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چکیده
دادوستد علمی در تمامی سطوح باعث پويايی، تقويت و شكوفايی انديشه ها می شود. در طول تاريخ 
شيعه، دو شــاخه اماميه و زيديه مراودات علمی و فرهنگی زيادی با يكديگر داشته اند. اشتراكات و 
تعامل آنها هم گرايی به دنبال داشــته و آنها را نيرو بخشــيده است. تاريخ اين دو بسيار به هم آميخته 
و به هم تنيده اســت؛ اين حكم به ويژه درباره زيديه سده های نخستين آشكارتر است. وجوه اشتراك 
فراوان در بين اين دو فرقه باعث هم گرايی آنها و گســترش آموزه های تشيع شده است؛ گرچه هردو 
فرقه همواره جهت جذب پيروان يكديگر كوشــيده اند. در اين تحقيق با رويكردی توصيفی ـ تحليلی 
به تعامل علمی و فرهنگی دو فرقه با يكديگر پرداخته می شود و نتايج اين تعامل در شكوفايی علمی 

و فرهنگی آنها بررسی می شود.

کلیدواژه ها: زیدیه، امامیه، تعامل علمی، هم گرایی، واگرایی.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی 
سال دوازدهم/ دوره جدید/ شماره 47/ بهار و تابستان 1396

صص 24-14
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مقدمه
زيديه، پس از قيام زيد بن علی)ع( )122ق( شكل 
گرفت؛ زيديه در اصطالح به شيعيانی گفته می شود 
كه پــس از اعتقاد به بر حق بودِن امام نخســت، 
امامت را منحصر در فرزندان امام حســن و امام 
حسين)ع( دانسته و معتقدند: هركس شرايط امام را 
داشته باشــد و مردم را به امامت خود دعوت كند 
و عليه ظلم و ســتم قيام نمايد، امام خواهد بود. از 
همين روی آنان پس از امام حسين)ع(، به امامت 
زيد بن علی بن حســين)ع( گرايش پيدا كردند و 

خود را پيرو او می دانند.1
زيد بــن علــی)ع( از نظر علم و دانــش، تقوا و 
شــجاعت، از بزرگان اهل بيت و مورد احترام آنها 
بود؛ از منابع غنی ائمه استفاده می كرد و همين امر 
برای او جايگاهی علمی به ارمغان آورده بود. امام 
صادق)ع( در مورد ايشان می فرمايد: »خداوند زيد 
را رحمت نمايد كه او عالمی درست گفتار بود«.2 در 
جای ديگر امام صادق)ع( از زيد با القاب عارف و 
دانشمند ياد می كند و می فرمايد: »او مردی باايمان، 

عارف، دانشمند و درستكار بود«.3
اماميه و زيديه به عنوان دو شاخه مهم شيعه در طول 
تاريخ با يكديگر تعامل علمی، فرهنگی، سياســی 
و اجتماعی فراوانی داشــته اند. اماميه و زيديه به 
دليل نزديكی در انديشه های فكری و اعتقادی در 
مباحثی چون توحيد، معــاد، نبوت، امامت، اصل 
مرجعيت اهل بيت، خالفت و جانشــينی حضرت 
علی)ع( و در مسائل كالمی و اعتقادی متعددی با 
يكديگر دادوســتد علمی و فرهنگی داشته اند. آنها 
با وجود اختالف نظر درباره نص در امامت، صفات 
امام، افضليت ائمه و تعــداد امامان، نصب امام را 
در هــر زمان واجب دانســته و امامت را ازجمله 

1. فرق الشيعه، ص 54.
2. الغدير، ج 3، ص 70.

3. همان.

ضروريات دين می دانند. آنها از ظرفيتهای فكری، 
كالمی، فقهی و حديثی يكديگر اســتفاده كرده اند. 
نزديكی تفكر زيديه به شيعيان اثنی عشری شايسته 
توجه است. زيديه به نســبت اسماعيليه ـ شاخه 
معروف ديگر شيعه ـ به اماميه نزديك ترند. عالمان 
و انديشــمندان زيدی و امامی در كوفه، بغداد، ری 
و ديگر شهرها بر درس يكديگر حاضر می شدند و 
بدين گونه ميراث يكديگر را در محافل خود منتقل 
می كردند. گاه تعامل ميان اين دو كم رنگ شــده يا 
حتی از بين رفته و جای آن را رقابتی منفی گرفته 
است. تعامل علمی آنها به صورت استادـ  شاگردی 
عالمان دو فرقه، استفاده از كالس درس يكديگر و 

مناظره علمی بوده است.
نهج البالغه و صحيفه سجاديه جزء ميراث مشترك 
ميان اماميه و زيديه اســت. زيديها به علمای شيعه 
عالقه مند بودند و حتی برخــی از بزرگان زيدی 
كوشــيده اند ســيد رضی را زيدی معرفی كنند. با 
وجود شباهتهای زياد بين اين دو فرقه، در مواردی 
مانند امامت، تقيــه، مهدويت و مباحث غيبت امام 
زمان)عــج(، زيديها با اماميه مباحثی جدی مطرح 
كرده اند. در ايــن پژوهش با توصيــف و تحليل 
دادوستدهای علمی و فرهنگی اين دو فرقه، تعامل 
سازنده آنها را به عنوان نمونه ای موفق در نزديكی 

