Journal of Historical Researches, Vol 12, Issue 2, No. 46, Summer 2020

Investigating and analyzing the components of legitimacy of Hassan bin Zayd
Alavi's government (250-270 AH/ 865-884)
Arman Forouhi�
Mohammad Ali Chelongar��
Asghar Montazer Al-Ghaem���

1. Abstract
Legitimacy is one of the basic foundations of governments in their relations with the
people. Governments, depending on their spatiotemporal requirements and intragovernmental characteristics, use various components to gain legitimacy through which they
can implement the desired policies in connection with their political domination. The Alavid
rule of Tabarestan (ruled: 232-234 AH/ 865-929) was formed in the region of Tabarestan, far
from the center of the caliphate, symmetrically with the second Abbasid era (847-946).
Hassan bin Zayd Alavi, the first claimant of the Zaydi ruler, made the religious legitimacy of
his government in divergence with the Abbasid caliphate the headline of his policies in the
face of the majority of the governments of this period, which based their legitimacy on the
Abbasid caliphate due to the strength of the foundations. Thus, in this period we witness long
and wearing conflicts between Hassan bin Zayd Alavi and agents of the Abbasid Caliph. This
study tried to answer the question: what components did Hassan bin Zayd Alavi use to gain
legitimacy for his government? The findings of the study indicate that Hassan bin Zayd Alavi
was able to gather the people of Tabarestan around him in the form of ‘Imam Zaydi’, due to
its inherent characteristics, and then strengthen the legitimacy of his government by pursuing
an anti-caliphate policy. At the same time, he pursued efficiency and attention to the public
interests of society to satisfy the public.
2. Introduction
The Alavids, who were in power until the martyrdom of Imam Hussein (AS), considered
themselves entitled to the government after that, and did not spare any effort achieving it.
Numerous Alavid uprisings during the Umayyad period, and later, during the Abbasid
caliphate, such as the uprisings of Mukhtar Saghafi, Zayd ibn Ali (AS), Abdullah ibn
Mu'awiyah, Muhammad Nafs Zakia, etc., were only some of their efforts towards the
realization of their right. With the passage of time and the consolidation of the power of the
caliphate, the caliphs, who were at the height of their power, ousted all the forces claiming
power, including the Alavids. The second Abbasid era (847-946) was symmetrical with the
formation of the Alavid government of Tabarestan (865-929). In this period, the Abbasid
caliphs did not have the authority of the first era, and power was not concentrated in their
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hands, so we witness the rise of the opposing forces in different parts of the Islamic world.
The second Abbasid era can be called the beginning of the independence movements to
disintegrate the caliphate. Due to its vast territory, the Abbasid Caliphate was susceptible to
independence movements in the east and west of the Islamic world. During the reign of
Abbasid caliph, Hadi (784-785), the Alavid movement under the leadership of Hussein ibn
Ali, known as Sahib Fakh was crushed (Mas'udi, 1987, 3/328-327) Idris ibn Abdullah and
Yahya ibn Abdullah were two Alavid elders who survived this incident. Idris went to Africa
and formed the basis of the Idrisian rule in that region. Yahya also chose Tabarestan and
collected some followers for himself there. (Baladhuri, 1997, 3/355) The Alavids gained
power in Tabarestan due to the presence of Yahya ibn Abdullah and the distance of the region
from the center of the caliphate, and the ground was prepared for the formation of their
government. Accordingly, the present study, while expressing the legitimacy of the
government in Zaydi thought, which has played a key role in legitimizing the government of
the great dā'ei, addressed other aspects of the legitimacy of his government such as
divergence from the Abbasid caliphate and efficiency and attention to the public interest.
3. Material & Methods
The present article aimed to analyze the legitimization efforts of Hassan bin Zayd Alavi in
the Alavids rule of Tabarestan, with a descriptive-analytical approach and based on library
studies.
4. Discussion of Results & Conclusions
Among these early Islamic governments, the Alavids of Tabarestan continued their opposition
to the Abbasid Caliphate from the beginning to the end of their rule and sought their legitimacy
outside the legitimacy of the Abbasid Caliphate. For this reason, the Alavid government of
Tabarestan, among its contemporary governments, was considered one of the divergent
governments of the Abbasid caliphate, which lacked the official banner of governance from the
caliph. Hassan ibn Zayd Alavi, as the founder of the Alavid government of Tabarestan, from the
very beginning set the goal of his government against the rule of the Abbasid rulers in Iran, such
as Taherian and repelling the oppressive ruler, and established the nature of his government in
opposition to the caliphate. Dependence on the family of the Prophet (PBUH) and the spiritual
influence that existed among the Alavids was reliable support that made Hassan ibn Zayd without
the need to gain legitimacy from the Abbasid caliphs.
The arrival of Hassan bin Zayd in the region caused his government to enjoy the support of
the people in the region, which helped a lot in gaining legitimacy, and this support continued
until the end of the government. Hassan ibn Zayd was considered one of the most popular
rulers in the eyes of the people, and from this point of view, he was able to carry out his
policies with the support of the people. Hassan bin Zayd's government was in fewer direct
conflicts with the Abbasid caliphate due to its distance from the Abbasid capital, distance,
territorial limitation, and coincidence with internal conflicts.
As we do not see the conflict and the direct presence of the caliph in the region of
Tabarestan. For this reason, the Abbasid Caliph tried to use the subrogation forces or his
supporters to confront the Alavids of Tabarestan. The sending of Musa ibn Bagha and Mufleh
by Mu'taz and Motamed and Amal Taheri to suppress Tabarestan are examples of this. In the
meantime, the rulers of Taheri, Samani, and Saffari took full advantage of the conflict
between the Alavid rule of Tabarestan and the Abbasid caliphate. They used the repressive
position of the Alavids to be close to and serve the caliph and to strengthen the foundations of
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their government, and the Abbasid caliphs also welcomed this situation.
Hassan bin Zayd was also successful in terms of efficiency and securing the public interest.
He was known for his forgiveness and charity and was very strict about establishing security.
Hassan bin Zayd also paid attention to the people's opinions about the election of the rulers of
the regions and made the appointment of well-known people the top priority of his choices.
He also took valuable measures in the field of public satisfaction and efficiency due to the
limited territory. The endowment of settlements, the construction of gardens, baths, shops,
schools, mosques, and bridges were among his important actions in gaining the legitimacy of
the government.
In terms of efficiency, Hassan bin Zayd, while emphasizing charity and the construction of
public buildings to attract the attention of the people, has paid attention to establishing
security and selecting qualified people for government positions. These actions led to people's
sympathy and sympathy with his government and led to his legitimacy and the continuation of
his political rule. In general, his approach to gaining legitimacy, while emphasizing the
principle of Imam Zaidi's Imamate, based on divergence from the Abbasid caliphate and
efficiency, was considered and followed by his successors as a model of government.
5. Keywords
Legitimacy, Tabarestan, Alavids, Hassan bin Zayd, Abbasid Caliphate.
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چکیده
در مناسبات حکومتها با مردم ،مشررع یت از بنیرانهرای اساسری اسرت .حکومرتهرا برا توجر بر مقتضریات
مکانیزمانی ع عیژگیهای درعن حاکمیتی خود ،برای کسب مشرع یت ،از مؤلف های مختلف استفاده میکنند .هرد
حکومتها در استفاده از این مؤلف ها این است ک در پیوستگی با سلﻄﮥ سیاسی خود ،سیاستهای مردنرر را ا مرا
کننررد .حکومررت لویرران طبرسررتان (حکررر 052تررا613ق535/تررا909م) هرر زمرران بررا
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حسنبنزید لوی ،نخستین دا ی ک بر زیدیان حکومت کررد ،عجر مشررع یت مر هبی حکومرت خرود را در
عاگرایی با خالفت باسی قرار داد ع این سرلوحﮥ سیاستهای اع شد .در عاقع ،بیشترِ حکومتهرای ایرن دعره بررای
استحکام پای های حکومت ،مبرانی مشررع یت خرود را مترر ر از خالفرت باسری پری مریگرفتنرد ع در ایرن میران،
حسنبنزید رعشی متفاعت در پیش گرفت؛ از این رع ،در این مقﻄع تاریخی کشمکشهای فرسایشی ع طوالنی برین
حسنبنزید لوی ع ُما خلیف

باسی شکل گرفت.
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مشرع یتیابی حسنبنزید لوی در حکومت لویان طبرستان است .پژعهش حاضر میکوشد ب این پرسش پاسر دهرد
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بررسی کردهاند؛ اما با توج ب موضوع اصرلی مقالر ،

شررکلگیررری حکومررت لویرران طبرسررتان (حکررر

این بررسی جزء هد های مقالر نیسرت؛ همچنرین در

052تا613ق535/تا909م) ه زمان بود .در ایرن دعره،

بخررش اصررلی مقالرر  ،نویسررندگان وامررل اقترردار ع

ر نخست خالفت را نداشتند

مشرع یت حکومت لویان را با ه ع در کنار یکدیگر

ع قرردرت در دسررت ننهررا متمرکررز نبررود؛ از ای رن رع،

نعرده کرر درنهایررت ،خواننررده را در تعیررین م ررادیق

نیرعهای معارض با ننها در نقاط مختلف جهان اسالم

مشرع یت این حکومت دچار ابهرام کرردهانرد .ضرعف

ر دعم باسری را بایرد نغراز دعرﮤ

دیگررر مقال ر اسررتنادنکردن ب ر منررابع متقرردم همچررون

خلفای باسی اقتدار

قدرت گرفتند.

حرکتهای استقال جویی ،در راستای تجزیﮥ خالفت
نامید .خالفرت باسری بر

لرت گسرتردگی قلمررع

مکانی ،مستعد شکلگیری حرکتهای استقال طلبانر
در شرق ع غرب جهان اسالم بود.
در زمان هادی ،خلیفر

الم ابیح حسنی ،الحدائقالوردی فی مناقب ائم الزیدیر
مُحِلِِّی ع اخبار ائمﮥال یدیر فری طبرسرتان ع دیلمران ع
جریالن بر کوشرش مادلونر

(Wilferd Ferdinand

) Madelungاسررت کرر دربررارﮤ موضرروع ،اطال ررات

باسری (139ع182ق853/

ارزنده ای دارد .گستردگی موضوع نیرز بر نویسرندگان

ع859م) ،حرکت لویان ب رهبرری حسرینبرن لری،

کمتر اجازه داده است ک مبرانی مشررع یت حکومرت

معرع

بر صراحبفر  ،سررکوب شرد (مسرعودی،

608/6 1329ع .)605ادریررسبررن بدالل

حسنبنزید را ب صورت مستقل بررسی کنند.

