن محمّد بن رازى بويهى234 ،
قطب المحدثين -منتجب الدين
قطن بن عمرو244 ،237 ،
قفطى ،على بن يوسف73 ،
قلقشندى ،احمد بن عبد اهلل55 ،
قمى ،ابن داوود364 ،
قمى ،حسن بن محمد228 ،223 ،213 ،164 ،
قمى ،شيخ عباس279 ،215 ،181 ،
قمى[ ،قاضى] احمد بن شرف الدين151 ،
قوام الدين بن عبد اللّه بن محمّد بن صادق بن حسين بن على بن عبد اللّه 126 ،...
قوام الدين ناصر بن على درگزينى89 ،
قيروانى215 ،
قيس ماصر377 ،
كاركيا سلطان حسن بن سلطان احمد149 ،141 ،141 ،
كاركيا على بن سلطان احمد خان149 ،141 ،
كاركيا ميرزا على161 -159 ،157 ،147 ،146 ،145 ،141 ،141 ،

كاركيا ناصر كيا بن امير سيّد محمّد145 ،144 ،
كاركيا يحيى145 ،
كامى الهيجى156 ،
كثير بن شهاب271 ،
كربن ،هانرى111 ،
كريمخان114 ،
كسائى ،على بن حمزه371 ،
كفعمى344 ،
ص424 :
كلبرگ ،اتان196 ،
كلو اسفنديار118 ،114 ،
كلينى ،محمد بن يعقوب،374 ،368 ،364 ،358 ،348 ،347 ،346 ،335 ،324 ،321 ،286 ،273 ،272 ،225 ،216 ،215 ،
379 ،375
كمال الدين ابو الحسن زباره252 ،
كوچك كيا افراسياب128 ،
كيا افراسياب چالبى136 ،131 ،129 -127 ،
كيا بزرگ اميد112 ،91 ،91 ،
كيا جالل احمد127 ،
كيا جالل متميّر134 ،131 ،128 ،

كيا ضماندار128 ،
كيا على128 ،
كيا فخر الدين جالل131 ،129 ،
كيا فريدون147 ،146 ،
كيا محمّد128 ،
كيا وشتاسف134 ،131 ،129 ،
كيا هراسى254 ،249 ،
گرديزى ،عبد الحسن بن ضحاك51 ،
گريگورى ،ملگونوف138 ،
گلدزيهر111 ،
گورگير44 ،
گيالنى ،شيخ على15 ،
گيو (پهلوان شاهنامه)181 ،
الهيجى ،على بن شمس الدين145 ،
لر كوچك118 ،
لسترنج ،گاى28 ،
لطف اللّه بن مسعود118 ،116 ،114 ،
لويس ،برنارد111 ،87 ،
ليلى بن نعمان264 ،16 ،15 ،

مادرانى /مادرايى ،ابو الحسن احمد بن حسن271 ،
مادلونگ ،ويلفرد68 ،65 ،64 ،28 ،21 ،21 ،
ماركوپولو111 ،
مازيار بن قارن6 ،
ماسينيون ،لوئى185 ،
ماكان بن كاكى81 ،35 ،32 ،31 ،29 ،25 ،24 ،17 ،
ماگنال ،هالدين87 ،
مأمون عباسى59 ،
متوكّل عبّاسى251 ،57 ،24 ،
مجتهد كركى حسينى219 ،156 ،
مجد الدوله (رستم پسر على)73 ،68 ،52 ،
مجلسى ،محمد باقر228 ،194 ،
مجلسى ،محمّد تقى368 ،
محدّث قمى -قمى ،شيخ عباس
محقّق اردبيلى193 ،
محقّق حلّى ،جعفر بن حسن بن يحيى375 ،323 ،
محقّق كركى -مجتهد كركى حسينى
محلّى ،ابو الحسن حميد بن احمد18 ،
محمّد بن ابراهيم علوى11 ،11 ،9 ،

محمّد بن ابراهيم نعمانى371 ،347 ،
محمّد بن ابن عمير345 ،341 ،
محمّد بن ابى القاسم على بن محمّد بن حمزه -سلطان محمد شريف
محمّد بن احمد سنانى225 ،
محمّد بن اسالم (از امامان قاسميه)113 ،
محمّد بن اسماعيل87 ،83 ،
محمّد بن اورمه قمى177 ،
محمّد بن اوس11 ،9 ،6 ،
محمّد بن بحر رهنى376 ،
ص425 :
محمّد بن بشر سوسنجردى211 ،
محمّد بن جعفر بن محمّد قصّار رازى226 ،
محمّد بن حسن21 ،8 ،
محمّد بن حسن (از امامان نزاريه)113 ،
محمّد بن حسن بن احمد بن وليد قمى364 ،348 ،225 ،218 ،
محمّد بن حسن قمى269 ،261 ،
محمّد بن حمزه قمى275 ،
محمّد بن حنفيه83 ،
محمّد بن حيدر113 ،

