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در گذشته حوزههای حدیثی بسیاری توسه جریهانههای حهدیثی شهکل گرفتههانهد کهه بهه ویهژه در
پن سده نخست هجری ،در استوارسازی بنیانهای حهدیی نقهش بسهیار مهمهی داشهتهانهد .لهذا
شناخت و بررسی هر ی از ایهن حهوزههها ،عهالوه بهر ایهنکهه روشهن کننهده بخشهی از تهاریخ حهدیی
است ،در بازشناسی محدثان هر منطقه و دستاوردهای آنها نیز مهؤثر اسهت .در ایهن میهان ،یکهی از
یادکرد آن در پژوهشهای معاصر مهفهول مانهده ،حهوزه حهدیثی طبرسهتان اسهت کهه
حوزههایی که
ِ
موجودیت خود را از قرون نخست هجری تها دوره میانهه و متههخر بها دو رویکهرد شهیعه و سهنی حفه
کههرد .ایههن پههژوهش  -کههه بههه شههیوه توصههیفی و تحلیلههی سههامان یافتههه  -بههه بررسههی و شههناخت حههوزه
حههدیثی ریدیههه در طبرسههتان مههیپههردازد .نتههای تحقیههق نشههان مههیدهههد کههه حههوزه حههدیثی ریدیههه در
طبرسههتان در طلیعههه قههرن چهههارم هجههری پایهههگههذاری شههد و محههدثان بههزرگ ایههن مههذهب بهها برپههایی
مجههالس حههدیی و کوشههش بههرای آمههوزش حههدیی ،سههفر بههه پایتخههتهههای مهههم دینههی و دیههدار بهها
مشههایخ بههزرگ حههدیی و آشههنایی بهها دیههدگاههههای گونههاگون و تهههلی کتههابهههای حههدیثی ،حههوزه
حدیثی ریدیه طبرستان را رونق بخشیدند.
کلیدواژهها :حوزههای حدیثی ،حوزه حدیثی طبرستان ،ریدیه

طبرسههتان بهها قههدمتی کهههن ،ناحیهههای در قسههمت شههمالی ایههران اسههت کههه اکنههون مازنههدران

نامیههده مههیشههود .بههر اسههاس اطالعههات جهرافیههایی ،طبرسههتان منطقههه وسههیعی میههان جرجههان و
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دیلمان بود و تمیشه ،نکا ،ساری ،فریم ،لفور ،مامطیر،آمل ،کالر ،الرز ،رویان ،ناتل و چهالوس از

شهههرهای مهههم آن بههود .شهههر تمیشههه کههه در مههرز جرجههان قههرار داشههت ،دورتههرین بخههش از نههواحی
ر بههی طبرسههتان بههود و آخههرین منطقههه طبرسههتان از جانههب شههرقی محسههوب مههیشههد 1.آنچههه

آ گههاهیهههای تههاریخی و جهرافیههایی بههدان صههراحت دارد ،جرجههان منطقهههای مسههتقل و جههدا از

طبرستان بوده است .در کتاب کهن جهرافیایی حدود العالم ،طبرستان از شرق به تمیشه و از
ُ
ههرب بههه چههالوس منتهههی مههیشههود 2.ابههن خردادبههه نیههز در اثههر تهاریخی خههود در معرفههی شهههرهای
طبرستان ،نامی از جرجان به میان نمیآورد 3و در حقیقهت «اهمیهت راهبهردی جرجهان سهبب

شههده بههود تهها هههر ی ه

از حاکمههان طبرسههتان و خراسههان درصههدد تسههل بههر آن باشههند .در واقههع

وابستگی جرجان به خراسان و طبرستان تحت تهثیر مالحظات سیاسی بهود نهه جهرافیهایی».
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اهمیت مطلب از آن روست که زمانی که از حهوزه حهدیثی طبرسهتان نهام بهرده مهیشهود ،حهدود

جهرافیایی آن مشخص باشد.

آشنایی اولیه طبرستانیها با حدیی ،با ورود رسمی اسالم بهه طبرسهتان ،یعنهی اواسه قهرن

دوم هجههری و انههدکی قبههل از آن بهها ورود نماینههدگان ائمههه بههه طبرسههتان ،ماننههد محمههد بههن ر یههد

طبری ،صورت گرفت 5،ولی فعالیتهای حدییپژوهی بهه صهورت متمرکهز در اواخهر قهرن سهوم

هجری آ از شد و قهرنههای چههارم و پهنجم هجهری نقطهه عطه
رونق معارف اسالمی در طبرستان بوده است.

و اوج سهنت حهدییپژوههی و

نگاهی به معیارههایی کهه بهه تهازگی بهرای حهوزه حهدیثی نهام بهردهانهد 6،معلهوم مهیکنهد کهه در

طبرسههتان یکههی از حههوزههههای فعههال و پررونههق حههدیثی دایههر بههوده اسههت کههه مههیتههوان آن را معلههول
عههواملی همچههون علههم دوسههتی طبرسههتانیههها و امیههران آن و مناسههب بههودن وضههعیت فرهنگههی و
اجتماعی جامعه به نفع فعالیتهای حدیثی دانست.

مراکز علمهی طبرسهتان از همهان ابتهدا بها دو رویکهرد شهیعه و اههل سهنت مواجهه شهد .ایهن دو

رویکههرد ،دو حههوزه متفههاوت حههدیثی را پدیههد آورد کههه هههر کههدام نقههش مهمههی در گسههترش و رشههد
 .1حدود العالم ،ص۱۴۴؛ المسالک و الممالک ،ص.۹۹
 . 2حدود العالم ،ص.۱۴۴

 . 3المسالک و الممالک ،ص.۹۹

 . 4تسنن در طبرستان تا سده هفت هجرى ،ص.۴۹-۴۸
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 . 5رجال الطوسی ،ص.۳۶۵

 . 6حوزهها و مکاتب حدیثی ،ص.۳۷

سکونت خود ،همگهام بها حرکهت و جنهبش علمهی جههان اسهالم بها تهسهیس مهدارس اسهالمی و
پههرورش عالمههان و محههدثان ،بههه فعالیههتهههای علمههی و حههدیثی پرداختنههد و طبرسههتان را بههه
حههوزهای مطلههوب بههرای آمههوزشهههای حههدیثی تبههدیل کردنههد؛ بههه گونهههای کههه تهها مههدتههها محههل
تجمههع علمهها و پههذیرای طههالب و دانشههجویان از شهههرهای مختل ه

جهههان اسههالم شههد .شههیخ
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دانش حدیی ایفا کردنهد .شهیعیان طبرسهتان بها دو شهاخه امامیهه و ریدیهه ،از ابتهدای حضهور و

منتجب الدین (م بعد از ۵۸۵ق) با آنکه در لسان رجالیان به فردی قلیل السفر معهروف اسهت

و قصههد داشههته کههه تنههها بههه پایتخههتهههای مهههم دینههی آن عصههر وارد شههود ،در کنههار حههوزههههای
اصفهان ،بهداد ،حله ،خوارزم و قزوین ،در طبرستان نیز حاضر مهیشهود و ضهمن شهاگردی نهزد

علما و مشایخ این سرزمین ،از بسیاری از آنها اجازه نقل روایت دریافت میکند.

1

به دلیل اهمیت و گستردگی فعالیتههای ههر دو گهروه شهیعه در طبرسهتان ،در ایهن پهژوهش

فعالیههتهههای حههدیثی مههذهب ریدیههه بهها بررسههی پرسههشهههایی در زمینههه شههکلگیههری و پیههدایش
حوزه حهدیثی ریدیهه ،محهدثان بنهام ایهن مهذهب ،جلسهات حهدیثی آنهان و تهلیفهات آنهان مهورد

پژوهش قرار گرفته است.
زیدیه در طبرستان

ویژگههیهههای محیطههی و فرهنگههی شهههرهای شههمالی ایههران راه ورود گروهههی را بههه ایههن سههرزمین
ً
گشود که علویان نام داشتند .این مهاجران عموما از ریدیه بودند که از تعلیمهات ر یهد بهن علهی

و دیگههر رهبههران ایههن نهضههت پیههروی مههیکردنههد .اوج مهههاجرت ر یههدیان پههس از قیههام یحیههی بههن
عب ههداق در س ههال  ۱۶۹هج ههری و مه ههاجرت او و همراناه ههانش ب ههه ای ههن منطق ههه ب ههود 2.محقق ههان

مهاجرت او را نقطه عطفی در انتقال دعوت ریدیه به شرق خالفت عباسی دانستهاند.

3

مهههاجران علههوی دولههتهههایی را در سههرزمینهههای شههمالی بههه وجههود آوردنههد .در طبرسههتان

حکومت قدرتمند علویان در سال  ۲۵۰هجری توس حسن بن ر یهد ،ملقهب بهه داعهی کبیهر در

شهههر آمههل تشههکیل شههد .داعههی کبیههر بهها کم ه

مبلهههان مههذهب خههود ،توانسههت تحههول مههذهبی

گستردهای به وجود آورد؛ به گونهای که شهر آمهل  -کهه تها آن زمهان مسهلمانانش مهالکی بودنهد -

 . 1اعیان الشیعه ،ج ،۲ص.۱۸۹

 . 2البدء و التاریخ ،ج ،۶ص.۱۰۰

 . 3علویان طبرستان ،آغازگر حکومت شیعی در ایران ،ص.۵۶
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به شهری شیعی و ریدی شناخته شد .یکهی از اقهدامات فرهنگهی داعهی کبیهر برگردانهدن تعبیهر

« ّ
حی علی خیر العمل» به اذان بود.