ع یحیرری

جاناحمدی ع رمضانی ( )1693در مقالﮥ «تحلیلری

بن بدالل دع تن از بزرگان لروی بودنرد کر از ایرن

جامعر شرناختی از دعگرانگی رفترار سیاسریفرهنگرری

عاقع جان سال ب در بردند .ادریس ب نفریقی رفرت

حاکمان شیعی تبرستان؛ مﻄالع موردی حسنبرنزیرد

ع در نن منﻄق ر  ،زمین ر هررای شررکلگی رری حکومررت

ع حسنبرن لری لروی» در ترالشانرد تضراد رفترار

ادریسیان را فراه کرد .یحیی نیز طبرستان را برگزیرد

سیاسیاجتما ی حسنبنزید ع ناصر کبیر اطررعش را

بررسی ع تحلیل مؤلف های مشرع یتیابی حکومت حسنبن زید لوی /محمد لی چلونگر ع همکاران 55/

با قاید م هبی ننها بیان کننرد .در مقالر  ،نویسرندگان

مشرع یت ب

لت تکلیفری کر بررای تبعیرت برر

بیشتر با نگاه نقادان  ،ملکررد ایرن دع شخ ریت حراک

مردم تحمیل میکنرد ع انگیرزههرایی کر در راسرتای

زیدی را در ارتباط با رقبا ع تودﮤ مردم ارزیابی کرده ع ب

اطا ت ننها ایجاد میکند ،زمینﮥ تبیین اطا ت را فراه

جنب های مشرع یتیابی حکومت حسنبرنزیرد توجر

م ریکنررد (بیتهررام)36 1692 ،؛ همچن رین مشرررع یت

نکردهاند .معلمی ( )1696نیز همین مسئل را بر صرورت

تضمینکنندﮤ توانایی نرام سیاسری در ایجراد ع حفر

اخت اصی در ارتباط با حسنبنزید در مقرالﮥ «حکومرت

ایررن قیررده اسررت کرر نهادهررای سیاسرری موجررود،

دا رری کبیررر در طبرسررتان ع دعگررانگی در برخررورد بررا

مناسبترین نهادها برای جامع انرد (عینسرنت1659 ،

مخالفان» پی گرفت است .نویسنده معتقد است رعیارعیی

38ع .)35با عجود این ،ر ایا ب طرور سرنتی معتقدنرد

حسنبنزید با مخالفران سیاسری ع اجتمرا ی ع مر هبی

قدرت حاک هایی ک حکمران ا مرا مریکنرد ،حرق

خررود ،از فضررای سیاس ری ع حکررومتی متررر ر بررود ع در

مشرعع اعست؛ علی این ا ما قدرت بردعن در نررر

راستای قایرد مر هبی نبرود .بر هرر نحرو ،مقالر هرای

گرفتن راهکار برای تبیرین ع بر حرق برودن نن نتیجﮥ

ذکرشده بیشتر با نگاه سلبی حکومرت حسرنبرنزیرد را

مﻄلوب ندارد (عبر 1698 ،الف.)320/

بررسی کرده ع تالشهای اع را برای مشررع یتبخشری
ب حکومت لویان طبرستان نادیده گرفت اند.
بررر ایررن اسررا  ،پررژعهش حاضررر ضررمن بیرران
مشررررع یت حکومرررت در تفکرررر زیدیررر کررر در

حکومتها قدرت خود را از رضایت فرمانبران بر
دست مینعرند ع همین رضایت یا مقبولیرت مردمری
تنها منبع مشرع یت است .ب بیان دیگر ،مرردم یگانر
منبع مشرع یت حکومتاند ع خواست ننها تنها معیار
منح ررب فررد

مشرع یتیابی حکومرت دا ری کبیرر نقرش اساسری

تعیینکننده است ع رضایت ننها هد

داشت است ،سایر جنب هرای مشررع یت حکومرت اع

حاکمرران اسررت (متق ری .)632 1696 ،اینجاسررت ک ر

همچرون عاگرایری از خالفرت باسری ع کارنمرردی ع

بحث کارنمدی ) (Efficiencyحکومت ع مشرع یت

توج ب منافع ام را عاکاعی خواهد کرد.

ع رضایت مردم ،در ردیف برا یکردیگر خرود را مهر
جلوه میدهند .بر این اسا  ،کارنمدی برارت اسرت

مفهومشناسی مشروعیت

از تحقق ینی یا توان سیسرت در تحقرق کارکردهرای

در مباحث جامع شناسی سیاسی مفهروم مشررع یت

اساسی هر حکومرت بر گونر ای کر بیشرتر مرردم ع

) (Legitimacyازجملرر مفرراهی پرکرراربرد اسررت .در

گرعههای قدرتمند درعن نرام نن را ب رعشنی مشاهده

اصررﻄالح سیاس ری ،پ ر یرش ی را فرمررانبررری نگاهان ر ع

کنند .برخال

مشرع یت ک مقول ای ارزشری اسرت،

داعطلبررانﮥ مررردم از نرررام سیاسرری ع قرردرت حرراک را

کارنمدی ماهیت ابزاری دارد (لیپست .)12 1683 ،برا

مشررررع یت مررریگوینرررد (ابوالحمرررد.)033 1650 ،

تلفیق مشررع یت ع کارنمردی ،اقتردار هرر حکومرت

پژعهشرررگران تعریررفهرررای گونررراگونی 1بررررای عاژﮤ

شکل میگیرد.

«مشرع یت» ارائ کردهاند؛ اما بیشرتر ننهرا بر نرو ی ،بر

دع اصﻄالح مشرع یت ع مشرع یتیابی با یکدیگر

توجی قلی اطا ت مردم از زمامداران ع ا مرا قردرت

تفاعت دارند .مشرع یتیابی یعنی فراینردی کر در نن

زمامداران بر مردم بازمیگردند (کواکبیان.)9 1685 ،

حکومت برای ایجراد ع گسرترش مقبولیرت اجتمرا ی،
تثبیررت موقعیررت سیاسرری خررود ع همچنررین افررزایش
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رضایت مردم تالش میکند (حجاریان .)52 1686 ،در
مؤلف های کسب مشرع یت در ایران ،بر

لرت بافرت

زیرشاخ های متعدد نن متفراعت اسرت؛ علری اسرا
اندیشﮥ سیاسی زیدی بر دع مسئل نرارت دارد تفسیر

م هبی ،قﻄع نررر از نروع گررایش مر هبی ع پایبنردی

ننهررا از حکومررت خلفررای راشرردین ،بر عیرژه خلیفر

ع بنیاد مشرع یت دعلرتهرا را

نخست ع دعم ع دیگری امامت زیدی (قادری1655 ،

تشکیل میداده اسرت (شرجا ی زنرد .)191 1685 ،در

 .)50در اینجا بحث مشرع یت امام ع حکومرت ننهرا

این میان ،حکومت لویان طبرستان نیز بر شریوههرای

حائز اهمیت است ک زمین ساز حکومتهای مختلرف

گوناگون ،بر جنب هرای دینری مشررع یت خرود ترکیرد

در سﻄح جهان اسالم نیرز مریشرود .زیدیر در زمینﮥ

کرده است .حا بررسی دادههرای تراریخی مررتب برا

تفسرریر حکومررت خلفررای راشرردین نرررریﮥ «امامررت

مفاهی مشررع یت ،مشررع یت دینری ع کارنمردی در

مفضو » را مﻄررح مریکنرد .زیدیر خلفرای پریش از

حاک عقت ،دین اسا

دعرﮤ حسنبنزید هد

پژعهش حاضر است.

حضرت لی(ع) را میپ یرد .زیدی امامت ابروبکر را
بر حق میدانست ع از این نرر ،نزد اهل سنت بهترین
دستﮥ شیع است (نوبختی.)58 1323 ،

مشروعیت حکومت در تفکر زیدیه
زیدی از فرق های شیع است ک در ابتردای سرده

زیدی معتقدنرد خلفرا در مقرام ع منزلرت همپرای

دعم قم رری/نه ر م ریالدی شررکل گرفررت .ایررن فرق ر

حضرت لی(ع) نبودند؛ اما نسبت ننهرا بر حضررت

طرفداران زید ،پسر امامسجاد(ع) ،بودند ک پرس از قیرام

لی(ع) همانند نسبت مفضرو بر افضرل برود ع در

اطرا اع گرد نمدند .ننها زیدبن لی(ع) را در حک امرام

مرروقعیتی ک ر امکرران حکومررت افضررل عجررود نرردارد،

برگزیدند ع پس از اینک یوسفبن مرر قفری ،کرارگزار

حکومت مفضو بالمرانع اسرت (اشرعری95 1909 ،؛

هشامبن بدالملک اموی (125تا105ق803/تا836م) ،زید

قادری .)50 1655 ،زیدی براسا

این نرری  ،درصردد

را ب شهادت رساند ،سیره ع سرنت اع را پیررعانش ادامر

برنمد نراء میان شیعیان ع اهرل سرنت را جمرع کنرد ع

دادند (ابنطقﻄقی1318 ،ق 161ع .)160نهضت زیرد برر

شکا

پایﮥ مل ب قرنن ع سنت رسو خدا(ص) شکل گرفت

برراعجود شررخص افضررل ،تضررمینکننرردﮤ م ررلحت

ع هررد نن بررارت بررود از لررزعم مقاعمررت در برابررر

مسلمانان بود ع برعز هرجعمرج ناشی از نبود قدرت را

ستمگران؛ یاری مستضعفان ع بازگرداندن حقوق غ رب

مانع میشد ع نتش فتن ع فساد را خاموش میکررد .بر

شدﮤ ننها؛ جلروگیری از هردررفتن بیرتالمرا ع تقسری

نرر میرسد این دیدگاه زیدیر در عاقرع دنبرالﮥ همران

ادالنﮥ نن میران همگران؛ دفراع از حرری اهرلبیرت(ع)

کوششی بود ک مر هب ا ترزا در پریش گرفتر برود؛
همچن رین تالش ری بررود در راسررتای جلررب حمای رت ع

(شامی.)93 1638 ،
قیام زیدبن لی(ع) تنها ب زمانﮥ اع محدعد نشرد ع
هواداران اع بیش از چهارده قیام را در

ایجادشده را بپوشاند .پ یرش حکومت مفضو

رر امروی ع

باسررری ترتیرررب دادنرررد .قیرررامهرررایی همچرررون
بداللِّر بررنمعاعیر  ،نفررس زکیر  ،ابررراهی بررن بداللِّر
باخمری ،یحییبن بداللِّ مثنی ،ابنطباطبا ع. ...
دیدگاههای زیدی در مسائل مختلف ،در فرق ها ع

همراهی لما ع دانشمندانی ک با حساسیت ب خالفت
خلفای راشدین مینگریستند (علوی.)065 1652 ،
زیدی معتقدنرد هررکس از ن محمرد مرردم را بر
طا ت الهی فراخواند ،امام امت است ع اطا رت از اع
نیز عاجب است .ننهرا امامران را ماننرد بقیﮥ انسرانهرا
میدانند؛ اما معتقدنرد پرس از رسرو اهلل(ص) ،ایشران
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برترین نفریدگاناند (ابوزهره .)185 1696 ،حضررت

نماید» (کلینی.)658/1 1651 ،

لی(ع) مردم را ب امامرت خرود فراخوانرد ع پرس از

منابع مختلف ،دربرارﮤ عیژگریهرای امرام از منررر

ایشان ،امامحسن(ع) ع امامحسین(ع) امرام بودنرد .در

زیدی سخن گفت اند .در ابتدای عیژگیهای امام زیدی

دیدگاه زیدیر  ،پرس از ایشران هررکس از نسرل امرام

زیبایی ،تناسب اندام ،بی یببودن ،سالمتی حروا

ع

حسن(ع) ع امامحسین(ع) باشد ع د وت ع قیام خرود

ا ضای بدن ع نیز بالغ ع اقلبودن بیران شرده اسرت

را نشکار کند ،مشرعع اسرت ع اطا رت از اع عاجرب

(شررامی058 1638 ،؛ صررابری .)53/0 1692 ،از نرررر

میشود .چنین کسی اجازه دارد ب پا خیرزد ع اد رای

زیدی  ،امام باید از اعالد فاطم زهرا( ) باشد کر در

امامت کند ع مردم را ب سوی خود فراخواند .برخی از

ذریﮥ امررامحسررن(ع) ع امررامحس رین(ع) فرق ری نرردارد

فرق های زیدی معتقدند پیرعی از این فرد بر خانردان

(بغرررردادی31 1329 ،؛ شهرسررررتانی180/1 1995 ،؛

خودش ع جمیع مسرلمانان عاجرب اسرت ع هررکس

اشعری .)38 1909 ،ترکید زید بر نسب فراطمی امرام،

باعجود توانایی ،در ایرن براره کوتراهی کنرد ،کرافر ع

عفاداری اع را ب کاریزمام هبی نشان میدهد.

