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تاریخ دریافت33/6/3 :

تاریخ تأیید33/5/8 :

سید علی موسوینژاد
سید اکبر موسوی تنیانی

*1

**2

نوشتار پيشرو ،در پي بررسيِ انتقادی نظرگاههای نایکسان درباره مذهب ناصر كبير
و خاندان وی است .در این باره ،دو دیدگاه وجود دارد؛ گروهي از نویسندگان در
سدههای متمادی ،با گرایشهای اعتقادی مختلف و از طيفهای گوناگون فکری و
علمي ،او را پيرو مذهب زیدیه شمردهاند و در مقابل ،گروهي دیگر از نویسندگان امامي
كه بيشتر از قرن دهم هجری به بعد هستند ،با استناد به پارهای از گزارهها ،او را عالمي
اماميمذهب معرفي كردهاند .با بررسي تحليلي گزارهها و شواهد تاریخي و نيز آثار و
آرای ناصر كبير ،درميیابيم كه دیدگاه گروه نخست ،به صواب نزدیكتر است .در زمينه
مذهب خاندان ناصر كبير نيز ميتوان گفت اگرچه برخي منابع به مذهب امامي ایشان
تصریح كردهاند ،ولي با بررسي قراین و شواهد تاریخي ،بهاحتمال قوی ،سایر افراد
دودمان ناصر كبير نيز به مذهب زیدیه باورمند بودهاند

كليدواژگان :ناصر كبیر ،ناصر اطروش ،امامیه ،زیدیه ،خاندان ناصر كبیر.


* عضو هيئت علمي دانشگاه ادیان و مذاهب قم.
** دانشجوی دكتری شيعهشناسي دانشگاه ادیان و مذاهب قم.
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مقدمه

در تاریخ پُر فراز و نشیب اسالمي ،هماره شخصیتهاي برجستهاي ظهور كردهاند كهه
در بسیاري از رویدادهاي سیاسي و فكري مسلمانان تأثیرگذار و نقشآفرین بودهاند .بررسي
و بازكاوي زندگي اجتماعي و دیدگاه اعتقادي آنان ،مها را در تللیهه هر هه بهتهر برخهي
زوایاي پنهان تاریخ اسالم یاري ميرساند .یكي از شخصهیتههاي ممتهاز و اثهربخش در
تاریخ سیاسي ه اجتماعي و اندیشه اسالمي ،ناصر كبیر (ناصر اطروش) ميباشد .وي در نزد
بیشتر عالمان مسلمان ،با گرایشهاي مختلف فرقهاي و اعتقادي ،داراي احترام بوده است.
البته در بین شیعیان ،به دلیه مذهب شیعي و نیز برجستگيههاي علمهي و اجتمهاعياش،
داراي منزلت ویژهاي است .باید افزود كه خاندان و بازماندگان ناصر كبیهر نیهز از جایگهاه
برجسته اجتماعي و علمي برخوردار بودهاند؛ نانكه شمار قابه توجهي از تبار این خانواده،
در زمره سیاستمدران و علماي نامور جهان اسالم قرار داشتهاند .در این میان ،بر سر اعتقاد
مذهبي و وابستگي فرقهاي ناصر كبیر و خاندانش دیدگاههاي مختلفي وجود دارد .هریه
از نویسندگان امامیه و زیدیه ،ميكوشند او را در زمره عالمان خویش قرار دهند و شواهدي
براي اثبات ادعایشان بیان ميكنند .گروهي از نویسندگان امهامي و يیرامهامي ،از مهذهب
زیدي ناصر سخن به میان آوردهاند .در مقابه ،عدهاي از نویسندگان امامیهه ،ماننهد :شهیخ
بهایي ،میرزا عبداهلل افندي ،ملدث نوري ،ناصهر كبیهر و برخهي بازمانهدگان وي ،او را در
شمار اماميمذهبان قرار دادهاند .بررسي دیدگاههاي این بزرگهان ،داراي اهمیهت اسهت .از
آنجا كه سید مرتضي و برادرش سید رضي ،دو تن از اندیشمندان ممتاز امامیهه از سهوي
مادر به خاندان ناصر كبیر منتسب هستند ،1بازكاوي گرایش خاندان ناصر نیز درخور توجهه
ميباشد .از آن جهت كه ناصر و خاندان وي در تاریخ اسالم و بهویژه تاریخ تشیع تأثیرگذار
و نقشآفرین بودهاند ،شناسایي و بازخواني گرایش عقیدتي ناصر و دودمهانش ،در تللیهه
زوایاي پنهان تاریخ تشیع و نیز مناسبات درون شیعي بسیار راهگشاست .نوشتار پهیش رو،
در پي پاسخ به این پرسش است كه ه دیدگاه هایي در خصهو

مهذهب ناصهر كبیهر و
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به شواهد و گزارشهاي تاریخي نزدی تر است؟ در این

پژوهش ،با تكیه بر گزارش ها و شواهد تاریخي و نیز آثار بازمانده از ناصر ،به ایهن نتیههه
ميتوان دست یافت كه دیدگاهي كه بر مذهب زیدي وي تأكید دارد ،سازگاري بیشتري با
شواهد و منابع پیشگفته دارد.
ازاینرو ،براي پاسخ به پرسش یادشده و نیز اثبات فرضهیه مهورد ن،هر ،بها رویكهردي
تللیلي ،دیدگاه هاي موافقان و مخالفان بررسي ميگردد .گفتني است ،به دلیه گستردگي
خاندان ناصر ،تنها به گرایشهاي مذهبي افراد نامدار در عرصههاي سیاسهي ،اجتمهاعي و
فرهنگي این دودمان پرداخته ميشود.
جايگاه علمي ،سياسي و اجتماعي ناصر كبير

حسن بن علي بن حسن بن علي بن عمر اشرف بن زینالعابدین علي بن حسهین بهن
علي بن ابيطالب

 ،مشهور به «ناصر كبیر» و «ناصر اطروش» ،یكي از شخصیتهاي

نامور و اثرگذار در میان مسلمانان و بهویژه شیعیان است .جدّ اعالي وي ،عمر اشرف ،برادر
ابویني زید شهید است .ناصر كبیر ،از مادر خراسهانيتبهار در مدینهه زاده شهده و در سها
303ه.ق در سن 53سالگي در شهر آمه درگذشهته اسهت 2.از دوران كهودكي و نوجهواني
ناصر ،یزي دانسته نیست؛ ولي در منابع ،از حضورش در عراق ،و آنگهاه از ورود وي بهه
طبرستان در عصر حكمراني داعي كبیر ،حسن بن زید ( 250ه 250ه.ق) سخن بهه میهان
آمده است .وي در طبرستان ،نزد داعي حسن بن زید (م 250ه.ق) و برادرش ملمهد بهن
زید (م 285ه.ق) به سر ميبرده است .اگر ه او مورد تكریم برادران داعي قرار داشته ،امها
هیچگاه مسئولیت سیاسياي را از سوي آن دو نپذیرفت 3.ناصر ،بعد از كشتهشهدن ملمهد
بن زید در جنگ با سامانیان ،به سوي نواحي همهوار طبرستان متواري شد و سرانهام بهه
دعوت فرمانرواي دیلم ،بدان سو روانه گردید و به مدت هارده سا در آن سهرزمین كهه
هنوز مردمش مسلمان نشده بودند ،به تبلیغ اسالم پرداخت كه جمع بيشماري از دیلمیان
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با تالشهاي وي به اسالم گرویدند .او با اقدامات فرهنگي ه دیني ،از قبیه ساختن مساجد
و حتي تغییر نامهاي نومسلمانان به اسامي اسالمي ،در گسترش اسالم در منطقه گیالن و
دیلمان گامهاي اساسي برداشت 3.ناصر پس از نهادینهسازي اسالم در میان مردمان گیهه
آنان به سوي طبرستان لشهكر كشهید و حاكمهان سهاماني را از آن دیهار

و دیلم ،به كم

بیرون كرد و آمه را پایتخت خویش ساخت و بیش از سه سا ( 301ه 303ه.ق) بههطهور
رسمي بر منطقه طبرستان و گیالن حكومت كرد 5.دوران حكمرانهي وي ،یكهي از مقهاطع
درخشان حكومتداري اسالمي به شمار ميرود .ناصر بهراي گسهترش عهدالت در جامعهه
تلت فرمانش ،تالش فراواني انهام داد .وي بهراي ن،هامسهازي یه

جامعهه مطلهو و

پیشرفته ،اساسنامهاي را تألیف كرد كه امروزه با عنوان كتا االحتسا در دسترس است.

6

ناصر كبیر ،عالوه بر جایگهاه سیاسهي ه اجتمهاعي ،از جایگهاه واالي علمهي در میهان
عالمان و فرهیختگان اسالمي برخوردار بوده است .مكانت علمي ناصر ،در نزد دانشهمندان
اسالمي مورد توجه بوده است و ازاینرو ،بسیاري از نویسندگان از فضه و دانایي او سخن
به میان آورده ،او را ستودهاند 5.وي در علوم مختلفي ون :فقه ،حدیث ،ادبیات ،شعر ،كالم
و انسا صاحب ن،ر بوده و در این موضوعات ،كتا هاي قابهه تهوجهي را تهألیف كهرده
است 8.مكتب كالمي و فقهي ناصر كبیر كه به «ناصریه» اشتهار داشته ،قرون متمادي در
منطقه گیالن و دیلمان داراي پیرواني بوده اسهت 3.علمهاي پیهرو مكتهب ناصهریه ،در آن
سامان با شرح و تبیین آثار و آراي ناصر ،در نشر و ترویج اندیشه وي بسیار كوشیدند 10.به
همین جهت ،حدود هفتصدسا ایهن مكتهب فكهري در گهیالن و دیلمهان پایهدار مانهد و
سرانهام در قرن دهم تلت تأثیر دولت صفویه ،مذهب امامیهه جهایگزین مهذهب زیدیهه
ناصریه گردید.