1

این سلسله بهیش از صهد سهال توانسهت موجودیهت خهود را حفه کنهد و رهبرانهی بها مهذهب

ریدیه آن را هدایت کنند .ابوالفتح حکیمیان در کتاب علویان طبرستان اسهامی رهبهران ریدیهه

در طبرستان را به ترتیب تاریخی آورده است.

2

شکلگیری حوزه حدیثی زیدیه در طبرستان

جامعه ریدی در فاصله قرن سوم تا ششم هجری شاهد حضور جدی علمای ریدی بود کهه

متهثر از شخصیتهای برجسته ریدی بهوده و در حهوزهههای مختله

علمهی درخشهیدند و آثهار

فراوانههی را پدیههد آوردنههد .یکههی از زمینههههههایی کههه ریدیههه در آن فعالیههت داشههت ،حههوزه حههدیی و
علوم آن بود که کهنترین اثر آن با عنهوان مسند اإلمام زیاد شهناخته مهیشهود .در میهان علو یهان

ر یههدی کههه بههه طبرسههتان مهههاجرت کههرده بودنههد نیههز مجاهههدانی وجههود داشههتند کههه از دانههشهههای
دینی بیبهره نبودند و از این لحها توانسهتند بهه امهر آمهوزش علهوم دینهی بمردازنهد .گهزارشههای
تاریخی از برپایی جلسات پررونهق و متعهدد محهدثان ر یهدی و راوی متهون شهیعی در اواخهر قهرن

سوم و اوایل قرن چهارم هجری حکایت میکند .بر پایه این اطالعات ،این جلسهات در برخهی
شهرها مانند آمل بسیار گسترده و منظم بر پا بود.

البت هه در ابتههدا ایههن فعالیههتههها چنههدان سههاماندهههی نشههده بودنههد ،ولههی بهها تهسههیس مدرسههه

ناصهههریه در شههههر آمهههل در ابتهههدای قهههرن چههههارم هجهههری ،حهههوزه علمهههی ریدیهههه پایههههگهههذاری و

پژوهشهای حدیثی آ هاز شهد .از آن پهس ،محهدثان ر یهدی ر یهادی در طبرسهتان بهه امهر حهدیی
اشههتهال یافتنههد .آنههها بهها سههفرهای علمههی و دیههدار بهها مشههایخ حههدیثی و اسههتفاده از اطالعههات و

دانشهای آنان ،شاگردانی تربیت کرده و آثار متنوع حدیثی نگاشتند.
محدثان زیدی مذهب طبرستان

با وجود حضور جدی ریدیان در عرصه علمهی ،اطالعهات انهدکی در بهاره ایهن عالمهان وجهود
ً
دارد؛ چهرا کهه اوال بها وجههود ثبهت نهام و آثههار ایهن علمها در کتهابهههای تهراجم ر یهدی ماننههد مطلااع
ُ
الباادور نوشههته احمههد بههن ابههی الرجههال (م۱۰۹۲ق) و طبقااات الزیدیااه الکباارى نوشههته شهههاری
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 . 1تاریخ طبرستان ،ص.۲۲

 . 2علویان طبرستان ،ص.۷۵-۷۲

نتوانند تصویر روشنی در خصوص این علما ارائه کنند .جالب آنکهه ایهن تهراجمنگهاران ر یهدی

حتی در تلف نام علمای ریدی ایرانی نیز مشکل داشتند.
ً
ثانیا ،اگر چه در کتابهایی که به سیرهنگاری ریدیه و طبقات آنان اختصاص دارد ،علمها
1

و محدثان ر یهدی مهذهب نیهز معرفهی شهدند ،امها در ایهن کتهابهها بیشهترین تمرکهز روی حیهات
سیاسی است و انگیزه تههلی
همه جنبههای حیات مؤل
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ً
(م۱۱۵۲ق) ،متهخر بهودن ایهن تهراجمنگهاران  -کهه عمومها یمنهی نیهز بودنهد  -سهبب شهد تها آنهها

نیهز بهه نظهر مهیرسهد اثبهات مشهروعیت امامهان ر یهدی باشهد .لهذا

در نظر گرفته نشده است.

ناصر کبیر

یکی از محدثان برجسته ریدیه طبرستان ،ناصر کبیر ،حسن بهن علهی (م۳۰۴ق) مشههور بهه
ّ
اطروش است .ناصر کبیهر از علو یهان مههاجرت کننهده بهه طبرسهتان و جهد مهادری سهید رضهی و

شری

مرتضهی اسهت .پهدرش علهی بهن حسهن از عالمهان و سهادات برحسهته مدینهه بهود .ناصهر

کبیر در حدود سال  ۲۳۰هجری در شهر مدینه به دنیا آمد و در اواخر حکومت محمد بهن ر یهد،

دومین حا کم علوی بهه همهراه گروههی از علو یهان بهه ایهن منطقهه وارد شهد .ناصهر کبیهر در ابتهدا از

مبلهان مذهبی محمد بن رید در خراسان بود و مذهب ریدیهه را در ایهن منطقهه تبلیه مهیکهرد.
او پس از مرگ محمد بن رید ،به دیلم رفت و دعوت دینی خود را در آنجا آ از کرد 2.ناصر کبیر

در سهال  ۳۰۱هجههری بها حمایههت طرفهداران خههود از دیلهم و طبرسههتان بهر نیروهههای سهامانی لبههه
یافت و به حکومت طبرستان دست یافت و به عنهوان سهومین حها کم علهوی و از تهثیرگهذارترین
آنها شناخته شد.

درباره مهذهب ناصهر کبیهر قضهاوتههای مختلفهی وجهود دارد .برخهی از رجالیهان و محققهان

متقدم و متهخر او را امهامی معرفهی کهردهانهد؛ بهرای نمونهه ،شهیخ طوسهی او را از طبقهه یهاران امهام

حسههن عسههکری ۷دانسههته و یهها عالمههه حلههی نیههز بههه امههامی بههودن او اعتقههاد دارد 3.امهها دالیههل

موجهی مبنی بر ریدی بودن ناصر کبیر وجود دارد .نخست ،آنکه بها وجهود نزدیه
از دیدگاههای فقهی او به امامیه ،بیشتر آرای فقهی او رن

زمینه امامت مطابق بها دیهدگاه ریدیهه بهه قیهام بهه سهی

بهودن برخهی

و بوی ر یهدی دارد؛ بهرای نمونهه او در

اعتقهاد داشهت و خهود نیهز بهرای دسهت

 . 1چند جستار در تاریخ فرهنۀی زیدیان ،ص.۱۵
 . 2تاریخ طبرستان ،ص.۲۵۲-۲۵۱
 . 3خالصه االقوال ،ص.۲۳۹
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گرفتن حکومت طبرستان چندین بار قیام کرد .مراجعه به تاریخ روشن مهیکنهد کهه ناصهر کبیهر

مکتههب یهها مههذهب فقهههی و یههژهای داشههت و آرای فقهههی او حتههی بهها آرای ریدیههه پههیش از او نیههز
اختالف آشکاری داشت ،لهذا پیهروانش مهذهب دیگهری در کنهار مهذهب فقههی موجهود ،یعنهی

قاسهمیه تهسههیس کردنههد کهه بههه ناصههریه شههرت داشههت و تهها مهدتههها ر یههدیان طبرسهتان بههه ایههن
مذهب گرایش داشتند.

دیگر ،آنکه علمای اسالمی مانند ابن شهرآشوب در کتهاب معالم العلماء 1،ابهن خلهدون در
ً
تاریخ 2و ابنندیم در الفهرست 3او را صریحا ریدی معرفی کردهاند.

درباره وثاقت و شهن علمی ناصر کبیر اتفاق نظر وجود دارد و صهاحبان فضهل و اندیشهه او را
ّ
به فرزانگهی و کمهال سهتودهانهد .شهری مرتضهی در شارح المساائل الناصاریه بهه توصهی جهد

مههادری خههود ناصههر کبیههر بهها عبههارتهههای «فضههله فههی علمههه و زهههده و فقهههه اظهههر مههن الشههمس
الباهره» میپردازد.

4

ناصر کبیر مدتی در کوفه اقامت داشهت و آمهوزشههای حهدیثی را در ایهن شههر آ هاز و از محضهر از

استادان بزرگی استفاده کهرد 5.شههر کوفهه بهه دلیهل گهرایشههای علهوی ،نخسهتین مرکهز مههم فعالیهت

ریدیه بود .اول بار عالمان ریدی این شهر به تدوین آرا و عقایهد ر یدیهه اقهدام کردنهد .لهذا شههر کوفهه در

شکلگیری و تدوین منشور عقاید و مذهب ریدیه اهمیت ریادی مییابد.

بازشناسههی برخههی از اسههتادان ناصههر کبیههر از تنههها اثههر انتشههار یافتههه او ،یعنههی البساااا کههه

دربردارنههده مسههائل و موضههوعات مهههم کالمههی اسههت ،ممکههن اسههت .بههر اسههاس اطالعههات ایههن
کتههاب ،مهههمتههرین اسههتاد او محمههد بههن منصههور مههرادی از عالمههان ر یههدی کههوفی و از بزرگههان ایههن

طائفهه اسههت کههه ناصههر کبیههر در ایههن کتههاب احادیههی فراوانههی از او نقههل کههرده اسههت 6.همچنههین
ناصر کبیر متون حدیثی مشهور ریدیه ،ماننهد االمالی احمهد بهن عیسهی بهن ر یهد (م۲۴۷ق) را از

او سههماع کههرد و بعههدها خههود راوی احادیههی ایههن کتههاب در مجههالس امههالی حههدیی بههود 7.در
 . 1معالم العلماء ،ص.۱۱۳

 . 2تاریخ ابن خلدون ،ج ،۳ص.۴۵۸
 . 3الفهرست ،ص.۲۴۴

 . 4موسوعه طبقات الفقهاء ،ج ،۴ص.۱۴۸

 . 5چند جستار در تاریخ فرهنۀی زیدیان ،ص.۷۷
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 . 6البسا  ،ص.۶۹

 . 7تیسیر المطالب ،ص.۵۶-۵۵

محمههد مههدنی ،بشههر بههن هههارون ،محمههد ب ههن علههی بههن خلهه
کبیر هستند.