مشرک است (ابوحات رازی.)131 1692 ،

در کنار نسرب فراطمی امرام زیردی ،منرابع سرایر

این دیدگاه خراص زیدیر از جنبر هرای مختلرف

عیژگیهای امام را نیز بیان کردهاند .از نرر زیدی  ،ائمر

درخور تحلیل است زیدی با پ یرش اصل «لزعم قیام

جانشین انبیا هستند؛ اما ضرعرتی عجود ندارد کر ائمر

از سوی امام» ،از یک سو ب امامت دنیایی قائلاند کر

صفات انبیا را داشت باشند .دست مردم در گزینش امرام

فق ب معنای رهبری نرام اسالمی ع ب دست گررفتن

ب نحوی باز است .ننها انتخراب امرام را بررای اجررای

قدرت سیاسی در راستای احیای فریض امرب معررع

حدعد ع جهاد ضرعری میدانند ،ن برای هدایت افرراد

ع نهیازمنکر است (فرمانیران)193 1653 ،؛ از سروی

جامع ع سوقدادن ننها ب سوی خردا (سرلﻄانی1658 ،

دیگر زیدی با پ یرش این اصرل ع برا نفری تقیر  ،راه

 .)122از این نرر عیژگی مه امام زیدی ،یعنری انجرام

خررود را از امامیرر جرردا کردنررد ع از لحرراا انجررام

قیام بالسیف ،مﻄرح میشود .از نرر ننها امامت را بررای

رر باسری ،جرای خروارج

شخص معینی در نرر نمیگیرند ع هررکس از فرزنردان

دعران اموی را پر کردند .زیدی د وی امامت کسی را

حضرت لی(ع) از هر بﻄن ع شرکمی خررعج ع قیرام

ک در خان مینشست ع پردهنشین بود ،نمیپ یرفتنرد

کند ،امام اسرت ع بایرد اع را همراهری کررد (نروبختی،

ع پیرعی از اع را رعا نمیدانستند ع این مسرئل  ،انکرار

58 1323؛ ابنرست .)019 1590 ،

شورشهای متعدد در

امامت امامسجاد(ع) ع امرامبراقر(ع) را در پری داشرت
(صابری.)58/0 1692 ،

زیدی قیام لی فرمانرعای سرتمگر را برا شمشریر
رعا میدانند ک باید ننها را از میان برداشت ع سرت را

زمانیک از زیدبن لری(ع) از شررط گوشر نشرین

نابود کرد ع حق را ب جرای خرود نشراند ع نبایرد برر

نبودن رهبر در م هب زیدی پرسیدند ،پاسر داد «در

امامررت فرراجر اقترردا کرررد (اشررعری33 1909 ،ع35؛

م هب ما امام کسی نیسرت کر در خانر اش سراکت

مرجی133 1302 ،تا .)180مشررع یت امرام زیردی

نشیند ع از جهاد با دشرمن امتنراع عرزد؛ بلکر کسری

در عاقع ب افعا سیاسینرامی اع عابست است .در پی

است ک ب عظیف خود مل کرده ع در راه خدا جهاد

نن ،امام زیردی در جسرتعجروی برپرایی حکومرت

نماید ع از حقوق مردم ع حرری احکرام اسرالم دفراع

ادالن ر بررا در اختی رار گرررفتن قرردرت اسررت ع ای رن
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حکومت با د روت بر امرام ع قیرام برا شمشریر برپرا

قرار دادند .در این اعضاع ،از یک سو خلفرای باسری

میشود .امام زیدی از لحاا لمی ع ا تقادی نیز بایرد

بیشتر درگیر تحوالت داخلی بودند ع کمترر بر منراطق

از شخ یتهای برجستﮥ زمانﮥ خرود باشرد .در تفکرر

دعردست ،همچون طبرستان ،توج میکردند؛ از سروی

زیدی  ،امام باید دانا ،پرهیزگار ،باتقوا ،دانشمند ،رال ،

دیگر نیز در مل ،تضاد خالفت باسری برا حکومرت

پارسا ع فاضرل باشرد (بغردادی31 1329 ،؛ اشرعری،

لویان طبرستان ب صورت مسرتقی نبرود ع بلکر ایرن

مت از عیژگیهای امام زیدی نیست.

کنش متقابل را حُکِّام من روب بر خالفرت ،همچرون

.)38 1909

رصررراص ،از دانشرررمندان زیدیر ر در قررررن هفرررت

امیران طاهری ع سرامانی ،انجرام مریدادنرد .حکومرت

قمری/چهارده میالدی ،ا ل بودن ع نگراهی از امرور

لویان طبرستان نخستین حکرومتی برود کر در شررق

مررردم در دیررن ع دنیررا ،صرراحبنرررر ع مرردیربودن،

اسالمی ،ب دعر از تریید خلفرای باسری تشرکیل شرد.

شهرهبودن در دین ،شجا ت ع قدرت تدبیر امور مردم

خلفای باسی نیرز ریشﮥ دههرا قیرام لویران در م رر،

را ازجمل عیژگیها ع صالحیتهای الزم بررای امرام

ررراق ،حجرراز ع ایررران را در طبرسررتان م ریدانسررتند.

زیدی دانست است (رصراص .)58 1303 ،براسرا

شکلگیری حکومت لویان طبرستان کر بررای بغرداد

عیژگیهای ذکرشده ،حسنبنزید در جایگراه رهبرر ع

کمترین رسمیتی قائل نبود ،ممکرن برود زنر

حاک  ،با برخورداری از نسرب زیردی ع برا حمایرت

برای پیدایش دیگر حکومتهای مستقل ،ب عیژه از نوع

مردم ،زمین را برای تشکیل حکومت مناسب دید.

خﻄرری

لوی نن ،باشد (جعفریان621 1655 ،ع.)620
پیشزمینﮥ درگیری باسیان ع لویان طبرستان بر
قیام یحییبن مر ع تر یرگ اری نن برر نهضرت زیدیر

واگرایی ازخالفت عباسی
در دعرﮤ حیات حکومت لویان طبرستان ک کمتر

برمیگشت .در سا 039ق533/م محمدبن بداللِّر  ،از

باسری از مسرتعین

خاندان طاهری ،قیام یحییبن مر را در کوف سرکوب

(035تا050ق536/ترا533م) ترا مقتردر (095ترا602ق/

کرد .از این قیام ،جمعی از مردم کوف ع عاس ع حتی

925تا960م) بر سر کار نمدنرد .طروالنینبرودن مردت

بغداد حمایت کردنرد کر عحشرت مسرتعین ،خلیفر

از هفتاد سا برود ،هفرت خلیفر

خالفت خلفای باسی زمینﮥ بی براتی را بریشازپریش
فراه نعرد .در

ر باسی ،لویان منشاء بسیاری از

باسی را در پری داشرت (ابرنطقﻄقری065 1315 ،؛
ابوالفرج اصفهانی ،بیتا .)528

قیامهای ضد خالفت بودند ع در عاقع ،در طرو ایرن

در این محدعدﮤ زمانی ،قدرت زیدی بر شردت رع

باسریان برود

ب افزایش بود ع با شهادت یحیی نیرز حرزن ع انردعه،

(جعفریان)628 1655 ،؛ ب گون ای ک حتری رهبرران

شهرهای حامی اع را دربرگرفت؛ حتی برخی مرر

اع

برخی قیامها ،همچون قیام زنگیان ،برای کسب ا تبرار

را باعر نکردند ع قائل ب رجعت اع شردند (ابروالفرج

لویان منسروب مریکردنرد

اصفهانی ،بیتا  .)529در این عضرعیت ،قیرام زیردیان

(مسررعودی .)125/3 1329 ،ایررن موضرروع ا تبررار ع

ب تزلز عضعیت خلیف ع ناخرسندی رامﮥ مرردم از

سا ها لویگرری مهر تررین کرابو

نزد امﮥ مردم خود را ب

اهمیت جایگاه لویان را نزد مردم مشخص میکند.

باسیان منجر شد .ه زمان نیز محمدبنجعفرر لروی

در این میان ،لویان طبرستان عج همرت خرود را

در ری ع حسینبنمحمد کوکبی ع لویان مک ع نینوا

برای کسب مشرع یت ،در ضدیت با خالفت باسری

ضد خالفت باسی قیام کردنرد (ابروالفرج اصرفهانی،
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بیتا 555؛ زرینکوب .)106/0 1690 ،این گستردگی

 .)63/10 1310اع در نن منﻄق ر ب ر زهررد ع پاکرردلی
توج ع اکرام مردم بود .مرردم بر

قیامها در مناطق مختلف ،از اقبا مردم ب حرکتهای

مشهور بود ع طر

زیدیان ع جنبشهای ضد خالفت حکایت داشت.

اع گفتند «بر تو بیعت میکنی مگر ب برکات ترو ایرن

زمانی ک محمدبن بداللِّ طاهری قیرام یحیریبرن

ظلرر خرردای از مررا بررردارد» (ابررناسررفندیار1602 ،

مر را سرکوب کرد ،مسرتعین (حکرر 035ترا050ق/

)005/1؛ همچن رین بی ران کردنررد ب ر دنبررا س ریدی از

536تا533م) اع را تشویق کرد ع زمرینهرایی از منﻄقﮥ

خاندان ن محمد(ص) هسرتی کر برا مرا برا رد ع

طبرستان را ب اع اقﻄاع داد .این نخسرتین جرای پرای

راستی ع ب سیرت حضررت محمرد(ص) ع حضررت

باسیان در منﻄقﮥ طبرستان بر حسراب مرینمرد کر

لی(ع) رفتار کند (نملی58 1635 ،؛ مر شری1631 ،

چندان خوشایند ساکنان نخستین نیز نبرود .بخشری از

 .)109بررراعجود اصررررار فرسرررتادگان بررر بیعرررت،

اقﻄاعهایی ک ب امیر طاهری داده شد ،پیش از نن بر

محمدبنابراهی نپ یرفت ع ننها را بر حسرنبرنزیرد

پادعسپانیان تعلرق داشرت ع رالعه برر نن زمرینهرا،

ارجرررراع داد کررر سرررراکن ری بررررود ع از منرررررر

کارگزار محمدبن بداللِّ  ،یعنی جابربنهارعن ،منراطق

محمدبنابرراهی نیرعمنردتر ع دلیرترر برود (ابرنا یرر،

کرده بود ک نارضایتی مومی را

1655ق  .)160/8محمدبنابراهی اع را «مردی شرجاع

اطرا

را نیز ت ر

در پی داشت (طبری1658 ،ق 081/9ع.)080
در ادامرر  ،رعنررد ناخشررنودی مررردم از حضررور

ع کافی ،حربهادیده ع عقایع پس پشتانداختر  ...بر
انواع فضایل نفسانی نراست  ،در شرجا ت ع برات د

کارگزاران من وب ب خالفت در منﻄق تداعم یافرت.

