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مقاله پژوهشی

دریافت: 1398/7/10  پذیرش: 1398/9/24
زهره دهقان پور1، منصور طرفداری2  

چکیده 

مهاجــرت اعــراب بــه ایــران کــه از ابتــدای فتوحــات آغــاز شــده بــود، در دورۀ امویان و عباســیان نیــز تداوم 
داشــت. تفــاوت مهاجــرت اعــراب در دورۀ عباســی بــا دوره هــای قبــل از آن در ایــن بــود کــه مهاجــران ایــن 
ــا  ــد و ب ــروع ش ــی ش ــدای دورۀ عباس ــا از ابت ــن مهاجرت ه ــد. ای ــکیل می دادن ــان تش ــتر علوی دوره را بیش
حضــور امــام رضــاg در ایــران شــدت بیشــتری گرفــت. مســئلۀ پژوهــش حاضر تاثیــر هجــرت و ولیعهدی 
ــه  ــت ک ــش آن اس ــن پژوه ــوال ای ــت. س ــی اس ــان در دورۀ عباس ــای علوی ــر مهاجرت ه ــاg ب ــام رض ام
مهاجــرت امــام رضــاg چــه تاثیــری بــر مهاجــرت علویــان در دوره عباســی داشــت؟.  اطالعــات منابــع 
گوناگــون، گویــای تاثیــر بســیار هجــرت امــام رضــاg بــر رونــد مهاجــرت علویــان بــا گرایش هــای مختلف 
شــیعی اســت. مهاجــرت علویــان بــه ایــران در دو دوره و بــه دو صــورت یعنــی همزمــان بــا هجــرت امــام رضا
g و پــس از هجــرت شــکل گرفــت. از ایــن رو می تــوان هجــرت و ولیعهــدی امــام رضــاg را بــه عنــوان 
عاملــی مهــم در شــکل گیری، تــداوم و گســترش مهاجــرت علویــان بــه مناطــق مختلــف ایــران دانســت و 
حتــی بــرای آن در شــکل گیری دولــت علویــان طبرســتان نیــز نقــش و ســهمی قائــل شــد. روش تحقیــق 
در ایــن پژوهــش، توصیفی تحلیلــی و شــیوۀ گــردآوری اطالعــات کتابخانــه ای و بــا اســتفاده از اطالعــات 
ــن  ــد اســت. همچنیــن در ای ــع مختلــف تاریخــی، رجــال، انســاب، فــرق و مآخــذ و تحقیقــات جدی مناب
پژوهــش ســعی شــد بــه جــز رجــوع بــه کتاب هــای متعلــق بــه شــیعه امامیــه، بــه کتاب هــای فرقــه زیدیــه 

نیــز اســتناد شــود.
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مقدمه

هجــرت و ولیعهــدی امــام رضــاg از جملــه موضوعــات مــورد توجه پژوهشــگران بــوده و تالیفات 
بســیاری دربــارۀ جنبه هــای مختلــف ایــن موضــوع بــه نــگارش در آمــده اســت. کتــاب العلویــون 
فــی المشــرق االســالمی و اثرهــم الفکــری و الحضــاری حتــی القــرن الخامــس الهجــری تالیــف 
قاســم التمیمــی)1413ق( یکــی از ایــن آثــار اســت. مجموعــه مقــاالت دو جلــدی  ابعــاد زندگــی 
و شــخصیت امــام رضــاg بــه سرپرســتی احمــد پاکتچــی )1392( نیــز از جملــه مآخــذی اســت 
کــه بــه تحقیــق دربــارۀ امــام رضــاg از جنبه هــای مختلــف پرداختــه اســت. از جملــه مقــاالت 
مهــم ایــن مجموعــه، دو مقالــه دربــارۀ زیدیــه و تعامــل و ارتبــاط آنــان بــا امــام رضــاg، اثــر یحیــی 
میرحســینی اســت بــا عناوین»مناســبات دو ســویه امام رضــاg و جریانهــای زیدیــه« و  »امام رضا
g در میــراث زیدیــه«. نــگاه متفــاوت بــه ماجــرای هجــرت امــام رضــاg و پیامدهــای آن بــه ویژه 
تاثیــر آن بــر مهاجــرت هــای علویــان بــه مناطــق مختلــف ایــران را می تــوان از جملــه نوآوری هــای 
پژوهــش  حاضــر دانســت. تــا آن جــا کــه نگارنــدگان اطــالع دارنــد اثــری مســتقل دربــاره مســئلۀ 
مــورد توجــه ایــن پژوهــش یعنــی »تاثیــر ولیعهــدی و هجــرت امــام رضــا بــر مهاجرت هــای علویان« 
وجــود نــدارد. نگارنــدگان، تاثیــر هجــرت امــام رضــاg بــر مهاجرت هــای علویــان را امــری بدیهی 
و مســلم  می دانســتند. علــت ایــن امــر انجــام پژوهش هــای متعدد دربــارۀ امــام رضــاg و موضوع  
مهاجــرت و ولیعهــدی ایشــان بــود. حــال آنکــه مواجهــه بــا برخــی پژوهش هــا کــه طــی ســال های 
ــر و  ــب اث ــن مســئله در قال ــه ای گذشــته انجــام گرفتــه اســت، ایــن ضــرورت را ایجــاب کــرد کــه ب
پژوهشــی مســتقل پرداختــه شــود. در ایــن بیــن، مقاالتــی همچــون »تبییــن مهاجــرت ســادات 
ــکاران)1396(  ــی و هم ــی برجک ــف رضای ــان« تالی ــه خراس ــر ناحی ــد ب ــا تاکی ــران، ب ــه ای ــوی ب عل
نشــانگر آن اســت کــه هنــوز ســواالت و ابهاماتــی دربــاره اهمیــت و میــزان تاثیرگــذاری هجــرت و 
ولیعهــدی امــام رضــاg، بــه ویــژه تاثیــر آن بر ســیر و رونــد مهاجــرت علویــان وجــود دارد. برجکی 
ــر رونــد مهاجرت هــا،  ــه ایــران ب و همــکاران ایشــان معتقدنــد کــه تاثیــر هجــرت امــام رضــاg ب
بیشــتر از طــرف منابــع شــیعی قرن هــای هشــتم بــه بعــد برجســته شــده اســت. در ایــن مقالــه 
آمــده اســت: »... در ســده های هشــتم و نهــم کــه گرایــش هــای شــیعی امامــی در ایــران رشــد 
کــرد، نویســندگان شــیعه ســعی کردنــد سرمنشــا ورود دســته جمعــی ســادات را بــه جــای قیــام 
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علویــان کــه رنــگ زیــدی داشــت، بــه ســفر امــام رضــاg پیونــد دهنــد«)ن.ک: رضایــی برجکــی 
ــر اســاس شــواهد و مــدارک تاریخــی  ــه نقــد ایــن دیــدگاه ب و همــکاران،1396: 58(. در ادامــه ب
خواهیــم پرداخــت. نگارنــدگان، ســوال اصلی خــود در پژوهش حاضر را  بررســی تاثیــر هجرت امام 
رضــاg بــر رونــد مهاجرت هــای علویــان در  دورۀ عباســی قــرار داده انــد. فرضیــه ای کــه می تــوان 
بــرای ایــن ســوال مطــرح کــرد آن اســت کــه بــا توجــه بــه گزارش هــای متعــدد منابــع مختلــف کــه 
در ادامــه بیــان خواهــد شــد، ولیعهــدی و هجــرت امــام رضــاg بــه ایــران پیامدهــای گوناگونــی 
ــا  ــادات ب ــان و س ــای علوی ــداوم مهاجرت ه ــترش و ت ــا، گس ــن آن ه ــه مهم تری ــه از جمل ــت ک داش
گرایش هــای مختلــف شــیعی بــه ایــران اســت. روش تحقیــق در ایــن پژوهــش، کتابخانــه ای و بــه 
ــا اســتفاده از منابــع متعــدد تاریخــی و ... اســت. همچنیــن در ایــن  شــیوه توصیفی تحلیلــی و ب
تحقیــق تــالش شــد تــا اتــکای نویســنده تنهــا بــر مبنــای کتاب هــای مشــهور و معمــول تاریخــی و 

منابــع شــیعی امامــی نباشــد و از منابــع دیگــر فــرق همچــون زیدیــه نیــز اســتفاده شــود. 

 g1. مهاجرت های علویان به ایران همزمان با هجرت امام رضا

ــران،   ــه ای ــرزمین ها و از جمل ــر س ــان در دیگ ــادات و علوی ــی س ــان پراکندگ ــت و زم ــارۀ عل درب
ــت  ــه دورۀ خالف ــان را ب ــی آن ــان پراکندگ ــی زم ــرج اصفهان ــود دارد. ابوالف ــی وج ــای متفاوت نظره
متوکل)حــک:232-247( و بــه علــت ســختگیری او بــر علویــان می داند)ابوالفــرج اصفهانــی، بی 
تــا: 476-478؛ ن.ک: آملــی، 1348 : 77؛ ابــن اســفندیار، بــی تــا، ج1: 224 ،226(.  اولیاءالله 
آملــی هجــرت آنــان بــه طبرســتان را هنــگام خالفــت مامــون و شــهادت امــام رضــاg می دانــد. 
وی دربــارۀ علــت حضــور علویــان در طبرســتان و مناطــق اطــراف آن همچــون طالقــان، قومــس، 
دیلمــان و غیــر آن می گویــد: » چــون ایــام دولــت مامــون خلیفــه بــود و خالفــت بــدو قــرار گرفــت و 
ممکــن گشــت، در تربیــت ســادات علویــه می کوشــید ... چــون به ولیعهــدی امــام در مدینه خطبه 
خوانــده شــد و ایــن خبــر در عالــم فــاش شــد ســادات علویــه از اطــراف شــام و حجــاز و عــراق و یمن 
و مدینــه و هــر جــا کــه بودنــد، روی بــه خراســان نهادنــد تــا بــا رضــاg بپیوندند«)آملــی، 1348: 
79-81(. رابینــو نیــز پــس از اشــاره بــه تعــداد زیــاد ســادات در مازنــداران، پناهنــده شــدن بعضــی 
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ــو،  ــه دیلمــان و طبرســتان را بعــد از شــهادت ایشــان می داند)رابین ــام رضــاg ب از منســوبان ام
1336 :30-31(. ضمــن تاییــد همــه علــل پیــش گفتــه، در ایــن مقالــه پنــج عامــل تعییــن کننده 
و بــه عبارتــی پنــج دوره بــرای مهاجــرت علویــان در دوره عباســی مطــرح می شــود و یکــی از ایــن 
دوره هــا و عوامــل کــه همانــا هجــرت و ولیعهــدی امــام رضــاg اســت، تحلیــل و واکاوی می شــود. 