از دیگههر اسههتادان کههوفی ناص ههر

1

از دیگر افرادی که ناصر کبیر نزد او شاگردی کرد ،عالم برجسته امامی ،احمد بن محمد بن

عیسی قمی است که روایاتی از او در این کتاب وجود دارد.

2

شناخت و بررسی حوزه حدیثی طبرستان

مجموع کتاب البسا نشان دهنده پیروی ناصر کبیر از سنت ریدیان کوفه اسهت .عبهداق بهن

ایههن آمههوزشههها از ناصههر فههردی عههالم و محههدث سههاخت ،بههه گونهههای کههه در آ ههاز ورود بههه

طبرستان مقام بلند علمی او بر همگان مکشوف شد 3.ناصر کبیهر پهس از آرام سهاختن محهی
طبرسههتان از جن ه

افههروزیههها بههه کارهههای فرهنگههی روی آورد و بههه نشههر علههوم دینههی ،بههه و یههژه

حدیی همت گماشت .او به آموزش همگانی اعتقاد داشت .لذا در شهر آمل جلسات امالی
حدیی بر پا کرد و با علمای سایر فرقهها به مناظره و گفتگو نشست.
از دیگر فعالیتهای ناصر کبیر در عرصه فقه و حهدیی ،تههلی

4

کتهاب اسهت .ابهن نهدیم در

الفهرساات ،مصههنفات او را صههد عنههوان کتههاب مههیدانههد و یههادآور مههیشههود کههه بههه برخههی از آنههها

دست یافته است 5.نجاشی در معرفی آثار ناصر کبیر به ترتیب به کتهاب فای االماماة صاغیر،
الطالق ،کتاب فی االمامة کبیر ،کتاب فادک ،کتااب خماس ،کتااب الشاهداء و فضال و اهال
الفضل منهم ،کتاب فصاحة ابی طالب ،کتااب معااییر بنای هاشام فیماا نقام علایهم ،کتااب
6
االنساب ائمه الی موالیدهم إلی صاحب االمر  :اشاره میکند.
ابوالعباس حسنی

ابوالعباس حسنی ،احمد بن ابراهیم در شهر آمل چشم به جهان گشود و خیلی رود به یکی

از چهرههای مهم ریدیه بدل شد .شهرت حسنی در سنت ریدیه ،عهالوه بهر تههلی

آثهار متعهدد

به ویژه المصابیح ،شاگردی سه تهن از امامهان ر یهدی ،یعنهی بهراداران ههارونی و ابوعبهداق داعهی
نهزد او در طبرسهتان اسهت .از تحصههیالت حسهنی اطالعهات کهاملی وجههود نهدارد ،امها بهر اسههاس

سخن شاگردش ابوطالب هارونی در کتاب اإلفااده درمهییهابیم کهه او در سهال  ۳۲۲هجهری بهه
 . 1چند جستار در تاریخ فرهنۀی زیدیان ،ص.۷۷
 . 2البسا  ،ص.۷۵

 . 3چند جستار در تاریخ فرهنۀی زیدیان ،ص.۷۸
 . 4تاریخ تمدن اسالم ،ج ،۳ص.۶۲۶
 . 5فهرست النجاشی ،ص.۲۷۳

 . 6رجال الطوسی ،ص .۵۸-۵۷
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شهههرری سههفر کههرد و از عالمههان و بزرگههان آن دیههار ،ماننههد ابههو ر یههد علههوی و ابههن ابههی حههاتم رازی
از مح ههدثان ش ههافعی ح ههدیی ش ههنید .حس ههنی ب ههه واس ههطه ابور ی ههد  -ک ههه مه ههمت ههرین اس ههتاد او در
حههدیی محسههوب مههیشههد  -محمههد بههن بههالل و ابوالحسههین علههی بههن اسههماعیل از ناصههر کبیههر

روایت میکند.

1

افزون بهر آن ،بهه واسهطه نقهلههای فهراوان ابوطالهب ههارونی در تیسایر المطالاب از ابوالعبهاس

حسنی میتوان دیگر مشایخ او را شناخت و به سفرهای او پی برد .بهر ایهن اسهاس او در کوفهه از
افراد بسیاری مانند ابو عبداق نهوی 2،احمهد بهن سهعید بهن عثمهان ثقفهی 3،علهی بهن داود بهن
نصر 4،عبداق بن جعفر حضرمی 5،ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید مشهور بهه ابهن عقهده

و دیگران حدیی شنید.

ابوالعب ههاس حس ههنی در فق ههه تبح ههر خاص ههی داش ههت و پی ههرو فق ههه اله ههادی ال ههی الح ههق ب ههود.

او کتابهای الهادی را با اجهازه فرزنهدش محمهد دریافهت کهرد و راوی ایهن آثهار شهد .او شهرحی
بهر کتهاب االحکام الهادى الای الحاق نگاشهت کهه بخشهی از آن بهاقی مانهده اسهت .حسهنی در
ّ
این شرح ،احادیثی دال بر افضل بودن امهام علهی ۷و کهافر دانسهتن پیشهیگیرنهدگان بهر او نقهل

کههرده اسههت .همچنههین او حههدیثی را کههه در بههاره عههالم ذر و ایمههان آوردن بنههدگان بههه والیهت امههام
علی ۷صادر شده آورده و درباره آن سخن گفته است .و ی ّ
نص خفی در بهاره امهام علهی ۷را
 -که در سنت کالمی ریدیه رای است  -برنتابیده و نظرات تنهدی علیهه خلفهای راشهدین ابهراز

داشته است.

6

علی بن مهدی مامطیری

محههدث ر یههدی ،علههی بههن مهههدی حسههینی طبههری مههامطیری (م۳۶۰ق) ،از نههبال و بزرگههان
7

طبرستان بود .ابن اسفندیار او را «االمام البارع» 8و ابهن عسهاکر او را فقیهه و مهتکلم معرفهی کهرده
 . 1اإلفاده ،ص.۱۰۴

 . 2تیسیر المطالب ،ص.۷۵

 . 3همان ،ص ۷۶ ،۷۳و .۸۰
 . 4همان ،ص.۸۴
 . 5همان ،ص.۸۹

 . 6تتمه المصابیح ،ص.۳۹
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 . 7معالم العلماء ،ص.۷۱

 . 8تاریخ طبرستان ،ص.۱۲۵

قدیمیترین نسخه سخنان و خطبههای امام علی ۷است.

مطالعه آثار او معلوم میکنهد کهه مهامطیری بهرای تحصهیل علهوم بهه بههداد مسهافرت کهرد و از

مشههایخ اهههل سههنت آن دیههار حههدیی شههنید 2.همچنههین او بههه بصههره رفههت و و مههدتی مصههاحب

ابوالحسن اشعری بود 3.لذا با وجود صراحت رجالیانی مانند ابنشهرآشوب مازندرانی مبنی بر

شناخت و بررسی حوزه حدیثی طبرستان

اسههت 1.عمههده شهههرتش بههه واسههطه تهههلی

کتههاب نزهااة االبصااار و محاساان اآلثااار اسههت کههه

ر یههدی بههودن او ،برخههی در مههذهب او تردیههد کههرده و او را شههافعی و اشههعری دانسههتهانههد کههه ایههن

مطلههب بهها توجههه بههه ایههنکههه «در کتههاب او گفتهههای از اشههعری و اشههاعره بههه یههر از ذکههر برخههی

مناقشات درباره امامیه و معتزله وجود ندارد» 4،قابل قبول نیست.

مامطیری به جهز نزهة األبصار و محاسن اآلثاار ،آثهاری از جملهه تأویال اآلیاات المشاکله و

تأویل األحادیث المشکالت الوارده فی الصفات ،المجالس و  ...تهلی

کرد.

5

مامطیری نزد استادان بزرگی ،مانند ابوعبداق ازدی بهدادی معروف به نفطویه ،ناصر کبیهر،

محمد بن جریر طبری ،ابن درید بهدادی ،محمد بن فضل ،ابن انباری ،ابوبکر رو یهانی طبهری،

ابومحمههد رو یههانی و  ...شههاگردی کههرده و بعههدها بهها عنههوان شههیخ حههدیی ،پههذیرای افههرادی ماننههد
ابوالمحاسن رویانی از بزرگان اهل سنت طبرستان و ابوطالب هارونی از علمای ریدیه بود.

