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تاریخ دریافت ،1395/11/20 :تاریخ پذیرش1396/3/31 :

چکیده

دادوستد علمی در تمامی سطوح باعث پویایی ،تقویت و شکوفایی اندیشهها میشود .در طول تاریخ
شیعه ،دو شــاخه امامیه و زیدیه مراودات علمی و فرهنگی زیادی با یکدیگر داشتهاند .اشتراکات و
تعامل آنها همگرایی به دنبال داشــته و آنها را نیرو بخشــیده است .تاریخ این دو بسیار بههم آمیخته
و بههم تنیده اســت؛ این حکم بهویژه درباره زیدیه سدههای نخستین آشکارتر است .وجوه اشتراک
فراوان در بین این دو فرقه باعث همگرایی آنها و گســترش آموزههای تشیع شده است؛ گرچه هردو
فرقه همواره جهت جذب پیروان یکدیگر کوشــیدهاند .در این تحقیق با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی
به تعامل علمی و فرهنگی دو فرقه با یکدیگر پرداخته میشود و نتایج این تعامل در شکوفایی علمی
و فرهنگی آنها بررسی میشود.
کلیدواژهها :زیدیه ،امامیه ،تعامل علمی ،همگرایی ،واگرایی.

مقدمه

 .1فرق الشیعه ،ص .54
 .2الغدیر ،ج  ،3ص .70
 .3همان.

 .4الحیاة السیاسیه و الفکریه للزیدیه فی المشرق االسالمی ،ص .39
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زیدیه ،پس از قیام زید بن علی(ع) (122ق) شکل
گرفت؛ زیدیه در اصطالح به شیعیانی گفته میشود
ِ
بودن امام نخســت،
که پــس از اعتقاد به بر حق
امامت را منحصر در فرزندان امام حســن و امام
حسین(ع) دانسته و معتقدند :هرکس شرایط امام را
داشته باشــد و مردم را به امامت خود دعوت کند
و علیه ظلم و ســتم قیام نماید ،امام خواهد بود .از
همین روی آنان پس از امام حسین(ع) ،به امامت
زید بن علی بن حســین(ع) گرایش پیدا کردند و
1
خود را پیرو او میدانند.
زید بــن علــی(ع) از نظر علم و دانــش ،تقوا و
شــجاعت ،از بزرگان اهلبیت و مورد احترام آنها
بود؛ از منابع غنی ائمه استفاده میکرد و همین امر
برای او جایگاهی علمی به ارمغان آورده بود .امام
صادق(ع) در مورد ایشان میفرماید« :خداوند زید
را رحمت نماید که او عالمی درستگفتار بود» 2.در
جای دیگر امام صادق(ع) از زید با القاب عارف و
دانشمند یاد میکند و میفرماید« :او مردی باایمان،
3
عارف ،دانشمند و درستکار بود».
امامیه و زیدیه بهعنوان دو شاخه مهم شیعه در طول
تاریخ با یکدیگر تعامل علمی ،فرهنگی ،سیاســی
و اجتماعی فراوانی داشــتهاند .امامیه و زیدیه به
دلیل نزدیکی در اندیشههای فکری و اعتقادی در
مباحثی چون توحید ،معــاد ،نبوت ،امامت ،اصل
مرجعیت اهلبیت ،خالفت و جانشــینی حضرت
علی(ع) و در مسائل کالمی و اعتقادی متعددی با
یکدیگر دادوســتد علمی و فرهنگی داشتهاند .آنها
با وجود اختالفنظر درباره نص در امامت ،صفات
امام ،افضلیت ائمه و تعــداد امامان ،نصب امام را
در هــر زمان واجب دانســته و امامت را ازجمله

ضروریات دین میدانند .آنها از ظرفیتهای فکری،
کالمی ،فقهی و حدیثی یکدیگر اســتفاده کردهاند.
نزدیکی تفکر زیدیه به شیعیان اثنیعشری شایسته
توجه است .زیدیه به نســبت اسماعیلیه ـ شاخه
معروف دیگر شیعه ـ به امامیه نزدیکترند .عالمان
و اندیشــمندان زیدی و امامی در کوفه ،بغداد ،ری
و دیگر شهرها بر درس یکدیگر حاضر میشدند و
بدینگونه میراث یکدیگر را در محافل خود منتقل
میکردند .گاه تعامل میان این دو کمرنگ شــده یا
حتی از بین رفته و جای آن را رقابتی منفی گرفته
است .تعامل علمی آنها به صورت استاد ـ شاگردی
عالمان دو فرقه ،استفاده از کالس درس یکدیگر و
مناظره علمی بوده است.
نهج البالغه و صحیفه سجادیه جزء میراث مشترک
میان امامیه و زیدیه اســت .زیدیها به علمای شیعه
عالقهمند بودند و حتی برخــی از بزرگان زیدی
کوشــیدهاند ســید رضی را زیدی معرفی کنند .با
وجود شباهتهای زیاد بین این دو فرقه ،در مواردی
مانند امامت ،تقیــه ،مهدویت و مباحث غیبت امام
زمان(عــج) ،زیدیها با امامیه مباحثی جدی مطرح
کردهاند .در ایــن پژوهش با توصیــف و تحلیل
دادوستدهای علمی و فرهنگی این دو فرقه ،تعامل
سازنده آنها را بهعنوان نمونهای موفق در نزدیکی
فرقهها و تقویت آنها ،بررسی میکنیم.
زیدیه پس از شــهادت زید بن علی شکل گرفت
و بر امامی بودن شــخص زید و برخورداری او از
مکتب اهلبیت تأکید شــده است .زید بن علی از
منبع غنی ائمه شیعه ازجمله پدر بزرگوار و سپس
بــرادر خود امام باقر(ع) بهره گرفت و همچنین در
4
مدت کوتاهی نزد امام صادق(ع) شاگردی کرد.
در این پژوهش با توجه به نیاز مبرم جامعه جهانی
به وحدت ادیان و مذاهب و بهمنظور به حاشــیه
کشاندن اندیشههای افراطی ،نمونهای از تعامل دو

