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در گذشته حوزههدای حددیثی بسدیاری توسد جریدانهدای حددیثی شدکل گرفتدهاندد کده بده ویدژه در
پنر سده نخست هجری ،در استوارسازی بنیانهدای حددیی نقدش بسدیار مهمدی داشدتهاندد .لدذا
شناخت و بررسدی هدر ید از ایدن حدوزههدا ،عدالوه بدر ایدنکده روشدن کنندده بخشدی از تداریخ حددیی
است ،در بازشناسی محدثان هر منطقه و دستاوردهای آنهدا نیدز مدؤثر اسدت .در ایدن میدان ،یکدی از
یادکرد آن در پژوهشهدای معاصدر مهفدول ماندده ،حدوزه حددیثی طبرسدتان اسدت کده
حوزههایی که
ِ
موجودیت خود را از قدرون نخسدت هجدری تدا دوره میانده و متدهخر بدا دو رویکدرد شدیعه و سدنی حفد
کددرد .ایددن پددژوهش  -کدده بدده شددیوه توصددیفی و تحلیلددی سددامان یافتدده  -بدده بررسددی و شددناخت حددوزه
حدددیثی ریدیدده در طبرسددتان مددیپددردازد .نتددایر تحقیددق نشددان مددیدهددد کدده حددوزه حدددیثی ریدیدده در
طبرسددتان در طلیعدده قددرن چهددارم هجددری پایددهگددذاری شددد و محدددثان بددزرگ ایددن مددذهب بددا برپددایی
مجالس حدیی و کوشش برای آموزش حدیی ،سفر به پایتختهای مهم دیندی و دیددار بدا مشدایخ
بزرگ حدیی و آشنایی با دیدگاههای گوناگون و تدهلی کتدابهدای حددیثی ،حدوزه حددیثی ریدیده
طبرستان را رونق بخشیدند.
کلیدواژهها :حوزههای حدیثی ،حوزه حدیثی طبرستان ،ریدیه

طبرسددتان بددا قدددمتی کهددن ،ناحیددهای در قسددمت شددمالی ایددران اسددت کدده اکنددون مازندددران

نامیددده مددیشددود .بددر اسدداس اطالعددات جهرافیددایی ،طبرسددتان منطقدده وسددیعی میددان جرجددان و
 .1ووو.
 .2ووو.
.3ووو.
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دیلمان بود و تمیشه ،نکا ،ساری ،فریم ،لفور ،مامطیر،آمل ،کالر ،الرز ،رو یدان ،ناتدل و چدالوس از

شهرهای مهم آن بود .شهر تمیشه که در مرز جرجان قرار داشت ،دورترین بخش از نواحی ربی

طبرستان بود و آخرین منطقه طبرستان از جانب شدرقی محسدوب مدیشدد 1.آنچده آ گداهیهدای

تاریخی و جهرافیایی بددان صدراحت دارد ،جرجدان منطقدهای مسدتقل و جددا از طبرسدتان بدوده

اسددت .در کتدداب کهددن جهرافیددایی حاادود العااالم ،طبرسددتان از شددرق بدده تمیشدده و از ددرب بدده
ُ
چالوس منتهی میشدود 2.ابدن خردادبده نیدز در اثدر تداریخی خدود در معرفدی شدهرهای طبرسدتان،
نامی از جرجان به میان نمیآورد 3و در حقیقت «اهمیت راهبدردی جرجدان سدبب شدده بدود تدا

هر ی

از حاکمان طبرستان و خراسان درصدد تسل بدر آن باشدند .در واقدع وابسدتگی جرجدان

به خراسان و طبرستان تحت تهثیر مالحظات سیاسی بدود نده جهرافیدایی» .اهمیدت مطلدب از
4

آن روسددت کدده زمددانی کدده از حددوزه حدددیثی طبرسددتان نددام بددرده مددیشددود ،حدددود جهرافیددایی آن

مشخص باشد.

آشنایی اولیه طبرستانیها با حدیی ،با ورود رسمی اسالم بده طبرسدتان ،یعندی اواسد قدرن

دوم هجددری و اندددکی قبددل از آن بددا ورود نمایندددگان ائمدده بدده طبرسددتان ،ماننددد محمددد بددن ر یددد

طبری ،صورت گرفت 5،ولی فعالیتهای حدییپژوهدی بده صدورت متمرکدز در اواخدر قدرن سدوم

هجدری آ داز شدد و قدرنهدای چهدارم و پددنجم هجدری نقطده عطد
رونق معارف اسالمی در طبرستان بوده است.

و اوج سدنت حددییپژوهدی و

نگداهی بده معیارهدایی کده بده تدازگی بدرای حدوزه حددیثی ندام بدردهاندد 6،معلدوم مدیکندد کده در

طبرسددتان یکددی از حددوزههددای فعددال و پررونددق حدددیثی دایددر بددوده اسددت کدده مددیتددوان آن را معلددول
عددواملی همچددون علددم دوسددتی طبرسددتانیهددا و امیددران آن و مناسددب بددودن وضددعیت فرهنگددی و
اجتماعی جامعه به نفع فعالیتهای حدیثی دانست.

مرا کددز علمددی طبرسددتان از همددان ابتدددا بددا دو رویکددرد شددیعه و اهددل سددنت مواجدده شددد .ایددن دو

رویکرد ،دو حوزه متفاوت حدیثی را پدید آورد که هر کدام نقش مهمی در گسترش و رشد دانش
 .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.۳۶۲

 . 6حوزهها و مکاتب حدیثی ،ص.۳۷

خددود ،همگددام بددا حرکددت و جنددبش علمددی جهددان اسددالم بدا تهسددیس مدددارس اسددالمی و پددرورش
عالمددان و محدددثان ،بدده فعالیددتهددای علمددی و حدددیثی پرداختنددد و طبرسددتان را بدده حددوزهای

مطلوب برای آموزشهای حدیثی تبدیل کردند؛ به گونهای کده تدا مددتهدا محدل تجمدع علمدا و
جهدان اسدالم شدد .شدیخ منتجدب الددین (م

پذیرای طالب و دانشجویان از شهرهای مختلد
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حدیی ایفا کردند .شیعیان طبرستان با دو شاخه امامیده و ریدیده ،از ابتددای حضدور و سدکونت

بعد از ۲۸۲ق) با آنکه در لسان رجالیان به فردی قلیدل السدفر معدروف اسدت و قصدد داشدته کده

تنها به پایتختهای مهم دیندی آن عصدر وارد شدود ،در کندار حدوزههدای اصدفهان ،بهدداد ،حلده،

خددوارزم و قددزوین ،در طبرسددتان نیددز حاضددر مددیشددود و ضددمن شدداگردی نددزد علمددا و مشددایخ ایددن

سرزمین ،از بسیاری از آنها اجازه نقل روایت دریافت میکند.

1

به دلیدل اهمیدت و گسدتردگی فعالیدتهدای هدر دو گدروه شدیعه در طبرسدتان ،در ایدن پدژوهش

فعالیددتهددای حدددیثی مددذهب ریدیدده بددا بررسددی پرسددشهددایی در زمیندده شددکلگیددری و پیدددایش
حدوزه حددیثی ریدیده ،محددثان بنددام ایدن مدذهب ،جلسدات حدددیثی آندان و تهلیفدات آندان مددورد

پژوهش قرار گرفته است.
زیدیه در طبرستان

ویژگددیهددای محیطددی و فرهنگددی شددهرهای شددمالی ایددران راه ورود گروهددی را بدده ایددن سددرزمین
ً
گشود که علویان نام داشتند .این مهاجران عموما از ریدیه بودند که از تعلیمات رید بدن علدی و

دیگر رهبران این نهضت پیروی میکردند .اوج مهاجرت ریدیان پس از قیام یحیی بدن عبدداق

در سال  ۱۶۹هجری و مهاجرت او و همراناهدانش بده ایدن منطقده بدود 2.محققدان مهداجرت او را
نقطه عطفی در انتقال دعوت ریدیه به شرق خالفت عباسی دانستهاند.

3

مهدداجران علددوی دولددتهددایی را در سددرزمینهددای شددمالی بدده وجددود آوردنددد .در طبرسددتان

حکومت قدرتمند علویان در سال  ۲۲۳هجری توس حسن بدن ر یدد ،ملقدب بده داعدی کبیدر در

شددهر آمددل تشددکیل شددد .داعددی کبیددر بددا کم د

مبلهددان مددذهب خددود ،توانسددت تحددول مددذهبی

گستردهای به وجود آورد؛ به گونهای که شهر آمل  -که تا آن زمان مسلمانانش مالکی بودند  -بده

 . 1اعیان الشیعه ،ج ،۲ص.۱۸۹

 . 2البدء و التاریخ ،ج ،۶ص.۱۳۳

 . 3علویان طبرستان ،آغازگر حکومت شیعی در ایران ،ص.۲۶
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شددهری شددیعی و ر یدددی شددناخته شددد .یکددی از اقدددامات فرهنگددی داعددی کبیددر برگرداندددن تعبیددر

« ّ
حی علی خیر العمل» به اذان بود.