6

ابوالحسین هارونی

ابوالحسههین هههارونی ،احمههد بههن حسههین مشهههور بههه المؤ یههد بههاق (م۴۱۱ق) متولههد سههال ۳۳۳

هجری در منطقه کالذجه شهر آمل از چهرههای مههم ریدیهه بهود .تحصهیالت نخسهتین خهود را
نههزد پههدرش  -کههه از عالمههان امههامی بههود  -گذرانههد و سههپس در مجههالس درس ابوالعبههاس حسههنی

شرکت کهرد کهه ایهن فهرد نقهش مهمهی در تهییهر عقیهده او از امامیهه بهه ریدیهه داشهت .همچنهین

سفر او به عراق نیز تهثیر ریادی در تهییر اعتقاداتش داشت .او پس از اتمام تحصیالت خهود بهه
شهههر آمههل بازگشههت و مههدتی نقابههت علو یههان را بههر عهههده گرفههت 7.او و بههرادرش ابوطالههب هههارونی
 . 1تاریخ مدینه دمشق ،ج ،۵۴ص.۳۹۹
 . 2نزهه األبصار ،ص.۱۸

 . 3طبقات الشافعیه الکبرى ،ج ،۳ص.۴۶۶
 . 4نزهه االبصار ،ص.۱۸
 . 5همان ،ص.۲۵-۲۳
 . 6همان ،ص.۲۹

 . 7مطلع البدور ،ج ،۲ص.۲۲۱
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نقش و اهمیت ریادی در سنت ریدیه دارند.

ابوالحسههین هههارونی آثههار مختلفههی در فقههه ،حههدیی و کههالم ریدیههه نگاشههت کههه األماااالی

مهههمتههرین نگاشههته حههدیثی اوسههت 1.بهه گفتههه ابههناسههفندیار کتههابهههای المؤ یههد بههاق در دسههت
آموزگاران علوم دینی در طبرستان بوده و به تعلیم شاگردان ر بت ریادی داشتند.

2

ابوطالب هارونی

ابوطالب هارونی ،یحیی بن حسین (۴۲۴ - ۳۴۰ق) ،ماننهد بهرادرش ابوالحسهین ،ابتهدا نهزد

پههدرش بههه تحصههیل پرداخههت .از دیگههر اسههتادان تهثیرگههذار او در طبرسههتان ،ابوالعبههاس حسههنی

اسههت کههه نقههش عمههدهای در تهییههر عقیههده او از امامیههه بههه ریدیههه داشههت .او در بهههداد نیههز از
ابوعبداق بصری از مشایخ معتزله این شهر علم کالم آموخت.

ابوطالههب هههارونی آثههاری تههدوین کههرد کههه در سههنت ریدیههه اعتبههار فراوانههی دارد .آثههار کالمههی او

بسی فراوان است کهه الدعاماه را مهیتهوان مههمتهر ین اثهر کالمهی او دانسهت .تهلیفهاتی نیهز در فقهه

ریدیه دارد که نشاندهنده تهثیر او در فقه ریدیه است.
ابوالقاسم ُبستی

ابن شهرآشوب در کتاب معالم العلماء ،ابوالقاسهم ُبسهتی ،اسهماعیل بهن علهی (م۴۲۰ق) را
ر یهدی معرفهی مهیکنهد 3.کهههنتهرین ترجمهه ُبسهتی گزارشهی اسههت کهه حها کم ِج ُشهمی در ضههمن
معرف ههی ش ههاگردان قاض ههی عب ههدالجبار معتزل ههی آورده اس ههت ک ههه مط ههابق آن ،بس ههتی از علم ههای

شهرری و از برترین شاگردان قاضی عبدالجبار معتزلهی بهود و مرتبهه علمهی او بهه حهدی بهود کهه
چههون از قاضههی پرسههش مههیشههد ،جههواب آن را بههه بسههتی حوالهه مههیکههرد .او در زمههان ابوالحسههین

هارونی به شهر آمل مهاجرت کرد و اقامت گزید.
ابوالقاسهم ُبسههتی فاصههله سهالهههای  ۴۰۳تهها  ۴۱۱هجهری را در شهههر آمههل گذرانهد و بههه تههدریس
4

حدیی مشهول شد .او در این شهر مجلس امالی حدیی داشت و بهه پرسهشههای مخاطبهان
پاسخ میداد .نقل است که از او در روز عید دیر از برتری امام علی ۷بر ابهوبکر پرسهیدند و او

در پاسخ گفت« :علی به خداوند شرآ نوررید» .پاسخ او به دلیهل جمعیهت فهراوان اههل سهنت
 . 1تاریخ طبرستان ،ج ،۱ص.۹۸
 . 2همان.

102

 . 3معالم العلماء ،ص.۱۳۸
 . 4الذریعه ،ج ،۲ص.۲۸۹

از بستی ی

اثر ارزشمند حدیثی به نام المراتب بر جای مانده که به فضایل اهل بیت،:

بههه و یههژه امههام علههی ۷اختصههاص دارد .او در ایههن کتههاب بهها توجههه بههه مخاطبههان اهههل حههدیی

طبرسههتان  -کههه بیشههتر از حنابلههه بودنههد و افضههلیت امههام علههی ۷را بههاور نداشههتند  -بههه بیههان

فضایل امام ۷بر اساس روایات نقل شده از اهل سنت پرداخته است.

2

شناخت و بررسی حوزه حدیثی طبرستان

در این شهر به درگیری انجامید.

1

ابوالحسین طبری

ابوالحسهین طبهری از محهدثان و متکلمههان ریدیهه اسهت .ابوالحسههین طبهری صهاحب آثههاری

است که برخی حدیثی است و در دفاع از نظام کالمی و فقهی هادی الی الحهق نوشهته اسهت.

به واقع ،آثار او در فههم و شهناخت مراحهل تحهول نظهام کالمهی ریدیهه بسهیار اهمیهت دارد .او در
آثار کالمی خود مانند المنیر سخنان و خطبههایی از امام علی ۷نقل کرده است که بها توجهه

به قدمت کتاب اهمیت خاصی دارد.

3

جلسات حدیثی محدثان زیدی طبرستان

گههزارشهههای تههاریخی از بر پههایی جلسههات محههدثان ر یههدی و راوی متههون شههیعی از اواخههر قههرن

سوم هجری حکایت میکند .بر پایهه ایهن اطالعهات ایهن جلسهات در برخهی شههرها ماننهد آمهل
بسیار گسترده و منظم بود .جلسات حدیثی ناصر کبیهر در مدرسهه ناصهریه شههر آمهل بهه عنهوان

مهمترین مرکز آموزشی طبرستان برگزار میشد .ایهن مدرسهه محهل تهدریس روایهات و علهوم اههل
بیههت :و مجههالس بحههی و منههاظره بههوده اسههت .در بههاره ایههن مدرسههه ،شههیوههههای تههدریس و

مباحهی درسهی آن اطالعهات انههدکی در منهابع وجهود دارد .گفتهه شههده کهه مجهالس درس ناصههر
کبیر به دو صورت عمومی و خصوصی تشکیل مهیشهد؛ مجهالس امهالی حهدیی ،عمهومی و بها
حضور همه مردم بود و در مجالس خصوصی که به عالمان و دانشمندان اختصهاص داشهت،
بحیهای مهم کالمی تدریس میشد .این جلسات سبب شد تا بسیاری از عالمان شیعی از

مراکز علمی آن روزگار رهسپار طبرستان شوند.

4

مباحهی رجهالی نیهز از مههمتههرین مهواد درسهی ایهن مدرسهه بههود کهه توسه ناصهر کبیهر تههدریس

 . 1همان.
 . 2همان.

 . 3الحدائق الوردیه ،ج ،۱ص.۳۴-۳۳
 . 4همان ،ج ،۲ص.۵۷
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میشد .حسن بن حمزه طبری ،از رجال بزرگ امامیه ،از محمد بن امیدوار طبری ،از شهاگردان
ناصر مطلبی نقل میکند که به این مسهله اشاره دارد .در این نقل ،محمهد بهن امیهدوار از شهیخ

خود ناصر کبیر به دنباله روایتی از حمران بن اعین ،درباره تعداد برادران اعین و علم و فقاههت
آنها سخنانی میشنود.

1

این مدرسه پس از مرگ ناصر کبیر نیهز دایهر بهود .ابهن اسهفندیار از وجهود ایهن مدرسهه در زمهان

حیات خود یاد میکند 2.اردشیر برزگر نیز در کتاب تاریخ تبرستان یادآور شده که این بنا تا قرن

هشتم هجری برپا بوده است 3.حتی میتوان ادعا کهرد کهه بعهد از ناصهر کبیهر رونهق ایهن مدرسهه
برقرار بوده است .به گفته ابن اسفندیار ،بعد از وفات عضدالدوله دیلمی ،به هنگهام حکومهت

قابوس بن وشمگیر ،مردی مست از کنار مشهد ناصر کبیر عبهور کهرد و فقههای ایهن مدرسهه او را
تهدیب کردنهد 4.از کلمهه «فقهها» مهیتهوان دریافهت کهه پهس از مهرگ ناصهر کبیهر نیهز مدرسهه ناصهر

محل تحصیل طالبان علم و دانشجویان بوده است.

از دیگر مجالس حدیثی و علوم دینی شهر آمل ،مجهالس درس ابوالعبهاس حسهنی بهود .او -
که از استادان بزرگ ریدی بود و شهرت ریادی داشت  -مجهالس متعهددی بهرای طالبهان علهوم

بههر پهها مههیکههرد .در جلسههات درس حسههنی ،بههرادران هههارونی ،ابوالحسههین و ابوطالههب و همچنههین

علههی بههن بههالل آملههی  -کههه از شههاگردان خههاص حسههنی بههود و در تکمیههل برخههی پههژوهشهههای او
اهتمام داشت  -شرکت میکردند.