11

 .1بررسي مذهب ناصر

درباره مذهب ناصر كبیر ،دیدگاه هاي مختلفي در بین برخي نویسندگان فرق اسهالمي
وجود دارد؛ ولي همگي به شیعهبودن وي اذعان دارند .اگر ه بسیاري از علماي اهه سنّت
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با دیده احترام به شخصیت علمي و اجتماعي ناصر نگریستهاند ،ولي هیچگاه او را در زمره
همباوران مهذهبي خهویش قهرار نهدادهانهد .تنهها ابهن حهزم اندلسهي (م 356ه.ق) عهالم
سنّيمذهب ،از او با تعبیر «حسن المذهب» یاد كرده است 12.البته این سهخن ،ههیچگونهه
داللتي بر سنّيبودن ناصر ندارد .در این میان ،تنها مذهب امامي یا زیديِ ناصر كبیر مورد
بلث و مله گفتوگوست .ازاینرو ،جمع بسیاري از نویسندگان با گرایشههاي مختلهف
مذهبي ،او را فردي زیدي و بعضي نیز او را اماميمذهب معرفي كردهاند كه بهراي تبیهین
بیشتر این ن،رگاهها ،به تللیه سخنان آنان ميپردازیم:
تحليل و بررسي شواهد زيدیبودن ناصر

در قرون نخستین و دورههاي مختلف زماني ،بسیاري از عالمان و نویسندگان مسلمان،
امامیه و زیدیه و اهه سنّت ،در آثار خود از گرایش زیدي ناصر كبیر سخن به میان آورده،
حتي بعضي از آنان او را در شمار امامان نامدار زیدیه برشمردهاند .در اینجها ،بهه سهخنان
برخي از آنان با حفظ ترتیب زماني اشاره ميكنیم:
 .1ابنندیم (د385 .ه.ق) فهرست نگار مشهور ،با اذعان به اینكه بیش از هارده كتا
فقهي ناصر را دیده ،او را در زمره نویسندگان زیدي قرار داده است.

13

 .2ابوطالب هاروني (م323 .ه.ق) اندیشمند ممتاز زیدیه ،ناصر كبیر را در زمره امامهان
زیدیه برشمرده است.

13

 .3شیخ طوسي (م360 .ه.ق) از دانشمندان امامیه نیز ظاهراً او را متكلمهي زیهدي بهر
ميشمارد.

15

 .3شهرستاني (م538 .ه.ق) نیز وي را از رجا زیدیه بر شمرده است.

16

 .5ابنفندق بیهقي (م565 .ه.ق) ،ناصر را در ردیف امامان زیدي جاي داده است.

15

 .6ابن شهرآشو (م588 .ه.ق) از علماي امامیه ،وي را از امامان زیدیه دانسته است.

18

 .5ابن اثیر (م630 .ه.ق) تاریخنگار اهه سنّت ،ناصر را پیرو مهذهب زیدیهه قهرار داده
است.
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 .8فخر رازي (م606 .ه.ق) ،از او با تعبیر «امام الزیدیة» یاد كرده است.

20

 .3مروزي (م613 .ه.ق) از نسبشناسان شهیعه ،وي را در شهمار امامهان زیدیهه آورده
است.

21

 .10ابن طاووس (م663 .ه.ق) ،به نقه از ابواللسین خطیب مينویسد« :اگر من پیهرو
مذهب زیدیه بودم ،بدون تردید امامت ناصر را ميپذیرفتم».

22

 .11ابن طقطقي (م503 .ه.ق) ،از ناصر بهعنوان یكي از بزرگ ترین ائمه زیهدیان یهاد
مينماید.

23

 .12نویري (م533 .ه.ق) ،وي را زیديمذهب معرفي كرده است.

23

 .13ابن زهره (م553 .ه.ق) نیز از ناصر بهعنوان امام بزرگ زیدیه نام برده است.
 .13شهید اوّ (م586 .ه.ق) از فقهاي امامیه ،او را فقیهي زیدي شناسانده است.
 .15ابن خلدون (م808 .ه.ق) نیز وي را در شمار زیدیه قلمداد كرده است.

25

26

25

 .16ابن عنبه (م828 .ه.ق) نسبشناس مشهور شیعه ،درباره وي مينویسد« :او ،امهام
زیدیه و پادشاه دیلم است كه داراي دیدگاه خاصي بوده و زیدیان ناصري ،به وي منتسهب
ميباشند 28».همو در كتا الفصول الفخریة نیز با تعبیر «امام الزیدیة ملك الدیلم» از او
یاد ميكند.

23

 .15كیاگیالني (م .قرن 10ه.ق) از نسبشناسان متأخر امامي نیز او را از ائمهه زیهدي
معرفي كرده است.

30

این حهم انبوه از نویسندگان از مذاهب گوناگون اسالمي در برهههاي مختلف زماني،
هرگاه از ناصر كبیر سخن به میان آوردهاند ،او را شخصیتي زیديمذهب معرفي كردهانهد.
باید توجه داشت كه زیدیان در گذشته ههیچگهاه بهه امامهت يیهر زیهديمهذهبان تهن در
نميدادهاند.
افزون بر این اظهارن،رها ،شهواهد و گهزارشههاي تهاریخي دیگهري وجهود دارد كهه
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زیديبودن ناصر كبیر را تقویت ميكند .ميتوان برخي از این شواهد را نین برشمرد:
یكم :فرزندش ابواللسن علي األدیب كه به مذهب امامیهه گرویهده بهود ،بها سهرودن
اشعاري مذهب زیدي پدر را به باد انتقاد گرفت 31.البته ابن اسفندیار بهاشتباه این اشهعار را
به ابواللسین احمد ،دیگر پسرِ ناصر نسبت داده است 32كه برخي نویسندگان به نادرسهتي
این انتسا اشاره كردهاند 33.به هر حا  ،مذهب زیدي ناصر ،مهورد انتقهاد فرزنهدش قهرار
داشته است.
دوم :ناصر در كتا الحجج الواضحة 33فرقه زیدیه را بهعنوان فرقه ناجیه معرفي كرده
است.

35

سوم :او در كتا اإلمامة كه بخشهایي از این اثهر را دیلمهي (زنهده :قهرن 5ه.ق) در
كتا المحيط باإلمامة آورده است ،با ذكر روایاتي مسند از امام باقر و صادق
دارد ن،رگاه زیدیه در موضوع امامت را موجه جلوه دهد.

سهعي

36

هارم :بسیاري از مردم گیالن و دیلمان ،بهوسیله ارشادات ناصر ،اسالم را پذیرفته ،به
مذهب زیدي روي آوردند؛

35

راكهه ناصهر ،تهازهمسهلمانان را بهه مهذهب زیدیهه دعهوت

ميكرد؛ 38درحاليكه اگر ناصر مذهبي يیر از زیدیه داشت ،بهدیهي بهود كهه نومسهلمانان
دیلمي و گیالني به آن مذهب بگروند.
پنهم :ناصر ،آثاري بسیاري را طبق ن،رگاه مذهب زیدیه تألیف كرده است 33كهه ایهن
امر ،از باور زیدي وي حكایت دارد.
ششم :بنا بر وصیت ناصر كبیر ،داعي صغیر حسن بن قاسم ،بهه فرمهانروایي حكومهت
علویان طبرستان و گیالن رسید؛ 30درحاليكه داعي صغیر 31و فرزندش ابن داعي ،از امامان
و مدافعان مذهب زیدیه به شمار ميرفتهاند.

32

هفتم :او ،امام زیدیان گیالن و طبرستان بوده و بیشتر شیعیان آن دیار نیز پیرو مذهب
زیدیه بودند و هماره در طو تاریخ ،زیدیان از میراثداران آرا و اندیشههاي وي به شهمار
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مي رفتند .اگر او مذهبي يیر از زیدیه داشت ،ایهنگونهه بها اقبها زیهديمهذهبان روبههرو
نميگردید.
هشتم :علماي زیديمذهب گیالن و طبرستان ،همواره از شهارحان و مروجهان آثهار و
اندیشه ناصر بودهاند؛ درحاليكه در میان امامیه ،تنها سید مرتضي بخشي از فقهه ناصهر را
آن هم با نگاه انتقادي و میانفرقهاي (فقه مقارن) شرح كرده است.

33

نهم :بیشتر شاگردانِ ناصر را زیدیان تشكیه ميدهند و از امامیان ،شاگردي براي وي
شناخته شده نیست.

33

افزون بر شواهد یادشده ،برادر ناصر ،به نام «حسین ملدث» نیز از عالمان زیهدي بهه
شمار ميرفته است .این موضوع نیز بر تقویت شواهد زیديمذهببودن ناصر ميافزاید.
تحليل و بررسي شواهد اماميبودن ناصر

بعضي نویسندگان امامیه كه بیشتر آنان پس از قرن دهم (دوره صهفویه) هسهتند ،بهر
اساس پارهاي گزارهها و برداشتها از سخنان برخي نویسندگان متقدم امامي ،ناصر كبیر را
شخصیتي اماميمذهب شناساندهاند و كوشیدهاند كه شواهد و نشانههاي زیديبودن ناصهر
كبیر را نقد یا توجیه و كمرنگ نمایند .در این مها  ،به تللیه و بررسي دیدگاههاي آنها
ميپردازیم.
سید مرتضي اندیشور و فقیه برجسته امامیه ،از نوادگان دختري ناصر ،در ابتداي كتها
الناصریات كه شرحي است بر بعضي آراي فقهي ناصر ،بها افتخهار زیهاد از اجهداد مهادري
خویش از جمله ناصر یاد كرده و آنان را ستوده است 35.ازاینرو ،برخي نویسهندگان امامیهه
با استناد به ستایش سید مرتضي از ناصر كبیر در مقدمه كتا یادشده ،او را اماميمهذهب
معرفي كردهاند؛ تا جایي كه مامقاني از رجا شناسان معاصهر مهينویسهد« :اصهالً معقهو
نیست كهه سهید مرتضهي از یه

يیرامهامي ایهنگونهه تمهیهد نمایهد؛ البهد نیهاي وي،

اماميمذهب بوده است 36».با بررسي كتا الناصریات ،اثبات اماميبودن ناصر با تكیهه بهر
كالم سید مرتضي ،به دالیه ذیه قابه پذیرش نیست:
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اوّ  :سید مرتضي در مقدمه این كتا  ،هیچ سخني از مذهب اجهداد مهادري خهویش
بیان نكرده است .او ،فقط به سیادت خانداني و اجتماعي و نیهز بهه جایگهاه واالي علمهي
آنها اشاره نموده است.