1

ایدن سلسددله بدیش از صددد سدال توانسددت موجودیدت خددود را حفد کنددد و رهبراندی بددا مددذهب

ریدیه آن را هدایت کنند .ابوالفتح حکیمیدان در کتداب علویان طبرستان اسدامی رهبدران ریدیده

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 علمدای ر یددی بدود کده

متهثر از شخصیتهدای برجسدته ر یددی بدوده و در حدوزههدای مختلد

علمدی درخشدیدند و آثدار

فراوانددی را پدیددد آوردنددد .یکددی از زمینددههددایی کدده ریدیدده در آن فعالیددت داشددت ،حددوزه حدددیی و
علوم آن بود که کهنترین اثر آن با عندوان مسند اإلماام زیاد شدناخته مدیشدود .در میدان علو یدان

ریدی که به طبرستان مهاجرت کرده بودند نیز مجاهدانی وجود داشتند که از دانشهای دیندی
بیبهره نبودند و از این لحا توانستند به امر آموزش علوم دینی بمردازندد .گدزارشهدای تداریخی

از بر پددایی جلسددات پررونددق و متعدددد محدددثان ر یدددی و راوی متددون شددیعی در اواخددر قددرن سددوم و
اوایل قرن چهارم هجری حکایت میکند .بر پایه این اطالعات ،این جلسات در برخدی شدهرها

مانند آمل بسیار گسترده و منظم بر پا بود.

البتدده در ابتدددا ایددن فعالیددتهددا چندددان سدداماندهددی نشددده بودنددد ،ولددی بددا تهسددیس مدرسدده

ناصریه در شهر آمل در ابتدای قرن چهارم هجری ،حوزه علمی ریدیه پایهگذاری و پژوهشهدای

حدیثی آ از شد .از آن پس ،محدثان ریدی ریادی در طبرستان به امر حدیی اشدتهال یافتندد.

آنهددا بددا سددفرهای علمددی و دیدددار بددا مشددایخ حدددیثی و اسددتفاده از اطالعددات و دانددشهددای آنددان،

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

با وجود حضور جدی ریدیان در عرصده علمدی ،اطالعدات انددکی در بداره ایدن عالمدان وجدود
ً
دارد؛ چرا که اوال با وجود ثبت نام و آثار این علما در کتابهای تراجم ریدی مانند مطلع البدور
ُ
نوشته احمد بن ابدی الرجدال (م۱۳۹۲ق) و طبقات الزیدیه الکبرى نوشدته شدهاری (م۱۱۲۲ق)،
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 . 1تاریخ طبرستان ،ص.۲۲

 . 2علویان طبرستان ،ص.۷۲-۷۲

روشنی در خصوص این علما ارائه کنند .جالب آنکه ایدن تدراجمنگداران ر یددی حتدی در تلفد

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

محدددثان ر یدددی مددذهب نیددز معرفددی شدددند ،امددا در ایددن کتددابهددا بیشددترین تمرکددز روی حیددات

سیاسی است و انگیزه تدهلی
همه جنبههای حیات مؤل
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ً
متهخر بودن این تراجمنگاران  -که عموما یمندی نیدز بودندد  -سدبب شدد تدا آنهدا نتوانندد تصدویر

نیدز بده نظدر مدیرسدد اثبدات مشدروعیت امامدان ر یددی باشدد .لدذا

در نظر گرفته نشده است.

ناصر کبیر

یکی از محدثان برجسته ریدیه طبرستان ،ناصر کبیر ،حسدن بدن علدی (م۳۳۴ق) مشدهور بده
ّ
اطروش اسدت .ناصدر کبیدر از علو یدان مهداجرت کنندده بده طبرسدتان و جدد مدادری سدید رضدی و

شدری

مرتضدی اسددت .پددرش علدی بددن حسدن از عالمددان و سدادات برحسدته مدیندده بدود .ناصددر

کبیر در حدود سال  ۲۳۳هجری در شهر مدینه به دنیا آمد و در اواخدر حکومدت محمدد بدن ر یدد،

دومدین حدا کم علدوی بده همددراه گروهدی از علو یدان بده ایدن منطقدده وارد شدد .ناصدر کبیدر در ابتدددا از

مبلهان مذهبی محمد بن رید در خراسان بود و مذهب ریدیه را در این منطقه تبلیغ میکدرد .او

پس از مرگ محمد بن رید ،به دیلم رفت و دعوت دینی خود را در آنجا آ از کرد 2.ناصدر کبیدر در

سال  ۳۳۱هجری با حمایت طرفداران خود از دیلم و طبرستان بر نیروهدای سدامانی لبده یافدت

و به حکومت طبرستان دسدت یافدت و بده عندوان سدومین حدا کم علدوی و از تهثیرگدذارترین آنهدا
شناخته شد.

در بدداره مددذهب ناصددر کبیددر قضدداوتهددای مختلفددی وجددود دارد .برخددی از رجالیددان و محققددان

متقدددم و متددهخر او را امددامی معرفددی کددردهانددد؛ بددرای نموندده ،شددیخ طوسددی او را از طبقدده یدداران امددام

حسددن عسددکری ۷دانسددته و یددا عالمدده حلددی نیددز بدده امددامی بددودن او اعتقدداد دارد 3.امددا دالیددل

موجهی مبنی بر ریدی بودن ناصر کبیر وجود دارد .نخست ،آنکه با وجود نزدی
دیددگاههددای فقهدی او بدده امامیده ،بیشددتر آرای فقهددی او رند

زمینه امامت مطدابق بدا دیددگاه ریدیده بده قیدام بده سدی

بودن برخی از

و بددوی ر یددی دارد؛ بددرای نموندده او در

اعتقداد داشدت و خدود نیدز بدرای دسدت

 . 1چند جستار در تاریخ فرهنۀی زیدیان ،ص.۱۲
 . 2تاریخ طبرستان ،ص.۲۲۲-۲۲۱
 . 3خالصه االقوال ،ص.۲۳۹
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گرفتن حکومت طبرستان چندین بار قیام کرد .مراجعه بده تداریخ روشدن مدیکندد کده ناصدر کبیدر

مکتددب یددا مددذهب فقهددی و یددژهای داشددت و آرای فقهددی او حتددی بددا آرای ریدیدده پددیش از او نیددز
اخدتالف آشدکاری داشدت ،لدذا پیدروانش مدذهب دیگدری در کندار مدذهب فقهدی موجدود ،یعنددی

قاسددمیه تهسددیس کردنددد کدده بدده ناصددریه شددهرت داشددت و تددا مدددتهددا ر یدددیان طبرسددتان بدده ایددن
مذهب گرایش داشتند.

دیگر ،آنکه علمای اسالمی مانند ابن شهرآشوب در کتاب معالم العلمااء 1،ابدن خلددون در
ً
تاریخ 2و ابنندیم در الفهرست 3او را صریحا ریدی معرفی کردهاند.

درباره وثاقت و شهن علمی ناصر کبیدر اتفداق نظدر وجدود دارد و صداحبان فضدل و اندیشده او را
ّ
بده فرزانگددی و کمددال سددتودهانددد .شددری مرتضددی در شاارح المسااائل الناصااریه بدده توصددی جددد

مددادری خددود ناصددر کبیددر بددا عبددارتهددای «فضددله فددی علمدده و زهددده و فقهدده اظهددر مددن الشددمس
الباهره» میپردازد.

4

ناصددر کبیددر مدددتی در کوفدده اقامددت داشددت و آمددوزشهددای حدددیثی را در ایددن شددهر آ دداز و از محضددر از

استادان بزرگدی اسدتفاده کدرد 5.شدهر کوفده بده دلیدل گدرایشهدای علدوی ،نخسدتین مرکدز مهدم فعالیدت

ریدیه بود .اول بار عالمان ریدی این شدهر بده تددوین آرا و عقایدد ریدیده اقددام کردندد .لدذا شدهر کوفده در

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

بازشناسی برخی از استادان ناصر کبیر از تنها اثر انتشار یافته او ،یعنی البساط کده دربردارندده

مسائل و موضوعات مهم کالمی است ،ممکن است .بر اساس اطالعات این کتاب ،مهمترین

استاد او محمد بن منصور مرادی از عالمدان ر یددی کدوفی و از بزرگدان ایدن طائفده اسدت کده ناصدر

کبیر در این کتداب احادیدی فراواندی از او نقدل کدرده اسدت 6.همچندین ناصدر کبیدر متدون حددیثی

مشهور ریدیه ،مانند االمالی احمد بن عیسی بن رید (م۲۴۷ق) را از او سماع کرد و بعددها خدود

راوی احادیددی ایددن کتدداب در مجددالس امددالی حدددیی بددود 7.در مجمددوع کتدداب البساااط نشددان

 . 1معالم العلماء ،ص.۱۱۳

 . 2تاریخ ابن خلدون ،ج ،۳ص.۴۲۸
 . 3الفهرست ،ص.۲۴۴

 . 4موسوعه طبقات الفقهاء ،ج ،۴ص.۱۴۸

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

 . 7تیسیر المطالب ،ص.۲۶-۲۲

محمد د د د د د ددد بد د د د د د ددن علد د د د د د ددی بد د د د د د ددن خل د د د د د د د
کبیر هستند.