5

ابوالحس ههین و ابوطال ههب ه ههارونی نی ههز از چه ههرهه ههای مه ههم علو ی ههان هس ههتند ک ههه ب هها برگ ههزاری

مجهههالس درس و بحهههی نسهههلی از شهههاگردان ر یهههدی را تربیهههت کردنهههد 6.فهههرد دیگهههری کهههه بهههه
تههدریس حههدیی اشههتهال داشههت ،ابوالقاسههم ُبسههتی اسههتُ .بسههتی بهها بر پههایی مجههالس امههالی
حدیی در جامع شهر آمل خیل عظیمی را با علوم اهل بیت :آشنا کهرد .مجهالس درس او بها
توجه به جمعیت این شهر  -که بیشتر از حنابله بودند  -اهمیت مییابد که آنان گاهی در برابر

روایههات شههیعه موضههع مههیگرفتنههد و بهها شههنیدن فضههایلی از اهههل بیههت :دردسههرهایی بههرای او
 . 1اعیان الشیعه ،ج ،۲ص.۹۲-۹۰
 . 2تاریخ طبرستان ،ص.۱۲۳
 . 3تاریخ تبرستان ،ص.۱۰۸

 . 4تاریخ طبرستان ،ص.۱۲۳
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 . 5تیسیر المطالب ،ص.۵۵۸

 . 6چند جستار در تاریخ فرهنۀی زیدیان ،ص.۱۱۷

اسههتنداریه روسههتای هشههتکین مدرسهههای داشههت کههه انههواع علههوم دینههی ،ماننههد حههدیی در آن
تدریس میشد.

2

تألیفات حدیثی محدثان زیدی طبرستان

حضهور ریدیهه در منهاطق شههمالی ایهران ،بهه و یههژه در طبرسهتان و دیلمهان  -کههه از قهرن سهوم تهها

شناخت و بررسی حوزه حدیثی طبرستان

درست میکردند 1.یوس

َ
بن حسن کهالری از شهاگردان الههادی بهن مههدی ُحقینهی در بخهش

دهم هجری به طول انجامید  -باعی پدید آمدن میراثهی پهر بهار شهد کهه اکنهون بهه صهورتههای

مختلفی ،همچون میراث مکتوب و بناهای تاریخی باقی مانده است.

البته با از میان رفتن جوامع ریدی در عصهر صهفویه ،تمایهل انهدکی بهه حفه میهراث ر یهدیان

ایران وجود داشت و بسیاری از این آثار از میان رفت .با این حال ،اندآ میراث مکتهوب بهاقی

مان ههده ر ی ههدیان ای ههران  -ک ههه مر ب ههوط ب ههه ق ههرنه ههای س ههوم ت هها پ ههنجم هج ههری اس ههت  -ب ههه واس ههطه
کوششهای ریدیان یمنی در چند مرحله به یمن منتقهل شهد کهه ایهن امهر بهه حفه و نگههداری
این میراث انجامید.
األمالی

مهمترین اثر حدیثی ناصر کبیر األمالی است که متهسفانه به دسهت مها نرسهیده اسهت .ایهن

مجموعه حدیثی حاصل روایتهای او در مجالس امهالی حهدیی اسهت و موضهوع آن فضهایل
اهههل بیههت :اسههت 3.ناصههر کبیههر بخشههی از احادیههی االمااالی را از کتههاب االمااالی احمههد بههن

عیسی بن رید ،به واسطه استادش محمد بن منصور نقل کرده است .نکته دیگر درباره این اثر
تهثیرگذاری آن در آثار بعدی است؛ چنهانکهه ابوطالهب ههارونی در االماالی خهود بهه ایهن کتهاب

توجه داشته و برخی از روایات آن را تخری کرده است.

4

العلل

کتاب العلل از تهلیفاتی است که به دسهت مها نرسهیده و شهناخت ویژگهیهها و محتهوای آن،

تنههها از راه آثههاری میسههر اسههت کههه در بههاره آن سههخن گفتههانههد .نسههخهای خطههی از قههرن هشههتم از
نویسههندهای ر یههدی وجههود دارد کههه فصههل نههوزدهم آن بههه بررسههی آثههار منسههوب بههه ناصههر کبیههر

 . 1شرح عیون ،ص ۳۸۶-۳۸۵؛ الذریعه ،ج ،۲ص.۲۸۹
 . 2طبقات الزیدیه الکبرى ،ص.۱۹۳-۱۹۲
 . 3الذریعه ،ج ،۲ص.۳۰۸

 . 4تیسیر المطالب ،ص.۵۶-۵۵
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اختصاص دارد .بر اساس اطالعات آن ،کتاب العلال بهه کتهاب علال الشارایع شهیخ صهدوق

شباهت داشهته و منسهوب بهه ناصهر کبیهر اسهت .نویسهنده اخهتالف نظرهها در بهاره انتسهاب ایهن
کتاب به ناصر کبیر را نیز گزارش میکند .بهه گفتهه او ابهوجعفر َ
هوسهمی کتهاب العلال را تههلی

یکههی از اسههماعیلیان دانسههته و محمههد بههن صههالح تنهجههانی (م۶۷۵ق) انتسههاب اثههر مههذکور بههه

ناصر را بیاشکال دانسته است.

1

المصابیح

المصااابیح ،مهههمتههرین اثههر ابوالعبههاس حسههنی ،عههالم بههزرگ ر یدیههه اسههت .ایههن کتههاب اثههری

نگاری امامان ریدی است .ابوالعباس حسهنی
تاریخی  -حدیثی و در حقیقت ،نوعی طبقات
ِ
ً
بهها بهههره گههرفتن از ته نگههاری و سههیرهنگههاریهههای قههرنهههای دوم و سههوم هجههری  -کههه عمومهها بههه
علمای ریدیه اختصاص داشتند  -بهه نهوعی طبقهاتنگهاری دسهت زد کهه توانسهت تحهولی در

سنت تاریخنگاری ریدیه ایجاد کند.

2

المصابیح از حیهی اطالعهاتی کهه در بهاره علمها و امامهان ریدیهه بهه مخاطهب مهیدههد ،ارزش

رجههالی دارد .بخههش نخسههت ایههن کتههاب ،گههزارش مفصههلی در بههاه زنههدگی پیههامبر اسههالم ۹و
خلفهای نخسهتین اسهت کهه از ایهن لحها بایهد آن را یکهی از نصهوص قهدیمی در سهنت و سهیره
نبوی دانست .از مصادر مهم حسنی در این بخش ،کتهاب سیره ابهن اسهحاق (م۱۵۱ق) اسهت
که از طریق ابراهیم بن سعید زهری 3،یونس بن بکیر فزاری 4،عبدالرزاق بن محمد 5،سلمه بن

فضل انصاری 6و گهاهی بهه صهورت مسهتقیم بها عبهارت «قهال ابهن اسهحاق» از آن نقهل مهیکنهد.

همچنین از کتهاب المغازى احمهد برقهی نیهز نقهل کهرده اسهت .ابوالعبهاس حسهنی بعهد از شهرح
وقایع عصر پیامبر ۹و خلفهای سههگانهه ،بهه حهوادث دوران امهام علهی ۷مهیپهردازد .مههمتهرین

منبههع او کتههاب وقعااة صاافین نصههر بههن مههزاحم منقههری اسههت .سههپس بههه شههرح شهههادت امههام
حسین ۷پرداخته و آنگاه درباره قیامهای امامان ریدی سخن گفته است.

متهسفانه کتاب المصابیح به علت فوت رودهنگام حسهنی ناتمهام مانهده و شهاگردش علهی

 . 1اهمیت نسخههاى خطی براى مطالعه تاریخ فرهنۀی علویان شمال ایران ،ص.۲۲۷-۲۲۶
 . 2دو مورخ گمنام زیدى ،ص.۴۴

 . 3المصابیح ،ص. ...،۱۸۵ ،۱۸۳ ،۱۷۱ ،۱۴۷ ،۹۴
 . 4همان ،ص  ۹۶و .۱۲۸
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 . 5همان ،ص.۱۰۳

 . 6همان ،ص.۲۴۴ ،۲۳۲ ،۲۱۷ ،۱۹۸ ،۱۸۱

شرح االحکام

االحکام کتابی متعلهق بهه الههادی الهی الحهق از امامهان ر یهدی و نشهاندهنهده سهنت کالمهی

پیههروان هههادی در یمههن اسههت کههه ابوالعبههاس حسههنی شههرحی بههر آن نگاشههته اسههت .در شاارح
االحکااام روایههاتی وجههود دارد کههه بههر افضههل بههودن امههام علههی ۷از دیگههر خلفهها داللههت مههیکنههد و

شناخت و بررسی حوزه حدیثی طبرستان

بههن بههالل آملههی پههژوهش نیمههه کههاره اسههتاد را بههه همههان روش او بههه سههرانجام رسههانده و آن را تتمااه
المصابیح نام نهاده است .این اثر در پایان کتاب المصابیح به چا رسیده است.

پیشههیگیرنههدگان او را کههافر معرفههی مههیکنههد 1.حسههنی در ایههن کتههاب تهها جههایی کههه توانسههته از
حقانیت امام ۷دفاع نموده و نظرات تندی نسبت به خلفای راشدین ابراز کرده اسهت .نکتهه

مهههم در بههاره ایههن کتههاب آن اسههت کههه ابوالعبههاس حسههنی در

پههی اثبههات عصههمت بههرای امههام۷

است که از این نظر مشابه دیدگاه امامیه درباره پیشهوایان معصهوم دیهن اسهت .علهی بهن بهالل
2

آملی از شاگردان ابوالعباس حسنی این کتاب را تلخیص کرده و آنچه اکنهون از ایهن کتهاب در

دسههت اسههت ،گز یههدهای اسههت کههه محمههد بههن حسههن عجههری (ت۱۳۵۲ق) از شخصههیتهههای

معاصر ریدی ،با نام إعالم األعالم بأدلة األحکام گردآوری کرده است.
النبوات

النبوات در ادامه سنت کهن دالیلنگاری متعلق بهه ابوالحسهین ههارونی اسهت .النباوات در

چهههار فصههل سههامان یافتههه کههه در فصههل دوم آن احههادیثی در بههاره دالیههل نبههوت وجههود دارد .ایههن
کتاب از حیی مطالبی که مؤل

از عهدین نقل کرده و تسل او بر دیگر ادیان  -که زمینههههای

آن را اسههتادش قاضههی عبهدالجبار معتزلههی ایجههاد کههرد  -اهمیههت مههییابههد .هههارونی بههرای یههافتن

شواهدی درباره نبوت پیامبر ۹به عهدین رجوع کرده است.

