
  
  
  
  
  
  
  

نقد و بررسي کتاب  
کتابي تازه در تاريخ فرق اسالمي*  

محمد کاظم رحمتي  
  

با وجود کثرت آثار تأليف شدة عربی و فارسی دربارة تاريخ مذاهب اسالمی موضوعی که هنوز چندان 
به آن پرداخته نشده، بحث از مبانی نظری تحقيق در تاريخ مذاهب است و به طبع همين اشـکال آثـاری
که در معرفی مذاهب اسالمی تأليف شده، از حيث نظری با مشکالتی روبهرو است. بـه ديگـر سـخن تـا
زمانی که پژوهشگر نتواند دربارة ربط منابع فرقشناسی و اطالعاتی که دربارة فرقهای آمده است در پرتـو
منابع اصلی آن فرقه توازنی برقرار کند يا در صورت نبود چنين منابعی، چگونگی منابع فرقنگاری و ربـط
آنها با يکديگر را مشخص نکند، هر گونه پژوهش و تحقيق چيزی جز رديف کردن منابع و نگاه خـام بـه
آنها نيست. به عبارت ديگر در چنين رويکردی محقق اسير متون است. در بسياری از موارد گـزارشهـای
منابع فرقنگارانه سوای سمت و سوی خصمانهای که دارند، بيشتر از آنکه بازتـابدهنـدة وضـع فرقـهای 
دربـارة  باشد، گزارشی از ذهنيت فرقنگار است. در اکثر نوشتههای عالمان شيعة سدة اخيـر، در نقـد آثـار
شيعه که از سوی محققان عربزبان نوشته شده، اين انتقاد به کرات آمده است که اين نوع نگاه محصول 
تکية اين محققان بر گزارشهای غرضورزانة نويسندگان فـرقنگـار قـرون ميانـه اسـت. بـرعکس آثـار
محققان مسلمان در اين حوزه، پژوهشهای خاورشناسان در سطح مطلوبتری قرار دارند و دليل بـر ايـن
مدعا، پژوهشهای بسيار خوب و جزئی در مسـائل کالمـی اسـت کـه همتـراز آنهـا در آثـار و تحقيقـات
مسلمانان قابل ذکر نيست.1 مسئله ديگری که بر ضعف تحقيقات مسلمانان در ايـن حـوزه افـزوده، عـدم
بهرهگيری آنها از تحقيقات فراوان خاورشناسان در اين موضوع است که البتـه علـت اصـلی ناآشـنايی بـا
زبانهای تحقيقات انجام شده و خود تحقيقات است. 2 سازمان تدوين کتابهای درسی (سمت) به تازگی 
شـيعه، بـه قلـم آقـای حسـين به منسوب فرقههای و شيعی اسالمی(2): فرق فرق تاريخ کتابی با عنوان
صابری (تهران، 1383) منتشر کرده است. اين اثر مزايای بسياری نسبت به آثـار مشـابه تـأليف شـده در
حوزه تاريخ مذاهب اسالمی به زبان فارسـی و حتـی عربـی دارد و تـا حـدی از اشـکاالت ذکـر شـده در 
نوشتارهای مشابه مبرا است. 3  اين کتاب را از دو  جهت میتوان بررسـی کـرد. اگـر بـه هـدف نگـارش
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کتابهای درسی توجه کنيم، اين چنين متونی را بايد دارای دو خصيصـه دانسـت. نخسـت آشـنا کـردن
دانشجويان با کليات و مطالب مورد نياز برای آشنايی با موضوع؛ و دوم آموزش شيوه يا شيوههای تحقيـق
دربارة آن موضوع. به نظر نگارندة اين کتاب با همة قوت و جنبههای مثبتی که دارد، عمالً در تحقق ايـن
دو هدف ناکام بوده و اگر کاستیهای هدف اول را به اغماض بنگريم مسلماً در برآوردن هـدف دوم ايـن
کتاب را بايد عقيم دانست. نوشتار حاضر را میتوان تکملهای بر اين کتاب از جهت اول دانست که عمـالً
محدود به بررسی چند جنبه کتاب از حيث محتوايی است و به جز يـک مـورد دربـارة هـدف دوم سـخن
نگفتهام. همچنين مجلد اول اين کتاب نيز منتشـر نشـده کـه در فرصـتی ديگـر بـه بررسـی آن خـواهم

پرداخت.   
  * * *

  شکلگيری و تکوين فرقههای اسالمی يکی از جذابترين مباحث در حوزة تاريخ مذاهب اسالمی 
است که نويسندگان و محققان متعددی در نيم قرن اخير، در پژوهشهای خود به بررسی آن پرداختهاند 
عبدالرحمن بدوی باشد که به دليل جامع بودن  االسالميين المذاهب تاريخ که شايد موفقترين آنها، کتاب
در گزارش توصيفی و نه تحليلی از نحلههای اسالمی مورد توجه محققان است. تکنگاریهای فراوانی 
که در بحث از نحلههای اسالمی تا به حال منتشر شده است، فهرست بلندی از کوششهای مسلمانان در 

 4 با اين حال معرفی و بازشناسی اين جنبه از تاريخ فکری مسلمانان در سدههای گذشته را نشان میدهد.

اغلب اين آثار بيشتر از آنکه تحقيقی باشند، چيزی جز تکرار دانستههای عام دربارة نحلههای اسالمی 
نيست و کمتر در اين آثار میتوان مطالبی جديد و نو يافت و چنين آثاری را به جرأت بايد تحريری 

امروزين از نگاشتههای عالمان سدههای ميانه در حوزه فرقنگاری دانست.   
و شيعی اسالمی(2): فرق فرق تاريخ  يکی از آثار تازه منتشر شده در حوزة فرقشناسی، کتاب

از آقای حسين صابری است که انتشارات سمت آن را در ضمن آثار درسی  شيعه به منسوب فرقههای
خود به چاپ رسانده است. کتاب در هفت فصل تأليف شده و مؤلف در شش فصل کتاب به گزارشی از 
فرقههای شيعه پرداخته است. فصل نخست کلياتی دربارة تشيع (صص 15-33)، گزارشی از مفهوم شيعه 

و فرقههای مهم آن است که موضوع بحث شده در کتاب است.   
 کيسانيه نخستين فرقهای است که مؤلف کتاب بحث خود، درباره فرق شيعه را با آن آغاز کرده 
است. (صص 35-61). 5 زيديه به عنوان دومين انشعاب مهم شيعه، موضوع بررسی فصل سوم است و 

نويسنده به تفصيل از اين فرقه سخن گفتهاند (صص 104-63).   
 با توجه به طرح مؤلف که شکلگيری تاريخی فرق شيعه را در ذهن داشتهاند، موضوع بحث فصل 
چهارم، اسماعيليه و اسالف فکری آنها يعنی اخوان صفا است (صص 105-174) اماميه يا به تعبير 
دقيقتر اثناعشريه موضوع بخش پنجم است (صص 175-254). دو فصل آخر کتاب غاليان (صص 
259-294) و واقفه (صص 295-307) بحث کوتاهی دربارة فرق غالت و جريان واقفه است. کتابنامه 
نسبتاً مفصل (صص 309-327) که نشان از آشنايی تقريباً کامل مؤلف با اکثر آثار چاپ شده در اين حوزه 
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دارد، بخش قبل از نماية کتاب است. با وجودی که مؤلف، منابع فراوانی را برای تأليف کتاب بررسی کرده 
است. (238 منبع) در طرح برخی از مطالب و گاه ارائه تاريخچة مذاهب و سير تحول آنها ناکام بودهاند. 
نگارنده در بررسی خود، فصلهای زيديه، اسماعيليه و اثناعشريه را به دقت بررسی کرده و با مراجعه به 
آثار ديگر، از برخی کاستیهای اين فصول سخن خواهم گفت. پيش از ورود به بحث از محتوای اين جلد 
از کتاب الزم است که اشاره کنم، مهمترين ايراد اين کتاب، عدم بهرهگيری مؤلف از مقاالت و تأليفات 
خاورشناسان در حوزه مذاهب اسالمی است و اين اشکال در منابع عربی کمتر در منابع فارسی خاصه 
اسالم و  جهان دانشنامة مدخلهای مرتبط با موضوعات مورد بحث به خصوص در دو دايرةالمعارف،

