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*ميراث فرهنگی زیدیان ایران و انتقال آن به یمن
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محمد کاظم رحمتی
چكیده

مهاجرت عالمان زیدی به ایران در میانۀ قرن س��وم قمری و تأس��یس حکومت زیدیه در نواحی دریای خزر هر چند
 اما از حیث فرهنگی به علت وج��ود مراکز و جوامع زیدی در آن نواحی و برخی ش��هرهای،عم��ری کوتاه داش��ت
 در قرون ششم و هفتم قمری میراث. تداوم یافت، تا چندین س��ده پس از سقوط امارت علویان طبرستان،خراس��ان
زیدی��ان ای��ران در چند مرحله به یمن منتقل ش��د که نقش مهمی در ش��کوفایی فرهنگ و تم��دن زیدیه در آنجا
 این مقاله نخس��ت به معرفی میراث زیدیان ایران و پس از آن به بحث انتقال میراث زیدیه به یمن و.داشتهاس��ت
.اهمیت آن میپردازد
. قاضی جعفر بن عبدالسالم م ِْس َوری، معتزله،اطروش
ُ  ناصر، قاسم بن ابراهیم َر ّسی، زیدیه:واژگان کلیدی

Some Notes about the Cultural Heritage of Zaydi Shi'ism in Iran and
Its Transmission to Yaman
Mohammad Kazem Rahmati2
Abstract
The immigration of Zaydi scholars to Iran in the middle of the third century AH/
tenth century CE and the establishment of a short-lived Zaydi emirate in the Caspian
provinces of Iran did significantly contribute to the flowering and subsequent
enrichment of Zaydi traditions of religious scholarship across the vast swathes
of land in Iran stretching from the centers of Zaydi community in northern Iran to
major centers of urban life in Khurasan, which was to continue for centuries even
after the demise of the Zaydi emirate in Tabaristan. In the course of the sixth and
seventh centuries AH/twelth and thirteenth centuries CE, these traditions of religious
scholarship were to be transferred from Iran to Yemen, wherein they helped the spread
and institutionalization of Zaydi scholarly discourse. This present study commits in
the first place to outline the underpinning tenets of Zaydi scholarly tradition in Yemen,
and then deals with the transmission of Zaydi traditions of religious scholarship from
Iran to Yemen.
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مقدمه
قی��ام زید بن علی در س��ال  122هجری و پس از آن حرکته��ای مختلف امامان زیدی مذهب در
نهایت به تش��کیل دو امارت زیدی نخست در نواحی ش��مالی ایران و سپس در یمن منجر شد ،هر
چن��د عمر دولت زیدی نواحی ش��مال ایران چندان طوالنی نبود اما دول��ت زیدیه در یمن با فراز و
نشیبهای تا سده پیشین ادامه یافت .تاریخ سیاسی زیدیه در هر دو امارت بر اساس اسناد و مدارک
باقی مانده تا حدی مورد بحث و پژوهش قرار گرفتهاست 3،هر چند درباره تاریخ زیدیه ایران به دلیل
نبود اطالعات کافی خاصه در دوران پس از سقوط امارت زیدیه طبرستان ،اطالعات بسیار اندکی در
دست است که بر اساس آنها نمیتوان تصویر روشنی از وضعیت فرهنگی زیدیان ایران ترسیم کرد.
درب��ارۀ جوامع زیدی ایران در س��دههای هفتم تا دهم قم��ری بهرغم اطالع از حضور آنها به دالیل
مختلف��ی از جمله عدم نگارش اثری در تراجمنگاری یا تاریخنگاری زیدیه در این برهه و از س��وی
دیگر به واسطه عدم انتقال میراث زیدیان به یمن خاصه آثاری که به زبانها و گویشهای محلی در
سدههای مذکور نگاشته شده ،نمیتوان بحث خاصی ارائه کرد .به واقع تنها مستندات تاریخی دربارۀ
زیدیان در آن دوره ،نسخههای خطی است که اثری زیدی و یا کاتب آن فردی زیدی است .گاه در
4
حواشی این نسخهها اطالعاتی درباره برخی افراد که به احتمال زیدی بودهاند ،نیز آمدهاست.
 .3دربارۀ بررسی تاریخ سیاسی علویان طبرستان مادلونگ تحقیقات قابل تأملی ارائه کرده است ،از آن میان ،نک:

Wilfre, Madelung, Der Imam al-Qasim ibn Ibrahim und die Glaubenslehre der Zaiditen (Berlin: Walter
de Gruyter, 1956) ; “Abu Ishaq al-Sabi on the Aldis of Tabaristan and Gilan,”Journal of Near Eastern Studies
26 (1967) pp.17-57; Wilfre, Madelung, “ The Alid Rulers of Tabaristan , Daylaman and Gilan,” in: Atti del
III Congresso di Stadi Arabi e Islamica, Ravello, (1966: Naples, 1967), pp.483-492; Wilfre, Madelung,
“The Minor Dynasties of Northern Iran,” The Cambidge History of Iran. Volume 4: The Period from the Arab
Incation to the Saljuqs, ed., R. N. Frye (Cambridge, 1975), pp.198-249.

استرن نیز در مقالهای بر اساس برخی سکههای موجود ضرب شده در هنگام امارت خاندان ثائریان بر شهر هوسم ،بحثی درباره
تاریخی سیاسی این خاندان زیدی ـ ناصری آورده است ،نک:

S.M.Stern, “The coins of Amul,” Numismatic Chronicle, 7 ser. 7 (1967) pp.210 - 213,216-220,227231,239-240,269-277.

 .4برای بحثی از برخي نسخههای خطی زیدی و اهمیت آنها برای بررسی تاریخ زیدیه در میان سدههای مذکور بنگرید به :محمد
تقی دانش پژوه ،فهرست نسخههای خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران (تهران :دانشگاه تهران1357 ،ش) ،ج ،16
ص 768-767 ،319-314؛ حسن انصاری قمی« ،میراث زیدیان ایران ( :)1کتابی کالمی از ابومضر الشریحی »،در:

http://ansari.kateban.com/entry1678.html. (accessed: jan 5, 2011).
Hasan Ansari and Sabine Schmidtke,“Iranian Zaydism During The 7th/13th Century: Abu L-Fadl b.
Shahrdawir Al-Daylami Al-Jilani and His Commentary on The Quran,” Journal Asiatique 299.1 (2011),
pp.205-211.

نسخه مهم و ارزشمند دیگری که اطالعات مهمی درباره زیدیان قرن هشتم هجری در بر دارد ،نسخهای در شرح حال برخی
رجال زیدی است و حالت مشیخه دارد و در یکی از کتابخانههای نجف موجود است .بنگرید به :سید علی موسوی نژاد« ،زیدیان شمال
ایران در قرن هشتم هجری بر اساس نسخهای تازه یاب »،هفت آسمان (تابستان  ،)1387شماره  ،38ص .138-113
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نق��ش فرهنگ��ی زیدیۀ ایران بهغم وج��ود اطالعات ف��راوان هنوز به دقت مورد بررس��ی قرار
نگرفتهاس��ت .به واقع جامعه زیدیه یمن علیرغم آنکه یکپارچگی سیاس��ی منس��جمتری از زیدیان
طبرس��تان داش��ت ،به دلیل تقید ش��دید جامعه زیدیه یمن به تعالیم اله��ادی الیالحق و محوریت
همهجانبۀ وی ،روابط فرهنگی چندانی حتی با جوامع زیدی عراق نداش��ت و اساس�� ًا به همین دلیل
اس��ت که بخش اعظمی از آثار زیدیان عراق به دلیل عدم ارتباط جامعۀ زیدیه عراق و یمن از میان
رفتهاست .برای نمونه ،ناصر اطروش (متوفي 304ق) آثار فراوانی به رشته تحریر درآورده که اکنون
تعداد اندکی از آنها موجود اس��ت و بیشتر به دلیل بیعالقگی و یا شاید عدم انتقال این آثار به یمن
از سوی هواداران مکتب فقهی الهادی ،از بین رفتهاندُ .محلی در قرن هفتم ،به برخی از آثار اطروش
از جمله کتابهای البس��اط ،الحجج الواضحة بالدالئل الراجحة فی االمامة با رویکرد زیدی ،األمالی
که در آن احادیثی در فضیلت اهل بیت نقل کرده ،اش��اره کردهاس��ت .بعدها برخی از زیدیان هوادر
مکتب فقهی او که به ناصریه ش��هرت یافته ،به گردآوری نظرات فقهی وی توجه نش��ان دادهاند .از
جمله این آثار میتوان به کتابهای الحاصر فی فقه الناصر از ابوالحس��ین هارونی ،5الناظم نگاش��ته
ابوطالب هارونی ،الموجز ابوالقاس��م بُس��تی و از همه مهمتر کتاب االبانة ابوجعفر محمد بن یعقوب
وس��می اشاره کرد 6.کتاب هوسمی متنی مرجع در میان فقیهان ناصری مذهب طبرستان ،دیلمان
ُه َ
7
و گیالن بوده و شرحنویسی بر آن متداول بودهاست .هوسمی خود نیز کتاب را بر اساس گفتههای
شهاری در سه تحریر نگاشتهاست .متأسفانه این اثر ارزشمند که نسخههای خطی فراوان اما ناقصی
از آن باقی مانده ،هنوز منتشر نشدهاست .تنها اثر منتشر شده ناصر اطروش ،اثری است به نام کتاب
البساط که اثری است کوتاه و از مسائل کالمی ،ایمان ،کفر ،نفاق ،هدایت و ضاللت و جبر و مباحث
قضا و قدر که در روگار اطروش از مهمترین مسائل کالمی بوده ،بحث کردهاست.
ناصر اطروش در مس��ائل فقهی ،آراء و نظرات خاص خود را داش��ت و دیدگاهایش در مس��ائل
مختلف فقهی با دیدگاههای قاس��م بن ابراهیم و الهادی تفاوت داش��ت .وی در مس��ئله طالق بدع
 .5نسخهای از این کتاب در اختیار احمد بن صالح ابن ابی الرجال ،مطلع البدور و مجمع البحور فی تراجم رجال الزیدیة ،تحقیق
عبدالرقیب مطهر محمد حجر (صعده :مرکز أهل البیت (ع) للدراسات اإلسالمیة1425 ،ق ،)2004/ج  ،3ص  221-220بوده و نقلی
از آن آورده است.
 .6حمید بن احمد المحلی ،الحدائق الوردیة فی مناقب األئمة الزیدیة ،تحقیق المرتضی بن زید المحطوری الحسنی (صنعا :مکتبة
مرکز بدر العلمی و الثقافی1423 ،ق ،)2002 /ج  ،2ص  .58محلی مطالبی را از آثار ناصر اطروش که در اختیار داشته نقل کرده اما
به نام آنها اشاره نکرده است.
 .7برای آگاهی دربارۀ برخی از عالمان زیدی ایرانی که بر کتاب االبانه شرح نگاشتهاند ،بنگرید به :ابن ابی الرجال ،ج  ،3ص 8
( ابوطالب فارسی) ،ص  (180علی بن آموج).
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(درستی انجام سه طالق در یک مجلس) و مسائل دیگر نظرات نزدیک به فقه امامیه را داشتهاست
و طالق بدعت را نادرست میدانستهاست .همچنین وی در مسئله ارث و مفهوم عصبه (خویشاوندان
پدری) برخالف زیدیه نظر به توس��ع آن به خویشاوندان دختری هم داشتهاست .وی که جد مادری
س��ید مرتضی (متوفی 436ق) اس��ت در مس��ائل فقهی ،آرائش به فقه امامیه نزدیک اس��ت .ناصر
8
اطروش ش��اگردان فراوانی داش��ته که از جمله آنها میتوان به ابوعبداهلل محمد بن عثمان نقاش،
ابوالحس��ین علی بن اس��ماعیل بن ادریس حنفی ،عبداهلل بن حسن ایوازی رویانی و علی بن موسی
باندشتی اشاره کرد .ایوازی نزد اطروش ،کتاب النصوص او را خوانده و از شاگردان جعفر بن محمد
بن ش��عبة نیروس��ی صاحب المسائل النیروسیة از شاگردان قاس��م بن ابراهیم رسی نیز فقه زیدیه را
فراگرفتهاست 9.احمد نیروسی ایوازی شاگرد عبداهلل بن حسن بوده که علی بن حسین اثری ایوازی،
اس��تاد ابوجعفر هوسمی ،شاگرد او بودهاست 10.باندشتی منسوب به روستای باندشت در اطراف آمل،
از جمل��ه اصحاب ناصر اس��ت که مدت طوالنی با او هم صحبت بوده و کت��اب االبانة را در اصول
فقه نگاش��ته و اثری نیز در اثبات امامت ناصر اطروش تألیف کردهاس��ت 11.بعدها شاگردان و برخی
از پی��روان ناصر اطروش ،چون محمد بن علی ایوازی در کتاب ال ُمس��فر ،علی بن پیرمرد دیلمی در
ال ُمغنی و ابوجعفر هوسمی در کتاب االبانه به تدوین فقه اطروش همت گماردهاند .ناصر اطروش در
رسالهای به نام االحتساب ،به بحث مفصل از مسئله حسبه پرداخته و وظایف محتسب را به تقصیل
12
برشمردهاست .رسالۀ اطروش یکی از کهنترین آثار موجود در سنت اسالمی درباره حسبه است.
با این حال در قرن ششم و هفتم هجری اتفاقاتی در جامعۀ زیدیه یمن افتاد که باعث توجه آنان
به دیگر جوامع زیدی ،خاصه عراق عجم و خراسان شد .هر چند بخشی از زیدیان طبری که از سنت
رس��می قاسم بن ابراهیم رسی و الهادی الی الحق پیروی میکردهاند ،با جوامع زیدی عراق و یمن
 .8ابوالحسین احمد بن حسین الهارونی ،أالمالی الصغری ،تحقیق عبدالسالم بن عباس الوجیه (صعده :دار التراث االسالمی
1414ق ،)1993/ص  94-99و  103ـ .101
 .9ابن ابی الرجال ،ج  ،3ص .75-73
 .10همان ،ج  ،3ص .231
 .11همان ،ج  ،3ص  .357-356برای آگاهی دربارۀ توصیفی کوتاه از فقه ناصر اطروش ،نک :السید صارمالدین ابراهیم بن
محمد الوزیر ،الفلک الدوار فی علوم الحدیث و الفقة و اآلثار ،حققه و علقه علیه محمد یحیی سالم عزان (صعده – صنعا :مکتبة التراث
اإلسالمی و دار التراث الیمنی1415 ،ق ،)1994/ص 61-62
 .12متن کتاب مذکور را عبدالکریم احمد جدبان کتاب با عنوان االحتساب (صعده :مکتبة التراث االسالمی1423 ،ق)2002/
منتشر کرده است .درباره فقه ناصریه ،نک :محمد کاظم رحمتی« ،نکاتی درباره مکاتب فقهی زیدیه »،جستارهایی در تاریخ اسالم و
ایران (تهران :انتشارات بصیرت1390 ،ش) ،ص .169-173
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در ارتباط بودهاند 13.در مدت اقامت الهادی الی الحق در آمل ،گروهی از طبریان او را در بازگش��ت
به یمن همراهی کردند و برخی از آنها در یمن ماندگار ش��دند که از جمله آنها ابوالحس��ین احمد بن
موسی طبری 14است که آثاری نیز در کالم زیدیه نگاشت ،از آن میان کتاب المنیر (االنوار الکاشفه
فی معرفة اهلل و رسله و صحة ما جاوؤا به) و کتابالمجالس که مشتمل بر مناظرات و گفتگویهای
15
کالمی اوست که باقی مانده و به چاپ نیز رسیدهاست.
در اواخ��ر ق��رن چهارم و اوایل قرن پنجم قمری جریانی کالمی در یمن که مدعی تداوم میراث
کالمی الهادی الی الحق بوده ،ظهور یافت که به ُم َّط َرفیه مش��هور ش��د .با این حال از سوی برخی
از زیدیان جریان جدید ،حرکتی منحرف و بدعت آمیز معرفی ش��د و تالش جدی برای نابودی آن
ص��ورت گرف��ت که در همین میان توجه زیدیان یمنی به می��راث زیدیه ایران که در این مجادالت
ب��ه عن��وان ابزاری به کار گرفته ش��د ،م��ورد توجه قرار گرفت .آنچه که مس��ئله مذکور را تس��ریع
بخش��ید ،پذیرش امامت زیدیه یمن از سوی جوامع زیدی ایران بود ،اتفاقی که روزگار ابوطالب اخیر
(متوفی520ق) رخ داد و بعدها نیز تداوم یافت.
واپسین علوی زیدی نواحي شمال ایران در قرن ششم که امارتی در دیلم تشکیل داد ،أبوطالب
اخير ،يحيى بن أحمد بن حس��ین المؤيد باهلل أحمد بن حس��ين هارونی اس��ت .وی در سال  502در
وسم و دیلمان تسلط یابد .اما امیر ثائری
گیالن خروج کرد و توانس��ت ضمن تس��لط بر گیالن ،بر ُه َ
هوس��م ش��ریف حسنی او را از آنجا بیرون راند و ابوطالب به الهیجان عقب نشست .اما بعد از مدتی
توانست بر هوسم نیز تسلط یابد .دشواری جدی او نیز اسماعیلیان بودند که بیشتر ایام او به درگیری
با آنها گذش��ت .او قاضی ابوطالب نصر بن ابیطالب بن ابیجعفر که فقیه و عالم زیدیان روزگارش
 .13مهمترین شاهد بر وجود گروههای از پیروان قاسم بن ابراهیم در دیلم ،خاصه بخش استنداریه ،نام برخی از شاگردان او چون
جعفر بن محمد نیروسی رویانی (اهل روستای نیروس رویان) و رسالهای کالمی از قاسم بن ابراهیم است که در آن به پرسشهای
گروهی از مردم طبرستان پاسخ داده است:
Binyamin Abrahamov, «The Tabaristanis' question: edition and annotated translation of one of al-Kasim
ibn Ibrahim's epistles», Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 11, 1988, pp.16-54.