3

األمالی الصغری

این کتاب نیز متعلق به ابوالحسهین ههارونی اسهت کهه منتشهر شهده اسهت .األماالی ههارونی

مشتمل بر بیست و شش حدیی است که گو یا مؤل

درصدد ادامه و تکمیل آن بهوده ،ولهی بهر

حسب شرای پیش آمده موفق به انجام آن نشده است .این احادیهی بهه موضهوعاتی همچهون

معجههزات نبههوی ،۹فضههایل اهههل بی هت ،:نمازهههای اسههتحبابی ،فض هیلت سههورههههای قههرآن،
 . 1اعالم االعالم بأدلة األحکام ،ص.۴۲-۳۹
 . 2زیدیه در ایران ،ص.۱۱۵
 . 3همان.
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آداب وضو و  ...مهیپهردازد .او در األماالی از محهدثان یهر ر یهدی نیهز حهدیی آورده اسهت .ایهن
کتاب به روایت قاضی جعفر است که او به واسطه استاد خود قاضهی احمهد بهن حسهن کنهی از
ابوعلی فرازادی و ابورشید قاسورا و ابن ابی العال نقل کرده است.

1

المراتب

المراتب نوشته ابوالقاسم ُبستی استُ .بستی درصدد نشان دادن افضل بودن امهام علهی۷

بر خلفای پیش از خود است .او با مشاهده جماعت اهل حدیی طبرستان  -که فضایل امهام

علههی ۷را نادیههده گرفتههه و بهها فتنههه خوانههدن دوران امههام ،۷خالفههت آن حضههرت را نادرسههت

میدانستند  -با بیان احادیی فضایل اهل بیت :از خالفت و افضل بودن ایشان دفاع کرده
است 2.او در آ از کتاب به خواننده وعده میدهد که دویست فضیلت امهام ۷را کهه نهزد وی
است ،نقل کند؛ 3اما آنچه اتفاق افتاده چهار صد و پنجاه فضیلت اسهت« .او در کتهاب خهود
ً
البا روایتهای متواتر و مشهور و حتی اخبار آحهاد را بهه نقهل از منهابع مطمهئن و موثهق مهیآورد
که جای تردیدی در اسانید و راویان آن وجود ندارد و تنها بر تحلیهل و بازگشهایی نکهات مهبهم و

دسههتهبنههدی و طبقهههبنههدی و رتبههه گههذاری آن مههیپههردازد .او در ایههن روش بسههیار موفههق بههوده و

خواننده را به تدری و آهسته آهسته تا پایان کتاب به همراه خود میآورد».

4

بر اساس مقدمهای که مصحح المراتب بر آن نوشته ،از این کتاب چند نسخه بهر جها مانهده

است .کهنترین نسخه مر بهوط بهه سهال  ۶۸۱هجهری اسهت .سهه نسهخه نیهز بنها بهر گهزارش سهید
عبدالعزیز طباطبایی در قرن دوازدهم هجری در کتابخانههای هند وجود داشته است.
این کتاب به وسیله مؤل

در ی

5

فصل و سه مقصد تنظیم شده کهه بنها بهر تصهر یح خهود او

در مقدمه کتاب ،مقصد سهوم آن بیسهت و پهن بهاب دارد؛ ا گهر چهه در نسهخه چها

شهده تنهها

بیست و چهار باب به چشم میخورد .مقصد اول به فضایلی اختصهاص یافتهه کهه بهرای دیگهر
صههحابه هههم ذک هر شههده اسههت و امههام ۷آن فضههایل را بهها مز یت هی و یهژه دارا اسههت .مقصههد دوم بههه

فضایلی پرداخته که در دیگر صحابه به صورت پرا کنهده یافهت مهیشهود و آن حضهرت همهه آن
ً
فضههایل را یکجهها دارد .مقصههد سههوم در خصههوص فضههایلی اسههت ک هه منحصههرا در آن حضههرت
 . 1همان ،ص.۱۱۶

 . 2عیون المسائل ،ص .۳۸۶-۳۸۵
 . 3المراتب ،ص.۲۵
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 . 4همان ،مقدمه ،ص.۱۸
 . 5همان ،مقدمه ،ص.۱۴

خههود اختصههاص داده و بیشههترین فضههایلی ک هه بسههتی ذک هر م هیکنههد ،از نههوع سههوم اسههت ک هه در
بیست و پن باب آن را تنظیم کرده است.

االنوار فی معرفة اهلل و رسوله وصفه ما جاء به

االنوار مشهور به المنیار تههلی

احمهد بهن موسهی ابوالحسهین طبهری محهدث ر یهدی اسهت.

شناخت و بررسی حوزه حدیثی طبرستان

یافت میشود و دیگر صحابه از آن بهرهمند نیستند .این بخش اخیر ،بیشتر حجم کتهاب را بهه

المنیر با مجموعهای از مباحی کالمی ،حدیثی ،تهاریخی و تفسهیری بهه تنز یهه انبیها مهیپهردازد.
ابوالحسین طبهری بهه تفصهیل ،آیهاتی را کهه ظاهرشهان بهه لههزشههای انبیها داللهت دارد ،بررسهی

کههرده و معههانی آنههها را بههر اسههاس دیههدگاه اهههل عههدل بیههان مههیکنههد .او در مههواردی از سههخنان و

خطابههای امام ۷در این باره استفاده کرده است.
تیسیر المطالب فی أمالی أبی طالب

تیساایر المطالااب یهها أالمااالی تهههلی

1

ابوطالههب هههارونی اسههت .ایههن کتههاب از مهههمتههرین

مجموعههای حدیثی ریدیه است که ششصد و چهل و پن حدیی مسهند از رسهول خهدا،۹
امههام علههی ۷و دیگههر اهههل بیههت :را بهها موضههوعات اعتقههادی ،فقهههی و اخالقههی در خههود جههای
داده اسههت .قاضههی جعفههر تنظههیم کننههده ایههن کتههاب ،احادیههی آن را در شصههت و چهههار بههاب
تنظههیم کههرد 2.ابوطالههب هههارونی در األمااالی از سههی و شههش شههیخ حههدیی ،روایههت مههیکنههد.
بیشههترین نقههل او از ابوالعبههاس حسههنی اسههت کههه شههامل صههد و هشههت روایههت مههیشههود 3.نههود و

هفههت حههدیی از ابوعبههداق محمههد بههن بنههدار آملههی ،نههود و چهههار حههدیی از ابومحمههد عبههداق
قاضههی ،نههود و ی ه

حههدیی از ابواحمههد حهاف  ،هفتههاد و نههه حههدیی از عبیههداق کرخههی ،سههی و

هشت حدیی از علی بن مهدی طبری و ...

4

اإلفادة فی تاریخ االئمة الساده

اإلفاده 5تهلی

ابوطالب هارونی در شرح حال امامان ریدی است و از این نظر اثهری رجهالی

محسوب میشود .اساس کار ،کتاب المصابیح استادش ابوالعباس حسنی است .ههارونی در
 . 1چند جستار در تاریخ فرهنۀی زیدیان ،ص.۱۵-۱۴
 . 2تیسیر المطالب ،ص.۳۱
 . 3همان ،ص.۳۱

. . 4برای اطالع از نام مشایخ و تعداد منقوالت آنان ر.آ :همان ،ص.۳۳-۳۱
 . 5این کتاب نخستین بار به کوشش محمد یحیی سالم ّ
عزان در سال ۱۴۱۷ق۱۹۹۶/م به چا

رسید.
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اإلفاده به ذکر نام ،نسب ،مدت حکومت ،طول عمر و محل دفن امامان ریدی پرداخته است.
کتاب اإلفاده در دورههای بعد با اقبال مورخان ریدی مواجه شد .افرادی مانند حها کم ِج ُشهمی
(م۴۹۴ق) در شاارح عیااون المسااائل ،عبههداق بههن حمههزه (م۶۱۴ق) در الشااافی و دیگههر آثههارش،
ّ
حمید بن احمد ُم ِحلی (م۶۵۳ق) در الحدائق الوردیه و ابن اسفندیار در تاریخ طبرساتان از آن
بهره بردند.

راوی اإلفاده تاج الدین احمد بن احمد بیهقی از شاگردان یحیی بن اسماعیل اسهت کهه از

عالم ریدی ،شعیب بن داسیدن آن را سماع کرده است.

1

نزهة االبصار و محاسن اآلثار

اثری حدیثی متعلق به علی بن مهدی مامطیری است .مامطیری در نزهة االبصار روایهات و

سخنان امام علی ۷را گردآوری کرده است .لذا ایهن کتهاب از نظهر قهدمت در تهدوین سهخنان
حضرت ،۷کهنتهر از نهاجالبالغاه اسهت و از ایهن لحها اهمیهت ر یهادی مهییابهد .البتهه ایهن

کتاب تنها به سخنان حضهرت علهی ۷اختصهاص نهدارد و بلکهه بهه برخهی از حهوادث و وقهایع

حیات آن حضهرت نیهز اشهاره شهده اسهت .نویسهندگان مختلفهی از ریدیهه و امامیهه در تهدوین و
تکمیل آثارشان به این کتاب توجه داشتهاند ،مانند ابوطالهب ههارونی در ارمهالی 2،امهام موفهق

باق در کتاب االعتبار و سلوة العارفین 3،ابن شهر آشوب مازندرانی در برخی آثار خود .