شاخه مهم شیعه در طول تاریخ بررسی میشود ،تا
با برشــمردن مصادیق و نتایح این تعامل ،الگویی
جهت تعامل ســایر اندیشهها و مذاهب مختلف در
عصر حاضر ارائه دهیم .بیگمان تعامل و مراودات
علمی و فرهنگی در میان ادیان و مذاهب مختلف
و آشنایی هر چه بیشتر نسبت به افکار و اعتقادات
یکدیگر میتواند بسیاری از زمینههای اختالف و
تفرقه را از بین ببرد و وحدت واقعی را رقم بزند.
پیشینه تحقیق
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در خصوص امامیه و زیدیه پژوهشــهای مختلفی
صورت گرفته اســت و در اغلب آنها به فعالیتهای
سیاسی آنها ،تاریخچه زیدیه و عقاید و اندیشههای
آنان پرداخته شده است .برخی از پژوهشهایی که
در خصوص مناسبات علمی و فرهنگی آنها انجام
شده عبارتاند از:
مقاله «تعامالت علمــی و فرهنگی زیدیه و امامیه
در عصر صادقین (ع)» نوشته صفری فروشانی که
در شماره  20مجله تاریخ و تمدن اسالمی منتشر
شده که در آن به مناسبات زیدیه با شیعیان طرفدار
نص پرداخته شده است .مقاله دیگری نیز از صفری
فروشــانی وجود دارد که در آن بــه تعامل امام
رضا(ع) با زیدیه پرداخته و در شماره  13فصلنامه
تاریخ اسالم در سال  1391به چاپ رسیده است.
در این مقاله بیشــتر بــه دیدگاههای امام رضا(ع)
درباره شــخصیت زید بن علی و قیامهای علویان
در عصــر امام رضا(ع) و دفــاع از زید در مقابل
زیدالنار پرداخته شده است.
مواجهــه امامان صادق با زیدیــان عنوان تحقیق
دیگری است که تحت عنوان رساله دکتری ،حسین
عربنــژاد آن را به انجام رســانده و در ضمن آن
بهطور تفصیلی بــه دیدگاه امام باقــر(ع) و امام
صــادق(ع) درباره قیام زیــد پرداخته و همچنین
تفکــرات دو فرقه را مورد بحث و بررســی قرار

داده است .ایشان این رساله را در سال  1390در
دانشگاه ادیان و مذاهب نگاشته است.
تأثیر حدیث زیدیه بر حدیث امامیه عنوان رســاله
دکتری دیگری است که در سال  1390در دانشگاه
قم دفاع شده است؛ این رساله به موضوعاتی چون
شــرح حال راویان زیدی ،ابعاد روایات آنها ،بیان
اعتقادات و چگونگی تأثیر راویان زیدی بر منابع
روایی امامیه پرداخته است.
وجه تمایز این تحقیق با موارد بیان شــده در این
اســت که هدف این پژوهش بیان موارد برجسته
تعامل امامیه با زیدیه است که در ضمن این تعامل
هردو گروه توانســتند از ظرفیتهای یکدیگر بهره
برند.
بهرهگیری علمای زیدی از ائمه شیعه

در خصــوص تعامل فرقههــای مذهبی بیگمان
رهبران و بزرگان آنهــا در نوع ارتباط پیروان آن
فرقهها نقش اساســی را دارند .زمینههای مختلف
علوم حدیث ،تفســیر ،تاریخ و ســیره و همچنین
استفادههای علمی رهبران زیدیه از مکتب اهلبیت
با حضور بر ســر درس آنان ،آشــکارترین جلوه
تعامل فرهنگی میان آنان به شــمار میرفته است.
گرچه زیدیان به امامت امامان شــیعه ـ جز ســه
امام نخست ـ معتقد نبودند ولی بسیاری از علمای
زیدیه در عصر حضور ائمه شیعیان امامی از وجود
آنهــا بهره برده و از علوم و معارف آنها اســتفاده
کردهاند؛ زید بن علی شــاگرد امام باقر(ع) بود و
نزد ایشان کسب علم کرده است؛ ابوالجارود ،5ثابت
بن هرمز 6،حکم بن عتیبه و ســلیمان بن خالد 7از
شیعیان زیدی هســتند که نزد امام باقر(ع) و امام
صادق(ع) شاگردی کردهاند.
 .5الذریعه ،ج  ،4ص .251
 .6اصول کافی ،ج  ،1ص .37
 .7اختیار معرفةالرجال ،ج  ،2ص .652

 .8رجال النجاشی ،بابهای 138و.484
 .9همان.
 .10مقاتل الطالبیین ،صص 308و.309
« .11تصحیح یک سند در آثار صدوق» ،ص .45
 .12الذریعه ،ج  ،4ص .251