محمّد بن خليل189 ،
محمّد بن داوود199 ،
محمّد بن رستم6 ،
محمّد بن زكرياى رازى221 ،213 ،
محمّد بن زيد57 ،28 ،26 ،24 ،21 ،21 ،14 -12 ،11 ،
محمّد بن سائب167 ،
محمّد بن سهل345 ،
محمّد بن صعلوك16 ،
محمّد بن طاهر21 ،12 ،11 ،
محمّد بن طغج27 ،
محمّد بن ظفر بن محمّد بن احمد زباره241 ،
محمّد بن عبّاس11 ،
محمّد بن عبد الخالق156 ،
محمّد بن عبد الرزاق36 ،
محمّد بن عبد العزيز11 ،
محمّد بن عبد اهلل طاهرى8 ،
محمّد بن عثمان عمرى (ابو جعفر)218 ،215 ،218 ،216 ،
محمّد بن على بزوفرى198 ،
محمد بن على طوسى194 ،

محمّد بن فضل فراوى278 ،
محمّد بن فضل موصلى217 ،
محمّد بن محمّد بن غالب شافعى225 ،
محمّد بن محمّد بن نعمان عكبرى -مفيد
محمّد بن محمود (شمس الدين)113 ،
محمّد بن مسلم346 ،341 ،341 ،338 ،331 ،314 ،313 ،311 ،
محمّد بن معافى374 ،
محمّد بن معين الدين ثانى113 ،
محمّد بن مقاتل رازى216 ،
محمّد بن مؤمن113 ،
محمّد بن هارون14 ،13 ،
محمّد بن يحيى قمى347 ،
محمّد جالل الدين92 ،
محمد رسول اللّه (ص) -پيامبر (ص)
محمود بن محمّد (ركن الدين)113 ،
محمود خان151 ،
محمود سبكتكين -سلطان محمود خوارزمى
محيط طباطبايى87 ،
مدرّسى تبريزى طباطبايى ،محمّد على214 ،

مدرّسى ،حسين189 ،
مذكى بن محمّد بن مذكى قزوينى278 ،
مراد ميرزا113 ،
مرداويج بن زيار81 ،34 -29 ،
مرزبان بن محمّد38 ،36 ،
مرزبانى ،محمّد بن عمران313 ،
مرعشى ،سيد ظهير الدين156 ،132 ،129 ،126 ،6 ،
مرعشى ،سيّد محمّد بن حمزه حسينى227 ،
مرعشى ،مير قوام الدين155 ،154 ،143 ،138 ،136 -134 ،131 -126 ،
ص426 :
مريم بيگم152 ،142 ،
مزّى258 ،
مسافر بن سهالن42 ،
مستعلى باللّه احمد بن معد113 ،
مستعين عباسى8 ،
مستكفى عباسى41 ،
مستنصر باللّه الثانى113 ،
مستنصر باللّه ،معد بن على113 ،88 ،86 ،
مستوفى ،حمد اهلل273 ،259 ،249 ،117 ،94 ،92 ،88 ،51 ،32 ،7 ،

مسرور (خدمتگزار هارون)8 ،
مسعده333 ،
مسعود بن عبد الرزاق113 ،111 ،
مسعود ركاب254 ،
مسعودى ،على بن الحسين371 ،361 ،41 ،29 -27 ،
مسكويه رازى ،ابو على احمد بن محمد81 ،78 ،75 ،74 ،71 ،45 ،43 ،41 ،36 ،33 ،29 ،28 ،
مشرف الدوله53 ،81 ،71 ،
مشكور ،محمد جواد212 ،
مصطفى باللّه -نزار بن معد
مصعب بن زبير58 ،
مصمغان7 ،
مطهّر بن على بن محمّد بن على ،ذو الفخرين ابو القاسم276 ،
مظفّر بن احمد89 ،
مظفّر سلطان151 ،149 ،
معاوية بن أبى سفيان67 ،59 ،21 ،
معتز عبّاسى59 ،11 ،
معتضد عبّاسى59 ،14 ،13 ،
معروف بن خرّبوذ341 ،