فرقه ها و تقويت آنها، بررسی می كنيم.
زيديه پس از شــهادت زيد بن علی شكل گرفت 
و بر امامی بودن شــخص زيد و برخورداری او از 
مكتب اهل بيت تأكيد شــده است. زيد بن علی از 
منبع غنی ائمه شيعه ازجمله پدر بزرگوار و سپس 
بــرادر خود امام باقر)ع( بهره گرفت و همچنين در 

مدت كوتاهی نزد امام صادق)ع( شاگردی كرد.4
در اين پژوهش با توجه به نياز مبرم جامعه جهانی 
به وحدت اديان و مذاهب و به منظور به حاشــيه 
كشاندن انديشه های افراطی، نمونه ای از تعامل دو 

4. الحياة السياسيه و الفكريه للزيديه فی المشرق االسالمی، ص 39.
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شاخه مهم شيعه در طول تاريخ بررسی می شود، تا 
با برشــمردن مصاديق و نتايح اين تعامل، الگويی 
جهت تعامل ســاير انديشه ها و مذاهب مختلف در 
عصر حاضر ارائه دهيم. بی گمان تعامل و مراودات 
علمی و فرهنگی در ميان اديان و مذاهب مختلف 
و آشنايی هر چه بيشتر نسبت به افكار و اعتقادات 
يكديگر می تواند بسياری از زمينه های اختالف و 

تفرقه را از بين ببرد و وحدت واقعی را رقم بزند.

پیشینه تحقیق
در خصوص اماميه و زيديه پژوهشــهای مختلفی 
صورت گرفته اســت و در اغلب آنها به فعاليتهای 
سياسی آنها، تاريخچه زيديه و عقايد و انديشه های 
آنان پرداخته شده است. برخی از پژوهشهايی كه 
در خصوص مناسبات علمی و فرهنگی آنها انجام 

شده عبارت اند از:
مقاله »تعامالت علمــی و فرهنگی زيديه و اماميه 
در عصر صادقين )ع(« نوشته صفری فروشانی كه 
در شماره 20 مجله تاريخ و تمدن اسالمی منتشر 
شده كه در آن به مناسبات زيديه با شيعيان طرفدار 
نص پرداخته شده است. مقاله ديگری نيز از صفری 
فروشــانی وجود دارد كه در آن بــه تعامل امام 
رضا)ع( با زيديه پرداخته و در شماره 13 فصلنامه 
تاريخ اسالم در سال 1391 به چاپ رسيده است. 
در اين مقاله بيشــتر بــه ديدگاههای امام رضا)ع( 
درباره شــخصيت زيد بن علی و قيامهای علويان 
در عصــر امام رضا)ع( و دفــاع از زيد در مقابل 

زيدالنار پرداخته شده است.
مواجهــه امامان صادق با زيديــان عنوان تحقيق 
ديگری است كه تحت عنوان رساله دكتری، حسين 
عرب نــژاد آن را به انجام رســانده و در ضمن آن 
به طور تفصيلی بــه ديدگاه امام باقــر)ع( و امام 
صــادق)ع( درباره قيام زيــد پرداخته و همچنين 
تفكــرات دو فرقه را مورد بحث و بررســی قرار 

داده است. ايشان اين رساله را در سال 1390 در 
دانشگاه اديان و مذاهب نگاشته است.

تأثير حديث زيديه بر حديث اماميه عنوان رســاله 
دكتری ديگری است كه در سال 1390 در دانشگاه 
قم دفاع شده است؛ اين رساله به موضوعاتی چون 
شــرح حال راويان زيدی، ابعاد روايات آنها، بيان 
اعتقادات و چگونگی تأثير راويان زيدی بر منابع 

روايی اماميه پرداخته است.
وجه تمايز اين تحقيق با موارد بيان شــده در اين 
اســت كه هدف اين پژوهش بيان موارد برجسته 
تعامل اماميه با زيديه است كه در ضمن اين تعامل 
هردو گروه توانســتند از ظرفيتهای يكديگر بهره 

برند.