 .13الفهرست ،ص .36
 .14رجال النجاشی ،ص .338
 .15معرفة الرجال ،ص .596
 .16تثبیت دالئل النبوه ،صص 143و.144
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ســلیمان بن خالد در شــمار اصحاب و یاران و
دانشآموختگان مکتب امام باقر(ع) بود که بعد از
شــهادت امام باقر(ع) ،نزد امام صادق(ع) رفت و
چندین سال را هم در محضر آن امام شاگردی کرد
و به کســب حدیث پرداخت و در شمار اصحاب
برگزیده آن امام بزرگوار قرار گرفت .او ،با اینکه در
مکتب اهلبیت پرورش یافته بود ،از شرکتکنندگان
در قیام زید بود 8.وی در هنگام پیوســتن به سپاه
زید در پاســخ شخصی که از او درباره زید و امام
صادق(ع) پرســید ،امام صادق(ع) را برتر از زید
دانست و او را ،در شناخت محرمات ،برتر و آگاهتر
از زید بن علی میدانست و برای مسائل مختلف به
9
امام صادق(ع) مراجعه میکرد.
امــام زیدی ،یحیــی بن عبداهلل محــض و ناصر
اطروش از دیگر بــزرگان زیدیاند که نزد امامان
شیعه شــاگردی کردهاند .یحیی بن عبداهلل محض
نزد امام صادق(ع) 10شاگردی کرده است .برخی از
منابع به شاگردی ناصر اطروش نزد امام هادی(ع)
11
و امام عسکری(ع) اشاره کردهاند.
یکی دیگر از بــزرگان زیدیه که از منبع غنی علم
ائمه بهره برده اســت ،ابوالجارود است .ابوالجارود
از شــاگردان و راویان امام سجاد(ع) ،امام باقر(ع)
و امام صادق(ع) بــود 12.هرچند که دیگر مؤلفان
کهــن امامیه تنها به روایت حدیــث ابوالجارود از
امام باقر(ع) و امام صادق(ع) اشاره کردهاند و نقل
کردهاند که ایشان در تفسیر قرآن ،از امام باقر(ع)،
کتابــی دارد .ابن ندیم این کتــاب را «کتاب الباقر
محمد بن علی» نامیده است و آن را به امام باقر(ع)
نســبت داده و گفته اســت که آن را ابوالجارود و
زیــاد بن منذر ،رئیس فرقه جارودیه زیدیه ،از آن

حضرت نقــل کردهاند .ابوالجــارود در این کتاب
روایات فراوانی از امام باقر(ع) نقل کرده است .در
منابع روایی امامیه ،روایتهایی هست که در سلسله
13
سند آن ابوالجارود نیز دیده میشود.
احمد بن عیســی بــن زید بن علــی از عالمان و
شخصیتهای برجســته زیدی اســت که در سال
157ق به دنیا آمده اســت .احمد از اصحاب امام
جواد و امام هادی(ع) به شــمار میآید ،اما چون
در قم زندگی میکرد ،تنهــا گاهگاهی این دو امام
را مالقات کرده ،و بدین جهت احادیث چندانی از
15
آنان روایت نکرده اســت 14.در روایتی که کشی
نقل کرده ،احمد زمانی ،به دســتور امام جواد(ع)،
در مدینه خدمت امام رسیده است؛ در این روایت
تصریح شــده که وی از سوی ایشان نامهای برای
زکریا بن آدم ،نماینده امــام جواد(ع) در قم برده
اســت .در روایت مذکور ،کنیــه احمد بهصورت
ابوعلی آمده است .مهمترین کتاب احمد بن محمد
معتمد
بن عیســی کتاب «النوادر» است که از آثار َ
امامیه است و از منابع حدیثی آنان به شمار میآید.
مقام علمی ائمه امامیه ،همــواره زیدیها را به خود
میکشانید و به یاری همین دانش گستردهشان بود
که آنها را از آسیبها و انحرافات فکری آگاه میکردند.
صادقین(ع) به علمای زیدی سفارش میکردند که از
نزدیک شدن به نحلههای فقهی اهل سنت یا حضور
در کالس درس افرادی چون واصل بن عطا که باعث
16
دوری آنها از حقیقت میشود خودداری کنند.
اســتفاده علمای زیدی از ائمه و بــزرگان امامیه
بر رشد و شکوفایی ایشــان تأثیر فراوانی داشت؛
آنها با تعامل علمــی ،بهخصوص با طرح مباحث
جدید ،بر غنای علمی خویــش افزودند .در کنار
این نوع تعامل ،تقابلهایی هم بوده اســت و در این

تقابلها و دوری از فضای گفتمان علمی فرصتهای
مغتنمــی برای تقویت بنیه علمــی علما و بزرگان
دینی از بین رفته است .بیگمان اگر علما و بزرگان
نسبت به یکدیگر گذشت داشتند و خویشتنداری
پیشــه میکردند و نیرویی را که برای تقابل و نزاع
با یکدیگر به کار میبردند ،در راســتای تعامل و
دادوستد علمی و فرهنگی به کار میگرفتند و زمینه
بهرهبــرداری از ظرفیتها و توانمندیهای را برای هم
فراهم میکردند ،نتایج بســیار مفیــدی را در پی
میداشت.
استفاده علمای امامی از علمای زیدیه
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در طول تاریخ ،منابع زیدی یکی از منابع مراجعه
علمای امامیه بوده است .علی بن ابراهیم قمی ،در
تفسیر خود که به نام تفســیر القمی معروف است
و یکی از تفاســیر معروف امامیه به شمار میآید،
از تفســیر ابوجارود قولهای فراوانی را نقل کرده
است 17.سید بن طاوس ،از عالمان بزرگ شیعه ،هم
از آثار علمای زیدیمذهبی چون یحیی بن حسین
بن هارون معروف به ابوطالب کبیر 18،ابوالقاســم
بســتی 19و ناصر اطروش 20بهره برده اســت؛ ابن
ُعقده ،از علمای زیدی ،برای همه اصحاب حدیث
و محدثان امامیه قابل اعتماد بوده است و بهعنوان
یکی از راویان آثار رجال امامی شناخته میشود.
گروه زیادی از برجستهترین اصحاب امامان(ع) در
محضر سلیمان بن خالد ،از علمای زیدیه ،که خود
شــاگرد امام باقر(ع) و امام صادق(ع) بود ،حضور
مییافتند و از اندوختههای روایی او بهره میبردند.
در اینجا به نام گروهی از آنها اشــاره میشــود:
ابوایوب خ ّزار ،عبداهلل بن بکیر ،عبداهلل بن مسکان،
حجاج ،هشام بن
دراج ،عبدالرحمن بن ّ
جمیل بن ّ
 .17تفسیر القمی ،ج  ،1صص 224 ،198 ،102و.271
 .18کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او ،ص .182
« .19ابن الشرفیه و کتاب عیون الحکم و المواعظ» ،ص .3
 .20کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او ،صص 335و.336