از دیگد د د د د د ددر اسد د د د د د ددتادان کد د د د د د ددوفی ناصد د د د د د ددر

1

از دیگر افرادی که ناصر کبیر نزد او شاگردی کرد ،عالم برجسته امامی ،احمدد بدن محمدد بدن

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

2

شناخت و بررسی حوزه حدیثی طبرستان

دهنده پیروی ناصر کبیر از سنت ریدیان کوفه است .عبداق بن محمد مدنی ،بشر بدن هدارون،

این آموزشها از ناصر فردی عالم و محدث ساخت ،به گونهای که در آ از ورود بده طبرسدتان

مقام بلند علمی او بر همگان مکشوف شد 3.ناصر کبیر پس از آرام ساختن محی طبرسدتان از
جند

افددروزیهددا بدده کارهددای فرهنگددی روی آورد و بدده نشددر علددوم دینددی ،بدده و یددژه حدددیی همددت

گماشت .او به آموزش همگانی اعتقداد داشدت .لدذا در شدهر آمدل جلسدات امدالی حددیی بدر پدا

کرد و با علمای سایر فرقهها به مناظره و گفتگو نشست.

4

از دیگر فعالیتهای ناصر کبیدر در عرصده فقده و حددیی ،تدهلی

کتداب اسدت .ابدن نددیم در

الفهرست ،مصنفات او را صد عنوان کتاب میداند و یادآور میشود که به برخی از آنها دست

یافته است 5.نجاشی در معرفی آثار ناصر کبیر به ترتیب بده کتداب فی االمامة صاغیر ،الطاالق،
کتاب فی االمامة کبیر ،کتاب فدک ،کتاب خمس ،کتاب الشهداء و فضل و اهل الفضل مانهم،
کتاب فصاحة ابی طالب ،کتاب معاذیر بنی هاشم فیما نقم علیهم ،کتااب االنسااب ائماه الای
6
موالیدهم إلی صاحب االمر  :اشاره میکند.
ابوالعباس حسنی

ابوالعباس حسنی ،احمد بن ابراهیم در شهر آمل چشم به جهان گشود و خیلدی رود بده یکدی

از چهرههای مهم ریدیه بدل شد .شهرت حسنی در سدنت ریدیده ،عدالوه بدر تدهلی

آثدار متعددد

به ویژه المصابیح ،شاگردی سده تدن از امامدان ر یددی ،یعندی بدراداران هدارونی و ابوعبدداق داعدی

نددزد او در طبرسددتان اسددت .از تحصددیالت حسددنی اطالعددات کدداملی وجددود ندددارد ،امددا بددر اسدداس

سخن شداگردش ابوطالدب هدارونی در کتداب اإلفااده درمدییدابیم کده او در سدال  ۳۲۲هجدری بده
 . 1چند جستار در تاریخ فرهنۀی زیدیان ،ص.۷۷
 . 2البساط ،ص.۷۲

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

 . 6رجال الطوسی ،ص .۲۸-۲۷
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شددهرری سددفر کددرد و از عالمددان و بزرگددان آن دیددار ،ماننددد ابددو ر یددد علددوی و ابددن ابددی حدداتم رازی
از مح دددثان ش ددافعی ح دددیی ش ددنید .حس ددنی ب دده واس ددطه ابور ی ددد  -ک دده مه ددمت ددرین اس ددتاد او در

حدیی محسوب میشد  -محمد بن بالل و ابوالحسین علی بن اسماعیل از ناصر کبیر روایت

میکند.

1

افدزون بدر آن ،بدده واسدطه نقدلهددای فدراوان ابوطالددب هدارونی در تیساایر المطالااب از ابوالعبدداس

حسنی میتوان دیگر مشایخ او را شناخت و بده سدفرهای او پدی بدرد .بدر ایدن اسداس او در کوفده از
افراد بسیاری مانند ابو عبداق ندوی 2،احمدد بدن سدعید بدن عثمدان ثقفدی 3،علدی بدن داود بدن

نصر 4،عبداق بن جعفر حضرمی 5،ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید مشدهور بده ابدن عقدده

دیگران حدیی شنید.

ابوالعب دداس حسدددنی در فقددده تبحدددر خاصدددی داشدددت و پیدددرو فقددده الهدددادی الدددی الحدددق بدددود.

او کتدابهددای الهددادی را بددا اجدازه فرزندددش محمددد دریافددت کدرد و راوی ایددن آثددار شددد .او شددرحی
بر کتداب االحکام الهاادى الای الحاق نگاشدت کده بخشدی از آن بداقی ماندده اسدت .حسدنی در
ّ
این شرح ،احادیثی دال بر افضدل بدودن امدام علدی ۷و کدافر دانسدتن پیشدیگیرنددگان بدر او نقدل

کددرده اسددت .همچنددین او حدددیثی را کدده در بدداره عددالم ذر و ایمددان آوردن بندددگان بدده والیددت امددام
علی ۷صادر شده آورده و درباره آن سخن گفته اسدت .و ی ن ّدص خفدی در بداره امدام علدی ۷را
 -که در سنت کالمی ریدیه رایر است  -برنتابیدده و نظدرات تنددی علیده خلفدای راشددین ابدراز

داشته است.

6

علی بن مهدی مامطیری

محدددث ر یدددی ،علددی بددن مهدددی حسددینی طبددری مددامطیری (م۳۶۳ق) ،از نددبال و بزرگددان
7

طبرستان بود .ابدن اسدفندیار او را «االمدام البدارع» 8و ابدن عسداکر او را فقیده و مدتکلم معرفدی کدرده
 . 1اإلفاده ،ص.۱۳۴

 . 2تیسیر المطالب ،ص.۷۲

 . 3همان ،ص ۷۶ ،۷۳و .۸۳
 . 4همان ،ص.۸۴
 . 5همان ،ص.۸۹

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

 . 8تاریخ طبرستان ،ص.۱۲۲

قدیمیترین نسخه سخنان و خطبههای امام علی ۷است.

مطالعده آثدار او معلددوم مدیکنددد کده مددامطیری بدرای تحصدیل علددوم بده بهددداد مسدافرت کددرد و از

مشددایخ اهددل سددنت آن دیددار حدددیی شددنید 2.همچنددین او بدده بصددره رفددت و و مدددتی مصدداحب

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

شناخت و بررسی حوزه حدیثی طبرستان

اسددت 1.عمددده شددهرتش بدده واسددطه تددهلی

کتدداب نزهااة االبصااار و محاساان اآلثااار اسددت کدده

ریدی بودن او ،برخی در مذهب او تردید کرده و او را شافعی و اشعری دانستهاند که این مطلدب
با توجه به اینکه «در کتاب او گفتهای از اشعری و اشاعره به یدر از ذکدر برخدی مناقشدات در بداره

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

مامطیری به جدز نزهة األبصار و محاسن اآلثاار ،آثداری از جملده تأویال اآلیاات المشاکله و

تأو یل األحادیث المشکالت الوارده فی الصفات ،المجالس و  ...تهلی

کرد.

5

مامطیری نزد استادان بزرگی ،مانند ابوعبداق ازدی بهدادی معروف به نفطویه ،ناصدر کبیدر،

محمد بن جریر طبری ،ابن درید بهدادی ،محمد بن فضل ،ابن انباری ،ابوبکر رو یدانی طبدری،

ابومحمددد رو یددانی و  ...شدداگردی کددرده و بعدددها بددا عنددوان شددیخ حدددیی ،پددذیرای افددرادی ماننددد
ابوالمحاسن رویانی از بزرگان اهل سنت طبرستان و ابوطالب هارونی از علمای ریدیه بود.