بهره گیری علمای زیدی از ائمه شیعه
در خصــوص تعامل فرقه هــای مذهبی بی گمان 
رهبران و بزرگان آنهــا در نوع ارتباط پيروان آن 
فرقه ها نقش اساســی را دارند. زمينه های مختلف 
علوم حديث، تفســير، تاريخ و ســيره و همچنين 
استفاده های علمی رهبران زيديه از مكتب اهل بيت 
با حضور بر ســر درس آنان، آشــكارترين جلوه 
تعامل فرهنگی ميان آنان به شــمار می رفته است. 
گرچه زيديان به امامت امامان شــيعه ـ جز ســه 
امام نخست ـ معتقد نبودند ولی بسياری از علمای 
زيديه در عصر حضور ائمه شيعيان امامی از وجود 
آنهــا بهره برده و از علوم و معارف آنها اســتفاده 
كرده اند؛ زيد بن علی شــاگرد امام باقر)ع( بود و 
نزد ايشان كسب علم كرده است؛ ابوالجارود5، ثابت 
بن هرمز،6 حكم بن عتيبه و ســليمان بن خالد7 از 
شيعيان زيدی هســتند كه نزد امام باقر)ع( و امام 

صادق)ع( شاگردی كرده اند.

5. الذريعه، ج 4، ص 251.
6. اصول كافی، ج 1، ص 37.

7. اختيار معرفة  الرجال، ج 2، ص 652.
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ســليمان بن خالد در شــمار اصحاب و ياران و 
دانش آموختگان مكتب امام باقر)ع( بود كه بعد از 
شــهادت امام باقر)ع(، نزد امام صادق)ع( رفت و 
چندين سال را هم در محضر آن امام شاگردی كرد 
و به كســب حديث پرداخت و در شمار اصحاب 
برگزيده آن امام بزرگوار قرار گرفت. او، با اينكه در 
مكتب اهل بيت پرورش يافته بود، از شركت كنندگان 
در قيام زيد بود.8 وی در هنگام پيوســتن به سپاه 
زيد در پاســخ شخصی كه از او درباره زيد و امام 
صادق)ع( پرســيد، امام صادق)ع( را برتر از زيد 
دانست و او را، در شناخت محرمات، برتر و آگاه تر 
از زيد بن علی می دانست و برای مسائل مختلف به 

امام صادق)ع( مراجعه می كرد.9
امــام زيدی، يحيــی بن عبداهلل محــض و ناصر 
اطروش از ديگر بــزرگان زيدی اند كه نزد امامان 
شيعه شــاگردی كرده اند. يحيی بن عبداهلل محض 
نزد امام صادق)ع(10 شاگردی كرده است. برخی از 
منابع به شاگردی ناصر اطروش نزد امام هادی)ع( 

و امام عسكری)ع( اشاره كرده اند.11
يكی ديگر از بــزرگان زيديه كه از منبع غنی علم 
ائمه بهره برده اســت، ابوالجارود است. ابوالجارود 
از شــاگردان و راويان امام سجاد)ع(، امام باقر)ع( 
و امام صادق)ع( بــود.12 هرچند كه ديگر مؤلفان 
كهــن اماميه تنها به روايت حديــث ابوالجارود از 
امام باقر)ع( و امام صادق)ع( اشاره كرده اند و نقل 
كرده اند كه ايشان در تفسير قرآن، از امام باقر)ع(، 
كتابــی دارد. ابن نديم اين كتــاب را »كتاب الباقر 
محمد بن علی« ناميده است و آن را به امام باقر)ع( 
نســبت داده و گفته اســت كه آن را ابوالجارود و 
زيــاد بن منذر، رئيس فرقه جاروديه زيديه، از آن 

8. رجال النجاشی، بابهای 138و484.
9. همان.

10. مقاتل الطالبيين، صص 308و309.
11. »تصحيح يك سند در آثار صدوق«، ص 45.

12. الذريعه، ج 4، ص 251.

حضرت نقــل كرده اند. ابوالجــارود در اين كتاب 
روايات فراوانی از امام باقر)ع( نقل كرده است. در 
منابع روايی اماميه، روايتهايی هست كه در سلسله 

سند آن ابوالجارود نيز ديده می شود.13
احمد بن عيســی بــن زيد بن علــی از عالمان و 
شخصيتهای برجســته زيدی اســت كه در سال 
157ق به دنيا آمده اســت. احمد از اصحاب امام 
جواد و امام هادی)ع( به شــمار می آيد، اما چون 
در قم زندگی می كرد، تنهــا گاه گاهی اين دو امام 
را مالقات كرده، و بدين جهت احاديث چندانی از 
آنان روايت نكرده اســت.14  در روايتی كه كشی15 
نقل كرده، احمد زمانی، به دســتور امام جواد)ع(، 
در مدينه خدمت امام رسيده است؛ در اين روايت 
تصريح شــده كه وی از سوی ايشان نامه ای برای 
زكريا بن آدم، نماينده امــام جواد)ع( در قم برده 
اســت. در روايت مذكور، كنيــه احمد به صورت 
ابوعلی آمده است. مهم ترين كتاب احمد بن محمد 
بن عيســی كتاب »النوادر« است كه از آثار معتَمد 
اماميه است و از منابع حديثی آنان به شمار می آيد. 
مقام علمی ائمه اماميه، همــواره زيديها را به خود 
می كشانيد و به ياری همين دانش گسترده شان بود 
كه آنها را از آسيبها و انحرافات فكری آگاه می كردند. 
صادقين)ع( به علمای زيدی سفارش می كردند كه از 
نزديك شدن به نحله های فقهی اهل سنت يا حضور 
در كالس درس افرادی چون واصل بن عطا كه باعث 

