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ای از تاریخ فکری برههرسی ضمن بردو فرقه ممتاز شیعی، ين ت امناسباوی كاواست تا با وری اضررو، ين از ا
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در ه پایان قرن ششم تا ی صغرنی غیبت ماوده زمحداین دو فرقه مهم شیعه، در ست كه ها اين پرسشاپاسخ به 
در این فرقه دو ين اند؟ روابط اسانی بودهچنین فعاالن این عرصه چه کاند؟ همیی روابط علمی داشتهچه عرصهها

ل صوف در برخی از اختالابه سبب ل، حاو در عین ست ايش يافته افزت اكااشترای از ارهپادلیل به ها سده
بط ها رواضیهين فرت اثباها و اپاسخ به پرسشای بر ند.دكرل مینبارا نیز دخويش ای فرقهات تمايزبی، مذه
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 مقدمه
در  طفیعنقطه علمی بین زیدیه و امامیه،  روابطغیبت صغری تا پایان قرن ششم، در  نیمازه زبا
ی مرحله جديداد غیبت وارد يدروين عصر با امامیه در ا زیرا ؛رودمیر به شمادو فرقه يخ هر رتا

ها تمداز پس ن يديا، زيگرد یسواوج گرفت. از  یفكررم از لحاظ چهان خر قرو در اواشد 
 یهاوهگرخی برلیم تعاگیری از هبا بهرآن  پیو در يافتند رت سیاسی قددوره ين در اگريز و جنگ 

مدند. آخويش بر تیو عقید یفكر یتقويت پايههاد صدبیش از پیش در مانند معتزله ا عقلگر
 عیبه نو، یقمر 444ل سادر بويه رت سیاسی آل قدل فواكه با نکته درخور توجه این جریان این

 فت.ق ربه محا هنگیفرو  علمیظ لحااز چه و  سیاسی ظلحااز چه ، تشیعشد ربه رو  سیر
پیش از غیبت امام دوازدهم، تنها مرجع مطمئن و مورد اعتماد شیعیان در ، سدرمیبهنظر 

ند و اگر شیعیان به منابع و مراجع دیگری نیز توجه اهامور دینی و حتی غیردینی، امامان)ع( بود
داشتند، آن منابع وثاقت و قابل اعتماد بودن خود را با تأیید و تقریر از ائمه)ع( یافته بودند. 

از جمله زیدیه  ،نیاز از تعامالت علمی با دیگراناین شیعه تا آغاز عصر غیبت خود را بیبنابر
منبع علم ائمه اهل بیت امامیه را به  بهشروع عصر غیبت و دسترس نداشتن  .کرداحساس می

ویژه در مسئله امامت تا امام هاز جمله زیدیه که دارای اشتراکات زیادی ب ،تعامالت با دیگران
. پراکندگی شیعیان در سراسر جغرافیای اسالمی و نیز غیبت امام اشتبا امامیه داشتند، واد چهارم

مرجعی که در حل  ،دوازدهم)عج( نیاز شیعیان به مرجع شایسته در امور دینی را دوچندان کرد
 زین و یدتیعق و یمعرفت راثیکه بخشی از م آنجا از کنند.شان به او مراجعه مشکالت و مسائل

 تعامل و یهمکار به ریناگز گروه دو نیا برگرفته از اهل بیت است، هیامام و هیدیز یفکر ینمبا
 نیا مهم عوامل از یکی ک در پذیرش چهار تن از ائمه امامیهاگر، اشترید یانیب به ند؛اهبود یعلم

   .ه استبود تعامل
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شخص و بارز بوده زیدی کامال م امامی و شیعه ز سده چهارم به بعد فاصله منابع شیعها
های هم فاصله کوشیدند از مجالس و نوشتهمیرسد در این دوره هر دو فرقه نظر میهاست و ب

زیدی رویکرد  –است که به مشایخ علوی ه( 381 )د. صدوقشیخ بگیرند. تنها استثناء در امامیه 
ات راویان زیدی در مثبت داشت و احادیث بسیاری از اینان فرا گرفت و به امامیه منتقل کرد. روای

قیام زید، برخی  ، ازجمله اخباری درموضوعات و قلمروهای متفاوتی به منابع امامی راه یافته
اعتقادات مشترک زیدیه و امامیه، روایات فقهی، تفسیری، اخالقی و نیز منابع رجالی امامی از 

ز روایات زیدی تأثیر ای که اترین حوزهرسد مهماین روایات متأثرند. با این همه به نظر می
 پذیرفته و نیاز به توجه دارد، فقه امامیه است.

و  یاجتماع عرصه در انیامام و انیدیز سازنده و مثبت تعامالت و هایهمکار وجود با
رد  به اریبس حوزه نیا در و رفته گریکدی ییارویرو به یعلم یهاحوزه از یبرخ در آنان ،یفرهنگ

 از یبرخ البته ؛رددا حضور دوران در شهیر یعلم یهاکشمکش نیا ند.اهپرداخت گریهمد نقد و
 حجم 5دارند. نگه روشن را فرقه دو نیا اختالفات آتش داشتند یسع زین عصر آن یعباس یخلفا

ترین منبع ترین و مهمکهن 6.است بوده شتریب یفیک و یکم لحاظ از ه،یامام از هیدیز یانتقادها
رن چهارم نگاشته شده و تا به امروز کتاب مرجع محسوب شیعی در موضوع غیبت که در ق

زینب ابوعبدالله محمد بن ابراهیم بن جعفر نعمانی معروف به ابن ابی الغیبةشود، کتاب می
محمد بن  کمال الدين و تمام النعمة( از محدثان دوره غیبت صغری و دیگری کتاب ه363د.)

 .علی بن بابویه معروف به شیخ صدوق است
 یابن جنید اسکاف که روست نیا از دادند؛یم تیاهم را انیدیز با یعلم ارتباط زین انیامام

                                                 
 .2/533. طوسی، 5
 .22صفری فروشانی،. 6
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 در انیامام از یبرخ 4نشان داد. توجه انیدیز از ثیحد استماع به سفر به نیشابور دره( 381 )د.
در این دوره اوج  8کنند. یکنزد انیدیز به را خود داشتند یسع یافراط شکل به نهیزم نیا

 سیاسی داشت. تعامل این دو گروه در عهد آل بویه دیده شد که بیشتر جنبه همکاری و
 

 پیشینه تحقیق
 هایتیهای مختلفی صورت گرفته و در اغلب آنها به فعاله پژوهشیدیه و زیدر خصوص امام

در  ی کهیهاآنان پرداخته شده است. برخی از پژوهش هایشهید و اندیو عقا خی، تاراسییس
تعامالت علمی و فرهنگی »شده عبارتند از مقاله  لمی و فرهنگی آنها انجامع روابطخصوص 

ه با یدینوشته صفری فروشانی که در آن به مناسبات ز «ن)ع(یه در عصر صادقیه و امامیدیز
 یموضوع نص طرفدار انیعیش با گروه نیا مناسباتنص پرداخته شده است.  ان طرفداریعیش

 پرداخته آن به ن)ع(یصادق عصر محدوده در و یلیتحل -یفیتوص روش با مقاله نیا که است
 گسترش و گروه دو نیا ییهمگرا سبب یفکر اشتراکات که ستا آن از یحاک جینتا است.
 رهیدا مستقل، نسبتا یمبان به آنان یابیدست و هیدیز رشد با اما است؛ بوده عهیش یعموم یهاآموزه

 جذب و خود هواداران حفظ یبرا فرقه دو هر و شده ترعیوس مذهبان یامام با انیدیز اختالفات
 .اندبرخاسته گریکدی با مقابله به گر،ید انیعیش

ن یپرداخته است. در ا «هیدیرضا)ع( با ز تعامل امام»گری از صفری فروشانی به یمقاله د
ر ان در عصیهای علوامید بن علی و قیت زیهای امام رضا)ع( درباره شخصدگاهیشتر به دیمقاله ب

 .د النار پرداخته شده استید در مقابل زیامام رضا)ع( و دفاع از ز

                                                 
 .326 - 252طوسی، . 4
 .443نجاشی، . 8
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 ه«نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجمبررسی تحلیلی تاریخ»صفری فروشانی در مقاله 
به بررسی انگیزه محدثان از نگارش آنها و مقایسه رویکرد آنان در گزارش تاریخ با دیدگاه تاریخ 

نگاری روایی امامیه تا های تاریخزیابی سندی و محتوایی برخی گزارهنگاران پرداخته و سپس ار
  .است بررسی کردهنیمه قرن پنجم هجری را 

فتاح غالمی خیلی کوتاه  ،«یعیشبرد کالم شیه و نقش آن در پیه و امامیدیتعامالت ز»در 
و  یست در دوربه شباهت و تفاوت زیدیه و امامیه و داد و ستد فرهنگی آنان پرداخته و معتقد ا

ه و ثر بودؤز مین یروان مکتب اعتزالیان پیم یه، تنوع و چند دستگیه و امامیدیان زیم یکینزد
  سپس به انتقال فرقه زیدیه به یمن پرداخته است.

