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چکیده
نﻘﺶ آﻓرینی سیاسی و ﻓﻜری امامیه و زﻳدﻳه ،دو ﻓرقه اﺛرگﺬار شیعی ،در برخی زمانها بارز و انﻜارناپﺬﻳر اسﺖ.
از اﻳﻦ رو ،ضروری اسﺖ تا با واﻛاوی مناسﺒات اﻳﻦ دو ﻓرقه ممتاز شیعی ،ضمﻦ بررسی برههای از تاریخ ﻓکری
امامیه ،به نﻘاط واگرایی آنها در آموزههای ﻛالمی و دادوستد میراث حدیثی آنان دسﺖ یابیم .ایﻦ مﻘاﻟه ،در پی
پاسخ به اﻳﻦ پرسﺶها اسﺖ ﻛه ایﻦ دو ﻓرقه مهم شیعه ،در محدوده زمانی غیﺒﺖ صﻐری تا پایان قرن ششم ه در
چه عرصههایی روابط علمی داشتهاند؟ همچنیﻦ ﻓعاالن ایﻦ عرصه چه کسانی بودهاند؟ روابط اﻳﻦ دو ﻓرقه در ایﻦ
سدهها به دﻟیل پارهای از اشتراﻛات اﻓزاﻳﺶ ﻳاﻓته اسﺖ و در عیﻦ حال ،به سﺒﺐ اختالف در برخی از اصول
مﺬهبی ،تماﻳزات ﻓرقهای خوﻳﺶ را نیز دنﺒال میﻛردند .برای پاسخ به پرسﺶها و اﺛﺒات اﻳﻦ ﻓرضیهها روابط
علمی امامیه و زﻳدﻳه در ایران ،بهویژه ری ،در اﻳﻦ بازه زمانی با استفاده از روش تاریخی و شیوه توصیفی-

تحلیلی با تکیه بر منابع بررسی میگردد.
کلیدواژهها :امامیه ،زیدیه ،عصر غیﺒﺖ ،واگرایی ،همگرایی.
 .1تاریخ دریاﻓﺖ9318/1/91 :؛ تاریخ پﺬیرش9318/1/2 :
 .2رایانامهmohamadbeigi.g@gmail.com :
 .3رایانامه (مسؤول مکاتﺒات)abtahi1342@yahoo.com :
 .4رایانامهm.chelongar@yahoo.com :
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مقدمه
بازه زمانی غیﺒﺖ صﻐری تا پایان قرن ششم ،در روابط علمی بیﻦ زیدیه و امامیه ،نﻘطه عطفی در
تارﻳخ هر دو ﻓرقه به شمار میرود؛ زیرا امامیه در اﻳﻦ عصر با روﻳداد غیﺒﺖ وارد مرحله ﺟدﻳدی
شد و در اواخر قرن چهارم از ﻟحاظ ﻓﻜری اوج گرﻓﺖ .از سوی دﻳگر ،زﻳدﻳان پﺲ از مدتها
ﺟنﮓ و گرﻳز در اﻳﻦ دوره قدرت سیاسی ﻳاﻓتند و در پی آن با بهرهگیری از تعاﻟیم برخی گروههای
عﻘلگرا مانند معتزﻟه بیﺶ از پیﺶ در صدد تﻘوﻳﺖ پاﻳههای ﻓﻜری و عﻘیدتی خوﻳﺶ برآمدند.
نکته درخور توﺟه ایﻦ ﺟریان ایﻦﻛه با اﻓول قدرت سیاسی آل بوﻳه در سال  444قمری ،به نوعی
سیر رو به رشد تشیع ،چه از ﻟحاظ سیاسی و چه از ﻟحاظ علمی و ﻓرهنگی به محاق رﻓﺖ.
بهنﻈر میرسد ،پیﺶ از غیﺒﺖ امام دوازدهم ،تنها مرﺟع مطمئﻦ و مورد اعتماد شیعیان در
امور دینی و حتی غیردینی ،امامان(ع) بودهاند و اگر شیعیان به منابع و مراﺟع دیگری نیز توﺟه
داشتند ،آن منابع وﺛاقﺖ و قابل اعتماد بودن خود را با تأیید و تﻘریر از ائمه(ع) یاﻓته بودند.
بنابرایﻦ شیعه تا آغاز عصر غیﺒﺖ خود را بینیاز از تعامالت علمی با دیگران ،از ﺟمله زیدیه
احساس میکرد .شروع عصر غیﺒﺖ و دسترس نداشتﻦ به منﺒع علم ائمه اهل بیﺖ امامیه را به
تعامالت با دیگران ،از ﺟمله زیدیه که دارای اشتراکات زیادی بهویژه در مسئله امامﺖ تا امام
چهارم با امامیه داشتند ،واداشﺖ .پراکندگی شیعیان در سراسر ﺟﻐراﻓیای اسالمی و نیز غیﺒﺖ امام
دوازدهم(عج) نیاز شیعیان به مرﺟع شایسته در امور دینی را دوچندان کرد ،مرﺟعی که در حل
مشکالت و مسائلشان به او مراﺟعه کنند .از آنجا که بخشی از میراث معرﻓتی و عﻘیدتی و نیز
مﺒانی ﻓکری زیدیه و امامیه برگرﻓته از اهل بیﺖ اسﺖ ،ایﻦ دو گروه ناگز یر به همکاری و تعامل
علمی بودهاند؛ به بیانی دیگر ،اشتراک در پﺬیرش چهار تﻦ از ائمه امامیه یکی از عوامل مهم ایﻦ
تعامل بوده اسﺖ.
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از سده چهارم به بعد ﻓاصله منابع شیعه امامی و شیعه زیدی کامال مشخص و بارز بوده
اسﺖ و بهنﻈر میرسد در ایﻦ دوره هر دو ﻓرقه میکوشیدند از مجاﻟﺲ و نوشتههای هم ﻓاصله
بگیرند .تنها استثناء در امامیه شیخ صدوق (د381 .ه) اسﺖ که به مشایخ علوی – زیدی رویکرد
مثﺒﺖ داشﺖ و احادیث بسیاری از اینان ﻓرا گرﻓﺖ و به امامیه منتﻘل کرد .روایات راویان زیدی در
موضوعات و قلمروهای متفاوتی به منابع امامی راه یاﻓته ،ازﺟمله اخﺒاری در قیام زید ،برخی
اعتﻘادات مشترک زیدیه و امامیه ،روایات ﻓﻘهی ،تفسیری ،اخالقی و نیز منابع رﺟاﻟی امامی از
ایﻦ روایات متأﺛرند .با ایﻦ همه به نﻈر میرسد مهمتریﻦ حوزهای که از روایات زیدی تأﺛیر
پﺬیرﻓته و نیاز به توﺟه دارد ،ﻓﻘه امامیه اسﺖ.
با وﺟود همکاریها و تعامالت مثﺒﺖ و سازنده زیدیان و امامیان در عرصه اﺟتماعی و
ﻓرهنگی ،آنان در برخی از حوزههای علمی به رو یارو یی یکدیگر رﻓته و در ایﻦ حوزه بسیار به رد
و نﻘد همدیگر پرداختهاند .ایﻦ کشمکﺶهای علمی ریشه در دوران حضور دارد؛ اﻟﺒته برخی از

خلفای عﺒاسی آن عصر نیز سعی داشتند آتﺶ اختالﻓات ایﻦ دو ﻓرقه را روشﻦ نگه دارند 5.حجم

انتﻘادهای زیدیه از امامیه ،از ﻟحاظ کمی و کیفی بیشتر بوده اسﺖ 6.کهﻦتریﻦ و مهمتریﻦ منﺒع
شیعی در موضوع غیﺒﺖ که در قرن چهارم نگاشته شده و تا به امروز کتاب مرﺟع محسوب

میشود ،کتاب الغیبة ابوعﺒداﻟله محمد بﻦ ابراهیم بﻦ ﺟعفر نعمانی معروف به ابﻦ ابیزینﺐ
(د363.ه) از محدﺛان دوره غیﺒﺖ صﻐری و دیگری کتاب کمال الدين و تمام النعمة محمد بﻦ
علی بﻦ بابویه معروف به شیخ صدوق اسﺖ.
امامیان نیز ارتﺒاط علمی با زیدیان را اهمیﺖ میدادند؛ از ایﻦ روسﺖ که ابﻦ ﺟنید اسکاﻓی
 .5طوسی.533/2 ،
 .6صفری ﻓروشانی.22،
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(د381 .ه) در سفر به نیشابور به استماع حدیث از زیدیان توﺟه نشان داد 4.برخی از امامیان در