35

دوم :سید در این كتا  ،از مهموع  205مسهئله فقههي ،تنهها در  81مسهئله بها ناصهر
همن،ر بوده ،در سایر مسائه با تعابیري ون اجماع امامیه و اجماع فرقه مُلقه ،بها ناصهر
مخالفت ورزیده است؛ 38درحاليكه این عبارات ،معموالً در برابهر مخالفهان بهرونفرقههاي
كاربرد دارد؛ نه در مقابه همباوران درونمذهبي.
سوم :در مسئله  205این كتا  ،ناصر امام را يیرمعصوم دانسهته اسهت؛ 33درحهاليكهه
امامیه بهاتفاق به عصمت ائمه اعتقاد دارند .ازاینرو ،سید مرتضي در شهرح ایهن مسهئله و
مسئله  205بهصراحت بیان ميدارد كه بنا بر عقیده امامیه ،بدون تردید ،امام از هر لغزشي
معصوم اسهت 50.بنهابراین ،نمهي تهوان بهر اسهاس كتها سهید مرتضهي ،ناصهر را فهردي
اماميمذهب معرفي كرد؛ بهویژه آنكه بعضي از مسائه آن كتا  ،مانند دو مسئله یادشده ،با
دیدگاه امامیه تفاوت اساسي دارد.

51

البته میرزا عبداهلل افندي از علماي امامیه ،به دلیه گریز از اشكا هاي یادشده ،احتما
انتسا این كتا به نوه ناصر كبیر ،یعني ناصر صغیر یا پدربزرگ سید مرتضهي را مطهرح
كرده است؛ 52ولي این سخن ،با واقعیتهاي تاریخي همخواني ندارد؛ زیرا هیچكس ،حتهي
سید مرتضي ،از فقاهت ناصر صغیر سخن نگفته است؛ بلكه فقه و مكتب فقهي ناصر كبیر
هماره پرآوازه بوده و اوست كه در این زمینه آثاري را تألیف كرده است 53.همچنهین ،سهید
مرتضي در دیبا ه كتا الناصریات ،تنها جایگاه فقهي ناصر كبیر را مورد توجه قرار داده و
نوشته است ...« :وزهده وفقهه اظهر من الشمس الباهرة».

53

نهاشي (م 350ه.ق) ،از نویسندگان امامیه نیز در كتا خویش براي ناصر كبیر طلهب
رحمت كرده ،او را معتقد به امامت معرفي نموده (یعتقد اإلمامة) و نیز كتابي به نام انساب

63
االئمة ومواليدهم إلي صاحباالمر

بررسي انتقادی ديدگاهها درباره مذهب ناصر كبير و خاندان او

را به وي نسبت داده است 55.ازاینرو ،برخي علماي

امامیه در قرون پسیني با استناد به سخنان نهاشي ،ناصر را عالمي امهاميمهذهب معرفهي
نمودهاند؛ تا جایي كه عدهاي از اینان ،با تكیه بر سخن نهاشي بها عبهارت «زیدیهه او را ه
ناصوا ه امام خود قرار دادند» ،از ناصر یاد كردهاند 56.با واكاوي سخنان نهاشي ،نميتوان
دلیلي قطعي بر اماميمذهببودن ناصر پیدا كرد؛ ه آنكه بعضهي مطالهب وي ،بهه دلیهه
دوپهلوبودن (اجما ) ،هیچگونه صراحتي بر گرایش امامي ناصر ندارد.
در توضیح عبارت «رحمه اهلل» كه در آثار نهاشي آمده ،باید افهزود كهه عهالوه بهر او،
شیخ صدوق (م381 .ه.ق) و سید مرتضي (م336 .ه.ق) نیز از ناصر كبیر با تعابیري هون:
«قدس اهلل روحه» 55و «كهرم اهلل وجههه» 58یهاد كهردهانهد .دانسهته اسهت كهه عنهاویني
این نیني ،هیچ داللتي بر حُسن عقیده و مذهب كسي ندارد .با قدري تسهامح ،مهيتهوان
حُسن حا و سلوك فرد یادشده را برداشت نمود؛ هر ند بعضي ملققان ،حتي داللت این
عناوین بر حُسن حا را نیز نپذیرفته و این واژگان را تنها دعا 53و ناشي از برخهي ايهرا
شخصي ه دوستي یا فضه و كما ه دعاكننده ميدانند 60.افزون بر این ،بعضي از بزرگهان
امامیه ،براي كساني طلب رحمت كردهاند كه مذهب يیرامامي آنان آشهكار بهوده اسهت.

61

ازاینرو ،استناد به این عبارات ،براي اثبات مذهب امامي ناصر كبیر ،قابه پذیرش نیست.
بعضي علماي متأخر امامیه ،با استناد به تعبیر نهاشي كه گفته «یعتقد اإلمامة» ،ناصر
كبیر را اماميمذهب معرفي كرده و افزودهاند كه نهاشي با مشاهده آثهار ناصهر ،بها نهین
تعبیري او را توصیف نموده است 62.در پاسخ این سخن ،بایهد گفهت كهه عبهارت «یعتقدد
اإلمامة» ،مهمه است و هیچگونه صراحتي بر مذهب امامیه ندارد .ازاینروست كه عدهاي
نویسندگان امامیه ،در شرح آن د ار اختالف شهدهانهد .برخهي در تبیهین عبهارت یادشهده
گفتهاند كه ناصر كبیر ،به امامت براي خودش معتقد بوده است؛ نه آنكه به امامت امامهان
امامیه باورمند بوده باشد 63.گمان ميرود عالمه حلي (م 526ه.ق) و ابن داود حلهي (قهرن
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هشتم) ،با این تلقي ،او را در شمار راویان ضعیف جاي دادهاند 63.اینكه گفته شده نهاشهي
كتا هاي ناصر را دیده است ،باید گفت كه هیچگونه تصهریلي از سهوي نهاشهي وجهود
ندارد كه او آثار ناصر را رؤیت كرده باشد؛ بهویژه آنكه او سلسله طریق خود به آثار ناصر را
بیان نكهرده اسهت؛ درحهاليكهه پهیش از نهاشهي (م 350ه.ق) ،ابهن نهدیم (م 385ه.ق)
فهرستنگار مشهور ،بهصراحت اذعان ميدارد كه برخهي آثهار ناصهر را مشهاهده كهرده و
ازاینرو ،او را در شمار مصنفان زیدیه جاي داده است.

65

اما درستي انتسا كتا انساب االئمة ومواليدهم إلي صاحب األمر

بهه ناصهر كهه

نهاشي از آن نام برده است ،به سبب اشكاالتي مورد تردید قرار دارد .1 :يیهر از نهاشهي،
هیچی

از نویسندگان و فهرستنویسان ،نین كتابي را در سیاهه آثهار ناصهر كبیهر ذكهر

نكردهاند؛  .2بنا بر بعضي گزارشها ،ناصر بهصراحت وجود فرزنهد و جانشهین بهراي امهام
حسن عسكري

را انكار ميكرده است 66.بنابراین ،این گزارش نهاشي ،با ند احتما

روبهرو است:
یكم :گمان ميرود ،این اثر همان كتا انسا الطالبیین ناصر باشد كه ابونصر بخاري،
نسبشناس مشهور ،از آن در كتا مشهور ،یعني سر السلسلة العلویة بهره برده اسهت.

65

احتماالً نهاشي این كتا را با تغییر نام به ناصر نسبت داده است .با نگهاهي بهه سهب

و

شیوه كتا هاي نسبشناسي ،بهخوبي ميتوان دریافت كه نسبنگاران فارغ از گرایشهاي
مذهبي شان ،همگي به تبارشناسي امامان امامیه پرداختههانهد؛ راكهه بسهیاري از سهادات
علوي ،به ائمه امامیه نسب ميبرند؛ مثالً ابن حزم سنّيمذهب در جمهرة انسداب العدرب و
یماني زیديمذهب در نفحة العنبریة بسان نسبنگاران اماميمذهب به تبار ائمه اثناعشر نیز
پرداختهاند .تنها وقتي به والدت امام عصر

ميرسند ،اینگونه مينویسند« :بنا به بهاور

امامیه ،امام حسن عسكري فرزندي داشته است 68».احتماالً ناصر نیز در كتا انسابش نیز
اینگونه از ائمه امامیه

سخن گفته كه ن،ر نهاشي را به خود جلب كرده بود.
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دوم :از آنجا كه نهاشي برخالف معمو  ،طریق خویش به آثار ناصهر را ذكهر نكهرده
است ،احتما ميرود كه وي در انتسا این كتا ها به ناصر اطمینان نداشهته و ازایهنرو،
د ار اشتباه گردیده و یا اشتباه افراد يیرمطمئن را تكرار كرده است .این گمانه ،بها اشهتباه
وي در بیان نسب ناصر نیز بیش از پیش تقویت ميشود 63.بنابراین ،با استناد بهه سهخنان
نهاشي ،اثبات مذهب امامي ناصر مشكه به ن،ر ميرسد.
شههیخ بهههایي (م1031 .ه.ق) دانشههمند بنههام امامیههه نیههز در یكههي از رسههالههههاي
خویش درباره مذهب ناصر كبیهر سهخن بهه میهان آورده و اظههار داشهته« :ناصهر ،پیهرو
مذهب امهام صهادق

بهوده اسهت و هون یهاران وي از فرقههههاي مختلهف بودنهد،

وي به جهت عهدم تفرقهه اطرافیهانش اظههار مهذهب نمهيكهرده و اساسهاً ناصهر عقایهد
امههامي داشههته اسههت .بنههابراین ،او در بعضههي از مسههائه فقهههي ،موضههعي بینههابین اتخههاذ
نموده و در مسئله وضو ،به شستن و مسهح سهر و پها فتهوا مهيداده و یها در نكهاح متعهه،
توقف كرده است 50».شیخ بههایي در ادامهه افهزوده كهه ناصهر كبیهر ،احادیهت «التَخلهوا
األر » را در آثارش ذكر نموده و نیهز ههیچگهاه خهویش را امهام نخوانهده اسهت؛ بلكهه
پیروانش نین اعتقاد باطلي نسبت به او داشتهاند.