نيز تا حد قابل مالحظهای مشهود است.    اسالمی بزرگ دايرةالمعارف
  * * *

  نخستين موضوعی که در بحث از فرق به نحو اعم، اهميت دارد، در دسترس بودن و شناخته بودن 
منابع آن فرقه است و طبعاً گزارشی که بر اساس منابع معتبر فرقهای در باب خودش ارائه شود، تا حد 
زيادی متفاوت از معلوماتی است که منابع ديگر فرق دربارة آن نحله در اختيار ما قرار میدهند. در حقيقت 
اشکال جدی مؤلف در بحث از زيديه، بهرهگيری اندک ايشان از منابع اصلی اين نحله است. البته اين 
اشکال تا حد زيادی چاپ نشدن آثار زيديه بازمیگردد که البته مؤلف اين نقيصه را با بهره جستن از 
تحقيقات زيديهپژوهان نامداری چون رودولف اشتروتمان،6 کورنيلوس وان آرندوک،7 ويلفرد مادلونگ8 و 
بنيامين آبراهاموف9 میتوانستند، جبران کنند که البته چنين نکردهاند. بحث درباره زيديه با گزارشی دربارة 
زيدبن علی که به نحو سنتی وی را بنيانگذار زيديه میشناسيم، آغاز شده و در ادامه گزارش مختصری 
دربارة برخی از مهمترين قيامهای عالمان زيدی در قرن دوم و سوم آمده است (صص 67-75). نکتة 
شگفتی که در بحث اخير مؤلف به چشم میآيد، ايشان از اثر بسيار مهم ابوالفرج اصفهانی در تاريخ 

استفاده نکرده است. 10    الطالبيين مقاتل قيامهای زيديه يعنی کتاب
که سالها  فخ اخبار همچنين از تکنگاریهای عالمان زيدی چون احمد بن سهل رازی مؤلف کتاب
قبل متن آن را مامرجرار به چاپ رسانده استفاده نکردهاند که بحث مبسوط و مفيدی دربارة توجيهات 
نظری قيامهای عالمان زيدی به قلم محقق آن دربردارد. همين گونه در بحث از دولت زيدية يمن که به 
کوشش الهادی الی الحق يحيی بن حسين بن قاسم بن ابراهيم رسی (متوفی 298 ق.) بنيان نهاده شد، 
از گزارش بسيار معتبر دربارة وی يعنی سيره زندگی الهادی در يمن استفاده نشده است و اساساً ايشان 
اطالعی دربارة اين سنت مهم نزد زيديه، يعنی سيرهنگاری امامان زيدی و اهميت اين آثار ارائه 
ندادهاند.11 بحران توجيه مشروعيت بخشی به  امامان زيدی و اين مشکله که گريبانگير زيديان 
حکومتگر در يمن بود. موضوع مهمی است که مؤلف از آن بدون هيچ اشارهای گذر کردهاند و در عوض 

بحث نه چندان ضروری دربارة گسترش يا محدود شدن قلمرو زيديه در يمن را آوردهاند (ص 78-77).  



38 □   نقد برتر/ مقاالت برگزيدة دومين جشنواره نقد کتاب   
 

 مشابه اشکال عدم بهرهگيری از منابع مهم در تاريخنگاری زيديه در يمن، بحث از تاريخ خاندانهای 
ابن اسفنديار و تحقيقات  طبرستان تاريخ حکومتگر زيديه در طبرستان است که مؤلف از منابع مهمی چون
مهمی که دربارة تاريخ سياسی زيديه طبرستان به قلم ويلفرد مادلونگ انجام شده، استفاده نکرده است. 12  
بحث از آرا و عقايد کالمی زيديه (صص 80-89) با اشارهای کوتاه به آثار باقی مانده از زيدبن علی 
آغاز شده است که اغلب محققان در انتساب قطعی اين آثار به زيدبن علی همداستان با مؤلف کتاب، 
شناخته میشود،  والفقهی الحديثی المجموع ترديد دارند. هرچند برخی از اين آثار خاصه آنچه که با عنوان
در ميان زيدية عراق، جبال و يمن دستکم از اواخر قرن سوم رواج داشته و در متون باقی مانده از اين 
دوران به کرات استفاده شده است. 13 اشاره به محوری بودن آراء و عقايد قاسم بن ابراهيم رسی (متوفی 
245 ق.) در تکوين عقايد زيديه، امر درستی است که مؤلف به درستی به آن اشاره کردهاند. با اين وجود 
اصرار مؤلف بر تأثيرپذيری زيديه در تدوين آراء کالمی خود از معتزله مطلبی است که امروز ميان زيديان 
و برخی محققان قول چندان صحيحی به شمار نمیآيد. 14 ديگر آنکه مؤلف در اين بخش از کتاب خود به 
تکوين تاريخی عقايد زيديه و بررسی اين موضوع از اين چشمانداز توجهی نکردهاند که در اين باب در 
ادامه بحث و سخن از فرقه جاروديه و مرحله تکوين زيديه در کوفه بيشتر توضيح خواهم داد. ادامة بحث 
که با عنوان مشاهير زيديه (صص 89-93) آمده است، چندان جذاب نيست و خواننده کتاب که طبعاً در 
درجة نخست دانشجويان است، شايد در مواجهه با فهرست بلند يک صفحهای از اسامی عالمان زيدی با 
اين پرسش روبهرو شوند که ضرورت ذکر يا فراگيری اين اسامی چيست؟ آيا فقط ذکر نام اين افراد به 

عنوان مجدد در متون زيديه نشان از اهميت آنها دارد؟   
 سخن مؤلف کتاب (ص 89 ، پانويس 2) دربارة منابع شرح حالنگاری زيديه دقيق نيست.  همان 
گونه که در قبل نيز اشاره کردم، در ميان زيديه سنتی وجود دارد که در حقيقت حاصل تالشهای عالمان 
زيدی در مشروعيت بخشی به حاکميت امامان آنهاست؛ سنت سيرهنويسی که در آن غالباً يکی از 
نزديکان امام، شرح احوال و اوضاع سياسی، امام عصر خود را گردآورده است و بر جنبههای مورد تأکيد در 
نزد زيديه بر امامت اشاره میکند. اين آثار اغلب به صورت تکنگاری وگاه به صورت شرح احوال ائمه 
حسن بن عبداللهّ بن محمد السيرة السير يا زيديه تأليف شدهاند. از کهنترين آثار دستة نخست کتاب

يحيی بن الحسين ـ عليه و آله  الحق الی الهادی سيرة (متوفی 145 ق.) و کتاب زکيه نفس به مشهور
السالم ـ به روايت پسر عموی او علی بن محمد بن عبيداللهّ عباسی را میتوان نام برد که کتاب دوم را 
سهيل زکار (بيروت 1972) سالها قبل منتشر کرده است. 15 از آثار تأليف شده به صورت دوم به 
از ابوالعباس احمد بن  الطاهرين ولدهما من واالئمة المرتضی و المصطفی أخبار من المصابيح کتابهای
از ابوطالب هارونی يحيی بن حسين (متونی  السادة االئمة تاريخ فی االفادة ابراهيم حسنی،16  کتاب

از حميد بن احمد  الزيدية االئمة مناقب فی الوردية الحدائق 424)17 و اثر بسيار  مهم زيدی در قرن هفتم
محلی (متوفی 652 ق.) را میتوان نام برد. 18  
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سنت طبقاتنگاری در ميان زيديه، از قرن دهم رواج يافته است و ظاهراً نخستين اثر در اين موضوع 
از صفیالدين احمد بن صالح مشهور به ابن  البحور مجمع و البدور مطلع را عالمی زيدی و يمنی، کتاب
ابی رجال (متوفی 6 ربيع االول 1092 ق.) نگاشته است که شرح حال 1300 نفر از عالمان و رجال زيدی 
عراق و يمن را دربردارد. 19 در آثار تراجمنگاری که فقهای شافعی يمنی نگاشتهاند، اطالعات اندکی نيز 
اليمن نوشته عمر بن علی  فقهاء طبقات دربارة عالمان زيدی آمده است. از مهمترين اين آثار کتاب
مشهور به ابن سمره (متوفی بعد از 586 ق.) است که متن آن را فؤاد سيد (قاهره، 1957) منتشر کرده 
والملوک بهاءالدين محمد بن يوسف جندی  العلماء طبقات فی السلوک است. اين کتاب اساس کتاب
(متوفی 732 ق.) بوده است. 20  اطالعات بسيار با ارزش دربارة آثار سيرهنگاری و تاريخ زيديه را ايمن 
(قاهره، 1974) گردآورده است که مؤلف از  االسالمی العصر فی اليمن تاريخ مصادر فؤاد سيد در کتاب
اين اثر بسيار مهم و همچنين کتاب ديگر ايمن فؤاد سيد دربارة حرکتها و جنبشهای دينی در يمن 
(قاهره: 1988/1408)  السادسالهجری نهايةالقرن حتی اليمن بالد فی الدينيه المذاهب تاريخ يعنی کتاب