6

ابوالحسین هارونی

ابوالحسددین هددارونی ،احمددد بددن حسددین مشددهور بدده المؤ یددد بدداق (م۴۱۱ق) متولددد سددال ۳۳۳

هجری در منطقه کالذجه شهر آمل از چهدرههدای مهدم ریدیده بدود .تحصدیالت نخسدتین خدود را
نددزد پدددرش  -کدده از عالمددان امددامی بددود  -گذرانددد و سددپس در مجددالس درس ابوالعبدداس حسددنی

شرکت کرد که این فرد نقش مهمی در تهییر عقیده او از امامیه به ریدیه داشدت .همچندین سدفر
او به عراق نیز تهثیر ریادی در تهییر اعتقاداتش داشت .او پس از اتمام تحصدیالت خدود بده شدهر

آمل بازگشت و مدتی نقابدت علو یدان را بدر عهدده گرفدت 7.او و بدرادرش ابوطالدب هدارونی نقدش و
 . 1تاریخ مدینه دمشق ،ج ،۲۴ص.۳۹۹
 . 2نزهه األبصار ،ص.۱۸

 . 3طبقات الشافعیه الکبرى ،ج ،۳ص.۴۶۶
 . 4نزهه االبصار ،ص.۱۸
 . 5همان ،ص.۲۲-۲۳
 . 6همان ،ص.۲۹

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

ابوالحسین هارونی آثار مختلفی در فقه ،حدیی و کالم ریدیه نگاشت کده األمالی مهدمتدرین

نگاشته حدیثی اوست 1.به گفته ابناسفندیار کتابهای المؤید باق در دست آموزگداران علدوم

دینی در طبرستان بوده و به تعلیم شاگردان ر بت ریادی داشتند.

2

ابوطالب هارونی

ابوطالب هارونی ،یحیی بن حسین (۴۲۴ - ۳۴۳ق) ،مانندد بدرادرش ابوالحسدین ،ابتددا ندزد

پدددرش بدده تحصددیل پرداخددت .از دیگددر اسددتادان تهثیرگددذار او در طبرسددتان ،ابوالعبدداس حسددنی

اس ددت ک دده نق ددش عم دددهای در تهیی ددر عقی ددده او از امامی دده ب دده ریدی دده داش ددت .او در به ددداد نی ددز از
ابوعبداق بصری از مشایخ معتزله این شهر علم کالم آموخت.

ابوطالب هارونی آثاری تدوین کرد که در سنت ریدیه اعتبار فراوانی دارد .آثار کالمی او بسی

فراوان است کده الدعامه را مدیتدوان مهدمتدر ین اثدر کالمدی او دانسدت .تهلیفداتی نیدز در فقده ریدیده
دارد که نشاندهنده تهثیر او در فقه ریدیه است.
ابوالقاسم ُبستی

ابن شهرآشدوب در کتداب معالم العلماء ،ابوالقاسدم ُبسدتی ،اسدماعیل بدن علدی (م۴۲۳ق) را
ر یدددی معرفددی مددیکنددد 3.کهددنتددرین ترجمدده ُبسددتی گزارشددی اسددت کدده حددا کم ِج ُشددمی در ضددمن
معرفی شاگردان قاضی عبدالجبار معتزلی آورده است که مطابق آن ،بستی از علمای شدهرری
و از برتدرین شداگردان قاضدی عبددالجبار معتزلددی بدود و مرتبده علمدی او بدده حددی بدود کده چددون از

قاضی پرسش میشد ،جدواب آن را بده بسدتی حوالده مدیکدرد .او در زمدان ابوالحسدین هدارونی بده
شهر آمل مهاجرت کرد و اقامت گزید.
ابوالقاسددم ُبسددتی فاصددله سددالهددای  ۴۳۳تددا  ۴۱۱هجددری را در شددهر آمددل گذرانددد و بدده تدددریس
4

حدیی مشهول شد .او در این شهر مجلس امالی حددیی داشدت و بده پرسدشهدای مخاطبدان
پاسخ میداد .نقل است که از او در روز عید ددیر از برتدری امدام علدی ۷بدر ابدوبکر پرسدیدند و او

در پاسخ گفت« :علی به خداوند شرآ نوررید» .پاسدخ او بده دلیدل جمعیدت فدراوان اهدل سدنت
 . 1تاریخ طبرستان ،ج ،۱ص.۹۸
 . 2همان.
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 . 3معالم العلماء ،ص.۱۳۸
 . 4الذریعه ،ج ،۲ص.۲۸۹

از بستی ی

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

بدده و یددژه امددام علددی ۷اختصدداص دارد .او در ایددن کتدداب بددا توجدده بدده مخاطبددان اهددل حدددیی

طبرسددتان  -کدده بیشددتر از حنابلدده بودنددد و افضددلیت امددام علددی ۷را بدداور نداشددتند  -بدده بیددان

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

ابوالحسددین طبددری از محدددثان و متکلمدان ریدیدده اسددت .ابوالحسددین طبددری صدداحب آثدداری

است که برخی حدیثی است و در دفاع از نظام کالمدی و فقهدی هدادی الدی الحدق نوشدته اسدت.

به واقع ،آثار او در فهم و شناخت مراحل تحول نظام کالمی ریدیه بسدیار اهمیدت دارد .او در آثدار
کالمی خود مانند المنیر سخنان و خطبههدایی از امدام علدی ۷نقدل کدرده اسدت کده بدا توجده بده

قدمت کتاب اهمیت خاصی دارد.

3

جلسات حدیثی محدثان زیدی طبرستان

گزارشهای تاریخی از برپایی جلسات محدثان ریدی و راوی متون شیعی از اواخر قرن سوم

هجری حکایت میکند .بر پایه این اطالعات ایدن جلسدات در برخدی شدهرها مانندد آمدل بسدیار
گسترده و منظم بود .جلسات حدیثی ناصر کبیر در مدرسه ناصریه شهر آمل به عنوان مهمترین

مرکز آموزشی طبرستان برگزار میشد .این مدرسه محدل تددریس روایدات و علدوم اهدل بیدت :و

مجالس بحی و مناظره بوده است .درباره این مدرسه ،شیوههای تدریس و مباحی درسدی آن

اطالعددات اندددکی در منددابع وجددود دارد .گفتدده شددده کدده مجددالس درس ناصددر کبیددر بدده دو صددورت
عمومی و خصوصی تشکیل میشد؛ مجالس امالی حدیی ،عمومی و با حضور همه مردم بود

و در مجالس خصوصی که به عالمان و دانشمندان اختصاص داشت ،بحیهای مهم کالمی
تدریس میشد .این جلسات سبب شد تا بسیاری از عالمدان شدیعی از مرا کدز علمدی آن روزگدار

رهسپار طبرستان شوند.

4

مباحددی رجددالی نیددز از مهددمتددرین مددواد درسددی ایددن مدرسدده بددود کدده توسد ناصددر کبیددر تدددریس

 . 1همان.
 . 2همان.

 . 3الحدائق الوردیه ،ج ،۱ص.۳۴-۳۳
 . 4همان ،ج ،۲ص.۲۷

011

علوم حدیث ،سال بیست و پنجم ،شماره سوم

میشد .حسن بن حمزه طبری ،از رجال بزرگ امامیه ،از محمد بدن امیددوار طبدری ،از شداگردان
ناصر مطلبی نقل میکند که به این مسهله اشداره دارد .در ایدن نقدل ،محمدد بدن امیددوار از شدیخ

خود ناصر کبیر به دنباله روایتی از حمران بن اعین ،درباره تعداد بدرادران اعدین و علدم و فقاهدت
آنها سخنانی میشنود.

1

این مدرسه پدس از مدرگ ناصدر کبیدر نیدز دایدر بدود .ابدن اسدفندیار از وجدود ایدن مدرسده در زمدان

حیات خود یاد میکند 2.اردشیر برزگر نیز در کتاب تاریخ تبرستان یادآور شده که ایدن بندا تدا قدرن

هشتم هجری برپا بوده است 3.حتی مدیتدوان ادعدا کدرد کده بعدد از ناصدر کبیدر روندق ایدن مدرسده

برقرار بوده است .به گفته ابن اسفندیار ،بعد از وفات عضددالدوله دیلمدی ،بده هنگدام حکومدت

قابوس بن وشمگیر ،مدردی مسدت از کندار مشدهد ناصدر کبیدر عبدور کدرد و فقهدای ایدن مدرسده او را

تهدیب کردند 4.از کلمه «فقها» میتوان دریافت که پس از مرگ ناصر کبیر نیز مدرسه ناصر محدل
تحصیل طالبان علم و دانشجویان بوده است.

از دیگر مجالس حدیثی و علوم دینی شدهر آمدل ،مجدالس درس ابوالعبداس حسدنی بدود .او -
که از استادان بزرگ ریدی بود و شهرت ریادی داشت  -مجالس متعددی برای طالبان علوم بر

پا میکرد .در جلسات درس حسنی ،برادران هدارونی ،ابوالحسدین و ابوطالدب و همچندین علدی

بن بدالل آملدی  -کده از شداگردان خداص حسدنی بدود و در تکمیدل برخدی پدژوهشهدای او اهتمدام

داشت  -شرکت میکردند.