پس از  «روابط زیدیه و امامیه با تکیه بر کتاب المحیط باصول االمامة»رحمتی در مقاله 
 نده آن، به تکوین مسئله امامت در میان زیدیه پرداخته است.منابع و نویس المحیطبررسی کتاب 

شریف مرتضی  األمالىحسن انصاری از  کتاب  ،«زیدیه و منابع مکتوب امامیه»در مقاله 
 :گویدکند و میاو و تفسیر ابن عبدک و تفسیر ابوجعفر طوسی )التبیان( یاد می تنزية األنبیاءو نیز 

های خود به جای نقل احادیث ند که در کتاباامامیه« محصلین»ن و اهل معرفت و اینان محققا
از جمله  ،هستند، به تفاسیر معتزله« موضوع»نصور بالله م  الزعم تفسیری از امامان خود ـ که به

از این دیگر  یتفاسیر ابو علی جبایی و ابوالقاسم بلخی و ابومسلم اصفهانی و نیز زجاج و تفاسیر
 .کننددست مراجعه می

عنوان رساله دکتری اعظم فرجامی است که در سال  هیث اماميه بر حديديث زير حدیثتأ
دی، یان زین رساله به موضوعاتی چون شرح حال راویدر دانشگاه قم دفاع شده است؛ ا 9310

ه پرداخته یی امامیدی بر منابع روایان زیر راویاعتقادات و چگونگی تأث انیات آنها، بیابعاد روا
 .است
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ان موارد ین پژوهش بین است که هدف ایا تحقیقات مذکورق با ین تحقیز ایوجه تما
دو گروه  هر ن تعامل و واگرایییه است که در ضمن ایدیه با زیبرجسته تعامل و واگرایی امام

 برند. گر بهرهیکدیهای تیتوانستند از ظرف
 

  تعامل و تقابل
الملل، توجه به مفاهیم در قالب وابط بینها و رویکردهای نظری در رهای فهم اندیشهیکی از راه

گرایی واقع»و « منازعه و مصالحه»، «گراییواگرایی و هم»، «تقابل و تعامل»هایی مانند: دوگانه
گرایی در لغت به معنای پیوستگی و نزدیکی اعضا یا اجرای یک هم است.« گراییو آرمان

قرار دارد که به معنای دورشدن  «واگرایی»اژه مجموعه با یکدیگر، اتحاد، تقارب آمده و در برابر و
 2اجزای یک مجموعه از همدیگر، تفرق و پراکندگی است.

مانند  ،های مشابه و نزدیک به آن، باید از واژه«گراییهم»برای فهم معنای اصطالحی 
در  و است «گراییهم»نزدیک به کلمه  کمک گرفت. این واژه، از کلمات کلیدی و «وحدت»

بستگی مسلمانان بر پایه مشترکات دین اسالم دانشمندان اسالمی عبارت است از هماصطالح 
 13واحد به شمار آیند. ایمنزله مجموعههکه در عین حفظ و رعایت مرزها ب

 
 یاسیس عرصه در همکاری

 آنان در است. مشاهده قابل (ه777–320) هیبو آل دوره در هیدیز و هیامام یاسیس یهمکار اوج
اند. داشته یتوجه درخور تعامل یاجتماع _یاسیس و یفرهنگ_  یاسیس حوزه دو در دولت نیا

                                                 
 .8/8381انوری، . 2

 .216-212. مطهری، 13
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به  توجه با هیامام یبود. علما شده واقع یامام انیعیش تیرضا مورد ینوع به آنان داریحکومت
خ یش کردند. استقبال یهیبو یوزرا و امرا با یهمکار از ان،یهیبو یسو از فضای فراهم شده

 که،آن گرید شاهد 11افت.یمی حضوردر ری  هییبو رکن الدوله دربار رده( 381 )د. صدوق
 به صراحت به هیعلمای امام از یبرخ با وگو گفت و بحث از هی پسیبو ه(356 )د. معزالدوله

 (ه311 )د. رکن الدوله گر،یسوی د از و کرد اعتراف ه،یدیز رهبران از علوی، داعی ابن امامت
 12خواست. عذر لمید و النیگ در وی به مساعدت عدم از علوی، داعی ابن امامت رشیپذ ضمن

 انیعلو از کیی داشتند بنا بغداد در امور زمام گرفتن دست به از پس انیهیبو ،هانیا بر افزون
  است. سازگار آنان بودن دییز دگاهید با که بنشانند خالفت مسند بر عباسی فهیخل جای به را

 زیوی ن ؛کردند فراهم ه(381 )د. شیخ صدوق برای علمی ظرن اظهار خوبی برای بویهیان فضای
 آن از دفاع و هیامام معارف مبانی طرح به ،علمی برگزاری مجالس با مناسب، تیوضع نیا در

علمای  جرگه در زین ،صدوق خیش برادر ،ه(322)د.  هیبابو علی بن ن بنیحس 13.دیازی دست
است؛  بوده معتزلی، دییز ه(385)د.  بن عباد صاحب اکرام و احترام مورد وری  انیهیبو دربار
 زین هیامام دانشمندان ریسا 14.کرده میتقد هیآل بو ریوز نیا به را شیخو آثار کی ازی وی حتی

 15ند.داشت عباد صاحب بن با یتنگاتنگ روابط
 لیقب از مذهبی، شعائر برگزاری دراز سوی امیران آل بویه  انیعیشبه  آزادی اعطای چنینهم

                                                 
 .183ابن جوزی، . 11
 .62-65هارونی، . 12
 .322نجاشی، . 13
 .2/336ابن حجر، . 14
 .2/242همو، . 15
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 انیعیش انیم ییگراهم در 16تیب اهل مخالفان از علنی و برائت ریغد جشن ،عاشورا اریسوگو
 .است نبوده ریتأثبی امامی و دییز
 

یدیه و امامیه در عصر ائمه  واگرایی ز
سبب توافق آنان  14در مباحث فقهی، رویه استداللی هر دو فرقه و اهتمام شان به آیات االحکام،

اما عدم استفاده پیروان زید از گفتار و احادیث ائمه)ع( و اتکا به قیاس  در بسیاری از مسائل بود؛
و البته در برخی  18و مصالح مرسله، سبب شد تا در نظرات فقهی نیز از امامیه فاصله بگیرند

 12د.نشومسائل، به فقه شافعی و امامی نزدیک می
یدار ساختن امری بر مردم توان از بداء به معنای پددر بین مسائل اختالفی این دو گروه می

مصلحتی آن را برای مدتی از آنان مخفی کرده بوده، نام برد. امامیه بداء را الزمه  بنابرکه خداوند 
چون اهل سنت آن را نپذیرفتند و اعالم کردند که علم اما زیدیه هم 23اعتقاد به توحید دانستند؛

اء به معنای تغییر در علم خداوند باور امامیه بدبه درحالی که  ؛خداوند تغییرناپذیر است
 21نیست.