ایــن پنــج دوره بــه ترتیــب زمانــی مــوارد زیــر را شــامل می شــود:

 1. مهاجرت و ولیعهدی امام رضاg در ابتدای قرن سوم هجری

2. دورۀ متوکل و سختگیری های وی بر علویان)حک: 232ـ 247(

 3. قیام یحیی بن عمر در کوفه)250ق(

 4 تشکیل دولت علویان در طبرستان در اواسط قرن سوم هجری

 5. حضور اسماعیلیان در ایران)حدود نیمۀ دوم قرن سوم هجری(. 

ــدی  ــرت و ولیعه ــارۀ هج ــه را درب ــای اولی ــزارش قرن ه ــن گ ــه کامل تری ــی ک ــرج اصفهان ابوالف
امــام رضــاg ارائــه داده اســت، مــی نویســد مامــون بــه منظــور ادای نــذر خــود بعــد از پیــروزی بــر 
بــرادرش، امــام رضــاg را بــه همــراه گروهــی از طالبیــان بــه مــرو فراخواند)ابوالفــرج اصفهانــی، 
بــی تــا: 454(. در بررســی تعــداد مهاجــران همــراه امــام، مــی تــوان دو گــروه را در نظــر گرفــت: 
 gــاران امــام. امــام رضــا ــه و ی ــکان امــام رضــاg  2. خویشــاوندان و صحاب ــواده و نزدی 1. خان
وقتــی از مدینــه خــارج مــی شــد بــا اهــل و عیــال خــود خداحافظــی کــرد امــا گزارشــی از همراهی 
کســی از خانــواده در دســت نیســت)ابن بابویــه، 1404 ق، ج2: 235(. از ایــن رو احتماال کســی از 
خانــواده و نزدیــکان در ایــن ســفر وی را همراهــی نکــرد هــر چنــد گزارش هایــی از مهاجــرت برخی 
از طالبیــان در دســت اســت. ابوالفــرج اصفهانــی از هجــرت جماعتــی از آل ابــی طالــب بــه همــراه 
امــام رضــاg از مدینــه بــه مــرو ســخن گفتــه امــا بــه نــام آنــان اشــاره ای نکــرده اســت)ابوالفرج 
اصفهانــی، بــی تــا: 454(. گزارش هــای موجــود منابــع از همراهــان امــام در ســفر از مدینــه بــه 
مــرو، مربــوط بــه غیــر علویــان و  افــرادی از یــاران و اصحــاب ایشــان همچــون هشــام بــن ابراهیــم 
راشــدی، از خــواص اصحــاب آن حضــرت اســت)ابن بابویــه، 1404 ق، ج2: 164-165(. از 
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معــدود افــرادی کــه روایــت اســت بــا امــام از مدینــه همســفر و همــراه شــدند محــّول سجســتانی 
ــه  ــفر ب ــپس در س ــه و س ــجد مدین ــا مس ــولn، ت ــرت رس ــا حض ــرای وداع ب ــام را ب ــت. وی ام اس
خراســان همراهــی کــرد. محــّول هنــگام شــهادت امــام در طــوس بــود و از خاک ســپاری ایشــان در 
کنــار هــارون اطــالع داده اســت)همان: 234(.  از دیگــر افــرادی کــه در کاروان ســفر امــام به ســوی 
خراســان حضــور داشــت، عمــوی ابوالحســن صائــغ اســت کــه از وی اطالعــی در منابــع نمی تــوان 
یافــت. ابوالحســن صائــغ از عمــوی خــود روایــت مــی کنــد کــه بــا حضــرت رضــاg تــا خراســان 
همــراه بــودم و بــا ایشــان دربــارۀ قتــل رجــاء بــن ابــی ضحاک کــه امام را بــه خراســان آورد، مشــورت 
کردم)همــان: 222(. بنابرایــن وی بایــد از جملــه نزدیــکان امــام رضــاg و از افــراد مــورد اعتمــاد 
ایشــان باشــد. از دیگــر همراهــان ســفر امــام، فــردی اســت بــه نام محمــد بن علــی که در اســتبصار 
نحــوه نمــاز خوانــدن امــام رضــاg در طــول ســفر از او نقــل شــده است)طوســی ، 1404 ق، ج1: 
265(. عبدالســالم بــن صالــح هروی)هراتــی( )اباصلــت( از اصحــاب امــام رضــاg )همــان: 60؛ 
پیرعلیلــو، 1378 : 61 بــه بعــد(  نیــز محدثــی توانــا بــود و بــرای شــنیدن حدیــث بــه بصــره، کوفــه، 
حجــاز و یمــن مســافرت ها کــرد و در ایــن راه زحمــات زیــادی متحمــل شــد)خلیفه بــن خیــاط، 
1415ق، ج1: 48( وی بــه گــزارش برخــی منابــع در ســفر امــام از مدینــه، همــراه ایشــان بــود و 
حدیــث سلســلةالذهب را روایــت کرده اســت)ابن بابویــه، 1404 ق، ج2: 143؛ پیرعلیلــو، 1378: 
64(. بعضــی گزارش هــا نیــز  حضــور اباصلــت در خراســان را بــه طــور مســتقل از ســفر امــام و بــه 

قصــد قیــام برضــد مامــون می دانــد)ن.ک: خطیــب بغــدادی، بــی تــا، ج11: 47(.

از ایــن رو بــا توجــه بــه گزارش هــای ارائــه شــده دربــارۀ مهاجرت هــای همزمــان بــا ولیعهــدی و 
بــه همراهــی امــام رضــاg بایــد گفــت تعــداد مهاجرانــی کــه از مدینــه بــه مــرو امــام را همراهــی 
ــه  ــواده ایشــان در ایــن ســفر ب کردنــد، انگشــت شــمار بودنــد و گزارشــی از حضــور فــردی از خان
همــراه امــام در دســت نیســت و مهاجــران همــراه امــام را معــدود یــاران و صحابــه امــام تشــکیل 
می دادنــد. مهاجــرت همــه نزدیــکان و  افــراد خانــواده و امــام رضــاg، در دســتۀ مهاجرت هــای 
پــس از ولیعهــدی قــرار می گیــرد کــه در ادامــه بــدان پرداختــه خواهــد شــد. یکــی از پیامدهــای 
حضــور امــام در ایــران، مهاجــرت گســتردۀ علویــان بــه مناطــق مختلــف ایــران و از جملــه خراســان 

اســت کــه در ایــن پژوهــش  بررســی می شــود. 
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g2. تداوم مهاجرت های علویان به ایران پس از هجرت امام رضا

هجــرت امــام رضــاg عامــل مهاجــرت بســیاری از علویــان بــا گرایش هــای مختلــف بــه ایــران 
بــود؛ هــر چنــد برخــی پژوهشــگران نظــر مخالفــی دارنــد و نقــش ایــن عامــل را در مهاجرت هــای 
ــران،  ــه ای ــوی ب ــادات عل ــرت س ــن مهاج ــۀ »تبیی ــد. در مقال ــگ نمی دانن ــر رن ــدان پ ــان چن علوی
ــوان گفــت در ســده های هشــتم و نهــم کــه  ــه خراســان« آمــده اســت: »می ت ــر ناحی ــد ب ــا تاکی ب
گرایش هــای شــیعی امامــی در ایــران رشــد کــرد نویســندگان شــیعه ســعی کردنــد سرمنشــا ورود 
 gدســته جمعــی ســادات را بــه جــای قیــام علویــان کــه رنــگ زیــدی داشــت، بــه ســفر امــام رضــا
ــل  ــه  دالی ــد از جمل ــر می رس ــه نظ ــکاران، 1396: 58(.  ب ــی و هم ــی برجک ــد دهند«)رضای پیون
چنیــن تفاســیر و برداشــت هایی کــه بــا واقعیت هــای تاریخــی همخوانــی نــدارد، اکتفای صــرف به 
منابــع شــیعی امامــی باشــد. حــال آنکــه بــا رجــوع بــه منابــع زیــدی و حتــی اهــل ســنت مــی توان 
تفســیر نــو و متفاوتــی از جایــگاه امــام رضــاg نــزد مســلمانان آن روزگار و تاثیــر هجــرت ایشــان بر 
مهاجــرت علویــان بــه ایــران ارائــه داد. منابــع متعــدد تاریخــی بــر آننــد کــه حتــی مهاجرت هــای 
علویــان زیــدی بــه مناطــق شــمالی ایــران نیــز بــه دنبــال هجــرت و ولیعهــدی و حتــی در مــواردی 
بــه علــت شــهادت امــام رضــاg صــورت گرفتــه اســت. علــت ایــن امــر، غیــر از موقعیــت دینــی و 
مذهبــی امــام رضــاg نــزد شــیعیان امامیــه، بــه علــت جایگاهــی بــود کــه ایشــان بیــن شــیعیان 
و مســلمانان بــه عنــوان اهــل البیــت و البتــه ولیعهــد مامــون توانســته بــود احــراز نمایــد)ن.ک: 
ــران،  ــته از مهاج ــن دس ــارۀ ای ــان:351-383(. درب ــینی،1392، ج2: 385ـ 407؛ هم میرحس
یعنــی مهاجرانــی کــه پــس از هجــرت امــام بــه صــورت فــردی یــا گروهــی بــه ایــران وارد شــدند، 
روایــات و گزارش هــای ضــد و نقیضــی در دســت اســت و کار پژوهــش را بــا دشــواری هایی روبــه رو 
می کنــد. از ایــن رو نمی تــوان آمــار دقیقــی حتــی از خانــواده و نزدیــکان امــام کــه بــه ایــران وارد 
شــدند ارائــه داد. بــا وجــود ایــن، مهاجــرت برخــی از نزدیــکان و از جمله خواهــران و برادران ایشــان 
بــه ایــران را بــا توجــه بــه گزارش هــای مکــّرر منابــع، می تــوان از مســّلمات تاریخــی دانســت. نــام 
بــردن از همــه مهاجــران بــه ایــران و مناطــق مختلــف آن در ایــن مقــال نمی گنجــد؛ از ایــن رو بــرای 
بیــان نمونه هایــی از مهاجــرت گســتردۀ علویــان بــه دنبــال ولیعهــدی امــام رضــاg، بــه مهاجرت 