معزّ الدوله ،احمد بن بويه،69 ،68 ،67 ،66 ،65 ،59 ،58 ،57 ،46 ،45 ،44 ،43 ،42 ،41 ،41 ،39 ،37 ،36 ،35 ،34 ،28 ،
276 ،264 ،222 ،81 ،77 ،76 ،74 ،71
معزّ الدين حسين كرت117 ،114 ،112 ،
معزّ لدين اهلل311 ،84 ،
معز لدين اهلل علوى65 ،
معصوم بيگ صفوى151 ،142 ،
معين الدين بن صدر الدين113 ،
معين الدين ثانى بن عزيز113 ،
معين ،محمد141 ،
مفضّل بن عمر جعفى334 ،
مفلح11 ،
مفيد ،محمد بن محمد بن نعمان،226 ،224 -221 ،213 -211 ،219 ،211 ،195 -191 ،188 ،187 ،185 ،77 ،62 ،
379 -377 ،375 ،372 ،352 -346 ،332 ،328 ،326 ،321 ،317 ،292 ،291 ،273 ،272 ،235 ،227
مقتدر عبّاسى29 ،
مقدسى ،محمد بن احمد321 ،317 ،314 ،253 ،251 ،248 ،238 ،117 ،77 ،73 ،71 ،28 ،27 ،23 ،4 ،
مقريزى ،احمد بن على84 ،
مكدرموت ،مارتين222 ،
مكين الملك مسعود252 ،
ملّا رستم جرجانى87 ،
ملّا محمود157 ،

ملك الرحيم ،ابو نصر56 ،
ملكشاه سلجوقى251 ،97 ،89 ،88 ،
ملك قباد131 ،
ص427 :
1725

ملك كيومرث144 ،
منتجب الدين ،على بن عبيد اللّه366 ،298 ،293 ،292 ،278 ،271 ،235 ،233 -227 ،214 ،213 ،
منتصر عبّاسى249 ،
منجّم باشى138 ،
منجّم يزدى ،جالل الدين محمد158 ،
منزوى ،عيلنقى79 ،
منصور بن قراتكين36 ،
منصور بن نوح سامانى44 ،
منصور حلّاج216 ،
منصور عبّاسى321 ،313 ،311 ،262 ،242 ،241 ،238 ،216 ،211 ،199 ،187 ،185 ،184 ،183 ،182 ،181 ،
موسى بن ابراهيم268 ،
موسى بن محمّد بن على بن موسى الرضا (ع)268 ،
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موسى (پيامبر «ع»)112 ،
موسى فياذه41 ،
موسى مبرقع281 ،281 ،269 ،268 ،
موالنا عبد الرزاق151 ،
مهتدى ،محمّد بن على113 ،
مهد عليا152 ،
مهدى علوى88 ،
مهذّب الدوله52 ،51 ،51 ،
مهلبى ،ابو محمد81 ،61 ،59 ،42 ،
مهلهل بن يموت184 ،
ميثم تمّار371 ،
مير بزرگ -مرعشى مير قوام الدين
مير جليل قارى گوگه157 ،156 ،
ميرخواند ،محمد بن سيد برهان الدين141 ،119 ،86 ،
ميرزا على بن سلطان محمّد145 ،
ميرزاى قمى372 ،
مير سيّد146 ،
مير غياث الدين146 ،
مير محمد بن سيد بن جمال الدين119 ،

ميرولى131 ،
مؤمن بن محمّد113 ،
مؤيّد الدوله74 ،48 ،46 ،38 ،
مؤيّد الدين ابن قصاب279 ،
مؤيّد الدين وزير94 ،
مؤيّد الملك ابو على رخجى81 ،
مؤيد باهلل138 ،
مؤيّد فى الدين هبة اللّه شيرازى87 ،
ناصر الحق21 ،
ناصر الدوله حمدانى42 ،41 ،
ناصر الدين منگلى93 ،
ناصر الى الحق -اطروش
ناصر خسرو قباديانى251 ،87 ،
ناصر عريضى243 ،
نبئى ،ابو الفضل87 ،
نجاشى ،احمد بن على235 ،227 ،226 ،225 ،221 ،218 ،216 ،215 ،213 ،211 ،191 ،188 ،187 ،183 ،67 ،64 ،21 ،
نجفى ،محمّد حسن193 ،
نجم الدين عمر كاتبى356 ،
نجمى ،محمّد213 ،