که میتوانستند نکات باارزشی را از آن اخذ کنند، استفاده نکردهاند.   
 بحث از فرقههای زيديه (صص 93-104) نياز به تأمالت بيشتری دارد. برخی از فرقههای معرفی 
شده (جاروديه، بتريه / صالحيه، سليمانيه / جريريه، صباحيه، عقبيه، نعميميه و يعقوبيه) در حقيقت 
گروههای مختلف زيدية کوفه در قرن دوم و سوم است که مؤلف بیتوجه به اين مطلب و همانند اغلب 
کسانی که دربارة زيديه مطالبی نگاشتهاند، اين فرقهها را به عنوان گروههای اصلی زيديه بدون تحديد 
تاريخی آنها نام بردهاند. 21 اين اشکال در  اصل به منابع ملل و نحل بازمیگردد که تقريباً با تفاوتهای 
اندک، آنچه که دربارة زيديه آوردهاند، رونويسیهايی از يکديگر است و دربارة تداوم تاريخی زيديه 
اطالعات مفيدی نمیدهند. در صورتی که مؤلف در آغاز بحث خود يعنی پيشگفتار مقايسهای کلی دربارة 
گزارشهای آمده در مهمترين منابع ملل و نحل دربارة فرقههای مورد بحث در کتاب آورده بودند، به اين 
نکته وقوف میيافتند. در صورتی که به چنين نکتهای توجه میشد برای مثال ايشان به راحتی 
درمیيافتند که آنچه در منابع دربارة جاروديه آمده، قابل تفکيک به دو يا سه گزارش است و در حقيقت 
نويسندگان کتابهای ملل و نحل گزارشهای مشابه يا برگرفته از يکديگر يا منابعی مشترک دربارة اين 
فرقه آوردهاند. 22 توضيحات مؤلف دربارة جاروديه به عنوان سلف زيديه، چندان دقيق نيست، هرچند 
جاروديه را بايد سلف جريان حديثگرای زيديه در قرن سوم دانست. در صورتی که ايشان از نوشتههای 
ذيل مادة ابوالجارود زياد بن منذر (ج 1، ص 327-328) و مدخل ابوالجارود  ايرانيکا ويلفرد مادلونگ در
نوشتة آقای علی بهراميان استفاده کرده بودند، عالوه بر آنکه  اسالمی بزرگ دايرةالمعارف زيادبن منذر در
میتوانستند از تکرار خطاهای موجود در منابع اجتناب کنند، میتوانستند گزارش دقيقتری دربارة جاروديه 
ارائه دهند. 23 ايشان در بحث از ابوالجارود،  اشارهای به دو اثر مهم فقهی و تفسيری وی که بخشهای 
اعظم آن باقی مانده، نکردهاند. در تفسير منسوب به علی بن ابراهيم قمی، تقريباً بخش اعظمی از تفسير 
ابوالجارود نقل شده است. 24 کمااينکه در ديگر متون اماميه نيز نقلهايی از اين تفسير آمده است. 25 
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همچنين از اثر فقهی ـ حديثی يا دقيقتر اصل ابوالجارود که در منابع زيدی چون امالی احمد بن عيسی 
بن زيد (متوفی 247 ق.) و آثار اماميه روايات فراوانی نقل شده که اشارهای به آنها نشده است. 26 منبع 
بسيار مهمی که مؤلف در بحث از منابع روايی و راويان در سراسر کتاب میتوانستند از آن سود جويند و 
جمالالدين مزی (متوفی 742 ق.) است که از چشم  الکمال تهذيب به آن ارجاع دهند، کتاب بسيار مهم
ايشان به دور مانده است. به دليل جامع بودن اين اثر، شايسته بود مورد استفاده قرار میگرفت. 27 ذکر سه 
مکتب مهم فقهی زيديه يعنی قاسميه، هادويه و ناصريه به عنوان فرقههای زيديه، نادرست است (ص 
102-103). 28 همچنين متأثر بودن فقه برخی گروههای زيديه در قرن دوم از فقه حنفی داوری 

مسامحهآميز است و اساساً سخن گفتن از نظامهای فقهی مجزا در قرن اول و دوم چندان دقيق نيست. 29  
در بحث از تداوم جريان زيديه در يمن، نکات مهمی از قلم افتاده است. بعد از وفات الناصرلدين اللهّ 
احمد بن يحيی بن حسين رسی ميان فرزندان وی يعنی حسن بن احمد و قاسم بن احمد در امر امامت 
اختالف افتاد. حسن بن احمد که بعد از درگذشت پدرش ادعای امامت کرد با عدم پذيرش زيديه روبهرو 
شد و زيديه با برادرش قاسم بيعت کردند و اين به اختالف بين دو برادر منتهی شد. مرگ دو برادر در 
345 ق. خاتمه بخش اين اختالف بود، هر چند در اين مدت در بين زيديه بر سر امامت، اجماعی حاصل 
نبود و عالم ديگر زيدی يمن قاسم بن علی عيانی در شوال 388 ادعای امامت کرد. از آنجا که وی از 
اعقاب عموی الهادی يعنی محمدبن قاسم بن ابراهيم رسی بود، امامتش مورد اجماع قرار نگرفت و او تا 
اواخر عمر خود (393 ق.) با اشراف هادوی اختالف داشت. 30 بعد از وفات عيانی، فرزندش المهدی لدين 
اللهّ حسين بن قاسم عهدهدار امامت نشد. در نبردی که در ناحيه بون در 404 ق. رخ داد، المهدی به قتل 
رسيد، ولی گروهی از پيروان او مرگش را انکار کردند و اين به ايجاد فرقة حسينيه در بين زيديه منتهی 
شد که به غيبت المهدی اعتقاد يافتند. فرزندان المهدی بعد از وفات او بدون آنکه ادعای امامت کنند، به 
نيابت از پدر خود، رهبری جماعت حسينيه را برعهده گرفتند. 31 جريان  اصلی زيديه نيز در اين دوره به 
رهبری عالم زيدی ابوالفتح ناصر بن حسين ديلمی (متوفی 444 ق.) تداوم يافت. 32 با مرگ ديلمی فترتی 

در بين زيديه رخ داد و اين به دليل قدرتگيری صليحيون اسماعيلی مذهب در يمن بود. 33  
دورة دوم امامت زيديه در يمن با قدرتگيری المتوکل علی اللهّ احمد بن سليمان در 532 ق.  آغاز 
شد. در اين دوره جريانی ديگر با آرای خاص در ميان زيديه با عنوان مطرفيه شکل گرفت که در برخی 
آرای مهم از جريان زيديه جدا شد. احمد بن سليمان برای مقابله با جريان مطرفيه دست به دامن زيديان 

ايران شد. گرچه اين راه حل را امير زيدی مکه ابن وهاس به او پيشنهاد کرده بود.   
در پی اين دعوت، عالم نامور زيدی ايرانی زيدبن علی بن حسين بيهقی به يمن مهاجرت کرد و در 
آنجا ضمن انتقال بخشی از ميراث زيديه ايران به يمن، توانست برخی از عالمان به نام مطرفی را به 
جريان اصلی زيديه بازگرداند. مهمترين شخصيت در اين ميان، قاضی جعفر بن عبدالسالم مسوری 
(متوفی 573 ق.) است که بعدها به دليل نقش مهمی که در انتقال ميراث زيديه عراق و ايران به يمن 
داشته، در سنت زيديه جايگاه بس رفيعی يافت. 34 مجادالت  ميان زيديه که مخالفان آنها مطرفيه، از آنها 
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به مخترعه ياد کردهاند، در دورانهای بعدی نيز تداوم يافت. در پی غلبة مخترعه، عالمان مطرفيه از 
خليفة عباسی برای مقابله با مخترعه طلب ياری کردند. در هر حال جريان مطرفيه نتوانست جايگاه خود 