به معروف و نهی از منکر در چگونگی آن  زیدیه و امامیه پس از توافق در اصل موضوع امر
با یکدیگر اختالف نظر داشتند. زیدیه برخالف امامیه این آموزه دینی را به عنوان یکی از اصول 

                                                 
 .151، 153ابن جوزی، . 16
 .1/162شهرستانی، . 14
 .215. عمرجی، 18
 .1/162شهرستانی، . 12
 .1/146. کلینی، 23
 .12-2حیدی، . صفری فروشانی و تو21
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رابر ستمگران و حاکمان جور اعالم آن را قیام در ب بارزدانستند و مصداق اساسی خود می
 22کردند.می

ترین وجه تمایز شیعه امامیه با شیعه زیدیه مبحث امامت است. زیدیان تعریفی خاص مهم
که . در حالیاز امامت دارند ،چون امامیه و اسماعیلیههمشیعی، های دیگر متفاوت با فرقه و

امامت را امری الهی، متکی  ،( به بعداز عصر امام جعفر صادق)ع مشخصاهای شیعی فرقهدیگر 
کید  23دانستندمی ای متصل از پدر به فرزندبه نّص امام پیشین و در سلسله و بر اعلمیت امام تأ

ورزیدند، زیدیان اعتقادی به اعلمّیت امام و تعیین او بنا بر نّص امام پیشین نداشتند و هر یک می
لم مّتصف بود و به قیام به سیف علیه حکومت جور از فرزندان فاطمة زهرا)س( را که به زهد و ع

ای مشاجره» :گویدمی شهرستانی 24.دانستندشایسته امامت و رهبری جامعه می ،اهتمام داشت
را سرمشق خود قرار  معتزلی واصل بن عطای بین باقر و زید رخ داد به این دلیل که زید تعلیمات

 یابد وبه این است که امام در میان مردم حضور  مشروط تکرد که امامداده بود. زید ادعا می
امام  پدرشان، تامام شرطزید گفت که بر مبنای این  حقش را مطالبه کند. در پاسخ باقر به

 25.«زیر سؤال خواهد رفت ،ای نکرده، که چنین مطالبهسجاد
 

یدیه و امامیهردیه  نگاری ز
 به اریبس حوزه نیا در و رفته گریکدی ییارویرو به یعلم یهاحوزه از یبرخ در انیامام و انیدیز

 البته داشت؛ حضور دوران در شهیر علمی، هایکشمکش نیا پرداختند.می گریهمد نقد رد و
                                                 

 .3/241ابن شهرآشوب، . 22
 .163-152، 153، 123-122. مدرسی طباطبایی، 23
 .1/156. شهرستانی، 24
 .62. شهرستانی، 25

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF
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 نگه روشن را فرقه دو نیا اختالفات آتش داشتند سعی زین عصر آن خلفای عباسی از یبرخ
 رسد،می نظر به 24.بود شتریب فییک و کمی لحاظ از ه،یامام از هیدیز انتقادهای حجم 26دارند.

اهل  ثیاحاد در معرفتی کمشتر راثیم به سبب، خود کالمی گذاریابتدای پایه در انیدیز
  28سو بودند.فکر و همبا امامیان هم ،مسئله امامت ، جزمسائل از بعضی ت)ع(، دریب

دی یان زد و عالمیه گردیدیت زین مرکز مهم فعالیهای علوی، نخستشیل گرایکوفه به دل
به نقد  ... ثی و فقهییحد ن آراییدر کنار تدو» و د خود پرداختندین آراء و عقایدر آن شهر به تدو

ن یتربا آن داشتند، توجه نشان دادند. کهن یادیکه اشتراکات ز ،هیخاصه امام ،گر فرقید آرای
الرد على الروافض من  و الرد على الرافضةهای دو رساله به نام]نقدها[ ن گونه یااز آثار موجود 

دی قرن سوم یعالمان ز ن  یمشهورتر ،(ه246 د.) یّس م ر  یمنسوب به قاسم بن ابراه ،اهل الغلو
ها به ن رسالهیدر انتساب ا ..ز مشهود است.یه تا به امروز نیدیر جدی وی در سنت زیاست که تأث

 وافض من اهل الغلوالر ىالرد علکم رساله د جدی وجود دارد و دستیم تردیقاسم بن ابراه
ن رساله در باب یل نکاتی که در ایبه دل ...ان کوفه معاصر با امام هادی)ع( یدیکی از زیف یتأل

 22«.دارد یت فراوانیه آمده و قدمت آن، اهمیدیه و زیمجادالت امام
شتری یرو شد، امکان بهه با آن روبیط دشواری که امامیو شرا 263بت صغری در یبا آغاز غ

شده ر یپذبیش از هر زمانی آسیاصول آن ب آنانه که به گمان یتا به نقد امام آمده فراهم یدیبرای ز
امامیه،  آراءهای زیدیان درباره امامت و رد ترین و مؤثرترین نوشتهیکی از کهن بپردازند.بود، 

بوده که در اواخر سده سوم و  (ه326 )د. د علوییبن احمد بن ز یسید عیابوز االشهادکتاب 
                                                 

 .534-2/533طوسی، . 26
 .22 صفری فروشانی،. 24
 . 2/23. ذهبی، 28
 .  2686. مادلونگ، 22
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 نقضبر آن به نام ردی  (ه312قبل از  )د.ه ب  و ابن ق   33زیسته است.اوائل سده چهارم در ری می
های ابوزید را یک به یک آورده و به آنها ه در این رساله اشکالب  ابن ق   31نوشته است. کتاب االشهاد

ه، چونهای یاد شده، آثار دیگری پاسخ داده است. افزون بر کتاب ب  علی ابن علی  الرد از ابن ق 
  32اند.ردهنام ب التعريف و المسألة المفردة فى االمامةو  ائیبّ الج  

وی در  .های دیگر زیدیان درباره امامت گذاشتکتاب ابوزید علوی تأثیر زیادی بر کتاب
ا یرنبی، و یچون عصمت امام، نص جلی، اعجاز غ ،هین کتاب برخی از معتقدات امامیا

تأثیر کتاب  33د.یان را به چالش کشیاز سوی امام یدبن علیامت زموضوعاتی چون عدم باور ام
، از دانشمندان برجسته زیدی در سده (ه353 )د.جا پیداست که ابوالعباس حسنیابو زید از این

تعالیم و خطوط اصلی آن کتاب را کم و  شاگردان ابو زید بوده است، بعدا که خود از ،چهارم
ابوالحسین احمد بن حسین بن هارون  ،دو شاگرد نامدارشبیش در آثارش دنبال کرده است و 

هر دو ه( 424و برادرش ابوطالب یحیی بن حسین بن هارون بطاحنی )د. ه( 411بطاحنی )د. 
تعالیم این استاد و نیز خطوط اصلی ابو زید علوی را در نقد امامیه کم و بیش  ،هایشاندر کتاب

دیه به اخوان شهرت دارند، هر یکه در سنت زونی، ابو الحسین و ابو طالب هار 34دنبال کردند.
ابوالحسین هارونی در چندین کتاب خود و از جمله  ن روند را ادامه دادند.یدو با نگارش آثاری ا

ای در نقد ابن قبه، به رد باورهای امامیه پرداخت و از خط اصلی انتقاد از امامیه که ابو در نوشته

                                                 
 .236صدوق، . 33
 .345؛ نجاشی، 26-25ابن شهرآشوب، . 31
 . 1/22سی، ؛ طو345. نجاشی، 32
 .233-185. هارونی، 33
 .2/15محلی، . 34
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تر برادرش ابوطالب هارونی در این زمینه فعال 35.د، پیروی کردای از آن بوزید مبتکر بخش عمده
 ین کتاب برخیدر ا یو .را به رشته تحریر درآورد االمامة ىالدعامة ف عمل کرده است. وی کتاب

چون عدم  یا موضوعاتیرنبی، و ی، اعجاز غیچون عصمت امام، نص جله همیاز معتقدات امام
 36د.یان را به چالش کشیاز سوی امام یدبن علیباور امامت ز