 .14اطالعات چندانی دربارۀ ابوالحسین طبری در دست نیست و مطالب مندرج در شرح حال وی در کتابهای شرح حال نگاری
زیدیه نیز عموم َا نقل قولهایی است از آثار او :محمد بن علی بن یونس الزحیف المعروف بابن فند ،مآثر االبرار فی تفصیل مجمالت
جواهر االخبار و یسمی اللواحق الندیة بالحدائق الوردیة (شرح بسامة السید صارمالدین الوزیر) ،ج  ،2تحقیق عبدالسالم عباس وجیه
و خالد قاسم محمد المتوکل (صنعا :مؤسسة األمام زید بن علی الثقافیة1423 ،ق ،)2002 /ص 581-583؛ ابن ابی الرجال ،ج  ،1ص
.479-468
 .15محمد کاظم رحمتی« ،دو کتاب کهن زیدی از عالمی ایرانی »،مقاالتی در تاریخ زیدیه و امامیه (تهران :انتشارات بصیرت،
1378ش) ،ص .35-39
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بود 16،به نمایندگی به صعده فرستاد که دعوت وی به امامت را در صعده به سال  511خواندهاست.
ُمحلی گفته که امیر محس��ن بن حس��ن بن ناصر بن حسن بن عبداهلل بن محمد بن مختار بن ناصر
ب��ن الهادی الی الحق دعوت امام��ت او را پذیرفت و به نیابت از او بر نواحی از یمن حکم راند اما با
کشته شدن او و پسرش در  513توسط برخی در صعده ،ابوطالب علوی دیگری به یمن فرستاد و او
کش��ندگان امیر محسن را مجازات کرد .ابوطالب در روستای قیتوک از روستاهای تَنهیجان در 520
قمری درگذش��ت .به علت تسلط و قدرت فراوان اسماعیلیان وصیت کرد تا او را مخفیانه دفن کنند
و از محل دفن وی کس��ی مطلع نگرددُ .محلی متن دعوتنامه او را که برای زیدیان یمن فرس��تاد،
17
نقل کردهاست.
در پی این توجه ،بخش اعظمی از میراث زیدیه نواحی ش��مالی ایران و خراس��ان در چند مرحله
به یمن منتقل ش��د .اهمیت دیگ��ر میراث زیدیه ایران به دلیل وج��ود جریانهای کالمی – فقهی
متفاوتی از س��نت زیدیان یمنی است و همین باعث حفظ بخشی از میراث نخستین زیدیان عراق و
جریانهای درونی زیدیه ایران ش��ده که برای مطالعه تاریخ تحوالت کالمی زیدیه اهمیت فراوانی
دارد و س��نت رس��می زیدیه یمنی این گونه مطالب را منتقل نکردهاست .يكي از این مسائل ،درباره
جانشینی الهادی الی الحق امام زیدیان یمنی است.
پس از درگذش��ت الهادی الی الحق در  298قمری مهمترین مس��ئله مشکل ساز در شرح حال
امامت فرزندان الهادی ،کنارهگیری احمد و به دس��تگیری قدرت توس��ط الناصر است .نکته جالب
توجه اش��اره علي بن بالل آملی ،عالم زیدی ایرانی قرن پنجم قمری در اش��اره به نحوه جانش��ینی
المرتضی احمد و به نقل از س��یره الهادی اس��ت .الهادی ،المرتضی را بعد از خود در وصیت نامهای
که نگاش��ته بود به امامت پس از خود منصوب کردهاس��ت .هر چند ظاهراً به دلیل نامتعارف بودن
این مطلب در س��نت امامت زیدیه باش��د که در نسخههای موجود از سیره الهادی این مطلب حذف
شدهاس��ت .مطالب مربوط به کنارهگیری المرتضی و خطبۀ او در هنگام اعالم کنارهگیری ،مطالبی
18
اس��ت که آملی آنها را به نقل از س��یرهالناصر که عبداهلل بن عمر همدانی نگاشته ،نقل کردهاست.
 .16ابن ابی الرجال ،ج  ،4ص .452-453
 .17محلی ،ج  ،2ص .205-218
 .18علی بن بالل اآلملی ،تتمة المصابیح ،تحقیق عبداهلل بن عبداهلل بن احمد الحوثی (صنعا :مؤسسة االمام زید بن علی الثقافیة،
1423ق) ،ص  .592-597برای بررسی مورد دیگر از اهمیت میراث زیدیه ایران در مجادالت کالمی میان امامیه و زیدیه ،نک :محمد
کاظم رحمتی« ،یک ارجاع کهن به ابن قبه و مطلبی درباره او »،متون و پژوهشهای تاریخی (مقاالتی درباره تاریخ اسالم و تشیع)
(تهران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،)1390 ،ص .329-332
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مطلب مذکور مورد تأیید ُم َس��لَّم لَحجی نیز قرار گرفتهاس��ت 19.مس��ائلی از این دست برای مطالعه
تاریخ زیدیه و تحوالت درونی آن بسیار مهم است و دلیلی روشن برای تأمل در میراث زیدیه ایران
است.