نخجوانى ،هندوشاه7 ،
نزار بن مستنصر -نزار معد
نزار بن معد113 ،99 ،91 ،88 ،
نزار على114 ،
نسفى ،محمّد356 ،
ص428 :
نصر اللّه باشتينى116 ،
نصر بن احمد سامانى35 ،29 ،
نصر بن سيّار121 ،
نصر بن صباح369 ،
نصر بن مزاحم منقرى359 ،
نصر بن هارون نصرانى77 ،
نصير الدين بن مهدى279 ،
نعمان بن مقرّن5 ،
نعيم بن عبد اهلل167 ،
نفس زكيّه262 ،238 ،182 ،
نوايى ،عبد الحسين152 ،139 ،
نوايى ،مير نظام الدين عليشير148 ،
نوبختى ،ابو الحسن بن كثير211 ،

نوبختى ،ابو الحسن على بن احمد189 ،
نوبختى ،ابو القاسم حسين بن روح324 ،218 ،217 ،215 ،211 -215 ،199 ،197 ،191 ،188 -186 ،175 ،
نوبختى ،ابو سهل اسماعيل بن على223 ،211 ،215 ،214 ،197 ،196 ،191 ،191 ،
نوبختى ،ابو سهل بن نوبخت213 ،196 ،183 ،
نوبختى ،ابو سهل فضل بن ابى سهل بن نوبخت377 ،376 ،372 ،218 ،211 ،199 ،196 ،187 ،185 ،
نوبختى ،ابو محمّد حسن بن حسين كاتب213 ،211 ،219 ،211 ،191 ،
نوبختى ،ابراهيم بن جعفر بن احمد بن ابراهيم بن نوبخت211 ،
نوبختى ،احمد بن عبد اهلل189 ،
نوبختى ،اسحاق بن اسماعيل191 ،
نوبختى ،اسماعيل بن ابى سهل بن نوبخت219 ،218 ،191 ،
نوبختى ،حسن بن موسى369 ،211 ،83 ،
نوبختى ،روح بن حسين بن روح211 ،
نوبختى ،سليمان بن ابى سهل بن نوبخت211 ،189 ،
نوبختى ،عبد اهلل بن ابو سهل بن نوبخت196 ،
نوبختى ،على بن الحسين189 ،
نوبختى ،يعقوب بن اسحاق191 ،
نوح (پيامبر «ع»)112 ،
نور الدين على114 ،
نوزاد ،فريدون151 ،

واصل بن عطا192 ،
واقدى ،محمد بن عمر351 ،331 ،
وجيه الدين مسعود بن فضل اهلل،121 -118 ،111 ،
وشّاء ،حسن بن على345 ،312 ،291 ،
وشمگير44 ،37 ،36 ،35 ،34 ،32 ،31 ،31 ،
والديميرونا ،استرويو الود ميال96 ،
ولوى ،جالل الدين249 ،141 ،122 ،121 ،
وليد بن يزيد121 ،
وهسودان7 ،
ويجن (ربيژن)73 ،
ويليام صورى (اسقف اعظم صور)111 ،
ويهان بن سهل7 ،
هاجسن ،مارشال .گ .س111 -99 ،95 ،89 ،88 ،
هارون الرشيد248 ،233 ،171 ،8 ،7 ،
هارون بن صاعد صابئى78 ،
هارون بن غريب215 ،
هارون بن مسلم345 ،
هارون بن موسى تلعكبرى348 ،
هروى ،سيف بن محمد بن يعقوب117 ،

ص429 :
هشام بن حكم377 ،376 ،372 ،346 ،335 ،321 ،192 ،189 ،
هشام بن سالم376 ،
هشام بن عبد الملك121 ،
هشام بن محمّد بن سائب كلبى369 ،359 ،
هالكو خان322 ،111 ،94 ،86 ،
هالل بن بدر52 ،
هالل بن محسن71 ،
همدانى (ابن فقيه) ،احمد بن ابراهيم137 ،4 ،
همدانى ،محمّد بن عبد الملك71 ،69 ،31 ،
يارشاطر ،احسان141 ،
ياسر خادم345 ،
يافعى ،عبد اهلل بن سعد61 ،
يحيى برمكى183 ،
يحيى بن امّ طويل338 ،
يحيى بن زيد271 ،247 ،238 ،121 ،
يحيى بن عبد اهلل محض19 ،18 ،8 -6 ،1 ،
يحيى كرابى125 ،121 ،118 ،115 ،
يحيى هادى الى الحق21 ،