 الدينکمالشیخ صدوق در  و فشردندزیدیه بیش از دیگران بر انتقاد از امامیه پای می
 آنان دارد احتمال 34گیری بر امامیه بیش از دیگران اصرار دارند.کند که زیدیه در خردهتصریح می

امامی  قیطر از که ستین دیبع هرچند باشند؛ آورده دست به عراق از را هیامام دیعقا و آراء شتریب
 باشند. افتهی آگاهی هیامام های اعتقادیشهیاند به منی ساکن مذهبان

 ادلة عن البحث کتاب درهم  هیدیز گرایاعتزال عالمان از (ه423 )د. بستی ابوالقاسم
 هب منسوب هایگروه دیگر از را هیامام هرچند او کرد. انتقاد هیامام به اریبس قیالتفس و ریالتكف
 حکم هاگروه نیا ریتکف به و جدا تناسخ اصحاب و هیباطن مفوضه، ه،یمانند خطاب ه،یامام
 زین انیدیز شتریب آرای با موارد ای ازپاره در او ، البتهدیورزمی اطیاحت هیامام ریتکف در ،کردمی

 انیدیز نظر برخالف وی مثال، یبرا داشت؛ اذعان هم نظر اختالف نیا به و 38بود مخالف
 امامی طبری بن رستم جریرحتی سخنان محمد بن  و 32ستداننمی فاسق را منکران امامت

 ،نینخست خلفای مذمت مبنی بر ،المسترشد کتاب در را (ه413زنده در ) مذهب

                                                 
 .5/16. امین، 35
 .246-222. هارونی، 36
 .126. صدوق، 34
 .22-24. بستی، 38
 .123-132. همان، 32
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  43رفت.یپذنمی
 

یدیه و امامیهغیبت  نگاری ز
 و 41اندابراز کرده غیبت در میان امامیه قولی است که در پی غیبت سخن زیدیه این بود که عقیده

دلیلی بر  نیزرا زیدیه، تردید و حیرت شیعیان در تعیین جانشین امامان بعد از درگذشت آنان 
چهارچوب فکری زیدیه بر مبارزه مبتنی بود و رفتار  42دانستند.جعل روایات دوازده امام می
این  43.شمردندم میدانستند و نیز قیام و خروج را از شرایط امامنفعالنه امامیه را جایز نمی

از همان آغاز وقوع غیبت، به دفاع از این مسئله بپردازند و  امامیهشبهات سبب گردید که عالمان 
 های گوناگون شبهات را پاسخ گویند.ها و روشکوشیدند با شیوه

که در عصر حضور معصومان تا  آمدهاز راویان شیعه  تن 52های فهرست نام در کتاب
از نویسندگان این مجموعه پیش  تن 18اند. هایی در موضوع غیبت نوشتهابپایان قرن پنجم کت

غیبت کبری تا پایان قرن پنجم  هدر دور تن 12غیبت صغری و  هدر دور تن 15از غیبت، 
نگاران امامی غیبت .به دست ما رسیده است هااز این کتابشمار اندکی متأسفانه  44اند.بوده

اخبار ، کشف الحیرة، اثبات الغیبة، أخبار المهدی، الغیبةچون های خود را با عناوینی کتاب
 .نگاشتندمی 45مالمالح و القائم و الفتن

                                                 
 .133-133. همان، 43
 .64. صدوق، 41
 .44. همان، 42
 .44. بغدادی، 43
 .161. غالم علی، 44
 .255. نجاشی، 45
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ترین منبع شیعی در موضوع غیبت که در قرن چهارم نگاشته شده و تا به ترین و مهمکهن
نی ابوعبدالله محمد بن ابراهیم بن جعفر نعما الغیبةشود، کتاب امروز کتاب مرجع محسوب می

کمال الدين و ( از محدثان دوره غیبت صغری و دیگری کتاب ه363 د.زینب )معروف به ابن ابی
 .( استه381 د.محمد بن علی بن بابویه معروف به شیخ صدوق ) تمام النعمة

اصلی شیعه  به منابعاز این جهت ارزشمند است که شیخ صدوق  کمال الدينکتاب 
ری شده، دسترسی داشته است. لذا وی در مواردی گردآو ه263)االصول( که قبل از سال 

، (ه263)د. ، فضل بن شاذان(ه224)د. خواننده را به نویسندگانی چون حسن بن محبوب
آراء و  که حاویتر آنو مهم 46دهدارجاع می (ه381)د. و ابن بابویه (ه263)د. حسن بن سماعه

 مسألهترین ر عصر ابن قبه مهمد 44سخنان ابوجعفر محمد بن عبدالرحمان ابن قبه رازی است.
متکلمان امامیه پاسخ دادن به شبهاتی بوده که متکلمان فرق دیگر اسالمی بر نظریه امامت شیعه 

ن است ین سوسنجردی که از اصحاب و صلحاء متکلمیابو الحس. کردنداثنی عشری وارد می
ت حضرت رضا)ع( آن را اریاز ز من بعد ،قبه کتاب امامت را نوشتکه ابن نیبعد از ا»د: یگو

را بر رّد آن نوشت  مسترشدبردم و چون آن را مطالعه کرد کتاب  (ه312 )د. نزد ابو القاسم بلخی
پس ابن قبه کتاب  .ابوجعفر ابن قبه نشان دادمه را ب مسترشدو من چون به ری آمدم کتاب 

م بلخی نشان دادم و او را بر رّد آن کتاب نوشت و من آن را به بلخ بردم و به ابی القاس مستثبت
  48.«ا رفته بودیو چون به ری آمدم ابن قبه از دننوشت در رّد آن  نقض المستنبت هکتابی موسوم ب

که حاکی از برخوردهای  نقل شده 42کمال الدينهای ابن قبه در برخی دیگر از نوشته
                                                 

 .26حسین، . 46
 .154صدوق، . 44
 ست.ا توان دریافت که ابو جعفر ابن قبه هم در ری مدفوناز این سخن سوسنجردی می؛ 346، نجاشی. 48
 .63-1/51صدوق، . 42
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در مورد مسأله  کالمی وی با دو تن از متکلمان دیگر مذاهب است که این دو بر اعتقاد امامیه
( ه4سده  )د. احمد بن بشارابوالحسین علی بن  .اندغیبت دوازدهمین امام)عج( خرده گرفته

ّلص منسوب استیکی از آنهاست که به فرقه  )د. و دیگری ابوزید علوی 53ای به نام جعفریه خ 
ین تصریح الدصدوق در کمالشیخ  متکلم زیدی که ابن قبه به نقد آراء او پرداخته است. (ه326

  51اصرار دارند. گیری بر امامیه بیش از دیگرانکند که زیدیه در خردهمی

 (ه311 )د.ابوسهل نوبختی ترین گزارش درباره توقیعات امام دوازدهم)عج(، گفتهکهن
در موضوعات  امامیهچه مخالفان در واقع خواسته با آن الدينکمالاست. شیخ صدوق در کتاب 

کند که اند بر آنان احتجاج و گاه تصریح میل عمر افراد یا... گزارش کردهغیبت پیامبران یا طو
 اینهاتر از غیبت امام مهدی)عج( است، ولی شگفت است که چگونه مخالفان این اخبار شگفت

نزدیک به صدسال بعد از  52.کنندولی غیبت حضرت مهدی)عج( را انکار می اند،را پذیرفته
( تألیف گردید که به لحاظ ه463د.، به قلم شیخ طوسی )الغیبةم شیخ صدوق کتاب دیگری با نا

  .ولی به لحاظ محتوایی با آن متفاوت است ،دارد الدينکمالشکلی شباهت فراوانی با 
 نیب که بود گرفته اوج چندان زمانی بازه نیا در علمی هایکشمکش و هامجادله

 نظرها اختالف نیا ریتأث ز تحتین امیام و دییشعرای ز یبود؛ حت شده المثل ضرب ختگانیفره
 در بود. هامنازعه نیا از ارییبس محور «امامت» 53روی آوردند گرید هم مذهبی میتعال هجو به

 امامی، دی ویز ، عالمانستین در دست گزارشی ی دو گروههاتوده اجتماعی رییدرگ از کهحالی
  اند.بوده فعال بسیار گریهمد هیعل سیینوهیرد عرصه رو در در رو هایمناظره و وگوگفت بر عالوه

                                                 
 .131. اشعری قمی، 53
 .126.  صدوق، 51
 .558-564، همو .52
 .44بغدادی، . 53
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عیسی بن احمد  غیبت در آن روزگار ابوزید ترین عالم زیدی ناقد آرای امامیه در مسئلهمهم
با عنوان انتقادات متکلمی او  االشهادبه کتاب  الدينکمال در  است که شیخ صدوق (ه326 )د.