را در سنت زيديه حفظ کند و از ميان رفت. 35  
بخش چهارم کتاب گزارشی از جريان اسماعيليه است که نسبت به فصول ديگر کتاب اشکاالت 
اسماعيليه عقايد و تاريخ کمتری دارد که البته به استفادة مؤلف از منبع مهمی در اين بخش، يعنی کتاب
فرهاد دفتری بازمیگردد. 36 مشکل اصلی اين بخش در معرفی اعالم و آثار عالمان اسماعيليه است. برای 
نوشتهاند: «اين کتاب از کهنترين کتابهای اسماعيلی دربارة آداب  الزينه مثال ايشان در سخن از کتاب
الکلمات فی الزينه دعوت است و بخشی از آن را همدانی در قاهره منتشر کرده است. (ص 161) کتاب
العربية، کتابی دربارة واژهها و اصطالحات اسالمی است که ابوحاتم رازی در اين کتاب همچون  السالمية
عالمی لغوی به شرح نامنظم اين واژهها پرداخته است. جلد اول و دوم اين کتاب به چاپ رسيده است و 
بخشی از جلد سوم در معرفی فرقههای اسالمی را عبداللهّ سلوم سامرائی در کتاب خود دربارة غالت با 
االسالمية (بغداد 1972/1392) به چاپ رسانده است. در  الحضارة فی الغالية الفرق و الغلو عنوان
الزينه، تمام اين بخشها در کنار هم و در يک مجلد منتشر شده است. 37 مراجعه  چاپهای اخير، ازکتاب
( ج 5 ، صص 307-310) میتوانست مانع از بروز  اسالمی بزرگ دايرةالمعارف به مدخل ابوحاتم رازی در

چنين خطايی شود.   
 بحث مؤلف درباره نسفی و اهميت آرای وی دربارة اسماعيليه روشن نيست و عمالً جوانب اصلی 
تفکر نسفی مغفول مانده است و از توضيحات نويسنده به سختی میتوان وجوه اصلی تفکر و انديشة 
نسفی را دريافت. عقيدة مهم نسفی که به اعتقاد حتی عالمان اسماعيلی مذهب راه را برای اباحیگری در 
ميان اسماعيليه هموار کرده، عقيدة خاص وی دربارة نطقاء است. اسماعيليان معتقدند که تاريخ دينی بشر 
به هفت دوره قابل تقسيم است که در هر دوره پيامبری صاحب شريعت آغازگر آن است، اما نسفی در 
اين نظام فکری، تغيير مختصری ايجاد کرد و نسفی در پذيرش آدم(ع) به عنوان اولين ناطق حامل 
شريعت ترديد روا داشت و سلسلة نطقاء را که بر اساس عقيدة عام اسماعيليه عبارت است از: آدم، نوح، 
ابراهيم، موسی، عيسی و محمد(ص)، محمدبن اسماعيل را با طرح اين عقيده که آدم فاقد شريعت بوده، 
اصالح کرد و برخالف ديگر اسماعيليه معتقد بود که آدم فقط عقيده به توحيد را بيان کرده است. 38 
همچنين نسفی با تغيير در سلسلة نطقاء، قائل به آن بود که در دورة قبل از ظهور هفتمين ناطق شرايع از 
ميان میرود، در حالی که اسماعيليان اين امر را به دورة پس از ظهور ناطق هفتم موکول کردهاند. نسفی 
بيان کرده است که از اين کتاب  المحصول آرای خود دربارة نطقاء و تفسير جديد خود را در کتابی به نام
به جز نقل قولهايی در آثار متأخر اسماعيلی اثری در دست نيست. 39 توضيحات آمده در معرفی آثار 
ابويعقوب سجزی و يا حميدالدين کرمانی (ص 165، 167) کافی نيست و آثار ياد شده نيازمند توضيح و 

معرفی حداقل کوتاه، ولی دقيق است. 40  
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در بحث از تدوين فقه اسماعيليه توضيح کافی و دقيقی ارائه نشده است. 41 فقه اسماعيليه البته به 
صورتی که اينک در اختيار ما قرار دارد، حداقل در ميان خود اسماعيليه از قرن چهارم تا به حال رواج 
داشته، به تدوين مهمترين فقيه اسماعيليه قاضی نعمان بن محمدبن حيون تميمی (متوفی 363 ق.) 
است. بعد از تأسيس دولت فاطميان در شمال آفريقا در 297 ق، ضرورت تدوين متون فقهی، خلفای 
فاطمی را بر آن داشت تا با بهرهگيری از دانش فقهی قاضی نعمان و به احتمال قوی برخی داعيان 
مجرب اسماعيلی که در مناطق عراق فعاليت داشتند و متون حديثی ـ  فقهی اماميه و زيديه به فکر 
تدوين متون فقهی بيفتند. قاضی نعمان نخستين متن مdسْنَد فقهی حديثی مفصل خود را با عنوان 
االيضاح تأليف کرد. از اين کتاب فقط بخش تقريبا کامل باب صالة باقی مانده که به چاپ نيز رسيده 
االسالم را  دعائم است. 42 بعدها  قاضی نعمان با بهره جستن از اين کتاب خود آثاری متعدد از جمله:
تأليف کرده است. از ميان عالمان اماميه، ابن شهر آشوب (متوفی 588 ق.) کهنترين عالم امامی است 
که با برخی از آثار قاضی نعمان آشنايی داشته و از کتاب مهم قاضی نعمان در فضايل اهل بيت، يعنی 
نقل قول کرده است.43  شيعی دانستن قاضی نعمان را اساساً عالمان اخباری اماميه مطرح  االخبار شرح
کردهاند که گمانی بیاساس است. 44 دربارة ادبيات مکتوب اسماعيليه و آثار مهمی که به فهرست اين 
الکتب فهرسة تأليفات پرداختهاند، مؤلف سخنی نگفتهاند و از سه منبع بسيار مهم در اين حوزه يعنی

والرسائل تأليف عالم اسماعيلی، اسماعيل مجدوع (تحقيق علینقی منزوی، تهران: 1966) و 
و اسماعيل قربان حسين پوناواال، نه نامی بردهاند و نه بهرهای که حداقل برای  ايوانف کتابشناسیهای

مطالعة بيشتر خواننده آثاری قابل ارجاع باشد. 45  
فصل پنجم، اثنیعشريه، با بحثی کلی دربارة ائمه آغاز شده است (صص 176 - 199). بخش دوم 
اين فصل، از غيبت کبری تا سقوط بغداد به بررسی حيات اماميه در اين برهة تاريخی اختصاص يافته 
است. همانگونه که مؤلف خاطرنشان کردهاند، در اين برهه دو جريان اهل حديث و عقلگرا بر سر 
مباحثی چون عقل و ماهيت آن و مسائل ديگر منازعات جدی با يکديگر داشتهاند. 46 نکتهای که مؤلف 
توجه زيادی به آن نکرده، داوری وی دربارة شيخ مفيد و ديدگاههای اوست. شيخ مفيد خود در آغاز يکی 
از افراد جناح اهل حديث بود و بعدها در آرای خود تجديد نظر کرد و از مکتب اهل حديث فاصله گرفت. 
در اينکه شيخ مفيد متأثر از چه جريانی از اهل حديث فاصله گرفت، شايد بتوان آن را نتيجة مواجهة شيخ 
مفيد با معتزله بغداد يا شاگردی وی نزد متکلمان امامی بغداد دانست که در هر حال اصول فکری همانند 
با معتزله داشتهاند، شيخ مفيد در آغاز همچون عالمان نامور اهل حديث عصر خود، در مسائلی که میتوان 
آنها را شاخصهای فکری اهل حديث دانست مانند اعتقاد به سی روز بودن ماه رمضان، عقايدی همچون 

اهل حديث اماميه داشت و از فقهای عقلگراي شيعه چون ابن جنيد انتقاد کرده است. 47  
بیتوجه به اين مطلب نويسنده نوشته است: «شيخ مفيد برخالف در پيش گرفتن رويکرد خردورزانه 
در هر دو باب فقه و کالم از درغلتيدن به زيادهانگاری در امان مانده چونان که در فقه با آرای استاد خود 
را به  الرأی اجتهاد فی الجنيد ابن علی النقض ابن جنيد که طرفدار قياس بود به مخالفت برخاست و کتاب
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همين منظور تأليف کرد» (ص 242). به نظر میرسد آنچه منابع کهن به عنوان قياس به ابن جنيد نسبت 
دادهاند، غالباً جز به کارگيری عقل و شيوههای استداللی در استنباط آرای فقهی نبوده که شيخ مفيد در 
آغاز به دليل آرای اخباری خود بر ابن جنيد خرده گرفته است. بیاشکال بودن آرای فقهی ابن جنيد را از 
مختلف گفتههای صفیالدين محمدبن محمد موسوی میتوان استنباط کرد. کما اينکه عالمه حلی در

را نقل کرده است. 48   المحمدی الفقه فی االحمدی تقريبا تمام آرای فقهی ابن جنيد در کتاب الشيعه
در بحث از تشيع در دورة صفويه، طبعاً مهمترين موضوع مهاجرت علمای جبل عامل به ايران است 
که از قضا مطالعات و مقاالت مفيدی در اين باب منتشر شده است. 49 مؤلف بیتوجه به اين تحقيقات و 
عدم بهرهگيری از آنها در بحث از اين موضوع نوشتهاند: «پس از او (شاه اسماعيل) در دوره شاه 
طهماسب صفوی، به تدريج فقيهان جبل عامل در دستگاه حکومتی جايگاهی چشمگير يافتند. سرآمد اين 
گروه از فقيهان علی بن حسين بن عبدالعالی کرکی مشهور به محقق کرکی (متوفي 940 ق.) بود که 
خود صاحب مکتب فقهی مشخصی است. يکی از ويژگیهای مکتب و آثار فقهی او توجه به مسائلی 
چون حدود اختيارات فقيه، نماز جمعه، خراج و مباحثی از اين دست که پيش از دورة صفويه به سبب عدم 
ابتالء چندان مورد توجه نبود و اکنون نظام جديد حکومتی و قدرت يافتن فقيهان آنها را اقتضاء میکرد». 