يزدانفاذار168 ،
يزدگرد28 ،
يزدى ،شرف الدين132 ،
يزيد بن معاويه181 ،
يسع بن مدرار84 ،
يعقوب بريدى215 ،
يعقوب بن عبد اللّه258 ،
يعقوب ليث صفّارى12 ،11 ،
يعقوبى ،احمد بن ابى واضح361 ،23 ،
يونس بن عبد الرحمان371 ،321 ،
ص431 :
نمايه اماكن
آبه (آوه)317 ،272 ،
آذربايجان167 ،166 ،153 ،151 ،93 ،56 ،36 ،4 ،
آستارا148 ،145 ،
آمل154 ،136 ،133 ،132 ،129 -127 ،113 ،118 ،29 ،25 ،24 ،22 ،21 ،19 ،17 -15 ،13 -11 ،4 ،
ابرشتجان168 ،
ابلّه43 ،
ابهر138 ،89 ،29 ،

ابيورد118 ،
احمدآباد236 ،
اراك274 ،31 ،
ارّان93 ،
ارّجان (رارگان و ارغان)89 ،51 ،49 ،47 ،33 ،31 ،
اردبيل156 ،141 ،
ارم (نزديك سارى)272 ،
ارمنستان167 ،36 ،
اروندرود79 ،
إستارباد145 ،
استانبول212 ،
استرآباد148 ،131 ،117 ،116 ،118 ،21 ،
استوناوند89 ،
اسدآباد52 ،
اسفراين118 ،116 ،118 ،
اسكندريه85 ،
اشكور151 ،139 ،
اشكور سفلى159 ،
اشناباد273 ،

اصطخر فارس165 ،151 ،79 ،56 ،41 ،39 ،35 ،34 ،32 ،31 ،
اصفهان229 ،171 ،167 ،165 ،117 ،116 ،91 -87 ،81 ،56 ،54 ،48 ،39 ،38 ،36 -34 ،32 -31 ،27 ،
اعلى الرستاق117 ،
افريقا84 ،
البرز89 ،
الموت155 ،112 ،93 -91 ،88 ،86 ،29 ،17 ،
اندلس27 ،
اهواز344 ،335 ،264 ،182 ،165 ،81 ،79 ،63 ،56 -53 ،51 ،48 ،47 ،42 ،41 ،35 -31 ،
ايران،151 ،149 ،141 ،116 ،115 ،114 ،111 ،97 ،96 ،94 ،93 ،88 -86 ،82 -81 ،59 ،57 ،33 ،26 ،23 ،21 ،6 ،
245 ،238 ،235 ،234 ،231 ،222 ،213 ،179 ،175 ،167 -165 ،162 ،161 ،154 ،152
ص432 :
ايالق221 ،
باب الطاق بغداد66 ،
بابل131 ،
بادوريا81 ،
بارفروش131 ،131 ،
باشتين236 ،125 ،119 ،111 ،111 ،117 ،
بحرين217 ،85 ،27 ،
بخارا223 ،37 ،29 ،14 ،

بروجرد52 ،
بسطام116 ،
بصره،314 ،311 ،295 ،287 ،271 ،265 ،262 ،221 ،167 ،81 ،74 ،55 ،54 ،53 ،51 ،51 ،49 ،48 ،47 ،41 ،41 ،38 ،
361 ،327 ،317 ،311
بطيحه52 ،51 ،41 ،
بغداد،153 ،94 ،91 ،88 ،86 ،81 -78 ،76 ،73 ،69 -65 ،63 ،62 ،59 -52 ،51 ،49 ،47 ،46 ،44 -37 ،34 ،27 ،
-219 ،218 ،216 ،215 ،211 ،219 ،218 ،216 ،214 ،198 ،197 ،196 ،191 ،189 -186 ،182 ،175 ،172 ،171
،326 ،324 -321 ،318 ،317 ،316 ،315 ،311 ،311 ،291 ،288 ،282 ،279 ،267 ،262 ،261 ،258 ،229 ،224
365 ،352 ،351 ،349 ،348
دياربكر45 ،27 ،
بلخ223 ،221 ،121 ،
بلوك138 ،
بم39 ،
بند امير79 ،
بند عضدى79 ،
بهبهان31 ،
بيدا (بيضاء)32 ،
بيشك244 ،
بيمارستان بزرگ عضدى78 ،
بيهپس159 ،155 ،151 ،151 ،149 ،148 ،146 ،142 ،141 ،137 ،
بيهپيش155 ،151 ،149 ،148 ،147 ،146 ،145 ،143 ،142 ،138 ،137 ،

بيهق (بيهه)316 ،255 -241 ،239 -236 ،121 ،111 ،111 ،117 ،
پاىدشت7 ،
پرچين جاللك مار128 ،
تخت جمشيد66 ،
تخرود168 ،
ترجى4 ،
ترشيز117 ،89 ،
ترنجه4 ،
تكريت45 ،41 ،
تميشه4 ،
تنكابن155 ،146 ،145 ،143 ،138 ،133 ،
تولم156 ،151 ،138 ،
تون89 ،
جبال168 ،56 ،52 ،46 ،37 -34 ،32 ،31 ،27 ،5 ،
ص433 :
جبل عامل213 ،123 ،
جبل قارن6 ،
جرجان36 ،
جزيره57 ،46 ،41 ،27 ،