ایﻦ زمینه به شکل اﻓراطی سعی داشتند خود را به زیدیان نزدیک کنند 8.در ایﻦ دوره اوج
همکاری و تعامل ایﻦ دو گروه در عهد آل بویه دیده شد که بیشتر ﺟنﺒه سیاسی داشﺖ.
پیشینه تحقیق
در خصوص امامیه و زیدیه پژوهﺶهای مختلفی صورت گرﻓته و در اغلﺐ آنها به ﻓعاﻟیﺖهای
سیاسی ،تاریخ و عﻘاید و اندیشههای آنان پرداخته شده اسﺖ .برخی از پژوهﺶهایی که در
خصوص روابط علمی و ﻓرهنگی آنها انجام شده عﺒارتند از مﻘاﻟه «تعامالت علمی و ﻓرهنگی
زیدیه و امامیه در عصر صادقیﻦ(ع)» نوشته صفری ﻓروشانی که در آن به مناسﺒات زیدیه با
شیعیان طرﻓدار نص پرداخته شده اسﺖ .مناسﺒات ایﻦ گروه با شیعیان طرﻓدار نص موضوعی
اسﺖ که ایﻦ مﻘاﻟه با روش توصیفی -تحلیلی و در محدوده عصر صادقیﻦ(ع) به آن پرداخته
اسﺖ .نتایج حاکی از آن اسﺖ که اشتراکات ﻓکری سﺒﺐ همگرایی ایﻦ دو گروه و گسترش
آموزههای عمومی شیعه بوده اسﺖ؛ اما با رشد زیدیه و دستیابی آنان به مﺒانی نسﺒتا مستﻘل ،دایره
اختالﻓات زیدیان با امامی مﺬهﺒان وسیعتر شده و هر دو ﻓرقه برای حفظ هواداران خود و ﺟﺬب
شیعیان دیگر ،به مﻘابله با یکدیگر برخاستهاند.
مﻘاﻟه دیگری از صفری ﻓروشانی به «تعامل امام رضا(ع) با زیدیه» پرداخته اسﺖ .در ایﻦ
مﻘاﻟه بیشتر به دیدگاههای امام رضا(ع) درباره شخصیﺖ زید بﻦ علی و قیامهای علو یان در عصر
امام رضا(ع) و دﻓاع از زید در مﻘابل زید اﻟنار پرداخته شده اسﺖ.
 .4طوسی.263 - 252 ،
 .8نجاشی.443 ،
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صفری ﻓروشانی در مﻘاﻟه «بررسی تحلیلی تاریخنگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجمه»
به بررسی انگیزه محدﺛان از نگارش آنها و مﻘایسه رویکرد آنان در گزارش تاریخ با دیدگاه تاریخ
نگاران پرداخته و سپﺲ ارزیابی سندی و محتوایی برخی گزارههای تاریخنگاری روایی امامیه تا
نیمه قرن پنجم هجری را بررسی کرده اسﺖ.
در «تعامالت زیدیه و امامیه و نﻘﺶ آن در پیشﺒرد کالم شیعی» ،ﻓتاح غالمی خیلی کوتاه
به شﺒاهﺖ و تفاوت زیدیه و امامیه و داد و ستد ﻓرهنگی آنان پرداخته و معتﻘد اسﺖ در دوری و
نزدیکی میان زیدیه و امامیه ،تنوع و چند دستگی میان پیروان مکتﺐ اعتزاﻟی نیز مؤﺛر بوده و
سپﺲ به انتﻘال ﻓرقه زیدیه به یمﻦ پرداخته اسﺖ.
رحمتی در مﻘاﻟه «روابط زیدیه و امامیه با تکیه بر کتاب اﻟمحیط باصول االمامة» پﺲ از
بررسی کتاب المحیط منابع و نویسنده آن ،به تکویﻦ مسئله امامﺖ در میان زیدیه پرداخته اسﺖ.
در مﻘاﻟه «زیدیه و منابع مکتوب امامیه» ،حسﻦ انصاری از کتاب األمالى شریف مرتضی
و نیز تنزية األنبیاء او و تفسیر ابﻦ عﺒدک و تفسیر ابوﺟعفر طوسی (اﻟتﺒیان) یاد میکند و میگوید:
اینان محﻘﻘان و اهل معرﻓﺖ و «محصلیﻦ» امامیهاند که در کتابهای خود به ﺟای نﻘل احادیث
تفسیری از امامان خود ـ که بهزعم اﻟمنصور باﻟله «موضوع» هستند ،به تفاسیر معتزﻟه ،از ﺟمله
تفاسیر ابو علی ﺟﺒایی و ابواﻟﻘاسم بلخی و ابومسلم اصفهانی و نیز زﺟاج و تفاسیری دیگر از ایﻦ
دسﺖ مراﺟعه میکنند.
تأثیر حديث زيديه بر حديث امامیه عنوان رساﻟه دکتری اعﻈم ﻓرﺟامی اسﺖ که در سال
 9310در دانشگاه قم دﻓاع شده اسﺖ؛ ایﻦ رساﻟه به موضوعاتی چون شرح حال راو یان زیدی،
ابعاد روایات آنها ،بیان اعتﻘادات و چگونگی تأﺛیر راو یان زیدی بر منابع روایی امامیه پرداخته
اسﺖ.
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وﺟه تمایز ایﻦ تحﻘیق با تحﻘیﻘات مﺬکور ایﻦ اسﺖ که هدف ایﻦ پژوهﺶ بیان موارد
برﺟسته تعامل و واگرایی امامیه با زیدیه اسﺖ که در ضمﻦ ایﻦ تعامل و واگرایی هر دو گروه
توانستند از ظرﻓیﺖهای یکدیگر بهره برند.
تعامل و تقابل
یکی از راههای ﻓهم اندیشهها و رویکردهای نﻈری در روابط بیﻦاﻟملل ،توﺟه به مفاهیم در قاﻟﺐ
دوگانههایی مانند« :تﻘابل و تعامل»« ،واگرایی و همگرایی»« ،منازعه و مصاﻟحه» و «واقعگرایی
و آرمانگرایی» اسﺖ .همگرایی در ﻟﻐﺖ به معنای پیوستگی و نزدیکی اعضا یا اﺟرای یک
مجموعه با یکدیگر ،اتحاد ،تﻘارب آمده و در برابر واژه «واگرایی» قرار دارد که به معنای دورشدن
اﺟزای یک مجموعه از همدیگر ،تفرق و پراکندگی اسﺖ.

2

برای ﻓهم معنای اصطالحی «همگرایی» ،باید از واژههای مشابه و نزدیک به آن ،مانند
«وحدت» کمک گرﻓﺖ .ایﻦ واژه ،از کلمات کلیدی و نزدیک به کلمه «همگرایی» اسﺖ و در
اصطالح دانشمندان اسالمی عﺒارت اسﺖ از همبستگی مسلمانان بر پایه مشترکات دیﻦ اسالم
که در عیﻦ حفظ و رعایﺖ مرزها بهمنزﻟه مجموعهای واحد به شمار آیند.

13

همکاری در عرصه سیاسی
اوج همکاری سیاسی امامیه و زیدیه در دوره آل بو یه (777–320ه) قابل مشاهده اسﺖ .آنان در
ایﻦ دوﻟﺖ در دو حوزه سیاسی _ﻓرهنگی و سیاسی_ اﺟتماعی تعامل درخور توﺟهی داشتهاند.
 .2انوری.8381/8 ،
 .13مطهری.216-212 ،

روابط علمی زیدیه و امامیه از غیﺒﺖ صﻐری تا قرن ششم هجری 44/

حکومﺖداری آنان به نوعی مورد رضایﺖ شیعیان امامی واقع شده بود .علمای امامیه با توﺟه به
ﻓضای ﻓراهم شده از سوی بو یهیان ،از همکاری با امرا و وزرای بو یهی استﻘﺒال کردند .شیخ

صدوق (د381 .ه) در دربار رکﻦ اﻟدوﻟه بو یهی در ری حضور مییاﻓﺖ 11.شاهد دیگر آنکه،

معزاﻟدوﻟه (د356 .ه) بو یهی پﺲ از بحث و گفﺖ وگو با برخی از علمای امامیه به صراحﺖ به
امامﺖ ابﻦ داعی علوی ،از رهﺒران زیدیه ،اعتراف کرد و از سوی دیگر ،رکﻦ اﻟدوﻟه (د311 .ه)
ضمﻦ پﺬیرش امامﺖ ابﻦ داعی علوی ،از عدم مساعدت به وی در گیالن و دیلم عﺬر خواسﺖ.

12

اﻓزون بر اینها ،بو یهیان پﺲ از به دسﺖ گرﻓتﻦ زمام امور در بﻐداد بنا داشتند یکی از علو یان
را به ﺟای خلیفه عﺒاسی بر مسند خالﻓﺖ بنشانند که با دیدگاه زیدی بودن آنان سازگار اسﺖ.
بویهیان ﻓضای خوبی برای اظهار نﻈر علمی برای شیخ صدوق (د381 .ه) ﻓراهم کردند؛ وی نیز
در ایﻦ وضعیﺖ مناسﺐ ،با برگزاری مجاﻟﺲ علمی ،به طرح مﺒانی معارف امامیه و دﻓاع از آن

دسﺖ یازید 13.حسیﻦ بﻦ علی بﻦ بابو یه (د322 .ه) ،برادر شیخ صدوق ،نیز در ﺟرگه علمای

دربار بو یهیان ری و مورد احترام و اکرام صاحﺐ بﻦ عﺒاد (د385 .ه) زیدی معتزﻟی ،بوده اسﺖ؛

حتی وی یکی از آﺛار خو یﺶ را به ایﻦ وزیر آل بو یه تﻘدیم کرده 14.سایر دانشمندان امامیه نیز
روابط تنگاتنگی با صاحﺐ بﻦ عﺒاد داشتند.

15

همچنیﻦ اعطای آزادی به شیعیان از سوی امیران آل بویه در برگزاری شعائر مﺬهﺒی ،از قﺒیل

 .11ابﻦ ﺟوزی.183 ،
 .12هارونی.62-65 ،
 .13نجاشی.322 ،
 .14ابﻦ حجر.336/2 ،
 .15همو.242/2 ،
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سوگواری عاشورا ،ﺟشﻦ غدیر و برائﺖ علنی از مخاﻟفان اهل بیﺖ 16در همگرایی میان شیعیان
زیدی و امامی بیتأﺛیر نﺒوده اسﺖ.
واگرایی زیدیه و امامیه در عصر ائمه

در مﺒاحث ﻓﻘهی ،رویه استدالﻟی هر دو ﻓرقه و اهتمام شان به آیات االحکام 14،سﺒﺐ تواﻓق آنان

در بسیاری از مسائل بود؛ اما عدم استفاده پیروان زید از گفتار و احادیث ائمه(ع) و اتکا به قیاس

و مصاﻟح مرسله ،سﺒﺐ شد تا در نﻈرات ﻓﻘهی نیز از امامیه ﻓاصله بگیرند 18و اﻟﺒته در برخی

مسائل ،به ﻓﻘه شاﻓعی و امامی نزدیک میشوند.