ور این انتقادها، حصر تعداد امامان در کند. محاشاره می ،و بدون تصریح به نام وی ،زیدی
 54.دوازده تن است

، جوابات مختصر فى الغیبة، المسائل العشرة فى الغیبةهای ( کتابه413 د.شیخ مفید )
را در  الجوابات فى خروج االمام المهدیو  النص على الطلحى فى الغیبة، الفارقین فى الغیبة

 55گونه شبهات نوشت.گویی به اینپاسخ
 

یدیه و امامیه تعام  ل فقهی ز
با تأملی اجمالی بر کالم و  توانه را مییدیری مذهب زیگن و شکلیان کوفه در تکویدیت زیاهم

اد یدی ناموری چون ابوالجاورد زیه در کوفه، محدثان زیدیافت. سلف نخست زیدر انمذهب آن
ت خود را یثی فعالیهای حده با نگارش مجموعهیدین آرای فقهی زی، در تدو(ه122 )د. بن منذر

(، ه244 د.د )یبن ز یسیدی در کوفه چون احمد بن عیاز سادات ز یاقامت برخ 56.آغاز کردند
 یسیشاگرد نامور احمد بن ع 54دی شد.یه در کوفه وارد دور جدیدیث زین فقه و حدیمرحله تدو

از  بسیاری،ف آثار ین و تألیبا تدو( ه222)د.د مرادی یزید، ابوجعفر محمد بن منصور بن یبن ز
که خود مطالب فراوانی بر آن افزود، اثری جامع  (ه244 )د. دیبن ز یسیاحمد بن ع امالىجمله 

                                                 
 .133. صدوق، 54
 .332. نجاشی، 55
 .1386. رحمتی، 56
 .2/5محلی، . 54
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 58ه گردآورد.یدیث زیدر فقه و حد
می، متکّلم و مؤلف پرکار معتزلی و زیدی قرن پنجم ش  ج  امامیه با برخی آثار حاکم 

نام  هااند و یا حّداقل از آنشته، آشنایی دا، درگذشتهه717خراسان )و شهر بیهق( که در سال 
( که خود از ه720 د.ابوالقاسم بستی، اسماعیل بن احمد ) المراتبدانیم که میچنان 52،اندبرده

برداری ابن شهرآشوب رجال و عالمان برجسته زیدی و معتزلی ری و شمال ایران بود، مورد بهره
 )د. ابوطالب هارونی امالىچنین مه 63؛قرار گرفته است (ه117 )د. و ابن طاووس (ه588 )د.

  61.از مراجع ابن طاووس بوده است (ه772
، ابو خالد (ه922 )د. یعنی ابوالجارود ،آثار و روایات زیدیان جارودی»به گفته انصاری 

و برخی دیگر، همواره مورد بهره برداری امامیه بوده  (ه332 )د. قده، ابن ع  (ه975 )د. واسطی
ابوالجارود و حتی ابو خالد با روایات امامی ممزوج بوده و اساسا در است، خاصه که روایات 

شده و این روایات را در کنار روایات دیگر شیعیان کوفه بعدها جزء ضمن میراث امامیه تلقی می
قده نیز به دلیل سعه روایی اش، برای همه اصحاب منابع فقه و حدیث امامی تلقی کردند. ابن ع 

)اصول و  ه امامیه محّل اعتنا بوده است، خصوصا که او خود، راوی آثارحدیث و اثر و از جمل
( بسیاری از رجال امامیه نیز بوده است. زیدیه نیز چه در عراق و چه در ایران و سرانجام  مصنفات 

اند؛ در ایران )خراسان، ری، طبرستان و گیالن( و در یمن، کم و بیش با آثار امامیه آشنا بوده
توانستند از تر میتر. زیدیه یمن، به دلیل دوری از محافل امامیه کمدر یمن، کم عراق، بیشتر و

در بغداد به دلیل وجود محافل علمی مشترک میان  ]؛ اما[ آثار امامیان مطلع شوند و یا بهره گیرند
                                                 

 .191ابوالفرج، . 58
 .23وب، . ابن شهر آش52
 .3انصاری قمی، . 63
 .982ابن طاووس، . 61
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ویژه بر سر درس استادان معتزلی و مناظرات حادی که میان پیروان ملل و هزیدیه و امامیه، ب
یافتند. ت علمی یکدیگر آشنایی میبا تولیدا... اب نظر وجود داشت، امامیه و زیدیه اصح

  62.«را داشت]/محافلی[ در ری نیز حکم چنین چیزی  (ه385 )د.مجلس صاحب بن عّباد 
 

 یثیحد راثیم ستد و داد
ی امام ان یراو منقوالت دی،یز بزرگان علمی مجالس در که بود ثییحد کمشتر راثیم لیدل به

 محدثان از نقل به را اتییروا انیدیز 63شد.می گفت وگو و بحث آنان تیشخص درباره و خوانده
 در ،(ه214 )د.ریعم ابی و ابن بی تا( )د. اشعری قمی یسیع محمدبن احمدبن مانند امامی،

 انیجر با بلکه ه،یامام معتدل فیبا ط تنها دی نهیز عالمان اند.کرده ذکر خود ییروا منابع
 ؛ امایبیخص با ابن عقده ارتباط ، ازجملهداشتند یعلم مراوده شیب و کم زین هیرای امامغلوگ

 اند. داشته یترشیبسهم  فرقه، دو نیا انیم علمی  64ستد و داد در هاتیشخص از برخی
 قدهع   ابن به معروف د،یسع محمدبن احمدبن ،عهیر شیشه محدث افراد، نیا از کیی

اخذ  ضمن و داشته نشر و حشر وی با هیاصحاب امام که ستا (ه333 د.) یکوف جارودی
 منابع به گوناگون موضوعات در یفراوان ثیاحادو از طریق او  66؛اندوی را ستوده 65او، از حدیث

 فاتیتأل از ارییبس به قدهع   ابن قیطر از نیز امامی نگاران فهرست 64.است راه یافته ی امامییروا

                                                 
 .1383. انصاری قمی، 62
 .133-22. غضائری، 63
 .2/242 . ابن حجر،64
 .66؛ ابن شهر آشوب، 424. طوسی، 65
 .24 . نجاشی،66
 .464، 523، 233، 164. صدوق، 64
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، محدث (ه385 د.) یرب  ک  ع  ل  ت   یموس هارون بن از جمله 68،کرده دایپ دست نینخست انیامام
 عقده نزد ابن ثیحد رییفراگ با است. او هیامام و هیدیز اتصال هایحلقه کی ازی ،هیامام برجسته

 ابوالمفضل نیچنهم 62؛حفظ کرد را هیامام و هیدیز نیب علمی ارتباط دی،یز بقال ابن و جارودی
 هیدیز و هیامام منابع که (ه321 د.) نییکل شاگرد و عهیش آور نام راوی ،(ه387 د.) بانییش

 است.  داشته فرقه دو آن علمی در مراودات یمهم نقش 43،اوست اتیروا از مشحون
 فراوانی اتیروا است که افراد نیا جمله از زین (ه434 )د. العطار خلف بن یعل محمدبن

 چون افرادی اتیروا نان،یا بر عالوه 41.ته اسکرد دایپ راه هیثی امامیحد آثار وی در قیطر از
گر، ید یسو از 42؛شودیم افتی انیامام منابع در شیب و کم زین (ه334 )د.زیدی  اطروش ناصر