جناب (از شهرهاى كرمان)56 ،
جنديشاپور41 ،
جوزجان121 ،
جوين111 ،118 ،
جيحان146 ،
جيرفت51 ،39 ،
جيل137 ،
جيالن137 ،
چالوس36 ،23 ،15 ،13 ،12 ،11 ،11 ،9 ،8 ،6 ،4 ،
حجاز228 ،157 ،153 ،86 ،
حجر األسود217 ،
حلب88 ،85 ،43 ،
حلّه356 ،355 ،328 ،323 ،322 ،318 ،229 ،
حنين165 ،
حويزه182 ،
خان لنجان89 ،
خبوشان117 ،
خراسان،115 -112 ،111 -117 ،92 ،86 ،69 ،66 ،61 ،57 ،56 ،48 ،46 ،44 ،37 -35 ،29 ،27 ،14 ،13 ،11 ،5 ،
،255 ،251 ،249 ،248 ،246 ،244 ،241 ،238 -236 ،228 ،167 ،154 ،141 ،134 ،131 ،127 -123 ،121 ،119
348 ،316 ،272 ،264 ،261 ،257

خرّمآباد118 ،
خسروجرد (خسروگرد)251 ،245 ،243 ،237 ،236 ،117 ،
خلخال141 ،131 ،
خليج فارس87 ،
خمام138 ،
خندق134 ،61 ،
خوارزم229 ،133 ،13 ،
خور89 ،
خوزستان89 ،88 ،51 ،51 ،32 ،
مدرسه دار العلم75 ،
دامغان116 ،115 ،117 ،89 ،4 ،
درياى خزر137 ،89 ،28 ،27 ،5 ،4 ،
درياى سرخ86 ،
دماوند128 ،11 ،5 ،
دمشق85 ،
دوريست273 ،
ديار مضر45 ،41 ،27 ،
ديره89 ،
ديلم166 ،139 ،137 ،126 ،57 ،51 ،33 ،29 -27 ،24 -22 ،18 ،17 ،15 ،12 ،9 -7 ،5 ،4 ،

ديلمان159 ،144 ،141 ،138 ،46 ،17 ،15 -13 ،7 ،
ديلمستان23 ،
دينور167 ،165 ،52 ،46 ،
ص434 :
رامهرمز79 ،48 ،47 ،41 ،35 -31 ،
رانكوه155 ،151 ،147 ،146 ،144 ،139 ،
دروازه ربع بيهق236 ،
ربيعه41 ،27 ،
رحبه41 ،
رحمتآباد146 ،
رستمدار155 ،148 ،142 ،138 ،131 ،118 ،113 ،6 ،
رشت151 ،148 ،147 ،145 ،144 ،141 -137 ،
رقاده84 ،
رودبار146 ،89 ،88 ،
رودخانه زايندهرود36 ،
رود دجله182 ،
رودسر159 ،
رود كارون79 ،51 ،
روم157 ،75 ،71 ،36 ،

رويان15 ،12 ،11 ،6 ،5 ،4 ،
رى،68 ،66 ،62 ،61 ،56 ،54 ،52 ،51 ،48 ،46 ،44 ،38 -34 ،32 -29 ،27 ،23 ،17 ،16 ،14 ،13 ،11 ،9 ،8 ،5 ،4 ،
،258 ،256 ،241 ،239 ،235 ،232 ،231 ،229 -226 ،224 ،219 ،218 ،213 ،185 ،146 ،88 -86 ،81 ،76 ،75
378 ،374 ،348 ،346 ،327 -324 ،317 ،291 ،282 -269 ،267 ،265 ،263 ،261 ،261
زاوه112 ،
زنجان38 ،29 ،
زوزن89 ،
سارى272 ،154 ،143 ،134 ،133 ،132 ،131 ،129 ،127 ،29 ،17 ،15 ،13 ،12 ،11 ،4 ،
سامرّا41 ،
ساوه278 ،274 ،268 ،168 ،166 ،54 ،
سبزوار317 ،316 ،272 ،253 ،249 ،247 -245 ،242 ،237 ،236 ،125 ،122 -117 ،
سجستان39 ،
سجلماسه84 ،
سحرود138 ،
سحنه89 ،
سرخس348 ،221 ،
سعيدآباد (نزديك كالر)11 ،
سفيدرود158 ،137 ،
سلطانيه148 ،146 ،
سلميه84 ،