5

ابوالحس ددین و ابوطال ددب ه ددارونی نی ددز از چه ددرهه ددای مه ددم علو ی ددان هس ددتند ک دده ب ددا برگ ددزاری

مجد ددالس درس و بحد ددی نسد ددلی از شد دداگردان ر ید دددی را تربید ددت کردند ددد 6.فد ددرد دیگد ددری کد دده بد دده
تدددریس حدددیی اشددتهال داشددت ،ابوالقاسددم ُبسددتی اسددتُ .بسددتی بددا بر پددایی مجددالس امددالی
حدیی در جامع شهر آمل خیل عظیمی را با علوم اهل بیدت :آشدنا کدرد .مجدالس درس او بدا

توجه به جمعیت این شهر  -که بیشتر از حنابله بودند  -اهمیت مییابد که آندان گداهی در برابدر

روایددات شددیعه موضددع مددیگرفتنددد و بددا شددنیدن فضددایلی از اهددل بیددت :دردسددرهایی بددرای او
 . 1اعیان الشیعه ،ج ،۲ص.۹۲-۹۳
 . 2تاریخ طبرستان ،ص.۱۲۳
 . 3تاریخ تبرستان ،ص.۱۳۸

 . 4تاریخ طبرستان ،ص.۱۲۳
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 . 5تیسیر المطالب ،ص.۲۲۸

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

اسددتنداریه روسددتای هشددتکین مدرسددهای داشددت کدده انددواع علددوم دینددی ،ماننددد حدددیی در آن
تدریس میشد.

2

تألیفات حدیثی محدثان زیدی طبرستان

حضور ریدیه در مناطق شمالی ایران ،به ویژه در طبرستان و دیلمان  -که از قرن سوم تا دهدم

شناخت و بررسی حوزه حدیثی طبرستان

درست میکردند 1.یوس

َ
بدن حسدن کدالری از شداگردان الهدادی بدن مهددی ُحقیندی در بخدش

هجددری بدده طددول انجامیددد  -باعددی پدیددد آمدددن میراثددی پددر بددار شددد کدده اکنددون بدده صددورتهددای
مختلفی ،همچون میراث مکتوب و بناهای تاریخی باقی مانده است.

البته با از میان رفتن جوامع ر یددی در عصدر صدفویه ،تمایدل انددکی بده حفد میدراث ر یددیان

ایران وجود داشت و بسیاری از این آثار از میان رفت .با این حدال ،انددآ میدراث مکتدوب بداقی

مانده ریدیان ایران  -که مربوط به قرنهای سوم تا پنجم هجری است  -به واسطه کوششهای
ریدیان یمنی در چند مرحلده بده یمدن منتقدل شدد کده ایدن امدر بده حفد و نگهدداری ایدن میدراث
انجامید.
األمالی

مهمترین اثر حدیثی ناصر کبیر األمالی است که متهسدفانه بده دسدت مدا نرسدیده اسدت .ایدن

مجموعه حدیثی حاصل روایتهدای او در مجدالس امدالی حددیی اسدت و موضدوع آن فضدایل

اهل بیت :است 3.ناصر کبیر بخشی از احادیی االمالی را از کتاب االمالی احمد بن عیسی
بددن ر یددد ،بدده واسددطه اسددتادش محمددد بددن منصددور نقددل کددرده اسددت .نکتدده دیگددر در بدداره ایددن اثددر

تهثیرگذاری آن در آثدار بعددی اسدت؛ چندانکده ابوطالدب هدارونی در االماالی خدود بده ایدن کتداب
توجه داشته و برخی از روایات آن را تخریر کرده است.

4

العلل

کتاب العلل از تهلیفاتی اسدت کده بده دسدت مدا نرسدیده و شدناخت ویژگدیهدا و محتدوای آن،

تنهددا از راه آثدداری میسددر اسددت کدده در بدداره آن سددخن گفتددهانددد .نسددخهای خطددی از قددرن هشددتم از
نویس ددندهای ر ی دددی وج ددود دارد ک دده فص ددل ن ددوزدهم آن ب دده بررس ددی آث ددار منس ددوب ب دده ناص ددر کبی ددر

 . 1شرح عیون ،ص ۳۸۶-۳۸۲؛ الذریعه ،ج ،۲ص.۲۸۹
 . 2طبقات الزیدیه الکبرى ،ص.۱۹۳-۱۹۲
 . 3الذریعه ،ج ،۲ص.۳۳۸

 . 4تیسیر المطالب ،ص.۲۶-۲۲
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اختصاص دارد .بر اساس اطالعات آن ،کتاب العلال بده کتداب علال الشارایع شدیخ صددوق

شدباهت داشددته و منسدوب بدده ناصددر کبیدر اسددت .نویسدنده اخددتالف نظرهددا در بداره انتسداب ایددن
کتاب به ناصر کبیدر را نیدز گدزارش مدیکندد .بده گفتده او ابدوجعفر َ
هوسدمی کتداب العلال را تدهلی

یکی از اسماعیلیان دانسته و محمد بن صالح تنهجانی (م۶۷۲ق) انتساب اثر مذکور به ناصدر

را بیاشکال دانسته است.

1

المصابیح

المصااابیح ،مهددمتددرین اثددر ابوالعبدداس حسددنی ،عددالم بددزرگ ریدیدده اسددت .ایددن کتدداب اثددری

نگاری امامان ریدی اسدت .ابوالعبداس حسدنی
تاریخی  -حدیثی و در حقیقت ،نوعی طبقات
ِ
ً
بددا بهددره گددرفتن از ت د نگدداری و سددیرهنگدداریهددای قددرنهددای دوم و سددوم هجددری  -کدده عمومددا بدده
علمای ریدیه اختصاص داشدتند  -بده ندوعی طبقداتنگداری دسدت زد کده توانسدت تحدولی در

سنت تاریخنگاری ریدیه ایجاد کند.

2

المصابیح از حیدی اطالعداتی کده در بداره علمدا و امامدان ریدیده بده مخاطدب مدیدهدد ،ارزش

رجالی دارد .بخش نخست این کتاب ،گزارش مفصلی درباه زندگی پیامبر اسالم ۹و خلفدای
نخسددتین اسددت کدده از ایددن لحددا بایددد آن را یکددی از نصددوص قدددیمی در سددنت و سددیره نبددوی

دانست .از مصادر مهم حسنی در این بخدش ،کتداب سایره ابدن اسدحاق (م۱۲۱ق) اسدت کده از

طریددق ابددراهیم بددن سددعید زهددری 3،یددونس بددن بکیددر فددزاری 4،عبدددالرزاق بددن محمددد 5،سددلمه بددن
فضدل انصداری 6و گدداهی بده صدورت مسددتقیم بدا عبدارت «قددال ابدن اسدحاق» از آن نقددل مدیکنددد.

همچندین از کتداب المغاازى احمدد برقدی نیدز نقدل کدرده اسدت .ابوالعبداس حسدنی بعدد از شدرح
وقایع عصر پیدامبر ۹و خلفدای سدهگانده ،بده حدوادث دوران امدام علدی ۷مدیپدردازد .مهدمتدرین

منبددع او کتدداب وقعااة صاافین نصددر بددن مددزاحم منقددری اسددت .سددپس بدده شددرح شددهادت امددام
حسین ۷پرداخته و آنگاه درباره قیامهای امامان ریدی سخن گفته است.

متهسفانه کتاب المصابیح به علت فدوت رودهنگدام حسدنی ناتمدام ماندده و شداگردش علدی

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

 . 3المصابیح ،ص. ...،۱۸۲ ،۱۸۳ ،۱۷۱ ،۱۴۷ ،۹۴
 . 4همان ،ص  ۹۶و .۱۲۸
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 . 5همان ،ص.۱۳۳

 . 6همان ،ص.۲۴۴ ،۲۳۲ ،۲۱۷ ،۱۹۸ ،۱۸۱

شرح االحکام

االحکام کتدابی متعلدق بده الهدادی الدی الحدق از امامدان ر یددی و نشداندهندده سدنت کالمدی

پیروان هادی در یمن است که ابوالعباس حسنی شرحی بر آن نگاشته است .در شرح االحکام

شناخت و بررسی حوزه حدیثی طبرستان

بددن بددالل آملددی پددژوهش نیمدده کدداره اسددتاد را بدده همددان روش او بدده سددرانجام رسددانده و آن را تتمااه
المصابیح نام نهاده است .این اثر در پایان کتاب المصابیح به چا رسیده است.