دوری آنها از حقيقت می شود خودداری كنند.16
اســتفاده علمای زيدی از ائمه و بــزرگان اماميه 
بر رشد و شكوفايی ايشــان تأثير فراوانی داشت؛ 
آنها با تعامل علمــی، به خصوص با طرح مباحث 
جديد، بر غنای علمی خويــش افزودند. در كنار 
اين نوع تعامل، تقابلهايی هم بوده اســت و در اين 

13. الفهرست، ص 36.
14. رجال النجاشی، ص 338.
15. معرفة  الرجال، ص 596.

16. تثبيت دالئل النبوه، صص 143و144.
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تقابلها و دوری از فضای گفتمان علمی فرصتهای 
مغتنمــی برای تقويت بنيه علمــی علما و بزرگان 
دينی از بين رفته است. بی گمان اگر علما و بزرگان 
نسبت به يكديگر گذشت داشتند و خويشتن داری 
پيشــه می كردند و نيرويی را كه برای تقابل و نزاع 
با يكديگر به كار می بردند، در راســتای تعامل و 
دادوستد علمی و فرهنگی به كار می گرفتند و زمينه 
بهره بــرداری از ظرفيتها و توانمنديهای را برای هم 
فراهم می كردند، نتايج بســيار مفيــدی را در پی 

می داشت.

استفاده علمای امامی از علمای زیدیه
در طول تاريخ، منابع زيدی يكی از منابع مراجعه 
علمای اماميه بوده است. علی بن ابراهيم قمی، در 
تفسير خود كه به نام تفســير القمی معروف است 
و يكی از تفاســير معروف اماميه به شمار می آيد، 
از تفســير ابوجارود قولهای فراوانی را نقل كرده 
است.17 سيد بن طاوس، از عالمان بزرگ شيعه، هم 
از آثار علمای زيدی مذهبی چون يحيی بن حسين 
بن هارون معروف به ابوطالب كبير،18 ابوالقاســم 
بســتی19 و ناصر اطروش20 بهره برده اســت؛ ابن 
ُعقده، از علمای زيدی، برای همه اصحاب حديث 
و محدثان اماميه قابل اعتماد بوده است و به عنوان 
يكی از راويان آثار رجال امامی شناخته می شود.

گروه زيادی از برجسته ترين اصحاب امامان)ع( در 
محضر سليمان بن خالد، از علمای زيديه، كه خود 
شــاگرد امام باقر)ع( و امام صادق)ع( بود، حضور 
می يافتند و از اندوخته های روايی او بهره می بردند. 
در اينجا به نام گروهی از آنها اشــاره می شــود: 
ابوايوب خّزار، عبداهلل بن بكير، عبداهلل بن مسكان، 
جميل بن دّراج، عبدالرحمن بن حّجاج، هشام بن 

17. تفسير القمی، ج 1، صص 102، 198، 224و271.
18. كتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او، ص 182.

19. »ابن الشرفيه و كتاب عيون الحكم و المواعظ«، ص 3.
20. كتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او، صص 335و336.

ســالم، يونس بن يعقوب، يونس بن عمار و جميل 
بن صالح.21

ابوالفضل محمد بــن احمد جعفی كوفی از علمای 
زيديه بود كه در مصر اقامت داشت و تعداد زيادی 
از علمای امامی شاگردش بودند22 و برای حضور 
در كالس درس او و شــنيدن حديــث عازم مصر 
می شــدند.23 ابوزيد علوی دانشــمندی زيدی با 
گرايــش اعتزالی بود؛ در ناحيه ری ســاكن بود و 
همواره با علمای اماميه مناظره داشــت. در برخی 
منابع ذكر شده است كه ايشان در تحول اعتقادات 
علمای امامی در منطقه ری نقش بســزايی داشته 

است.24
در عصر آل بويه )كه در مورد امامی يا زيدی بودن 
آنهــا ديدگاههای مختلفی وجــود دارد( به دنبال 
فضای باز فرهنگی و دادوستد علمی بين فرقه ها و 
انديشه ها، علمای امامی با علمای زيدی پيوندهای 
گسترده ای برقرار كرده بودند. اين ارتباط و تبادل 
هم گرايی و هم ســويی را بدانجا رساند كه زيديها 
قول به امامت مفضول در انتخاب خليفه اول را كنار 
گذاشتند و در اين خصوص نظرشان با اماميه يكی 
گرديد. درباره صحابه نيــز همانند اماميه قضاوت 
كردند.25 اينها همه در اثر ارتباط وسيع آنها با اماميه 

و بحث و تبادل نظر با آنها به وجود آمده بود.