 در زین (ه381 )د.جرجانی  ابن عبدک و (ه381 )د.صدوق خیش مانند امامی، عالمان منقوالت
  43.کرده است دایورود پ انیدیز مجامع

 اسکافیابن جنید  که روست نیا از دادند؛می تیاهم را انیدیز با علمی ارتباط زین انیامام
 انیامام برخی ازو  44داد نشان توجه انیدیز از ثیحد استماع به شابورین به سفر در( ه381 )د.
، هبة الله بن هیرنب   ابن کنند. کینزد انیدیز به را خود افراطی سعی داشتند شکل به نهیزم نیا در

)ابوجعفر محمد بن سعید  دوم بینا دختری نواده و هیامام ، عالم(ه433زپس ا )د.احمد، 

                                                 
 .123-24. طوسی، 68
 .733-732، همو. 62
 .90/23، همو. 43
 .987صدوق، . 41
 .227بن شهرآشوب، ؛ ا17صدوق، . 42
 .22-82هارونی، . 43
 .263-252طوسی، . 44
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 کرد فیتأل وی برای کتابی (ه411 )د. دییز علوی بهیش نیابوحس با معاشرتش سبب به ،عمری(
 تن زدهیس را تعداد امامان علی، دبنیز احتساب با و ثییحد به استدالل با کتاب نیا در و

 45برشمرد.
 

یدیه بر حدیث امامیهاتأثیرگذاری ر  هدور   ویان و روایات ز
و  شودمیامامی و شیعه زیدی کامال مشخص و بارز  منابع شیعه از سده چهارم به بعد فاصله

های هم فاصله بگیرند. تنها از مجالس و نوشته کوشندمیرسد در این دوره هر دو گروه نظر میهب
یدی رویکرد مثبت داشته و احادیث استثناء در امامیه صدوق است که به مشایخ علوی ـ ز

اند و امامیه منتقل کرده است. بسیاری از این مشایخ ناشناسمنابع بسیاری از اینان فرا گرفته و به 
نیز به زیدیه نگاه مثبت داشته خود شوند. صدوق شناخته می« شیخ یا استاد صدوق»عنوان هتنها ب

االخبار الرضا  ویژه در عیوندرباره زید، به یفراوانو روایات آنها را نقل کرده روایات ستایش آمیز 
امام رضا)ع( به عمویش زید اشاره  ی که در آنروایت پس از نقلآورده است. او  علیه السالم

کند. نقل می و غالبا در مدح او است،هر خبری را که در منابع امامی درباره زید شده  46،کرده
عمرو بن خالد  توسطهایی داشته که د بن علی نگاشتهزیدیه باور داشته که زی چونچنین او هم

از نوع سند دهی وی به کتاب  باور حکایتبه آنان رسیده است. این  (ه142پس از  )د. واسطی
  44.داردزید 

توان نقطه اتصال دوباره حدیث زیدیه و امامیه دانست. مشایخ زیدی سه امالی امامی را می

                                                 
 .443نجاشی، . 45
 .124غضائری، . 46
 .428صدوق، . 44
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ها به سبب موضوع و امالیاین گرچه  48کننده بودند.لهای وصصدوق، مفید برای طوسی حلقه
تأثیرات در خور توجهی در سند و  اما، آیندشمار میبهگیری، منابع فرعی حدیث امامیه نوع شکل

 اند.محتوای حدیث امامیه داشته
در میان محدثان امامی، طوسی در دورترین نقطه نسبت به زیدیه ایستاده است. او جز 

ها از راویان زیدی هم به سبب منابعش به چنین روایاتی در افتاده، در بقیه کتاب که آن االمالى
های بسیاری از روایات زیدیه را به نقد کشیده نمونه التهذيب و االستبصاردوری کرده و حتی در 

او در تفسیرش نیز از روایات و مجموعه تفسیر  42یا به سبب زیدی بودن راوی وانهاده است.
های رجالی دوری کرده و آنها را در میان اقوال ضعیف جا داده است. او حتی در کتابابوالجارود 

کمتر تأثیر پذیرفته و به طور کلی با  او قده و آراء رجالینجاشی، از ابن ع   در قیاس باخود، 
)شاید به پیروی از  یترخود رویکرد امامی الرجالشناسایی و یادآوری مذهب راویان زیدی در 

رسد که نجاشی با تذکر بدین سبب این احتمال به ذهن می  83بت به راویان زیدی دارد.کشی( نس
که خود  (ه463 )د.ندادن مذهب راویان زید آنان را خودی و امامی پنداشته است. شاید طوسی

منابع خاص امامی است، کوشیده فاصله امامیه را از دیگر فرق شیعی حفظ و  اصلیگذار بنیان
 .نمایان کند
قرن پس از روزگار طوسی رویکرد عالمان امامی به منابع زیدی تغییر کرد. شیخ  یک

کند ( چندین استاد زیدی داشت و چند زیدی معاصرش را معرفی میه585 )د.منتجب الدین 
رسد او نظر میهکند. باند. شیخ روایاتی را نیز با اسناد زیدی گزارش میکه از باور زیدی باز گشته

                                                 
 .3/86بغدادی، . 48
  .2/123طوسی، . 42
 .383طوسی، . 83
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یکی  ،( نیز از اهالی مازندرانه588 )د.خود صدوق گام نهاده است. ابن شهر آشوب در راه نیای 
تا روزگار ابن شهر آشوب هنوز عالمان و منابع زیدی را  کهبود  ،های زیدیهترین سرزمیناز اصلی

 81توجیه کرد.را روایات زیدی در کتاب وی  توان علت رخنهمی از این رو،حفظ کرده بود. 
تم نویسندگان و محدثان امامی تنها به تکرار و گردآوری احادیث و منابع هش هپس از سد

پیشین پرداختند و هیچ تألیف یا منبع جدیدی به منابع حدیثی امامی راه نیافت تا روایات زیدی 
ها هم از آن جمله باشد. با این همه باید گفت تأثیر راویان زیدی بر حدیث امامیه در این برهه

که بیشترین تأثیر در سده دوم گذاشته شد که هنوز بین امامیه و زیدیه مرز چندانی نبوده است؛ بل
ایجاد نشده بود و از این رو محدثان و مشایخ نخستین، روایاتی را که راویان از امامان آنها نقل 

ع پذیرفتند. بنابراین حدیث زیدیه در ابتدا به امامیه نزدیک بود؛ اما پس از آن منابکردند، میمی
که در سده پنجم به حداکثر فاصله از یکدیگر این دو مذهب شیعه از یکدیگر دور شدند تا این

هایی مثل سده ششم و هفتم اندکی به هم نزدیک شدند و سپس باز رسیدند. پس از آن در دوره
 فاصله گرفتند. 

 
 حوزۀ تأثیرگذاری

اند، مانند تاریخ ع امامی راه یافتهروایات راویان زیدی در موضوعات و قلمروهای متفاوتی به مناب
قیام زید، برخی اعتقادات مشترک زیدیه و امامیه، روایات فقهی، برخی تفاسیر امامی، روایات 

ای که ترین حوزهرسد مهمبه نظر می اما ؛اخالقی و نیز منابع رجالی امامی از این روایات متأثرند
 .باشددارد، فقه امامیه از روایات زیدی تأثیر پذیرفته و نیاز به توجه 

 به سبب نزدیکی بیشتر با اهل سنتاما ند، اهراویان زیدی اگر چه گروهی از شیعیان بود

                                                 
 .513فرجامی، . 81
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نیز امامیه  و نداهخود آورددر روایات  و تهمحدثان و فقهای آنان پذیرف اعتقادات و احکامی را از
ادق)ع( و نقل از این امام های این راویان را به سبب هم عصر بودنشان با امام صاخبار و کتاب

در  تقیه رعایتند. با این حال شماری از این اخبار به سبب ضعف راوی یا به دلیل اهبازگو کرد
اند. طوسی در شناسایی روایات برخاسته از شرایط تقیه کوشیده و تعارض و تقابل با اخبار امامیه
ای بیشتر قابل از این رو روایات تقیه؛ ههای خود قرار دادبررسی حهتوجه به مذهب راوی را سرلو