51

در پاسههخ بایههد گفههت :اینكههه ناصههر پیههرو مههذهب امههام صههادق
امامهت نداشهته اسهت ،صهرفاً یه

بههوده و ادعههاي

ادعها مهيباشهد كهه نیازمنهد شهواهد اسهتوار و قههوي

است؛ زیرا بنا به عقیهده زیهدیان ،اگهر هریه

از اوالد امهام حسهن و امهام حسهین

قیام كند و مهردم را بهه امهر بهه معهروف و نههي از منكهر دعهوت نمایهد ،او امهام اسهت.
همین كه ناصهر كبیهر قیهام كهرده و در طبرسهتان حكومهت تشهكیه داده و مهردم را بهه
خود فراخوانده است ،طبق ن،رگاه زیهدیان ،ایهن رفتهار بهراي امامهت یه

امهام كفایهت

ميكند.
شههباهت نههد مس هئله فقهههي ناصههر بهها برخههي مسههائه فقهههي امامیههه را نمههيتههوان
ناشي از اعتقهاد امهامي وي قلمهداد كهرد؛ راكهه بهه اذعهان بسهیاري از نویسهندگان ،او
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دیدگاه و مهنهج فقههي ویهژه بهوده و در مسهائه فقههي ،از ن،رگهاهي خها

برخوردار بوده اسهت 52.گفتنهي اسهت ،در میهان فقههاي امامیهه نیهز برخهي فتهاوا وجهود
داشته كه به دیهدگاه مخالفهان نزدیه تهر بهوده اسهت؛ مهثالً در مسهئله تكتّهف (تكفیهر)
كههه شههیخ طوسههي بههه اجمههاع امامیههه آن را باطههه مههيدانههد ،53ابوالصههالح حلبههي آن را
مكروه دانسته 53و ابن جنیهد تهرك آن را مسهتلب برمهيشهمارد 55.ههیچگهاه نمهيتهوان
ن،رات این دو فقیه امامي را دلیلي بر سهنّيبهودن آنهها دانسهت .افهزون بهر ایهن ،شهیخ
بهههایي در قههرن یههازدهم ،ناصههر را از متوقفههان در تللیههه یهها تلههریم نكههاح متعههه
برشمرده و این موضوع را نشهانه امهاميبهودن وي دانسهته اسهت؛ ولهي نهد صهد سها
پههیش از شههیخ بهههایي ،میههراثداران فقههه زیدیههه در شههما ایههران ،ماننههد ابواللسههین
هههاروني (م311 .ه.ق) ،در كتهها شههرح تهریههد و نیههز ابههوجعفر هوسههمي (م355 .ه.ق)

نامورترین فقیه ناصريمذهب در كتها فقههي االباندة بها اسهتناد بهه دو كتها االلفها
و االیوازیههات ناصههر كبیههر ،او را از مخالفههان نكههاح متعههه برشههمردهانههد 56.نقههه احادیههث
«التَخل هوا األر » منسههو بههه ناصههر ،هههیچگههاه بههر امههاميمههذهببههودن وي داللههت
ندارد؛ ه آنكه زیدیان نیهز همهاره بهه نقهه ایهن اخبهار اهتمهام داشهتهانهد و بها دیهدگاه
خویش به تفسیر آن پرداختهاند.

55

برخي عالمان امامیه تصریح كردهاند كهه ناصهر بهر مهذهب امامیهه و ههم بهر طریقهه
زیدیههه آثههاري را ت هألیف كههرده اسههت 58.گمههان مههيرود ،آنههها كتهها هههاي یادشههده در
فهرست نهاشهي را كتها ههاي امهامي ناصهر بهر مهيشهمارند و حها آنكهه نمهيتهوان
كتا هاي مذكور در كتا نهاشهي را آثهار امهامي ناصهر تلقهي كهرد؛ زیهرا نهاشهي آثهار
نویسندگان يیرامامي را بدون اینكه بهه مهذهب آنهان تصهریح كنهد ،ماننهد قاسهم رسهي
(م236 .ه.ق) امههام و ن،ریهههپههرداز ممتههاز زیدیههه ،در فهرسههت خههویش یههاد نمههوده
اسهت 53.افههزون بههر اینكههه ذكههر آثههار ناصهر در فهرسههت نهاشههي ،بههه دلیههه عههدم ارائههه
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طریق این تألیفات ،عاجز از اثبات یا ردّ مذهب ناصر ميباشد.
بعضي پژوهشهگران معاصهر ،دربهاره مهذهب ناصهر كبیهر گفتههانهد كهه لقهب ناصهر
كبیههر ،یعنههي «ناصههر اللههق» بهها لقههب حسههن بههن زیههد ،یعنههي «داعههي الههي اللههق»
زیههديمههذهب كههه مسسههس حكومههت علویههان شههما ایههران اسههت ،خلههط شههده اسههت.
ازایههنرو ،برخههي بهههاشههتباه ناصههر را زیههديمههذهب خوانههدهانههد 80.بهها نگههاهي بههه آثههار و
اندیشه و نیز تاریخ زندگي ناصر و دالیهه پهیشگفتهه ،احتمها ایهن اشهتباه جهاي طهرح
هم ندارد.
نكتههه دیگههر آنكههه ناصههر را در زمههره اصههلا امههام هههادي و امههام حسههن
عسههكري

دانسههته ،پههدرش را از اصههلا امههام جههواد

برشههمردهانههد 81.بههدیهي

است كه اینهها ههیچ داللتهي بهر امهاميمهذهببهودن وي و پهدرش نهدارد؛ زیهرا جمهع
قابه توجهي از اصلا و راویهان ائمهه
تشكیه ميدادند.

را زیهديمهذهبان 82و یها حتهي اههه سهنّت

83

افههزون بههر ایههن ،بعضههي باورهههاي ناصههر كبیههر نیههز بهها پههارهاي از دیههدگاه اعتقههادي
امامیههه همخههواني نههدارد؛ نههانكههه او بههه عصههمت ائمههه اعتقههادي نداشههته اسههت؛

83

درحههاليكههه اعتقههاد بههه عصههمت ،از شاخصههههههاي مههذهب امامیههه بههه شههمار مههيآیههد.
ازایهنروسههت كهه سههید مرتضهي در شههرح مسهئله  205كتها الناصههریات بها اسههتناد بههه
دیدگاه امامیهه ،سهخن وي مبنهي بهر احتمها خطاكهاربودن امهام را برنتافتهه و رد كهرده
و در مس هئله  205نیههز ایههن موضههوع را تأكیههد نمههوده اسههت 85.همچنههین ،وي در كتهها
االمامة خویش ،در بررسي فرقههههاي امامیهه بههصهراحت اعهالم مهي دارد كهه حضهرت
امام حسن عسهكري
قطعاً با اعتقاد ی

در حهالي از دنیها رفهت كهه جانشهیني نداشهت 86.ایهن سهخن،

شیعه اثناعشري منافات دارد.

با توجه به مطالب گفته شده ،زیديبهودن ناصهر كبیهر قهويتهر و مسهتندتر بهه ن،هر
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مههيرسههد و شههاهدي روشههن و مههتقن دربههاره مههذهب امههامي وي یافههت نشههده ،شههواهد
اماميمذهببودن او ناكافي و با اشكاالت متعهدد روبههروسهت .بها ایهن حها  ،نمهيتهوان
از ارتباط ناصر با امامیه و امامانشهان شهمپوشهي كهرد .او و پهدرش ،علهي بهن حسهن،
به دلیه سكونت در شهر سامرا 85بها ائمهه امامیهة مقهیم سهامرا ،مهرتبط بودنهد .از همهین
رو ،وي را از اصلا امهام ههادي 88و امهام عسهكري
از اصلا امام جواد

 83برشهمردهانهد .پهدرش نیهز

بهه شهمار مهيرفتهه اسهت 30.ناصهر ،روایهاتي را از ائمهه امامیهه

نقه كرده 31و حتهي در پهارهاي از اسهناد روایهياش ،بعضهي ملهدثان امهامي قمهي قهرار
دارند 32.در مههالس علمهي ناصهر ،احهادیثي از راویهان امامیهه ماننهد حمهران بهن اعهین
خوانده ميشد و حتي وي دربهاره راویهان امهامي اظههارن،ر مهيكهرد 33.ارتبهاط ناصهر بها
امامیههه یهها بههه عبههارت دیگههر ،اهتمههام وي بههه میههراث اصههیه اهههه بیههت

 ،موجههب

گردیههد در بعضههي از مسههائه فقهههي بهها فقههه امامیههه همسههو شههود و از سههوي دیگههر،
زاویهههگههرفتن برخههي اندیشههوران زیدیههه از تعههالیم اهههه بیههت

را بههر نمههيتافههت.