سمام159 ،149 ،147 ،
سمرقند221 ،133 ،124 ،
سمنان119 ،
سنقريدر236 ،
سوق االهواز31 ،
سوق الثالثاء81 ،
سيرجان51 ،39 ،
سيستان311 ،51 ،44 ،39 ،11 ،
شام157 ،111 ،88 ،85 ،82 ،57 ،45 ،41 ،27 ،
شاهدژ91 ،89 ،
شفت139 ،
ص435 :
شمال افريقا84 ،
شوش47 ،41 ،
شوشتر53 ،
شيخان (مقبرهاى در قم)219 ،178 ،
شيراز81 -77 ،73 ،66 ،63 ،56 ،53 ،52 ،51 ،51 ،43 ،42 ،32 ،31 ،
شيروان153 ،141 ،
صحراى «قراطغان»132 ،

صفّين169 ،166 ،
صيمره165 ،
طارم29 ،
طالقان131 ،
طبرستان،154 ،136 -131 ،127 ،126 ،124 ،118 ،69 ،68 ،65 ،64 ،57 ،46 ،37 -35 ،31 -22 ،21 ،19 ،17 -4 ،
316 ،281 ،279 ،275 ،271 ،271 ،264 ،263 ،261 ،261 ،239 ،229 ،155
طسوج81 ،
طنبورك89 ،
طوس116 ،115 ،118 ،86 ،16 ،
عراق،145 ،141 ،131 ،117 ،111 ،92 ،87 ،82 -81 ،64 ،61 ،57 ،54 ،53 ،51 ،48 -45 ،39 ،37 ،34 -32 ،27 ،
،327 ،326 ،323 ،322 ،318 ،313 ،316 ،279 ،278 ،276 ،272 ،235 ،231 ،228 ،222 ،213 ،179 ،167 ،166 ،151
378 ،375 ،358 ،346 ،328
عراق عجم131 ،5 ،
عسكر مكرم41 ،34 ،
عكبرا349 ،43 ،
عمّان48 ،44 ،43 ،42 ،
عواصم214 ،
غار ثور58 ،
غدير66 ،58 ،
غرب اطلس86 ،

فارس151 ،89 ،87 ،81 ،78 ،56 ،53 -51 ،49 ،47 ،45 ،42 ،41 ،39 -31 ،27 ،
فرات165 ،41 ،
فرانسه111 ،
فرشواذگر4 ،
فرغانه348 ،221 ،
فريومد236 ،111 ،117 ،
فلسطين85 ،
فومن159 ،155 ،139 ،138 ،
فيد221 ،
فيروزآباد75 ،
فيروزكوه155 ،143 ،133 ،131 ،128 ،116 ،113 ،11 ،6 ،
قاهره85 ،84 ،
قرقوب47 ،
قزوين229 ،221 ،167 ،166 ،157 ،151 ،148 ،146 ،93 ،88 ،38 ،29 ،13 ،
قصران273 ،
قلعه توجى129 ،
ص436 :
قلعه شغان117 ،
قلعه قهقهه151 ،

قلعه ماران151 ،
قلعههاى طبس89 ،
قلعه اسكن128 ،
قلعه توجى131 ،
قلعه دستجردان116 ،
قلعه دمياط88 ،
قلعه شغان118 ،
قلعه طبرك56 ،52 ،
قلعه الريجان128 ،15 ،
قلعه ماهانهسر136 ،132 ،
قم،225 ،219 -216 ،213 ،211 ،216 ،191 ،188 -186 ،181 -174 ،172 -167 ،165 ،86 ،81 ،61 ،54 ،38 ،29 ،
،361 ،358 ،348 ،328 -323 ،319 -317 ،312 ،291 ،291 ،288 ،282 -274 ،272 ،271 -255 ،235 ،228 ،226
378 ،374 ،368 ،362
قنّسرين214 ،
قوچان117 ،
قومس131 ،118 ،89 ،28 ،5 ،4 ،
قهستان118 ،92 ،91 ،89 ،
كازرون79 ،32 ،
كاشان317 ،281 ،276 ،272 ،269 ،263 ،261 ،255 ،229 ،165 ،38 ،
كاشغر133 ،