روایاتی وجود دارد که بر افضل بودن امام علی ۷از دیگر خلفا داللت میکند و پیشیگیرندگان
او را کافر معرفی میکند 1.حسدنی در ایدن کتداب تدا جدایی کده توانسدته از حقانیدت امدام ۷دفداع
نموده و نظرات تندی نسبت به خلفای راشدین ابراز کرده اسدت .نکتده مهدم در بداره ایدن کتداب

آن است که ابوالعباس حسنی در پی اثبات عصمت برای امام ۷اسدت کده از ایدن نظدر مشدابه

دیدگاه امامیه درباره پیشوایان معصوم دین است 2.علی بن بالل آملدی از شداگردان ابوالعبداس

حسنی این کتاب را تلخیص کرده و آنچه اکنون از این کتاب در دست است ،گز یددهای اسدت

که محمد بن حسن عجری (ت۱۳۲۲ق) از شخصیتهای معاصر ریدی ،با نام إعالم األعالم
بأدلة األحکام گردآوری کرده است.
النبوات

النبوات در ادامه سنت کهن دالیلنگاری متعلدق بده ابوالحسدین هدارونی اسدت .النباوات در

چهددار فصددل سددامان یافتدده کدده در فصددل دوم آن احددادیثی در بدداره دالیددل نبددوت وجددود دارد .ایددن
کتاب از حیی مطالبی که مؤل

از عهدین نقل کرده و تسدل او بدر دیگدر ادیدان  -کده زمیندههدای

آن را اسددتادش قاضددی عبدددالجبار معتزلددی ایجدداد کددرد  -اهمیددت مددییابددد .هددارونی بددرای یددافتن

شواهدی درباره نبوت پیامبر ۹به عهدین رجوع کرده است.

3

األمالی الصغری

این کتاب نیز متعلدق بده ابوالحسدین هدارونی اسدت کده منتشدر شدده اسدت .األماالی هدارونی

مشتمل بر بیست و شش حدیی است که گو یا مؤل

درصددد ادامده و تکمیدل آن بدوده ،ولدی بدر

حسب شرای پیش آمده موفق به انجام آن نشده است .این احادیدی بده موضدوعاتی همچدون

معجددزات نبددوی ،۹فضددایل اهددل بی دت ،:نمازهددای اسددتحبابی ،فض دیلت سددورههددای قددرآن،
 . 1اعالم االعالم بأدلة األحکام ،ص.۴۲-۳۹
 . 2زیدیه در ایران ،ص.۱۱۲
 . 3همان.
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آداب وضددو و  ...مدیپددردازد .او در األمااالی از محدددثان یددر ر یدددی نیددز حدددیی آورده اسددت .ایددن

کتاب به روایت قاضی جعفر است که او به واسطه اسدتاد خدود قاضدی احمدد بدن حسدن کندی از
ابوعلی فرازادی و ابورشید قاسوراء و ابن ابی العالء نقل کرده است.

1

المراتب

المراتب نوشته ابوالقاسم ُبستی استُ .بستی درصدد نشان دادن افضل بودن امدام علدی۷

بر خلفای پیش از خود است .او با مشاهده جماعت اهل حدیی طبرستان  -کده فضدایل امدام

علددی ۷را نادیددده گرفتدده و بددا فتندده خواندددن دوران امددام ،۷خالفددت آن حضددرت را نادرسددت

میدانستند  -با بیان احادیی فضایل اهل بیت :از خالفت و افضل بودن ایشان دفداع کدرده
است 2.او در آ از کتاب به خواننده وعده مدیدهدد کده دویسدت فضدیلت امدام ۷را کده ندزد وی

است ،نقل کند؛ 3اما آنچه اتفاق افتداده چهدار صدد و پنجداه فضدیلت اسدت« .او در کتداب خدود
ً
البا روایتهای متواتر و مشهور و حتی اخبار آحاد را به نقل از منابع مطمئن و موثق مدیآورد کده

جددای تردیدددی در اسددانید و راو یددان آن وجددود ندددارد و تنهددا بددر تحلیددل و بازگشددایی نکددات مددبهم و
دسددتهبندددی و طبقددهبندددی و رتبدده گددذاری آن مددیپددردازد .او در ایددن روش بسددیار موفددق بددوده و

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

4

بر اساس مقدمهای که مصحح المراتب بر آن نوشته ،از این کتاب چندد نسدخه بدر جدا ماندده

است .کهنتدرین نسدخه مر بدوط بده سدال  ۶۸۱هجدری اسدت .سده نسدخه نیدز بندا بدر گدزارش سدید

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 که بنا بر تصر یح خود او در

مقدمدده کتدداب ،مقصددد سددوم آن بیسددت و پددنر بدداب دارد؛ ا گددر چدده در نسددخه چددا

شددده تنهددا

بیست و چهار باب به چشم میخورد .مقصدد اول بده فضدایلی اختصداص یافتده کده بدرای دیگدر

صددحابه هددم ذک در شددده اسددت و امددام ۷آن فضددایل را بددا مز یت دی و ی دژه دارا اسددت .مقصددد دوم بدده

فضایلی پرداخته که در دیگر صحابه بده صدورت پرا کندده یافدت مدیشدود و آن حضدرت همده آن
ً
فضددایل را یکجددا دارد .مقصددد سددوم در خصددوص فضددایلی اسددت ک ده منحصددرا در آن حضددرت
 . 1همان ،ص.۱۱۶

 . 2عیون المسائل ،ص .۳۸۶-۳۸۲
 . 3المراتب ،ص.۲۲
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 . 4همان ،مقدمه ،ص.۱۸
 . 5همان ،مقدمه ،ص.۱۴

خود اختصاص داده و بیشترین فضایلی که بستی ذکر میکند ،از نوع سوم است کده در بیسدت

و پنر باب آن را تنظیم کرده است.

االنوار فی معرفة اهلل و رسوله وصفه ما جاء به

االنوار مشهور به المنیار تدهلی

احمدد بدن موسدی ابوالحسدین طبدری محددث ر یددی اسدت.

شناخت و بررسی حوزه حدیثی طبرستان

یافت میشود و دیگر صحابه از آن بهرهمند نیستند .این بخش اخیر ،بیشدتر حجدم کتداب را بده

المنیر با مجموعهای از مباحی کالمدی ،حددیثی ،تداریخی و تفسدیری بده تنز یده انبیدا مدیپدردازد.

ابوالحسدین طبدری بدده تفصدیل ،آیدداتی را کده ظاهرشددان بده لهددزشهدای انبیددا داللدت دارد ،بررسددی

کددرده و معددانی آنهددا را بددر اسدداس دیدددگاه اهددل عدددل بیددان مددیکنددد .او در مددواردی از سددخنان و

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

تیسااایر المطالاااب یددا أالماااالی تددهلی

1

ابوطالددب هددارونی اسددت .ایددن کتدداب از مهددمتددرین

مجموعههای حدیثی ریدیه است که ششصد و چهدل و پدنر حددیی مسدند از رسدول خددا،۹

امام علی ۷و دیگر اهل بیت :را با موضوعات اعتقادی ،فقهی و اخالقی در خود جای داده

اسدت .قاضددی جعفددر تنظددیم کنندده ایددن کتدداب ،احادیددی آن را در شصدت و چهددار بدداب تنظددیم
کرد 2.ابوطالب هارونی در األمالی از سی و شش شیخ حدیی ،روایت میکند .بیشترین نقدل او

از ابوالعبدداس حسددنی اسددت کدده شددامل صددد و هشددت روایددت مددیشددود 3.نددود و هفددت حدددیی از
ابوعبددداق محمددد بددن بندددار آملددی ،نددود و چهددار حدددیی از ابومحمددد عبددداق قاضددی ،نددود و ی د

حدیی از ابواحمد حاف  ،هفتاد و نه حدیی از عبیداق کرخدی ،سدی و هشدت حددیی از علدی
بن مهدی طبری و ...

4

اإلفادة فی تاریخ االئمة الساده

اإلفاده 5تهلی

ابوطالب هارونی در شرح حال امامان ریدی است و از این نظر اثدری رجدالی

محسوب میشود .اساس کار ،کتاب المصابیح استادش ابوالعباس حسدنی اسدت .هدارونی در
 . 1چند جستار در تاریخ فرهنۀی زیدیان ،ص.۱۲-۱۴
 . 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 اسدت.
کتاب اإلفاده در دورههای بعد با اقبال مورخان ریدی مواجه شد .افرادی مانندد حدا کم ِج ُشدمی
(م۴۹۴ق) در شاارح عیااون المسااائل ،عبددداق بددن حمددزه (م۶۱۴ق) در الشااافی و دیگددر آثددارش،
ّ
حمید بن احمد ُم ِحلی (م۶۲۳ق) در الحدائق الوردیه و ابن اسدفندیار در تااریخ طبرساتان از آن
بهره بردند.