برادران هارونی و جایگاه آنها در تثبیت سنت زیدیه در دیلم
ابوالحسین احمد بن حسین هارونی (متوفی  )411و ابوطالب يحيي بن حسين هارونی (متوفی )424
در میان چهرههای مهم علویان طبرس��تان و دیلمان که نس��لی از ش��اگردان زیدی تربیت کردهاند،
بی گمان ش��خصیتهای ممتازی هستند .این دو با تربیت شاگردان متعددی که هر کدام با نگارش
آث��اری مختلف در فقه زیدیه ،اهمیت فراوانی یافتهاند ،نقش مهمی ایفا کردند .ابوالحس��ین هارونی
که خود فقیه ،متکلم و عالم نامور بود ،آثار فراوانی در کالم و فقه نگاشتهاست که از جمله کتابهای
متداول در س��نت زیدیه اس��ت .مهمترین کتابهای فقهی او كتاب التجريد و ش��رحی بر آن ،كتاب
البلغه في فقه االمام يحيي بن الحس��ين الهادي و کتاب کمتر ش��ناخته شدهای به نام كتاب الحاصر
لفق��ه الناص��ر در فقه ناصر اطروش اس��ت 20.در دانش کالم نیز وی کتابهای��ی چون ال َنبوات و اثر
کالمی مختصری به نام التبصره نگاشتهاس��ت 21.کتاب النبوات ،اثری مختصر در باب تنزیه انبیاء و
دالئل نبوتنگاری اس��ت که پیشینۀ کهنی در سنت اس�لامی دارد؛ هر چند رویکرد هارونی در این
کتاب کالمی اس��ت و این بر اهمیت کتاب او میافزاید .این کتاب در چهار باب ،همراه با مقدمهای
ُ .19م َسلَّم لَحجی در تاریخ خود که هنوز متن کامل آن منتشر نشده است ،در اشاره به مسئلۀ جانشینی و وصیت الهادی الی
الحق در مورد المرتضی لدیناهلل نوشته است...« :عن العباس الخیوانی ،رجل من شیوخ الزیدیة و ذوی الفضل منهم ،قد أدرک الصدر
األول من المشائخ الصالحین نحو علی بن محفوظ ،شیخ الزیدیة فی عصره بالبون ...،عن مشائخه ،عن من أدرک الهادی ...أن رجال
من شیعته کان له مجل ،یقال له أحور (؟) ،سأله ذات یوم عن الخلیفة بعده و القائم باألمر بعد وفاته ،فأبطأ علیه فی الجواب ،ثم أعاد
السؤال ،فقال :یا وحی محمد ،یعنی ابنه ،قال :ثم من؟ قال :یا وحی أحمد ،ابنه الناصر ،قال ثمن من؟ قال :حسبک إن عمرت عمر
ثالثة أئمة ،فی کالم من نحو هذا »:علی محمد زید ،معتزلة الیمن :دولة الهادی و فکره (بیروت -صنعا :دار العودة -مرکز الدراسات و
البحوث الیمنی ،)1981 ،ص  .107-108علی محمد زید (ص  )108در این خبر تردید کرده است اما گزارش آملی خبر اخیر را تأیید
میکند .حذف خبر مذکور از سیرۀ الهادی به دلیل تعارض آن با نظریه امامت زیدیه امری طبیعی است .برای آگاهی دربارۀ تاریخ مسلم
لحجی ،نک :مسلم بن محمد بن جعفر اللحجى ،سيرة االمام احمد بن يحيى الناصر لديناهلل ،تحقيق ويلفرد ماديلونغ (لندن :ايثاكا
پرس اكسيتر مع المعهد الشرقى بالجامعة اكسفرد)1990 ،؛ حسن انصارى قمى« ،تاريخ مسلم لحجى »،معارف ،دوره پانزدهم ،شماره
( 3آذر  -اسفند ،)1377 ،ص 132. - 152
 .20محلی ،ج  ،2ص  .130128 ،،58گزارشی از تنها نسخۀ شناخته شده از کتاب الحاصر را انصاری ارائه کرده است :حسن
انصاری قمی« ،کتابی تازه یاب از ابوالحسین هارونی »،کتاب ماه دین ،شماره  ( 95 -96شهریور ـ مهر  ،)1384ص .70 -71
 .21دربارۀ کتاب النبوات و شرحی کهن به نام الرسالة العسجدیه ،نک :محمد کاظم رحمتی« ،نكاتي درباره رساله اي كهن در
باب اعجاز قرآن از عالمي زيدي »،آیینه پژوهش (بهمن ـ اسفند  ،)1384شماره پیاپی  ،96ص .16 -19
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دربارۀ سبب بعثت پیامبر است و هارونی در باب اول با عنوان البیان عن اعجاز القرآن به تفصیل از
فصاحت قرآن از نظر بالغی و مس��ئلۀ تحدی قرآن س��خن گفتهاست .باب دوم به بیان احادیث نقل
ش��ده درباره دالئل النبوه اختصاص یافتهاس��ت .باب سوم یکی از فصول بسیار جالب کتاب است که
در آن هارون��ی ب��ا بیان عبارت هایی از عهد عتیق و اناجیل به اثبات نبوت پیامبر پرداختهاس��ت و با
توجه به قدمت کتاب ،اهمیت فراوانی دارد .هارونی در آخرین فصل کتاب ،به بیان مؤیدات دیگری
درباره نبوت پیامبر اسالم پرداختهاست.
ابوالحسین رسالهای در مسئله امامت در رد بر کتاب ابن قِبه عالم امامی نگاشته که تنها بندهایی
از آن در بخش الزیادات کتاباالفادة هوسمی باقی ماندهاست .همچنین وی رسالهای کوتاه در تبیین
دیدگاه زیدیه نسبت به صحابه نگاشته که تنها عنوان آن یعنی رسالة جواب قابوس فی الطعن علی
الصحابة دانستهاست .امالی مختصری نیز از هارونی در دست است .این کتاب همانند بسیاری از آثار
زیدیان ایرانی که اینک در یمن موجود اس��ت ،به روایت قاضی جعفر اس��ت .قاضی جعفر کتاب را به
روایت استاد خود قاضی احمدبن حسن (ابی الحسن؟) بن احمد کنی ( َکن از توابع تهران) ،از ابوعلی
حس��ن بن علی بن ابی طالب فرزادی و ابورش��ید بن عبدالحمید بن قاسوراء رازی و عبدالوهاب بن
ابی العالء َس�� ّمان نقل کردهاس��ت .کنی کتاب را نزد آنها در ربیعاالول س��ال  543قمری در مدرسه
ش��جاع الدین (بهاحتمال از مدارس زیدی ری) از علی بن حس��ین بن محمد بن حس��ین بن احمد
بن حس��ین بن َمردک که در جامع عتیق ری در س��ال  496قمری از پدرش به طریق وی از المؤید
باهلل روایت کردهاس��ت .امالی هارونی مشتمل بر بیست و شش حدیث است که با حکایتی از مراوده
علمی میان صاحب بن َع ّباد (متوفی 385ق) و ابواحمد عسکری (متوفی 382ق) پایان یافتهاست .در
ای��ن امال��ی ،هارونی از برخی محدثان غیر زیدی ،چون ابونصر منصور بن محمد رویانی نقل حدیث
کردهاست .ابن اسفندیار نيز اشاره به ابوالحسین هارونی و آثار متداول او که در میان زیدیان زمانش
رواج داش��ته ،آوردهاست 22.ابن اسفندیار از آثار فقهی ابوالحسین هارونی به کتاب االفاده اشاره کرده
که اثر مذکور به واقع تدوین یکی از ش��اگردان ابوالحسین به نام أبوالقاسم حسین بن حسن بن تال
 .22بهاءالدين محمد بن حسن بن اسفندیار ،تاريخ طبرستان ،تصحيح عباس اقبال (تهران :کتابخانۀ کاللۀ خاور ،)1320 ،ج ،1
ص  .98ابن اسفندیار (ص  )98-100خود نمونههایی از اشعار ابوالحسین هارونی را نقل کرده و به شعر او در رد بر ابن سکره هاشمی

که شعری بر ضد علویان سروده بود ،اشاره کرده و متن آن را آورده است .المرشد باهلل (يحيى بن الحسين الجرجانى الشجرى ،سيرة
االمام المؤيد باهلل احمد بن الحسين الهارونى ،تحقيق صالح عبداهلل قربان (صنعا :مؤسسة االمام زيد بن على الثقافية1424 :ق) ،ص
65؛ شعری از ابوالحسین را نقل کرده است .المرشد باهلل (ص  )43همچنین اشاره کرده که وی در کتاب االستبصار فی أخبار العترة
االطهار ،رسائل و قصائد هارونی را آورده است.
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هوسمي با عنوان اإلفاده في الفقه بر اساس آراء فقهی هارونی گردآوری کرده که در چندین نسخۀ
خطی موجود است .هوسمی خود شاگردانی داشته که از جمله آنها میتوان یوسف بن حسن گیالنی
کالری را ن��ام ب��رد ،وی خطیب المؤید باهلل نیز بوده هر چن��د همانگونه که عالم نامور زیدی ایرانی
احم��د بن ابی الحس��ن کنی از قول او نقل کرده ،کالری جز اندک��ی از فقه نزد المؤید باهلل نخوانده
و اس��تاد اصلی او در فقه زیدیه ،ابوالقاس��م بن تال (ابوالقاس��م حس��ین بن علی بن حسن) هوسمی
بودهاس��ت .کالری همچنین نزد ابوطالب هارونی نیز تلمذ کردهاس��ت .نام کالری در سلسله روایت
23
کتابهای المنتخب و االحکام الهادی الی الحق در متون زیدیه ذکر شدهاست.
ابوطالب یحیی بن حسین هارونی (متوفی حدود  )424تبحر بیشتری در دانش فقه داشته و دست
کم این تبحر او در تألیف آثار فقهی مفصل و عمیقتر از یک سو و تربیت شاگردان فراوان از سوی
دیگر قابل مشاهدهاس��ت که نقش مهمی در تدوین متون فقهی زیدیه داشتهاند .ابوطالب يحيى بن
حس��ين هارونى بطحانى در 340ق به دنيا آمد و همانند برادرش نخس��ت نزد پدرش تحصيل کرد.
بعدها او به همراه برادش نزد ابوالعباس حس��نى كه باعث تغيير عقيدۀ آنها از اماميه به زيديه ش��ده
بود ،به تحصيل علم پرداخت .هارونى همچنين نزد ابوعبداللهّ بصرى از مش��ايخ نامدار معتزله بغداد
كالم آموخت .بعد از وفات برادرش ،المؤيد باللهّ احمد بن حس��ين هارونى در  411قمری با ابوطالب
هارونى به عنوان امام بيعت ش��د ،هر چند مادلونگ معتقد اس��ت كه امامت او در ميان زيديان يمنى
در بعد مورد پذيرش قرار گرفتهاس��ت .ابوالفرج حسين بن محمد بن هندو در اشاره به مقام و منزلت
24
هارونى در روزى كه با او بيعت ش��د ،اش��عاری سروده که حاکم جشمی متن آن را نقل کردهاست.
هارونى آثار مهمى در كالم و فقه زيديه تأليف كرده و با تربيت شاگردان متعددى كه خود آثار فقهى
25
و كالمى مهمى تأليف كردهاند ،تأثير جدى در سنت كالمى و فقهى زيديه نهادهاست.
ابوطالب هارونى تأليفات متعددى تأليف كرده كه در س��نت زيديه اعتبار فراوانى دارند .از جمله
آثار مهم كالمى او مىتوان این آثار را نام برد :الدعامة فى تثبيت االمامة ،مبادى االدلة فى الكالم،
ش��رح البالغ المدرك (ش��رحى بر كتاب البالغ المدرك الهادى الى الحق) و زيادات ش��رح االصول،
 .23ابراهيم بن قاسم بن االمام المؤيد باهلل الشهاري (متوفی 1152ق) ،طبقات الزيدية الكبري (القسم الثالث) و يسمي بلوغ المراد الي
معرفۀ االسناد ،تحقیق عبدالسالم بن عباس وجيه (صنعا :مؤسسة االمام زید بن علی الثقافیة1421 ،ق ،)2001/ج  ،3ص .1272– 1274
 .24ابوسعد محسن بن محمد بن كرامه الجشمي البیهقی ،الطبقتان الحادية عشرة و الثانية عشرة من كتاب شرح العيون ،فضل
االعتزال و طبقات المعتزلة ،تحقیق فؤاد سيد (تونس :الدار التونسة للنشر1393،ق .)1974/ص .377
 .25محمد کاظم رحمتی« ،ابوطالب هارونی و کتاب الدعامة فی تثبیت االمامة »،کتاب ماه دین ،شماره ( 62آذر  ،)1381ص
.85-87
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شرحى بر كتاب االصول ابوعلى بن خالد ،عالم معتزلى قرن چهارم 26و كتاب المصعبى كه رسالهاى
مختصر درباب فرق اس�لامى و ش��ايد ديگر گروههاى غير اسالمى كه ملل و نحلنويسان مسلمان
از آنها س��خن گفتهاند .اطالعات چندانى درباب كتاب المصعبى در دست نيست .ديلمى در اشارهاى
كوت��اه به وزراي��ى كه قائل به عدل بودهاند از حس��ن مصعبى وزير فلك المعال��ى ياد كرده و گفته
ك��ه هارونى كتاب المصعبى را در باب فرقههاى گمراه ش��ده به خواهش او تأليف كردهاس��ت 27.بر
اس��اس توصيف ديلمى كه كتاب المصعبى را اثرى مش��هور در اوساط زيديه ذكر كرده ،شايد بتوان
گفت كه هنوز نس��خههايى از آن در زمان وى موجود بودهاست 28.هارونى در فقه زيديه ،كتابهاى
مهمى نوش��ته همچون التحرير فى الكش��ف عن نصوص االئمة النحارير كه در آن مسائل فقهى را
بر اس��اس فقه قاس��م بن ابراهيم ،الهادى الى الحق و دو فرزند او ناصر و مرتضى تدوين كردهاست.
نیز شرحنویسی بر آن با عنوان شرحالتحرير در ميان زيديان ايران و يمن متداول بوده و نسخههای
خط��ی کهنی از آن نیز در کتابخانه جامع کبیر صنعا موجود اس��ت که دلیل بر تداول کتاب التحریر
به عنوان یکی از منابع فقهی مورد رجوع زیدیان یمن اس��ت 29.همچنين هارونى در كتاب الناظم به
تدوي��ن آراء و نظرات فقهى ناصر اطروش پرداختهاس��ت 30.در اصول فقه كتاب ال ُمجزى فى اصول
الفقه و جوامع االدلة را نگاش��ته كه در ميان زيديه آثارى متداول بودهاس��ت .هارونى در حدود 424
 .26دربارۀ اهمیت کتاب االصول در سنت زیدیه و شروح مختلفی که بر آن نوشته شده است ،نک:
Hassan Ansari And Sabine Schmidtke,“ The Zaydi Reception Of Ibn Khallad's Kitab AL-Usul The Ta’liq
Of Abu Tahir B. ‘Ali AL-Ñaffar,” Journal Asiatique,No 298 (2010): 275-302.