12

در بیﻦ مسائل اختالﻓی ایﻦ دو گروه میتوان از بداء به معنای پدیدار ساختﻦ امری بر مردم
که خداوند بنابر مصلحتی آن را برای مدتی از آنان مخفی کرده بوده ،نام برد .امامیه بداء را الزمه

اعتﻘاد به توحید دانستند؛ 23اما زیدیه همچون اهل سنﺖ آن را نپﺬیرﻓتند و اعالم کردند که علم
خداوند تﻐییرناپﺬیر اسﺖ؛ درحاﻟی که به باور امامیه بداء به معنای تﻐییر در علم خداوند
نیسﺖ.

21

زیدیه و امامیه پﺲ از تواﻓق در اصل موضوع امر به معروف و نهی از منکر در چگونگی آن
با یکدیگر اختالف نﻈر داشتند .زیدیه برخالف امامیه ایﻦ آموزه دینی را به عنوان یکی از اصول
 .16ابﻦ ﺟوزی.151 ،153 ،
 .14شهرستانی.162/1 ،
 .18عمرﺟی.215 ،
 .12شهرستانی.162/1 ،
 .23کلینی.146/1 ،
 .21صفری ﻓروشانی و توحیدی.12-2 ،

روابط علمی زیدیه و امامیه از غیﺒﺖ صﻐری تا قرن ششم هجری 42/

اساسی خود میدانستند و مصداق بارز آن را قیام در برابر ستمگران و حاکمان ﺟور اعالم
میکردند.

22

مهمتریﻦ وﺟه تمایز شیعه امامیه با شیعه زیدیه مﺒحث امامﺖ اسﺖ .زیدیان تعریفی خاص
و متفاوت با ﻓرقههای دیگر شیعی ،همچون امامیه و اسماعیلیه ،از امامﺖ دارند .در حاﻟیکه
دیگر ﻓرقههای شیعی مشخصا از عصر امام ﺟعفر صادق(ع) به بعد ،امامﺖ را امری اﻟهی ،متکی
به ّ
نص امام پیشیﻦ و در سلسلهای متصل از پدر به ﻓرزند میدانستند 23و بر اعلمیﺖ امام تأکید

اعلمیﺖ امام و تعییﻦ او بنا بر ّ
ّ
نص امام پیشیﻦ نداشتند و هر یک
میورزیدند ،زیدیان اعتﻘادی به
از ﻓرزندان ﻓاطمة زهرا(س) را که به زهد و علم ّمتصف بود و به قیام به سیف علیه حکومﺖ ﺟور

اهتمام داشﺖ ،شایسته امامﺖ و رهﺒری ﺟامعه میدانستند 24.شهرستانی میگوید« :مشاﺟرهای
بیﻦ باقر و زید رخ داد به ایﻦ دﻟیل که زید تعلیمات واصل بﻦ عطای معتزﻟی را سرمشق خود قرار
داده بود .زید ادعا میکرد که امامﺖ مشروط به ایﻦ اسﺖ که امام در میان مردم حضور یابد و
حﻘﺶ را مطاﻟﺒه کند .در پاسخ باقر به زید گفﺖ که بر مﺒنای ایﻦ شرط امامﺖ پدرشان ،امام
سجاد ،که چنیﻦ مطاﻟﺒهای نکرده ،زیر سؤال خواهد رﻓﺖ».

25

ردیهنگاری زیدیه و امامیه
زیدیان و امامیان در برخی از حوزههای علمی به رو یارو یی یکدیگر رﻓته و در ایﻦ حوزه بسیار به
رد و نﻘد همدیگر میپرداختند .ایﻦ کشمکﺶهای علمی ،ریشه در دوران حضور داشﺖ؛ اﻟﺒته
 .22ابﻦ شهرآشوب.241/3 ،
 .23مدرسی طﺒاطﺒایی.163-152 ،153 ،123-122 ،
 .24شهرستانی.156/1 ،
 .25شهرستانی.62 ،
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برخی از خلفای عﺒاسی آن عصر نیز سعی داشتند آتﺶ اختالﻓات ایﻦ دو ﻓرقه را روشﻦ نگه

دارند 26.حجم انتﻘادهای زیدیه از امامیه ،از ﻟحاظ کمی و کیفی بیشتر بود 24.به نﻈر میرسد،

زیدیان در ابتدای پایهگﺬاری کالمی خود ،به سﺒﺐ میراث مشترک معرﻓتی در احادیث اهل
بیﺖ(ع) ،در بعضی از مسائل ،ﺟز مسئله امامﺖ ،با امامیان همﻓکر و همسو بودند.

28

کوﻓه به دﻟیل گرایﺶهای علوی ،نخستیﻦ مرکز مهم ﻓعاﻟیﺖ زیدیه گردید و عاﻟمان زیدی
در آن شهر به تدو یﻦ آراء و عﻘاید خود پرداختند و «در کنار تدو یﻦ آرای حدیثی و ﻓﻘهی  ...به نﻘد
آرای دیگر ﻓرق ،خاصه امامیه ،که اشتراکات زیادی با آن داشتند ،توﺟه نشان دادند .کهﻦتریﻦ
آﺛار موﺟود از ایﻦ گونه [نﻘدها] دو رساﻟه به نامهای الرد على الرافضة و الرد على الروافض من
اهل الغلو ،منسوب به قاسم بﻦ ابراهیم ر ّسی (د246 .ه) ،مشهورتریﻦ عاﻟمان زیدی قرن سوم
اسﺖ که تأﺛیر ﺟدی وی در سنﺖ زیدیه تا به امروز نیز مشهود اسﺖ ...در انتساب ایﻦ رساﻟهها به
قاسم بﻦ ابراهیم تردید ﺟدی وﺟود دارد و دسﺖکم رساﻟه الرد على الروافض من اهل الغلو
تأﻟیف یکی از زیدیان کوﻓه معاصر با امام هادی(ع)  ...به دﻟیل نکاتی که در ایﻦ رساﻟه در باب
مجادالت امامیه و زیدیه آمده و قدمﺖ آن ،اهمیﺖ ﻓراوانی دارد».

22

با آغاز غیﺒﺖ صﻐری در  263و شرایط دشواری که امامیه با آن روبهرو شد ،امکان بیشتری
برای زیدیه ﻓراهم آمد تا به نﻘد امامیه که به گمان آنان اصول آن بیﺶ از هر زمانی آسیﺐپﺬیر شده
بود ،بپردازند .یکی از کهﻦتریﻦ و مؤﺛرتریﻦ نوشتههای زیدیان درباره امامﺖ و رد آراء امامیه،
کتاب االشهاد ابوزید عیسی بﻦ احمد بﻦ زید علوی (د326 .ه) بوده که در اواخر سده سوم و
 .26طوسی.534-533/2 ،
 .24صفری ﻓروشانی.22 ،
 .28ذهﺒی.23/2 ،
 .22مادﻟونﮓ.2686 ،

روابط علمی زیدیه و امامیه از غیﺒﺖ صﻐری تا قرن ششم هجری 81/

اوائل سده چهارم در ری میزیسته اسﺖ 33.و ابﻦ قﺒه (د .قﺒل از 312ه) ردی بر آن به نام نقض

کتاب االشهاد نوشته اسﺖ 31.ابﻦ قﺒه در ایﻦ رساﻟه اشکالهای ابوزید را یک به یک آورده و به آنها
پاسخ داده اسﺖ .اﻓزون بر کتابهای یاد شده ،آﺛار دیگری از ابﻦ قﺒه ،چون الرد علی ابﻦ علی
32
اﻟج ّﺒائی و التعريف و المسألة المفردة فى االمامة نام بردهاند.
کتاب ابوزید علوی تأﺛیر زیادی بر کتابهای دیگر زیدیان درباره امامﺖ گﺬاشﺖ .وی در
ایﻦ کتاب برخی از معتﻘدات امامیه ،چون عصمﺖ امام ،نص ﺟلی ،اعجاز غیرنﺒی ،و یا

موضوعاتی چون عدم باور امامﺖ زیدبﻦ علی از سوی امامیان را به چاﻟﺶ کشید 33.تأﺛیر کتاب

ابو زید از ایﻦﺟا پیداسﺖ که ابواﻟعﺒاس حسنی(د353 .ه) ،از دانشمندان برﺟسته زیدی در سده
چهارم ،که خود از شاگردان ابو زید بوده اسﺖ ،بعدا تعاﻟیم و خطوط اصلی آن کتاب را کم و
بیﺶ در آﺛارش دنﺒال کرده اسﺖ و دو شاگرد نامدارش ،ابواﻟحسیﻦ احمد بﻦ حسیﻦ بﻦ هارون
بطاحنی (د411 .ه) و برادرش ابوطاﻟﺐ یحیی بﻦ حسیﻦ بﻦ هارون بطاحنی (د424 .ه) هر دو
در کتابهایشان ،تعاﻟیم ایﻦ استاد و نیز خطوط اصلی ابو زید علوی را در نﻘد امامیه کم و بیﺶ
دنﺒال کردند 34.ابو اﻟحسیﻦ و ابو طاﻟﺐ هارونی ،که در سنﺖ زیدیه به اخوان شهرت دارند ،هر
دو با نگارش آﺛاری ایﻦ روند را ادامه دادند .ابواﻟحسیﻦ هارونی در چندیﻦ کتاب خود و از ﺟمله
در نوشتهای در نﻘد ابﻦ قﺒه ،به رد باورهای امامیه پرداخﺖ و از خط اصلی انتﻘاد از امامیه که ابو

 .33صدوق.236 ،
 .31ابﻦ شهرآشوب26-25 ،؛ نجاشی.345 ،
 .32نجاشی345 ،؛ طوسی.22/1 ،
 .33هارونی.233-185 ،
 .34محلی.15/2 ،
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زید مﺒتکر بخﺶ عمدهای از آن بود ،پیروی کرد 35.برادرش ابوطاﻟﺐ هارونی در ایﻦ زمینه ﻓعالتر
عمل کرده اسﺖ .وی کتاب الدعامة فى االمامة را به رشته تحریر درآورد .وی در ایﻦ کتاب برخی
از معتﻘدات امامیه همچون عصمﺖ امام ،نص ﺟلی ،اعجاز غیرنﺒی ،و یا موضوعاتی چون عدم
باور امامﺖ زیدبﻦ علی از سوی امامیان را به چاﻟﺶ کشید.