 مقابل، در 82اند. بیشتر این روایات در موضوع آداب دفن میت و قوانین ارث است.شناسایی
از جمله شمار بسیاری از اخبار شاذ  ،انددهماناند، پنهان تأویل و درخورروایاتی که شاذ  داللت

در انتخاب دو روایت  توانندمیفته و راویان زیدی در کنار اخبار شاذ راویان دیگر قرار گر
 83داشته باشند.متعارض نقش شاهد و مؤید 

آید که چگونه روایات شاذ راویان زیدی که گاهی طوسی آنها ها به خوبی بر میاز این نمونه
کند، در مواردی خود سبب را برای جمع با اخبار دیگر تأویل و تفسیر و مقید به حالت خاص می

ت در موضوعی خاص به اشوند. پس کثرت روایاللت برخی روایات امامی میبه تأویل رفتن د
تواند سبب حجیت داللت باشد؛ زیرا منابع روایی امامی انباشته از روایات راویان تنهایی نمی

ویژه در مواردی که با هطحی، واقفی و اهل سنت است و بازبینی و جدا کردن آنها، بزیدی، ف  
گیرند، ضروری است. ق دارند و مقابل روایات کم شمار امامیه قرار میخوانی و توافیکدیگر هم

یابی مذهبی و اعتقادی راویان اخبار و بینی و بررسی این روایات ریشهدرست بازهای یکی از راه
های مختلف شیعی در منابع روایی امامی اخبار گروهموجب ورود هایی است که توجه به جریان

                                                 
 .3/142 . طوسی،82
 .4/318، همو. 83
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 84است. شده
قده که شخصیت توان به بررسی ابن ع  از تأثیر زیدیه بر دانش رجال امامیه میبرای اطالع 

قده در برجسته و متبحری در این علم و بسیار نزدیک به محافل امامی بوده، بسنده کرد. ابن ع  
نگاری امامی و نیز تأثیر بر توثیق و تضعیف های شیعیان کوفه به منابع فهرستانتقال کتاب

 و 85(ه122 )د. امامیه اثر گذاشته که دو تن ازین مفسران یعنی ابوالجارودراویان در رجال 
ها و رسد حجیت دادن به توثیقاند. به نظر میبه قطع زیدی 86(ه132 )د. حصین بن مخارق

های رجالی غیر امامی نزد رجال شناسان متقدم رایج بوده که برخالف مبانی رجالی تضعیف
 معاصران است.

 
 قدهابن ع   علمای امامیه و

اندرکاران دانش و رجال و حدیث قده، در مجموع، مورد تأیید و تکریم دانشمندان و دستابن ع  
 )د.  نعمانی 84«.دانندارزش آثار وی را به اندازه تألیفات دیگر دانشمندان شیعه می»و  شیعه است

این مرد از »د: نویسمی (ه332 )د.، در اشاره به ابن عقده کتاب الغیبةدر اوائل  نیز (ه310
گاهی او به حدیث و رجال  که از وی نقل شده و به ما رسیده _کسانی است که در وثاقت و آ

 88.«ای وارد کردنتوان خدشه _است
های اصحاب ما را روایت تمام کتاب :نویسددرباره ابن عقده می (ه463 )د.شیخ طوسی 

                                                 
 .442-443فرجامی،. 84
 .131؛ طوسی، 143نجاشی، . 85
 .111طوسی، . 86
 .1/253معی از نویسندگان، ج. 84
 .1/633شوشتری، . 88
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را ذکر  _های حدیثی آناناصل_لشان تألیف نموده و اصو _در قالب مصّنفاتی_کرده و برای آنان 
 85.کرده است؛ او از حافظان بود

در وثاقت، بزرگی قدر و  _ابن عقده_شأن وی » :نویسدمی الفهرستهمو در کتاب 
 82.«عظمت حفظ، مشهورتر از آن است که محتاج ذکر باشد

اهل  این مرد در میان»نویسد: درباره او میهم رجالی نامدار شیعه  (ه453 )د. نجاشی
اند. حدیث، بزرگ قدر و مشهور به حفظ است و درباره عظمت و حفظ او حکایات، مختلف

و مشارکت وی با آنان و نیز منزلت عظیم و وثاقت و امانتش، از او  معاشرتاصحاب ما به سبب 
 23.«اندنام برده

ت محدثانی از فرق مختلف از زیدی و امامی و سنی از ابن عقده روایافزون بر اینها، 
در  21.اندوردهآ (ه448 )د. ذهبی و (ه463 )د. بغدادی اند. فهرستی از راویان وی را خطیبکرده

 )د. نظیر کلینی ،شونداند محدثان مشهوری دیده میعقده روایت کردهمیان افرادی که از ابن
ری(ه355 )د. ، ابن جعابی(ه368 )د. ، ابوغالب زراری(ه322 ب  ک  ع  ل ّ  د.) ، هارون بن موسی ت 
 ، ابوالحسن دارقطنی(ه356 )د. ، ابوالفرج اصفهانی(ه363 )د. ، ابن ابی زینب نعمانی(ه385

و ابو حفص بن  (ه365 )د. ، ابن عدی جرجانی(ه363 )د. ، ابوالقاسم طبرانی(ه385 )د.
ابن عقده، خود به عنوان یک رجالی بین امامیه مطرح بوده و به جرح و  22.(ه385 )د. شاهین

ی در بین امامیه مقبولیت عام داشته و بخش و 23شود.کتب رجالی ایشان اعتنا می تعدیل او در

                                                 
 .28. طوسی، 82
 .24 . نجاشی،23
 .22-5/12 . خطیب،21
 .5/4 . کلینی،22
 .45 . ابن داوود،23
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حدیث او به وفور در کتب اربعه وارد شده است.  24ای از اصول شیعه را روایت کرده است.عمده
کید داشته 24و نجاشی 26شیخ طوسی 25،از قدمای امامیه، نعمانی اند، ولی در بر وثوق وی تأ

تنها به جهت امامی نبودن، وی را در عداد  ظاهرا 22و ابن داوود حلی 28قرون بعد عالمه حلی
 اند.ضعفا آورده

  
 نتیجه 
گیری این دو علمی میان دو گرایش عمده شیعه، یعنی امامیه و زیدیه، از همان آغاز شکل روابط

بندی های مختلفی دستهگرایش وجود داشته است. گرچه در کوفه رجال شیعه در گرایش
های حاد میان زیدیه و امامیه، شاهد یک داد و ، اما در قرن دوم هجری با وجود نزاعشدندمی

دهد. پس از ویژه در حدیث شیعی خود را نشان میهم که بایدو فرقهستد علمی فرهنگی میان این 
ها میان شدن نزاع اهشکم کآغاز غیبت صغرا زمینه اجتماعی برای نزدیکی دو فرقه و یا دست

حساسیت امامیه نسبت به دعاوی امامت از سوی  چرا که در غیبت امام طبعا اد شد؛آنان ایج
هایی از ایران و بینیم که جدا از کوفه )عراق(، در بخشتر شد. در عین حال میرهبران زیدی کم

های جدلی و کالمی  برخاسته از تر در ری، به دلیل همسایگی زیدیه و امامیه، شیوهاز همه مهم
مسئله غیبت  ویژهکرد و بهتر بیشرا های نظری در باب امامت برای بحث مجالزلی منظر معت

                                                 
 .442 . طوسی،24
 .14 . نعمانی،25
  28طوسی، . 26
 .24نجاشی، . 24
 .233. عالمه حلی، 28
 .422. ابن داوود، 22
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عنوان نمونه عمده کوشش بهی زیدیه و امامیه با یکدیگر بود؛ هاامام عصر)ع(، نقطه عطف بحث
ه رازی که اینک به دست ما رسیده ب  متکّلم برجسته امامی، ابوجعفر محمد بن عبدالرحمان ابن ق  

به  ،همه ایناو با یکی از متفکران زیدی معاصر و همشهری او در ری است. با  است، چالش
چنین مسائل کالمی و دلیل قرابت فکری و مذهبی امامیه و زیدیه در مباحث امامت و هم