کتاب زیادات الشرح ابوطالب هارونی با این مشخصات منتشر شده است:

Basran Mu'tazilite Theology: AbU 'All Muhammad b. Khalldd's Kitiib al-usul and its reception. A Critical
Edition of the Ziyiidiit Sharh. al-usid by the Zaydi Imam al-Ndtiq bi-l-haqq AbU Tiilib Yal;yii b. al-Husayn
b. Hartin al-ButJ;iinf (d. 424/1033), eds. Camilla Adang, Wilferd Madelung, Sabine Schmidtke, (Leiden,
2011).

 ...« .27و الحسن المصعبى كان وزير فلك المعالى و سأل السيد أباطالب الهارونى عليه السالم أن يصنف له كتاب ًا فى الفرق
الضالةَ ،فصنَّف المعصبى ،نسب إليه و هو كتاب مشهور فى علوم آل محمد صلى اللهّ عليه »...محمد بن حسن دیلمی ،قواعد عقائد آل
محمد ،برگ 136ب.
 .28برای شرح حال مصعبی و گزارشی کوتاه از محتوی و علت نگارش کتاب المصعبی ،نک :ابن ابی الرجال ،ج  ،2ص -144
145؛ حسن انصاری قمی« ،مقاالت نشوان حمیری و کتاب المصعبی ابوطالب هارونی »،در پایگاه:
)http://ansari.kateban.com/entry1149.html. (accessed jan 1, 2011

 .29محلی ،ج  ،2ص  .166متن کتاب التحریر را محمد یحیی سالم عزان (صعده :مکتبة مرکز بدر العلمی و الثقافی1418 ،ق)1998/
در دو مجلد منتشر کرده است.
 .30محلی ،ج  ،2ص .58
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قمری و در س��ن  84س��الگى درگذشت و در آمل به خاك سپرده ش��د 31.گزارش ديگرى كه درباره
هارونى در دس��ت است ،شرح حال كوتاهى است كه عالم ايرانى زيدى و مهاجر به يمن ،محمد بن
احمد بن حس��ن ديلمى در كتاب قواعد عقائد آل محمد آورده و در آن اش��ارهاى نيز درباره وفات و
محل دفن هارونى بیان کرده و گفته که جنازه وی را فرزندش در آمل به خاک سپردهاست 32.اشاره
دقيق دربارۀ مكان دفن هارونى ،در حاشيۀ مشيخهاى زيدى با عنوان «فصل فى تفاصيل العلماء من
السادات و الفقهاء» آمدهاست .در حاشيۀ اين نسخه گفته شده كه ابوطالب هارونى در كنار قبر ناصر
33
اطروش كه خانه قاسم بن على بوده ،به خاك سپرده شدهاست.
ابوطال��ب هارون��ی خود عالوه بر نگارش آثار مهمی در فقه زیدیه ،با تربیت ش��اگردان فراوانی
ک��ه هر کدام آثار مختلفی تألیف کردهاند ،تأثیر بارزتری نس��بت به ب��رادر خود در تکوین فقه زیدیه
داشتهاس��ت .بعدها ش��اگردان هارونی خود با تربیت شاگردانی در تداوم سنت فقهی برادران هارونی
نق��ش مهمی ایف��ا کردهاند که از جمله آنها میتوان علی بن محمد خلیل و ابوالقاس��م زید بن علی
34
هوسمی (زنده در  )455را نام برد که هر دو نزد قاضی ابویوسف قزوینی ،فقه زیدیه را فراگرفتهاند.
اطالعات بیش��تری دربارۀ هوسمی در منابع زیدی آمده و گفته شده که او شرح التجرید المؤید باهلل
را ن��زد قاضی یوس��ف خوانده و از او اجازهای دریافت کردهاس��ت 35.در می��ان عالمان زیدی متأخر،
قاضی زید بن محمد کالری از شاگردان علی بن محمد بن خلیل گیالنی را باید نام برد که شرحی
بر کتاب التحریر ابوطالب هارونی با نام الجامع فی الش��رح مش��هور به شرح قاضی زید نگاشته و در
چندین نس��خۀ خطی باقی ماندهاس��ت 36و از بهترین و مفصلترین ش��روح بر کتاب التحریر ابوطالب
هارونی است 37.علی بن خلیل گیالنی نیز خود اثری به نام المجموع در شرح فقه المؤید باهلل نگاشته
 .31ابن اسفنديار ،ج  ،1ص  .102ابوطالب هارونی اثری در تراجم ائمه زیدیه به نام االفادة فی تاریخ االئمة السادة و امالی
نگاشته که به چاپ نیز رسیده است .يحيى بن حسين الهارونی ،االفادة فى تاريخ األئمة السادة ،تحقيق محمد کاظم رحمتی (تهران:
مرکز پژوهشی میراث مکتوب)1378 ،؛ تيسير المطالب في امالي ابي طالب ،رتبه علي االبواب قاضي جعفر بن احمد بن عبدالسالم،
تحقيق عبداهلل بن حمود العزي (صنعا :مؤسسة االمام زيد بن علي الثقافية1422 ،ق).
 32دیلمی ،برگ  279الف.
33محمد تقی دانش پژوه« ،دو مشیخه زیدی »،نامۀ مینوی :مجموعه سی و هشت گفتار در ادب و فرهنگ ایرانی به پاس
پنجاه سال تحقیقات و مطالعات مجتبی مینوی ،زیر نظر حبیب یغمائی و ایرج افشار و محمد روشن (تهران :سازمان چاپ و انتشارات
جاویدان1350 ،ش) ،ص .185
 34شهاری ،ج  ،2ص .616
35بخشی از اجازه او را شهاری ،آورده است:نک ،شهاری ،ج  ،2ص .451-452
 .36شهاری ،ج  ،2ص .793-794
 .37شهاری ،ج  ،1ص .453-455
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که در چندین نس��خه خطی باقی اس��ت 38.همچنین از قاضی ابومضر ش��ریح بن مؤید نیز باید یاد
کرد که ش��رحی بر کتاب التحریر نگاشته که نسخههایی از آن در کتابخانۀ جامع کبیر صنعا و دیگر
39
کتابخانههای یمنی باقی ماندهاست.

عالمان زیدی ری و اهمیت آنها
ش��هر ری به عنوان «س��کهالدنیا» و «امهاتالبالد» یکی از مهمترین مراکز علمی نواحی جبال در
قرون اولیه اس�لامی بودهاس��ت .مهاجرت عالمان و س��ادات زیدی از همان قرن دوم به این شهر،
باعث ش��د تا جماعتهای زیدی چندی در این ش��هر سکونت یابند ،هر چند اطالعات موجود بیشتر
نشاندهندۀ اقامت زیدیان در روستاهای اطراف شهر ری است .در برهههای کوتاهی نیز ری تحت
حاکمیت سیاس��ی علویان طبرس��تان قرار گرفته بود ،اما آنچه که باعث اقامت زیدیان در آنجا ش��د،
س��یطره یافتن معتزله در ش��هر ری بود که دوران طوالنی حکومت آل بویه و حکومت آنها بر عراق
عجم به تثبیت وضعیت شکل گرفته ،کمک فراوانی کرد .جریان مذکور در زمان صدارت صاحب بن
عباد (متوفی  )385با فراخواندن قاضی عبدالجبار همدانی به ری و اعطای منصب قاضی القضاتی به
او به اوج خود رس��ید 40.با آمدن قاضی عبدالجبار به ری درس��ال  360قمری و اقامت او در آن شهر
 .38برای آگاهی دربارۀ توصیفی کوتاه از این نسخهها ،نک :عبدالسالم بن عباس الوجیه ،مصادر التراث فی المکتبات الخاصة فی
الیمن (عمان :مؤسسة االمام زید بن علی الثقافیة1422 ،ق ،)2002/ج  ،1ص 502؛ احمد عبدالرزاق الرقیحی ،عبداهلل محمد الحبشی
و علی وهاب اآلنسی ،فهرست مخطوطات مکتبة الجامع الکبیر صنعا( ،صنعا :وزارت االوقاف و االرشاد1404 ،ق ،)1984/ج  ،3ص
 .1162-1163از دیگر تعلیقات نگاشته شده عالمان زیدی ایرانی بر کتاب التحریر ابوطالب هارونی میتوان به کتاب تعلیق کتاب
التحریر از محمد بن احمد بن ابی فوارس اشاره کرد که نسخهای کهن از آن در کتابخانه محمد بن عبدالعظیم الهادی باقی مانده
است :وجیه ،ج  ،1ص .496
 .39رقیحی و دیگران ،ج  ،3ص .1082-1083
 .40دربارۀ تداوم حضور معتزله در ری تا قرن ششم و نقش زیدیان در حفظ میراث معتزله ،اطالعات خوبی بر اساس نسخهای از
کتاب المسائل الخالف فی االصول ابورشید نیشابوری در دست است .همچنین قبر قاضی عبدالجبار در شهر ری تا قرن ششم موجود
بوده است .درباره کتاب المسائل الخالف که بر اساس نسخهای انتقال یافته از جامعه زیدیان ری به یمن در دست است ،نک:
Hassan Ansari and Sabine Schmidtke,“MuÝtazilism After ÝAbd Al-Jabbar: Abu Rashid Al-Nisaburi’s

Kitab MasÁÞil Al-Khilaf Fi L-Usul (Studies on the Travsmission of Knowledge From Iran to Yeman in The
6th/12th And 7th/13th C., I),” Studia Iranica No 39, 2010, pp.225-275.

همچنین دربارۀ میراث معتزله متأخر که به سبب انتقال به یمن باقی مانده ،نک :محمد کاظم رحمتی« ،نکاتی درباره معتزله
متأخر :رکن الدین محمود مالحمی و اهمیت وی در تکوین اعتزال »،فرقههای اسالمی در ایران سدههای میانه (تهران :بصیرت،
1378ش) ،ص .13-35
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تا هنگام وفات ( 415ق) 41،عالمان زیدی از مناطق جبال و دیگر مناطق به ری مهاجرت کرده و در
محضر درس او حاضر شدند42.
در قرن س��وم عالم و متکلم نامور زیدی ابوزید عیس��ی بن محمد بن احمد علوی (متوفی )326
در ش��هر ری سکونت داشت و کتاب مشهور االش��هاد را در نقد عقاید امامیه نگاشت که عالم نامور
امامی ابن قبه رازی (متوفی پیش از 316ق) که در همان ش��هر س��کونت داش��ت ،با نگارش کتاب
نقض االش��هاد ،انتقادات وی به اندیش��ههای امامیه در باب امامت را پاسخ گفت 43.از میان عالمان
مش��هور زیدی ساکن در ری که اطالعات بیش��تری دربارۀ آنها موجود است ،الموفق باهلل شَ جری و
فرزندش المرش��د باهلل است .الموفق باهلل حس��ین بن اسماعیل شجری یكي از مشهورترين عالمان
زيدي ايراني منطقۀ جبال اس��ت كه عمده آگاهي در بارۀ او محدود به آثاري اس��ت كه از وی باقي
ماندهاس��ت .نس��ب وي به جعفر بن عبدالرحمن ش��جري بن قاسم بن حس��ن بن زيد بن حسن بن
علي بن ابي طالب مي رس��د كه به دليل اقامت در روس��تاي شجره نزديك مدينه به اين نام شهرت
يافتهاند .دربارۀ تاريخ تولد او اشاره صريحي در منابع نيامده تنها بر اساس اشارهاي از سوي ابوالقاسم
علي بن محفوظ بُس��تي (متوفي  )420به شجري ،ميتوان تاريخ تولد او را نيمۀ نخست قرن چهارم
دانست 44.ابواسماعيل ابراهيم بن ناصر بن طباطبا ضمن سخن گفتن از سكونت شجري در جرجان
اشاره كرده كه او بعدها در ري سكونت گزيدهاست 45.با وجودي كه اشاره به تاريخ اين مهاجرت در
منابع نشدهاست ،بهاحتمال اين مهاجرت همزمان با رفتن قاضي عبدالجبار همداني (متوفي 415ق)
ب��ه ري بعد از  360قمری باش��د و به احتمال قوي بعد از انتصاب قاض��ي عبدالجبار به مقام قاضي
 .41حاکم جشمی ،ص  .366برای آگاهی دربارۀ شرح حال قاضی عبدالجبار ،نک :عبدالکریم عثمان ،قاضی القضاة عبدالجبار
(بیروت )1967؛

Gabriel Said Reynolds, "The Rise and Fall of Qadi ‘Abd al-Jabbar,” International Journal of Middle
East Studies 37 (2005), pp. 3-18; idem, A Muslim Theologian in the Sectarian Milieu. ‘Abd al-Jabbar and
the Critique of Christian Origins )Leiden: Brill, 2004), pp.44-57.

 .42فهرست کاملی از این عالمان را حاکم جشمی در شرح عیون المسائل آورده است .از جمله مشهورترین این عالمان میتوان
به ابوالفضل عباس بن شروین اشاره کرد که اهل شیرانا (؟) بوده است .ابن ابی الرجال ،ج  ،4ص  .29-28ابوالفضل عباس بن شروین
کتابی به نام المدخل إلی مذهب الهادی علیه السالم داشته است .برای نسخهای تازه شناسایی شده از کتاب اخیر ،نک:
J.Thiele, p.540, no.19.