برخــی علویــان بــه دو ناحیــۀ خراســان و جبــال اشــاره می شــود.
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2-1. خراسان

 ،gو اســحاق بــن جعفــر،1  فرزنــد امام صــادق gاسحاق بن موســی الکاظــم، بــرادر امــام رضــا 
از جملــه کســانی هســتند کــه گزارشــی از حضورشــان پــس از ولیعهدی امــام رضاg در خراســان 
 gــد ازدواج دختــر اسحاق بن موســی در دســت اســت. پــس از اجــرای مراســم ولیعهــدی، پیون
بــا عمــوزاده وی، اســحاق بن جعفربن محمدg روی داد. اسحاق بن موســی از طــرف مأمــون 
ــه ولیعهــدی امــام رضــاg خطبــه خوانــده  ــه امیرالحاجــی منســوب شــد و در تمــام شــهرها ب ب
شــد)ابوالفرج اصفهانــی، بــی تــا: 456؛ اربلــی، 1405ق، ج3: 71(. عبــاس، بــرادر دیگــر امــام 
رضــاg نیــز از جملــه افــرادی اســت کــه منابــع  بــه حضــور وی پــس از ولیعهــدی در خراســان و 
مــرو تصریــح کرده انــد. بنــا بــه گــزارش منابــع قرن هــای اولیــه، وی را نــزد مــردم کوفــه فرســتادند 
تــا بــرای مامــون و پــس از آن بــرای امــام رضــاg بیعــت بگیــرد. برخــی دعــوت او را پذیرفتنــد و 
برخــی گفتنــد »اگــر آمــده ای مــا را بــرای مأمــون فــرا بخوانــی و ســپس بــرای بــرادرت، مــا هرگــز بــه 
ایــن دعــوت نیــازی نداریــم و اگــر مــا را بــه ســوی بــرادرت یــا برخــی از خانــدان علــی و یــا حتــی 
خــودت فــرا می خوانــی تــرا اجابــت خواهیــم کرد«)طبــری، 1967، ج8: 559؛ مســکویه، 1379، 
ج4:5-134(. مهاجــرت علویــان و ســادات از ابتــدای قــرن ســوم رونــد صعــودی داشــت. زیــد بــن 
موســی،  بــرادر امــام رضــاg، از دیگــر مهاجــران بــه خراســان در دورۀ ولیعهــدی اســت. وی کــه 
عامــل ابوالســرایا بــر اهــواز بود)علــوی،  1409ق: 119( در ســال 199قمــری در بصره خــروج کرد 
ــه، 1380: 221(.  ــن عنب ــری، 1967 ، ج8: 535؛ اب ــوزانید) طب ــاس را س ــی عب ــای بن و خانه ه
مامــون، زیــد را بــه خاطــر امــام رضــاg بخشــید و او را نــزد ایشــان فرســتاد)یعقوبی، بــی تــا ، ج2: 
449؛ ابــن بابویــه،  1404 ق، ج1: 258؛  ابــن عنبــه، 1380: 221(. مهاجــرت زیــد را مــی  تــوان 
جــزو مهاجرت هــای اجبــاری2 دانســت. هجــرت وی از جملــه مهاجرت هایــی محســوب می شــود 
کــه بــه طــور غیرمســتقیم بــا هجــرت امــام رضــاg پیونــد می خــورد. زیــد پــس از مهاجــرت، در 
مــرو مســتقر شــد و حضــور وی در ایــن شــهر زمینه ســاز مهاجــرت و حضــور فرزنــدان و نزدیــکان وی 
گردیــد. گــزارش  منابــع انســاب از حضــور فرزنــدان وی در برخــی مناطــق ایــران طــی قرن هــای 

.g 1. اسحاق بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی
2. مهاجرت های اجباری به مهاجرت هایی گفته می شود که در آن ارادۀ مهاجر، تأثیری در انجام شدن یا نشدن مهاجرت ندارد؛ نظیر 

انتقال بردگان از سرزمینی به سرزمین دیگر یا پیامدهای جنگی)زنجانی، 1380: 15(.
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بعــد خبــر می دهند)علــوی عمــری،  1409ق:119؛ عبیدلــی، 1413 ق: 163؛ ابــن طباطبــا، 
1377: 17؛ شوشــتری، 1375، ج1: 499(. بخــاری، زیــد النــار را مســموم شــده به دســت مامون 
و قبــر وی را در مــرو می داند)بخــاری، 1381: 37؛ همچنیــن ن.ک: ضامــن بــن شــدقم، 1378: 

373؛ قــس: روضاتــی، 1376، ج1: 67(. 

 منابــع همچنیــن به حضور طالبیــان و بنــی هاشم)طبرســی، 1386، ج2: 201( و گروهی از  آل 
ابی طالــب در زمــان حضــور امــام در خراســان اشــاره می کنند)ابوالفــرج اصفهانــی، بــی تــا :455 
؛ ابــن بابویــه ،  1404ق،  ج2: 455؛ مفیــد،  1414ق، ج2: 382؛ اربلــی، 1405 ق، ج3: 71(. 
از دیگــر مهاجــران بــه خراســان و مــرو، محمــد بــن جعفــر دیبــاج1 اســت. وی فرزنــد امــام صــادق
g و از جملــه مهاجرانــی اســت کــه پــس از ولیعهــدی امــام رضــاg در خراســان حضــور یافــت. 
محمدبن جعفــر در زمــان مامــون در مکــه قیــام کــرد و افــرادی از  فرقه هــای زیدیــه و جارودیــه2 نیــز 
او را همراهــی کردند)مفیــد، 1414ق، ج2: 212(. شــیخ مفیــد پســر عموهــای محمــد را از جملــه 
ــام آنــان اشــاره ای نمی کنــد. محمــد  ــه  ن ــار مامــون می داند)همــان( ولــی ب همراهــان وی در درب
در زمــان شــهادت امــام رضــا g در خراســان بود)ابوالفــرج اصفهانــی، بــی تــا: 457( ابــن بابویــه 
مــرگ او را قبــل از شــهادت امــام رضــا g می دانــد )ن.ک: ابــن بابویــه، 1404ق،  ج1: 223(. 
محمــد در جریــان مذاکــرات ولیعهــدی و قبــل از قبــول آن از طــرف  امام رضاg)مفیــد،1414ق، 
ــن  ــان: 262؛ همچنی ــرش ولیعهدی)هم ــس از پذی ــان پ ــا ایش ــت ب ــس بیع ج2: 260( و در مجل
ــاب  ــا ارب ــام ب ــرات ام ــان مناظ ــن در جری ــا: 455( و همچنی ــی ت ــی، ب ــرج اصفهان ــو الف ن.ک: اب
ادیــان، حضــور و نقش پررنگی داشــت)ن.ک: ابــن بابویــه،  1404ق، ج2: 141، 181؛ طبرســی، 
 g1386،  ج2: 201؛ عطــاردی، 1406ق،  ج 2: 131(. وی گویــا بــه هنــگام شــهادت امــام رضا
نیــز بــه همــراه گروهــی از طالبیــان در خراســان بــوده اســت)ابوالفرج اصفهانــی، بــی تــا:  458(. 
از دیگــر علویــان حســینی کــه وارد مــرو شــدند، محمــد بــن محمــد3  بــود؛  وی از بغــداد بــه مــرو 
فرســتاده شــد تــا مامــون هــر چــه صــالح می دانــد دربــارۀ وی انجــام دهد)ابوالفــرج اصفهانــی، بی 
تــا: 446-447(. ابوالســرایا در ســال 199 قمــری و بعــد از وفــات ابــن طباطبــا، محمــد را بــه جــای 

1. وی به واسطه جمال و  جلوه و کمالی که داشت به دیباج نیز نامیده می شد)مسعودی، 1409ق، ج3: 439(.
2. دربارۀ عقاید جارودیه ن.ک:  ناشئی اکبر،1389: 201-200.

.g 3. فرزند زیدبن علی بن الحسین بن علی
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وی منصــوب کــرد)ن.ک: طبــری، 1967،  حــوادث 199قمــری(. وی 40روز بعد از حضــور در مرو 
چشــم از جهــان فــرو بســت. ابوالفــرج اصفهانــی بــه نقــل از یــک راوی، وی را مســموم شــده در مرو 

می داند)ابوالفــرج اصفهانــی، بــی تــا:  447-446(.