استفاده منابع روایی زیدی از منابع شیعی
منابع روايی زيديه تا آنجا از روايات ائمه معصوم 
شــيعه بهره جســته اند كه گاه احاديث مرسل ائمه 
شيعه را در كتابهايشــان آورده اند؛ ناصر اطروش 
در االحتساب ـ كتابی فقهی درباره امور حسبيه ـ 
روايات زيادی از امام سجاد)ع(، امام باقر)ع(، امام 

21. جامع الرواة، ج 1، ص 378.
22. ذكری الشيعه، ج 1، صص 115و262.

23. لسان الميزان، ج 2، ص 125.
24. المصابيح، ص 45.

25. الملل و النحل، ج 1، ص 156.
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صادق)ع( و امام كاظم)ع( نقل كرده است.26
عفيف الدين علی بن محمد بن صنعانی، دانشــمند 
زيدی، از ابوالحســن اســدی حّلی )سده هفتم و 
هشتم هجری(، عالم و دانشــمند برجسته امامی، 
روايتهــای زيادی نقل كرده اســت. المنصور باهلل 
عبداهلل بن حمزه، پيشــوای برجسته زيديه يمن )د 
614ق( و حسام الدين حميد بن احمد محّلی شهيد 
)د 652ق(، متكّلــم و موّرخ زيدی، در آثار خود، 
از نوشــته های بهاءالدين علی بن احمد بن حسين 

ااَلْكَوع بهره برده اند.27
المنصور باهلل عبــداهلل بن حمزه، از رهبران زيديان 
يمن، از كتاب  ابوعبداهلل محمــد بن ابراهيم كاتب 
نعمانی احاديث بســياری دربــاره حضرت ولی 
عصر)عــج( نقل و نقد كرده اســت. وی همچنين 
از كتابهای الشــافی، الذخيره سيد مرتضی،28 الغرر 
و الدرر، األمالی، تنزيه األنبيای شــريف مرتضی، 
تفســير ابن عبــدك )عبدكی( و تفســير ابوجعفر 
طوسی )التبيان( ياد می كند.29 وی همچنين از كتاب 
التحريــف و التبديل )التنزيل و التحريف( بَْرقی ياد 
كرده و از آن احاديث بی شماری نقل كرده است؛30 
وی ايــن احاديث را برای نقد احاديث تفســيری 
اماميه و ادعای اين تفاســير درباره وقوع تحريف 
در قرآن، نقل كرده و سپس به بررسی آنها پرداخته 
اســت. وی همچنين از كتــاب التحريف احمد بن 
ابی عبــداهلل برقی، فرزند محمد بن خالد برقی، نيز 

روايت نقل كرده است.31
المنصور باهلل همچنين چندين روايت از تفســيری 
اماميه نقل می كند كه منقــول از امام باقر)ع( بوده 
اســت؛ اين تفسير غير از تفسير مشهوری است كه 

26. البساط، ص 75.
27. »ابن الشرفيه و كتاب عيون الحكم و المواعظ«، ص 12.

28. العقد الثمين، ص 131.
29. همان، ص 152.

30. همان، صص 152و154.

31. رجال النجاشی، ص 76.

از آن امام، روايت شده است. اين تفسير به روايت 
سليمان بن اســحاق بن داوود ُمَهلِّبی، از عمويش، 
ابوعمرو عبد ربّه مهلِّبــی، و او از ابوحمزه ثمالی 
و ســدير بن حكيم صيرفی و كثير بن سعد از امام 
باقر)ع( بوده اســت.32 درواقع، اين تفســير، همان 
تفسير ابوحمزه ثمالی است كه به روايت ابن جعابی 
بوده و به يك واســطه آن را از سليمان بن اسحاق 
بن داوود مهلِّبی )كه در بصره به ســال 267ق، آن 
را روايت می كرده(، از عمويــش عبد ربّه و او از 
ابوحمزه نقل می كرده اســت.33 بنابراين، در تفسير 
ابوحمزه به روايت مهّلبی، روايات دو تن ديگر نيز 
در كنار روايات ابوحمزه ثمالی نقل شده بوده است.

المنصور باهلل همچنين از كتــاب تهذيب االحكام 
شيخ طوسی نام برده و ضمن ستايش از او، شمار 
زيادی از اخبــار و احاديث اين كتاب را به عنوان 
نمونــه ای از وجود اختــالف در اخبار اماميه نقل 
كرده و ســپس آن را به نقد كشيده است.34 عمر بن 
خالد، از بزرگان علمی زيدی، كه در قيامهای زيد 
و نفس زكيه نيز شركت داشت، رواياتی را از ائمه 

شيعه نقل كرده است.35

استفاده منابع روایی شیعه از منابع زیدی
منابع روايی شيعه از راويان و منابع زيدی استفاده 
می كرده اند و بسياری از راويان زيدی نزد علمای 
شيعه از راويان معتَمد و ثقه بوده اند. ابن داود حلی 
در كتاب رجال خود از 25 نفر از علمای زيدی نام 
می برد كه از راويان حديث بوده اند و از طريق آنها 
بسياری از روايات ائمه شيعه اثنی عشری به منابع 

روايی شيعه راه يافته است.36
ابــان بن تغلــب، از علمای مشــهور ســده دوم 

32. العقد الثمين، ص 153.
33. رجال النجاشی، صص 115و116.