 .43برای شرح حال عالمان و سادات عموم ًا زیدی که در ری اقامت داشتهاند ،نک :ابراهیم بن ناصر ابن طباطبا ،منتقله الطالبیه،
حققه و قدم له السید محمد مهدی السید حسن الخرسان (النجف :المطبعة الحیدریة ،.)1968/1388 ،ص .151-167
 .44اسماعيل بن احمد البستي ،كتاب المراتب ،تحقيق محمد رضا انصاري قمي (قم :دليل ما ،)1421 ،ص  .167-166مؤيد اين
گمان ،نقل روايت توسط شجري از اسماعيل بن عباس بن مهران وراق (متوفي  )333است.
 .45ابن طباطبا ،ص .156
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القضاتي ش��هر ري باش��د كه ش��جري همانند جمع كثيري از زيديان معاصر خود در نواحي جبال از
جمله شاگردان مجالس درس قاضي عبدالجبار در شهر ري بود .شجري احتما ًال سفري به بغداد نيز
داش��ته چرا كه يكي از مش��ايخ مهم حديثي او ،عالم ش��افعي ابوالحسن علي بن احمد بن حسن بن
محمد نعيمي (متوفي  )423به عنوان فردي س��اكن در بغداد ياد شدهاست .ابوالقاسم بستي به تبحر
شجري در فقه شافعي و حنفي اشاره كرده اما از اينكه وي نزد چه كساني به فراگيري فقه شافعي و
حنفي پرداخته،سخني نگفتهاست 46.در منابع زيدي از شجري در زمرۀ شاگردان برجسته ابوالحسين
احمد بن حس��ين هاروني (متوفي  )411ياد شدهاس��ت .از ديگر مشايخ ش��جري ميتوان ابوالحسن
حس��ن بن علي بن محمد بن جعفر وبري كه ش��جري از طريق او از ابوبكر بن ِجعابي نقل حديث
كرده ،پدرش ابوحرب اسماعيل بن زيد حسني ،ابومحمد حسن بن حسن بن زيد ،عالم و امام زيدي
الناطق بالحق يحيي بن حس��ين هاروني (متوفي 424ق) را نام برد .از ش��اگردان او جز نام فرزندش
المرش��د باهلل يحيي بن حسين شجري و حسن بن علي بن اسحاق فرزادي 47راوي كتاب االعتبار و
سلوه العارفين نام افراد ديگري دانسته نيست.
دربارۀ تاريخ درگذشت شجري نيز اطالعي در منابع نيامده و تنها بر اساس تاريخ تولد فرزندش
المرش��د باهلل در سال  412قمری و تصريح وي در س��ماع از پدرش ،میتوان دریافت که بهاحتمال
تاريخ وفات الموفق باهلل حدود  430قمری باش��د .از آثار ش��جري ،نام سه اثر او به نام هاي االحاطه
في علم الكالم ،رس��اله اي مختصر به نام رس��اله في ان اجماع اهل البيت حجه و كتاب االعتبار و
سلوه العارفين شناخته شدهاستُ .ح َميد بن احمد ُمحلِّي (متوفي 652ق) در اشاره به تأليفات شجري
تنها از تأليفاتي نيكو در علم كالم و موضوعات ديگر س��خن گفتهاس��ت 48.اثر ارزشمند و مهم کتاب
ش��جري ،کتابی اس��ت به نام االعتبار و س��لوه العارفین .وی در مقدمهای کوتاه بر کتاب خود،علت
تاليف كتاب خود را امالءاثري مختصر در مواعظ و س��خنان روايت شده از حضرت علي (ع) و اهل
بيت ياد كردهاست .شجري در تأليف كتاب االعتبار از منابع متعددي بهره بردهاست .مهمترين اثري
 .46بستی ،ص .167
 .47فرزادی منسوب به فرزاد (فرحزاد) از روستاهای اطراف ری بوده که امروزه جزو محالت شمالی تهران است .درباره اقامت
دیگر سادات در فرزاد ،نک :ابن طباطبا ،ص  .236-235درباره اهمیت خاندان فرزادی بنگرید به:
Hassan Ansari And Sabine Schmidtke,“The Zaydi Reception Of Ibn Khallad's Kitab AL-Usul The Ta’liq Of
Abu Tahir B. ‘Ali AL-Ñaffar,” Journal Asiatique,No 298 (2010): 275-302, p.276, no.3.

 .48محلی ،ج ،2ص  .130-129از كتاب االحاطه نسخه هایي باقي مانده است .نک :وجيه ،ج ،1ص 472؛

P. Voorhove, Handlist of Arabic Manuscripts in the Library of the University of Leiden and other
Collections in the Netherland (Leiden University Press, The Hague/ Boston/ London 1980), p.395.

از رساله في ان اجماع اهل بيت حجه تنها یک نسخه شناخته شده است .وجيه ،ج  ،2ص .524
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كه ش��جري از آن نقل كرده،كتاب الزواجر و المواعظ تاليف ابواحمد حس��ن بن عبداهلل بن س��عيد
عسكري (متوفي 382ق) است كه شجري اين كتاب را به روايت ابوالحسن علي بن احمد بن حسن
نعيمي (متوفي 423ق) در روايت خود داشتهاست .همچنين شجري مطالبي از حضرت علي (ع) را از
كتاب كمتر ش��ناخته شدۀ نزهه االبصار و محاسن اآلثار ابوالحسن علي بن محمد بن مهدي طبري
مامطیری نقل كردهاس��ت .ش��جري مطالب خود از اين كتاب را به روايت ابوجعفر محمد بن قاس��م
49
حسني نسابه و ابومحمد عبداهلل بن محمد روياني به روايت از طبري نقل كردهاست.
فرزند الموفق باهلل ،یعنی المرش��د باهلل یحیی بن حس��ین شجری ،عالم ،محدث و نسابه زیدی،
دیگر ش��خصیت برجس��ته زیدی ساکن در شهر ری اس��ت .دربارۀ محل تولد وی در منابع اشارهای
نیامده ،و تنها از س��ال تولد وی در  412قمری س��خن رفتهاست .شجری نخست نزد پدرش الموفق
باهلل حسین بن اسماعیل شجری که خود از عالمان به نام زیدیه بود ،به تحصیل علم پرداخت .سپس
به ش��هرهای دیگر مهم جهان اس�لام برای درک مشایخ و سماع از آنها سفر کرد .از حوادث زندگی
شجری اشارۀ چندانی در منابع نیامده جز آنکه وی در شهر ری سکونت داشته و از او به عنوان مفتی،
عالم و بزرگ زیدیه سخن رفته شدهاست .شجری در حدود  446قمری قیام کرد ،اما ظاهراً نتوانسته
امارت خود را حفظ کند .وی در پانزدهم ربیع الثانی  477درگذش��ت 50 .از ش��اگردان او میتوان به
ابوالحسن علی بن حسین بن محمد سیاه سریجان مؤلف کتاب المحیط باالمامه ،اسماعیل بن علی
51
فرزادی و ابوالعباس احمد بن حس��ن بن قاس��م بن بابا آذونی اشاره کرد که در ری ساکن بودهاند.
ش��اگردان المرش��د باهلل در پویایی جامعۀ زیدیه ری نقش مهمی داشتهاند و قاضی جعفر مسوری در
سفر خود به ایران با برخی شاگردان این افراد دیدار داشتهاست 52.همچنین برخی از شاگردان المؤید
باهلل ،چون سلیمان بن جاوک نامش به عنوان راوی امالی المؤید باهلل آمده که بعدها یکی از عالمان
زیدی ری به نام علی بن حسین بن مردک در جامع عتیق ری در ذیالقعده  ،496امالی المؤید باهلل
 .49درباره اهمیت کتاب االعتبار شجري خاصه برای پژوهش در تاریخ تصوف خراسان بنگرید به :محمد کاظم رحمتی« ،بازمانده
هایی از کتاب الزواجر و المواعظ »،مقاالتی در تاریخ زیدیه و امامیه (تهران ،انتشارات بصیرت1387 ،ش) ،ص  .51-41کتاب االعتبار
با این مشخصات منتشر شده است :الموفق باهلل الحسین بن إسماعیل الجرجانی ،االعتبار و سلوة العارفین ،تحقیق عبدالسالم بن عباس
الوجیه (صنعا :مؤسسة االمام زید بن علی الثقافیة1421 ،ق.)2001/
 .50اسماعیل بن الحسین بن محمد بن الحسین بن احمد المروزی االزورقانی ( -572بعد  ،)614الفخری فی انساب الطالبیین،
تحقیق السید مهدی الرجایی (قم :مکتبة آیة اهلل المرعشی العامة ،)1409 ،ص  .150نوشتۀ ازورقانی ،ظاهراً کهنترین اشاره به او باشد.
ازورقانی همچنین از شاعر بودن شجری سخن گفته است.
 .51المنصور باهلل عبداهلل بن حمزه ،کتاب الشافی (صنعا :منشورات مکتبة الیمن الکبری ،)1986/1406 ،ج  ،1ص .59
 .52شهاری ،ج  ،1ص .580 ،105-104
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را برای حسن بن علی بن ابی طالب فرزادی مشهور به خاموش روایت کردهاست .فرزادی در 515
قمری حیات داش��ته و قاضی احمد بن ابی الحسن کنی در این سال از او روایت کردهاست 53.از آثار
ش��جری نام سه کتاب دانستهاس��ت .وی در تداوم سنت متداول میان زیدیان در سیرهنگاری ،کتابی
در شرح حال امام زیدی ایرانی ابوالحسین احمد بن حسین هارونی (متوفی  )411با نام سیرة االمام
الموید باهلل احمد بن الحس��ین الهارونی تألیف کردهاس��ت 54.دو اثر حدیثی نامهای امالی االثنینیه و
الخمس��یه نیز از شجری باقی ماندهاس��ت .امالی االثنینیه فی فضائل آل البیت علیهم السالم اثری
در فضائل اهل بیت اس��ت .علت ش��هرت این امالی به این نام نیز به دلیل امالء حدیث در روزهای
دوشنبه بودهاست .امالی الخمیسیه که در موضوع مکارم اخالق است و مجموعهای از احادیث امالء
ش��ده در روزهای پنجشنبه اس��ت .روایت این کتاب همانند بس��یاری از آثار زیدیان ایرانی در میان
زیدیان یمنی به روایت قاضی جعفر بن احمد بن عبدالسالم مِس َوری (متوفی  )573است که وی در
55
ری نزد احمد بن علی کنی آثار متعددی از زیدیان ایرانی را سماع کردهاست.

زیدیان خراسان
مراکز س��نتی زیدیه ایران بیش��تر شهرهای ش��مال ایران و ری و مناطق اطراف آن بود ،اما به دلیل
مهاجرت برخی س��ادات زیدی به شهرهای خراسان نیز ش��اهد حضور جماعتهای زیدی در برخی
ش��هرهای آن دیار هس��تیم 56.مهمترین شهر خراسان که ش��ماری از عالمان زیدی در آنجا حضور
داش��تهاند ،ش��هر بیهق و برخی روس��تاهای اطراف آن چون جِشَ ��م و بَر ُو َقن اس��ت ،و در این باره
 .53ابن ابی الرجال ،ج  ،2ص 77-78؛ شهاری ،ج  ،1ص  .317-319در مطلع البدور لقب وی به هاموسه تصحیف شده است
اما گفته شده که به معنی کسی است که زیاد سکوت میکند.
 .54درباره سنت سیرهنگاری در میان زیدیه و اهمیت آن بنگرید به:
Ansari, H., and S. Schmidtke, "The religious literary tradition among yth/13th century Yemeni Zaydis.
The formation of the Imam aI-MahdI Ii-DIn Allah Ahmad b. al-Husayn (d. 656/1258)”, Journal of Islamic
Manuscripts 2(2011), pp.165-222.