راوی اإلفاده تاج الدین احمد بن احمد بیهقی از شاگردان یحیی بدن اسدماعیل اسدت کده 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 روایدات و

سخنان امام علی ۷را گدردآوری کدرده اسدت .لدذا ایدن کتداب از نظدر قددمت در تددوین سدخنان
حضددرت ،۷کهددنتددر از نهااجالبالغااه اسددت و از ایددن لحددا اهمیددت ر یددادی مددییابددد .البتدده ایددن

کتاب تنها بده سدخنان حضدرت علدی ۷اختصداص نددارد و بلکده بده برخدی از حدوادث و وقدایع

حیددات آن حضددرت نیددز اشدداره شددده اسددت .نویسددندگان مختلفددی از ریدیدده و امامیدده در تدددوین و
تکمیل آثارشان به این کتاب توجه داشتهاندد ،مانندد ابوطالدب هدارونی در ارمدالی 2،امدام موفدق

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 بیشدتری داشدتند .بده جدز طبرسدتان،

شددهرهای کوفدده ،خراسددان و ری نیددز جایگدداه خددود را بدده عنددوان یکددی از مهددمتددرین مرا کددز ر یدددی
نمایاندددهانددد کدده دارای فعالیددتهددای مختل د

فرهنگددی و دینددی نیددز بددودهانددد 6.محدددثان ر یدددی

طبرسددتان بددا ایددن حددوزههددا و مرا کددز در ارتبدداط بودنددد و در کنددار آن بدده حددوزههددای فعددال امامیدده نیددز
مسافرت میکردند.

 . 1طبقات الزیدیه الکبرى ،ج ،۱ص.۱۳۴
 . 2نزهه االبصار ،ص.۱۲
 . 3همان ،ص.۱۶
 . 4همان.

 . 5نزهة األبصاار و محاسان اآلثاار در سدال  ۱۳۸۷هجدری بدا تحقیدق محمدد بداقر محمدودی ،توسد نشدر المجمدع العدالمی

001

للتقریب بین المذاهب االسالمیه به چا

 . 6زیدیه در ایران ،ص.۱۳۲

رسیده است.

ری یکی از مهمترین مراکز علمی در قرون اولیه اسالمی بوده است .این شهر ا گدر چده در آ داز

محل زندگی جمعیتهای مسیحی و ررتشتی بود ،اما مهاجرت عالمان ر یددی بده ایدن شدهر در

قرن دوم هجری سبب شد تا جماعتهدای ر یددی فراواندی در ایدن شدهر سدکونت کنندد .جامعده
ریدی شهرری پس از بده قددرت رسدیدن آل بو یده و دعدوت آندان از علمدای معتزلدی مانندد قاضدی

شناخت و بررسی حوزه حدیثی طبرستان

ری

عبدالجبار (م۴۱۲ق) رونق گرفت و علمای منداطق دیگدر را بده مجدالس درس او کشداند .قاضدی
در سددال  ۳۶۳هجددری بدده ری آمددد و تددا پایددان عمددر در ایددن شددهر سددکونت داشددت .حددا کم ِج ُشددمی
فهرست کاملی از این عالمان را در کتاب عیون المسائل آورده است.
ً
مطالعدده احددوال رجددال ریدیدده معلددوم مددیکنددد کدده عمومددا آنهددا بدده کددالم معتزلدده گددرایش و تعلددق
خدداطر داشددتهانددد .لددذا مجددالس درس علمددای معتزلددی ،ماننددد ابوعبددداق بصددری (م۳۶۹ق) و

قاضددی عبدددالجبار معتزلددی همددواره شدداهد حضددور علمددای ر یدددی بددوده اسددت؛ بددرای نموندده،
ابوالحسدین هدارونی پدس از آنکده کدالم معتزلدی را در بهدداد از ابوعبدداق بصدری فراگرفدت بده ری

رفت و در مجلس درس قاضی عبدالجبار معتزلی حضور یافت.

1

ابوالعباس حسنی نیز در سال  ۳۲۲هجری به شهرری سفر کرد و از عالمدان و بزرگدان آن دیدار،

ماننددد ابور یددد علددوی از شخصددیتهددای برجسددته ر یدددی کوفدده و ابددن ابددی حدداتم رازی از محدددثان

شافعی حدیی شنید.

2

کوفه

کوفه به دلیل گرایشهای علوی بده نخسدتین مرکدز مهدم فعالیدت ریدیده تبددیل شدد .اول بدار،

عالمددان ر یدددی ایددن شددهر بدده تدددوین آرا و عقایددد ریدیدده اقدددام کردنددد .لددذا کوفدده در شددکلگیددری و
تدوین منشور عقاید و مذهب ریدیه اهمیت ریادی مییابد .ابوالجارود ریاد بدن مندذر و حسدین

بن علوان از نخستین رهبران ریدیه در کوفه بودند 3.ناصر کبیر نیز مددتی در کوفده اقامدت داشدت

و از محدثان این شهر حدیی شنید .کتاب البساط نشان دهندده تعلدق ناصدر بده سدنت ر یددیان
کوفه است؛ چرا که از آنان احادیثی را نقل کرده و بر اساس آن فتوا میدهد .از جمله موضدوعاتی
که ناصر کبیر به آن پایبند بوده ،سنت تقیه است که احادیی دال بر آن را از اسدتاد کدوفی خدود

 . 1تاریخ طبرستان ،ج ،۱ص.۹۸
 . 2زیدیه در ایران ،ص.۱۴۴

 . 3چند جستار در تاریخ فرهنۀی زیدیان ،ص.۱۳
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محمد بن منصور مرادی نقل کرده است.

1

بغداد

کتددب رجددالی و تدداریخی از مسددافرتهددای محدددثان ر یدددی طبرسددتان بدده شددهر بهددداد سددخن

گفتهاندد؛ بدا آنکده بهدداد مرکدز تجمدع ر یددیان نبدود ،امدا وجدود علمدای طدراز اول امامیده ،برخدی از

محدددثان ر یدددی ماننددد هددارونی را رواندده ایددن شددهر کددرد .هددارونی در سددفر موقددت و محدددود خددود بدده
بهداد از محضر شیخ مفید عالم و محدث برجسته امامیه استفاده کرد.

2

قم

اگر چه در قم هیچگاه حوزههایی برای فعالیدت حددیثی ریدیده برقدرار نشدد ،ولدی قدم از جملده

حوزههایی بود که محدثان ریدی به آن مسافرت کردند؛ برای نمونده ،ناصدر کبیدر بده قدم رفدت و از

مشایخ بزرگ این شهر حدیی شنید .از اسناد کتداب البسااط برمدیآیدد کده او بدا عدالم و محددث
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 اسدت .برخدی از علمدای امامیده در مجدالس

درس ر یدددیان شددرکت مددیکردنددد .محمددد بددن امیدددوار طبددری  -کدده از راو یددان شددیعه و از اسددتادان
حسن بن حمزه محدث طبری در قرن چهارم هجری است  -نقل میکند:

در س ل درس هاصر تبیر حاضر بود و او حدیثی از حمرا ب اعی هقل سیترد.

4

تعامل محدثان زیدی با علمای اهل سنت

گزارشهایی از تعامالت گسترده علمای ریدیه با علمای اهل سدنت ،بده و یدژه معتزلده وجدود
ً
دارد .برخی از ریدیه در کالسها و حلقههای درسدی آنهدا شدرکت مدیکردندد .اساسدا بدا مطالعده
احددوال برخددی از بزرگددان ریدیدده درمددییددابیم کدده آنهددا نددزد مشددایخ معتزلددی شدداگردی کددرده و علددوم

دینی ،به ویژه کالم را از آنها آموختدهاندد؛ مانندد ابوالحسدین هدارونی کده از شداگردان عبددالجبار

دری او احمددد بددن ابددی هاشددم
معتزلددی بددود و از او کددالم آموخددت .همچنددین از دیگددر شددا ِ
گردان طبد ِ
 . 1البساط ،ص.۶۹

 . 2تاریخ طبرستان ،ج ،۱ص.۹۸
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 . 3البساط ،ص.۷۲

 . 4اعیان الشیعه ،ج ،۲ص.۹۳

شرح االصول الخمسه نگاشت.