ســالم ،یونس بن یعقوب ،یونس بن عمار و جمیل
21
بن صالح.
ابوالفضل محمد بــن احمد جعفی کوفی از علمای
زیدیه بود که در مصر اقامت داشت و تعداد زیادی
از علمای امامی شاگردش بودند 22و برای حضور
در کالس درس او و شــنیدن حدیــث عازم مصر
میشــدند 23.ابوزید علوی دانشــمندی زیدی با
گرایــش اعتزالی بود؛ در ناحیه ری ســاکن بود و
همواره با علمای امامیه مناظره داشــت .در برخی
منابع ذکر شده است که ایشان در تحول اعتقادات
علمای امامی در منطقه ری نقش بســزایی داشته
24
است.
در عصر آلبویه (که در مورد امامی یا زیدی بودن
آنهــا دیدگاههای مختلفی وجــود دارد) به دنبال
فضای باز فرهنگی و دادوستد علمی بین فرقهها و
اندیشهها ،علمای امامی با علمای زیدی پیوندهای
گستردهای برقرار کرده بودند .این ارتباط و تبادل
همگرایی و همســویی را بدانجا رساند که زیدیها
قول به امامت مفضول در انتخاب خلیفه اول را کنار
گذاشتند و در این خصوص نظرشان با امامیه یکی
گردید .درباره صحابه نیــز همانند امامیه قضاوت
کردند 25.اینها همه در اثر ارتباط وسیع آنها با امامیه
و بحث و تبادل نظر با آنها به وجود آمده بود.
استفاده منابع روایی زیدی از منابع شیعی

منابع روایی زیدیه تا آنجا از روایات ائمه معصوم
شــیعه بهره جســتهاند که گاه احادیث مرسل ائمه
شیعه را در کتابهایشــان آوردهاند؛ ناصر اطروش
در االحتساب ـ کتابی فقهی درباره امور حسبیه ـ
روایات زیادی از امام سجاد(ع) ،امام باقر(ع) ،امام
 .21جامع الرواة ،ج  ،1ص .378
 .22ذکری الشیعه ،ج  ،1صص 115و.262
 .23لسان المیزان ،ج  ،2ص .125
 .24المصابیح ،ص .45
 .25الملل و النحل ،ج  ،1ص .156

 .26البساط ،ص .75
« .27ابن الشرفیه و کتاب عیون الحکم و المواعظ» ،ص .12
 .28العقد الثمین ،ص .131
 .29همان ،ص .152
 .30همان ،صص 152و.154
 .31رجال النجاشی ،ص .76

استفاده منابع روایی شیعه از منابع زیدی

منابع روایی شیعه از راویان و منابع زیدی استفاده
میکردهاند و بسیاری از راویان زیدی نزد علمای
معتمد و ثقه بودهاند .ابن داود حلی
شیعه از راویان َ
در کتاب رجال خود از  25نفر از علمای زیدی نام
میبرد که از راویان حدیث بودهاند و از طریق آنها
بسیاری از روایات ائمه شیعه اثنیعشری به منابع
36
روایی شیعه راه یافته است.
ابــان بن تغلــب ،از علمای مشــهور ســده دوم
 .32العقد الثمین ،ص .153
 .33رجال النجاشی ،صص 115و.116
 .34العقد الثمین ،صص 157و.187
 .35االرشاد ،ج  ،2ص .173
 .36رجال ،ص .291
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صادق(ع) و امام کاظم(ع) نقل کرده است.
عفیف الدین علی بن محمد بن صنعانی ،دانشــمند
زیدی ،از ابوالحســن اســدی ح ّلی (سده هفتم و
هشتم هجری) ،عالم و دانشــمند برجسته امامی،
روایتهــای زیادی نقل کرده اســت .المنصور باهلل
عبداهلل بن حمزه ،پیشــوای برجسته زیدیه یمن (د
614ق) و حسام الدین حمید بن احمد مح ّلی شهید
مورخ زیدی ،در آثار خود،
(د 652ق) ،متک ّلــم و ّ
از نوشــتههای بهاءالدین علی بن احمد بن حسین
27
ا َ
ال ْک َوع بهره بردهاند.
المنصور باهلل عبــداهلل بن حمزه ،از رهبران زیدیان
یمن ،از کتاب ابوعبداهلل محمــد بن ابراهیم کاتب
نعمانی احادیث بســیاری دربــاره حضرت ولی
عصر(عــج) نقل و نقد کرده اســت .وی همچنین
از کتابهای الشــافی ،الذخیره سید مرتضی 28،الغرر
و الدرر ،األمالی ،تنزیه األنبیای شــریف مرتضی،
تفســیر ابن عبــدک (عبدکی) و تفســیر ابوجعفر
طوسی (التبیان) یاد میکند 29.وی همچنین از کتاب
التحریــف و التبدیل (التنزیل و التحریف) ب َ ْرقی یاد
30
کرده و از آن احادیث بیشماری نقل کرده است؛
وی ایــن احادیث را برای نقد احادیث تفســیری
امامیه و ادعای این تفاســیر درباره وقوع تحریف
در قرآن ،نقل کرده و سپس به بررسی آنها پرداخته
اســت .وی همچنین از کتــاب التحریف احمد بن
ابی عبــداهلل برقی ،فرزند محمد بن خالد برقی ،نیز
31
روایت نقل کرده است.
المنصور باهلل همچنین چندین روایت از تفســیری
امامیه نقل میکند که منقــول از امام باقر(ع) بوده
اســت؛ این تفسیر غیر از تفسیر مشهوری است که
26