كاظمين321 ،81 ،79 ،66 ،61 ،61 ،43 ،
كتابخانه ابو الفضل بن عميد75 ،
كتابخانه حبشى74 ،
كتابخانه صاحب بن عبّاد75 ،
كتابخانه عضدى74 ،
كتامه84 ،
كجور131 ،11 ،6 ،
كراب بيهق115 ،
كربال229 ،184 ،135 ،81 ،79 ،61 ،
كرج ابودلف31 ،31 ،
كرخ بغداد315 ،314 ،66 ،58 ،57 ،
كردستان52 ،38 ،
كرمان151 ،124 ،117 ،111 ،81 ،56 ،54 -51 ،47 ،44 ،39 ،37 ،32 ،
كره31 ،
كسكر151 ،139 ،138 ،47 ،
كالر11 ،11 ،9 ،8 ،6 ،4 ،
كالر رستاق131 ،
كلين273 ،
كوتم138 ،137 ،

كوچصفهان155 ،151 ،145 ،139 ،138 ،
كوفه،261 -258 ،256 ،229 ،221 ،221 ،188 ،179 ،175 ،172 -169 ،167 ،166 ،138 ،121 ،86 ،67 ،61 ،19 ،8 ،
378 ،361 ،348 ،327 ،326 ،324 -322 ،321 -318 ،313 ،312 -311 ،291 ،288 ،281 ،275 ،269 ،264
كهدم139 ،
ص437 :
كيسم158 ،
گرجيان147 ،145 ،
گرد كوه دامغان89 ،
گرگان121 ،115 ،118 ،46 ،36 ،35 ،31 ،28 ،27 ،24 ،21 ،19 ،17 -15 ،13 -11 ،8 ،5 ،4 ،
گنجه229 ،
گوكه (دهى نزديك الهيجان)158 ،
گيل33 ،
گيالن161 ،158 -144 ،142 -137 ،135 ،131 ،131 ،124 ،64 ،28 ،27 ،22 ،17 -13 ،7 -4 ،
الهيجان159 -157 ،155 ،153 -151 ،148 -146 ،144 ،143 ،141 -137 ،28 ،
لشتهنشا155 ،148 ،145 ،
لمبسر (لمسر -النبسر)147 ،92 ،91 ،89 ،
لواسان131 ،
لوسن159 ،
مازندران273 ،155 ،154 ،148 ،143 ،138 ،136 ،133 -127 ،124 ،116 -113 ،119 -117 ،7 ،4 ،

ماسبذان165 ،
مامطير134 ،4 ،
ماوراء النهر136 ،133 ،131 ،57 ،46 ،29 ،
مبارك (شهركى ميان بغداد و واسط)198 ،
محلّات138 ،
مدائن221 ،165 ،33 ،
مدارس نظاميه بغداد75 ،
مدرسه كياى فريدون141 ،
مدينه179 ،175 ،172 ،171 ،165 ،164 ،79 ،58 ،
مرو221 ،121 ،35 ،
مرو رود348 ،
مزينان236 ،117 ،
مسجد عتيق85 ،
مسجد فراء312 ،
مشهد312 ،291 ،269 ،268 ،221 ،127 ،118 ،66 ،
مصر221 ،219 ،99 ،97 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ،57 ،27 ،
مغرب84 ،5 ،
مكّه221 ،217 ،172 ،165 ،164 ،58 ،
مالط144 ،131 ،

موصل86 ،45 ،43 ،41 ،27 ،
مهر برزين236 ،
مهر جانقذف (مهر جانقذق)165 ،
ميموندژ94 ،89 ،
ناتل4 ،
ناصروند138 ،
نجف378 ،352 ،336 ،323 ،322 ،318 ،311 ،314 ،291 ،282 ،229 ،81 ،79 ،61 ،58 ،51 ،46 ،
نوبندگان32 ،31 ،
نهاوند167 ،89 ،52 ،46 ،42 ،
نهر جوبر182 ،
ص438 :
نهر دجله79 ،
نهر قالبتى58 ،
نهر وانات214 ،
نهرهاى رفيل81 ،
نيشابور،263 ،255 -253 ،251 -236 ،229 ،224 ،221 ،221 ،121 ،112 ،119 -117 ،86 ،46 ،37 ،36 ،16 ،12 ،
355 ،348 ،327 ،317 ،316 ،311 ،298 ،291 ،264
واسط221 ،215 ،214 ،198 ،81 ،54 ،53 ،51 ،49 ،47 ،45 ،43 ،41 ،41 ،35 ،
ورامين317 ،273 ،272 ،

وشم كوه89 ،
هرات128 ،117 ،113 ،112 ،
هرمز44 ،
همدان221 ،167 ،52 ،46 ،38 ،36 ،31 ،
يزد38 ،
يمامه27 ،
يمن179 ،165 ،164 ،86 ،84 ،83 ،57 ،21 ،
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