36

زیدیه بیﺶ از دیگران بر انتﻘاد از امامیه پای میﻓشردند و شیخ صدوق در کمالالدين

تصریح میکند که زیدیه در خردهگیری بر امامیه بیﺶ از دیگران اصرار دارند 34.احتمال دارد آنان

بیشتر آراء و عﻘاید امامیه را از عراق به دسﺖ آورده باشند؛ هرچند بعید نیسﺖ که از طریق امامی
مﺬهﺒان ساکﻦ یمﻦ به اندیشههای اعتﻘادی امامیه آگاهی یاﻓته باشند.
ابواﻟﻘاسم بستی (د423 .ه) از عاﻟمان اعتزالگرای زیدیه هم در کتاب البحث عن ادلة
التكفیر و التفسیق بسیار به امامیه انتﻘاد کرد .او هرچند امامیه را از دیگر گروههای منسوب به
امامیه ،مانند خطابیه ،مفوضه ،باطنیه و اصحاب تناسخ ﺟدا و به تکفیر ایﻦ گروهها حکم
میکرد ،در تکفیر امامیه احتیاط میورزید ،اﻟﺒته او در پارهای از موارد با آرای بیشتر زیدیان نیز
مخاﻟف بود 38و به ایﻦ اختالف نﻈر هم اذعان داشﺖ؛ برای مثال ،وی برخالف نﻈر زیدیان

منکران امامﺖ را ﻓاسق نمیدانسﺖ 32و حتی سخنان محمد بﻦ ﺟریر بﻦ رستم طﺒری امامی

مﺬهﺐ (زنده در 413ه) را در کتاب المسترشد ،مﺒنی بر مﺬمﺖ خلفای نخستیﻦ،

 .35امیﻦ.16/5 ،
 .36هارونی.246-222 ،
 .34صدوق.126 ،
 .38بستی.22-24 ،
 .32همان.123-132 ،

روابط علمی زیدیه و امامیه از غیﺒﺖ صﻐری تا قرن ششم هجری 83/

نمیپﺬیرﻓﺖ.

43

غیبتنگاری زیدیه و امامیه

سخﻦ زیدیه ایﻦ بود که عﻘیده غیﺒﺖ در میان امامیه قوﻟی اسﺖ که در پی غیﺒﺖ ابراز کردهاند 41و
زیدیه ،تردید و حیرت شیعیان در تعییﻦ ﺟانشیﻦ امامان بعد از درگﺬشﺖ آنان را نیز دﻟیلی بر

ﺟعل روایات دوازده امام میدانستند 42.چهارچوب ﻓکری زیدیه بر مﺒارزه مﺒتنی بود و رﻓتار
منفعالنه امامیه را ﺟایز نمیدانستند و نیز قیام و خروج را از شرایط امام میشمردند 43.ایﻦ
شﺒهات سﺒﺐ گردید که عاﻟمان امامیه از همان آغاز وقوع غیﺒﺖ ،به دﻓاع از ایﻦ مسئله بپردازند و
کوشیدند با شیوهها و روشهای گوناگون شﺒهات را پاسخ گویند.
در کتابهای ﻓهرسﺖ نام  52تﻦ از راویان شیعه آمده که در عصر حضور معصومان تا
پایان قرن پنجم کتابهایی در موضوع غیﺒﺖ نوشتهاند 18 .تﻦ از نویسندگان ایﻦ مجموعه پیﺶ
از غیﺒﺖ 15 ،تﻦ در دوره غیﺒﺖ صﻐری و  12تﻦ در دوره غیﺒﺖ کﺒری تا پایان قرن پنجم

بودهاند 44.متأسفانه شمار اندکی از ایﻦ کتابها به دسﺖ ما رسیده اسﺖ .غیﺒﺖنگاران امامی

کتابهای خود را با عناوینی چون الغیبة ،أخبار المهدی ،اثبات الغیبة ،کشف الحیرة ،اخبار

القائم و الفتن و المالحم 45مینگاشتند.
 .43همان.133-133 ،
 .41صدوق.64 ،
 .42همان.44 ،
 .43بﻐدادی.44 ،
 .44غالم علی.161 ،
 .45نجاشی.255 ،
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کهﻦتریﻦ و مهمتریﻦ منﺒع شیعی در موضوع غیﺒﺖ که در قرن چهارم نگاشته شده و تا به
امروز کتاب مرﺟع محسوب میشود ،کتاب الغیبة ابوعﺒداﻟله محمد بﻦ ابراهیم بﻦ ﺟعفر نعمانی
معروف به ابﻦ ابیزینﺐ (د363 .ه) از محدﺛان دوره غیﺒﺖ صﻐری و دیگری کتاب کمال الدين و
تمام النعمة محمد بﻦ علی بﻦ بابویه معروف به شیخ صدوق (د381 .ه) اسﺖ.
کتاب کمال الدين از ایﻦ ﺟهﺖ ارزشمند اسﺖ که شیخ صدوق به منابع اصلی شیعه
(االصول) که قﺒل از سال 263ه گردآوری شده ،دسترسی داشته اسﺖ .ﻟﺬا وی در مواردی
خواننده را به نویسندگانی چون حسﻦ بﻦ محﺒوب (د224.ه) ،ﻓضل بﻦ شاذان (د263.ه)،

حسﻦ بﻦ سماعه (د263.ه) و ابﻦ بابویه (د381.ه) ارﺟاع میدهد 46و مهمتر آنکه حاوی آراء و
سخنان ابوﺟعفر محمد بﻦ عﺒداﻟرحمان ابﻦ قﺒه رازی اسﺖ 44.در عصر ابﻦ قﺒه مهمتریﻦ مسأﻟه

متکلمان امامیه پاسخ دادن به شﺒهاتی بوده که متکلمان ﻓرق دیگر اسالمی بر نﻈریه امامﺖ شیعه
اﺛنی عشری وارد میکردند .ابو اﻟحسیﻦ سوسنجردی که از اصحاب و صلحاء متکلمیﻦ اسﺖ
گو ید« :بعد از ایﻦکه ابﻦ قﺒه کتاب امامﺖ را نوشﺖ ،مﻦ بعد از زیارت حضرت رضا(ع) آن را
نزد ابو اﻟﻘاسم بلخی (د312 .ه) بردم و چون آن را مطاﻟعه کرد کتاب مسترشد را بر ّرد آن نوشﺖ
و مﻦ چون به ری آمدم کتاب مسترشد را به ابوﺟعفر ابﻦ قﺒه نشان دادم .پﺲ ابﻦ قﺒه کتاب
مستثبت را بر ّرد آن کتاب نوشﺖ و مﻦ آن را به بلخ بردم و به ابی اﻟﻘاسم بلخی نشان دادم و او
کتابی موسوم به نقض المستنبت در ّرد آن نوشﺖ و چون به ری آمدم ابﻦ قﺒه از دنیا رﻓته بود».

48

برخی دیگر از نوشتههای ابﻦ قﺒه در کمال الدين 42نﻘل شده که حاکی از برخوردهای

 .46حسیﻦ.26 ،
 .44صدوق.154 ،
 .48نجاشی346 ،؛ از ایﻦ سخﻦ سوسنجردی میتوان دریاﻓﺖ که ابو ﺟعفر ابﻦ قﺒه هم در ری مدﻓون اسﺖ.
 .42صدوق.63-51/1 ،
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کالمی وی با دو تﻦ از متکلمان دیگر مﺬاهﺐ اسﺖ که ایﻦ دو بر اعتﻘاد امامیه در مورد مسأﻟه
غیﺒﺖ دوازدهمیﻦ امام(عج) خرده گرﻓتهاند .ابواﻟحسیﻦ علی بﻦ احمد بﻦ بشار (د .سده 4ه)
ّ
یکی از آنهاسﺖ که به ﻓرقهای به نام ﺟعفریه خلص منسوب اسﺖ 53و دیگری ابوزید علوی (د.
326ه) متکلم زیدی که ابﻦ قﺒه به نﻘد آراء او پرداخته اسﺖ .شیخ صدوق در کمالاﻟدیﻦ تصریح
میکند که زیدیه در خردهگیری بر امامیه بیﺶ از دیگران اصرار دارند.

51

کهﻦتریﻦ گزارش درباره توقیعات امام دوازدهم(عج) ،گفته ابوسهل نوبختی(د311 .ه)
اسﺖ .شیخ صدوق در کتاب کمالالدين در واقع خواسته با آنچه مخاﻟفان امامیه در موضوعات
غیﺒﺖ پیامﺒران یا طول عمر اﻓراد یا ...گزارش کردهاند بر آنان احتجاج و گاه تصریح میکند که
ایﻦ اخﺒار شگفﺖتر از غیﺒﺖ امام مهدی(عج) اسﺖ ،وﻟی شگفﺖ اسﺖ که چگونه مخاﻟفان اینها

را پﺬیرﻓتهاند ،وﻟی غیﺒﺖ حضرت مهدی(عج) را انکار میکنند 52.نزدیک به صدسال بعد از
شیخ صدوق کتاب دیگری با نام الغیبة ،به قلم شیخ طوسی (د463.ه) تأﻟیف گردید که به ﻟحاظ
شکلی شﺒاهﺖ ﻓراوانی با کمالالدين دارد ،وﻟی به ﻟحاظ محتوایی با آن متفاوت اسﺖ.
مجادﻟهها و کشمکﺶهای علمی در ایﻦ بازه زمانی چندان اوج گرﻓته بود که بیﻦ

ﻓرهیختگان ضرب اﻟمثل شده بود؛ حتی شعرای زیدی و امامی نیز تحﺖ تأﺛیر ایﻦ اختالف نﻈرها
به هجو تعاﻟیم مﺬهﺒی هم دیگر روی آوردند« 53امامﺖ» محور بسیاری از ایﻦ منازعهها بود .در

حاﻟیکه از درگیری اﺟتماعی تودههای دو گروه گزارشی در دسﺖ نیسﺖ ،عاﻟمان زیدی و امامی،
عالوه بر گفﺖوگو و مناظرههای رو در رو در عرصه ردیهنو یسی علیه همدیگر بسیار ﻓعال بودهاند.
 .53اشعری قمی.131 ،
 .51صدوق.126 ،
 .52همو.558-564 ،
 .53بﻐدادی.44 ،
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مهمتریﻦ عاﻟم زیدی ناقد آرای امامیه در مسئله غیﺒﺖ در آن روزگار ابوزید عیسی بﻦ احمد
(د326 .ه) اسﺖ که شیخ صدوق در کمال الدين به کتاب االشهاد او با عنوان انتﻘادات متکلمی
زیدی ،و بدون تصریح به نام وی ،اشاره میکند .محور ایﻦ انتﻘادها ،حصر تعداد امامان در
دوازده تﻦ اسﺖ.