های معتزلی، اعتقادی )خاصه در باب توحید و عدل( و تأثیرپذیری هر دو گرایش از اندیشه
ویژه در عصر نزدیکی هیان امامیه و زیدیه در طول تاریخ، بروابط و داد و ستد فرهنگی م

در مجالس درس یکدیگر جغرافیایی پیروان این دو مذهب )در کوفه، بغداد، خراسان و ری( 
و علمای هر مذهب، از محصوالت فکری و کالمی و فقهی و حدیثی مذهب  شدندحاضر می

برخی  و ان زیدی به منابع امامی راه یافتهروایات راویبدین ترتیب،  اند.بردهمقابل، بهره می
اعتقادات مشترک زیدیه و امامیه، روایات فقهی، برخی تفاسیر امامی، روایات اخالقی و نیز منابع 

ای که از روایات زیدی ترین حوزهرسد مهمنظر می؛ اما بهرجالی امامی از این روایات متأثرند
 . باشدامامیه تأثیر پذیرفته و نیاز به توجه دارد، فقه 

 
 کتابشناسی

، بیروت، عطادرلقااعبد مصطفیو عطا در لقاامحمد عبد تحقیق، لمنتظما، علیلرحمنبناعبد، یزجو بنا
 .ه1412، العلمیهلكتب دارا

 .ه1325، علمیالامؤسسه ، دار صادر، بیروت، تهذيب التهذيبعلی، حمدبن، احجر بنا
 ش.9372حدث، تهران، موسسه انتشارات و چاپ، ، به کوشش جالل الدین مالرجالابن داوود حلی، 

 .ه1432، صنعا، دارالحکمة الیمانیة، البحر الزخارمرتضی، امام احمد بن یحیی،  ابن
 ه،یدری، نجف اشرف، منشورات المطبعه الحالعلماء معالم، ی، محمدبن علیشهرآشوب مازندران ابن

 ش.9380
 ش.1381 ر،یرضا تجدد، تهران، اساط، ترجمه محمدالفهرستم، محمد اسحاق، یند ابن
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 ش.9375، قم، مکتب اسالم، عیخ تشيدر تار یریسالهامی، داود، 
ر، تهران، مشكواد محمدجو تعلیقو  تصحیح، قلفرت و المقاالا، خلف بیاهللا اسعد بن عبد، قمی یشعرا

 ش.1361، هنگیفرو  علمیرت نتشاامركز 
، محقق حسن امین ترجمه کمال موسوی، تهران، )دايرة المعارف شیعه( أعیان الشیعهامین، محسن، 

 ش.1345کتابفروشی اسالمیه، 
 ش.1831جلد، تهران،  3، فرهنگ بزرگ سخنانوری، حسن، 

 ش.1383، تابستان، مجله علوم حديث، «زیدیه و منابع مکتوب امامیه»انصاری قمی، حسن، 
 ش.1342، ، سال چهارمکتاب ماه دين، «ابوالقاسم بستی و کتاب المراتب»، همو

مركز ان، تهرو مادلونگ،  اشمیتکه زابینه تحقیق، التفسیقو  التكفیرلة ادلبحث عن ا، حمدابنعیلسما، ابستی
  .ش1382، هینشگادانشر 

، ترجمه محمد جوتد مشکور، تهران، ق)تاريخ مذاهب اسالم(لفرق بین الفرا، لقاهربنطاهراعبدادی، بغد
 ش.1388اشراقی، 

بررسی تحلیلی تاریخ نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن »و  نعمت الله صفری فروشانی، توحیدی نیا، روح الله 
 ش.1324، 4، شماره تاريخ اسالم، «هپنجم 

 ش.1362، چاپ دوم، تهران، کتابفروشی اسالمی، دايرةالمعارف تشیعجمعی از نویسندگان، 
 ش.9317گ اسالمی، ، تهران، دفتر نشر فرهنتشیع در مسیر تاريخجعفری، سید حسن محمد، 

 ش.9389، مشهد، آستان قدس رضوی، خالصة االقوال فى معرفة الرجالحلی، حسن، 
 .ه1414، العلمیهلكتب ، دارابیروت، عطادر لقااعبد مصطفی تحقیق، اديخ بغدرتا، علیحمدبن، اخطیب

 .ه1413، روت، مؤسسه الرسالهیب االرنووط، بیق شعی، تحقر االعالم النبالءیس، محمدبناحمد، یذهب
 ش.1322 مرکز جهانی علوم اسالمی،بیروت، ، ىفرق و مذاهب کالم، علی، یگانیگلپا یربان

سايت تخصصى  ،«روابط زیدیه و امامیه با تکیه بر کتاب المحیط باصول االمامة»رحمتی، محمدکاظم، 
 .ش1386، بهمن 8 ،تاريخ ايران و اسالم

 .ه1413شارات اسالمی، ، قم، دفتر انتقاموس الرجالشوشتری، محمدتقی، 
، ترجمه مصطفی توضیح الملل )ترجمه کتاب الملل و النحل(، شهرستانی، ابوالفتح محمدبن عبدالکریم
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 ش.1358، تهران، اقبال، سیدمحمدرضا جاللی نائینی  ،خالقداد هاشمی
 ، قم.، به کوشش علی اکبر اقبالی، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیةالخصالصدوق، محمد بن علی، 

 .ه1435می، سالامؤسسه نشر، قم، یركبر غفااعلی  تحقیق، لنعمهم اتماو لدين ل اكما، همو
فرهنگی زیدیه و امامیه در عصر  -تعامالت فکری»صفری فروشانی، نعمت الله و روح الله توحیدی، 

 ش.1323، 48-12، 2، شماره تاريخ و تمدن اسالمى، «صادقین)ع(
 ش.1321، 53، شماره تاريخ اسالم، «هیدیرضا)ع( با ز تعامل امام»، زهرا بختیاریو  همو

سالمیه، ، تحقیق سید حسن خراسانی، چاپ چهارم، قم، دارالکتب االاالستبصار، محمدبن حسنطوسی، 
 ش.1363

 ش.1364، میهالسالالكتب ن، تهران، داراخرسا سید تحقیق، مالحكاا تهذيب، همو
 .ه1434، االبیتمؤسسه ، قم، ییجار یمهد تحقیق، للرجاامعرفة  اختیار، همو
 . ه1415، تحقیق جواد قّیومی اصفهانی، قم، مؤسسة النشر اإلسالمی، رجال الطوسى، همو
 .ه1423 ، قم، مکتبة المحقق الطباطبایی،اصولهمفهرست کتب الشیعة و  ،همو
 .ه1414 ،لفقاهها نشر، قم، قیومیاد جو تحقیق، فهرست، همو

، مکتبه مدبولی، ة، قاهرالحیاة السیاسیة و الفكرية للزيدية فى المشرق االسالمىعمرجی، احمد شوقی، 
 .ه1423

 ش.1388، 53، شمارهعلوم حديث، «های غیبت امام عصر)عج( در روایاتمایهبن»علی، مهدی، غالم
 ش.1385فارس نیوز،  ،ىعیشبرد کالم شیه و نقش آن در پیه و اماميديتعامالت زغالمی، فتاح، 

 .ه1322، نیبارمطبعه ، غالبابىسالة رتكملة  ، سین بن عبداللهح، یغضائر
  .ش1324، قم، دارالحدیث، زيديه و حديث امامیهفرجامی، اعظم، 

، ترجمه سید جواد مصطفوی، قم، کتابفروشی علمیه اسالمیه، االصول فى الكافىب، کلینی، محمدبن یعقو
 ش.9311

 . ه1434ه، ی، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب االسالمالكافىکلینی، محمد، 
 .م1265، برلین، امام قاسم بن ابراهیم و اعتقادات زيديهویلفرد،  مادلونگ،

 ه.1423ر، مكتبه بد، صنعاری، لمحطوتضی امر، تحقیق يهردلواق ئالحدا، حمدمحلی، حمید بن ا
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