از آن امام ،روایت شده است .این تفسیر به روایت
سلیمان بن اســحاق بن داوود ُم َه ِّلبی ،از عمویش،
ابوعمرو عبد ربّه مه ِّلبــی ،و او از ابوحمزه ثمالی
و ســدیر بن حکیم صیرفی و کثیر بن سعد از امام
باقر(ع) بوده اســت 32.درواقع ،این تفســیر ،همان
تفسیر ابوحمزه ثمالی است که به روایت ابن جعابی
بوده و به یک واســطه آن را از سلیمان بن اسحاق
بن داوود مه ِّلبی (که در بصره به ســال 267ق ،آن
را روایت میکرده) ،از عمویــش عبد ربّه و او از
ابوحمزه نقل میکرده اســت 33.بنابراین ،در تفسیر
ابوحمزه به روایت مه ّلبی ،روایات دو تن دیگر نیز
در کنار روایات ابوحمزه ثمالی نقل شده بوده است.
المنصور باهلل همچنین از کتــاب تهذیب االحکام
شیخ طوسی نام برده و ضمن ستایش از او ،شمار
زیادی از اخبــار و احادیث این کتاب را بهعنوان
نمونــهای از وجود اختــاف در اخبار امامیه نقل
کرده و ســپس آن را به نقد کشیده است 34.عمر بن
خالد ،از بزرگان علمی زیدی ،که در قیامهای زید
و نفس زکیه نیز شرکت داشت ،روایاتی را از ائمه
35
شیعه نقل کرده است.
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هجری ،محضر امام سجاد(ع) ،امام باقر(ع) و امام
صادق(ع) را درک کرده است و از سلمه بن کهیل،
از بزرگان زیدیه ،حدیث نقل کرده است 37.راویان
زیدی بخــش قابل توجهی از روایت در خصوص
حضرت علی(ع) ،امام حسین(ع) و مهدویت را به
شیعه امامی رســانیدهاند .این از آن روی است که
وجوه اشــتراک میان امامیه و برخی از فرقههای
38
زیدیه ،در خصوص مسئله امامت چشمگیر است.
زیدیه در دفاع از اندیشه خود ،مبنی بر وجود نص
بر امامت حضرت علی(ع) ،بــر غدیر 39و برتری
حضرت علی(ع) بر شــیخین 40تأکیــد کردهاند و
خطبههــای حضرت را نقل کردهانــد 41.زیدیه در
منابع روایی خود آیات زیادی در شــأن حضرت
علی(ع) و دفــاع از وجود نص جلی بر خالفت و
42
امامت ایشان تفسیر نمودهاند.
تفســیر فرات کوفی ،اثر ابوالقاسم فرات بن ابراهیم
محدثان و مفسران شیعی
بن فرات کوفی ،از عالمانّ ،
نیمه دوم سده سوم و اوایل سده چهارم هجری است
که گزارشهایی درباره گرایش زیدی او وجود دارد.
از سده چهارم قمری به بعد بسیاری از عالمان بزرگ
معتمد دانسته و از آن
شیعه ،فرات و تفســیرش را َ
روایات زیادی را نقل کردهاند؛ ازجمله آنها میتوان
به محمد بن حســن بن احمد بن ولید ـ از مشایخ
صدوق در کتاب فضل زیاره الحسین ـ اشاره کرد که
43
از ایشان حدیث نقل کرده است.
همچنین محدثانی مانند عالمه مجلســی 44و شیخ
حر عاملی 45،فرات و روایاتش را در نهایت حسن
 .37تاریخ خلیفه بن خیاط ،ص .217
 .38تیسیر المطالب ،ص .194
 .39مناقب االمام امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع) ،صص 136و.137
 .40االستنصار ،ص .20
 .41الخصال ،ص .219
 .42مناقب آل ابیطالب ،ج  ،3ص .6
 .43تفسیر فرات ،صص 40و.41
 .44بحار االنوار ،ج  ،1ص .37
 .45وسائل الشیعه ،ج  ،9ص .394

و اعتمــاد دانســتهاند و عالمان دیگــر هم ،بهتبع
آنان ،از تفســیر فرات بهره بردهاند و از آن روایت
کردهاند .آقابزرگ تهرانی درباره تفسیر فرات کوفی
مینویسد« :شیخ صدوق بهواسطه پدرش علی بن
بابویه و بهواســطه محدثانی چون حسن بن محمد
بن سعید هاشمی در بسیاری از تألیفات خویش از
46
تفسیر فرات روایت نقل کرده است».
مراودات کالمی امامیه و زیدیه