ازاینرو ،كتابي در نقد كتا فقهي ههادي الهي اللهق ،امهام زیهدیان یمهن كهه متهأثر از
آراي ابوحنیفه بهود ،نگاشهت 33.بزرگهان امامیهه نیهز آرا و نقههههاي ناصهر را از ن،هر دور
نگه نميداشتند .با این همه ،با توجهه بهه بررسهيهها و دالیهه پهیشگفتهه نمهيتهوان او
را در زمره اماميمذهبان برشمرد.
 .2بررسي مذهب فرزندان و نوادگان ناصر

دودمان ناصر كبیر ،یكي از دودمانهاي مشهور جهان اسالم به شمار ميآید كه برخي
از آنان ،در تاریخ اسالم و تشیع تأثیرگذار و نقشآفرین بودهاند .درباره مهذهب فرزنهدان و
نوادگان ناصر نیز در میان نویسندگان دیدگاههاي مختلفي وجود دارد .در ایهن مهها  ،بهه
بررسي وابستگي فرقهاي افراد نامدار این خاندان ميپردازیم.
فرزندان
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ابواللسن علي األدیب ،فرزند بزرگ ناصر كبیر ،بنا بر گزارش تاریخنویسان ،به مذهب
امامیه گرایش پیدا كرده بود .وي حتي با سرودن اشعاري ،زبهان بهه هههو پهدر و مهذهب
زیدیه گشود 35.ظاهراً به دلیه اختالف مذهبي ،پدر را ترك كرد و به سوي ابيالساج ،حاكم
آذربایهان ،پناهنده گردید 36.گمان ميرود كه تغییر مذهب او ،براي ناصر كبیر ناخوشهایند
بوده است .ازاینرو ،فرزندان دیگرش را به وي ترجیح ميداده است 35.البته ابن اسفندیار و
به تبعش آملي ،در تاریخ رویان بهاشتباه این اشعار را به ابواللسین احمد ،فرزند دیگر ناصهر
كبیر ،منتسب دانستهاند 38كه برخي نویسندگان ،این نكته را یادآور شدهاند.

33

درباره مذهب ابواللسین احمد (م311 .ه.ق) فرزنهد دیگهر ناصهر كهه از او بها عنهوان
«سردار لشكر پدر» نام برده ميشود ،گزارش صریلي در دست نیست؛ امها بها توجهه بهه
برخي شواهد مي توان دریافت كه وي به زیدیه گرایش داشته است .او تا واپسهینلل،هات
زندگي ناصر ،در كنار وي بوده و پس از مرگ پدر نیز حكومت طبرسهتان را بهاوجود میهه
برادرش ،ابوالقاسم جعفر ،به شوهر دختر خود ،100حسن بن قاسم داعي صغیر ،سپرد 101.این
در حالي است كه داعي صغیر ،پیرو مهذهب زیدیهه بهوده 102و فرزنهدش ،ملمهد المههدي
لدیناهلل نیز از عالمان و امامان مشهور زیدیه به شمار ميرفته اسهت 103.افهزون بهر ایهن،
ابواللسین احمد پس از مدتي بر اثر اختالفات سیاسي ،از داعي صغیر روي برتافهت و بهه
كم

برادرش ،طبرستان را از نگ داعي صغیر سهتاند و تها سها 311ه.ق بهر آن دیهار

حكمفرمایي نمود 103.گفته شده كه او قلنسوه ،یعني كاله ویهژه امامهت را بهر سهر نههاد و
ملقب به «ناصر» گردید؛ 105درحاليكه مردم آن سهامان ،زیهديمهذهب بودنهد و اگهر وي
مذهبي يیر از زیدي مذهبان طبرسهتان داشهت ،نویسهندگان امهامي و زیهدي و یها سهایر
تاریخنگاران بدان اشاره ميكردند.
همچنین ،ابوالقاسم جعفر (م312 .ه.ق) فرزند دیگر ناصر كبیر ،قلنسهوه ،یعنهي نشهانه
امامت بر سر نهاد 106و مدتي بر زیدیان طبرستان حاكم بود 105.ازاینرو ،احتما ميرود كه
او نیز مانند سایر علویان و مردم آن دیار ،از عقاید زیدیه پیروي ميكرده است.
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نوادگان

درباره مذهب نوادگان ناصر كبیر ،در برخي منابع تاریخي و يیرتاریخي اطالعاتي یافت
ميشود كه در اینها به بررسي احفاد مشهور و صاحبنام ناصر كبیر ميپردازیم.
از نسه ابواللسن علي بن ناصر كبیر ،شخصي به نام ابوعبداهلل حسین بن ابهياحمهد،
مشهور به «ناصر اخیر» و «ناصر هوسمي» در سا 332ه.ق در هوسم (رودسر) گیالن ،با
تأیید علماي زیدي آن دیار به امامت رسید 108.وي برخالف نیاي بزرگش ،ابواللسن علهيِ
اماميمذهب ،پیرو مذهب زیدیه بوده و از او با تعبیر «امام الزیدیة» یاد شده است.

103

اما درباره مذهب فرزندان ابواللسین احمد (صاحب جیش ابیه) فرزند دیگر ناصر كبیر،
گزارش صریلي در دست نیست .دو تن از فرزندان وي ،به نامههاي ابهوعلي ملمهد بهن
ابواللسین احمد و برادرش ابوجعفر ملمد ،مشهور به «صهاحب قلنسهوه» ،پهس از مهرگ
پدرشان ،با فراز و نشبیي به امامت 110منطقه گیالن و طبرستان رسهیدند 111.بها توجهه بهه
اینكه آنان بر مردم زیديمذهب آن سامان حكمفرما بودند ،احتما ميرود آنها نیز همانند
سایر علویان و اهالي آنجا ،بر مذهب زیدیه بودهاند؛ بهویژه آنكه كسي آنها را به يیهر از
مذهب زیدیه منتسب نكرده است.
از مذهب ابوملمد حسن بن ابواللسین ،مشهور به ناصر صغیر (ناصرك) ،بهرادر آن دو
كه در بغداد ساكن بود نیز یزي در دست نیست؛ ولي دانسته ميشهود كهه او بها ملیكهه،
دختر داعي صغیر (امام زیدیه) و خواهر «ابن داعي علوي (امام و اندیشمند زیدیه)» ازدواج
كرده است 112.این پیوند ،احتما زیديبودن ناصرك را تقویت مينماید .افزون بهر اینكهه
هیچگونه شاهدي مبني بر امامي و سنّيبودن وي در دست نیست .اگر ه سید مرتضي در
مقدمه كتا الناصریات ایشان را با تعابیري ون :نیكوكار ،فاضه و كریم ستوده اسهت،113
اما این كلمات هیچگونه داللتي بر مذهب وي ندارد.
از مذهب فاطمه ،دختر ناصرك ،یعني مادر سید مرتضهي و سهید رضهي نیهز گهزارش
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روشني در دست نیست .اگر ه فرزندانش از اندیشوران امامیه به شمار ميروند ،ولهي بایهد
توجه داشت كه پدربزرگ و نیز دایي فاطمه ،بنهت ناصهرك ،از بزرگهان زیدیهه ملسهو
ميشوند .عالوه بر اینكه اجداد پدري این بانو نیز از حكمرانان زیدیان گیالن و طبرسهتان
به شمار ميرفتند .گفتني است ،برخالف ن،ر رایج ،هیچ دلیلي وجود ندارد كه شهیخ مفیهد
كتا احكام النساء را به درخواست این بانو نگاشته است .تنها ملدث نوري از این عبارت
شیخ كه نوشته« :السيدة الجليلة الفاضلة أدام اهلل إعزازها» ،احتما داده كه این شخص،
مادر سید مرتضي بوده است 113.ممكن است ،عدهاي ماجراي خوا شیخ مفید را دلیلي بر
اماميبودن این بانو تلقي كنند 115.در این باره باید گفت:
 .1ماجراي این خوا را نخستینبار ابن ابياللدید معتزلي حدود دو قرنونهیم پهس از
مرگ مفید در كتابش ذكر كرده است.

116

 .2برخي نویسندگان ،این ماجرا را بهگونهاي متفاوت نقه كردهاند؛ یعني به جاي مهادر
سیدین ،از پدرش و به جاي شیخ مفید ،از استاد دیگري یاد نمودهاند.
 .3بدیهي است كه با نقه ی
 .3بر فر

115

خوا نميتوان مذهب كسي را اثبات و یا نفي كرد.

درستي این خوا  ،هیچ داللتي بر مذهب مادر سید مرتضي ندارد.

از سوي دیگر ،شاهد صریلي مبني بر اماميبودن ابواحمد موسوي پدر سید مرتضي و
سید رضي وجود ندارد؛ مگر آنكه فرزندانش از نامدارترین عالمان امامیه بودهاند؛ البته بایهد
توجه داشت كه ابراهیم بن موسي الكاظم

 ،نیاي ارشد ابواحمهد ،از امامهان زیدیهه بهه

شمار رفتهه و در یمهن قیهام كهرده اسهت 118و نیهز عمهوزاده ابواحمهد ،در شهمار عالمهان
زیديمذهب قرار داشته است 113.همچنین ،ابواحمد از سوي ابن داعي علوي (نقیب النقباء)
امام زیدیه و دایي همسرش ،به نقابت شهر بصره منصو شده بود 120.افزون بر این ،هیچ
دلیلي بر مذهب امامي ابواحمد نیز در دست نیست .تنها در قرن نهم ،ابهن تغهري بهردي،
تاریخنویس مصري ،در كتا النجوم الزاهرة از ابواحمد موسوي با تعبیر «رافضي» یاد كرده
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است .البته گفتار وي نیز داللتي بر اماميمذهببودن ابواحمد ندارد؛ زیهرا او پیهروان سهایر
فرق شیعي (زیدیه و اسماعیلیه) را نیز با عنوان رافضي نام برده است.