ع تدبیر حرب مثل نداشت» معرفی کرد (ابناسرفندیار،

دع امل موجب شرد برا توجر بر سرابقﮥ درخشران

005/1 1602؛ نملی.)58 1635 ،

لویان در منﻄق  ،مردم برای بررعنرفرت از عضرعیت

ب این ترتیب ،هیئتی ب ری رفتند ع حسن را با خرود

موجود از ننهرا اسرتمدادخواهی کننرد .ایرن دع امرل

ب نمل نعردنرد ع سررانجام در رمضران052ق535 /م ،در

بارت بودند از تضاد منافع خاندانهای محلی منﻄقر

سعیدنباد با اع بیعت کردند ع در کرالر ع رعیران بر نرام

با واملی ک محمدبناع  ،کرارگزار طراهری ،بررای

حسنبنزید خﻄب خواندنرد (ابرنفقیر همردانی1313 ،

ع کالر من وب کرده بود؛ همچنرین ،ظلر ع

583ع588؛ مر شی .)161 1631 ،نکتﮥ درخور توج نن

بیداد سایر وامل طاهری ع نارضایتی مرردم منﻄقر از

است ک حسن با خواست مرردم بر حکومرت رسرید ع

ننها (پرگاری122 1685 ،ع.)121

حاکمی رت اع مشرررع یت مردم ری داشررت .در مجمرروع،

چالو

مردم منﻄقﮥ طبرسرتان کر از ظلر ع نراجوانمردی

واملی را ک حسنبنزید موفق شد از ننها اسرتفاده کنرد

کارگزاران دستنشاندﮤ خالفت ب ستوه نمده بودنرد ع

ع زمام امور طبرستان را ب دست گیررد ،بایرد ایرنگونر

«ب هر عقت ساداتی را ک بر نرواحی ایشران نشسرت

برشررمرد دریافررت خررراج ع مالیرراتهررای سررنگین؛

بودند ،میدعیدند ع زهد ع ل ع عرع ایشان را ا تقاد

دستدرازی ما ع کارگزاران طراهری بر مرا مرردم؛

کردند ع گفتند ننچ سیرت مسلمانی است با سرادات

محبوبنبودن کارگزاران در جامع ؛ نارضرایتی اسرپهبدان

است» (ابناسفندیار .)005/1 1602 ،ب این لت نرزد

ع قشر اشرافی این نواحی از ملکررد کرارگزاران خلفرا؛

محمدبنابراهی  ،از بزرگان خاندان لروی در رعیران،

بدسرریرتی خلفررا ع تسررل ترکرران بررر ننهررا؛ موقعیررت

رفتند ع از اع درخواست بیعرت کردنرد (ابرنجروزی،

جغرافیایی مناسب سواحل جنوبی دریای خرزر (اشرپولر،
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100/1 1686؛ معﻄوفی136 1693 ،ع.)133
قیام حسنبنزیرد برا هرد

برانرداختن حاکمیرت

بُعد سیاسی ع ا تقادی نیز با خالفت ع کرارگزاران نن
نشکار کررد .تمرامی سراکنان طبرسرتان پرس از ننکر

متحد طاهریان باسیان در منﻄق  ،بیررعنرانردن کامرل

فرستادههای حسنبنزید این فرمانها را ب اطالع ننها

از ایرران ،کسرب مالکیرت

رساندند« ،نشان ب قدم اطا ت ع اذ ان پیش نمدنرد ع

اراضی برای رعستاییان ع دفرع حراک سرتمگر شرکل

از صمی القلب حلقر فرمرانبرداری دا ری در گروش

گرفت (ان ا پور .)550 0563 ،حسنبنزید نیرز در

کشیدند» (خواندمیر .)329/0 1652 ،در چرالو

نیرز

خﻄب ای بلیغ ،بر نی «ای کسانی ک ایمران نعردهایرد،

حسینبنمحمدالمهدی ،از بزرگان حنفی ،بر فرسرتادﮤ

خدا را اطا ت کنید ع پیامبر ع اعلیای امر خرود را نیرز

حسنبنزید اجازه داد در مسجد جامع چالو

مرردم

اطا ررت کنی رد»( 0نسرراء )59 ،ترکی رد کرررد ع مررردم را

را ب نهضت حسنبنزید د وت کند ع بیعرت بگیررد

ترغیب کررد .ایرن نیر کر تاحردعدی بیشرتر فقهرا ع

(نملی55 1635 ،ع59؛ ابرناسرفندیار.)009/1 1602 ،

بزرگرران مسررلمان ب ر نن اسررتناد کررردهانررد ،در عاقررع

این مسئل ک بزر

اجازﮤ انتشرار ع

دستاعیزی قرار گرفت برای جهتبخشریدن بر عجر

تبلیغ د وت نهضرت را داد ،از یرک سرو از اقتردار ع

شر ی ع دینی قدرتهای متعدد ع حک امی کر یکری

مشرررع یت حرکررت حسررنبررنزی رد در تمررام منﻄق ر

پررس از دیگررری پررس از رسررو خرردا(ص) سررر بررر

طبرستان نشان دارد کر حاکمران ع بزرگران دینری را

مینعردند (دلیر.)193 1698 ،

عادار ب همراهی کرده بود؛ از سوی دیگر نیز ،تسراهل

وامل خالفت بنری برا

حسنبنزید با مردم بیعت کرد ع فرمانهای ملری
خود را اینگون با مردم در میران گ اشرت «بر کتراب
خدا ع سنت رسو اللِّ

حنفی در چالو

م هبی اع را نشان میدهد ک تبلیغ تسنن را در قلمرع
خود جایز دانست بود.

مل کنید ع بر اصرو ع فررعع

حسنبنزید پس از نن تالش کرد نهضت خرود را

دین بر ننچ از امام لی(ع) رسیده مل شود .حضررت

گسررترش دهررد .اع موفررق شررد در نبررردی سررلیمان

لی بر هم امت برتر بدانید .مردم را از ا تقاد بر جبرر

بن بداللِّ  ،حاک من وب طراهری را شکسرت دهرد.

ع تشبی باز دارند ع از دشمنی با موحدان ک ب رد ع

پس از نن سلیمان ک زن ،فرزند ،اموا ع خزاین خود

توحید معتقدند بر ح ر باشند ،بس اللِّ الررحمنالررحی

را در دست دا ی زیدی میدید ،برا فرسرتادن نامر ای

را با صردای بلنرد در نمازهرا بخواننرد .در نمراز صربح

ر رخواهی کررد ع درخواسرت اسرترداد ننهررا را داد.

قنوت را بر جرای نعرنرد .بررای نمراز میرت  5تکبیرر

حسنبنزید درخواست اع را پ یرفت ع قردرت اع را

بگویند .هنگام عضوگرفتن مسح کفشها تررک شرود ع

بر نفررع خررود درنعرد (ابررناسررفندیار065/1 1602 ،؛

بارت حَی َلیخَیرِالعَمَل در اذان ع اقامر گفتر شرود»

مر ش ری)166 1631 ،؛ البت ر ابررنا ی رر مررد ی اسررت

(جشرررمی105 1958 ،ع109؛ ابرررناسرررفندیار1602 ،

سلیمان فردی معتقد ب تشریع برود ع از ایرن نررر ،در

069/1ع032؛ نملی90/1 1635 ،ع.)96

برابر حسنبنزید ب طور مد شکسرت خرورده برود

حسنبنزید در مل ،با انتشار چنین فرمرانهرایی

(ابنا یرر1655 ،ق  .)160/8ابرنا یرر گفتﮥ سرلیمان را

فراترر بررد ع

با حسنبنزید اینگون نعرده است «من

حرکت خود را از تشیع ا تقادی صرر

دربارﮤ جن

صف بکشند ع مقابل کنند از میران

مﻄابق با دیدگاه زیدی ،عارد مرحلﮥ تشیع سیاسی کرد

اگر سپاه دع طر

(جعفریان)628 1655 ،؛ همچنین مخالفت خود را در

ننها نخستین کسی خواه بود ک تن بر فررار بدهرد.

بررسی ع تحلیل مؤلف های مشرع یتیابی حکومت حسنبن زید لوی /محمد لی چلونگر ع همکاران 31/

ر من نزد پیغمبر خدا رعشن ع مقبو خواهد

از مردم طبرستان ع دیل ک تا رعزگار حسرنبرنزیرد

ننگاه

شررد؛ زیررا خررون فرزنرردان فاطمر را حفر کررردم ع

کافر بودند ع فرزندان ننها را در حک برده میبردنرد،

نریخت » (ابنا یر1655 ،ق .)166/8

ب د وت اع مسلمان شروند (اصرﻄخری139 1632 ،؛

پیرعزیهای حسنبنزید بر کرارگزاران حکرومتی،
نعازﮤ اع را سراسری کرد ع «سادات از هرر طرر