(ص 208) 50.  
حضور فقيهان جبل عامل در ايران، خاصه محقق کرکی به همان اوان ظهور حکومت صفويه و دورة 
شاه اسماعيل بازمیگردد و محقق کرکی در دورة شاه طهماسب به ايران نيامده، هر چند اوج قدرتيابی 
محقق کرکی در دوره شاه طهماسب است. 51 به کار بردن لفظ مکتب فقهی مشخصی دربارة محقق 
کرکی خالی از تسامح نيست، اين موضوع که محقق کرکی قائل به توسع بيشتری در حوزة اختيارات فقيه 
بوده است نيز دليل بر مکتب فقهی خاص وی نيست. همچنين به تفصيل بيشتر دربارة برخی از 
موضوعات سخن گفتن نيز دليلی بر اين مدعا نمیتواند قرار گيرد. اساساً آرای فقهی و نظام فقهی محقق 
کرکی برای مثال با آرای فقهی عالمه حلی از حيث کليت تفاوت چشمگيری ندارد. پرداختن به برخی 
موضوعات خاص فقهی در اين دوره چون نماز جمعه، بحث از حليت خراج مسائل عام مورد بحث فقيهان 
اين عصر است. در ادامة اين بحث مؤلف نوشتهاند: «در پی آمدن محقق کرکی به ايران موجی از عالمان 
منطقة شام و لبنان به اين سرزمين آمدند و ديگر بار يادآور نشر معارف شيعی از سرزمينهای عربیای 
چون بغداد شدند. از جمله اين مهاجران زينالدين جبعی عاملی مشهور به شهيد ثانی (متوفي 966 هـ . / 
1558 م) را میتوان نام برد». (ص 208 - 209) اين عبارت به نحوی متضمن ارتباط مهاجرت فقهای 
عاملی به مهاجرت محقق کرکی است که چندان دليلی برای آن وجود ندارد. همچنين زينالدين بن علی 
عاملی مشهور به شهيد ثانی (متوفی 965 ق.) هيچ گاه به ايران مهاجرت نکرده است. 52 بحث مفيد 
مؤلف دربارة شهادت ثالثه (ص 208، پانوشت 1) جالب توجه است، اما به نظر نمیرسد که قرار گرفتن 
اين گفته در اذان را صفويان رواج داده باشند، کما اينکه نحوة بحث از اين موضوع در آثار فقهی 

نشاندهنده آن است که در بين شيعيان اين عمل قبل از دورة صفويه نيز رواج داشته است. 53  
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بحث نويسنده دربارة احياء اخباریگری در دورة صفويه (صص 209 - 211) دقيق نيست و اشکاالتی 
دارد. البته بخشی از اين اشکال اساساً به منبعی بازمیگردد که از قضا ايشان در اين مورد از آن يادی 

شيعه. (ص 57 - 58)   فقه بر مقدمهای نکردهاند، يعنی کتاب
 مدرسی در اشاره به شکلگيری اخباریگری در دورة صفويه مینويسد: «زمينة مناسب برای احيای 
مکتب اهل الحديث به مرور از اوايل قرن دهم آماده شده بود. پيرامون نيمة اين قرن گرايشی که خواستار 
آزادی بيشتر در فقه بود، اندک اندک محبوبيت يافت. شهيد دوم رسالهای عليه پيروی از سلف و پيشينيان 
بدون تحقيق در استدالالت آنان نوشت. شاگردش حسين بن عبدالصمد عاملی، شيخ االسالم دربار 
صفوی، همين راه را ادامه داد و رسالهای مشابه در همان موضوع نوشت که در آن ادعا میشد اجتهاد تنها 
راه کشف احکام شرعی نيست. او در بيشتر آثار ديگر خود روش فقهای شيعه را مورد انتقاد قرار داد و آنان 
را به خاطر تقليد از پيشينان مالمت کرد». در اين موضوع که زمينة احيای حرکت اخباریگری در دورة 
صفويه را اساساً عالمان اصولی پديد آوردند، ترديدی نيست. تالشهای جدی عالمان اصولی در احيای 
توجه به آثار حديثی، نگارش آثار متعدد در علوم حديث در اين دوره، خاصه آثار شهيد ثانی و شاگردش 
حسين بن عبدالصمد حارثی که از او به عنوان احياءکنندة توجه به متون حديثی در ايران ياد شده، نقش 
بسزايی در احيای حرکت اخباریگری داشته است. همچنين اگر در تحليل پيدايش اخباریگری آن را 
نتيجة گرايشی که خواستار آزادی بيشتر در فقه بدانيم، بايد به حرکت اصولگرايانهتری برسيم نه 
برعکس. البته آنچه که باعث شده است تا آقای مدرسی در تحليل پيدايش اخباریگری چنين اظهار 
کنند، عنوانی است که در فهرست نسخههای خطی کتابخانة مجلس در معرفی يکی از آثار حسين بن 
عبدالصمد حارثی آمده است: فی ذم المجتهدين.54 متن اين رساله به چاپ رسيد. و در اين متن مراد از 
مجتهدان، عالمان اهل سنت است که ادعای تتبع و اجتهاد دارند. 55 حارثی در اين رساله بحثی دربارة 
وضو مطرح کرده و سعی دارد تا بر اساس روايات مروی از طريق اهل سنت حکم منع را استخراج کند. 
در بررسی که از آثار فقهی حارثی داشتم، برخالف آنچه که آقای مدرسی از خردهگيری وی بر عالمان 
سلف شيعه سخن گفتهاند، حارثی اغلب فقط به نقد ديدگاههای محقق کرکی فقيه نامور معاصر خود 

پرداخته و نشانی از نقد آرای عالمان متقدم اماميه در بين آثار او نيست.  
 از  ديگر مطالب قابل نقد اين فصل اطالق عنوان پايهگذار فقه امامی در ايران به محمدبن حسن 
صفار قمی (متوفی 290 ق.) (ص 235) که اساساً محدثی با گرايشهای حديثی بوده؛ عدم اشاره به 
که به پدر شيخ صدوق منسوب است (ص  الحيره عن التبصرة و االمامة قطعی نبودن هويت مؤلف کتاب
را میتوان ديگر ايرادات اين بخش برشمرد. 57 (ص 232) تقريبا اغالط چاپی  الياقوت 199) 56 يا کتاب
ندارد، به جز دو يا سه مورد چون صفوانی که به خطا صنوانی (ص 235)، رمانی به جای رقانی (ص 
کلينی بحث جالبی را میتوانستند مطرح کنند و آن اينکه نسخهای که از  کافی 240). در بحث از کتاب
اينک در دست است، تلفيق دو يا چند تحرير از اين کتاب به روايت شاگردان وی است که از  کافی کتاب
جهاتی که مدرسی به خوبی به آن اشاره کرده، اهميت فراوانی دارند. 58 بار ديگر اشاره میکنم که اين 
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تحقيق به نسبت آنچه که تا به حال در اين حوزه انجام شده، اثری قابل تقدير و ستايش است و به هيچ 
رو قابل مقايسه با آثار اغلب کمماية تأليفی اين حوزه نيست و اين خردهگيریها و چند اشکال را نبايد 
دليل بر ضعف نگارنده دانست، بلکه برای کاری به اين گستردگی طبيعی است و اميد که چاپ اصالح 

شدة اين کتاب با در نظر گرفتن نظرات انتقادی ديگر متبحران اين حوزه منتشر شود.  
   

پینوشتها:  
تاريخ هجری، سوم و دوم قرون در جامعه و کالم علم 1.  به نحو مشخص کتاب ژوزف فان اس با عنوان

(برلين -  نيويورک 1991 - 1997) را در نظر داريم.   اسالم صدر در مذهبی تفکر
  Josef van Ess, Theologie und Gesellschaft im 2 und 3 Jahrhundert

Hidschraieine Geschichte des religiosen Denkens im fruhen Islam (Berlin – 
New York: Walter de Grugter 1991 - `1997). 