نتایــج پژوهــش دربــارۀ مهاجــران خراســان نشــان دهنده آن اســت که  بیشــترین تعــداد را علویان 
ــان اطرفــی و  عباســی تشــکیل مــی دادنــد)ن.ک:  ــه ترتیــب علوی ــر ب حســینی، حســنی و بعدت
ــداد  ــترین تع ــینی بیش ــان حس ــروه علوی ــد(. در گ ــه بع ــد، 337 ب ــه بع ــور، 1394: 82 ب دهقان پ
مهاجــران از  فرزنــدان امــام ســجادg و امــام موســی کاظــمg بودنــد و بعــد از ایــن دو گــروه، 
فرزنــدان امــام صــادق g قــرار داشــتند. مهاجــرت گســتردۀ ایــن ســه گــروه از علویــان حســینی 
ــوان  ــم g را می ت ــی کاظ ــام موس ــدان ام ــرت فرزن ــرد: مهاج ــریح ک ــن تش ــن چنی ــوان ای را می ت
بــه علــت هجــرت و ولیعهــدی امــام رضــا g و خواهــران و بــرادران ایشــان در ابتــدای قــرن ســوم 
و در ادامــه وجــود آرامگاه هــا و مقابــر متعلــق بــه آنــان دانســت)برای اطــالع از مهاجــرت علویــان 
ــودار  ــن نم ــران و همچنی ــق ای ــر مناط ــان و دیگ ــه خراس ــوی ب ــای عل ــر گروه ه ــینی و دیگ حس
پراکندگــی در مناطــق مختلــف ایــران ن.ک: دهقــان پــور، 1394: 82 بــه بعــد(. از ایــن رو بــه نظــر 
ــه حــدی  ــد مهاجرت هــا ب ــر رون ــران و تاثیــر آن ب ــه ای می رســد اهمیــت هجــرت امــام رضــا g ب
اســت کــه می تــوان بــه عنــوان یکــی از دوره هــای مهــم مهاجــرت و یکــی از عوامــل تاثیرگــذار بــر 

آن هــا مطــرح شــود.

2-2.جبال 

»فــرای« ایــران مرکــزی و جبــال را از نظــر جوشــش و در آمیختگــی عــرب و ایرانــی کــه بالمــال بــه 
فرهنــگ ایرانــی منجــر شــد بــا خراســان هماننــد می داند)فــرای، 1358: 129(. در اواخــر قــرن 
ســوم قمــری، دســتور عبداللــه بــن میمــون قــداح اهــوازی بــه خلــف حــالج، نخســتین داعــی 
شــیعیان اســماعیلی مذهــب منطقــه جبال، گویای گســترش رشــد تشــیع در برخی مناطــق ایران 
و از جملــه جبــال اســت: »تــو بــه جانــب ری رو کــه در ری و قــم و کاشــان و آبــه و والیــت طبرســتان 
و مازنــداران همــه رافضــی انــد و دعــوی شــیعت کننــد و ایشــان دعــوت تــو را اجابــت کنند«)نظــام 
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�è�T�µ�µ�^�÷��+���è�ü�µ�µ����'�èb�è��µ�µ�+�Ò���J�ù�è�ä�µ�µ���X�N�è�P�ý�è�ä�K�7�è�P�ý�è�� �Ò�Ù���N�è�P�ý�è�ä���X�N�èg�è��µ�µ�+���è�L��µ�µ�N�ù

�è���@�8���è�P�ý�è�ä�µ�µ���X�N�è�P�ý�è�ä�K�7�è�P�ý���Ù���N�è�P�ý�è�ä���X�N�è���µ�µ�@�8���è�X�µ�µ�ý�ù�è�T�µ�µ�?�X�Ý�è���ù�è���µ�µ�Q���N�í�è�M�µ�µ�D�ý�è�T�µ�µ�Ý�è�T�µ�µ�p�X�+���è���ù����µ�µ���è���ù

 .)�¿�¾�Â�è�²�O��µ�µ�Ù�U�Õ�Ç�����Ý�è�L��µ�µ�D�N�è�M�µ�µ�D�ý�è�W�è���µ�µ�N�í�è�M�µ�µ�D�ý�è�T�µ�µ�?�X�Ý�è���ù�è�P�µ�µ�^���ð�N�è�W�è�P�^�µ�µ� �Ù���è�W�è���µ�µ���è�T�R�µ�µ���è�����è�ã�W�è���X�µ�µ�ý�èb

�è�î����µ�µ�#�ù�è�ä�<�^�K�þ���è���µ�µ�^�J��8�?�è�L��µ�µ���Q�ù�è�ã�ù���µ�µ�ý�è�M�C�è�ä�µ�µ�J��U�ù�è�ã����Þ�µ�µ�Ù�U�è�W�è�ä�µ�µ�U�ù���Ù�U�è�T�µ�µ�ý�è�P�µ�µ�^�R�Ø�Ù�U�è�M�µ�µ�C�è���µ�µ�p������è�>�µ�µ�J�X�N

�è���µ�µ�p�ù�X�7�è�W�è���µ�µ�#�è�M�µ�µ�U�ù���?�è�ã�W�è�ã�ù���µ�µ�ý�è�ä�p�ù���µ�µ���è�6�µ�µ�C���þ�N�è�ä�µ�µ���X�N�è���W���W�è���ù�è���µ�µ�Ï�è�M�µ�µ�C�è�����È�è�²���µ�µ� �p�X�Q�è�ä�N�è�W�è���µ�µ�R�Ý�è�ä�N

�è�T���X���è�ü�J����è�
�Ô�¿�¾�Â�è�²�O��µ�µ�Ù�U�Õ�À�Ç���?���á�è���ù���µ�µ�C�è�!����µ�µ�^�����ù�è�����è�ä�µ�µ�<�^�K�þ���è�ã��U�è���^�J��8�?�è�ã�ù���µ�µ�ý�è���^�Q�è����µ�µ���W���è���µ�µ�R�×

�è�T�K�Ù���è���ù�è�W�è�O�ù���µ�µ�p�ù�è�>�µ�µ�K�����N�è�B�/��R�N�è�T�µ�µ�ý�è�ã�X�µ�µ���X�N�è�W�è�ã�X�µ�µ�+���è���ù����µ�µ���è��µ�µ�'�X�(���N�è�W�è�O��µ�µ�p�X�K�7�è�����µ�µ����V�N�è�T�µ�µ�Þ�Q�í

�è�B�µ�µ�/��R�N�è�P�µ�µ�p�ù�è�����è���ù���D���µ�µ���ù�è���ù�è���µ�µ�Ï�è�O��µ�µ�Q�í�è�T�µ�µ�Þ�R�p�ù�è�î����µ�µ�ý�����è�
���µ�µ���ù�è�î���µ�µ�#�è�ä�µ�µ�N�è�L��µ�µ���Q�ù�è�T�µ�µ�?�X�Ý�è�T�µ�µ�^����Q�è���ù�è�¯�I��µ�µ�þ��

�è�ä�7�f�/�ù�è���µ�µ���ù�è�î���X�µ�µ�ý�è�O�ù���p�ù�è�T�µ�µ�ý�è�T�µ�µ�R�p���N�è���ù�è�O��µ�µ�Q�í�è�î��á�����µ�µ�á�è�O�ù�X�µ�µ�R�7�è�T�µ�µ�ý�è�T�µ�µ�?�X�Ý�è�è��µ�µ�p�è�¯���µ�µ�Q�����Ý�è�����µ�µ����V�N�è�O�ù���µ�µ�p�ù�è�T�µ�µ�ý

�è�W�èh�è�T�µ�µ�N�X�(�8�N�è�����µ�µ�,���è���ù�è���µ�µ�^�;�Õ�è�ù���è�ä�µ�µ�Q��á���ù���N��N�ù�è�W�è���ù����µ�µ���è���µ�µ�â�p���è�ä�N��µ�µ���ù�è�ä�µ�µ�Ù�C�è�
���µ�µ� �^�Q�è���µ�µ�����è����

�è�O�f�ý��ý�è�g���µ�µ�þ�D�N�è�����è�ã���µ�µ�Ù�C�À�Ä�Å�è�I��µ�µ���è�����è�M�C�è���µ�µ�p������è�>�µ�µ�^�J����è�I��µ�µ���è��µ�µ���è�T�µ�µ�Ý�è�Ô�
�
�
�è�W�èb�è���ù�X�µ�µ���è�L��µ�µ�N�ù�è�O�ù���µ�µ�Q�����?

.g1. فرزند جعفر بن محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق
2. مطلب نقل مستقیم از کتاب تاریخ قم است و عین مطلب تکرار شده است.