علمای امامی و زیدی در موضوعات کالمی در طی
ســدههای مختلف با هم مراودات علمی داشــتهاند.
ایشــان در مباحث کالن اعتقادی مانند توحید ،معاد،
نبوت ،مرجعیت اهلبیت و لزوم تمســک به کتاب،
عترت ،امامت بالفصــل حضرت علی(ع) و فرزندان
ایشــان اتفاقنظر دارند ،ولی در مباحثی مانند صفات
امام ،شرایط امام ،تعداد ائمه و مسائل مربوط به آن در
برهههای مختلف تاریخ دیدگاههای متفاوتی داشتهاند.
یکی از بزرگان زیدی در سده سوم ناصر اطروش
است .او آنچنان تحت تأثیر اندیشههای امامیه بود
که برخی او را به شــیعه امامیه نسبت دادند 47.وی
در مســح پا ،احکام طالق و ارث مانند امامیه فتوا
داد .در زمان آلبویه قول به امامت مفضول را کنار
گذاشــت و درباره صحابه مانند شیعه امامیه عمل
48
کرد.
رسی است؛ او درباره
یکی از امامان زیدی قاســم ّ
امامت ،همانند شیعه امامی سخن گفته است؛ امامت
را هماننــد نماز و روزه از فرایضی دانســته که از
جانب خداوند نازل شده است 49.ایشان ،در واقع،
شــورایی یا موروثی بودن امامــت را رد کرده و
قائل به نص جلی درباره امامت حضرت علی(ع)
و حصر آن در فرزندان حضرت فاطمه(س) شــده
 .46الذریعه ،ج  ،4صص 298و.299
 .47اعیان الشیعه ،ج  ،5ص .181
 .48الملل و النحل ،ج  ،1ص .156
 .49التجدید فی فکر االمامه عند الزیدیه ،ص .65

مناظرات امامیه و زیدیه و پویایی دو فرقه

همواره یکی از راههای گســترش و اشاعه مذهب
یــا فرهنگ و موضــوع علمی ،تبلیغ آن اســت.
پاسخگویی به شبهات و نقدهای طرف مقابل خود
گونهای همفکری و کســب دانش به شمار میآید؛
 .50معتزله یمن ،ص .65
 .51التجدید فی فکر االمامه عند الزیدیه ،صص 65و.67
 .52معتزله یمن ،ص .186
 .53الحیاة السیاسیه و الفکریه للزیدیه فی المشرق االسالمی ،ص .94
 .54الزیدیه ،ص .120
 .55کمال الدین و تمام النعمه ،ص .94

آسیبهای عدم تعامل زیدیه و امامیه

گاه امامیه و زیدیه ،از خویشــتنداری و شکیبایی
 .56رجال النجاشی ،ص .360
 .57االحتجاج ،ج  ،2ص .374
 .58اختیار معرفة الرجال ،ج  ،2ص .262
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اســت؛ 50وی برای مدعای خود به ادلههای عقلی
مانند قاعده لطف ،دفع ضرر و وجوب شــکر منعم
و ادلههای نقلی مانند حدیث ثقلین اســتناد کرده
51
رسی ،به دلیل نوع نگاهی که به بحث
است .قاسم ّ
امامت داشت ،بهعنوان آغازگر دوره نزدیکی زیدیه
به امامیه دانسته میشود.
رسی ،معروف به امام
یحیی بن حسین بن قاســم ّ
هــادی و از بزرگان زیدی عصر خــود ،از دیگر
کسانی است که در نزدیک کردن اندیشه زیدیه به
امامیه نقش داشته است .امام هادی با پذیرش نص
52
بر امام علی(ع) و امام حسن(ع) و امام حسین(ع)
و تقیه 53بیش از پیــش زیدیه را به امامیه نزدیک
کرد 54و در کتاب تثبیت االمامه که در آن به مسئله
خالفت و جانشینی پرداخته است ،خالفت شیخین
را با استدالل رد کرده است.
در جریان همفکــری و مناظره ابوجعفر محمد بن
عبدالرحمن ابن قبه رازی (د 319ق) ،متک ّلم برجسته
امامی ،با یکی از ّ
متفکران زیدی همعصرش که در
ری میزیست ،اندیشــههای کالمی آنها پختگی و
استواری یافت؛ ابن قبه 55در جریان این مناسبات
به حدی عالمانه و ســنجیده ســخن گفته است و
نقدهای مخاطب را مفصل پاســخ داده که عالمی
بزرگ چون شــیخ صدوق ،در نوشتههای خود از
آنها بهره برده است.