غرب،  در کالمی پژوهشهای مآخذشناسی 2.  برای فهرستی از اين تحقيقات بنگريد به: محمدکاظم رحمتی،
هفت آسمان، شمارة 19 (پاييز 1382)،  صص  141 - 198.  

اسالم نوشتة علی اصغر حلبی  جهان و ايران در کالم علم تاريخ 3. مثالً  از آثار فارسی میتوان به کتاب
عرفان (تهران، 1378)؛  فلسفه، اسالمی: کالم، علوم با آشنايی (تهران: انتشارات اساطير،  1373)؛ رضا برنجکار،
االسالم فی الکالم علم تاريخ (قم: 1377) و از آثار عربی میتوان به کالمی مذاهب و فرق علی ربانی گلپايگانی،

احمد محمود صبحی  الکالم علم فی نوشتة مرحوم شيخ االسالم فضلا... زنجانی (مشهد: 1417) و مجموعه مهم
اشاره کرد.  

4. متأسفانه کار جامع کتابشناسانهای دربارة اين آثار انجام نشده است. با اين حال بنگريد به: علیاکبر ضيائی، 
اليزيدية) (قم: 1415).   الدرزيه، العلوية، العامة، االسالميه (المصادر الفرق مصادر فهرس

5. در بحث از کيسانيه، متأسفانه ايشان از تحقيق بسيار مهم خانم وداد القاضی دربارة کيسانيه استفاده 
االدب (بيروت:   و التاريخ فی الکيسانيه نکردهاند و به آن نيز هيچ اشارهای نکردهاند. بنگريد به: وداد القاضی،

  .(1974
6. Rudolf Strothmann, DasStaatsrecht der Zaiditen (Strassburg, 1912) Kultus 

der Zaiditen (Strassburg, 1912), “DieLiteratur der Zaiditen,  “Der Islam 1 (1910), 
pp. 354- 368;  2 (1911), pp. 49-78; “Das Problem der Literarischen Personlichkeit 
Zaid b. Ali”, Der Islam 13 (1923), pp. 1-52. 

7. Cornelius Van Arendonk, De Opkomst Van het Zaidietische Imamaat in 
Yemen (Leiden, 1919). Fr. Trans by Jacques Ryckmans, Les debuts de l’imamat 
Zaidite au Yemen (Leiden, 1960). 

8. Wilferd Madelung, Der Imam al-Qasim ibn Ibrahim und die Glaubenslehve 
der Zaiditen (Berlin, 1965). 

9. Binyamin Abrahamov. The Theological Epistles of al-kasim ibn Ibrahim (in 
Hebrew) Ph. D. Dissertotion, Tel Ariv 1981. 

الطالبيين بنگريد به: مدخل ابوالفرج اصفهانی در  مقاتل 10.  دربارة ابوالفرج اصفهانی و کتاب مهم وی
اسالمی، ج 6، صص 126 - 138.   بزرگ دايرةالمعارف
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معارف،  11. دربارة اين سنت نزد زيديه و اهميت آن بنگريد به: حسن انصاری قمی، «تاريخ مسلم لحجی»،
دورة پانزدهم، شمارة 3 (آذر - اسفند 1377)، صص 132 -  152. 

12. Wilferd Madelung, "The Alid Rulers of Tabaristan, Daylaman and Gilan",
Atti, del III Congresso di StudiArabi e Islamica, (Ravello 1966) pp. 483 – 492. 

الصدع، تحقيق علی بن اسماعيل بن عبداهللا المؤيد  رأب 13. مثالً بنگريد به: احمدبن عيسی بن زيد، کتاب
امالی يا الصدع رأب (بيروت:  1990/1410)، ج 1، ص 25، 27، 42، 43، 44، 46، 51 و موارد ديگر. دربارة کتاب

احمدبن عيسی بن زيد (متوفی 247 ق.) اين مطلب را بيفزايم که اين کتاب به تدوين شاگرد وی يعنی محمدبن 
باقی مانده است. همچنين بنگريد به: مدخل احمدبن عيسی بن زيد در  . ( منصور مرادی (متوفی 292 ق
اسالمی، ج 7، صص 2 -  4، نوشته آقای حسن انصاری قمی. در برخی از تحقيقات جديد  بزرگ دايرةالمعارف
الحديثی معرفی شده  مجموع عبدالعزيز بن اسحاق مشهور به ابن بقال (متوفی 363 ق.) به عنوان تدوينکنندة

است.  
 استناد اين محققان گفتههای شرح حال نگاران در شرح حال ابن بقال است. برای مثال خطيب بغدادی 
(متوفی 463 ق.) در شرح حال ابن بقال گفته است: «کان ابن بقال هذا أحد المتکلمين من الشيعه، و له کتب 
السالم، تحقيق بشار عواد معروف (بيروت: 1422)، ج  مدينه تاريخ مصنفه علی مذاهب الزيدية تجمع حديثاً کثيرا...» ً
12، ص 229. چنين اظهار نظری با توجه به نقلهای متعدد از کتاب زيد در منابع متأخر، دليل روشنی بر نادرستی 
میتوان گفت آن است که وی تنها  الحديثی مجموع چنين مدعايی است. آنچه که دربارة ابن بقال و ارتباط وی با
در بين زيديه توسط ابن بقال، صحيحترين  الحديثی مجموع راوی اين کتاب بوده است. در هر حال طريق روايت
امالی خود، عمدتاً از اين  طريق روايت اين کتاب است. ابوطالب يحيی بن حسين هارونی (متوفی 424 ق.) در
فی المطالب تيسير الفقهی زيدبن علی نقل کرده است. بنگريد به: همو، و الحديثی مجموع طريق رواياتی را از

تحقيق عبداهللا بن حمود العزی (صنعاء، 1422 /2002)، ص 304، 329، 333، 335، 350، 351 و  طالب، ابی امالی
موارد ديگر.  

14.  مادلونگ در تحقيق خود دربارة قاسم بن ابراهيم معتقد است که قاسم در برخی موارد متأثر از معتزله بوده 
اما فردی کامالً معتزلی نبوده است. بنگريد به:  

Madelung, Der Imam al  Qasim ibn Ibrahim, ss. 97, 106, 110 – 114, 118 – 119, 
153. 
نظر مادلونگ در اين خصوص يعنی همان تأثيرات در برخی عقايد از معتزله را بنيامين آبراهاموف در تحقيق 

الکبير.    الدليل خود دربارة قاسم بن ابراهيم نقد کرده است. بنگريد به: مقدمة آبراهاموف بر کتاب
al -  Kasim b.Ibrahim on the Proof of God’s – Existence ,(Leiden, 1990),    pp. 

11- 14, 21 – 22, 32 – 36, 45-59. 
برای پاسخهای مادلونگ در اين خصوص بنگريد به:  

“Imam al- Qasim ibn Ibrahim and Mutazilism”   in ulla Ehrensvärd and 
christopher Toll, eds., on Both sides of al - Mandob: Ethiopian, south - Arabic 
andIslamic studies presented to Oscar Löfgren on his Ninetieth  Birthday 
(Stockholm, 1989), pp. 39-48, esp. 47-48. 

که آبراهاموف آن را تصحيح کرده است در:   رسی الکبير الدليل و معرفی و نقد کتاب
Journal of the Royal Asiatic society2 ,(1992) pp. 267- 270 
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همچنين دربارة اين مطلب بنگريد به: احمد عبداهللا عارف، الصله بين الزيدية والمعتزلة: دراسة کالمية مقارنة 
کتاب آلراء الفرقتين (بيروت -  صنعاء: 1987/1407)؛ محمدکاظم رحمتی، «کتابی مهم در رجال و تاريخ زيديه»،

دين، شماره 73، (آبان 1382)، ص 11.   ماه
15. در متون زيديه آنچه که دربارة الهادی آمده، غالبا برگرفته از همين سيره است. برای مثال بنگريد به: 
اليمانی، تحقيق سعيد عبدالفتاح عاشور (قاهره: 1968/1388)، ج 1،  القطر فیاخبار األمانی غاية يحيی بن حسين،

صص 202-166.  
بنگريد به: محمدکاظم رحمتی، «قيام عالمان زيدی: ابوالعباس  المصابيح 16. دربارة ابوالعباس حسنی و کتاب

دين، شماره 80 (خرداد 1383)، صص 25-22.   ماه کتاب حسنی و کتاب المصابيح»،
بنگريد به: حسن انصاری قمی، «کتابی ارزشمند در تاريخ امامان  االفادة 17. دربارة ابوطالب هارونی و کتاب