121

با توجه به مطالبي كه گفته شد ،مذهب اجداد مادري سید مرتضي و حتي مادر وي ،در
هالهاي از ابهام قرار دارد .البته برخي از شواهد ،زیديبودن آنها را تقویت ميكند؛ بهویژه
آنكه اجداد مادري وي ،در منطقه زیدينشین گیالن و طبرستان داراي مناصب سیاسهي و
اجتماعي بودهاند و پس از سكونت برخي از آنها در شهر بغداد نیز هماره ارتباط خویش را
با آن منطقه حفظ كرده بودند.
اسماعیه بن ابوالقاسم جعفر بن ناصراللق ،یكي دیگر از نوادگان ناصر كبیر است كهه
تقریباً در دهه دوم سده هارم ،در آمه ادعاي امامت كرد و قلنسوه یا كاله ویهژه امامهان
زیدي را بر سر نهاد 122.گفتني است كه ماكان بن كاكي ،سردار مقتدر زیديمذهب علویان
(عموي همسر اسماعیه) ،در به قدرت رساندن وي نقش اساسي داشهته اسهت 123.بهدیهي
است ،او نیز همانند خاندان و بیشتر مردم آن دیار ،بر مرام زیدیه بوده است؛ وگرنه زیدیان
هرگز امامِ يیرمذهب خویش را نميپذیرفتند.
در سدههاي بعدي نیز برخي نوادگان ناصر ،به زعامت علمي و سیاسي زیدیه دست پیدا
كرده بودند .در این خصو  ،ميتوان به رضا بن مهدي بن ملمد بن خليفة بن ملمد بن
حسن بن ابوالقاسم جعفر بن ناصر ،123از دانشوران بنام زیدیه در اوایه قرن ششم و نیز بهه
ملمد كیا بن حیدر كیا ،حاكم زیدي بخشهایي از گیالن در قرن هفتم 125اشاره كرد.

نتيجه
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ناصر كبیر ،از قهوت بسهیار و اتقهان بهاالیي برخهوردار اسهت .شهماري از نویسهندگان بها
گرایشهاي مختلف اعتقادي در سدههاي متمادي نیز بر زیديبودن و حتي جایگاه امامت
وي در زیدیه پافشاري كردهاند كه با توجه به جایگاه ممتاز ناصر در میان زیديمهذهبان و
اقبا فراوان زیدیان به ن،رات و میهراث علمهي او ،ایهن ن،رگهاه بهیش از پهیش تقویهت
ميگردد .این در حالي است كه سایر مذاهب و فرَق ،اقبا

نداني نسبت به آرا و آثار ناصر

كبیر از خود نشان ندادهاند .نویسندگان متأخرِ اماميمذهب ،با تكیه به سخنان سید مرتضي
و نهاشي كوشیدهاند ناصر كبیر را پیرو مذهب امامیه قهرار دهنهد؛ امها از آنجها كهه سهید
مرتضي و نهاشي ،هیچ گاه با صراحت از مذهب او سخن به میان نیاوردهاند ،ادعاهاي این
نویسندگان ،ضمن ناكافيبودن ،با اشكاالت متعددي نیز روبهرو است .ارتباط ناصر با بعضي
امامان و نیز احادیث ملدود وي در آثار نویسندگان امامي را نميتوان دلیلهي بهر مهذهب
امامي وي قلمداد كرد؛ ه آنكه يیرامامیان نیز با ائمه

مرتبط بودهاند و روایهات آنهان

نیز بهوفور در مصادر امامیه انعكاس یافته است.
درباره مذهب فرزندان ناصر كبیر باید گفت كه تنها ابواللسن علي ،فرزند ارشد ناصهر،
به مذهب امامیه گرویده ،حتي مذهب زیدي پدر را نیز به انتقاد گرفته بود .درباره وابستگي
مذهبي سایر فرزندان ناصر باید گفت كه آنان براي مدتي در گهیالن و طبرسهتان ادعهاي
امامت داشتهاند و از سوي دیگر ،هیچی

از این منابع ،از رویگرداني مذهبي اینهان ،ماننهد

برادر مهترشان ،سخن به میان نیاوردهاند .با توجه به برخي شواهد ،مانند حكمراني آنان بر
پهنه زیدينشین گیالن ،دیلم و طبرستان ،و نیز ارتباط خانوادگي و سیاسيشان با بعضهي
رهبران علوي زیديمذهب ،پیروي آنان از مذهب زیدیه تقویت ميشهود .بهر اسهاس ایهن
شواهد ميتوان گفت كه بیشتر نوادگان نامدار ناصر كبیر نیز پیرو مذهب زیدیه بودهانهد .از
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میان نوادگان ناصر ،سید مرتضي و سید رضي ،بهعنوان دو شخصیت مطرح و نامهدار ،بهه
طور قطع ،پیرو مذهب امامیه بودهاند.
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پينوشتها:

 .1مرتضي ،علي بن حسين ،مسائل الناصریات ،تهران :رابطة الثقافة والعالقات االسالمية1111 ،ق ،
ص .26
 .6در این باره ،ن.ك :موسوينژاد ،سيد علي ،تبارشناسي ناصر كبير( ،مجموعده مقداالت همدای
ناصر كبير) ،قم :مجمع جهاني اهل بيت

1936 ،ش ،ص  21د .113

 .9هاروني ،یحيي بن حسين ،االفادة في تاریخ االئمة السادة ،تحقيق محمدكاظم رحمتي ،چاپ اوّل،
تهران :ميراث مكتوب1931 ،ش ،ص  05و .01
 .1ابوالعباس حسني ،احمد بن ابراهيم ،المصابيح ،تحقيق مجدالدین المؤیدي ،عمان :مؤسسه زید بن
علي1169 ،ق ،ص .251
 .0براي آگاهي بيشتر ،ن.ك :ابوالعباسحسني ،پيشين ،ص  256د .251
 .2موسوينژاد ،سيد علي ،تراث الزیدیة ،قم :مركز مطالعات و تحقيقات ادیان و مذاهب1931 ،ش،
ص .23
 .1ن.ك :ابن اثير ،علي بدن محمدد ،الكامدل ،بيدروت :دار الصدادر1932 ،ق ،ج  ،3ص 36؛ ابدن
طاووس ،علي بن موسي ،فرج المهموم ،قم :منشورات الرضي1929 ،ش ،ص .110

 .3در این باره ،ن.ك :موسوينژاد ،سيد علي ،مقدمه مجموعه مقاالت همای
جهاني اهلبيت

ناصر كبير ،قم :مجمع

1936 ،ش ،ص  96و .99

 .3احمد بن عنبه (ابن عنبه) ،عمدة الطالب ،تحقيق محمدحسن آل طالقاني ،نجف :مطبعة الحيدریدة،
1935ق ،ص .953
 .15فرمانيان ،مهدي ،آشنایي با فرق تشيع ،قم :نشر مركز مدیریت قم1931 ،ش ،ص  115و .111
 .11ن.ك :جعفریان ،رسول ،صفویه در عرصه دین ،فرهنگ و سياسدت ،تهدران :نشدر پژوهشد اه
حوزه و دانش اه1913 ،ش ،ج  ،1ص  19د .12
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 .16ابن حزم ،علي بن احمد ،جمهرة انساب العرب ،تحقيق لجنة من العلماء ،الطبعة األولي ،بيدروت:
دار الكتب العلمية1159 ،ق ،ص .01
 .19ابن ندیم ،محمد بن اسحاق ،الفهرست ،تحقيق رضا تجدد[ ،بيجا][ :بيتا] ،ص .611
 .11هاروني ،االفادة ،پيشين ،ص  05د .21
 .10طوسي ،محمد بن حسن ،االقتصاد الهادي الي طریق الرشاد ،تهران :منشورات جامع چهلستون،
1155ق ،ص .111
 .12شهرستاني ،محمد بن عبدالكریم ،الملل والنحل ،تحقيدق محمدد بددران ،قدم :الشدریف رضدي،
1921ش ،ج  ،1ص .133
 .11ابن فندق ،علي بن زید ،لباب االنساب ،تحقيق سيد مهدي رجایي ،قم :مكتبة المرعشي النجفي،
1115ق ،ج  ،1ص  961د .991
 .13ابن شهرآشوب ،محمد بن علي ،معالم العلماء ،تحقيق محمدصادق بحرالعلوم[ ،بيجا][ :بديتدا]،
ص .121
 .13ابن اثير ،پيشين ،ج  ،3ص .36
 .65فخر رازي ،محمد بن عمر ،تفسير رازي[ ،بيجا][ :بيتا] ،ج  ،11ص .121
 .61مروزي ،اسماعيل بن حسين ،الفخري ،تحقيق سيد مهدي رجایي ،قم :مكتبة المرعشي النجفي،
1153ق ،ص .92
 .66ابن طاووس ،پيشين ،ص .110
 .69ابن طقطقي ،محمد بن علي ،االصيلي  ،تحقيق سيد مهدي رجایي ،قم :مكتبة المرعشي النجفدي،
1113ق ،ص .613
 .61نویري ،احمد بن عبدالوهاب ،نهایة األرب ،قاهره :دار الكتب[ ،بيتا] ،ج  ،60ص .39
 .60ابن زهره ،تاجالدین بن محمد ،غایة االختصار في البيوتات العلویة المحفوظة من الغبار ،تحقيق
محمدصادق بحرالعلوم ،نجف :مطبعة الحيدریة1936 ،ق ،ص .151
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 .62شهيد اوّل ،محمد بن مكي ،ذكري الشيعة ،قم :مؤسسة آل البيت الحياء التراث1113 ،ق ،ج ،6
ص .119
 .61ابن خلدون ،عبدالرحمن بن محمد ،تاریخ ابن خلدون ،تحقيق خليل شحادة ،بيروت :دار الفكر،
1153ق ،ج  ،1ص .601
 .63ابن عنبه ،احمد بن عنبه ،عمدة الطالب  ،تحقيق محمدحسن آل طالقاني ،نجف :مطبعة الحيدریة،
1935ق ،ص .953
 .63همو ،الفصول الفخریة ،تحقيق جالءالدین محدث ارموي ،تهران :انتشارات علمدي و فرهن دي،
1929ش ،ص .123
.95كيا گيالني ،احمد بن محمد ،سراج االنساب ،تحقيق سيد مهدي رجایي ،قدم :مكتبدة المرعشدي
النجفي1153 ،ق ،ص .116
 .91ابن عنبه ،عمدة الطالب ،پيشين ،ص  953و .915
 .96ابن اسفندیار ،بهاءالدین محمد ،تاریخ طبرستان ،تحقيق عباس اقبال ،تهران :انتشارات اسداطير،
1933ش ،ج  ،1ص  616و .619
 .99امين ،سيد محسن ،اعيان الشيعة ،تحقيق حسن امين ،بيروت :دار التعدار1159 ،،ق ،ج  ،0ص
.139
 .91این اثر كه نام كامل