34. العقد الثمين، صص 157و187.
35. االرشاد، ج 2، ص 173.

36. رجال، ص 291.
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هجری، محضر امام سجاد)ع(، امام باقر)ع( و امام 
صادق)ع( را درك كرده است و از سلمه بن كهيل، 
از بزرگان زيديه، حديث نقل كرده است.37 راويان 
زيدی بخــش قابل توجهی از روايت در خصوص 
حضرت علی)ع(، امام حسين)ع( و مهدويت را به 
شيعه امامی رســانيده اند. اين از آن روی است كه 
وجوه اشــتراك ميان اماميه و برخی از فرقه های 
زيديه، در خصوص مسئله امامت چشمگير است.38
زيديه در دفاع از انديشه خود، مبنی بر وجود نص 
بر امامت حضرت علی)ع(، بــر غدير39 و برتری 
حضرت علی)ع( بر شــيخين40 تأكيــد كرده اند و 
خطبه هــای حضرت را نقل كرده انــد.41 زيديه در 
منابع روايی خود آيات زيادی در شــأن حضرت 
علی)ع( و دفــاع از وجود نص جلی بر خالفت و 

امامت ايشان تفسير نموده اند.42
تفســير فرات كوفی، اثر ابوالقاسم فرات بن ابراهيم 
بن فرات كوفی، از عالمان، محّدثان و مفسران شيعی 
نيمه دوم سده سوم و اوايل سده چهارم هجری است 
كه گزارشهايی درباره گرايش زيدی او وجود دارد. 
از سده چهارم قمری به بعد بسياری از عالمان بزرگ 
شيعه، فرات و تفســيرش را معتَمد دانسته و از آن 
روايات زيادی را نقل كرده اند؛ ازجمله آنها می توان 
به محمد بن حســن بن احمد بن وليد ـ از مشايخ 
صدوق در كتاب فضل زياره الحسينـ  اشاره كرد كه 

از ايشان حديث نقل كرده است.43
همچنين محدثانی مانند عالمه مجلســی44 و شيخ 
حر عاملی،45 فرات و رواياتش را در نهايت حسن 

37. تاريخ خليفه بن خياط، ص 217.
38. تيسير المطالب، ص 194.

39. مناقب االمام اميرالمؤمنين علی بن ابی طالب)ع(، صص 136و137.
40. االستنصار، ص 20.
41. الخصال، ص 219.

42. مناقب آل ابی طالب، ج 3، ص 6.
43. تفسير فرات، صص 40و41.
44. بحار االنوار، ج 1، ص 37.

45. وسائل الشيعه، ج 9، ص 394.

و اعتمــاد دانســته اند و عالمان ديگــر هم، به تبع 
آنان، از تفســير فرات بهره برده اند و از آن روايت 
كرده اند. آقابزرگ تهرانی درباره تفسير فرات كوفی 
می نويسد: »شيخ صدوق به واسطه پدرش علی بن 
بابويه و به واســطه محدثانی چون حسن بن محمد 
بن سعيد هاشمی در بسياری از تأليفات خويش از 

تفسير فرات روايت نقل كرده است«.46

مراودات کالمی امامیه و زیدیه
علمای امامی و زيدی در موضوعات كالمی در طی 
ســده های مختلف با هم مراودات علمی داشــته اند. 
ايشــان در مباحث كالن اعتقادی مانند توحيد، معاد، 
نبوت، مرجعيت اهل بيت و لزوم تمســك به كتاب، 
عترت، امامت بالفصــل حضرت علی)ع( و فرزندان 
ايشــان اتفاق نظر دارند، ولی در مباحثی مانند صفات 
امام، شرايط امام، تعداد ائمه و مسائل مربوط به آن در 
برهه های مختلف تاريخ ديدگاههای متفاوتی داشته اند.

يكی از بزرگان زيدی در سده سوم ناصر اطروش 
است. او آنچنان تحت تأثير انديشه های اماميه بود 
كه برخی او را به شــيعه اماميه نسبت دادند.47 وی 
در مســح پا، احكام طالق و ارث مانند اماميه فتوا 
داد. در زمان آل بويه قول به امامت مفضول را كنار 
گذاشــت و درباره صحابه مانند شيعه اماميه عمل 

كرد.48
يكی از امامان زيدی قاســم رّسی است؛ او درباره 
امامت، همانند شيعه امامی سخن گفته است؛ امامت 
را هماننــد نماز و روزه از فرايضی دانســته كه از 
جانب خداوند نازل شده است.49 ايشان، در واقع، 
شــورايی يا موروثی بودن امامــت را رد كرده و 
قائل به نص جلی درباره امامت حضرت علی)ع( 
و حصر آن در فرزندان حضرت فاطمه)س( شــده 

46. الذريعه، ج 4، صص 298و299.
47. اعيان الشيعه، ج 5، ص 181.