5 4

سفرهای حدیثی محدثان زیدی

ریدیان در چند نقطه از سرزمینهای اسالمی جمعیت بیشتری داشهتند .بهه جهز طبرسهتان،

شهههرهای کوفههه ،خراسههان و ری نیههز جایگههاه خههود را بههه عنههوان یکههی از مهههمتههرین مرا کههز ر یههدی
نمایانههدهانههد کههه دارای فعالیههتهههای مختله

فرهنگههی و دینههی نیههز بههودهانههد 6.محههدثان ر یههدی

طبرسههتان بهها ایههن حههوزهههها و مرا کههز در ارتبههاط بودنههد و در کنههار آن بههه حههوزههههای فعههال امامیههه نیههز
مسافرت میکردند.

 . 1طبقات الزیدیه الکبرى ،ج ،۱ص.۱۰۴
 . 2نزهه االبصار ،ص.۱۵
 . 3همان ،ص.۱۶
 . 4همان.

 . 5نزهة األبصاار و محاسان اآلثاار در سهال  ۱۳۸۷هجهری بها تحقیهق محمهد بهاقر محمهودی ،توسه نشهر المجمهع العهالمی
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للتقریب بین المذاهب االسالمیه به چا

 . 6زیدیه در ایران ،ص.۱۳۵

رسیده است.

ری یکی از مهمترین مراکز علمی در قرون اولیه اسالمی بوده است .این شهر اگر چه در آ هاز

محل زندگی جمعیتهای مسیحی و ررتشتی بود ،اما مهاجرت عالمان ریدی بهه ایهن شههر در

قرن دوم هجری سبب شد تا جماعتهای ریدی فراوانهی در ایهن شههر سهکونت کننهد .جامعهه
ریدی شهرری پس از به قدرت رسهیدن آل بو یهه و دعهوت آنهان از علمهای معتزلهی ماننهد قاضهی

شناخت و بررسی حوزه حدیثی طبرستان

ری

عبدالجبار (م۴۱۵ق) رونق گرفت و علمای مناطق دیگر را به مجالس درس او کشهاند .قاضهی
در سهال  ۳۶۰هجهری بهه ری آمهد و تها پایهان عمههر در ایهن شههر سهکونت داشهت .حها کم ِج ُشههمی
فهرست کاملی از این عالمان را در کتاب عیون المسائل آورده است.
ً
مطالعه احوال رجهال ریدیهه معلهوم مهیکنهد کهه عمومها آنهها بهه کهالم معتزلهه گهرایش و تعلهق
خههاطر داشههتهانههد .لههذا مجههالس درس علمههای معتزلههی ،ماننههد ابوعبههداق بصههری (م۳۶۹ق) و

قاضههی عبههدالجبار معتزلههی همههواره شههاهد حضههور علمههای ر یههدی بههوده اسههت؛ بههرای نمونههه،
ابوالحسین هارونی پهس از آنکهه کهالم معتزلهی را در بههداد از ابوعبهداق بصهری فراگرفهت بهه ری

رفت و در مجلس درس قاضی عبدالجبار معتزلی حضور یافت.

1

ابوالعبههاس حسههنی نیههز در سههال  ۳۲۲هجههری بههه شهههرری سههفر کههرد و از عالمههان و بزرگههان آن

دیههار ،ماننههد ابور یههد علههوی از شخصههیتهههای برجسههته ر یههدی کوفههه و ابههن ابههی حههاتم رازی از

محدثان شافعی حدیی شنید.

2

کوفه

کوفه به دلیل گرایشهای علوی به نخسهتین مرکهز مههم فعالیهت ریدیهه تبهدیل شهد .اول بهار،

عالمههان ر یههدی ایههن شهههر بههه تههدوین آرا و عقایههد ریدیههه اقههدام کردنههد .لههذا کوفههه در شههکلگیههری و
تدوین منشور عقاید و مذهب ریدیه اهمیت ریادی مییابد .ابوالجارود ریاد بن منذر و حسین

بههن علههوان از نخسههتین رهبههران ریدیههه در کوفههه بودنههد 3.ناصههر کبیههر نیههز مههدتی در کوفههه اقامههت

داشت و از محدثان این شهر حدیی شنید .کتاب البسا نشان دهنده تعلهق ناصهر بهه سهنت

ریدیان کوفه است؛ چرا که از آنان احادیثی را نقهل کهرده و بهر اسهاس آن فتهوا مهیدههد .از جملهه

موضههوعاتی کههه ناصههر کبیههر بههه آن پههایبنههد بههوده ،سههنت تقیههه اسههت کههه احادیههی دال بههر آن را از
 . 1تاریخ طبرستان ،ج ،۱ص.۹۸
 . 2زیدیه در ایران ،ص.۱۴۴

 . 3چند جستار در تاریخ فرهنۀی زیدیان ،ص.۱۰
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استاد کوفی خود محمد بن منصور مرادی نقل کرده است.

1

بغداد

کتههب رجههالی و تههاریخی از مسههافرتهههای محههدثان ر یههدی طبرسههتان بههه شهههر بهههداد سههخن

گفتهاند؛ بها آنکهه بههداد مرکهز تجمهع ر یهدیان نبهود ،امها وجهود علمهای طهراز اول امامیهه ،برخهی از

محهدثان ر یههدی ماننهد هههارونی را روانههه ایهن شهههر کههرد .ههارونی در سههفر موقههت و محهدود خههود بههه
بهداد از محضر شیخ مفید عالم و محدث برجسته امامیه استفاده کرد.

2

قم

اگر چه در قم هیچگاه حوزههایی برای فعالیت حدیثی ریدیهه برقهرار نشهد ،ولهی قهم از جملهه

حوزههایی بود که محدثان ریدی به آن مسافرت کردند؛ برای نمونه ،ناصر کبیر به قهم رفهت و از

مشایخ بزرگ این شهر حدیی شنید .از اسناد کتاب البسا برمهیآیهد کهه او بها عهالم و محهدث
برجسته امامی احمد بن عیسی دیدار داشته و از او روایت نقل میکند.

3

تعامل محدثان زیدی با علمای امامیه

بین محدثان ریدیه و امامیه تعامالتی برقرار بوده است .برخی از علمای امامیهه در مجهالس

درس ر یههدیان شههرکت مههیکردنههد .محمههد بههن امیههدوار طبههری  -کههه از راو یههان شههیعه و از اسههتادان
حسن بن حمزه محدث طبری در قرن چهارم هجری است  -نقل میکند:

در ستل درس هاصر تبیر اضر بود و او دیثی از مرا ب اعی هقل سیترد.

4

تعامل محدثان زیدی با علمای اهل سنت

گزارشهایی از تعامالت گسترده علمای ریدیه با علمای اهل سنت ،بهه و یهژه معتزلهه وجهود
ً
دارد .برخی از ریدیه در کالسها و حلقههای درسی آنها شرکت مهیکردنهد .اساسها بها مطالعهه
احههوال برخههی از بزرگههان ریدیههه درمههییههابیم کههه آنههها نههزد مشههایخ معتزلههی شههاگردی کههرده و علههوم

دینی ،به ویژه کالم را از آنها آموختهاند؛ ماننهد ابوالحسهین ههارونی کهه از شهاگردان عبهدالجبار

هری او احمههد بههن ابههی هاشههم
معتزلههی بههود و از او کههالم آموخههت .همچنههین از دیگههر شهها ِ
گردان طبه ِ
 . 1البسا  ،ص.۶۹

 . 2تاریخ طبرستان ،ج ،۱ص.۹۸
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 . 3البسا  ،ص.۷۵

 . 4اعیان الشیعه ،ج ،۲ص.۹۰

شرح االصول الخمسه نگاشت.

ایههن تعههامالت گههاهی تهثیرگههذاریش در اعتقههادات بههود .در حقیقههت ،ریدیههه در اعتقههادات و اصههول

م ههذهب ت ههابع رأی معتزل ههه و در فق ههه حنف ههی ب ههود 1و گ ههاهی در نح ههوه نگ ههارش کت ههابه هها ت هههثیر داش ههت.

همزیسههتی اهههل سههنت و ریدیههه در طبرسههتان ،بههه ویههژه در شهههر آمههل  -کههه مرکههز حکومههت علو یههان بههود -
سههبب شههد تهها مشههابهتهههایی در شههیوه نگههارش پیههدا شههود؛ بههرای نمونههه ،کتههابهههایی کههه از محههدثان

شناخت و بررسی حوزه حدیثی طبرستان

َ
مانکدیم بوده است که تعلیقهای نیز بر شرح االصول الخمسه با نام تعلیق
(م۴۲۵ق) مشهور به

ریدی در سیره علما و داعیان علوی نوشته شهده بهه آثهار اههل سهنت در ایهن زمینهه شهبیه اسهت .کتهاب
المصابیح نوشته ابوالعباس حسنی بسیار به کتهابههایی کهه اههل سهنت در سهیرهنگهاری مهینویسهند،

هامالت س ههازنده ،برخ ههی از فرق هههه ههای اه ههل س ههنت ،مانن ههد حنفی ههان،
ش ههباهت دارد .در مقاب ههل ای ههن تع ه ِ
دیدگاههای ریدیه ،به ویژه در زمینه فضایل ائمه :را برنمهیتابیدنهد و بهه رفتارههای پهرتنش بها ایهن فرقهه
2
دست یاریدهاند که نمونهای از آن در رفتار حنفیان با ابوالقاسم ُبستی یادکردنی است.
ورود محدثان زیدی مذهب به طبرستان

پیشرفت علمی این منطقهه ،ظرفیهتههای پهذیرش طالبهان علهوم را نیهز ایجهاد کهرده بهود .ا گهر
چههه در تههاریخ گزارشههی در ایههنبههاره جههز از مهههاجرت ابوالقاسههم ُبسههتی از محققههان و دانشههمندان
حوزه ری به آمل ثبت نشده است ،ولی بعید به نظهر مهیرسهد ،طبرسهتان بهه دلیهل حضهور قابهل
توجه ریدیه  -که بسهترهای نشهر علهوم دینهی را نیهز فهراهم کهرده بودنهد  -مقصهد سهفرهای علمهی

محدثان و علمای ریدیه از سایر مناطق اسالمی نباشد و یا از بزرگان این مهذهب بهرای تهدریس
در این حوزه دعوت نشده باشد.