 .55عبداهلل بن حمزه ،ج  ،1ص  .59شجری اثری در علم نسب داشته که ابوالحسن علی بن زید بیهقی (متوفی  )565لباب
االنساب و االلقاب و االعقاب ،تحقيق سيد مهدی رجایی (قم  ،)1410ج  ،1ص  .183به آن اشاره کرده است .همچنین ابواسماعیل
ابراهیم بن ناصر بن طباطبا ،شاگرد شجری در کتاب منتقلة الطالبیة از این اثر وی در تألیف کتاب خود سود جسته است .ابن طباطبا،
ص  242 ،155 ،138 ،114 ،76 ،74و  259از اینکه اثری مکتوب از شجری در اختیار او بوده و از آن نقل قول میکند ،تصریح کرده
و در موادی متعدد دیگری تنها به ذکر مطلب به نقل از او اکتفا کرده است (برای نمونه ،نک :همان ،ص  36 ،12و .)71
 .56برخی از عالمان خراسانی متأثر از زیدیه بودهاند ،نمونهای مهم از این عالمان ،محدث حنفی ،عبیداهلل بن عبداهلل حسکانی
است که آثار امامی و زیدیه را به طریق متصل به مؤلفان آنها در روایت خود داشته است .برای تفصیل شرح حال او و آثار بنگرید به:
محمد کاظم رحمتی« ،حاکم حسکانی و تفاسیر کهن امامیه »،کتاب ماه دین ،شماره ( 64-63دی و بهمن  ،)1381ص .85-88
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نی��ز آگاهیها محدود به ش��رح حال چند عالم زیدی اس��ت که اهل این مناط��ق بودهاند؛ مهمترین
ش��خصیتی زیدی ساکن در روس��تای جشم عالم ،فقیه و متکلم مش��هور زیدی ابوسعد محسن بن
محمد بن کرامه جِشُ ��می بیهقی مش��هور به حاکم جشمی است .کهنترین شرح حال حاکم جشمی
را ظهیرالدین علی بن زید بیهقی (متوفی  )565آوردهاست 57.بیهقی در ادامه اشعاری در مدح حاکم
جشمی نقل کردهاست .وی که نسبش به محمد بن حنفیه میرسید در روستای جشم در ماه رمضان
س��ال  413چشم به جهان گش��ود 58.بهاحتمال پدر وی نیز از عالمان زیدی بود و جشمی سالهای
نخس��تین تحصیل خود را ،در همان روستای جش��م و نزد پدر یا برخی از خویشاوندان خود گذارند.
شهرت نیشابور و مرکزیت علمی آن شهر که در آن روزگار مرکز علمی مهمی در جهان اسالم بود،
باعث ش��د تا حاکم جش��می برای تحصیل به نیشابور سفر کند .در نیش��ابور وی جذب حلقه درس
ابوحامد احمد بن محمد بن اس��حاق نجاری نیش��ابوری (متوفی  )433ش��د و نزد وی که از عالمان
برجسته حنفی نیشابور و معتزلی و از شاگردان قاضی عبدالجبار بود ،به فراگیری کالم و اصول فقه
پرداخت 59.همچنین نجاری از مهمترین ش��یوخ حدیثی حاکم جش��می است و بیشتر روایات حاکم
جش��می از اوست 60.بعد از درگذشت نجاری ،حاکم در نیش��ابور نزد عالمان دیگری چون ابوالحسن
علی بن عبداهلل نیش��ابوری (متوفی  )457تحصیالت خود را ادامه داد .ابوالحس��ن نیش��ابوری که از
عالمان بیهقی بود در نزد ابوطالب یحیی بن حسین هارونی (متوفی 424ق) از عالمان مشهور زیدی،
تحصیالت خود را ادامه داد .در همین اوان نیز حاکم جش��می به نزد فقیه حنفی مش��هور نیش��ابور،
ابومحمد عبداهلل بن حس��ین ناصح��ی (متوفی  )447که قاضیالقضاه نیش��ابور بود ،نیز به تحصیل
پرداخت .حاکم نزد او آثار مش��هور حنفی چون کتاب اصول محمد بن حس��ن ش��یبانی و کتابهای
دیگر الجامع و الزیادات و مطالبی در علم حساب را فرا گرفت .همچنین حاکم جشمی از برخی دیگر
عالمان زیدی ابوالقاس��م محمد بن احمد بن مهدی حس��نی و ابوالبرکات هبهاهلل بن محمد حس��نی
نیز س��ماع حدیث کردهاس��ت 61.به نوشتۀ تمام مصادری که شرح حال حاکم را نقل کردهاند ،وی در
آغاز حنفی بوده و بعدها به زیدیه گرویدهاس��ت .ش��اگردی او نزد عالمان حنفی نیش��ابور نیز نشانگر
 .57ظهیر الدین ابوالحسن علی بن زید البیهقی (متوفی 565ق) ،تاریخ بیهق ،به کوشش سید کلیم اهلل حسینی (حیدرآباد ،دائرة
المعارف عثمانیه1388 ،ق ،)1968/ص .367-369
 .58برای شرح حال جشمی در منابع زیدی ،نک :ابن ابی الرجال ،ج  ،4ص 404-403؛ شهاری ،ج  ،2ص .891-895
 59حاکم جشمی ،ص  190 ،367و .389
 .60حاکم جشمی در کتاب شرح عیون المسائل خود از استاد خود نام برده است :عدنان زرزور ،الحاكم الجشمي و منهجه في
تفسير القرآن (بيروت :مؤسسة الرسالة1391 ،ق ،)1971/ص .76-77
 .61برای بحث از مشایخ دیگر حاکم جشمی بنگرید به زرزور ،ص .79
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تمایالت حنفی اوس��ت .تأثیر جدی حاکم جش��می در انتقال میراث مکتب کالمی قاضی عبدالجبار
معتزلی (متوفی  )415است که حاکم در عباراتی بلند در کتاب شرح عیونالمسائل او را ستودهاست.
همانگونه که زرزور اش��اره کردهاست ،اهمیت ویژه حاکم جشمی و آثارش ،در وابستگی او به مکتب
کالمی قاضی عبدالجبار است و حاکم در آثار به نحو دقیق به تلخیص و ارائۀ آرای قاضی عبدالجبار
62
پرداخته و راز توجه زیدیان یمنی نیز به آثار او از این منظر بودهاست.
حاکم جش��می آثار فراوانی در حوزههای مختلف علوم به رشته تحریر درآوردهاست که بسیاری
از آنها هنوز به صورت خطی اس��ت .در زمینۀ تفسیر قرآن وی اثری بلند به نام التهذیب فی التفسیر
نگاش��ته که نس��خهای کهن از آن باقی مانده و اهمیت فراوان آن به دلی��ل نقل قولهای فراوان از
تفاس��یر معتزلی اس��ت که در روزگار حاکم جش��می موجود بوده اما اینک در اختیار نیس��ت .حاکم
همچنین اثر مختصری در تفس��یر به نام تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبییین نگاش��ته که در آن به
گردآوری آیات نازل شده در حق اهل بیت و تفسیر مختصر آنها پرداختهاست .وی در این کتاب به
ترتیب س��ورههای قرآن ،آیات نازل شده در هر یک از سورهها در حق امیرالمؤمنین علی (ع) و اهل
بیت را گردآوردهاست .بیشترین تألیفات حاکم جشمی در حوزۀ دانش کالم است که بعدها انتقال این
آثار به یمن تأثیر مهمی در تحول کالم زیدیه نهادهاست .وی کتاب مختصری به نام عیونالمسائل
نگاش��ته که در آن از مس��ائل کالمی به اختصار سخن گفتهاست .نس��خهای از این کتاب با عنوان
العیون فی الرد علی اهل البدع باقی ماندهاست .وی بعدها این کتاب را با عنوان شرح عیونالمسائل،
بس��ط بیش��تری دادهاست .کتاب شرح عیونالمسائل که از مش��هورترین آثار حاکم جشمی است در
هفت فصل تدوین ش��د :در فصل یکم وی به بحث از فرقهای خارج از اس�لام پرداخته و در فصل
دوم به بحث از فرقههای اس�لامی (اهل قبله) پرداختهاس��ت .فصل س��وم گزارش مفصلی است از
معتزله و شرح حال و احوال عالمان معتزلی تا روزگار حاکم جشمی که این بخش از کتاب وی منتشر
شدهاس��ت .چهار فصل آخر کتاب به ترتیب به بحث از مس��ائل کالمی توحید ،عدل و جبر ،نبوت و
ادلۀ ش��رع اختصاص یافتهاست .در حوزۀ حدیث ،مشهورترین اثر حاکم جشمی ،کتاب جالء االبصار
فی متون االخبار اس��ت که امالی از احادیث امالء ش��ده توسط حاکم در مسجد جامع جشم و در آن
63
حاکم در ضمن بیان احادیث ،نکات ادبی ،تاریخی فراوانی را در ضمن مطالب خود بیان کردهاست.
در این کتاب حاکم به نقد و بررس��ی احادیث جبری و همچنین بیان معنی درس��ت احادیث از منظر
 .62المهدی لدین اهلل احمد بن یحیی کتاب القالئد خود را بر اساس شرح عیون المسائل حاکم نگاشته است .زرزور ،ص .454
 .63گزارشی دربارۀ کتاب جالءاالبصار توسط نگارنده ارائه شده است :محمد کاظم رحمتی« ،معرفی جالء االبصار فی متون
االخبار (متنی حدیثی از میراث معتزله) »،علوم حدیث ،سال ششم ،شماره سوم (پائیز  ،)1380ص .103-136
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یک معتزلی پرداختهاس��ت .در زمینۀ تاریخ نیز ،حاکم آثاری نگاشتهاس��ت که از جملۀ آثار موجود او
ُجنگی به نام الس��فینه است 64.اثر مختصر رسالة إبلیس الی اخوانه المجبره (رسالة إبلیس إلی اخوانه
المناحیس) یا رس��الۀ الش��یخ ابی مره یکی از شاهکارهای حاکم جشمی است که در آن به زبان طنز
به بیان مس��ائل کالمی فرقههای مختلف پرداختهاس��ت .در حقیقت نظیری دیگر برای این رس��الۀ
حاکم جشمی در سنت اسالمی نمیتوان یافت .از دیگر آثار کالمی وی که اینک نسخههایی از آن
در دست است ،میتوان کتاب التأثیر و المؤثر و کتاب تحکیم العقول فی تصحیح االصول را نام برد
که اثر اخیر به چاپ نیز رسیدهاست.

انتقال میراث زیدیه به یمن و اهمیت آن
یکی از مهمترین عالمان زیدی که در نش��ر و انتشار آثار حاکم جشمی نقش فراوانی ایفا کردهاست،
ابوالحس��ین زید بن حس��ن بن عل��ی بیهقی بروقنی (بروغنی) اس��ت (متوف��ی 551ق) .وی در نزد
ش��اگردان حاکم جشمی درس آموختهاست .از مهمترین مش��ایخ وی ابوالحسن علی بن محمد بن
جعفر حس��نی ،نقیب اس��تراباد و علی بن محمد بن حسین بن سریجان مؤلف کتاب المحیط باصول
االمامة را میتوان نام برد 65.بیهقی در راه س��فر به یمن در  540قمری ،در ش��هر ری نزد احمد بن
ابی الحسن کنی اجازه روایت برخی از آثار زیدیه را اخذ کرد .وی که بعد از رواج مذهب مطرفیه به
دعوت شریف مکه ،ابن َو ّهاس به یمن مهاجرت کرد 66،بخش اعظمی از میراث زیدیه ایران خاصه
آث��ار حاکم جش��می را با خود به یمن برد و در صعده در کنار قب��ر الهادی الی الحق به تدریس آنها
مش��غول ش��د 67.در شهر نیش��ابور نیز از حضور جماعتی از زیدیه اطالعات اندکی در دست است هر
چند به احتمال فراوان برخی از سادات ساکن در نیشابور ،زیدی بودهاند.
 .64گزارش مشروحی از کتابالسفینه توسط انصاری ارائه شده است :حسن انصاری قمی« ،حاکم جشمی و کتاب السفینة
الجامعة »،کتاب ماه دین ،شماره ( 92-91اردیبهشت ـ خرداد  ،)1384ص  .94-91برای بحثی عام از آثار حاکم جشمی بنگرید به:
زرزور ،ص .93-113
 .65ابن ابی الرجال (ج  ،2ص  )214-215از ابوعبداهلل حسین بن محمد شاه سریجان (در متن شاه سرییحان) نام برده و گفته
که از بزرگان (عیون) اصحاب المؤید باهلل بوده است .وی ظاهراً پدر بزرگ مؤلف کتاب المحیط باشد.
 .66برای آگاهی دربارۀ شرح حال ابن وهاس ،نک :ابن ابی الرجال ،ج  ،3ص 293-299؛ شهاری ،ج  ،2ص .774-776
 .67روابط فرهنگی میان زیدیان جبال و طبرستان با یمن با رفت و آمدهای دو طرفه از زیدیان یمنی به ایران و زیدیان ایرانی
به یمن در قرون سوم تا هفتم امری عادی بوده است .در قرن ششم ،ابوالغمر عبداهلل بن علی عنسی از زیدیان یمنی به ایران سفر
کرد و در الهیجان به نزد عالم زیدی ابوالحسین زید بن علی هوسمی رسید و در خانه وی درربیع االول سال  500اجازۀ روایت کتاب
شرحالتجرید به قلم خود هوسمی را گرفت .وی همچنین از هوسمی که طریق اتصال به روایت آثار الهادی و برادران هارونی را نیز
داشت ،اجازه روایت آن آثار را نیز اخذ کرد .شهاری ،ج  ،2ص .616-618
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یکی از ش��اگردان زیدی حاکم جش��می که در نیش��ابور سکونت داشته ،ش��خصی است به نام
بدرالدین حسن بن علی حسینی جوینی (زنده در 598ق) که در شرح حال مختصرش به ارتباط وی
با حاکم جش��می اش��اره شده و گزارشی از روایت برخی متون حدیثی از جمله برخی آثار زیدی چون
امالی احمد بن عیس��ی بن زید توس��ط او به طریقش از مشایخ زیدیه اشاره شدهاست 68.آگاهیهای
بیش��تر دربارۀ جوینی ،در ش��رح حال برادرزادۀ وی ،یحیی بن اس��ماعیل حس��ینی علوی نیشابوری
جوینی آمدهاست 69.یحیی بن اسماعیل در نزد جوینی بسیاری از کتب زیدیه از جمله آثار حام جشمی
همچون جالء االبصار ،تنبیه الغافلین و الس��فینه را به س��ماع او از حاکم جشمی ،دریافت کردهاست.
وی در نیش��ابور و در محلۀ مشهور شادیاخ نیشابور ،مدرس��های داشته که در سالهای  598و 600
قمری چند تن از زیدیان ایرانی و یمنی نزد او برخی آثار از جمله نهج البالغه را س��ماع کردهاند .از
ش��اگردان یحیی بن اس��ماعیل نام کسانی چون معینالدین احمد بن زید حاجی 70و عمرو بن جمیل
71
نهدی و احمد بن احمد بن حسن بیهقی بروقنی دانستهاست.
بهاحتمال در نیش��ابور بوده که عالم زیدی مرتضی بن س��راهنگ حس��ینی علوی مرعش��ی از
ن��وادگان حضرت علی (ع) 72،نزد معینالدین احمد بن زید کت��اب اعالم الروایه علی نهج البالغه از
 .68برای آگاهی دربارۀ شرح حال او ،نک :ابن ابی الرجال ،ج  ،2ص 65؛ شهاری ،ج  ،1ص .309-310
 .69شهاری (ج  ،3ص  )1209نسب کامل او را ذکر کرده است .ابن ابی الرجال (ج  ،3ص  )380نیز بیان میکند که یحیی بن
اسماعیل ،علوی بوده و دعوت المنصور باهلل را به عالءالدین شاه خوارزم رسانده است .عمرو بن جمیل نزد یحیی بن اسماعیل در مدرسه
اش در محلۀ شادیاخ نیشابور ،کتابهای جالء االبصار فی تأویل األخبار حاکم جشمی ،امالی السید الناطق بالحق ،صحیفه سجادیه،
نهج البالغة و امالی سمان را قرائت و اجازه روایت دریافت کرده است :ابن ابی الرجال ،ج  ،3ص 380-382؛
Hassan Ansari and Sabine Schmidtke,“MuÝtazilism After ÝAbd Al-Jabbar: Abu Rashid Al-Nisaburi’s
Kitab MasÁÞil Al-Khilaf Fi L-Usul (Studies on the Travsmission of Knowledge From Iran to Yeman in THE
6th/12th AND 7th/13th C., I),” Studia Iranica No 39 (2010), pp.254-260.