بر

ابنحوقل119 1633 ،؛ جیهانی.)133 1635 ،
پ یرش دین اسالم ،حتی ب صورت سﻄحی ،در ایرن

دا ی پیوستند ع چون در حرق سرادات بر شرفقت ع

منﻄق از نن نرر حائز اهمیت است ک حکومت لویران

اطفت میبود ،بسیار سید بر اع جمع شدند .چنانکر

طبرستان نغازکنندﮤ اسرالمیشردن اقروام ایرانری جنروب

هرگاه سوار میشدی  622سید شمشیرزن با اع سروار

دریای خزر شد .اقوامی ک گرعیدن ننها ب دیرن اسرالم،

شرردندی» (مر ش ری .)165 1631 ،ب ر ای رن ترتی رب،

مقدم ع شرط امکان عرعدشران بر سیاسرت برود .تشریع

محبوبیت فزایندﮤ حسنبنزیرد در منﻄقر  ،زمینر سراز

زیدی در این منﻄق استحکام ع بقایی نیافت؛ علری خرود

قرردرت نمایشری اع برررای مخالفررت صررریح بررا نرررام

با ث نن شد ک تسنن هر در ننجرا رعاج پیردا نکنرد ع

خالفت باسری برود .اع «هرر نفریرده را کر هروادار

درنهایت ،تشیع بر صرورتهرای گونراگون ،مر هب نن

مسوده بودند ،ب

قوبات میکشت ع مالمتها میکرد

منﻄق شد (اشپولر156/1 1686 ،ع.)153

تا د های مردم چنان هراسان شرد کر جرز طا رت ع

زمانیک اقدامات ع توسع طلبیهای حسنبرنزیرد

رضای اع فکرتی نماند» (ابناسفندیار.)030/1 1602 ،

از منﻄقﮥ طبرستان فراتر رفت ،رعیرارعیی خالفرت برا

در نرررر خلفررای باس ری ،ای رن حرکررت ب ریش از

لویران نیرز شرردت گرفررت کر ایرن امررر بررا کمررک

حرکت استقال طلبانﮥ صفاریان ع صاحبالزنج اسرا

دستنشاندگان خالفت ،همچرون طاهریران ،صرورت

خالفت را تهدید میکررد؛ چرون برپرایی ایرن قیرام ع

گرفت .نیرعهای حسنبنزید با فتح مناطقی همچرون

شکلگیری حکومت لویان ،در عاقرع ا رالن رسرمی

ری ،قزعین ،ابهر ع زنجان از یک سو موجب تضعیف

(مسوده) بود؛ همچنین

قدرت طاهریان شدند ع از سوی دیگر ،با رث شردند

تضمینکنندﮤ بیرعننعردن لر هرای سرفید بر نشرانﮥ

ک مستعین ،خلیف

باسی ،نگرران پیشررعی سرریع ع

مخالفت بود ع در مرحلﮥ نهایی ،ا الم مخالفت رسمی

هم ر جررانبﮥ لوی ران زی ردی شررود (طبررری1658 ،ق

خالفت برود (زریرنکروب.)100/0 1690 ،

633/9؛ مسرررتوفی .)605 1633 ،بررراعجود اقررردامات

مخالفت بر طرفداران ن با

با اسا

شرن ع ا تبار نخستین ع نیز قردرت کاریزمراتیکی کر

مستعین در سرکوبی نهضت لویان طبرسرتان ،دعران

ائم زیدی در نغاز بین تروده مرردم بر دسرت نعرده

اع بدعن نتیجﮥ قﻄعی در ارتباط برا ایرن حکومرت بر

بودند ،با ث شرد مرردم بر ننهرا بر چشر نراجی ع

پایان رسید.

برنعردهکنندگان نرزعهای خود بنگرند ع گرعهگرعه ب
اع بپیوندند (معﻄوفی.)133 1693 ،
نفوذ ع تر یرگ اری حسنبنزید در منﻄقﮥ طبرستان

مخالفت با خالفت باسی تنها ب اقدامات نررامی
محررردعد نشرررد؛ چنانکر ر در خﻄبر ر هرررای دا ر ری
حکومتکنندﮤ زیدی از نام خلفای باسی خبری نبود؛

ع دیل ب حدی گسترش یافت ک اع موفق شرد زمینر

همچنین در سک های منسوب ب حسنبنزید نیرز ،از

را برای افزایش اسالمپ یری مردم منﻄق فرراه نعرد.

خلیف عقت ذکری ب میان نیامده است .دا یان زیردی

بررسی ن ار جغرافیدانان نشان میدهد بخش مدهای

نیﮥ  69سورﮤ حج ،بخشی از نی  06سورﮤ شوری ،نی
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 55سررورﮤ مائررده ع بخش ری از سررورﮤ احررزاب را ک ر

خالفت مخاطرهنمیز میدید ،موسیبنبغا ع مفلرح ،دع

بیان کنندﮤ تمایالت شریعی برود ،در سرک هرای خرود

تن از فرماندهان خود را برای مقابل برا اع رعانر کررد.

ضرررب م ریکردنررد (سررلیمانی .)165 1693 ،در سکﮥ

موسیبنبغا با شکست سپاه حسنبنزید ،موفق شرد اع

منسوب ب حسرنبرنزیرد ،بخشری از نیر  66سرورﮤ

را از منﻄقﮥ ررراق ع حرروالی نن خررارج کنررد ع قلمرررع

احرررزاب ضررررب شرررده اسرررت «إنمایریرررد الل

لویان طبرستان را ب طبرستان ع مازندران محدعد کنرد

لی هب نک الرجس أهل البیت ع یﻄه رک تﻄهیررا».

(طبررری1658 ،ق 650/9؛ مسررتوفی)605 1633 ،؛ امررا

رمت ع

مرررر زعدهنگرررام معترررز در سرررا 055ق ع قیرررام

این نی ک ب نی تﻄهیر معرع

است ،برر

پاکی اهل بیت ترکید میکند.

صاحبالزنج در ب ره ک

راق را تهدید میکرد ،با ث

شد لشکریان موسیبنبغا ع مفلح برای محافررت نهراد
خالفت از خﻄر سقوط ع کسب سره در تعیرین خلیفﮥ
جدید ،طبرستان را ترک کننرد (پرگراری.)106 1685 ،
این مسئل بر طرور موقرت ،حکومرت نوپرای لویران
تصویر :1سکه حسنبنزید (سلیمانی.)136 :1396 ،

همچنین در سکﮥ دیگر ب جامانده از حسنبنزیرد،
شعائر شریعی در مخالفرت برا خالفرت باسری نمرده
است .در حاشی خارجی سکﮥ زیر نیز ،بخشی از نیر
 06سورﮤ شوری ،معرع

ب نی مودت ک بر فضیلت

اهل بیت نیز ترکید می کند ،حک شده اسرت «قُرل لَِّرا
أسْرَلُکُ ْ َلَی ِأَجْرًا إِلَِّا الْمَوَدَِّﮤَ فِی الْقُرْبَی عَ مَرن یقْتَررِ ْ
حَسَنَﮥً نَِّرزِدْ لَر ُ فِیهَرا حُسْرنًا» .مرراد حسرنبرنزیرد از
حککردن این دع نی بر سک ها ،نخسرت ا رالم حرق
خود برای امامت زیدی ،در حک خاندان پیرامبر(ص)
بود؛ دعم ا الم سربست ست هایی ک بر خاندان پیرامبر
رفت بود (نذرینیا.)32/06 1693 ،

طبرستان را از خﻄر سقوط رهانید.
دعران جانشررین معتررز ،یعنرری مهترردی (حکررر
055ع053ق539/ع582م) نیز چندان دعامی نداشرت ع
پررس از یررک سررا  ،خالفررت برر معتمررد (حکررر
053تا089ق582/تا596م) رسید .اع در همران ابتردای
خالفت خود ،ب رهبری موسیبنبغا ،لشکری بر ری
فرستاد .موسیبنبغا در سا 055ق580/م موفرق شرد
ری را از نیرعهررای حسررنبررنزیررد بگیرررد (طبررری،
1658ق  .)521/9در این عضعیت ،حسنبنزید تروان
خررود را صررر

حف ر تررداعم حضررورش در منرراطق

ت ر شده کرد .در طر

مقابل نیز دشمن ننها ،یعنی

طاهریان ،درگیر حرکتهای مخالفران خرود ،ازجملر
صفاریان ،شده بود ع مقابلر برا حکومرت لویران در
دستور کار ننها نبود .در این عضرعیت ،یعقروب لیرث
صررفاری در زمرران ت ررر

نیشررابور کرر در دسررت

نیرعهای طراهری برود ،اد را کررد خلیفر اع را بررای
سرکوبی حکومت لویان طبرستان مرمور کرده اسرت
تصویر :2سکه حسنبنزید (سلیمانی.)135 :1396 ،

معتز ،خلیف جدید (حکر 050تا055ق/
 539تا 533م) ک حکومت حسن بن زید را بررای

(ابنا یر1655 ،ق .)030/8
ب نرر میرسد این اد ا تنها عسیل ای برود ،بررای
سرپوشگ اشتن بر توسع طلبیهای سرزمینی یعقوب؛

بررسی ع تحلیل مؤلف های مشرع یتیابی حکومت حسنبن زید لوی /محمد لی چلونگر ع همکاران 36/

چون از یک سو خلیف  ،حکومت صفاریان ع شرخص

) Edmund Bosworthمعتقررد اسررت «ا رررات ایررن

یعقوب را از دشرمنان برالقوه خرود مریدانسرت ع در

ع

انقالب [نهضت لویران در طبرسرتان] چنران ژر

مل ،نزدیکی سیاسی ننها در نن عضعیت امکانپر یر

دیرپا بود ک دیگر اِ مرا قردرت کامرل از بیررعن در

نبررود؛ از سرروی دیگررر نیررز یعقرروب در سررا 059

ننجا ممکن نگردید .این جنبش انقالبی شیعیان زیردی

نیشابور ،در دیرداری کر برا

در طبرستان ک در عاقع نخستین تجلی خیزشی اسرت

ق586/م ،پس از ت ر

لما ع بزرگان این شهر داشت ،حکومت خرود را بر

ک تا نن زمان ایرانیان شمالی ع برتر از همر دیلمیران

منشور ع لواء خالفرت عابسرت ندانسرت ع شمشریر ع

را در کام خود کشید ،میرفت ک صفت ممیزه سده 3

قدرت غلبﮥ خود را امل مشرع یت حکرومتش بیران

ع اعایل 5ق12/ع11م گردد» (باسور .)92/3 1655 ،

کرد (تاری سیستان000 1633 ،ع.)006

لقب رسمی حاکمان لوی در طبرستان ،برا سرایر

یعقوب پس از نن ازم فتح مناطق شرمالی شرد ع

حکومتهای متقارن متفاعت بود .ننها برخال

دیگرر

موفق شد حسنبنزید را شکست دهد؛ علری حضرور

حکومتها ،ب جای استفاده از لقبهایی همچون امیر،

اع در نن منﻄق چندان دعامی نداشت ع پس از مدتی،

شاه ،پادشاه ع غیره برای خود لف دا ی را برگزیدنرد.

ب مت رفات سابق خود بازگشت .پس از نن تا فروت

در اصرررﻄالح فررررقﮥ زیدیر ر  ،دا ر ری بر ر یکر ری از

حسنبنزید در سا 082ق553/م ،لویران بیشرتر برا

شخ یتهای بزر

گفت میشود کر غیرر از امامران

خاندان محلی منﻄق طبرستان درگیرر شردند ع کمترر

زیدی باشد ع مردم را ب رضای ن محمد د وت کند.

فرصت رعیارعیی با کارگزاران خالفت را پیدا کردند.