ایددن تعددامالت گدداهی تهثیرگددذاریش در اعتقددادات بددود .در حقیقددت ،ریدیدده در اعتقددادات و اصددول

مذهب تابع رأی معتزله و در فقه حنفی بود 1و گاهی در نحدوه نگدارش کتدابهدا تدهثیر داشدت .همزیسدتی
اهل سدنت و ریدیده در طبرسدتان ،بده ویدژه در شدهر آمدل  -کده مرکدز حکومدت علو یدان بدود  -سدبب شدد تدا

شناخت و بررسی حوزه حدیثی طبرستان

َ
مانکدیم بوده است که تعلیقهای نیز بر شرح االصول الخمسه بدا ندام تعلیق
(م۴۲۲ق) مشهور به

مشابهتهایی در شیوه نگارش پیدا شود؛ برای نمونه ،کتابهایی کده از محددثان ر یددی در سدیره علمدا

و داعیددان علددوی نوشددته شددده بدده آثددار اهددل سددنت در ایددن زمیندده شددبیه اسددت .کتدداب المصااابیح نوشددته
ابوالعباس حسنی بسیار بده کتدابهدایی کده اهدل سدنت در سدیرهنگداری مدینویسدند ،شدباهت دارد .در

تعامالت سازنده ،برخی از فرقههای اهل سنت ،مانند حنفیان ،دیددگاههدای ریدیده ،بده ویدژه
مقابل این
ِ

در زمیندده فضددایل ائمدده :را برنمددیتابیدنددد و بدده رفتارهددای پددرتنش بددا ایددن فرقدده دسددت یار یدددهانددد کدده
2
نمونهای از آن در رفتار حنفیان با ابوالقاسم ُبستی یادکردنی است.
ورود محدثان زیدی مذهب به طبرستان

پیشرفت علمی ایدن منطقده ،ظرفیدتهدای پدذیرش طالبدان علدوم را نیدز ایجداد کدرده بدود .ا گدر
چه در تاریخ گزارشی در اینباره جز از مهاجرت ابوالقاسم ُبستی از محققان و دانشدمندان حدوزه

ری به آمل ثبت نشده است ،ولی بعید به نظدر مدیرسدد ،طبرسدتان بده دلیدل حضدور قابدل توجده

ریدیه  -که بسترهای نشر علوم دینی را نیز فراهم کرده بودند  -مقصد سفرهای علمدی محددثان

و علمدای ریدیده از سدایر منداطق اسدالمی نباشدد و یدا از بزرگدان ایدن مدذهب بدرای تددریس در ایددن
حوزه دعوت نشده باشد.

نتایج تحقیق

 .۱حضور ریدیه در این منطقه و علم دوستی آنان و به ویژه داعیان علوی سبب شد تا حدوزه

حدیثی ریدیه در طلیعه قرن چهارم هجری شکل بگیدرد .از شداخصتدرین چهدرههدای ریدیده در

طبرستان ،ناصر کبیر (م۳۳۴ق) بود که هم رهبری سیاسی و هم زعامت علمی ایدن طائفده را بدر

عهددده داشددت .او پددس از اسددتعفا از حکومددت ،بددا سدداخت مدرسددهای در شددهر آمددل  -کدده آن را
نخستین مدرسه جهدان اسدالم نامیدندد  -سدن

 . 1در این زمینه ر.آ :زیدیه در ایران ،ص.۹۸-۹۱
 . 2شرح عیون ،ص.۳۸۶-۳۸۲

بندای آمدوزش ندوین را بنیدان نهداد و جایگداهی
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رسمی برای آموزشهای دینی افتتاح کرد .ناصر کبیر به همدراه دیگدر علمدای ریدیده بده آمدوزش و

تربیت نسلی فرهیخته روی آورند؛ به گونهای که آوازه این مدرسه جویندگان علم را از هدر سدو بده

این شهر میکشاند .از دیگر چهرههای شاخص این فرقده ،مدیتدوان از ابوالعبداس حسدنی ،علدی
بدن بددالل آملددی ،ابوالحسددین هددارونی و ابوطالددب هددارونی ندام بددرد کدده هددر ید
ح دددیثی ،ت ددهلی

داشتند.

بددا بر پددایی جلسددات

کت دداب و تربی ددت ش دداگردان ،س ددهم مهم ددی در س ددنت ح دددییپژوهد دی ریدی دده

 .۲مح دددثان ریدی دده ،گ دداهی در فق دده و زم ددانی در ح ددوزه اص ددول دی ددن و اعتق ددادات از ح دددیی به ددره

مددیبردنددد و دسددت بدده خلددق آثدداری زدنددد کدده برخددی از آنهددا از آسددیبهددا در امددان مانددده و بدده دسددت مددا

رسیده است کده مدیتدوان بده االماالی ناصدر کبیدر ،المصاابیح حسدنی ،النبدوات و االماالی الصاغرى
ابوالحسین هارونی ،المراتب بستی ،تیسیر المطالب و االفاده ابوطالب هارونی اشاره کرد.
کتابنامه

 اعیااان الشاایعه ،سدید محسددن امدین ،بیددروت :مؤسسده دارالتعددارف للمطبوعدات ،چددا۱۴۳۶ق.

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.

 -البساط ،ناصر للحق ،تحقیق عبددالکریم احمدد جددبان ،صدعده :مکتبده التدراث االسدالمی،

۱۴۱۸ق.
ُ ّ
 الحاادائق الوردیااه ،حمیددد بددن احمددد محلددی ،تحقیددق مرتضددی بددن ر یددد المحطددوری ،صددنعا:مطبوعات مکتبه مرکز بدر العلمی و الثقافی۱۴۲۳ ،ق.

 -الذریعه ،آقابزرگ تهرانی ،قم :اسماعیلیان۱۴۳۸ ،ق.

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

 الفهرست ،محمد بن اسحاق بن ندیم ،تحقیق سید ایمن فؤاد ،مؤسسه الفرقان۱۴۲۳ ،ق. -الکامل فی التاریخ ،عزالدین بن اثیر ،بیروت :دار صادر۱۳۸۲ ،ش.

 -المسالک و الممالک ،ابوالقاسم عبیداق بن خردادبه ،بیروت :دار صادر۱۳۷۱ ،ش.
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 المصااابیح ،ابوالعبدداس حسددنی ،تحقیددق عبددداق بددن احمددد حددوثی ،عمددان :مؤسسدده االمددامرید۱۴۲۲،ق.

فرهن

و آموزش عالی ،چا

اول۱۳۶۳ ،ش.

 تااااریخ تبرساااتان ،اردشددیر برزگ ددر ،تصددحیح محم ددد شددکری ،تهددران :نش ددر رسددانش ،چ ددااول۱۳۸۳،ش.

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

دوم۱۳۶۶ ،ش.

شناخت و بررسی حوزه حدیثی طبرستان

 -تاااریخ اباان خلاادون ،عبدددالرحمن بددن خلدددون ،ترجمدده عبدالمحمددد آیتددی ،تهددران :وزارت

 -تاریخ مدینه دمشق ،ابوالقاسم بن عساکر ،تحقیق العمری ،بیروت :دارالفکر۱۴۱۲ ،ق.

 تتمه المصابیح ،علدی بدن بدالل آملدی ،تحقیدق عبدداق الحدوثی ،صدنعا :مؤسسده االمدام ر یدد،۱۴۲۳ق.

 تیسیر المطالب فی أمالی أبیطالب ،تحقیدق عبدداق بدن حمدود ،صدنعا :مؤسسده االمدام ر یدد،۱۴۲۳ق.

 چند جستار در تاریخ فرهنۀی زیدیان ،محمد کاظم رحمتی ،تهدران :شدب افدروز ،چدا۱۳۹۴ش.

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،

 -زیدیه در ایران ،محمد کاظم رحمتی ،تهران :پژوهشکده تاریخ اسالم ،چا

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

اول۱۳۹۴ ،ش.

 طبقااات الشااافعیه الکباارى ،عبدددالوهاب بددن سددبکی ،تحقیددق طندداخی ،قدداهره :دارالکتددبالعربیه ،بیتا.

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

اول۱۳۶۸ ،ش.

 -فهرست أسماء مصنفی الشیعه ،احمد بن علی نجاشی ،قم :مؤسسه نشر اسالمی۱۳۶۲ ،ش.

 مطلع البدور و مجمع البحور ،احمد بن صالح بدن ابدی الرجدال ،تحقیدق عبددالرقیب مطهدر،صعده :مرکز اهل البیت للدراسات االسالمیه۱۴۲۲ ،ق.

 معالم العلماء ،محمد بن علی بن شهرآشوب ،نج  :انتشارات المطبعده الحیدر یده ،چدااول۱۳۲۲،ش.

 -موسوعة طبقات الفقهاء ،جعفر سبحانی قم :مؤسسه امام جعفر صادق۱۴۱۸ ،۷ق.
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 -نزهة األبصار و محاسن اآلثار ،علی بن مهدی مامطیری ،قم :مجمع العالمی۱۳۸۷ ،ش.

 «دو مددور گمنددام ر یدددی ایرانددی ،ابوالعبدداس حسددنی و علددی بددن بددالل آملددی» ،سددید هاشددمآ اجری ،مجله تاریخ ایران ،شماره ۱۳۸۷ ،۲/۲۹ش.

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

 «معرفی پایان نامه؛ تسنن در طبرسدتان تدا سدده هفدت هجدری» ،بابددین ،ش ۱۲۱ ،۱۲۳و ۱۳۸۶ ،۱۲۲ش.
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