در صورتی کــه عالمانه به آن پرداخته شــود به
خودی خود باعث تقویت یک اندیشه خواهد شد.
زیدیــه ،بر خالف شــیعه ،علم ائمه را اکتســابی
میدانســتند و بدون اقامه دلیل و برهان ،سخنان
ائمه را نمیپذیرفتند .حکم بــن عتیبه در مراجعه
بــه امام صادق(ع) در خصوص مســئلهای با امام
اختالفنظر یافت که امــام صادق(ع) برای اثبات
نظــر خود به کتاب علــی(ع) مراجعه نمودند و با
نشــان دادن عین مطلــب در آن کتاب ،خطاب به
او گفتنــد این خط امام علی(ع) اســت که پیامبر
اکرم(ص) آن را امــا فرمودند 56.این نوع ارتباط
همــواره با احترام ائمه به بزرگان زیدی همراه بود
و بهنوعی شــاگردپروری بر ارتباط ائمه امامیه با
علمای زیدیه حاکم بوده است.
از آنجا که در بغداد مناظره و محافل علمی مشترک
زیدیه و امامیه ،بهویژه بر سر درس استادان معتزلی
رونق داشــت ،این دو گروه از تازههای اندیشه هم
آگاهی مییافتند .مجلس صاحب بن عبّاد در ری
نیز حکم چنین چیزی را داشــت .گزارشهایی در
خصوص مناظره عالمان زیدی و امامی در حضور
امام صادق(ع) وجــود دارد؛ ازجمله مناظرهای که
زراره و زیــد برگزار کردهانــد 57.همچنین درباره
حضور یکی از زیدیان در محضر امام صادق(ع) و
پیوستن او به امامیه گزارشی وجود دارد؛ بر پایه این
گزارش ،عبداهلل بن نجاشی زیدی ،با شنیدن سخنان
عبداهلل حسن بن محض قانع نشد و با میانجیگری
عمار بن عبدالحمید ،یکی از علمای شیعه ،خدمت
ّ
امام صادق(ع) رســید و با شنیدن سخنان امام از
58
زیدیان جدا شد و به امامیه گروید.
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چشمپوشی میکردند؛ در این صورت ،بروز اختالف
و تنش در روابط ،عدم تحمل همدیگر و سرانجام
جایگزینی واگرایی به جای همگرایی پیامد طبیعی
رفتار دو گروه بود .در برخی موارد موضعگیریهای
ائمه نســبت به زیدیه ،بهویژه موضعگیری در برابر
قیام آنها ،باعث ایجاد خصومتهایی میشد بهطوری
که گروهی از زیدیــه در مناظره با امام صادق(ع)
نسبت به ایشان جسارت کردند و گفتند« :از قدیم
59
ادعای مقامی را داشــتید که سزاوار آن نبودید».
گزارشــی در مورد کثیرالنــواء ،از اصحاب امام
باقر(ع) و امام صادق(ع) 60،نقل شده است که وی
از محضر امــام باقر و امام صادق(ع) بهره میبرده
اســت 61اما مانند دیگر همراهانش در این مکتب
ثابتقدم نبوده و گرایشــهایی زیدی داشته است؛
محمد بن یحیی بــه او میگوید :چرا اینقدر امام
باقر(ع) را کوچک میشماری؟ در پاسخ گفت :زیرا
از او چیزی شنیدم که بههیچوجه دوست نمیدارم؛
از او شنیدم« :طبقات زمین به برکت محمد(ص) و
62
عترتش(ع) گشوده میشود».
حکم بن عتیبه درباره پیروان امام باقر(ع) نقل کرده
است« :آنان در زبان به خداوند و روز جزا اعتقاد
دارند ولی در عمل ایمان ندارند» 63.اینگونه موارد
اختــاف که نتیجه تعصب بیجا اســت ،در نهایت
تقابل این دو فرقه را در پی داشت که باعث شد در
برههای از تاریخ به جای همگرایی مذهبی ،شاهد
واگرایی این دو فرقه باشیم.
گاه نیز زیدیه به دنبال تفرقهافکنی میان شــیعیان
امامــی بودند؛ آنها با طرح مســائلی مانند صحت
بیعت مســلمانان با خلیفه اول و دوم؛ 64و چرایی
 .59اصول کافی ،ج  ،1ص .156
 .60التحریف ،ج  ،1صص 15و.42
 .61من الیحضره الفقیــه ،ج  ،3ص 569؛ تهذیب االحکام ،ج  ،4ص
.300
 .62الغارات ،ج  ،2ص .760
 .63اختیار معرفة الرجال ،ج  ،2ص .453
 .64فرق الشیعه ،ص .13

اختــاف در مصداق امــام در بیــن امامیه 65،به
اختالفافکنــی میان امامیــه میپرداختند .الزم
به ذکر اســت فرقههای مختلف زیدی بر حســب
دیدگاههای مختلف خود ،نــوع نگاه به امامت و
خالفت و ویژگیهای امــام ،در ارتباط و تعامل با
امامیه متفاوت بودهاند.
نتیجهگیری

امامیه و زیدیه بهعنوان دو شــاخه مهم شــیعی با
هم تعامالت علمی ،فرهنگی ،سیاســی و اجتماعی
متفاوتی داشــتهاند .نتیجه مراجعــه علمی علمای
زیدی به ائمه امامیه همزیســتی مسالمتآمیز میان
پیروان آنها بود .در آغاز اختالفنظر میان علمای
این دو گروه ،در قالب پرســش و پاسخهای علمی
بود ،ولی با افزایش اختالفات و تنشها میان ایشان و
کاهش مراودات علمی ،شاهد واگرایی آنها هستیم.
آنگاه که این دو فرقه مهم شیعه با هم تعامل علمی
داشــتهاند ،بازار علم و دانش ایشان رونق داشت
و هرگاه این روابط به ســردی گراییده هردو گروه
زیان دیدهاند .این دو فرقه از منابع مختلف روایی
و کالمی یکدیگر بهــره بردهاند و در برخی مواقع
این نزدیکی و دادوســتد علمــی باعث نزدیکی
دیدگاههــای آنها در مباحث تفســیری ،روایی و
کالمی آنها به یکدیگر شده است.
تعامل علمــی و فرهنگی به معنای ترویج فرهنگ
گفتگوی صحیح ،منطقی و سازنده بر اساس اصول
و مبانی مشــترک با هدف درک متقابل و استفاده
از ظرفیتهای یکدیگر به منظور دســتیابی به رشد
علمی و فرهنگی اســت که امروزه این مهم برای
تمامی فرقههای اســام الزم و ضروری اســت و
تحقق چنین فضایی باعث تقویت و رشد مسلمانان
و پایان یافتن تفرقه ،نزاع و خونریزی خواهد شد.
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مناسبات علمی و فرهنگی امامیه و زیدیه