شیعﮥ امامی ب نص معتقرد

از ننجایی ک ننها برخال

نبودند ،ب اختیار ع تعیین اصحاب حل ع قرد ،رهبرر
خود را از میان فضالی اهل بیت ع از نسرل حضررت

کارآمدی و تأمین منافع عمومی
حکومرت لویران براعجود مرر کوتراه ع قلمرررع

فاطم ( ) انتخاب میکردند ک رهبر زیردی صرفات

محرردعد ،در زمینﮥ رفرراه ع نسررایش مررردم ع اقرردامات

عیژهای همچون شجا ت ،حسن سرابق  ،لر ع تقروا

مرانی ،در منﻄقﮥ طبرستان خدمات درخرور تروجهی

داشت (شامی.)023 1638 ،

از خود ب یادگار گ اشت .بخشی از این فعالیتهرا را

بر این اسا  ،ممکن بود سا ها بگ رد بیننک یرک

باید در راستای دیردگاه مر هبی ننهرا ع جایگراه امرام

امام مشرعع زیدی عجود داشت باشرد .در صرورت نبرود

نرر از انتساب

مد ی لوی ک صالحیتهای ذکرشده را داشرت باشرد،

ب رسو خردا(ص) ع سریادت ایشران ،ترالش بررای

زیدیان در بیشتر مواقع از حُکِّام لروی تنهرا در جایگراه

برقراری حکومتی مبتنیبر دیرن ع در لروای امامرت ع

دا یان خود پشتیبانی میکردنرد .زیردیان در نرریر هرای

شررریعت ،در ماهیرت قرردرت لویران سرره بسررزایی

شر ی خود ،این دا یان را امامان برا صرالحیت محردعد

داشت (رضوی .)33 1695 ،از ایرن منررر ،حکومرت

تعریف میکردند (مادلون .)132 1651 ،

زیدی در حکومت بررسی کرد .صر

لویان در طبرستان ،در مقایس با سایر حکومتهرای
ه

تمام حُکِّام لوی در طبرستان ،برای خود از لفر

ر خود ،موفق شد در ررصﮥ سیاسریاجتمرا ی

دا ی استفاده میکردند .حسنبنزید ملقرب بر دا ری

(Clifford

اع  ،دا ی کبیر ع دا یالیالحرق برود (صرابی1958 ،

متفاعتتر مل کند .در این باره باسرور

01؛ ابنعاصل1083 ،ق  .)383در عاقع ،ایرن لقربهرا
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العه بر اینک بر جایگراه عاال ع مقرام رفیرع ننهرا در

مسکوی .)660/3 1689 ،

میان مردم داللت داشت ،مشررع یت ع اقتردار ننهرا را

اع ب انت اب افراد شایست نیرز نررر داشرت ع بر

نیز القا میکرد (رضوی .)31 1695 ،ننها اینگون  ،در

موی خود ،قاس بن لیبنحسنبنزید ،ک از رراق

مقایس با ه

رهای خود ،جایگاهی نزدیرکترر بر

مردم پیدا کردند ع محبوبیت بیشتری نیز داشتند.

نررزد اع نمررده بررود ،در منﻄق ر تُریج ر مسررئولیتی داد
(ابررناسررفندیار .)069/1 1602 ،انت رراب ای رن افررراد

حسنبنزید با انتخاب لقب دا یالیالحرق ،بررای

شایست ع نزدیک ب خود ک بر ننهرا ا تمراد داشرت،

خود جایگاهی فراتر از حاکمی محلی مت ور شرد .در

با ث شد مردم نیز از این انت رابهرا ع در پری نن از

مقابل ،رقبای اصلی ننها باسیان بودند کر در پری نن

حکومت حسنبنزید رضایت داشت باشند.

بودند برای من بی ک بدان تکی کردهاند ،شررن دینری

حسنبنزید از لحاا شخ یتی نیز چهرﮤ مﻄلروب

پیدا کنند؛ بنابراین اینگونر بر خودشران مشررع یت

حاکمیت برای مردم نن دعره بود؛ ب گون ای ک نعازﮤ

بخشررند ع نهرراد خالفررت ع خلفررای پررس از رسررو

نیکوکاری ،تقروا ،دانرش دینری ع مقبولیرت اجتمرا ی

جلرروه دهنررد.

با ررث پیونررد طبقﮥ دهقانرران ع کشرراعرزان بررومی

خرردا(ص) را امررر الهرری ع مقررد

حسنبنزید ک «خالفت در برالد دیلر ع طبرسرتان»

طبرستانی با لویران شرد .در منرایع ع پرژعهشهرای

(صفدی )02/10 1325 ،را در اختیار داشت ،خرود را

تاریخی ب کرات از صفات پسندیدﮤ اع یاد شده اسرت.

دا ی از سروی خداعنرد بررای مرردم معرفری کررد ع

مورخان اع را بخشنده ،مهربان ،اد  ،خردمند ،دادگر،

اینگون  ،مقام خود را از من وبان بر خلفرا رالیترر

زاهد ،باتقوا ،ادیب ،شا ر ع فاضل معرفی میکنند کر

جلوه داد (صابی.)15 1958 ،
مادلونرر

نیررز لقررب دا رریالرریالحررق را برررای

حسنبرنزیرد «شراهان » مریدانرد (مادلونر 1655 ،
 .)189/3این الفاا نشان میدهد دا یان زیدی رالعه

ب

دالت ع انسانیت ع حقانیت فرمرانرعایی مریکررد

(ابررنکثیررر38/11 1328 ،؛ صررفدی01/10 1325 ،؛
باسور 91/3 1655 ،؛ شامی.)023 1638 ،
حسنبنزید در تمام سا برای لویران ع حامیران

بر ننک خود را رهبران م هبی میدانستند ،برای مقابل

خود ،بخشش ع جوانمردی داشت ع ما فراعانی برین

با دشمنان ،در پی ه ترازی با ننها نیز بودند.

ننها تقسری مریکررد .ایرن رعنرد در زمران برردارش،

حسنبنزید از همان ابتدای حکومت کوشش کرد

محمدبنزید ،نیز ادام پیدا کررد (نبری.)93/6 1303 ،

حمایت مردم را جلب کند .اع بر ایرن لرت ،ترالش

اع همچنین تالش میکررد مجلرسهرا ع جشرنهرایی

میکرد ب نررهای ننها در انتخاب کرارگزاران منراطق

ترتیب دهد ع در ننها العهبر بخششها بررای مرردم،

مختلف توج کند .حسرنبرنزیرد در زمران انتخراب

از عضعیت ننها نیز مﻄلرع شرود .منرابع در ایرن براره

ُما خود برای مناطق مختلف همچون رعیان ع کالر

اطال ات کمی ارائ میدهند؛ علی از البر الی مﻄالرب

ع چالو  ،از اهل نمل نیرز دربرارﮤ حراک خرود نررر

دیگررر ،ب ر برگررزاری جشررنهررایی همچررون مهرگرران

خواسررت کرر ننهررا محمرردبنابراهیمرریبررن لرری

میرسی  .ابناسفندیار ع جشمی در نگاشت های خرود

بن بدالرحمن را خواستار شدند .حسرنبرنزیرد نیرز

اشاره کردهاند ک مقاترل رازی ،از شرعرای ایرن دعره،

خواستﮥ مردم را اجابت کرد ع حک امارت بر نمرل را

ق یدهای با مﻄلع «اللِّ ُ فَردُ ع ابنزید فَرردُ» سررعد کر

برر اع تفررویض کرررد (ابررناسررفندیار062/1 1602 ،؛

حسنبنزید ناراحت شد ع سجده بر خراک مالیرد ع
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گفت «اللِّ ُ فررد ع ابرنزیرد برد»؛ سرپس شرا ر را از

شود .در شعری منسوب ب ناصر کبیرر ،شخ ریت حسرن

مجلررس بی ررعن کرررد ع در رعز جشررن مهرگرران اع را

بنزید اینگون توصیف شده است «زمانیک ابرنزیرد برا

بخشید (ابناسفندیار032/1 1602 ،؛ جشرمی1958 ،

همراهان خود راه میرعد انگار کر نسرمانهرا دعرِ سرتارﮤ

 .)162برگزاری این جشن رالعه برر ننکر از رالقﮥ

درخشانی میچرخند .عای بر حرا قرومی کر حرق اع را

یردهای باسرتانی حکایرت دارد ،از

پایما کردهاند ع خوشا ب حا ننهایی ک اع در میران ننهرا

دا ی زیردی بر

رابﻄﮥ نزدیررک مررردم ع حاکمرران حکومررت لویرران
طبرستان نشان دارد.

میدرخشد» (شامی.)018 1638 ،
دا یرران حکومررت لویرران طبرسررتان برراعجود

حسرنبرنزیرد در خرال ایرن جشرنهرا ،در پری

درگیریهای فرسایشی ک برا حکومرتهرای متقرارن

نشررکارکردن جلرروههررای کارنمرردی ع مشرررع یت

خود داشتند ،تالش کردند ب مسائل لمی توج کنند

حکومررت خررود بررود .اع همچن رین در اعاخررر مررر،

ع بزرگان ع دانشمندان احترام گ ارند .دا یران زیردی

مارتی باشکوه در نمل بنا کرد ع برای خود دخمر ع

خود ،اشرخاص فرهیختر ع رال در دیرن محسروب
ل فقر

قبرر ای سرراخت ع هفترراد نبررادی در نررواحی نمررل ع

میشدند؛ ب گون ای ک حسنبنزید ال ب

همچنین باغ ،حمام ،دکانها ع زمینهای حاصلخیز برر

ع ربی بود ع خود دانشرمند ع شرا ر برود (ابوحیران

مقبرﮤ خود عقرف کررد (نملری98 1635 ،؛ مر شری،

توحیردی10/9 1319 ،؛ مجمرلالترواری ع الق رص،

168 1631ع.)165

بیتا 359؛ ابنا یر1655 ،ق 328/8ع .)523ابرننردی

ایرن اقرردامات با ررث شررد در می ران مررردم چهرررﮤ

حسنبنزید را مؤلف کتابهای الجرامع فری الفقر ع

خوشنامی باشد ع العه بر این کارنمدی حکومت اع

البیان ع الحجﮥ فی االمامﮥ میدانرد (ابرننردی 1651 ،

نی رز در نگرراه مررردم موج ر ع خوشررایند جلرروه کنررد.

 .)632این ن ار نشان میدهد حسنبنزیرد رالعه برر

رضایت مردم ک با این فعالیتهرای مرانریخردماتی

ننک شخ یت سیاسی ع نرامی بود ،در جایگراه امرام

حاصررل مرریشررد ،مشرررع یت ع تررداعم حکومررت

زیدی ،عج

لمری ع مر هبی نیرز داشرت ع در زمینﮥ

حسنبنزید را موجب شد.

مسائل دینی ن اری ترلیف کرد.

حسنبنزید در برقراری امنیت با حساسریت مرل
میکرد ع نن را جزء عظایف حکومت خود مریشرمرد.