54

شیخ مفید (د413 .ه) کتابهای المسائل العشرة فى الغیبة ،مختصر فى الغیبة ،ﺟوابات
الفارقین فى الغیبة ،النص على الطلحى فى الغیبة و الجوابات فى خروج االمام المهدی را در
پاسخگویی به ایﻦگونه شﺒهات نوشﺖ.

55

تعامل فقهی زیدیه و امامیه
اهمیﺖ زیدیان کوﻓه در تکو یﻦ و شکلگیری مﺬهﺐ زیدیه را میتوان با تأملی اﺟماﻟی بر کالم و
مﺬهﺐ آنان دریاﻓﺖ .سلف نخسﺖ زیدیه در کوﻓه ،محدﺛان زیدی ناموری چون ابواﻟجاورد زیاد
بﻦ منﺬر (د122 .ه) ،در تدو یﻦ آرای ﻓﻘهی زیدیه با نگارش مجموعههای حدیثی ﻓعاﻟیﺖ خود را

آغاز کردند 56.اقامﺖ برخی از سادات زیدی در کوﻓه چون احمد بﻦ عیسی بﻦ زید (د244 .ه)،

مرحله تدو یﻦ ﻓﻘه و حدیث زیدیه در کوﻓه وارد دور ﺟدیدی شد 54.شاگرد نامور احمد بﻦ عیسی

بﻦ زید ،ابوﺟعفر محمد بﻦ منصور بﻦ یز ید مرادی (د222.ه) با تدو یﻦ و تأﻟیف آﺛار بسیاری ،از
ﺟمله امالى احمد بﻦ عیسی بﻦ زید (د244 .ه) که خود مطاﻟﺐ ﻓراوانی بر آن اﻓزود ،اﺛری ﺟامع

 .54صدوق.133 ،
 .55نجاشی.332 ،
 .56رحمتی.1386 ،
 .54محلی.5/2 ،
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58

در ﻓﻘه و حدیث زیدیه گردآورد.
ّ
امامیه با برخی آﺛار حاکم ﺟشمی ،متکلم و مؤﻟف پرکار معتزﻟی و زیدی قرن پنجم
ّ
خراسان (و شهر بیهق) که در سال 717ه ،درگﺬشته ،آشنایی داشتهاند و یا حداقل از آنها نام

بردهاند 52،چنانکه میدانیم المراتب ابواﻟﻘاسم بستی ،اسماعیل بﻦ احمد (د720 .ه) که خود از
رﺟال و عاﻟمان برﺟسته زیدی و معتزﻟی ری و شمال ایران بود ،مورد بهرهبرداری ابﻦ شهرآشوب

(د588 .ه) و ابﻦ طاووس (د117 .ه) قرار گرﻓته اسﺖ؛ 63همچنیﻦ امالى ابوطاﻟﺐ هارونی (د.
772ه) از مراﺟع ابﻦ طاووس بوده اسﺖ.

61

به گفته انصاری «آﺛار و روایات زیدیان ﺟارودی ،یعنی ابواﻟجارود (د922 .ه) ،ابو خاﻟد
واسطی (د975 .ه) ،ابﻦ عﻘده (د332 .ه) و برخی دیگر ،همواره مورد بهره برداری امامیه بوده
اسﺖ ،خاصه که روایات ابواﻟجارود و حتی ابو خاﻟد با روایات امامی ممزوج بوده و اساسا در
ضمﻦ میراث امامیه تلﻘی میشده و ایﻦ روایات را در کنار روایات دیگر شیعیان کوﻓه بعدها ﺟزء
منابع ﻓﻘه و حدیث امامی تلﻘی کردند .ابﻦ عﻘده نیز به دﻟیل سعه رواییاش ،برای همه اصحاب
ّ
حدیث و اﺛر و از ﺟمله امامیه محل اعتنا بوده اسﺖ ،خصوصا که او خود ،راوی آﺛار (اصول و
مصنفات) بسیاری از رﺟال امامیه نیز بوده اسﺖ .زیدیه نیز چه در عراق و چه در ایران و سرانجام
در یمﻦ ،کم و بیﺶ با آﺛار امامیه آشنا بودهاند؛ در ایران (خراسان ،ری ،طﺒرستان و گیالن) و
عراق ،بیشتر و در یمﻦ ،کمتر .زیدیه یمﻦ ،به دﻟیل دوری از محاﻓل امامیه کمتر میتوانستند از
آﺛار امامیان مطلع شوند و یا بهره گیرند [؛ اما] در بﻐداد به دﻟیل وﺟود محاﻓل علمی مشترک میان
 .58ابواﻟفرج.191 ،
 .52ابﻦ شهر آشوب.23 ،
 .63انصاری قمی.3 ،
 .61ابﻦ طاووس.982 ،
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زیدیه و امامیه ،بهویژه بر سر درس استادان معتزﻟی و مناظرات حادی که میان پیروان ملل و
اصحاب نﻈر وﺟود داشﺖ ،امامیه و زیدیه  ...با توﻟیدات علمی یکدیگر آشنایی مییاﻓتند.
62
مجلﺲ صاحﺐ بﻦ ّعﺒاد (د385 .ه) در ری نیز حکم چنیﻦ چیزی [/محاﻓلی] را داشﺖ».
داد و ستد میراث حدیثی
به دﻟیل میراث مشترک حدیثی بود که در مجاﻟﺲ علمی بزرگان زیدی ،منﻘوالت راو یان امامی

خوانده و درباره شخصیﺖ آنان بحث و گفﺖ وگو میشد 63.زیدیان روایاتی را به نﻘل از محدﺛان
امامی ،مانند احمدبﻦ محمدبﻦ عیسی اشعری قمی (د .بی تا) و ابﻦ ابی عمیر(د214 .ه) ،در
منابع روایی خود ذکر کردهاند .عاﻟمان زیدی نه تنها با طیف معتدل امامیه ،بلکه با ﺟریان
غلوگرای امامیه نیز کم و بیﺶ مراوده علمی داشتند ،ازﺟمله ارتﺒاط ابﻦ عﻘده با خصیﺒی؛ اما

برخی از شخصیﺖها در داد و ستد 64علمی میان ایﻦ دو ﻓرقه ،سهم بیﺶتری داشتهاند.

یکی از ایﻦ اﻓراد ،محدث شهیر شیعه ،احمدبﻦ محمدبﻦ سعید ،معروف به ابﻦ عﻘده
ﺟارودی کوﻓی (د333 .ه) اسﺖ که اصحاب امامیه با وی حشر و نشر داشته و ضمﻦ اخﺬ
حدیث از او 65،وی را ستودهاند؛ 66و از طریق او احادیث ﻓراوانی در موضوعات گوناگون به منابع
روایی امامی راه یاﻓته اسﺖ 64.ﻓهرسﺖ نگاران امامی نیز از طریق ابﻦ عﻘده به بسیاری از تأﻟیفات

 .62انصاری قمی.1383 ،
 .63غضائری.133-22 ،
 .64ابﻦ حجر.242/2 ،
 .65طوسی424 ،؛ ابﻦ شهر آشوب.66 ،
 .66نجاشی.24 ،
 .64صدوق.464 ،523 ،233 ،164 ،
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امامیان نخستیﻦ دسﺖ پیدا کرده 68،از ﺟمله هارون بﻦ موسی تلعکﺒری (د385 .ه) ،محدث
برﺟسته امامیه ،یکی از حلﻘههای اتصال زیدیه و امامیه اسﺖ .او با ﻓراگیری حدیث نزد ابﻦ عﻘده

ﺟارودی و ابﻦ بﻘال زیدی ،ارتﺒاط علمی بیﻦ زیدیه و امامیه را حفظ کرد؛ 62همچنیﻦ ابواﻟمفضل
شیﺒانی (د387 .ه) ،راوی نام آور شیعه و شاگرد کلینی (د321 .ه) که منابع امامیه و زیدیه

مشحون از روایات اوسﺖ 43،نﻘﺶ مهمی در مراودات علمی آن دو ﻓرقه داشته اسﺖ.

محمدبﻦ علی بﻦ خلف اﻟعطار (د434 .ه) نیز از ﺟمله ایﻦ اﻓراد اسﺖ که روایات ﻓراوانی

از طریق وی در آﺛار حدیثی امامیه راه پیدا کرده اسﺖ 41.عالوه بر اینان ،روایات اﻓرادی چون

ناصر اطروش زیدی (د334 .ه) نیز کم و بیﺶ در منابع امامیان یاﻓﺖ میشود؛ 42از سوی دیگر،

منﻘوالت عاﻟمان امامی ،مانند شیخ صدوق(د381 .ه) و ابﻦ عﺒدک ﺟرﺟانی (د381 .ه) نیز در
مجامع زیدیان ورود پیدا کرده اسﺖ.