48. الملل و النحل، ج 1، ص 156.
49. التجديد فی فكر االمامه عند الزيديه، ص 65.
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اســت؛50 وی برای مدعای خود به ادله های عقلی 
مانند قاعده لطف، دفع ضرر و وجوب شــكر منعم 
و ادله های نقلی مانند حديث ثقلين اســتناد كرده 
است.51 قاسم رّسی، به دليل نوع نگاهی كه به بحث 
امامت داشت، به عنوان آغازگر دوره نزديكی زيديه 

به اماميه دانسته می شود.
يحيی بن حسين بن قاســم رّسی، معروف به امام 
هــادی و از بزرگان زيدی عصر خــود، از ديگر 
كسانی است كه در نزديك كردن انديشه زيديه به 
اماميه نقش داشته است. امام هادی با پذيرش نص 
بر امام علی)ع( و امام حسن)ع( و امام حسين)ع(52 
و تقيه53 بيش از پيــش زيديه را به اماميه نزديك 
كرد54 و در كتاب تثبيت االمامه كه در آن به مسئله 
خالفت و جانشينی پرداخته است، خالفت شيخين 

را با استدالل رد كرده است.
در جريان هم فكــری و مناظره ابوجعفر محمد بن 
عبدالرحمن ابن قبه رازی )د 319ق(، متكّلم برجسته 
امامی، با يكی از متفّكران زيدی هم عصرش كه در 
ری می زيست، انديشــه های كالمی آنها پختگی و 
استواری يافت؛ ابن قبه55 در جريان اين مناسبات 
به حدی عالمانه و ســنجيده ســخن گفته است و 
نقدهای مخاطب را مفصل پاســخ داده كه عالمی 
بزرگ چون شــيخ صدوق، در نوشته های خود از 

آنها بهره برده است.

مناظرات امامیه و زیدیه و پویایی دو فرقه
همواره يكی از راههای گســترش و اشاعه مذهب 
يــا فرهنگ و موضــوع علمی، تبليغ آن اســت. 
پاسخ گويی به شبهات و نقدهای طرف مقابل خود 
گونه ای هم فكری و كســب دانش به شمار می آيد؛ 

50. معتزله يمن، ص 65.
51. التجديد فی فكر االمامه عند الزيديه، صص 65و67.

52. معتزله يمن، ص 186.
53. الحياة السياسيه و الفكريه للزيديه فی المشرق االسالمی، ص 94.

54. الزيديه، ص 120.
55. كمال الدين و تمام النعمه، ص 94.

در صورتی كــه عالمانه به آن پرداخته شــود به 
خودی خود باعث تقويت يك انديشه خواهد شد.

زيديــه، بر خالف شــيعه، علم ائمه را اكتســابی 
می دانســتند و بدون اقامه دليل و برهان، سخنان 
ائمه را نمی پذيرفتند. حكم بــن عتيبه در مراجعه 
بــه امام صادق)ع( در خصوص مســئله ای با امام 
اختالف نظر يافت كه امــام صادق)ع( برای اثبات 
نظــر خود به كتاب علــی)ع( مراجعه نمودند و با 
نشــان دادن عين مطلــب در آن كتاب، خطاب به 
او گفتنــد اين خط امام علی)ع( اســت كه پيامبر 
اكرم)ص( آن را امــال فرمودند.56 اين نوع ارتباط 
همــواره با احترام ائمه به بزرگان زيدی همراه بود 
و به نوعی شــاگردپروری بر ارتباط ائمه اماميه با 

علمای زيديه حاكم بوده است.
از آنجا كه در بغداد مناظره و محافل علمی مشترك 
زيديه و اماميه، به ويژه بر سر درس استادان معتزلی 
رونق داشــت، اين دو گروه از تازه های انديشه هم 
آگاهی می يافتند. مجلس صاحب بن عبّاد در ری 
نيز حكم چنين چيزی را داشــت. گزارشهايی در 
خصوص مناظره عالمان زيدی و امامی در حضور 
امام صادق)ع( وجــود دارد؛ ازجمله مناظره ای كه 
زراره و زيــد برگزار كرده انــد.57 همچنين درباره 
حضور يكی از زيديان در محضر امام صادق)ع( و 
پيوستن او به اماميه گزارشی وجود دارد؛ بر پايه اين 
گزارش، عبداهلل بن نجاشی زيدی، با شنيدن سخنان 
عبداهلل حسن بن محض قانع نشد و با ميانجيگری 
عّمار بن عبدالحميد، يكی از علمای شيعه، خدمت 
امام صادق)ع( رســيد و با شنيدن سخنان امام از 

زيديان جدا شد و به اماميه گرويد.58

آسیبهای عدم تعامل زیدیه و امامیه
گاه اماميه و زيديه، از خويشــتن داری و شكيبايی 

56. رجال النجاشی، ص 360.
57. االحتجاج، ج 2، ص 374.

58. اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص 262.
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چشم پوشی می كردند؛ در اين صورت، بروز اختالف 
و تنش در روابط، عدم تحمل همديگر و سرانجام 
جايگزينی واگرايی به جای هم گرايی پيامد طبيعی 
رفتار دو گروه بود. در برخی موارد موضع گيريهای 
ائمه نســبت به زيديه، به ويژه موضع گيری در برابر 
قيام آنها، باعث ايجاد خصومتهايی می شد به طوری 
كه گروهی از زيديــه در مناظره با امام صادق)ع( 
نسبت به ايشان جسارت كردند و گفتند: »از قديم 
ادعای مقامی را داشــتيد كه سزاوار آن نبوديد«.59 
گزارشــی در مورد كثيرالنــواء، از اصحاب امام 
باقر)ع( و امام صادق)ع(،60 نقل شده است كه وی 
از محضر امــام باقر و امام صادق)ع( بهره می برده 
اســت61 اما مانند ديگر همراهانش در اين مكتب 
ثابت قدم نبوده و گرايشــهايی زيدی داشته است؛ 
محمد بن يحيی بــه او می گويد: چرا اين قدر امام 
باقر)ع( را كوچك می شماری؟ در پاسخ گفت: زيرا 
از او چيزی شنيدم كه به هيچ وجه دوست نمی دارم؛ 
از او شنيدم: »طبقات زمين به بركت محمد)ص( و 

عترتش)ع( گشوده می شود«.62
حكم بن عتيبه درباره پيروان امام باقر)ع( نقل كرده 
است: »آنان در زبان به خداوند و روز جزا اعتقاد 
دارند ولی در عمل ايمان ندارند«.63 اين گونه موارد 
اختــالف كه نتيجه تعصب بيجا اســت، در نهايت 
تقابل اين دو فرقه را در پی داشت كه باعث شد در 
برهه ای از تاريخ به جای هم گرايی مذهبی، شاهد 

واگرايی اين دو فرقه باشيم.
گاه نيز زيديه به دنبال تفرقه افكنی ميان شــيعيان 
امامــی بودند؛ آنها با طرح مســائلی مانند صحت 
بيعت مســلمانان با خليفه اول و دوم؛64 و  چرايی 

59. اصول كافی، ج 1، ص 156.
60. التحريف، ج 1، صص 15و42.

61. من اليحضره الفقيــه، ج 3، ص 569؛ تهذيب االحكام، ج 4، ص 
.300

62. الغارات، ج 2، ص 760.
63. اختيار معرفة الرجال، ج 2، ص 453.

64. فرق الشيعه، ص 13.

اختــالف در مصداق امــام در بيــن اماميه،65 به 
اختالف افكنــی ميان اماميــه  می پرداختند. الزم 
به ذكر اســت فرقه های مختلف زيدی بر حســب 
ديدگاههای مختلف خود، نــوع نگاه به امامت و 
خالفت و ويژگيهای امــام، در ارتباط و تعامل با 

اماميه متفاوت بوده اند.

نتیجه گیری
اماميه و زيديه به عنوان دو شــاخه مهم شــيعی با 
هم تعامالت علمی، فرهنگی، سياســی و اجتماعی 
متفاوتی داشــته اند. نتيجه مراجعــه علمی علمای 
زيدی به ائمه اماميه هم زيســتی مسالمت آميز ميان 
پيروان آنها بود. در آغاز اختالف نظر ميان علمای 
اين دو گروه، در قالب پرســش و پاسخهای علمی 
بود، ولی با افزايش اختالفات و تنشها ميان ايشان و 
كاهش مراودات علمی، شاهد واگرايی آنها هستيم.

آنگاه كه اين دو فرقه مهم شيعه با هم تعامل علمی 
داشــته اند، بازار علم و دانش ايشان رونق داشت 
و هرگاه اين روابط به ســردی گراييده هردو گروه 
زيان ديده اند. اين دو فرقه از منابع مختلف روايی 
و كالمی يكديگر بهــره برده اند و در برخی مواقع 
اين نزديكی و دادوســتد علمــی باعث نزديكی 
ديدگاههــای آنها در مباحث تفســيری، روايی و 

كالمی آنها به يكديگر شده است.
تعامل علمــی و فرهنگی به معنای ترويج فرهنگ 
گفتگوی صحيح، منطقی و سازنده بر اساس اصول 
و مبانی مشــترك با هدف درك متقابل و استفاده 
از ظرفيتهای يكديگر به منظور دســتيابی به رشد 
علمی و فرهنگی اســت كه امروزه اين مهم برای 
تمامی فرقه های اســالم الزم و ضروری اســت و 
تحقق چنين فضايی باعث تقويت و رشد مسلمانان 
و پايان يافتن تفرقه، نزاع و خون ريزی خواهد شد.

65. بصائر الدرجات، ص 279.
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