3. برای اطالع از دیگر مهاجران از خانواده مبرقع نک: همان: 213، 216؛ ابن طباطبا، 1377: 253.
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دفــن شــده انــد نیــز ذکــر کــرده اســت)ن.ک: قمــی، 1361: 216؛ بحرالعلــوم گیالنــی، 1376:  
ــی بن جعفر)ن.ک:  ــل ابراهیم بن موس ــم از نس ــویه در ق ــادات موس ــی از س ــن قم 169(. همچنی
از فرزنــدان اسحاق بن ابراهیم بن موســی بن جعفر)همــان(،   بــه بعــد( و  قمــی، 1361: 221 
ارتبــاط آنــان بــا آبــه و رفــت و آمــد آنــان بیــن قــم و آبــه گــزارش مــی دهد)همــان(. از دیگــر علویــان 
حســینی در قــم، فرزنــدان محمــد بــن جعفــر صادق)دیبــاج( بودنــد. قمــی می نویســد:»در قــم از 
فرزنــدان محمدبن جعفــر صــادق و فرزنــدان علی بن محمد بن جعفــر صــادق کــه ســادات عزیزیــه 
و محســنیه اند« حضــور دارند)همــان:  222 بــه بعــد(. قمــی همچنیــن از رفــت و آمــد آنــان بیــن 
ری و قزویــن خبــر می دهد)همــان: 223(.  نــوادگان محمــد دیبــاج نیــز در ایــن دوره در شــهرهای 
قزویــن و ری پراکنــده شــدند)همان(. ابــن طباطبــا از حســین بــن علــی خــارص فرزنــد محمــد 
دیبــاج بــه عنــوان مهاجــران قــم یــاد کــرده و بازمانــدگان وی را ابــو طاهــر احمــد، علــی عبــد اللــه و 
جعفــر اعمــی دانســته اســت)همان: 256؛ بــرای اطــالع از مهاجــرت علویــان بــه مناطــق مختلف 
ایــران ن.ک: دهقــان پــور ، 1394:  82-201(. از آن جــا کــه اولیــن علویــان مهاجــر بــه این منطقه 
از ســادات رضــوی و موســوی)خواهر امــام رضــا و خویشــان ایشــان( بودنــد، می تــوان مهاجــرت 
علویــان بــه ایــن مناطــق را نیــز بــه طــور غیر مســتقیم بــا هجــرت و ولیعهــدی امــام رضــا g پیوند 
داد و آن را ســرآغاز مهاجــرت گســترده علویــان بــه مناطــق مختلــف جبــال دانســت. کریمــان نیــز 
 gبســیاری از مهاجرت هــای انجــام شــده بــه ناحیــۀ ری را مربــوط بــه دوره والیتعهــدی امــام رضــا
ــان در طبرســتان می داند)کریمــان، 2536 خورشــیدی، ج 1:  ــا خــروج علوی ــر همزمــان ب و بعدت
172(. از جملــه فرزنــدان امــام موســی کاظــمg کــه گمــان مــی رود در مهاجــرت بــزرگ بــرادران 
امــام رضــا g بــه ایــران حضــور داشــته و در ری مســتقر شــده اند حمزه بن موســی اســت. 
چندیــن مقبــره در چنــد جــای دیگــر ایــران نیــز بــه او نســبت داده شــده اســت. عالمــه مجلســی 
وی را مدفــون در ری و در قریــه معــروف بــه شــاه زاده عبدالعظیــم می داند)مجلســی، 1403ق،  ج 
48: 313؛ کچوئــی قمــی، 1423ق،  ج2: 255(. ابــن طباطبــا از مهاجــرت بعضــی از فرزنــدان 
طباطبــا،1377:  می گوید)ابــن  ســخن  ری  بــه  کاظــم  داود بن موسی بن ابراهیم بن موســی  
158؛ عبیدلــی نســابه، 1413ق:  155(.  از دیگــر مهاجــران از نســل امــام موســی کاظــم، فرزندان 
جعفربن  موسی بن ابراهیم بن موســی کاظــمg بودند)ابــن طباطبــا، 1377: 159(. ابــن عنبــه، 
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موســی و ابوالحســن محمــد را از جملــه فرزنــدان جعفــر در ری می داند)ابن عنبــه،1380:  203(.

در ســال 250 هجــری و بــا بــه قــدرت رســیدن حســن بن زید در طبرســتان، محمدبــن  
جعفربن حســن1 در ری دســت بــه قیــام زد و بــه حســن بن زید فرمانــروای طبرســتان دعــوت 
ــن طاهــر  ــه ب ــا: 490(. عبــد الل ــی ت ــی، ب کرد)مســعودی، 1409ق، ج4: 69؛ ابوالفــرج اصفهان
ــا  ــا از دنی ــت و وی همان ج ــش انداخ ــه زندان ــابور ب ــرد و در نیش ــتگیر ک ــابور او را دس ــی نیش وال
رفت)ابوالفــرج اصفهانــی: همــان(. پــس از وی احمــد بــن عیســی2 در ری دســت بــه قیــام زد. او 
نیــز داعــی حســن بــن زیــد بود)همــان(. احمــد بــن عیســی بــا مــردم ری نمــاز عیــد خوانــد و بــه 
»الرضــا مــن آل محمــد« دعــوت کرد)طبــری، 1387،  حــوادث 250 هجــری؛ همچنیــن ن.ک: 
مســعودی، 1409 ق، ج4: 69؛ قــس: ابــن اثیــر، 1385،  حــوادث 251 هجــری(. طبــری، 
ادریــس بــن موســی3 را نیــز از همراهــان احمــد در قیــام مــی داند)طبــری،1387، ج9: 275(. 
گــزارش طبــری همچنیــن حاکــی از حملــه و قیــام  احمــد بــن عیســی علــوی و حســین بــن احمد 
کوکبــی بــه ری بــه ســال 252 قمــری اســت)ن.ک: طبــری، 1387،ج2: 348؛ قــس: ابــن اثیــر، 
1385، ج7: 167 ؛ همچنیــن ن.ک: ابوالفــرج اصفهانــی، بــی تــا: 492 بــه بعــد( از ایــن رو تعداد 
زیــادی از مهاجــران را افــرادی بــا گرایــش زیــدی تشــکیل مــی دادنــد. ایــن قیــام ها و حمــالت همه 
از طبرســتان و از مرکــز حکومــت علویــان طبرســتان و بــه نــام آنــان فرماندهــی مــی شــد. از ایــن رو 
می تــوان احتمــال داد کــه بســیاری از ایــن قیام کننــدگان از آن ناحیــه بــه جبــال روی می آوردنــد. 

3. امام رضاg و فرقه های شیعی

هجــرت امــام رضــا g بــه ایــران زمینه ســاز مهاجــرت فرقه هــای شــیعی شــد. قبــل از پرداختــن 
بــه مهاجــرت فرقه هــا، بحــث از چگونگــی روابــط متقابــل آن هــا بــا امــام رضــا g و بیــان جایــگاه 

امــام نــزد ایــن گروه هــا ضــروری بــه نظــر می رســد.

 g1. فرزند عمر اشرف بن علی بن حسین بن علی
.g2. پسر علی بن حسین الصغیربن علی بن حسین بن علی

g3. پسر عبد اهلل بن موسی بن عبداهلل بن حسن بن حسن بن علی
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3-1. امام رضاg و زیدیه

از جملــه فرقه هایــی کــه پــس از هجــرت امــام رضاg بــه ایــران مهاجرت کردنــد زیدی هــا بودند. 
بــا وجــود اینکــه امــام باقــر و امــام صــادقb بــا نظــرات زیــد مخالــف بودنــد؛ ولــی بــه او بــا دیــده 
 bاحتــرام نگریســته و از او بــه نیکــی یــاد کــرده انــد. ســخنان فراوانــی از امــام باقــر و امــام صــادق
دربــارۀ زیــد، در تجلیــل از او و جایگاهــش در میــان خانــدان نبوت در دســت اســت)ن.ک: بهرامی، 
1383:  717-719(1. گــزارش هایــی نیــز از نمــاز گــزاردن امــام صــادق g بــر پیکــر زیدبن علــی 
وجــود دارد)ن.ک: میرحســینی، 1392، ج2: 388(.  آنــگاه کــه مامون، زیدبن موســی، بــرادر امام 
رضــاg را بــا زیدبن علــی مقایســه کــرد امــام رضــا g  اعتــراض کــرد و  ایــن مقایســه  را درســت 
ندانســت. امــام زیــد بــن علــی را از علمــای آل محمــد دانســت »کســی کــه بــرای خداونــد به خشــم 
آمــد و جهــاد نمــود ... و بــه الرضــا مــن آل محمــد دعــوت نمــود«)ن.ک: ابــن بابویــه، 1404 ق، 
ج1: 225(. گــزارش اســت کــه حضــرت رضــا g در نیشــابور بــه زیــارت مقبــره نــواده زیــد بــن 
علــی یعنــی محمــد محــروق رفــت و وی را مخــدوم خــود خواند)حاکــم نیشــابوری،1375: 211(. 
ســنت قیــام بالســیف کــه در طــول ســدۀ دوم هجــری از ســوی برخــی رجــال اهــل بیــت در ادامــه 
قیــام زیــد بــن علــی دنبــال گردید)ابــن بابویــه، 1404ق، ج1: 225 بــه بعــد؛ پاکتچــی، 1392، 
ــه بعــد( پیــروان زیــد  ــا:  388، 446، 447، 465 ب ج1: 172؛ ن.ک: ابوالفــرج اصفهانــی، بــی ت
یــا بــه تعبیــر دیگــر شــیعیان زیــدی را در تقابــل بــا امامیــه قــرار داد)پاکتچــی، 1392، ج1: 172(. 
پیــروان فرقــه زیدیــه از زمــان صادقیــن بــه بعــد، راه خــود را از ائمــه شــیعه امامیه جــدا کردنــد و تنها 
مرجعیــت علمــی و فکــری و نــه سیاســی و رهبــری دینــی بــرای آنــان قائــل بودند)میرحســینی، 
ــه در  ــدگاه زیدی ــکاس دی ــانی، 1392: 83-112(2. انع ــری فروش 1392، ج2: 395؛ ن.ک: صف
کتــاب حقائــق المعرفــه دربــاره رویکردهــای سیاســی امــام رضــاg قابــل توجــه اســت. در ایــن 
کتــاب خانــدان رســول اللــهn بــا تعبیــر اهــل بیــت bبــه دو گــروه تقســیم شــده اند؛ گــروه اول 
کســانی هســتند  کــه معتقــد بــه قیــام بــوده و دیگــران را بــه ســوی خــود فــرا خوانده اند)متــوکل 
علــی اللــه،2003: 481-491؛  میرحســینی،  1392، ج2: 359(. در مقابــل، گــروه دوم نــه اهــل  

1. بــرای اطــالع از ایــن گــزارش هــا  ن.ک: کریمــان، 1364: 59؛ همچنیــن بــرای اطــالع از روایــات دربــاره اقــرار و اعتــراف زیــد بــه امامت 
ائمــه اثنی عشــر ن.ک: کریمــی، 1364:  58-48.