43

امامیان نیز ارتﺒاط علمی با زیدیان را اهمیﺖ میدادند؛ از ایﻦ روسﺖ که ابﻦ ﺟنید اسکاﻓی

(د381 .ه) در سفر به نیشابور به استماع حدیث از زیدیان توﺟه نشان داد 44و برخی از امامیان

در ایﻦ زمینه به شکل اﻓراطی سعی داشتند خود را به زیدیان نزدیک کنند .ابﻦ برنیه ،هﺒة اﻟله بﻦ
احمد( ،د .پﺲ از433ه) ،عاﻟم امامیه و نواده دختری نایﺐ دوم (ابوﺟعفر محمد بﻦ سعید
 .68طوسی.123-24 ،
 .62همو.733-732 ،
 .43همو.23/90 ،
 .41صدوق.987 ،
 .42صدوق17 ،؛ ابﻦ شهرآشوب.227 ،
 .43هارونی.22-82 ،
 .44طوسی.263-252 ،
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عمری) ،به سﺒﺐ معاشرتﺶ با ابوحسیﻦ شیﺒه علوی زیدی (د411 .ه) کتابی برای وی تأﻟیف کرد
و در ایﻦ کتاب با استدالل به حدیثی و با احتساب زیدبﻦ علی ،تعداد امامان را سیزده تﻦ
برشمرد.

45

دوره تأثیرگذاری راویان و روایات زیدیه بر حدیث امامیه
از سده چهارم به بعد ﻓاصله منابع شیعه امامی و شیعه زیدی کامال مشخص و بارز میشود و
بهنﻈر میرسد در ایﻦ دوره هر دو گروه میکوشند از مجاﻟﺲ و نوشتههای هم ﻓاصله بگیرند .تنها
استثناء در امامیه صدوق اسﺖ که به مشایخ علوی ـ زیدی رویکرد مثﺒﺖ داشته و احادیث
بسیاری از اینان ﻓرا گرﻓته و به منابع امامیه منتﻘل کرده اسﺖ .بسیاری از ایﻦ مشایخ ناشناساند و
تنها بهعنوان «شیخ یا استاد صدوق» شناخته میشوند .صدوق خود نیز به زیدیه نگاه مثﺒﺖ داشته
و روایات آنها را نﻘل کرده روایات ستایﺶ آمیز ﻓراوانی درباره زید ،بهویژه در عیون االخبار الرضا
علیه السالم آورده اسﺖ .او پﺲ از نﻘل روایتی که در آن امام رضا(ع) به عمویﺶ زید اشاره

کرده 46،هر خﺒری را که در منابع امامی درباره زید شده و غاﻟﺒا در مدح او اسﺖ ،نﻘل میکند.
همچنیﻦ او چون زیدیه باور داشته که زید بﻦ علی نگاشتههایی داشته که توسط عمرو بﻦ خاﻟد
واسطی (د .پﺲ از 142ه) به آنان رسیده اسﺖ .ایﻦ باور حکایﺖ از نوع سند دهی وی به کتاب
زید دارد.

44

سه اماﻟی امامی را میتوان نﻘطه اتصال دوباره حدیث زیدیه و امامیه دانسﺖ .مشایخ زیدی
 .45نجاشی.443 ،
 .46غضائری.124 ،
 .44صدوق.428 ،
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صدوق ،مفید برای طوسی حلﻘههای وصلکننده بودند 48.گرچه ایﻦ اماﻟیها به سﺒﺐ موضوع و
نوع شکلگیری ،منابع ﻓرعی حدیث امامیه بهشمار میآیند ،اما تأﺛیرات در خور توﺟهی در سند و
محتوای حدیث امامیه داشتهاند.
در میان محدﺛان امامی ،طوسی در دورتریﻦ نﻘطه نسﺒﺖ به زیدیه ایستاده اسﺖ .او ﺟز
االمالى که آن هم به سﺒﺐ منابعﺶ به چنیﻦ روایاتی در اﻓتاده ،در بﻘیه کتابها از راویان زیدی
دوری کرده و حتی در التهذيب و االستبصار نمونههای بسیاری از روایات زیدیه را به نﻘد کشیده

یا به سﺒﺐ زیدی بودن راوی وانهاده اسﺖ 42.او در تفسیرش نیز از روایات و مجموعه تفسیر

ابواﻟجارود دوری کرده و آنها را در میان اقوال ضعیف ﺟا داده اسﺖ .او حتی در کتابهای رﺟاﻟی
خود ،در قیاس با نجاشی ،از ابﻦ عﻘده و آراء رﺟاﻟی او کمتر تأﺛیر پﺬیرﻓته و به طور کلی با
شناسایی و یادآوری مﺬهﺐ راویان زیدی در الرجال خود رویکرد امامیتری (شاید به پیروی از

کشی) نسﺒﺖ به راویان زیدی دارد 83.بدیﻦ سﺒﺐ ایﻦ احتمال به ذهﻦ میرسد که نجاشی با تﺬکر
ندادن مﺬهﺐ راویان زید آنان را خودی و امامی پنداشته اسﺖ .شاید طوسی(د463 .ه) که خود
بنیانگﺬار اصلی منابع خاص امامی اسﺖ ،کوشیده ﻓاصله امامیه را از دیگر ﻓرق شیعی حفظ و
نمایان کند.
یک قرن پﺲ از روزگار طوسی رویکرد عاﻟمان امامی به منابع زیدی تﻐییر کرد .شیخ
منتجﺐ اﻟدیﻦ (د585 .ه) چندیﻦ استاد زیدی داشﺖ و چند زیدی معاصرش را معرﻓی میکند
که از باور زیدی باز گشتهاند .شیخ روایاتی را نیز با اسناد زیدی گزارش میکند .بهنﻈر میرسد او

 .48بﻐدادی.86/3 ،
 .42طوسی.123/2 ،
 .83طوسی.383 ،
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در راه نیای خود صدوق گام نهاده اسﺖ .ابﻦ شهر آشوب (د588 .ه) نیز از اهاﻟی مازندران ،یکی
از اصلیتریﻦ سرزمیﻦهای زیدیه ،بود که تا روزگار ابﻦ شهر آشوب هنوز عاﻟمان و منابع زیدی را
حفظ کرده بود .از ایﻦ رو ،میتوان علﺖ رخنه روایات زیدی در کتاب وی را توﺟیه کرد.

81

پﺲ از سده هشتم نویسندگان و محدﺛان امامی تنها به تکرار و گردآوری احادیث و منابع
پیشیﻦ پرداختند و هیچ تأﻟیف یا منﺒع ﺟدیدی به منابع حدیثی امامی راه نیاﻓﺖ تا روایات زیدی
هم از آن ﺟمله باشد .با ایﻦ همه باید گفﺖ تأﺛیر راویان زیدی بر حدیث امامیه در ایﻦ برههها
نﺒوده اسﺖ؛ بل که بیشتریﻦ تأﺛیر در سده دوم گﺬاشته شد که هنوز بیﻦ امامیه و زیدیه مرز چندانی
ایجاد نشده بود و از ایﻦ رو محدﺛان و مشایخ نخستیﻦ ،روایاتی را که راویان از امامان آنها نﻘل
میکردند ،میپﺬیرﻓتند .بنابرایﻦ حدیث زیدیه در ابتدا به امامیه نزدیک بود؛ اما پﺲ از آن منابع
ایﻦ دو مﺬهﺐ شیعه از یکدیگر دور شدند تا ایﻦکه در سده پنجم به حداکثر ﻓاصله از یکدیگر
رسیدند .پﺲ از آن در دورههایی مثل سده ششم و هفتم اندکی به هم نزدیک شدند و سپﺲ باز
ﻓاصله گرﻓتند.
حوزۀ تأثیرگذاری
روایات راویان زیدی در موضوعات و قلمروهای متفاوتی به منابع امامی راه یاﻓتهاند ،مانند تاریخ
قیام زید ،برخی اعتﻘادات مشترک زیدیه و امامیه ،روایات ﻓﻘهی ،برخی تفاسیر امامی ،روایات
اخالقی و نیز منابع رﺟاﻟی امامی از ایﻦ روایات متأﺛرند؛ اما به نﻈر میرسد مهمتریﻦ حوزهای که
از روایات زیدی تأﺛیر پﺬیرﻓته و نیاز به توﺟه دارد ،ﻓﻘه امامیه باشد.
راویان زیدی اگر چه گروهی از شیعیان بودهاند ،اما به سﺒﺐ نزدیکی بیشتر با اهل سنﺖ
 .81ﻓرﺟامی.513 ،
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اعتﻘادات و احکامی را از محدﺛان و ﻓﻘهای آنان پﺬیرﻓته و در روایات خود آوردهاند و امامیه نیز
اخﺒار و کتابهای ایﻦ راویان را به سﺒﺐ هم عصر بودنشان با امام صادق(ع) و نﻘل از ایﻦ امام
بازگو کردها ند .با ایﻦ حال شماری از ایﻦ اخﺒار به سﺒﺐ ضعف راوی یا به دﻟیل رعایﺖ تﻘیه در
تعارض و تﻘابل با اخﺒار امامیهاند .طوسی در شناسایی روایات برخاسته از شرایط تﻘیه کوشیده و
توﺟه به مﺬهﺐ راوی را سرﻟوحه بررسیهای خود قرار داده؛ از ایﻦ رو روایات تﻘیهای بیشتر قابل

شناساییاند .بیشتر ایﻦ روایات در موضوع آداب دﻓﻦ میﺖ و قوانیﻦ ارث اسﺖ 82.در مﻘابل،

دالﻟﺖ روایاتی که شاذ و درخور تأویلاند ،پنهان ماندهاند ،از ﺟمله شمار بسیاری از اخﺒار شاذ
راویان زیدی در کنار اخﺒار شاذ راویان دیگر قرار گرﻓته و میتوانند در انتخاب دو روایﺖ
متعارض نﻘﺶ شاهد و مؤید داشته باشند.