دين، سال سوم (تير 1379)، صص 14-12.   ماه کتاب زيدی از مؤلفی طبری»،
بنگريد به: محمدکاظم رحمتی، «کتابی مهم در رجال و تاريخ  الحدائق 18. دربارة حميدبن احمد محلی و کتاب

(آبان 1382)، شماره 73، صص 13-8.   دين ماه کتاب زيديه»،
االسالمی، صص 244-243.   العصر فی اليمن تاريخ مصادر 19. دربارة ابن ابیرجال بنگريد به: أيمن فؤاد سيد،

20. اين کتاب را محمدبن علی بن الحسين االکوع (صنعاء:  1414) در دو جلد به چاپ رسانده است.  
عرفان  فلسفه، اسالمی: کالم، علوم با آشنايی 21. برای مثال بنگريد به بحث کوتاه در آثار زير: رضا برنجکار،

(قم:  1377)، صص 117- 118.   کالمی مذاهب و فرق (تهران:  1378)، صص 57-58؛ علی ربانی گلپايگانی،
اسالم،  نوشته نگارنده (در دست چاپ)، ج 9.   جهان دانشنامه 22. بنگريد به: مدخل جاروديه در

23. مادلونگ در مدخل ابوالجارود گزارش کوتاه، ولی مفيدی از اين عالم زيدی آورده است. مادلونگ دربارة 
اين عالم زيدی مینويسد: «ابوالجارود زيادبن منذر بن زياد همدانی خارفی، فقيه شيعی کوفی و رهبر گروه قديمی 
زيديه بود که بعد از وی جاروديه ناميده شدند. نسب خارفی، به خارف، تيرهای از قبيله همدان برمیگردد که در 
کوفه نضج گرفتند و در حرکت مختار وی را حمايت کردند. تلفظ ديگر القاب وی که در منابع آمده، الحوفی يا 
الحرقی مشخص نيست و ظاهرا تصحيف خارفی است. شيخ طوسی، ابوالجارود را از موالی (آزادشدگان) ياد کرده 
است. ديگر القاب وی که در منابع آمده، العبدی، الثقفی، النهدی و الخراسانی است که احتماالً نادرست هستند. در 
وثاقت گفتة ابن نديم که او را ابوالنجم نام برده نيز ترديد هست. ابوالجارود از هنگام تولد نابينا بوده است. بر اساس 
تاريخ وفات اساتيد و مشايخ وی که از ميان آنها میتوان به اصبغ بن نباته، ابوبرده و حسن بصری اشاره کرد، 
میتوان تاريخ تولد وی را حدود 80 هـ .  / 699 م. دانست، شيخ طوسی از ابوالجارود به لقب تابعی ياد کرده که 

ظاهراً به دليل روايت وی از ابوطفيل عامربن واثله از آخرين صحابه (متوفی بين 100 هـ .  / 718 م. و 110 هـ .  
/ 728 م.) باشند. ابوالجارود از ياران برجستة امام محمدباقر ـ عليهالسالم ـ (متوفی حدود 117 هـ .  / 735 م.) 
است که بعدها به ابوالجارود، لقب سرحوب (شيطان کور و ساکن در دريا) را بنا بر نقل منابع امامی به او داده است 
که ظاهراً جعلی و ساختة راويان امامی در بعد است. وی در قيام زيدبن علی در 122 هـ. / 740 م. حضور داشت و 

نبايد وی را با فرد همنامش زياد نهدی اشتباه کرد. به نوشتة محمدبن اسماعيل بخاری، ابوالجارود بعد از 150 هـ .  
االسالم، وفات او را بين سالهای 140 هـ .  / 757 م. تا 150 هـ .  /  تاريخ / 764 م. درگذشته است و ذهبی در
الباقر نيز مشهور بوده است. بخشی از اين  تفسير قرآن بوده که به 767 م. دانسته است. اثر مشهور وی، تفسير
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تفسير را علی بن ابراهيم بن هاشم قمی (زنده در 307 هـ .) در تفسير خود آورده است. ديدگاههای کالمی 
EIr, Vol. -328 :ابوالجارود در اين تفسير، جبری و سازگار با نظريات ضدمعتزلی زيدية نخستين است. بنگريد به

  .1, pp.327

 همچنين دربارة آراء ضدمعتزلی ابوالجارود در تفسير خود بنگريد به: مقاله نقش شيعيان و خوارج در کالم 
ميانه، ص 151، پانويس يکم.   سدههای در اسالمی فرقههای و مکتبها پيش از اماميه در ويلفرد مادلونگ،

24. دربارة تفسير ابوالجارود ر.ک:  
Meir M. Bar- Asher, Scripture And Exegesis In Early Imami shiism (Brill, 1999), 

pp. 46- 56, 244-247;   
دين، شمارههای 63-64 (دی -   ماه کتاب محمد کاظم رحمتی، «حاکم حسکانی و تفاسير کهن اماميه»،

بهمن 1381)، صص 87-88 پانوشت 9.  
25. «حاکم حسکانی و تفاسير کهن اماميه»، صص 87-88، پانوشت 9.  

قرن سه از شيعه مکتوب ميراث 26. برای تفصيل اين موضوع بنگريد به: سيدحسين مدرسی طباطبايی،
هجری، دفتر اول، ترجمه سيدعلی قرائی و رسول جعفريان (قم:  1383)، صص 168-164.   نخستين

اسالم، ج 8 ، تأليف آقای  جهان دانشنامه 27. دربارة اين کتاب بنگريد به: مدخل تهذيب الکمال در
محمدکاظم رحمان ستايش.   

واآلثار،  والفقه الحديث علوم فی الدّوار الفلک 28. صارمالدين ابراهيم بن محمدالوزير (متوفی 914) در کتاب
تحقيق محمد يحيی سالم عزان (صعده ـ صنعا: 1415)، ص 62 مینويسد: «و من الشايع علی األلسنة أن يحيی ـ 

عليه السالم ـ کثيراً مايوافق أباحنيفة و الناصر ـ عليه السالم ـ کثيراً ما يوافق الشافعی، وممن ذکر ذلک الفخر 

الرازی فی کتابه الشجرة الذی صنفه فی أنساب العترة المطهرة، وليس کذلک و انما الهادی يوافق قوله قول اهله 

الذين بالکوفة، ويعتمد علی ما رووه، وابو حنيفة کثيراً مايوافقهم التحاد البلد والسند والمعتقد».   
29. خاصه با در نظر گرفتن اين مطلب که آراء اين فقيهان از طريق شاگردان آنها به دست ما رسيده است.   
کتب مجموع والدالئل، ج 1، صص 56-62،  در التنبيه 30. در اين خصوص بنگريد به: قاسم بن علی عيانی،

العيانی، تحقيق عبدالکريم احمد بَدْبان (صعده: مکتبة التراث االسالمی: 2002/1423).    القاسم االمام رسائل و
باهللا المنصور سيرةاالمام 31. دربارة قاسم بن علی عيانی بنگريد به: حسين بن احمد بن يعقوب (قرن چهارم)،

العيانی، تحقيق عبداهللا محمدالحبشی (صنعاء: دارالحکمة اليمانيه 1996/1417). سيرة دو شريف  علی بن القاسم
حسينی يعنی قاسم و محمد نوادگان قاسم بن علی نيز حاوی نکات مهمی دربارة تاريخ اين فرقه در عصر اين دو 
محمد و القاسم الفاضلين الشريفين الجليلين سيرةاألميرين شريف حسينی است. بنگريد به: مفرح بن احمد ربعی،

تحقيق رضوان السيد و عبدالغنی محمود عبدالعاطی (بيروت:  العيانی، علی بن القاسم االمام ابن جعفر ابنی
  .(1993/1413

اسالمی، ج 6، صص 104-  بزرگ دايرةالمعارف 32. دربارة ابوالفتح ديلمی بنگريد به: مدخل ابوالفتح ديلمی در
106، نوشته خانم سيمين محقق.  
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و الصلحيون 33. دربارة صليحيون بنگريد به: حسين بن فيضاهللا الهمدانی و حسن سليمان محمود الجهنی،
(من سنة 268 هـ . الی سنة 626 هـ .)، المعهد الهمدانی لدراسات االسماعيليه (قاهره:  اليمن فی الفاطمية حرکة

  .(1955
34. برای نقش قاضی جعفر، همچنين انتقال ميراث زيديه و معتزله جبال به يمن بنگريد به: أيمن فؤاد سيد، 
نهاية حتی اليمن بالد فی الدينيه المذاهب تاريخ االسالمی، صص 34-36؛ همو، العصر فی اليمن تاريخ مصادر