 70برای شرح حال حاجی بنگرید به :ابن ابی الرجال ،ج  ،1ص .299-300
 71ابن ابی الرجال (ج  ،2ص  )143-144نام این فقیه را فریدالدین حسن بن مهدی فریومدی (در متن به خطا قریومدی )
بیهقی زیدی آورده است .فریومد از ربعهای مشهور بیهق بوده و گروهی از سادات نیشابور در آنجا سکنی گزیده بودند .ابوالحسن علی
بن زید البیهقی (متوفی 565ق) ،تاریخ بیهق ،به کوشش سید کلیم اهلل حسینی (حیدرآباد ،دائرة المعارف عثمانیه1388 ،ق ،)1968/ص
 65و  .94 -113ابن ابی الرجال (ج  ،2ص  )296از قول شعله نقل کرده که زید بن احمد بیهقی ،نام دیگرش احمد بن احمد بروقنی
بوده و در سال  610به حوث آمده است .مشخص است که این نامها با توجه به تاریخ ورود بیهقی به یمن ،بر یک تن داللت دارد و
تعدد نام وی در منابع زیدی به خاطر نامهای متفاوت خود بیهقی بوده است .ابن ابی الرجال (ج  ،1ص  )245شرح حال این فقیه را
در ذیل نام احمد بن احمد بن حسن بیهقی بروقنی نیز آورده است .برای آگاهی دربارۀ شرح حال عمرو بن جمیل نهدی ،نک :ابن ابی
الرجال ،ج  ،3ص 379-382؛ شهاری ،ج  ،2ص .840-842
 .72مرتضی بن سراهنگ بن محمد بن یحیی بن علی بن شراهنگ بن حمزه بن حسن بن علی مرعشی بن عبداهلل بن محمد
بن حسن بن حسین اصغر بن علی زینالعابدین بن حسین بن علی (ع).
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مؤلف آن صدرالدین علی بن ناصر حس��ینی سرخس��ی 73و کتاب نهج البالغه را به طریق حاجی از
یحیی بن اس��ماعیل جوینی سماع کردهاست .مرتضی بن سراهنگ به یمن مهاجرت کرد و در آنجا
با دختر المنصور باهلل عبداهلل بن حمزه ،ازدواج کرد .در یمن عالم نامور یمنی حمید بن احمد ُمحلی
در کحالن از وی در  638کتاب اعالم الروایه و نهج البالغه را س��ماع کرد و احمد بن محمد اکوع
مش��هور به شُ عله (متوفی حدود 640ق) نیز کتاب أنساب الطالبیه را نزد او خواند و اجازه روایت تمام
مس��موعات وی را دریافت ک��رد 74.در همین دوران از مهاجرت فقیه زی��دی به نام تاج الدین احمد
ب��ن احمد که نام او به صورت احمد بن حس��ن و زید بن احم��د بیهقی بروقنی نیز آمده ،به یمن که
از ش��اگردان یحیی بن اسماعیل بوده ،اطالعی در دست است .وی در رمضان  600قمری در محلۀ
ش��ادیاخ نیش��ابور ،که مدرسه یحیی بن اس��ماعیل در آنجا قرار داش��ت ،نهجالبالغه و سفینۀ حاکم
جش��می ،صحاح س��ته و آثار دیگری را از استادش سماع کردهاست .وی همچنین کتاب االفاده فی
تاریخ االئمة الس��ادة ابوطالب هارونی را از عالم زیدی ش��عیب بن داسیون سماع کرده و در یمن به
طریق وی کتاب االفاده را روایت کردهاست 75.بعد از این تاریخ اطالع خاصی درباره جماعت زیدیه
در خراسان که در معرض تاخت و تاز غزان و بعدها مغوالن قرار گرفت ،در دست نیست.

اهمیت قاضی مسوری در تثبیت میراث زیدیه ایران در یمن
ش��خصیت کلیدی در انتقال میراث زیدیه ایران به یمن ،س��وای دیگر عالمان��ی که از آنها تا کنون
س��خن رفتهاست ،عالم ،متکلم و فقیه برجس��ته زیدی قاضی جعفر بن عبدالسالم بن احمد مسوری
است .دربارۀ سوانح حیات و حتی تاریخ دقیق تولد مسوری اطالع چندانی در دست نیست که دلیل
 .73برای آگاهی از شرح حال صدرالدین علی بن ناصر حسینی مؤلف کتاب اعالم نهج البالغه ،نک :حسن انصاری قمی« ،اخبار
الدولة السلجوقیة »،معارف ،دوره هفدهم ،شماره ( 1فروردین ـ تیر  ،)1379ص 167-172؛ حسن انصاری قمی« ،فخر رازی و مکاتبه
او با یکی از حکمای معاصر خود »،معارف ،دوره هجدهم ،شماره ( 3آذر -اسفند  ،)1380ص 10-26؛ محمد کاظم رحمتی« ،صدر
الدین علی بن ناصر حسینی و نکاتی تازه درباره او »،گرامینامۀ استاد عطاردی (تهران :موسسۀ تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی،
 ،)1385ج  ،2ص  .701-681نسخه نهج البالغه که سراهنگ در نیشابور سماع کرده ،توسط وی به یمن برده شده و نسخههای زیدی
یمن استنساخی از آن هستند :محمد کاظم رحمتی« ،نسخههای نیشابوری نهج البالغه »،مقاالتی در تاریخ زیدیه و امامیه (تهران:
بصیرت1387 ،ش) ،ص .34-29
 .74برای شرح حال مرتضی بن سراهنگ بنگرید به :شهاری ،ج  ،2ص  .1116-1117برای شرح حال شعله بنگرید به :ابن ابی
الرجال ،ج  ،1ص .454-455
 .75مرتضی بن سراهنگ مرعشی همچنین متذکر شده که بیهقی از شاگردان صدر الدین علی بن ناصر حسینی نیز بوده است
و تاریخ رسیدن وی به یمن را سال  610قمری در زمان المنصور باهلل یاد کرده و گفته که بیهقی از عراق به حوث آمدهاست :شهاری،
ج  ،1ص .104
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بیش��تر آن تعلق داش��تن قاضی جعفر به گروه اسماعیلیه در یمن است 76.وی همانند پدر و اجدادش
یک چندی بر مذهب اس��ماعیلیه بود و در خدمت به حاکمان اس��ماعیلی ُصلیحی و بنوحاتم به کار
قضاوت در ش��هر صنعا اشتغال داشتهاس��ت .برادر وی ،یحیی بن احمد (متوفی  )562نیز در خدمت
بنوزریع ،حاکمان اس��ماعیلی ش��هر عدن بود که در این ایام به دلی��ل ناتوانی زیدیان قدرتی به هم
رسانده بودند .در تاریخی نامشخص قاضی جعفر به زیدیه و جریان پرنفوذ مطرفیه گروید .بهاحتمال
آنچ��ه که باعث گرویدن او به زیدیه ش��ده ب��ود ،دیدگاههای زهدگرایانه مطرفیه بوده باش��د .تاریخ
گرایش قاضی جعفر به زیدی مطرفی دانس��ته نیس��ت اما در زمان رس��یدن بیهقی به یمن در 541
قمری ،قاضی جعفر ش��خصیت ش��ناخته شده در میان زیدیان مطرفی بودهاست .تعالیم بیهقی باعث
ش��د تا قاضی جعفر دس��ت از عقیده به تطریف شس��ته و به زیدیان مخترعه بپیوندد .توانایی جدی
قاضی جعفر در بحث و مناظره به سرعت او را به سخنگویی زیدیان مخترفه تبدیل کرد.
زمان��ی ک��ه بیهقی در  545قمری قصد کرد که ترک یمن گفت��ه و به دیار خود بازگردد ،قاضی
جعف��ر به قص��د دیدار از مراکز زیدی ایران و اتمام تحصیل خود نزد بیهقی ،تصمیم گرفت تا بیهقی
را در بازگشت به دیارش همراهی کند .مرگ ناگهانی بیهقی در محلی به نام سیحار در وادی تهامه
قاضی جعفر را از ادامه س��فر بازنداش��ت و او خود به تنهایی به س��فرش ادامه داد 77.قاضی جعفر در
س��فر خود ،تصمیم داش��ت تا آثار زیدی که بهاحتمال وصف آنها را از بیهقی شنیده بود ،تهیه کند و
با خود به یمن منتقل کند .در ری وی به نزد عالم نامور زیدی وقت ابوالعباس احمدبن ابی الحسن
کنی شتافت و نزد او بخشی از آثار زیدیۀ ایران را همچون کتاب الزیادات المؤید باهلل ،قرائت کرد و
از او اجازه عام روایت آثار زیدیه را دریافت کرد که بخشی از این اجازه را شهاری در طبقات الزیدیه
الکبری خود نقل کردهاس��ت .بر اساس این اجازه مشخص میشود که تاریخ حضور قاضی جعفر در
 .76برای آگاهی از شرح حال قاضی جعفر ،نک :ابن فند ،ج  ،2ص 769-774؛ ابن ابی الرجال ،ج  ،1ص 617-624؛ شهاری،
ج  ،1ص 273-278؛ مجدالدین بن محمد بن منصور مؤیدی ،التحف شرح الزلف (صنعا :مکتبة بدر للطباعة و النشر و التوزیع،
1417ق ،)1997/ص  .233-241دربارۀ نقش قاضی جعفر در انتقال میراث زیدیه ایران و عراق به یمن و منازعات او با مطرفیه،
نک :أیمن فؤاد سید ،تاریخ المذاهب الدینیة في بالد اليمن حتي نهاية القرن السادس الهجري (بيروت :الدار المصرية اللبنانية،
1408ق ،)1987/ص 254-259؛ علی محمد زید ،تیارات معتزلة الیمن فی القرن السادس الهجری (صنعا :المرکز الفرنسی للدراسات
الیمنیة ،)1997 ،ص .130-143
Jan Thiele, «Propagating Mutazilism in the VIth/XIIth Century Zadiyya: The Role of al-Hasan al-Rassas»,
Arabica,No 57 (2010), pp.541, no.24.