83

از ایﻦ نمونهها به خوبی بر میآید که چگونه روایات شاذ راویان زیدی که گاهی طوسی آنها
را برای ﺟمع با اخﺒار دیگر تأویل و تفسیر و مﻘید به حاﻟﺖ خاص میکند ،در مواردی خود سﺒﺐ
به تأویل رﻓتﻦ دالﻟﺖ برخی روایات امامی میشوند .پﺲ کثرت روایات در موضوعی خاص به
تنهایی نمیتواند سﺒﺐ حجیﺖ دالﻟﺖ باشد؛ زیرا منابع روایی امامی انﺒاشته از روایات راویان
زیدی ،ﻓطحی ،واقفی و اهل سنﺖ اسﺖ و بازبینی و ﺟدا کردن آنها ،بهویژه در مواردی که با
یکدیگر همخوانی و تواﻓق دارند و مﻘابل روایات کم شمار امامیه قرار میگیرند ،ضروری اسﺖ.
یکی از راههای درسﺖ بازبینی و بررسی ایﻦ روایات ریشهیابی مﺬهﺒی و اعتﻘادی راویان اخﺒار و
توﺟه به ﺟریانهایی اسﺖ که موﺟﺐ ورود اخﺒار گروههای مختلف شیعی در منابع روایی امامی

 .82طوسی.142/3 ،
 .83همو.318/4 ،
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شده اسﺖ.

84

برای اطالع از تأﺛیر زیدیه بر دانﺶ رﺟال امامیه میتوان به بررسی ابﻦ عﻘده که شخصیﺖ
برﺟسته و متﺒحری در ایﻦ علم و بسیار نزدیک به محاﻓل امامی بوده ،بسنده کرد .ابﻦ عﻘده در
انتﻘال کتابهای شیعیان کوﻓه به منابع ﻓهرسﺖنگاری امامی و نیز تأﺛیر بر توﺛیق و تضعیف
راویان در رﺟال امامیه اﺛر گﺬاشته که دو تﻦ ازیﻦ مفسران یعنی ابواﻟجارود (د122 .ه) 85و

حصیﻦ بﻦ مخارق (د132 .ه) 86به قطع زیدیاند .به نﻈر میرسد حجیﺖ دادن به توﺛیقها و
تضعیف های رﺟاﻟی غیر امامی نزد رﺟال شناسان متﻘدم رایج بوده که برخالف مﺒانی رﺟاﻟی
معاصران اسﺖ.
علمای امامیه و ابن عقده
ابﻦ عﻘده ،در مجموع ،مورد تأیید و تکریم دانشمندان و دسﺖاندرکاران دانﺶ و رﺟال و حدیث
شیعه اسﺖ و «ارزش آﺛار وی را به اندازه تأﻟیفات دیگر دانشمندان شیعه میدانند» 84.نعمانی (د.

310ه) نیز در اوائل کتاب الغیبة ،در اشاره به ابﻦ عﻘده (د332 .ه) مینویسد« :ایﻦ مرد از
کسانی اسﺖ که در وﺛاقﺖ و آگاهی او به حدیث و رﺟال _که از وی نﻘل شده و به ما رسیده
اسﺖ_ نتوان خدشهای وارد کرد».

88

شیخ طوسی (د463 .ه) درباره ابﻦ عﻘده مینویسد :تمام کتابهای اصحاب ما را روایﺖ
 .84ﻓرﺟامی.442-443،
 .85نجاشی143 ،؛ طوسی.131 ،
 .86طوسی.111 ،
 .84ﺟمعی از نویسندگان.253/1 ،
 .88شوشتری.633/1 ،
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کرده و برای آنان _در قاﻟﺐ ّ
مصنفاتی_ تأﻟیف نموده و اصوﻟشان _اصلهای حدیثی آنان_ را ذکر
85

کرده اسﺖ؛ او از حاﻓﻈان بود.

همو در کتاب الفهرست مینویسد« :شأن وی _ابﻦ عﻘده_ در وﺛاقﺖ ،بزرگی قدر و
عﻈمﺖ حفظ ،مشهورتر از آن اسﺖ که محتاج ذکر باشد».

82

نجاشی (د453 .ه) رﺟاﻟی نامدار شیعه هم درباره او مینویسد« :ایﻦ مرد در میان اهل
حدیث ،بزرگ قدر و مشهور به حفظ اسﺖ و درباره عﻈمﺖ و حفظ او حکایات ،مختلفاند.
اصحاب ما به سﺒﺐ معاشرت و مشارکﺖ وی با آنان و نیز منزﻟﺖ عﻈیم و وﺛاقﺖ و امانتﺶ ،از او
نام بردهاند».

23

اﻓزون بر اینها ،محدﺛانی از ﻓرق مختلف از زیدی و امامی و سنی از ابﻦ عﻘده روایﺖ

کردهاند .ﻓهرستی از راویان وی را خطیﺐ بﻐدادی (د463 .ه) و ذهﺒی (د448 .ه) آوردهاند 21.در
میان اﻓرادی که از ابﻦعﻘده روایﺖ کردهاند محدﺛان مشهوری دیده میشوند ،نﻈیر کلینی (د.
ّ
322ه) ،ابوغاﻟﺐ زراری (د368 .ه) ،ابﻦ ﺟعابی (د355 .ه) ،هارون بﻦ موسی تلعکﺒری (د.
385ه) ،ابﻦ ابی زینﺐ نعمانی (د363 .ه) ،ابواﻟفرج اصفهانی (د356 .ه) ،ابواﻟحسﻦ دارقطنی
(د385 .ه) ،ابواﻟﻘاسم طﺒرانی (د363 .ه) ،ابﻦ عدی ﺟرﺟانی (د365 .ه) و ابو حفص بﻦ

شاهیﻦ (د385 .ه) 22.ابﻦ عﻘده ،خود به عنوان یک رﺟاﻟی بیﻦ امامیه مطرح بوده و به ﺟرح و
تعدیل او در کتﺐ رﺟاﻟی ایشان اعتنا میشود 23.وی در بیﻦ امامیه مﻘﺒوﻟیﺖ عام داشته و بخﺶ

 .82طوسی.28 ،
 .23نجاشی.24 ،
 .21خطیﺐ.22-12/5 ،
 .22کلینی.4/5 ،
 .23ابﻦ داوود.45 ،
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عمدهای از اصول شیعه را روایﺖ کرده اسﺖ 24.حدیث او به وﻓور در کتﺐ اربعه وارد شده اسﺖ.
از قدمای امامیه ،نعمانی 25،شیخ طوسی 26و نجاشی 24بر وﺛوق وی تأکید داشتهاند ،وﻟی در
قرون بعد عالمه حلی 28و ابﻦ داوود حلی 22ظاهرا تنها به ﺟهﺖ امامی نﺒودن ،وی را در عداد