صص 254- 259.   الهجری، السادس القرن
حتی اليمن بالد فی الدينيه المذاهب تاريخ 35. دربارة مطرفيه و بحثی از عقايد آنها بنگريد به: أيمن فؤاد سيد،

الهجری، صص 241-254؛ حسن انصاری قمی، يادداشتی دربارة مطرفيه و ردية قاضی جعفر  السادس القرن نهاية
دين، شمارههای 49-50 (آبان - آذر 1380)، صص 112- 126. تنها متن کالمی مطرفی  ماه کتاب ابن عبدالسالم،
المضائق، نوشته عالم مطرفی سليمان  ورط من المخلص الرائق البرهان که تا به حال يافت شده، کتابی با عنوان
بن محمد محلی است که علی محمد زيد گزارش مهمی درباره مطرفيه براساس اين کتاب آورده است. بنگريد به: 
(بيروت:  1997)؛ ويلفرد مادلونگ نيز گزارشی از اين نسخه ارائه  الهجری السادس القرن فی اليمن معتزله تيارات

کرده است:  
Wilferd Madelung, “A Mutarrifi Manuscript”, in Procedings of the VIth 

Congress of Arabic and Islamic Studies (Stockholm 1972), pp. 75-83.  
به قلم دفتری.   اسالمی بزرگ دايرةالمعارف 36. همچنين بنگريد به مدخل اسماعيليه در

کنگره هشتمين الزينه اثر مشهور ابوحاتم رازی، الزينه بنگريد به: محمدعلوی مقدم، کتاب 37. دربارة کتاب
ايرانی، به کوشش محمد روشن (تهران: 1358)، دفتر سوم، صص706-753؛ محمد رياض العثيری،  تحقيقات

(اسکندريه: 1985).   الرازی حاتم البی الزينه کتاب فی االسماعيليه: دراسة عند اللغوی التصور
(تحقيق مهدی محقق و حسن مينوچهر، تهران: 1377)، ص 56 به بعد  االصالح 38. ابوحاتم رازی در کتاب
به تفصيل به نقد عقيدة نسفی در عدم پذيرش آدم به عنوان اولين فرد از سلسلة نطقاء پرداخته است. ابوحاتم رازی 
را نقل میکند و در ادامه به نقد مفصل آن میپردازد. به عنوان  المحصول االصالح، ابتدا عبارتی از کتاب در کتاب
مثال بعد از قول نسفی که «أنّ اول النطقاء، دعا الی التوحيد، دون العمل»، (االصالح، ص 79) به تفصيل اين 
قابل ذکر است، اين مطلب است که بخشی از آغاز  االصالح عقيدة نسفی را رد میکند. نکتهای که دربارة کتاب
کتاب افتاده است، چرا که ابوحاتم رازی در آغاز جزء دوم کتاب مینويسد: «واالن نبتدی فی اصالح ماوقع من 
الغلط فی الکتاب [المحصول] الذی قدجری ذکره واقصد لذکر االصول التی اليجوز اعتقاد الخطاء فيها» (ص 23)، 
اما بحثی دربارة کتاب مورد بحث در بخش اول کتاب نيامده است. همانگونه که ايوانف نيز اشاره کرده، در کتاب 
المحصول توسط  المحصول نيست. ترديدی که ايوانف درباره تأليف کتاب االصالح، اشاره صريحی به نام کتاب

نسفی ابراز کرده، نادرست است. برای تفصيل مطلب بنگريد به:  
W. Iwanow, Ismili Literature, pp. 23-24. 

نسفی بنگريد به:  المحصول 39. دربارة بخشهای بازمانده از کتاب
Ismail K.poonawala, Biobibliography of Ismaili Literature (Malibu, 1977), pp. 

42-43. 
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المحصول در  االيضاح که عارف تامر آن را با انتساب به ابوفراس مينقی به چاپ رسانده از کتاب در کتاب
چندين مورد نقل قول آمده است. بنگريد به: االيضاح (بيروت: 1965)، ص 26، 52، 54، 91، 112، 116، .148 
االيضاح يا عنوان درستتر آن شجرةاليقين ابوتمام داعی نيشابوری بنگريد به: محمدکاظم رحمتی،  دربارة کتاب

دين، شمارههای 68-69 (خرداد - تير 1382)، صص 105-102.   ماه کتاب «ابوتمام و کتاب الشجره»،
و دربارة  اسالمی بزرگ دايرةالمعارف 40. دربارة آثار ابويعقوب سجزی بنگريد به:  مدخل ابويعقوب سجزی در

بامراهللا، ترجمه  دورةالحاکم کرمانی، تفکر اسماعيلی در حميدالدين آثار حميدالدين کرمانی بنگريد به: پل واکر،
فريدون بدرهای (تهران:  1379)، صص 33- 56.  

و نعمان اسماعيليه: قاضی فقه بر درآمدی 41. برای گزارشی از فقه اسماعيليه بنگريد به: محمدکاظم رحمتی،
باطنی،  به کوشش محمد کريمی زنجانی اصل (تهران: 1383)، دفتر  جنبشهای و سينا ابن در االيضاح کتاب

پنجم، صص 212-171.  
شيعه،  حديث ميراث االيضاح، به تحقيق محمدکاظم رحمتی در 42. قاضی نعمان بن محمد بن حيون تميمی،

ج 10.  
ابیطالب، ج 2، 16، 18، 49، 240، 253، 363، 379؛  ج 3، ص  آل مناقب 43. برای نمونه اين شهرآشوب،

16، 40، 337، 397؛  ج 4، ص 10، 174.  
44. برای گزارشی کامل از اين روند شيعی دانستن قاضی نعمان بنگريد به:  

Ismail K. Poonawalla, “A Recon sideration of al-Qadi al- Numan‘s Madhhab”, 
BSOAS, 37 (1974), pp. 572-579. 

45. See Waladimir Ivanonw, A Guide to Ismaili Literatur (London, 1933).  
  اين کتاب را بعدها ايوانف با اصالحات و افزودههای فراوانی با اين عنوان منتشر کرده است.  

Ismaili Literature: A bibliographical survey (Tehran, 1963). 
  

 اسماعيل قربان حسين پونا واال نيز کتابشناسی مهمی خاصه از آثار باقی مانده اسماعيليان هند در اثر زير 
فراهم کرده است:  

Bibliography of Ismaili Literature (Malibu, 1977). 
46. مثالً  ابن قبه که يکی از نامورترين افراد گروه متکلمان است در عباراتی اين چنين بر محدثان میتازد و 
خود در اشاره به مواضع اهل حديث و برخورد آنها با احاديث روايت شده يا منسوب به اهل  نقضاالشهاد در کتاب
بيت مینويسد: «انّ اختالف االماميه انما هو من قبل کذا بين دلّسوا انفسهم فيهم فی الوقت بعد الوقت والزمان بعد 
الزمان حتی عظم البالء، وکان اسالفهم قوم يرجعون الی ورع واجتهاد و سالمة ناحية، ولم يکونوا اصحاب نظر و 
فرآيند در مکتب االشهاد، در کتاب تميز، فکانوا اذا رأوا رجالً مستوراً يروی خبراً احسنوا به الظن وقبلوه». نقض

المقاالت، چاپ مهدی محقق (تهران: 1413)،  اوائل صص 220-221، بند 34. همچنين بنگريد به:  مفيد، تکامل،
ص 19؛ حسن انصاری قمی، «اخباريان و اصحاب حديث اماميه: نيم نگاهی به تحوالت فقه امامی در سدههای 

(تير - مرداد، 1380) شمارههای 45-46، صص 95-76.   دين ماه کتاب نخستين»،
نقل کرده است. ابنطاووس  البرهان لمع 47. شيخ مفيد آرای خود درباره سی روز بودن ماه رمضان را در کتاب

(ص 5 به بعد) آورده است.    االقبال مطالبی از اين کتاب را در آغاز
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(چاپ محمدالحسون، قم:  1415 ق)، صص 291-292 در اشاره به اين  االشتباه ايضاح 48. عالمه حلی در
بوده که  الشريعه ألحکام الشيعه تهذيب کتاب ابن جنيد مطالب مفيدی آورده است. مهمترين کتاب فقهی ابن جنيد
صفیالدين محمدبن محمد موسوی (متوفی 620 ق.) نسخهای از جلد اول اين کتاب را در اختيار داشته و آن را 
ستوده است. درباره شرح حال محمدبن محمد موسوی نيز بنگريد به: صالحالدين خليل بن ايبک الصفدی، کتاب 
بالوفيات، چاپ س. ديد رينغ (بيروت:  1970/1389)، ج 5، صص 42 ـ 43.  برای نظری موافق با تحليل  الوافی
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