نتیجه

در زمان فتح نیشابور ،دیلمیها از هیچ قتل ع غرارت ع

در میان حکومتهای قرعن نخستین اسالمی ،لویان

دزدی در شهر فرعگ ار نبودنرد ع شرهر از عجرود ننهرا

طبرستان از ابتدا تا پایان حکومتشان ،مخالفت خود را برا

ناامن شده بود .دا ری چنردین مرتبر ننهرا را بر تررک

خالفت باسی استمرار دادند .در عاقرع ،ایرن حکومرت

ا ما خود سفارش کرد ک نپ یرفتند .حسنبنزید نیرز

مشرع یت خود را در حوزﮤ خرارج از حیﻄﮥ مشررع یت

برای ترمین امنیت مردم دستور داد دسرت ع پرای هرزار

خالفت باسی جستعجو کرد .از ایرن نررر ،حکومرت

مرد شرعر دیلمی را ببرند (ابناسفندیار.)93/1 1602 ،

لویان طبرستان در میران حکومرتهرای معاصرر خرود،

اقدامات مفید ع تر یرگ ار حسرنبرنزیرد ،در جایگراه

جزء حاکمیتهای عاگرا از خالفت باسی بود ک لروای

مؤسس حکومت لویان طبرستان ،با ث شد در سا های

حکومتداری از سوی خلیف را نداشت .حسرنبرنزیرد

نینده ع در دعرﮤ ناصر کبیر اطرعش نیز از اع ب نیکری یراد

لوی ،در مقام مؤسس حکومت لویان طبرستان ،نیرز از
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همان ابتدا هد حکومت خود را در تقابل برا حاکمیرت
ُما

باسیان در ایران ،همچون طاهریان ،ع دفرع حراک

مومی نیز موفق مل کرد .اع العه بر ننک ب بخشرش
ع نیکوکرراری شررهره بررود ،در برقررراری امنیررت نیررز

ستمگر قرار داد ع ماهیت حکومت خرود را در تضراد برا

سختگیری بسیار میکرد؛ همچنرین حسرنبرنزیرد در

خالفت پیریزی کرد.

انتخاب حاکمان مناطق ب نررر مرردم توجر مریکررد ع

عابستگی ب خاندان پیامبر(ص) ع نفوذ معنوی کر

انت اب افراد خوشنام را سررلوحﮥ انتخرابهرای خرود

در لویان عجود داشت ،پشتوانﮥ درخور اتکرایی برود

قرار میداد .حسنبنزید با توج ب محردعدیت قلمررع،

ک حسنبرنزیرد را از کسرب مشررع یت از خلفرای

برررای رضررایت ررامﮥ مررردم ع کارنمرردی ،در حررد تروان

باسی بی نیاز میکرد .عرعد حسنبنزیرد بر منﻄقر ،

اقدامات ارزندهای انجام داد .عقف نبادیها ،ساخت براغ،

موجب شد حکومت اع حمایت مردمری در منﻄقر را

حمام ،دکان ،مدرس  ،مسجد ع پل ازجمل اقدامات مهر

ب دست نعرد .ایرن امرر بر اع در کسرب مشررع یت

اع در زمینﮥ کسب مشرع یت حکومت بود.

کمک فراعان کرد ع این حمایت تا پایان حکومت نیرز

حسنبنزید در تالش برای کارنمردی ،رالعه برر

ادام یافت .حسنبنزید جزء حُکِّامی بود ک در نررر

ننک ب نیکوکاری ع سراخت بناهرایی بررای اسرتفادﮤ

امﮥ مردم محبروب برود ع از ایرن منررر موفرق شرد
سیاستهای خود را با همراهی مردم پیش برد.
حکومت حسنبنزید ب

لرت دعری از پایتخرت

باسیان ،بُعد مسافت ،محردعدیت قلمررع ع همچنرین
ه زمانی با درگیرریهرای داخلری دربرار باسری ،برا
خالفت باسی درگیری مستقی چندانی نداشرت؛ بر
گون ای ک درگیرری ع حضرور مسرتقی خلیفر را در
منﻄق طبرستان مشراهده نمری کنری  .بنرابراین خلیفر
باسی برای مقابل با لویان طبرستان ،ترالش کررد از
نیرعهای نیابتی یا حامیران خرود اسرتفاده کنرد .اقردام
معترررز ع معتمرررد ع ُمرررا طررراهری در فرسرررتادن
موسیبنبغا ع مفلح برای سررکوب لویران طبرسرتان
نمون هایی از این ترالش اسرت .در ایرن میران امررای
طرراهری ع سررامانی ع صررفاری از تضرراد ع درگیررری
حکومت لویان طبرستان ع خالفرت باسری نهایرت
بهره را بردند .ننها از موقعیت سرکوبی لویران بررای

همگانی در راستای جلب نرر مردم ترکید میکررد ،در
برقراری امنیت ع انتخراب افرراد شایسرت در مناصرب
حکومتی دقت نرر داشت .ایرن اقردامات همراهری ع
همدلی مرردم را برا حکومرت اع بر دنبرا داشرت ع
مشرع یت ع اسرتمرار حاکمیرت سیاسری اع را با رث
شرررد .در مجمررروع ،رعیکررررد اع در زمینﮥ کسرررب
مشرع یت ،العهبر ترکید بر اصل امامت امام زیردی،
براسا

عاگرایی از خالفت باسی ع کارنمردی برود.

جانشینان اع نیز ب این رعیکرد ب مثابﮥ الگو حکرومتی
توج کردند ع نن را دنبا کردند.
پینوشت
 .1برررای اطررالع بیشررتر از تعریرفهررای مشرررع یت کر
پژعهشگران لوم سیاسی ارائ کردهاند ،ر.ک ب (عبرر1698 ،
ب  96ع 99؛ بشیری 63 1652 ،ع68؛ ال .)125 1653 ،
« .0یَا أَیُِّهَا الَِّ ِینَ نمَنُرواْ أَطِیعُرواْ اللِّر َ عَأَطِیعُرواْ الرَِّسُرو َ
عَأُعْلِی األَمْرِ مِنکُ ْ».

نزدیکی ع خوشخدمتی ب خلیف ع استحکام پای های

 .6بگررو ب ر ازای نن [رسررالت] پاداش ری از شررما خواسررتار

حکومت خود استفاده کردند ع خلفای باسری نیرز از

نیست مگر دعستی درباره خویشاعندان ع هرکس نیکی ب جرای

این عضعیت استقبا کردند.

نعرد [ع طا تی اندعزد] برای اع در واب نن خواهی افزعد.

حسررنبررنزی رد در زمینﮥ کارنمرردی ع ترررمین منررافع

کتابنامه
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البدای ع النهای  ،بیرعت دارالفکر.

الف.کتاب

 .16ابنندی  ،محمدبناسحاق ،)1651( ،الفهرست،

 .1قرنن کری .

 .0نبی ،ابوسعدمن وربنحسین ،)1303( ،نثرالردر
فری المحاضررات ،تحقیرق خالرد بردالغنی محفروا،

ترجم محمدرضا تجدد ،تهران اساطیر.
 .13ابنعاصل ،ابو بداهللمحمدبنسرال 1083( ،ق)،

«من کتاب تاری ال الحی» ،فی االنتخابات البهی مرن

بیرعت دارالکتب العلمی .
 .6نذرینیررا ،حمیدرضررا« ،)1693( ،سررک هررای

الکتب العربی ع الفارسی ع الترکی فیها یتعلق بترواری

حاکمان شیع ایران» ،در دانشنام جهران اسرالم ،زیرر

طبرستان ع گیالن ع جغرافیا تلرک النرواحی المر یر ،

نرر غالمعلی حداد اد  ،تهران بنیراد دائررﮤ المعرار

جمررعهررا ع نقررحهررا ع صررححهررا برنهررارد دارن،

بزر

سنپترزبور

اسالمی.
 .3نملی ،موالنا اعلیراءاهلل ،)1653( ،تراری رعیران،

ت حیح منوچهر ستوده ،تهران بنیاد فرهن

ایران.

 .5ابررنا یرر ،زالرردینابوالحسررن لریبررن محمررد،
(1655ق) ،الکامل فی التاری  ،بیرعت دارصادر.
 .3ابناسفندیار ،بهاءالدینمحمدبنحسن،)1602( ،

مﻄبع االکادمی االیمبراطوری .

 .15ابوالحمرررد ،بدالحمیرررد ،)1650( ،مبرررانی
سیاست ،چ ،9تهران تو .
 .13ابوالفرج اصفهانی ،لریبرنحسرین( ،بریترا)،
مقاتررلالﻄررالبین ،تحقیررق سرریداحمد صررقر ،بیرررعت
دارالمعرف .

ترراری طبرسررتان ،ج( 1از ابترردای بنی راد طبرسررتان تررا

 .18ابوحررات رازی ،احمرردبنحمرردان،)1692( ،

اقبررا  ،تهررران

گرایشهرا ع مر اهب اسرالمی در سر قررن نخسرت

اسررتیالی ن زیررار) ،ت ررحیح بررا
کتابخان کالل خاعر.

 .8ابن جوزی ،ابوالفرج بدالرحمن برن لریبرن

هجررری (الزین ر ) ،ترجم ر

ل ری نقررانوری ،چ ،0ق ر

دانشگاه ادیان ع م اهب.

محمد ،)1310( ،المنتر فی تراری االمر ع الملروک،

 .15ابوحیان توحیردی ،لریبرنمحمردبن برا ،

تحقیق محمد بدالقادر ﻄا ع م ﻄفی بدالقادر ﻄا،

( ،)1319الب ائر ع ال خائر ،تحقیرق عداد قاضری ،طرر

بیرعت دارالکتب العلمی .

الرابع ،بیرعت دارصادر.

 .5ابنحوقل ،ابوالقاسر محمرد ،)1633( ،سرفرنام
ابنحوقل ،ترجم جعفر شعار ،چ ،0تهران امیرکبیر.
 .9ابررررنرسررررت  ،احمرررردبن مررررر،)1590( ،
اال القالنفیس  ،بیرعت دارصادر.
 .12ابنطقﻄقی ،محمدبن لیبرنطباطبرا،)1315( ،
الفخری فی االدابالسلﻄانی ع الدع االسالمی  ،تحقیرق
بدالقادر محمد مایو ،بیرعت دارالقل العربی.
 .11ابرررنفقیر ر همررردانی ،ابو برررداهلل احمررردبن
محمرردبناسررحاق ،)1313( ،البلرردان ،تحقیرق یوسررف
الهادی ،بیرعت ال الکتب.
 .10ابنکثیر ،ابوالفداء اسرما یل برن مرر،)1328( ،

 .19ابرروزهره ،محمررد ،)1696( ،ترراری مرر اهب
اسالمی ،ترجمر

لیرضرا ایمرانی ،چ ،0قر دانشرگاه

ادیان ع م اهب اسالمی.

 .02اشپولر ،برتولد ،)1686( ،تاری ایران در قرعن
نخستین اسرالمی ،ترجمر جرواد فالطروری ع مرری
میراحمدی ،چ ،3تهران لمی ع فرهنگی.
 .01اشعری ،ابوالحسن لیبناسرما یل1909( ،م)،
مقرراالتاالسررالمیین ع اخررتال المسررلمین ،ت ررحیح
هر.ریتر ،استانبو مﻄبعﮥ الدعلﮥ.
 .00اصرررﻄخری ،ابواسرررحقابرررراهی ،)1632( ،
مسالکالممالک ،ب کوشش ایرج افشار ،تهرران بنگراه
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ترجم ع نشر کتاب.

 .06ان ا پور ،غالمرضا ،)0563( ،ساخت دعلت
در ایران از اسالم تا یورش مغو  ،تهران امیرکبیر.
 .03باسور  ،ادموند کلیفورد« ،)1655( ،طاهریران

ع صررفاریان» در ترراری ایررران از فرعپاشرری دعلررت

العال  ،ترجم

بدالسالم کاترب ،ت رحیح ع تعلیقرات

فیرعز من وری ،مشهد ب نشر.
 .63خواندمیر ،غیا الدینبنهمامالردین،)1652( ،
تاری حبیبالسریر ،زیرنررر محمرد دبیرسریاقی ،چ،3
تهران خیام.