الدالئل الواضحة والحجج الناصحة بوده ،به كتاب االمامة اشدتهار یافتده

بود .ابوطالب هاروني (م 161ق) این كتاب را در اختيار داشته و از آن بهره برده اسدت( .هداروني،
یحيي بن حسين ،تيسير المطالب ،تحقيق عبداهلل العزي ،عمان :مؤسسه زید بن علدي1166 ،ق ،ص
)139
 .90ناشناخته ،نسخه خطي از زیدیان گيالن ،ورقه .13
 .92دیلمي ،المحيط باالمامة ،ورقه .111
 .91شوشتري ،قاضي نوراهلل ،مجالس المؤمنين[ ،بيجا] :انتشارات اسالميه ،1911 ،ج  ،6ص .965
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 .93شهرستاني ،پيشين ،ج  ،1ص .139
 .93نویري ،پيشين ،ج  ،60ص 32؛ شوشتري ،پيشين ،ج  ،6ص .965
 .15هاروني ،االفادة ،پيشين ،ص .03
 .11قلقشندي ،احمد بن علي ،صبح االعشي ،تحقيق محمدحسين شمسالدین ،بيروت :دار الكتدب
العلمية[ ،بيتا] ،ج  ،0ص .13
 .16فخر رازي ،محمد بن عمر ،الشجرة المباركة ،تحقيق سيد مهدي رجایي ،قم :مكتبدة المرعشدي
النجفي1153 ،ق ،ص .03
 .19مرتضي ،مسائل الناصریات ،پيشين ،سراسر كتاب.
 .11البته حسين بن هارون ،پدر مؤیدباهلل ،و ابوطالب هاروني از امامان زیدیه كه اماميمذهب بوده
است ،چند رویداد تاریخي از ناصر نقل مي نماید؛ ولي هيچ دليلي مبني بر تلمذ وي در ندزد ناصدر
وجود ندارد.
 .10مرتضي ،مسائل الناصریات  ،پيشين ،ص  26و  .29او در صفحه  611كتاب الناصریات ،ناصر
را از فقهاي اهل بيت برشمرده است.
 .12مامقاني ،عبداهلل ،تنقيح المقال ،تحقيق محييالدین مامقاني ،قم :مؤسسة آل البيت الحياء التراث،
1161ق ،ج  ،65ص .31
 .11مرتضي ،الناصریات ،پيشين ،ص  26و .29
 .13همان ،ص  655 ،15و .651
 .13همان ،ص .116
 .05همان ،ص .110
 .01افزون بر این مطالب ،شاید كسي ب وید :طبق دیدگاه كالميِ سيد مرتضي ،كسي كه بده امامدت
امامان اثنيعشر

باورمند نباشد ،او كافر (كفر اعتقادي) است .حدال ،چ ونده سديد مرتضدي از

نياكان غيرامامي خوی  ،بهویژه ناصر كبير ،اینگونه تمجيد مينماید؟ در پاسخ به این پرس

بایدد

80
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گفت:
اوّالً ،سيد مرتضي هيچگاه در مقدمه این اثر ،مذهب و دیدگاه اعتقادي ناصر را تمجيد نكرده اسدت
و او صرفاً از شخصيت سياسي و اجتماعي و انتساب
ثانياً ،هيچگونه استبعادي ندارد كسي از غير همكي

به خاندان نبوت را تجليل نموده است.
و هم مذهب خوی

ستای

بعضي از علماي اماميه برخي از غيراماميان را با تمجيد یاد كردهاند؛ مانند ستای

نماید .آنچنانكه
شيخ صددوق و

نویسنده تاریخ قم از صاحب بن عباد ،و یا تمجيد مرحوم اربلي از دوست حنبليمدذهب خدوی .
(ن.ك :صدوق ،محمد بن علي ،كمال الدین ،تحقيق حسين اعلمي ،بيروت :مؤسسه اعلمي1151 ،ق،
ص 16؛ قمي ،حسن بن محمد ،تاریخ قم ،تحقيق محمدرضا انصاري ،قم :كتابخانه مرعشي نجفدي،
1930ش ،ص  1د 19؛ اربلي ،علي بن عيسي ،كشف الغمة ،بيدروت :دار االضدواء1150 ،ق ،ج ،1
ص  31و )996
ثالثاً ،به نظر مي رسد كه سيد مرتضي در مباحث نظري و كالمي دقيدق بدوده و هديچگداه مخالفدان
دیدگاههاي علمي خوی

را برنميتابيد .ازاینرو ،وي به دليل اختال ،نظدر بدا بعضدي از عالمدان

امامي ،مانند یونس بن عبدالرحمن و فضل بن شاذان ،آنان را از دایره تشديع خدارج كدرده اسدت.
(مرتضي ،علي بن حسين ،رسائل ،تحقيق سيد احمد حسيني ،قم :دار القرآن الكریم1150 ،ق ،ج ،9
ص  )911اما در جاهاي دی ر و در مواجه با غيراماميان ،ممكن بوده است از عبدارات مدد آميدز
سود جوید؛ چون در مقام اظهارنظر درباره دیدگاههاي اعتقادي آنان نبوده است.
 .06افندي ،ميرزا عبداهلل ،ریاض العلماء  ،تحقيق سيد احمد حسيني ،قم :مكتبة المرعشدي النجفدي،
1159ق ،ج  ،1ص .631
 .09شوشتري ،پيشين ،ج  ،6ص .965
 .01مرتضي ،الناصریات ،پيشين ،ص .29
 .00نجاشي ،احمد بن علي ،رجال  ،تحقيق سيد موسدي شدبيري ،قدم :مؤسسدة النشدر االسدالمي،
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1161ق ،ص  01د .03
 .02تفرشي ،سيد مصطفي بن حسين ،نقد الرجال ،قم :مؤسسة آل البيت الحياء التراث1113،ق ،ج
 ،6ص .16
 .01صدوق ،محمد بن علي ،االمالي ،قم :مؤسسة البعثة1111 ،ق ،ص .31
 .03مرتضي ،مسائل الناصریات ،پيشين ،ص .26
 .03خویي ،سيد ابوالقاسم ،معجم رجال الحدیث[ ،بيجا]1119 :ق ،ج  ،1ص 11؛ همان ،ج  ،6ص
39؛ همان ،ج  ،1ص .21
 .25تستري ،محمدتقي ،قاموس الرجال ،قم :مؤسسة النشر االسالمي1115 ،ق ،ج  ،1ص .11
 .21شيخ مفيد ،از یحيي بن عمر ،از رهبران قيامكننده زیدیه كه در سال 605ق در كوفه به شهادت
رسيده ،با تعبير «رحمه اهلل» یاد كرده است( .ن.ك :مفيد ،محمد بن محمد ،الفصول المختارة ،تحقيق
یعقوب الجعفري ،بيروت :دار المفيد1111 ،ق ،ص )11
 .26امين ،پيشين ،ج  ،0ص .131
 .29افندي ،پيشين ،ج  ،1ص .631
 .21ابن داود ،حسن بن علي ،رجال  ،تحقيدق محمدصدادق بحرالعلدوم ،نجدف :مطبعدة الحيدریدة،
1936ق ،ص 693؛ حلي ،حسن بن یوسف ،خالصة االقوال ،تحقيق جواد القيدومي ،قدم :مؤسسدة
النشر االسالمي1111 ،ق ،ص .991
 .20ابنندیم ،پيشين ،ص .611