2. درباره مناظره امام رضاg با زیدیه در بصره قبل از ولیعهدی ن.ک: میرحسینی، 1392، ج2: 395.
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قیــام بودنــد و نــه مخالفتــی بــا آن داشتند)میرحســینی، 1392، ج 2:  359(. مولــف ایــن کتــاب، 
امــام رضــاg را در شــمار طبقــه دوم قــرار مــی دهد)همــان(. در متــون زیدیــه گاه امــام رضاg به 
عنــوان شــخصیتی هــم ســو بــا افــکار آن هــا معرفــی می شــود. بارزتریــن شــاهد، آن کــه امــام رضــا
g را یکــی از داعیــان یحیــی بــن عبداللــه)د.193ق( دانسته اند)شــهاری صنعانــی،1423ق: 
263؛ میرحســینی1392، ج2: 360(. مســوری نیــز ســه نســل از اوالد امــام صــادقg را کــه، 
بالطبــع علی بن موســی الرضــا g نیــز در آن جــای می گیــرد، معتقــد بــه باورهــای زیــد بــن علــی 

ــا: 261؛ میرحســینی، 1392، ج2: 360(. می داند)مســوری، بــی ت

ــه  ــه ب ــد گفــت زیدی ــاره مســاله والیتعهــدی امــام رضــا g نیــز بای ــان درب ــدگاه  زیدی ــاره دی درب
دلیــل آن کــه بــه ماننــد امامیــه، خالفــت را حــق اهــل بیــت پیامبــر n مــی داننــد بــه اعطــای 
والیت عهــدی بــه دیــده جایگاهــی کــه حضــرت رضــا g بــر اثــر گشــاده دســتی و افاضــات مامون 
بــه آن نائــل آمــده باشــند نمــی نگرنــد، بلکــه آن را حــق علویــان مــی دانند)میرحســینی، 1392، 
ج2: 361(. پیــروان مذهــب زیدیــه، علی بن موســی الرضــاg را بــه عنــوان یکــی از راویــان 
حدیــث می پذیرنــد و نــه کســی کــه ســخن اش به ماننــد پیامبــر n حجــت باشــد)همان : 364(. 
ــوان یکــی از اهــل بیــت  ــه عن ــه امــام رضــا g تنهــا ب ــان والیت عهــدی ب ــا پیــش از جری ــان  ت آن
b و از نــوادگان امــام حســینg می نگریســتند و مرجعیــت دینــی و مذهبــی هــم شــأن یــک 
امــام بــرای ایشــان قائــل نبودند)همــان(. گــروه دیگــری از زیدیــه نیــز پــس از بیعــت والیت عهــدی 
بــه امامــت علی بن موســی g قائــل گشــتند امــا هنگامــی کــه آن حضــرت بــه شــهادت رســید 
ــینی، 1392، ج2:  ــعری، 1400ق: 19؛ میرحس ــت شستند)اش ــود دس ــاد خ ــز از  اعتق ــان نی آن
397 (. از ایــن رو مــی تــوان احتمــال داد کــه برخــی زیدیــان، پذیــرش والیت عهــدی را نوعــی قیــام 
بــرای رســیدن بــه حکومــت و یــا زمینه ســازی در راســتای آن تفســیر کردنــد و بــه امامــت حضــرت 
رضــا g ایمــان آوردند)میرحســینی، 1392، ج2: 398(. شــاهد ایــن امــر را می تــوان در کتــب 
تراجــم زیدیــه مشــاهده کــرد؛ آنجــا کــه امامــت تمــام شــیعیان را در دورۀ والیت عهــدی منحصــر بــه 
حضــرت رضــا g می داننــد)ن.ک: محمــد بــن ابراهیم، بــی تــا: 63؛ میرحســینی، 1392، ج2: 
398(. گروه هــای عمــده ای از زیدیــه پــس از طــرح مســئله والیت عهــدی امــام رضــا g، امامــت 
آن حضــرت را قبــول کردنــد و از مخالفــت دســت برداشــتند، گرچــه در همیــن گــزارش آمده اســت 
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کــه علــت ایــن گرایــش رســیدن بــه اهــداف دنیــوی بــوده اســت و ایشــان پــس از شــهادت امــام 
رضــا g دوبــاره بــه مذهــب زیدیه بازگشــتند)صفری فروشــانی، 1388:  73(. از این رو بیشــترین 
تعامــل زیدیــه بــا حضــرت رضــا g مربــوط بــه دوران پــس از والیت عهــدی ایشــان اســت. زیدیــان 
در قبــال پذیــرش والیت عهــدی امــام رضــاg بــه ســه گــروه تقســیم شدند)میرحســینی، 1392، 
ــد  ــن بودن ــان خوش بی ــا g چن ــام رض ــدی ام ــه والیت عه ــه ب ــی ک ــار زیدیان ج2: 396( : در کن
کــه امامــت ایشــان را پذیرفتنــد بایــد بــه قاطبــه پیــروان ایــن فرقــه اشــاره کــرد کــه بــا والیت عهــدی 
امــام رضــا g مخالفتــی نداشــتند. مهم تریــن شــاهد ایــن مســئله را می تــوان در فروکــش کــردن 
قیام هایــی بــا بن مایــه تفکــر زیــدی در دورۀ مامــون مشــاهده کــرد. شــاهد دیگــر، حضــور برخــی 
ــا  ــت ب ــا g و بیع ــی الرض ــه علی بن موس ــدی ب ــت عه ــذاری والی ــس واگ ــه در مجل ــران زیدی س
ایشــان اســت)ابوالفرج اصفهانــی، بــی تــا: 456؛ میرحســینی1392، ج2: 400(. گروهــی نیــز 
ــوغ االرب  ــف بل ــینی، 1392، ج2: 401(. مول ــد)ن.ک: میرحس ــف بودن ــدی مخال ــا والیت عه ب
علی بن موســی الرضــا g را در مــدت زمــان والیــت عهــدی، امــام می دانــد و دلیــل خــود را بیعــت 
همگانــی و اجماعــی با ایشــان عنــوان می کند)شــهاری صنعانــی، 1423ق: 263؛ میرحســینی، 
1392، ج2: 398-399(. نکتــه جالــب توجــه آنکــه در کتــاب ائمــه اهــل البیــت الزیدیــه نــام امــام 
رضــا g بــه عنــوان امــام شــانزدهم فرقــه زیدیــه آمــده اســت)عباس محمــد زیــد، 1422ق:  53؛ 
میرحســینی، 1392، ج2: 398 – 399(. عبــاس محمــد زیــد، امامــت علی بن موســی g را مــورد 
ــد)1422ق:   ــا عشــریه، عباســیان و اهــل ســنت می دان ــه، اثن اتفــاق و اجمــاع چهــار گــروه زیدی
53ـ 54؛ میرحســینی، 1392، ج2: 400(. کامــل شــیبی نیــز در کتــاب الصلــه بیــن التصــوف 
و التشــیع بــه ایــن واقعیــت اعتــراف می کنــد و می گویــد: »امــام رضــا g پــس از ولیعهــد شــدن 
دیگــر تنهــا پیشــوای شــیعیان نبــود، بلکــه اهــل ســنت، زیدیــه و دیگــر فرقــه هــای متخاصم شــیعه 
هــم بــر امامــت و رهبــری وی اتفــاق کردند«)کامــل شــیبی،1969 : 217-218(. در ادامــه ایــن 
ــاره امــام رضــا g در منابــع  ــرده شــده درب ــه کار ب ــوان از القــاب، عناویــن و تعابیــر ب بحــث می ت
ــینی،  ــی،2002: 81؛میرحس ــام الحجه)محّل ــن االم ــن عناوی ــه ای ــت. از جمل ــخن گف ــدی س زی
1392، ج2: 400 (، االمــام االکبــر االعظــم )شــهاری صنعانــی، 1423ق:  268(، کان من العلم و 
الفضــل و الزهــد و العبــاده بحیــث لــم یکــن فی عصــره مثله)ابــن ابــی الرجال، بــی تــا، ج4 :325؛ 
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میرحســینی، 1392، ج2: 353( اســت. همچنیــن چهــار لقــب مشــهور امــام در کتــب زیدیــه؛ 
رضــا، صابــر، رضــی و وفی است)قاســم بن ابراهیــم الرســی، 1419ق: 70؛ میرحســینی، 1392، 
ج2: 353، 354(. یکــی از امامانــی کــه در منابــع زیدیــه بســیار مــورد توجــه قــرار گرفته اســت امام 
رضــا g و احادیــث منســوب و منقــول از ایشــان اســت. در بســیاری از مــوارد نیــز نــام امــام رضــا 
g در کنــار زیــد بــن علــی، ناصــر اطــروش، امــام مویــد باللــه، امــام مرشــد باللــه و دیگــر علمــا 
و بــزرگان زیــدی و در روایــت احادیــث مربــوط بــه  تفضیــل امــام علــیg بــر صحابــه، ســفارش 
تمســک بــه ثقلیــن و .. آمــده اســت)ن.ک: مویــدی، 1422ق، ج 1 : 83-84، 76-100(. از جمله 
موضوعــات پرتکــرار از روایــات رضــوی در منابــع زیــدی جایــگاه امامــت و والیــت)ن.ک: شــهاری 
صنعانــی1423ق: 184؛ قــس: میرحســینی، 1392ق، ج2: 369(، فضایــل اهــل بیــت، وجــوب 
نیکــی بــه اهــل بیــت b و عقوبــت ظلــم بــه آن هاســت)ن.ک: ابــن مرتضــی، بــی تــا: 172: روی 
عــن النبــی انــه قــال لعلــی و الحســن و الحســین و الفاطمــه انــا حــرب لمــن حاربکــم و ســلم لمــن 
ســالمکم؛ محلــی، 1423ق، ج1: 8: » ثالثــه  انــا شــفیع  لهــم یــوم القیامــه:  الضــارب بســزهیفه 
امــام ذریتــی، و القاضــی لهــم حوائجهــم عندمــا اضطــروا الیــه، و المحــب لهــم بقلبــه و لســانه«(.  
پربســامدترین روایــت منقــول از امــام رضــا g در کتــب زیدیــه روایــت مشــهور بــه سلســله الذهــب 

است)مســوری، بــی تــا: 14؛ میرحســینی، 1392،ج2: 367(. 

همان طــور کــه گفتــه شــد زیدیــان پذیــرش ولیعهــدی از ســوی امــام رضــاg را نمــادی از قیــام 
بالســیف تلقــی کردنــد و بســیاری از آنــان گــرد امــام جمــع شــدند؛ همیــن امــر عامــل مهاجــرت 
بســیاری از آنــان بــه ایــران بــود. از ایــن رو مــی تــوان بــرای هجــرت و ولیعهــدی امــام رضــاg بــه 

طــور غیرمســتقیم نقــش و تاثیــری در شــکل گیری حکومــت علویــان طبرســتان قائــل شــد.