 .77دربارۀ جوامع زیدی ری و استراباد در قرون پنجم و ششم هجری ،نک :حسن انصاری قمی« ،چند خاندان زیدی مذهب در
ری سدههای پنجم و ششم هجری و روایت امالی سمان »،در پایگاه:
http://ansari.kateban.com/entry1823.html.
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نزد کنی اول جمادیاالولی  552بودهاس��ت 78.قاضی جعفر همچنین با فقیه و عالم زیدی ،احمد بن
حس��ن بن علی بن اس��حاق فرزادی که در ری ساکن بوده ،دیدار داشته و برخی از آثار زیدیه را نزد
79
او سماع کردهاست.
ابوالعباس احمد بن ابی الحس��ن کنی که در ضبط نام وی در منابع زیدی اختالف وجود دارد و
گاه نام او به صورت قطبالدین احمدبن حس��ن بن احمد بن ابیالفتح بن عبدالوهاب کنی آمده ،از
عالمان زیدی س��اکن در ری بودهاست .به نوش��تۀ خود وی در کتاب کشفالغلطات که نسخهای از
آن در میان زیدیان یمنی به روایت قاضی جعفر وجود داش��ته ،از شاگردان ابوالفوارس تورانشاه بن
خسروشاه دیلمی بودهاست .کنی همچنین از فخرالدین زین بن حسن بیهقی در سال  540قمری که
در راه سفر حج به ری آمده بود ،اجازه روایت مجموعه حدیثی زید بن علی و امالی ابوطالب هارونی
را اخذ کرده بود .همچنین وی نزد عبدالمجید بن عبدالحمید اس��ترابادی زیدی که همراه بیقهی به
ری آمده بود ،رفته و امالی هارونی را به اجازه از او نیز دریافت کردهاست .کنی نزد عالمان زیدی ری
چون ابوعلی حس��ن بن علی بن ابی طالب فرزادی ،ابورش��ید بن عبدالمجید رازی ،شیخ عبدالوهاب
بن ابی عالء نصرویه س��مان که در ربیع االول  543از آنها اجازه روایت امالی ابوالحسین هارونی را
دریافت کرده بود ،تحصیل کردهاس��ت .بعد از س��ماع حدیث و جمع آوری کتابهای موجود و متداول
زیدی در مناطق جبال و سفر به مراکز زیدی جبال و دیلمان ،قاضی جعفر در  554به یمن بازگشت
80
و در زادگاه خود سناع حده ،محلی در جنوب صنعا به تدریس پرداخت.
فعالیتهای وی خش��م مطرفیه را که در مقابل مدرس��ه او ،مدرسهای بنا کرده بودند ،برانگیخت
ام��ا حمای��ت امام زیدی احمد بن س��لیمان از او ،به تقویت جایگاه قاضی جعفر منتهی ش��د .میراث
گستردهای که قاضی جعفر با خود به یمن منتقل کرده بود ،موج جدیدی از تحول را در جامعۀ زیدیه
یمن پدید آورد و تأثیرات آن را در حوزه نگارش آثار فقهی و کالمی میتوان دید .در حقیقت اکنون
بیش��تر آثار عالمان زیدی ایرانی موجود در کتابخانههای یمن ،استنس��اخ از نسخههای منتقل شده
توس��ط قاضی جعفر از ایران و عراق به یمن اس��ت .قاضی جعفر ش��اگردان فراوانی تربیت کرده که
 .78برای گزارشی از دیگر آثار و مشایخ کنی بنگرید به :ابن ابی الرجال ،ج  ،1ص 246-245؛ شهاری ،ج  ،1ص .107-108
 .79ابن ابی الرجال ،ج  ،1ص .291-292

 .80قاضی جعفر از مراکز زیدی عراق نیز دیدار کرده و با عالمان زیدی آنجا سماع کرده است :حمید بن احمد المحلی ،محاسن

األزهار فی مناقب إمام األبرار و والد الدئمة األطهار اإلمام أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السالم ،تحقیق الشیخ محمد باقر

المحمودی (قم :مجمع إحیاء الثقافة اإلسالمیة ،)1422 ،ص .45-46
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از جمله آنها میتوان به حس��ن بن محمد رصاص (متوفی 584ق) 81،حمید بن احمد قرشی (متوفی
623ق) 82،بدرالدی��ن محمد بن احمد (متوفی 614ق) و کس��ان دیگری را برش��مرد .همچنین نفوذ
دیرپایی قاضی جعفر در سنت زیدیه را میتوان از تدریس کتابهای وی به عنوان متنهای درسی
در مدراس دینی یمن دریافت.

مناسبات زیدیان ایرانی با یمنیها پس از قاضی جعفر
تعام��ل متقابلی میان جامعه زیدیه یمن خاصه از زمان المنصور باهلل عبداهلل بن حمزه (متوفی )614
ب��ا زیدیان دیلمان وجود داش��ته و آنها امامت این امام زی��دی را پذیرفته بودند .عبداهلل بن حمزه در
ربیع الثانی  561در روستای عیشان به دنیا آمد .نسب وی به قاسم بن ابراهیم رسی میرسد 83.وی
نزد عالمان مش��هور یمن مانند ابوالحس��ن حس��ن بن محمد رصاص علوم متداول زمان خود از آن
میان کالم را فراگرفت .در  593دعوی امامت کرد و توانست امامت زیدیه در یمن را به دست آورد،
سرانجام در  614قمری درگذشت و در کوکبان به خاک سپرده شد .وی اهمیت خاصی به گردآوری
کتابهای کالمی معتزله داش��ته و کتابخانه او یکی از مهمترین کتابخانههای یمن بودهاس��ت که
بخشهایی از کتابخانۀ او امروز در کتابخانه جامع کبیر صنعا نگهداری میشود 84.همچنین احمد بن
 .81رصاص نقش مهمی در ترویج متون معتزلی که قاضی جعفر با خود به یمن آورد ،داشته و خود حتی برخی از متون معتزلی
مکتب بهشمیه را چون نسخهای از کتاب المجموع فی المحیط بالتکلیف ابن متویه که در جامع کبیر صنعا ،المکتبة الشرقیة ،شماره
 551موجود است ،کتابت کردهاست .او آثار مختلفی بر اساس کتابهای عالمان معتزلی بهشمیه تألیف کرده است .درباره اهمیت
حسن رصاص ،نک:
Jan Thiele, pp.536-558.
 .82ابن ولید قرشی عالوه بر آنکه یک دوره از کتاب المغنی را کتابت کرده ،آثار کالمی در نقد دیدگاههای معتزلیان و گاه برخی
زیدیان ایرانی نگاشته است .نسخه یمنی موجود کتاب المغنی ،در حقیقت به جز چند بخش جزئی که در سنت یهودیان قرائیمی باقی
مانده ،تنها نسخه موجود از کتاب است که ابن ولید قرشی به جهت کتابخانه عبداهلل بن حمزه کتابت کردهاست .برای توضیحات
بیشتر ،نک:
Haggai Ben-Shammai, “A note on some Karaite copies of Mu'tazilite writings,”Bulletin of the School of
Oriental and African Studies 37 (1974) pp.295-304; Sabine Schmidtke,“The Karaites Enconter With The Thought
of Abu L-Husayn Al-Basri (D. 436/1044). A Survey of The Relevant Materials in The Firkovitch-Collection, ST.
Petersburg,” Arabica, tome LIIII, 1(2006), pp.108-142; idem, “Mutazilī Manuscripts in the Abraham Firkovitch
Collection, St. Petersburg. A Descriptive Catalogue,”in: A Common Rationality. Mutazilism in Islam and Judaism,
eds., Camilla Adang, Sabine Schmidtke & David Sklare. Wurzburg: Ergon, 2007, pp. 377-462.

 .83عبداهلل بن حمزه بن سلیمان بن حمزه بن علی بن حمزه بن حسن بن عبدالرحمان بن یحیی بن عبداهلل بن بن حسین بن
قاسم بن ابراهیم بن اسماعیل بن ابراهیم بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب.
 .84وی نقش مهمی در از بین بردن مطرفیه داشته و در آثار مختلف خود به رد نظرات مطرفیه پرداخته و رسالههای جداگانهای
نیز در رد مطرفیه نگاشته است .برای شرح حال عبداهلل بن حمزه بنگرید به :ابن فند ،ج  ،2ص 799-816؛ علی محمد زید ،ص
.156-198
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محمد بن حس��ن رصاص (متوفی  )656نامهای به زیدیان گیالن و دیلمان نوشته که متن آن باقی
ماندهاست 85.فقیه و متکلم نامور زیدی به نام محمد بن حسن بن محمد دیلمی شخصیتی است که
در ق��رن هفت��م به یمن مهاجرت کرد و در آنجا آثار مهمی چون قواعد عقائد آل محمد را نگاش��ت.
وی که در زمان المهدی لدیناهلل محمد بن المتوکل علی اهلل به یمن رس��یده بود ،بخش مهمی از
کتابش را به رد باطنیان اختصاص دادهاست .وی در راه بازگشت به دیلمان در وادی مر به سال 710
درگذش��ت 86.تحقیق بیشتر و دستیابی به متون بیش��تر زیدیه در آینده ،امکان درک بهتری از این
جریان کالمی که تأثیرات شگرفی بر مناطق شمالی ایران نهاده ،فراهم خواهد کرد.

نتیجهگیری
جامعۀ زیدیه ایران گرچه از حیث قدرت سیاس��ی تنها برههای بسیار کوتاه توانست امارتی در نواحی
جنوبی دریای خزر تش��کیل دهد اما بهرغم س��قوط قدرت سیاسی تا چند سدۀ بعد ،حضور فرهنگی
مهمی در نواحی طبرستان داشتهاست .میراث غنی زیدیان ایران و توجه جدی آنها به حفظ و انتقال
می��راث معتزله یکی از جنبههای مهم فعالیتهای فرهنگی آنها بودهاس��ت .در قرون پنجم تا هفتم
قم��ری ،خاصه در دوران امامت ابوطالب اخیر (متوف��ی 520ق) روند انتقال میراث زیدیان ایرانی به
یمن شتاب بیشتری گرفت .روند اخیر در دوران امامت امام زیدی عبداهلل بن حمزه (متوفی 614ق)
به دلیل شکلگیری جریان مطرفیه در میان زیدیان یمنی و نیازمندی زیدیان یمنی به میراث زیدیان
ایران و متون معتزلی گرایش به بَهشمیه در نقد جریان مطرفیه ،روند انتقال میراث زیدیان ایرانی و
متون معتزلی مکتب بَهش��میه را به یمن ش��تاب بخشید .در این روند قاضی جعفر بن عبدالسالم بن
احمد مسوری (متوفی 573ق) نقش کلیدی ایفا کرد؛ به گونهای که امروز نام قاضی جعفر در سلسله
اس��ناد بخش اعظم میراث زیدیان ایرانی در یمن ،آمدهاس��ت و بهاحتمال قاضی جعفر در تهذیب و
پیراس��تن متونی که به یمن برده نقشی داش��ته و گاه برخی مطالب ناسازگار با سنت زیدی را نیز از
آثار مذکور حذف کرده باشد .زیدیان ایرانی در قرون بعدی آرام آرام با گسترش یافتن تشیع امامیه در
طبرستان در دوران صفویه ،خاصه با تغییر مذهب خان احمد گیالنی از زیدیه به تشیع ،پشتوانههای
85ابن ابی الرجال ،ج  ،1ص  .422-430درباره مطرفیه بنگرید به :عبدالغنی محمود عبدالعاطی ،الصراع الفکری فی الیمن بین
الزیدیة و المطرفیة( ،جیزه (الهرم) :عین للدراسات و البحوث االنسانیة و االجتماعیة.)2002 ،
 .86برای شرح حال وی ،نک :ابن ابی الرجال ،ج  ،4ص  .260-258همچنین احمد بن میر حسنی گیالنی در قرن نهم به یمن
مهاجرت کرد و قصد دیدار با امام یمنی یحیی بن حمزه را داشت ،اما در هنگام رسیدن به یمن ،یحیی بن حمزه درگذشتهبود :ابن ابی الرجال،
ج  ،1ص  .486-488برای دیگر زیدیان دیلمی مهاجر به یمن بنگرید به :ابن ابی الرجال ،ج  ،2ص  270ـ  ،271ج  ،4ص  365ـ .364
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سیاس��ی خود را نیز از دس��ت داد ،اما با انتقال میراث مکتوب زیدیه در قرون پنجم تا هفتم به یمن،
به رونق و شکوفایی سنت زیدیه در یمن کمک فراوانی کردهاست.
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