ضعفا آوردهاند.
نتیجه
روابط علمی میان دو گرایﺶ عمده شیعه ،یعنی امامیه و زیدیه ،از همان آغاز شکلگیری ایﻦ دو
گرایﺶ وﺟود داشته اسﺖ .گرچه در کوﻓه رﺟال شیعه در گرایﺶهای مختلفی دستهبندی
میشدند ،اما در قرن دوم هجری با وﺟود نزاعهای حاد میان زیدیه و امامیه ،شاهد یک داد و
ستد علمی ﻓرهنگی میان ایﻦ دو ﻓرقهایم که بهویژه در حدیث شیعی خود را نشان میدهد .پﺲ از
آغاز غیﺒﺖ صﻐرا زمینه اﺟتماعی برای نزدیکی دو ﻓرقه و یا دسﺖکم کاهﺶ شدن نزاعها میان
آنان ایجاد شد؛ چرا که در غیﺒﺖ امام طﺒعا حساسیﺖ امامیه نسﺒﺖ به دعاوی امامﺖ از سوی
رهﺒران زیدی کمتر شد .در عیﻦ حال میبینیم که ﺟدا از کوﻓه (عراق) ،در بخﺶهایی از ایران و
از همه مهمتر در ری ،به دﻟیل همسایگی زیدیه و امامیه ،شیوههای ﺟدﻟی و کالمی برخاسته از
منﻈر معتزﻟی مجال برای بحثهای نﻈری در باب امامﺖ را بیﺶتر کرد و بهویژه مسئله غیﺒﺖ
 .24طوسی.442 ،
 .25نعمانی.14 ،
 .26طوسی28 ،
 .24نجاشی.24 ،
 .28عالمه حلی.233 ،
 .22ابﻦ داوود.422 ،
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امام عصر(ع) ،نﻘطه عطف بحثهای زیدیه و امامیه با یکدیگر بود؛ بهعنوان نمونه عمده کوشﺶ
ّ
متکلم برﺟسته امامی ،ابوﺟعفر محمد بﻦ عﺒداﻟرحمان ابﻦ قﺒه رازی که اینک به دسﺖ ما رسیده
اسﺖ ،چاﻟﺶ او با یکی از متفکران زیدی معاصر و همشهری او در ری اسﺖ .با ایﻦ همه ،به
دﻟیل قرابﺖ ﻓکری و مﺬهﺒی امامیه و زیدیه در مﺒاحث امامﺖ و همچنیﻦ مسائل کالمی و
اعتﻘادی (خاصه در باب توحید و عدل) و تأﺛیرپﺬیری هر دو گرایﺶ از اندیشههای معتزﻟی،
روابط و داد و ستد ﻓرهنگی میان امامیه و زیدیه در طول تاریخ ،بهویژه در عصر نزدیکی
ﺟﻐراﻓیایی پیروان ایﻦ دو مﺬهﺐ (در کوﻓه ،بﻐداد ،خراسان و ری) در مجاﻟﺲ درس یکدیگر
حاضر میشدند و علمای هر مﺬهﺐ ،از محصوالت ﻓکری و کالمی و ﻓﻘهی و حدیثی مﺬهﺐ
مﻘابل ،بهره میبردهاند .بدیﻦ ترتیﺐ ،روایات راویان زیدی به منابع امامی راه یاﻓته و برخی
اعتﻘادات مشترک زیدیه و امامیه ،روایات ﻓﻘهی ،برخی تفاسیر امامی ،روایات اخالقی و نیز منابع
رﺟاﻟی امامی از ایﻦ روایات متأﺛرند؛ اما بهنﻈر میرسد مهمتریﻦ حوزهای که از روایات زیدی
تأﺛیر پﺬیرﻓته و نیاز به توﺟه دارد ،ﻓﻘه امامیه باشد.
کتابشناسی
ابﻦ ﺟوزی ،عﺒداﻟرحمﻦبﻦعلی ،المنتﻈم ،تحﻘیق محمد عﺒداﻟﻘادر عطا و مصطفی عﺒداﻟﻘادرعطا ،بیروت،
داراﻟﻜتﺐ اﻟعلمیه1412 ،ه.
ابﻦ حجر ،احمدبﻦعلی ،تهذيب التهذيب ،دار صادر ،بیروت ،مؤسسه االعلمی1325 ،ه.
ابﻦ داوود حلی ،الرجال ،به کوشﺶ ﺟالل اﻟدیﻦ محدث ،تهران ،موسسه انتشارات و چاپ9372 ،ش.
ابﻦ مرتضی ،امام احمد بﻦ یحیی ،البحر الزخار ،صنعا ،داراﻟحکمة اﻟیمانیة1432 ،ه.
ابﻦ شهرآشوب مازندرانی ،محمدبﻦ علی ،معالم العلماء ،نجف اشرف ،منشورات اﻟمطﺒعه اﻟحیدریه،
9380ش.
ابﻦ ندیم ،محمد اسحاق ،الفهرست ،ترﺟمه محمدرضا تجدد ،تهران ،اساطیر1381 ،ش.
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اﻟهامی ،داود ،سیری در تاريخ تشیع ،قم ،مکتﺐ اسالم9375 ،ش.
اشعری قمی ،سعد بﻦ عﺒداﷲ ابی خلف ،المقاالت و الفرق ،تصحیح و تعلیق محمدﺟواد مشﻜور ،تهران،
مرﻛز انتشارت علمی و ﻓرهنگی1361 ،ش.
امیﻦ ،محسﻦ ،أعیان الشیعه (دايرة المعارف شیعه) ،محﻘق حسﻦ امیﻦ ترﺟمه کمال موسوی ،تهران،
کتابفروشی اسالمیه1345 ،ش.
انوری ،حسﻦ ،فرهنگ بزرگ سخن 3 ،ﺟلد ،تهران1831 ،ش.
انصاری قمی ،حسﻦ« ،زیدیه و منابع مکتوب امامیه» ،مجله علوم حديث ،تابستان1383 ،ش.
همو« ،ابواﻟﻘاسم بستی و کتاب اﻟمراتﺐ» ،کتاب ماه دين ،سال چهارم1342 ،ش.
بستی ،اسماعیلبﻦاحمد ،البحث عن ادلة التكفیر و التفسیق ،تحﻘیق زابینه اشمیتکه و مادﻟونﮓ ،تهران ،مرﻛز
نشر دانشگاهی1382 ،ش.
بﻐدادی ،عﺒداﻟﻘاهربﻦطاهر ،الفرق بین الفرق(تاريخ مذاهب اسالم) ،ترﺟمه محمد ﺟوتد مشکور ،تهران،
اشراقی1388 ،ش.
توحیدی نیا ،روح اﻟله و نعمﺖ اﻟله صفری ﻓروشانی« ،بررسی تحلیلی تاریخ نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن
پنجم ه» ،تاريخ اسالم ،شماره 1324 ،4ش.
ﺟمعی از نویسندگان ،دايرةالمعارف تشیع ،چاپ دوم ،تهران ،کتابفروشی اسالمی1362 ،ش.
ﺟعفری ،سید حسﻦ محمد ،تشیع در مسیر تاريخ ،تهران ،دﻓتر نشر ﻓرهنﮓ اسالمی9317 ،ش.
حلی ،حسﻦ ،خالصة االقوال فى معرفة الرجال ،مشهد ،آستان قدس رضوی9389 ،ش.
خطیﺐ ،احمدبﻦعلی ،تارﻳخ بغداد ،تحﻘیق مصطفی عﺒداﻟﻘادر عطا ،بیروت ،داراﻟﻜتﺐ اﻟعلمیه1414 ،ه.
ذهﺒی ،محمدبناحمد ،سیر االعالم النبالء ،تحﻘیق شعیﺐ االرنووط ،بیروت ،مؤسسه اﻟرساﻟه1413 ،ه.
ربانی گلپایگانی ،علی ،فرق و مذاهب کالمى ،بیروت ،مرکز ﺟهانی علوم اسالمی1322 ،ش.
رحمتی ،محمدکاظم« ،روابط زیدیه و امامیه با تکیه بر کتاب اﻟمحیط باصول االمامة» ،سايت تخصصى
تاريخ ايران و اسالم 8 ،بهمﻦ1386 ،ش.
شوشتری ،محمدتﻘی ،قاموس الرجال ،قم ،دﻓتر انتشارات اسالمی1413 ،ه.
شهرستانی ،ابواﻟفتح محمدبﻦ عﺒداﻟکریم ،توضیح الملل (ترجمه کتاب الملل و النحل) ،ترﺟمه مصطفی
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خاﻟﻘداد هاشمی ،سیدمحمدرضا ﺟالﻟی نائینی ،تهران ،اقﺒال1358 ،ش.
صدوق ،محمد بﻦ علی ،الخصال ،به کوشﺶ علی اکﺒر اقﺒاﻟی ،ﺟماعة اﻟمدرسیﻦ ﻓی اﻟحوزة اﻟعلمیة ،قم.
همو ،ﻛمال الدﻳن و تمام النعمه ،تحﻘیق علی اﻛﺒر غفاری ،قم ،مؤسسه نشراسالمی1435 ،ه.
صفری ﻓروشانی ،نعمﺖ اﻟله و روح اﻟله توحیدی« ،تعامالت ﻓکری -ﻓرهنگی زیدیه و امامیه در عصر
صادقیﻦ(ع)» ،تاريخ و تمدن اسالمى ،شماره 1323 ،48-12 ،2ش.
همو و زهرا بختیاری« ،تعامل امام رضا(ع) با زیدیه» ،تاريخ اسالم ،شماره 1321 ،53ش.
طوسی ،محمدبﻦ حسﻦ ،االستبصار ،تحﻘیق سید حسﻦ خراسانی ،چاپ چهارم ،قم ،داراﻟکتﺐ االسالمیه،
1363ش.
همو ،تهذﻳب االحﻜام ،تحﻘیق سید خرسان ،تهران ،داراﻟﻜتﺐ االسالمیه1364 ،ش.
همو ،اختیار معرفة الرجال ،تحﻘیق مهدی رﺟایی ،قم ،مؤسسه االبیﺖ1434 ،ه.
همو ،رجال الطوسى ،تحﻘیق ﺟواد ّقیومی اصفهانی ،قم ،مؤسسة اﻟنشر اإلسالمی1415 ،ه.
همو ،فهرست کتب الشیعة و اصولهم ،قم ،مکتﺒة اﻟمحﻘق اﻟطﺒاطﺒایی1423 ،ه.
همو ،فهرست ،تحﻘیق ﺟواد قیومی ،قم ،نشر اﻟفﻘاهه1414 ،ه.
عمرﺟی ،احمد شوقی ،الحیاة السیاسیة و الفكرية للزيدية فى المشرق االسالمى ،قاهرة ،مکتﺒه مدبوﻟی،
1423ه.
غالمعلی ،مهدی« ،بﻦمایههای غیﺒﺖ امام عصر(عج) در روایات» ،علوم حديث ،شماره1388 ،53ش.
غالمی ،ﻓتاح ،تعامالت زيديه و امامیه و نقش آن در پیشبرد کالم شیعى ،ﻓارس نیوز1385 ،ش.
غضائری ،حسیﻦ بﻦ عﺒداﻟله ،تﻜملة رسالة ابىﻏالب ،مطﺒعه ربانی1322 ،ه.
ﻓرﺟامی ،اعﻈم ،زيديه و حديث امامیه ،قم ،داراﻟحدیث1324 ،ش.
کلینی ،محمدبﻦ یعﻘوب ،االصول فى الكافى ،ترﺟمه سید ﺟواد مصطفوی ،قم ،کتابفروشی علمیه اسالمیه،
9311ش.
کلینی ،محمد ،الكافى ،به کوشﺶ علی اکﺒر غفاری ،تهران ،داراﻟکتﺐ االسالمیه1434 ،ه.
مادﻟونﮓ ،ویلفرد ،امام قاسم بن ابراهیم و اعتقادات زيديه ،برﻟیﻦ1265 ،م.
محلی ،حمید بﻦ احمد ،الحدائق الوردﻳه ،تحﻘیق مرتضی اﻟمحطوری ،صنعا ،مﻜتﺒه بدر1423 ،ه.
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مدرسی طﺒاطﺒائی ،سیدحسیﻦ ،مقدمهای بر فقه شیعه ،ترﺟمه محمد آصف ﻓکرت ،مشهد ،بنیاد پژوهﺶهای
اسالمی1368 ،ش.
مطهری ،مرتضی ،شش مقاله ،انتشارات صدرا ،هفدهم ،قم1838 ،ش.
نجاشی ،احمدبﻦعلی ،رجال النجاشى ،تحﻘیق شﺒیری زنجانی ،قم ،مؤسسه اﻟنشر االسالمی1344 ،ش.
نعمانی ،محمد ،الغیبة ،تهران ،داراﻟکتﺐ االسالمیه1384 ،ش.
نوبختی ،حسﻦ بﻦ موسی ،فرق الشیعه ،ترﺟمه محمدﺟواد مشکور ،تهران ،وزارت ﻓرهنﮓ و آموزش عاﻟی،
علمی و ﻓرهنگی1362 ،ش.
هارونی ،یححی بﻦ حسیﻦ ،االفاده ،تحﻘیق محمدﻛاظم رحمتی ،تهران ،میراث مﻜتوب1384 ،ش.