ساسررانیان تررا نمرردن سررلجوقیان (پررژعهش دانشررگاه

 .65دلیررر ،نیررره ،)1698( ،مفهرروم مشرررع یت در

کمبریج) ،گردنعرنده ر.ن.فرای ،ترجم حسن انوشر ،

تاری ایران دعره میان  ،تهران پژعهشگاه لوم انسانی

چ ،3تهران امیرکبیر.

ع مﻄالعات فرهنگی.

 .05بشرریری  ،حسررین ،)1652( ،نمرروزش دانررش
سیاسی ،تهران نگاه معاصر.
 .03بغدادی ،ابومن ور بدالقاهربنطاهر،)1329( ،
الفرق بین الفرق ،تحقیق محمد ثمان الخُشت ،قراهره
مکتبﮥ ابنسینا.

 .08بالذری ،احمدبنیحییبنجابر ،)1318( ،جمل
من انسراباالشررا  ،تحقیرق سرهیل زکرار ع ریراض
زرکلی ،بیرعت دارالفکر.
 .05بیتهام ،دیوید ،)1692( ،مشرععسازی قردرت،
ترجم محمد ابدی اردکانی ،چ ،0یزد دانشگاه یزد.

 .09پرگرراری ،صررالح( ،زمسررتان ،)1685تجزی ر ع
تحلیل ع مراحل تکوین نهضت لویان در طبرستان ع

 .63رصررررراص ،احمررررردبنحسرررررن،)1303( ،
م باحالعلوم فی معرفﮥ الیالقیوم ،تحقیق مرتضریبرن
زی رد محﻄرروری حسررنی ،طررر الثانی ر  ،صررنعا مکتبررﮥ
بدرللﻄبا ﮥ ع النشر ع التوزیع.

 .68زرینکوب ،بدالحسین ،)1690( ،تاری مردم
ایران از زمان ساسانیان تا پایان ن بویر  ،چ ،13تهرران
امیرکبیر.

 .65سلﻄانی ،م ﻄفی ،)1658( ،امامت از دیردگاه
امامی ع زیدی  ،ق دانشگاه ادیان ع م اهب.

 .69سررلیمانی ،سررعید ،)1693( ،ترراری سررک در
دعدمانهای محلی ایران (قرن سوم ع چهرارم هجرری
قمری) ،تهران بر نگار.

ن رار ع نتررایج نن ،رسررال دعره دکترری ترراری  ،اسررتاد

 .32شامی ،فضیلت ،)1638( ،تاری زیدی در قرن

راهنمررا بدالحسرین نرروایی ،گرررعه ترراری  ،دانشررگاه

دعم ع سرروم هجررری ،ترجمرر سرریدمحمد قفرری ع

تربیتمدر .
 .62تررررراری سیسرررررتان ،)1633( ،ت رررررحیح
ملکالشعرای بهار ،چ ،0تهران پدیدهخاعر.
 .61جشررمی ،حرراک اب ریسعدمحسررنبررنمحمررد،

لیاکبر مهدیپور ،شیراز دانشگاه شیراز.
 .31شهرسررتانی ،ابرروالفتحمحمرردبن برردالکری ،
( ،)1995الملررل ع النحررل ،قَرردم ل ر ع لررق حواش ری
صالحالدین الهواری ،بیرعت دار ع مکتبﮥ الهال .

(« ،)1958نُخَب من کتاب جالء االب ار» ،اخبرار ائمرﮥ

 .30صابری ،حسین ،)1692( ،تاری فرق اسرالمی

ال یدی فی طبرستان ع دیلمان ع جریالن ،بر کوشرش

( )0فرق شیعی ع فرق های منسروب بر شریع  ،چ،8

عیلفرد مادلون  ،بیرعت دارالنشر.

تهران سمت.

 .60جعفریران ،رسررو  ،)1655( ،ترراری تشریع در

 .36صابی ،ابیاسرحاقابرراهی برنهرال ،)1958( ،

ایران از نغاز تا طلوع دعلت صفوی ،چ ،6تهران ل .

«المنتزع من التاجی فی اخبار الدعلرﮥالدیلمیر » ،اخبرار

 .66جیهانی ،ابوالقاس برناحمرد ،)1635( ،اشرکا

ائمﮥال یدی ر ف ری طبرسررتان ع دیلمرران ع ج ریالن ،ب ر

بررسی ع تحلیل مؤلف های مشرع یتیابی حکومت حسنبن زید لوی /محمد لی چلونگر ع همکاران 39/

کوشش عیلفرد مادلون  ،بیرعت دارالنشر.
 .33صفدی ،صالحالدین خلیلبرنایبرک،)1325( ،
الررروافی بالوفیر رات ،با تنرررا رمضررران بررردالتواب ع
اسسهاهلموت ریتر ،بیرعت النشرات االسالمی .
 .35طبررری ،ابوجعفرمحمرردبنجریررر1658( ،ق)،
تاری االم ع الملوک ،تحقیق محمدابوالفضل ابرراهی ،
طر الثانی  ،بیرعت دارالترا .

 .33ررال  ،برردالرحمن ،)1653( ،بنیادهررای ل ر
سیاست ،چ ،18تهران نی.
 .38مرجررری ،احمدشررروقیابرررراهی ،)1302( ،
الحیاﮤالسیاسیﮥ ع الفکری للزیدی فی مشرقاالسرالمی،
قاهره مکتبﮥ مدبولی.
 .35فرمانیان ،مهدی ع لی موسوینرژاد،)1653( ،
درسنام زیدی ؛ تاری ع قاید ،ق ادیان.

 .39قادری ،حات  ،)1655( ،اندیش های سیاسی در
اسالم ع ایران ،چ ،12تهران سمت.
 .52کلینرری ،ابوجعفرمحمرردبنیعقرروب،)1651( ،
اصررو کررافی ،ت ررحیح ل ریاکبررر غفرراری ،تهررران
مکتبﮥال دعق.

 .51کواکبیان ،م ﻄفی ،)1685( ،مبانیمشررع یت
در نرام عالیتفقی  ،چ ،0تهران رعج.
 .50مادلون  ،عیلفرد ،)1651( ،فرق های اسرالمی،
ترجم ابوالقاس سری ،چ ،0تهران اساطیر.
 .56مجملالتواری ع الق رص( ،بریترا) ،تحقیرق
ملکالشعرا بهار ،تهران کالل خاعر.

مﻄبو اتی شرق.

 .53مستوفی ،حمدالل بنابیبکر ،)1633( ،تراری
گزیده ،تحقیق بدالحسین نوایی ،چ ،6تهران امیرکبیر.
 .58مسعودی ،ابوالحسن لیبرنحسرین،)1329( ،
مرعجال هب ع معادنالجوهر ،تحقیق اسعد داغر ،،طرر
الثانی  ،ق دارالهجره.
 .55مسررکوی  ،ابررو لی ،)1689( ،تجررارباالمرر ،
تحقیق ابوالقاس امامی ،طر الثانی  ،تهران سرعش.

 .59معﻄوفی ،اسداهلل ،)1693( ،زیردیان لروی در
طبرستان ،دیلمستان ،استرنباد ع گرگان ،تهران نگاه.
 .32نوبختی ،حسنبنموسی ،)1323( ،فرقالشیع ،
ت حیح ع تعلیق سریدهبﮥ الردین حسرینی شهرسرتانی،
بیرعت داراالضواء.
 .31عبر ،ماکس 1698( ،الف) ،اقت راد ع جامعر ،
ترجم

با

منوچهری ،مهرداد ترابینژاد ع م رﻄفی

مادزاده ،چ ،5تهران سمت.

 1698( ،------- .30ب) ،مفرررراهی اساسرررری
جامع شناسی ،ترجم احمرد صردراتی ،چ ،10تهرران
مرکز.

 .36علوی ،محمد لی ،)1652( ،دیانت ع سیاسرت
در قرررعن نخسررتین اسررالمی؛ پژعهشرری در تعامررل
اندیش هرای کالمری ع جریرانهرای سیاسری ،تهرران
دانشگاه الزهرا

(

).

 .33عینسنت ،اندرع ،)1659( ،نرری هرای دعلرت،
ترجم حسین بشیری  ،تهران نی.
ب .مقاله

 .53مُحِلِِّرری ،حمیرردبناحمرردبنمحمررد،)1306( ،

 .35جاناحمدی ،فاطم ع سجاد رمضانی( ،بهار ع

الحدائقالوردیﮥ فی مناقب ائمﮥالزیدی  ،تحقیق مرتضری

تابستان« ،)1693تحلیلی جامعر شرناختی از دعگرانگی

بنزید محﻄوری حسنی ،صرنعا مکتبرﮥ بدرللﻄبا رﮥ ع

رفتار سیاسیفرهنگی حاکمان شیعی تبرستان؛ مﻄالعر

النشر ع التوزیع.

موردی حسنبرنزیرد ع حسرنبرن لری لروی» ،دع

 .55مر شرری ،سرریدظهرالدینبررنسیدن رررالدین،
( ،)1631ترراری طبرسررتان ع رعی ران ع مازنرردران ،ب ر
کوشش محمدحسین تسربیحی ،چ ،0تهرران مؤسسر

ف لنام

لمریپژعهشری جسرتارهای تراریخی،

،5

ش ،1ص31تا.56
 .33حجاریان ،سرعید( ،بهرار « ،)1686نگراهی بر
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مسئل مشرع یت» ،ف لنام راهبرد ،ش ،6ص85تا.96
 .38رضرررروی ،سیدابولفضررررل ع سررررعیده نذر،
(پاییز « ،)1695وامل اقتردار ع مشررع یت حکومرت

لویان طبرستان» ،ف لنام لمیپژعهشی پژعهشرنام
تاری اسالم،

 ،3ش ،06ص08تا.38

 .35شررجا ی زنررد ،لیرضررا( ،زمسررتان،)1685

«سلسل های اسالمی ع مسرئل مشررع یت» ،ف رلنام
حکومت اسالمی،

 ،1ش ،0ص135تا.023

 .39لیپست ،سیمور مارتین« ،)1683( ،مشررع یت

ع کارنمدی» ،ترجمر رضرا زبیرب ،مجلر فرهنر

ع

توسع  ،ش ،15ص12ع.11
 .82متقرررری ،ابررررراهی ع فرهرررراد کرامررررت،
(تابستان « ،)1696ناصر مشرع یتیابی در نررامهرای

سیاس ری» ،ف ررلنام

لم ریپژعهش ری سیاسررت ،ش،0

ص665تا.652
 .81معلمی ،م رﻄفی« ،)1696( ،حکومرت دا ری
کبیر در طبرستان ع دعگانگی در برخورد با مخالفران»،

مجمو

مقاالت همایش بینالمللی ترراریر محررلی

مازنردران ،ب کوشرش لری رمضرانیپراچی ،سراری
هاعژین ،ص351تا.523