امــام رضــاg بــه عنــوان یکــی از اهــل بیــت b، از موقعیتــی ویــژه نــزد همــۀ گروه هــا و فرقــه 
 gــا امــام رضــا ــان ولیعهــدی در مکــه نیــز مــردم ب ــود. پــس از جری هــای مســلمان برخــوردار ب
ــرای اطــالع از  ــا، ج2: 449؛ همچنیــن ب ــی ت ــد و لبــاس ســبز پوشــیدند)یعقوبی، ب بیعــت کردن
گــزارش مربــوط بــه اســتقبال بــزرگان اهــل ســنت از امــام رضــا g بــه هنــگام ورود بــه نیشــابور 
ن.ک: حاکــم نیشــابوری، 1375: 207-208(. از ایــن رو جایــگاه و موقعیــت خــاص امــام در بیــن 
فرقه هــای  اســالمی)اعم از شــیعه و اهــل ســنت( گذشــته از آنکــه اتحــاد فرقــه هــای اســالمی را 
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در ایــن دوره باعــث شــد)ن.ک: دهقــان پــور، 1396: 310-330( گســترش مهاجــرت علویــان و 
تــداوم آن را نیــز بــه دنبــال داشــت و زمینــه ســاز مهاجرت هــای گســترده ایــن افــراد بــا گرایش هــای 
مختلــف بــه جــای جــای ایــران آن روزگار شــد. در نتیجــه، موقعیــت سیاســی فراهــم شــده بســتری 
بــرای فعالیــت سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی علویــان در ایــران بــه وجــود آورد و نــه تنهــا علویــان 
بلکــه تمــام مســلمانان را بــه گــرد فرزنــد پیامبــر جمــع کــرد؛ موقعیتــی کــه می تــوان گفــت بعــد از 
امــام علــیg، بــرای اولیــن بــار بــرای فــردی از اهــل بیــت فراهــم شــد و جامعــه اســالمی بعــد 
از رحلــت پیامبــرn یــک بــار دیگــر شــاهد اتحــاد مســلمانان حــول محــور امامــت بــود. از ایــن رو 
حضــور امــام رضــاg، بــا در نظــر گرفتــن جایــگاه ویــژۀ ایشــان نــزد فرقه هــای اســالمی، می توانــد 
بــه عنــوان زمینــه و عاملــی مهــم بــرای مهاجــرت گســترده علویــان و شــیعیان بــه مناطــق مختلــف 

ایــران مطــرح شــود.

3-2.امام رضاg و اسماعیلیه 

پــس از آن کــه شــیعیان مدینــه بــه امــام کاظــمg گرویدنــد، محمــد بــن اســماعیل بــه ایــران و 
ســرزمین های شــرقی بالد اســالمی مهاجــرت کرد)دفتــری، 1375: 122؛ میرحســینی،1392، 
ــیعه  ــی ش ــز اصل ــه دور از مراک ــی و ب ــورت پنهان ــه ص ــود را ب ــای خ ــد فعالیت ه ج1: 224( . محم
نشــین دنبــال کــرد. بــه همیــن دلیــل ارتباطــی میــان او و پیروانــش بــا امــام رضــا g در تاریــخ 
ــده  ــف ش ــار تالی ــاس آث ــر اس ــا ب ــینی، 1392، ج1: 224ـ 225(.  ام ــده است)میرحس ــت نش ثب
بــه وســیله برخــی شــاگردان ایشــان بــا عنــوان ردیــه بــر اســماعیلیه) ن.ک: نجاشــی، 1416ق: 
310( می تــوان تــا حــدی بــه موضــع ایشــان دربــاره ایــن گــروه پــی بــرد. هــر چنــد ارتبــاط ایــن 
ــن گــروه  ــی مهاجرت هــای ای ــود ول ــر ب ــه دیگــر فــرق کم رنگ ت ــا امــام رضــا g نســبت ب گــروه ب
نیــز بنــا بــر برخــی گــزارش هــا بــا امــام رضــا g پیونــد می خــورد. گــزارش جالــب توجــه خواجــه 
رشــید الدیــن فضــل اللــه همدانــی، مهاجــرت اســماعیلیان بــه ایــران را نیــز بــا شــهادت امــام رضــا
g و حــوادث پــس از آن ارتبــاط می دهــد. هــر چنــد منبــع خواجــه رشــیدالدین در ایــن گــزارش 
مشــخص نیســت و در دیگــر منابــع نیــز چنیــن گزارشــی نیامــده و ایــن امــر به تواتر نرســیده اســت 
امــا تاکیــد وی بــر تاثیــر شــهادت امــام رضــا g بــر مهاجــرت اســماعیلیان قابــل توجــه و تامــل 



168

سال هشتم، شماره 32، زمستان 1399فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

ــه  ــگاه ک ــا آن ــود ت ــه ب ــه مدین ــالم ب ــا الس ــا، علیهم ــی الرض ــد:» علی بن موس ــت.  وی می نویس اس
مأمــون او را بــه خراســان خوانــد و خالفــت بــه وی تفویــض کــرد بــه موجــب خطــی کــه پیــدا و امــروز 
در مشــهد طــوس اســت. عاقبــت بــه طــوس مســموم وفــات یافــت هــم آن جــا مدفــون شــد. بعــد 
از ایــن، عباســیان بــرای دعــوی امامــت بــه تیــغ   تفحــص ایشــان می کردنــد. اوالد اســماعیل نیــز 
متــواری شــدند و از مدینــه بعضــی بــر صــوب عــراق و خراســان و قومــی بــه جانــب مغــرب رفتنــد« 

ــی، 1381: 6(. )همدان

نتیجه گیری

مهاجــرت اعــراب در دوره عباســی بیشــتر علویــان و شــیعیان را شــامل مــی شــد. در گزارش هــای 
منابــع دربــارۀ علــت حضــور مهاجــران در ایــران از  قــرن ســوم قمــری بــه بعــد، هجــرت امــام رضــا 
g  نقطــۀ عطــف محســوب مــی شــود. از بین پنــج دوره و بــه عبارتی پنــج عامل تعیین کننــده در 
مهاجــرت علویــان در دوره عباســی، یکــی از دوره هــا و یکــی از عوامل مهم هجــرت و ولیعهدی امام 
رضــا g اســت. گزارش هــای منابــع متعــدد نشــان دهنــدۀ آن اســت کــه مهاجرت هــای همزمــان 
بــا ولیعهــدی یعنــی مهاجرانــی کــه همــراه امــام  از مدینــه بــه مــرو حرکــت کردنــد بســیار محــدود 
بــود و گزارشــی از حضــور افــراد خانــواده و نزدیــکان امــام در دســت نیســت و تعــداد مهاجرانــی کــه 
بعــد از ولیعهــدی و بــه طــور جداگانــه بــه ایــران مهاجــرت کردنــد، بســیار بیشــتر بــود. مهاجــرت 
علویــان بــه ایــران پــس از شــهادت امــام رضــا g نیــز ادامــه یافــت و مناطــق مختلــف ایــران و بــه 
ــر  ــژه ایالت هــای خراســان، جبــال، طبرســتان و فــارس را در برگرفــت. تاثیــر حضــور ایشــان  ب وی
مهاجرت هــا را نبایــد فقــط در مهاجــرت علویــان و شــیعیان بــا گرایــش امامــی دیــد زیــرا امــام رضــا 
g بنــا بــه اطالعــات منابــع فرقــه هــای اســالمی اعــم شــیعی)امامی و  غیــر آن( و اهــل ســنت؛ 
در دوره امامــت و بــه ویــژه در دوره حضــور در ایــران مــورد احتــرام همــه گروه هــا و فرقه هــا بــود از 
ایــن رو ولیعهــدی، حضــور و در ادامــه شــهادت ایشــان عامــل بســیاری از مهاجرت هــا شــد. در ایــن 
بیــن شــیعیان و علویــان زیــدی، تعــداد زیــادی از مهاجــران را بــه خــود اختصــاص مــی دادنــد. ایــن 
امــر تــا حــدی ناشــی از اعتقــاد ایــن فرقــه بــه قیــام بالســیف بــود. زیدیــان پذیــرش والیت عهــدی را 
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نوعــی قیــام بــرای رســیدن بــه حکومــت یــا زمینه ســازی در راســتای آن تفســیر کردنــد و بــه امامــت 
حضــرت رضــا ع ایمــان آوردنــد. از ایــن رو مهاجــرت امــام رضــا بــه عنــوان یکــی از عوامــل مهــم  
زمینه ســاز مهاجــرت علویــان بــه ایــران مطــرح بــود و تاثیــر بســیاری بــر شــکل گیری و تــداوم ایــن 

پدیــده مهــم اجتماعــی داشــت.
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عرفان. قم: مسجد مقدس جمکران.

ـ بخاری، ابونصر سهل بن عبدالله.)1381(. سر السلسله العلویه. النجف: الحیدریه.
ـ بهرامی، روح الله.)1383(. »ریشه های فکری و سیاسی جنبش های کیسانی و نقش آن در زوال خالفت اموی«. رساله دکتری. 

دانشگاه تربیت مدرس. )این رساله در سال 1394 توسط انتشارات پژوهشکده تاریخ اسالم در قالب کتاب به چاپ رسیده است(.
ـ پاکتچی، احمد.)1392(.»جایگاه امت واحده در آموزه های امام رضا g«. جلد اول از مجموعه مقاالت )2جلدی( ابعاد 

شخصیت و زندگی حضرت امام رضاg. سرپرست علمی احمد پاکتچی. به اهتمام مرتضی سلمان نژاد. تهران: دانشگاه امام صادق
.g

ـ پیرعلیلو، حیدر علی.)1378(. »معرفی صحابه ایرانی تبار ائمهg و سهم ایشان در گسترش تشیع در ایران«. پایان نامه کارشناسی 
ارشد. دانشگاه تهران. دانشکده الهیات.
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گه. ـ حاکم نیشابوری، ابو عبد الله.)1375(. تاریخ نیشابور. تهران: آ
ـ حسینی مدنی، ضامن بن شدقم.)1425/1378ق(. تحفه االزهار و زالل االنهار فی نسب ابناء االئمه االطهار. تحقیق و 

تعلیق:کامل سلمان الجبوری. تهران: آینه میراث با همکاری کتابخانه تخصصی تاریخ اسالم و ایران.
ـ خطیب بغدادی.)بی تا(. تاریخ بغداد. بیروت: دارالکتب العلمیه.