نتایج تحقیق

 .۱حضههور ریدیههه در ایههن منطقههه و علههم دوسههتی آنههان و بههه و یههژه داعیههان علههوی سههبب شههد تهها

حههوزه حههدیثی ریدیههه در طلیعههه قههرن چهههارم هجههری شههکل بگیههرد .از شههاخصتههرین چهههرههههای

ریدیه در طبرستان ،ناصر کبیر (م۳۰۴ق) بود که هم رهبری سیاسهی و ههم زعامهت علمهی ایهن

طائفه را بر عهده داشت .او پس از استعفا از حکومت ،با ساخت مدرسهای در شهر آمهل  -کهه
آن را نخس ههتین مدرس ههه جه ههان اس ههالم نامیدن ههد  -س ههن

 . 1در این زمینه ر.آ :زیدیه در ایران ،ص.۹۸-۹۱
 . 2شرح عیون ،ص.۳۸۶-۳۸۵

بن ههای آم ههوزش ن ههوین را بنی ههان نه ههاد و
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جایگاهی رسمی برای آموزشهای دینی افتتاح کرد .ناصر کبیر به همراه دیگر علمای ریدیه به

آموزش و تربیت نسلی فرهیخته روی آورند؛ به گونهای که آوازه این مدرسه جویندگان علهم را از

هههر سههو بههه ایههن شهههر مههیکشههاند .از دیگههر چهههرههههای شههاخص ایههن فرقههه ،مههیتههوان از ابوالعبههاس
حسنی ،علی بن بالل آملی ،ابوالحسین هارونی و ابوطالب هارونی نام برد که هر ی
جلسههات حههدیثی ،تهههلی

ریدیه داشتند.

با بر پهایی

کتههاب و تربیههت شههاگردان ،سهههم مهمههی در سههنت حههدییپژوه هی

 .۲محههدثان ریدیههه ،گههاهی در فقههه و زمههانی در حههوزه اصههول دیههن و اعتقههادات از حههدیی بهههره

میبردند و دسهت بهه خلهق آثهاری زدنهد کهه برخهی از آنهها از آسهیبهها در امهان مانهده و بهه دسهت مها

رسیده است که میتهوان بهه االماالی ناصهر کبیهر ،المصاابیح حسهنی ،النبهوات و االماالی الصاغرى
ابوالحسین هارونی ،المراتب بستی ،تیسیر المطالب و االفاده ابوطالب هارونی اشاره کرد.
کتابنامه

 اعیااان الشاایعه ،سهید محسههن امهین ،بیههروت :مؤسسهه دارالتعههارف للمطبوعهات ،چهها۱۴۰۶ق.

اول،

 اإلفاده فی تاریخ األئمه الساده ،یحیی بن حسین هارونی ،تحقیق ابراهیم محمد و هادی بنحسن بن هادی ،صعده :مرکز اهل البیت للدراسات االسالمیه۱۴۲۲ ،ق.

 -البدء و التاریخ ،مطهر بن طاهر مقدسی ،بیجا ،مکتبة الثقافة الدینی ،بیتا.

 البسا  ،ناصر للحق ،تحقیق عبهدالکریم احمهد جهدبان ،صهعده :مکتبهه التهراث االسهالمی،۱۴۱۸ق.
ُ ّ
 الحاادائق الوردیااه ،حمیههد بههن احمههد محلههی ،تحقیههق مرتضههی بههن ر یههد المحطههوری ،صههنعا:مطبوعات مکتبه مرکز بدر العلمی و الثقافی۱۴۲۳ ،ق.

 -الذریعه ،آقابزرگ تهرانی ،قم :اسماعیلیان۱۴۰۸ ،ق.

 -الرجال ،محمد بن الحسن طوسی ،قم :مؤسسه نشر اسالمی ،قم ،بیتا.

 الفهرست ،محمد بن اسحاق بن ندیم ،تحقیق سید ایمن فؤاد ،مؤسسه الفرقان۱۴۲۰ ،ق. -الکامل فی التاریخ ،عزالدین بن اثیر ،بیروت :دار صادر۱۳۸۵ ،ش.

 -المسالک و الممالک ،ابوالقاسم عبیداق بن خردادبه ،بیروت :دار صادر۱۳۷۱ ،ش.

114

 المصااابیح ،ابوالعبههاس حسههنی ،تحقیههق عبههداق بههن احمههد حههوثی ،عمههان :مؤسسههه االم هامرید۱۴۲۲،ق.

فرهن

و آموزش عالی ،چا

اول۱۳۶۳ ،ش.

 تااااریخ تبرساااتان ،اردشههیر برزگ ههر ،تصههحیح محم ههد شههکری ،تهههران :نش ههر رسههانش ،چ ههااول۱۳۸۰،ش.

 -تاریخ طبرستان ،بها الدین ابن اسفندیار ،تهران :نشر کالله خاور ،چا

دوم۱۳۶۶ ،ش.

شناخت و بررسی حوزه حدیثی طبرستان

 -تاااریخ اباان خلاادون ،عبههدالرحمن بههن خلههدون ،ترجمههه عبدالمحمههد آیتههی ،تهههران :وزارت

 -تاریخ مدینه دمشق ،ابوالقاسم بن عساکر ،تحقیق العمری ،بیروت :دارالفکر۱۴۱۵ ،ق.

 تتمه المصابیح ،علهی بهن بهالل آملهی ،تحقیهق عبهداق الحهوثی ،صهنعا :مؤسسهه االمهام ر یهد،۱۴۲۳ق.

 تیسیر المطالب فی أمالی أبیطالب ،تحقیهق عبهداق بهن حمهود ،صهنعا :مؤسسهه االمهام ر یهد،۱۴۲۳ق.

 چند جستار در تاریخ فرهنۀی زیدیان ،محمد کاظم رحمتی ،تهران :شهب افهروز ،چها۱۳۹۴ش.

اول،

 -حدود العالم ،نویسنده ناشناس ،تهران :کتابخانه طهوری۱۳۶۲ ،ش.

 حوزهها و مکاتب حدیثی ،مهدی مهریزی ،تهران :دارالحدیی۱۳۷۸ ،ش. خالصه األقوال فی معرفه الرجال ،حسن بن یوسچا

اول۱۳۸۱ ،ش.

حلی ،مشهد ،نشر آستان قدس رضوی،

 زیدیاااه در ایاااران ،محمههد کههاظم رحمتههی ،تهههران :پژوهشههکده تههاریخ اسههالم ،چهها۱۳۹۴ش.

اول،

 -شرح عیون المسائل ،حا کم جشمی ،تحقیق فؤاد سید ،تونس :الدار ،بیتا.

 طبقااات الشااافعیه الکباارى ،عبههدالوهاب بههن سههبکی ،تحقیههق طنههاخی ،قههاهره :دارالکتههبالعربیه ،بیتا.

 -علویان طبرستان ،ابوالفضل حکیمیان ،تهران :الهام ،چا

اول۱۳۶۸ ،ش.

 -فهرست أسماء مصنفی الشیعه ،احمد بن علی نجاشی ،قم :مؤسسه نشر اسالمی۱۳۶۵ ،ش.

 مطلع البدور و مجمع البحور ،احمد بن صالح بهن ابهی الرجهال ،تحقیهق عبهدالرقیب مطههر،صعده :مرکز اهل البیت للدراسات االسالمیه۱۴۲۵ ،ق.

 معالم العلماء ،محمد بن علی بن شهرآشوب ،نج  :انتشارات المطبعهه الحیدر یهه ،چهااول۱۳۵۲،ش.
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 -موسوعة طبقات الفقهاء ،جعفر سبحانی قم :مؤسسه امام جعفر صادق۱۴۱۸ ،۷ق.

 -نزهة األبصار و محاسن اآلثار ،علی بن مهدی مامطیری ،قم :مجمع العالمی۱۳۸۷ ،ش.

 «دو مههور گمنههام ر یههدی ایرانههی ،ابوالعبههاس حسههنی و علههی بههن بههالل آملههی» ،سههید هاشههمآ اجری ،مجله تاریخ ایران ،شماره ۱۳۸۷ ،۵/۵۹ش.

 «علویان طبرستان ،آ ازگر حکومت شیعی در ایران» ،انور خالهدی ،کتاب ماه تاریخ جغرافیا،شماره ۱۳۷۹ ،۱۲۸ش.

 «معرفی پایان نامه؛ تسنن در طبرسهتان تها سهده هفهت هجهری» ،بابهدین ،ش ۱۲۱ ،۱۲۰و ۱۳۸۶ ،۱۲۲ش.
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