 .22دیلمي ،المحيط باالمامة ،ورقه 121؛ جشمي ،جالء االبصار ،ورقه 65؛ دیلمي ،قواعد عقاید آل
محمد ،ورقه .229
 .21ابونصر بخاري ،سهل بن عبداهلل ،سر السلسلة العلویة ،تحقيق محمدصدادق بحرالعلدوم ،نجدف:
مطبعة الحيدریة ،ص  03 ،62 ،12و .33
 .23ابنحزم ،پيشين ،ص 21؛ یمانيموسوي ،محمدكاظم بن ابيالفتو  ،النفحة العنبریة ،تحقيق سيد
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مهدي رجایي ،قم :مكتبة المرعشي النجفي1113 ،ق ،ص .23
 .23نجاشي ،در معرفي نسب ناصر نوشته « :الحسن بن علي بدن الحسدن بدن عمدر بدن علدي بدن
الحسين( ».نجاشي ،پيشين ،ص )01؛ درحاليكه به اتفاق نسبن اران ،نسب وي «حسن بدن علدي
بن حسن بن علي بن عمر بن علي بن حسين» بوده است.
 .15افندي ،پيشين ،ج  ،1ص  636د .639
 .11همان.
 .16براي آگاهي بيشتر ،ن.ك :ابنعنبه ،عمدة الطالب ،پيشين ،ص 953؛ هاروني ،پيشدين ،ص 16؛
ابن اسفندیار ،پيشين ،ج  ،1ص .31
 .19طوسي ،محمد بن حسن ،الخال ،،قم :مؤسسة النشر اسالمي1151 ،ق ،ج  ،1ص .966
 .11حلبي ،تقيالدین بن النجمالدین ،الكافي فدي الفقده ،تحقيدق رضدا اسدتادي ،اصدفهان :مكتبدة
اميرالمؤمنين[ ،بيتا] ،ص .160
 .10حلي ،حسن بن یوسف ،مختلف الشيعة ،قم :مؤسسة النشر االسالمي1119 ،ق ،ج  ،6ص .131
 .12هوسمي ،االبانة ،نسخه خطي ،ورقه  152و 151؛ هوسمي به نقل از ناصر اطدروش از كتداب
«االیوازیات» وي مي نویسد« :و نكا المتعة باطل نص عليه» .همچنين به نقل از ناصر اطدروش
از كتاب «االلفاظ» او مينویسد«:ان المتعة توجب التفریق» ،یعني واجب است كساني كده بده عقدد
نكا متعه به همسري یكدی ر درآمده اند را از هم جدا كنند.
 .11به عنوان مثال ،ن.ك :رسي ،قاسم بن ابراهيم ،مجموع كتب ورسائل ،تحقيق عبدالكریم جدبان،
صنعاء :دار الحكمة اليمانيدة1166 ،ق ،ج  ،6ص  293و 293؛ منصدور بداهلل ،عبدداهلل بدن حمدزه،
مجموع رسائل ،تحقيق عبدالسالم الوجيه ،صنعاء :مؤسسه زید بن علدي1169 ،ق ،ج  ،1ص 913؛
شهاري ،علي بن عبداهلل ،بلوغ االرب وكنوز الذهب في معرفدة المدذهب ،تحقيدق عبدداهلل الحدوثي،
عمان :مؤسسه زید بن علي1169 ،ق ،ص .631
 .13افندي ،پيشين ،ج  ،1ص .611
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 .13نجاشي ،پيشين ،ص .911
 .35عاملي ،جعفر مرتضي ،اكذوبتان حول الشریف الرضي ،بيدروت :مركدز االسدالمي للدراسدات،
1160ق ،ص  62و .61
 .31طوسي ،محمد بن حسن ،رجال ،تحقيق جواد قيومي ،قم :مؤسسة النشدر االسدالمي1110 ،ق،
ص  912و 930؛ ابن اسفندیار ،پيشين ،ج  ،1ص .31
 .36ابنداود ،پيشين ،ص .631
 .39براي نمونه :شيخ طوسي در رجال خوی  ،اسحاق بن راهویه و احمدد بدن حنبدل ،دو تدن از
مشاهير اصحاب حدیث اهل سنّت را در زمره اصحاب امام رضا

برشمرده است( .شيخ طوسي،

پيشين ،ص )901
 .31مرتضي ،الناصریات ،پيشين ،ص .116
 .30همان ،ص  116و .119
 .32دیلمي ،المحيط باالمامة ،ورقه 121؛ جشمي ،جالء االبصار ،ورقه  .65نویسنده زیدديِ كتداب
قواعد عقاید آل محمد در این باره مينویسد« :ناصر در شهر سامرا در تدفين امام حسن عسدكري
حضور داشته است و گفته است كه آن حضرت فرزندي از خود باقي ن ذاشته است و ایدن سدخن
ناصر ،مشهور ميباشد( ».دیلمي ،محمد بن احمد بنحسن ،قواعد عقاید آل محمد ،ورقه )229
 .31عم ر بن فرج رُخّجي ،از امراي عباسيان كه در زمان متوكل بر منطقده حجداز امدارت داشدت.
(ابوالفرج اصفهاني ،حسين بن علي ،مقاتل الطالبيين ،تحقيق كاظم المظفر ،نجف :مكتبدة الحيدریدة،
1930ق ،ص  )932او در زمان متوكل و حتي پي

از آن در زمان معتصدم ،برخدي علویدان را از

حجاز به عراق و شهر سامرا كوچ داد( .ابن عنبه ،عمدة الطالب ،پيشدين ،ص  )912گفتندي اسدت،
علي بن حسن عسكري ،پدر ناصر كبير نيز از جمله این علویان بودهاند( .علوي عمري ،علدي بدن
محمد ،المجدي في انساب الطالبيين ،تحقيق احمد مهددوي ،قدم :مكتبدة المرعشدي1153 ،ق ،ص
 )106به همين دليل ،به او نيز لقب «عسكري» داده شده است .ناصر كبير نيدز بده همدراه پددر در

83

بررسي انتقادی ديدگاهها درباره مذهب ناصر كبير و خاندان او

سامرا حضور داشته و حتي در تدفين امام حسن عسكري

حاضر بوده اسدت( .دیلمدي ،قواعدد

عقاید آل محمد ،ورقه )229
 .33طوسي ،رجال ،پيشين ،ص .930
 .33ابن اسفندیار ،پيشين ،ص .31
 .35طوسي ،رجال ،پيشين.912 ،
 .31موسويتنياني ،سيد اكبر« ،مناسبات اماميه و زیدیه» ،فصدلنامه علمدي د پژوهشدي تحقيقدات
كالمي ،سال اوّل ،شماره سوم ،زمستان  ،1936ص .32
 .36ناصر كبير ،حسن بن علي ،البساط  ،تحقيق عبدالكریم جدبان ،صعده :مكتبة التراث االسدالمي،
1113ق ،ص .10
 .39ابن غضائري ،حسين بن عبيداهلل ،شر تكمله رساله ابيغالب ،تحقيق سيد محمدعلي ابطحدي،
[بيجا] :مطبعه رباني ،ص  33و .155
 .31فخر رازي ،الشجرة المباركة ،پيشين ،ص .60
 .30ابن عنبه ،پيشين ،ص  953و .915
 .32ابن اثير ،پيشين ،ج  ،3ص .39
 .31همان.
 .33ابن اسفندیار ،پيشين ،ص 616؛ آملي ،اولياء اهلل ،تاریخ رویان ،تحقيق منوچهر ستوده ،تهدران:
بنياد فرهنگ1913 ،ش ،ص  151و .153
 .33امين ،پيشين ،ج  ،0ص .139
 .155ابن اسفندیار ،پيشين ،ج  ،1ص .611
 .151همان ،ص  610و .612
 .156قلقشندي ،پيشين ،ج  ،0ص .13
 .159هاروني ،االفادة ،پيشين ،ص .21
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 .151ابن اسفندیار ،پيشين ،ج  ،1ص  630و .632
 .150صابي ،ابراهيم بن هالل ،التاجي في اخبار الدولة الدیلمية (مجموعة اخبار ائمدة الزیدیدة فدي
طبرستان ودیلمان وجيالن) ،جمدعآوري و تحقيدق ویلفدرد مادلوندگ ،بيدروت :مطبعدة المتوسدط،
1331م ،ص .91
 .152صابي ،پيشين ،ص .99
 .151همان ،ص .632
 .153محلي ،حميد بن احمد ،الحدائق الوردیة  ،تحقيق مرتضي المحطوري ،صنعاء :مكتبة مركز بدر،
1169ق ،ج  ،6ص .131

 .153گيالني ،یوسف بن ابيالحسن ،رساله یوسف بن ابيالحسن (نامده بده یمدن) ،در اخبدار ائمدة
الزیدیة في طبرستان ودیلمان وجيالن ،جمدع آوري و تحقيدق ویلفدرد مادلوندگ ،بيدروت :مطبعدة
المتوسط1331 ،م ،ص  106د 101؛ ابن عنبه ،عمدة الطالب ،پيشين ،ص .915
 .115این دو برادر ،با فاصله چندي در آمل و گيالن ،ادعاي امامت كردند كده بدا بيعدت مدردم آن
نواحي ،مدتي در آنجا حاكم بودند( .صابي ،پيشين ،ص  90و )93
 .111در این باره ،ن.ك :ابن اسفندیار ،پيشين ،ج  ،1ص  632د .633
 .116فخر رازي ،الشجرة المباركة ،پيشين ،ص.39
 .119مرتضي ،الناصریات ،پيشين ،ص .26
 .111نوري ،پيشين ،ج  ،9ص .612
 .110نقل است كه شيخ مفيد در عالم رؤیا ،حضرت زهرا

را ميبيند كه حسنين

را بدراي

تعليم نزد وي آورده است .فرداي آن روز ،فاطمه مادر سيد مرتضي و سيد رضي ،این دو فرزنددش
را براي فراگيري فقه نزد شيخ مفيد آورد و اینگونه ،آن خواب تعبير شد.
 .112ابن ابيالحدید ،عبدالحميد بن هبةاهلل ،شر نهج البالغده ،تحقيدق محمدد ابوالفضدل ابدراهيم،
بيروت :دار احياء الكتب العربية1913 ،ق ،ج  ،1ص .11
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 .111ابن فضل اهلل ،احمد بن یحيي ،مسالك االبصار ،تحقيق كامل سدلمان الجبدوري ،بيدروت :دار
الكتب العلمية6515 ،م ،ج  ،69ص .035
 .113یمانيموسوي ،پيشين ،ص .10
 .113همان ،ص  35و .31
 .165محلي ،پيشين ،ج  ،6ص .152
 .161ابن تغري بردي ،یوسف بن تغري بردي ،النجوم الزاهرة ،قاهره :وزارة الثقافة واالرشاد القومي،
[بيتا] ،ج  ،1ص  96و 15؛ همان ،ج  ،0ص 136؛ همان ،ج  ،2ص .119
 .166صابي ،پيشين ،ص .93

 .169براي آگاهي بيشتر ،ن.ك :صابي ،پيشين ،ص 93؛ مرعشي ،سيد ظهيرالدین ،تاریخ طبرسدتان
و رویان و مازندران  ،تحقيق محمدحسين تسبيحي ،تهران :مؤسسده مطبوعداتي شدرق ،1910 ،ص
 106و .109
 .161گيالني ،پيشين ،ص .115
 .160ناشناخته ،رسالهاي خطي درباره زیدیان گيالن ،موجود در كتابخانده كاشدف الغطداء ،نجدف:
ورقه .9