ـ دفتری، فرهاد.)1375(. تاریخ و عقاید اسماعیلیه. ترجمه فریدون بدره ای. تهران: فرزان روز.
ـ دهقان پور، زهره ؛ بیات، علی.)1396(. »وحدت فکری فرقه های اسالمی بر مبنای عقالنیت در سیره رضوی«. مجموعه مقاالت 

همایش ملی عقالنیت رضوی. تهران: معاونت فرهنگی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران. صص: 330-310.
ـ دهقان پور، زهره.)1394(. »مهاجرت علویان به ایران و گسترش تشیع از آغاز قرن سوم هجری تا برآمدن آل بویه« . رساله دکتری. 

دانشگاه تهران.
ـ رابینو،  ه. ل.) 1366(. سفرنامه مازندران و استرآباد. ترجمه غالمعلی وحید مازندرانی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

ـ رضایی برجکی؛ رضوی، اسماعیل و سید ابوالفضل و سید جمال موسوی.)1396(. »تبیین مهاجرت سادات علوی به ایران، با تاکید 
بر ناحیه خراسان«. فصل نامه پژوهش نامه تاریخ اسالم. س7. ش 28.صص: 45ـ 69.

ـ روضاتی، سید محمدعلی.)1376/1335(. جامع االنساب در انساب و احوال اعقاب ائمه اطهار علیهم السالم. اصفهان: چاپخانه 
جاوید.

ـ زنجانی، حبیب الله. )1380(. مهاجرت.  تهران: سمت.
ـ  سبحانی، جعفر.)1418ق(. موسوعه طبقات الفقهاء. اللجنه العلمیه فی موسسه االمام الصادق علیه السالم.  اشراف العالمه الفقیه 

جعفر سبحانی . قم: موسسسه االمام الصادق علیه السالم.
ـ شوشتری، نورالله.)1375(. مجالس المومنین.  تهران: کتابفروشی اسالمیه.

ـ شهاری صنعانی، علی بن عبدالله. )1423ق( . بلوغ االرب و کنوز الذهب فی معرفه الذهب. عمان: موسسه االمام زید بن علی.
ـ صفری فروشانی، نعمت الله.)1388(.»تحلیلی بر قیام های علویان در دورۀ امام رضا علیه السالم و ارتباط آن با والیت عهدی«. 

شیعه شناسی. ش 26. صص: 76-57.
ــــــــــــــــــــــــ .)1391(.  »تعامل امام رضا علیه السالم با فرقه زیدیه«. تاریخ اسالم. س13. ش 50. صص:  112-83. ـ ـ 

ـ طبرسی، احمد بن علی.)1386ـ 1966 م(. احتجاج، تعلیق و مالحظات: السید محمد باقر الخرسان. النجف االشرف: دارالنعمان 
للطباعه و النشر.

ـ طبری، ابوجعفر محمد بن جریر.)1967/1387(. تاریخ األمم و الملوك. تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم. چاپ دوم. بیروت: دار 
التراث. 

ـ طوسی، محمد بن حسن.)1404ق(.اختیار معرفه الرجال )رجال کشی( . تصحیح و تعلیق: محمد باقر حسینی میرداماد استرآبادی. 
تحقیق سید مهدی رجائی. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السالم.

ـ عباس محمد زید.)1422ق(. ائمه اهل البیت. صنعاء: مکتبه االمام زید بن علی الثقافیه.
ـ عبیدلی نسابه.)1413ق(. تهذیب االنساب و نهایه االعقاب. تحقیق شیخ محمد کاظم محمودی. اشراف:سید محمود مرعشی. قم: 

مکبته المرعشی النجفی.
.gـ عطاردی، عزیزالله.)1406ق(. مسنداالمام الرضا. مشهد: الموتمر العالمی لالمام الرضا
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ـ علوی عمری نسابه، علی بن محمد.)1409ق(. المجدی فی انساب الطالبیین. تحقیق احمد مهدوی دامغانی. قم: نشر مکتبه آیه الله 
العظمی مرعشی نجفی.

ـ فرای، ریچارد. نلسون.)1358(.  عصر زرین فرهنگ ایران. ترجمه مسعود رجب نیا. تهران: سروش.
ـ قاسم بن ابراهیم الّرسی.)1419/1998ق(. تثبیت االمامه. تحقیق صالح الوردانی. بیروت: الغدیر.

ـ قمی، حسن بن محمد.)1361(.تاریخ قم. تحقیق سید جالل الدین تهرانی. تهران: توس.
ـ کامل، مصطفی شیبی.)1969(. الصله بین التصوف و التشیع: همبستگی میان تصوف و تشیع. ترجمه، تلخیص و نگارش علی اکبر 

شهابی. مصر: دارالمعارف.
ـ کچوئی قمی، محمد علی بن حسین نائینی اردستانی.)1381./1423 ق(. انوار المشعشعین فی بیان حاالت الرواه القمیین. تحقیق 

محمد رضا انصاری قمی. اشراف سید محمود مرعشی نجفی. قم: کتابخانه بزرگ آیت الله مرعشی نجفی.
ـ کریمان، حسین.)2536خورشیدی(.  قصران کوهسران مباحث تاریخ و جغرافیایی و اجتماعی و مذهبی و وصف آتشگاه  منطقه 

کوهستانی ری باستان و تهران کنونی. طهران: انجمن آثار ملی.
ـــــــــــــــ.)1364(. سیره و قیام زید بن علیg. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. ـ ـ 

ـ المتوکل علی الله، احمد بن سلیمان.)2003-1382(. حقائق المعرفه فی علم الکالم. صنعاء: موسسه االمام زید بن علی الثقافیه.
ـ مجلسی، محمد باقر. )1983-1403ق(. بحار االنوار. بیروت: موسسه الوفاء.

ـ ُمحّلی، حمید بن احمد.)1423/2002ق(. الحدائق الوردیه. تحقیق مرتضی بن زید محطوری حسنی. صنعاء: مطبوعات مکتبه مرکز 
بدر العلمی و الثقافی.

ــــــــــــــــــــ.)بی تا(. محاسن االزهار فی تفصیل مناقب العتره االطهار. نسخه عکسی دایره المعارف بزرگ اسالمی. ـ ـ 
ـ محمد بن ابراهیم.)بی تا(. ارشاد الطالب الی معرفه بعض وفاه ابی طالب و غیرهم. نسخه عکسی دایره المعارف بزرگ اسالمی . 

ـ مسکویه رازی، ابوعلی.)1379(. تجارب األمم. تحقیق ابوالقاسم امامی. تهران: سروش.
ـ  مسعودی، أبو الحسن علی بن الحسین.)1409ق(. مروج الذهب و معادن الجوهر. تحقیق اسعد داغر. قم: دار الهجره.

ـ  مسوری، احمد بن سعد الدین.)بی تا(. اجازات االئمه الزیدیه. نسخه خطی موسسه االمام زید بن علی الثقافیه.
ـ مفید، محمد بن محمد بن نعمان.)1414قـ 1993(. االرشاد. موسسه آل البیت علیهم السالم الحیاء التراث. چاپ دوم. بیروت: 

دارالمفید للطباعه و النشر و التوزیع.
ـ مویدی، مجدالدین بن محمد.)1422/2001ق(. لوامع االنوار فی جوامع العلوم و اآلثار و تراجم اولی العلم و االنظار. تحقیق محمد 

علی عیسی. صعده: منشورات مرکز اهل البیت للدراسات االسالمیه.
ـ  میرحسینی، یحیی.)1392(. »امام رضاg و جریان های داخلی امامیه«. جلد اول از مجموعه مقاالت 2 جلدی ابعاد شخصیت و 
زندگی حضرت امام رضاg. سرپرست علمی احمد پاکتچی. به اهتمام مرتضی سلمان نژاد. تهران: دانشگاه امام صادقg. صص: 

.239-201
ـــــــــــــــــ. )1392(.»مناسبات دو سویه امام رضاg و جریانهای زیدیه« . جلد دوم از مجموعه مقاالت 2جلدی  ابعاد  ـ ـ 

شخصیت و زندگی حضرت امام رضاg. سرپرست علمی احمد پاکتچی. به اهتمام مرتضی سلمان نژاد. تهران: دانشگاه امام صادق
g. صص: 407-385.

ـــــــــــــــــ.)1392(. » امام رضا g در میراث زیدیه«. جلد دوم از مجموعه مقاالت 2جلدی  ابعاد شخصیت و زندگی  ــ 
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حضرت امام رضاg. سرپرست علمی احمد پاکتچی. به اهتمام مرتضی سلمان نژاد. تهران: دانشگاه امام صادقg. صص: 
.383-351

ـ ناشئی اکبر، عبدالله بن محمد.)1389(.  فرقه های اسالمی و مسئله امامت. ترجمه علیرضا ایمانی. به ضمیمه متن عربی مسائل 
االمامه. قم: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.

ـ نجاشی، احمدبن علی.)1416ق(. رجال . قم: موسسه النشر االسالمی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه.
ـ نظام الملک، حسن بن علی. )1373(. سیاستنامه)سیرالملوک(. با مقدمه و تعلیقات به اهتمام عطاءالله تدین. تهران: انتشارات تهران.

ـ  همدانی، رشید الدین فضل الله.)1381(. جامع التواریخ. اسماعیلیان و فاطمیان. محقق و مصحح محمد تقی دانش پژوه و محمد 
مدرسی. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.

ـ یعقوبی، احمد بن ابی واضح.)بی تا(. تاریخ الیعقوبی. بیروت: دار صادر.