 آقابــزرگ تهرانی ،محســن بن علــی ،الذریعه الیتصانیف الشیعه ،بیروت ،داراالضواء1403 ،ق.
 ابنبابویه ،محمد بن علی ،الخصال ،ترجمه محمدباقرکمرهای ،تهران ،کتابچی1377 ،ش.
 همو ،کمال الدین و تمام النعمه ،قم ،دفتر انتشــاراتاسالمی1405 ،ق.
 همو ،من الیحضره الفقیه ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی،1413ق.
 ابنحجر عســقالنی ،احمد بن علی ،لسان المیزان،بیروت ،مؤسسة االعلمی1390 ،ق.
 ابنداود حلی ،حسن بن علی ،رجال ،قم ،منشوراتالرضی1392 ،ق.
 ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب آل ابیطالب،نجف ،مکتبة الحیدریة1376 ،ق.
 ابنندیــم ،محمد بن اســحاق ،الفهرســت ،بیروت،دارالمعرفه ،بیتا.
 ابوالفرج اصفهانی ،علی بن حسین ،مقاتل الطالبیین،قم ،دارالکتاب1385 ،ش.
 اردبیلی ،محمد بن علی ،جامع الرواة ،قم ،بوســتانکتاب1390 ،ش.
 امین ،سید محسن ،اعیان الشیعه ،بیروت ،دارالتعارفللمطبوعات1403 ،ق.
 امینی ،عبدالحســین ،الغدیر ،ترجمــه جاللالدینفارسی ،تهران ،بنیاد بعثت1368 ،ش.
 انصاری قمی ،حســن« ،ابن الشرفیه و کتاب عیونالحکم و المواعظ» ،مجله کتاب ماه دین ،شــماره ،11
1379ش.
 همو« ،تصحیح یک ســند در آثار صدوق» ،مجلهکتاب ماه دین ،شماره 49و ،50آبان 1380ش.
 برقی ،احمد بن محمد ،التحریف ،تهران ،دانشــگاهتهران1383 ،ش.
 ثقفی ،ابراهیم بن محمد ،الغارات ،ترجمه عبدالمحمدآیتی ،تهــران ،وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی،

1371ش.
 حرعاملی ،محمد بن حســن ،وســائل الشیعه ،قم،مؤسسه آل البیت(ع)1414 ،ق.
 حسنی ،احمد بن ابراهیم ،المصابیح ،عمان ،مؤسسهزید بن علی1422 ،ق.
 خلیفة بن خیاط ،تاریــخ خلیفة بن خیاط ،بیروت،دارالکتب العلمیه1415 ،ق.
 زیــد ،علیمحمد ،معتزله یمن ،بیــروت ،دارالعوده،1981م.
 شــوقی ابراهیم عمرجی ،احمد ،الحیاة السیاسیة والفکریة للزیدیة فی المشــرق االسالمی ،قاهره ،مکتبة
مدبولی2000 ،م.
 شهرســتانی ،محمد بن عبدالکریم ،الملل و النحل،بیروت ،دارالصعب1406 ،ق.
 شهید اول ،محمد بن مکی ،ذکری الشیعه ،قم ،مؤسسهآل البیت(ع)1419 ،ق.
 صبحی ،احمد محمــود ،الزیدیه ،بیروت ،دارالنهضةالعربیة1413 ،ق.
 صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات فی فضائلآل محمد ،قم ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی نجفی1404 ،ق.
 طبرسی ،احمد بن علی ،االحتجاج ،تهران ،دارالکتباالسالمیه1388 ،ق.
 طوسی ،محمد بن حسن ،اختیار معرفة الرجال ،قم،مؤسسه آل البیت(ع)1404 ،ق.
 همو ،تهذیب االحکام ،تهران ،دارالکتب االســامیه،1365ش.
 غلیس ،اشواق احمد مهدی ،التجدید فی فکر االمامهعند الزیدیه ،قاهره ،مکتبة مدبولی1417 ،ق.
 فاسی ،محمد بن احمد ،العقدالثمین فی تاریخ البلداالمین ،بیروت ،دارالکتب العلمیه1419 ،ق.
 فرات کوفی ،فرات بن ابراهیم ،تفسیر فرات الکوفی،تهران ،وزارت ارشاد اسالمی1410 ،ق.
 -قمــی ،علی بن ابراهیم ،تفســیر القمی ،نجف ،چاپ

طیب موسوی جزائری1387 ،ق.
 کراجکی ،محمد بن علی ،االستنصار فی النص علیاالئمة االطهار ،بیروت ،داراالضواء1405 ،ق.
 کشی ،محمد بن عمر ،معرفة الرجال ،مشهد ،دانشگاهمشهد1348 ،ش.
 کلبرگ ،اتان ،کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثاراو ،ترجمه ســید علی قرائی و رســول جعفریان ،قم،
کتابخانه آیتاهلل مرعشی نجفی1371 ،ش.
 کلینی ،محمد بن یعقوب ،اصول کافی ،ترجمه و شرحجواد مصطفوی ،تهران ،کتابفروشــی علمی ه اســامیه،
1369ش.
 کوفی ،محمد بن سلیمان ،مناقب االمام امیرالمؤمنینعلی بن ابیطالب(ع) ،قم ،مجمع احیاء الثقافة االسالمیة،
1412ق.
 مجلســی ،محمدباقر بن محمدتقــی ،بحار االنوار،24

بیروت ،مؤسسة الوفاء1403 ،ق.
 مفید ،محمد بن محمد ،االرشاد ،قم ،سرور1388 ،ق. ناصر اطروش ،حسن بن علی ،البساط ،صعده ،مکتبةالتراث االسالمی1418 ،ق.
 نجاشــی ،احمد بن علی ،رجال النجاشی ،قم ،دفترانتشارات اسالمی1407 ،ق.
 نوبختی ،حسن بن موسی ،فرق الشیعه ،نجف ،مکتبةالمرتضویة1355 ،ق.
 همدانی ،عبدالجبار بن احمــد ،تثبیت دالئل النبوه،قاهره ،دارالمصطفی1415 ،ق.
 یحیی بن حسین ،تیسیر المطالب فی امالی ابیطالب،صنعا ،مؤسسة االمام زید بن علی1422 ،ق.
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