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 چکیده 

بررسي سیر تشیع امامي در طبرستان و چگونگي استقرار و تثبیت آن، از مباحث مهـم                
  اصلی تحقیق، چگونگی سیر و تحول تشیع امامی در         ۀمسئل. تاریخ تشیع در ایران است    

 اسـتقرار تـا تثبیـت آن در منطقـه اسـت؟ لـذا ایـن فرضـیه طـرح                     ۀطبرستان از مرحل  
گردد، طبرستان به علت شرایط خاص سیاسي و جغرافیایي و بـه دلیـل اسـتقبال از                مي

مهاجران علوی شیعه، فعالیت علمای شیعه و حمایت حکـام محلـی، شـرایط مناسـبي                
لی پـژوهش مـذکور، تبیـین سـیر         هدف اصـ  . براي استقرار و تثبیت تشیع امامي داشت      

 در این پـژوهش بـا اسـتفاده از روش           .استقرار و تثبیت تشیع امامي در طبرستان است       
هـاي پـژوهش نـشان        یافته. شود   اصلی تحقیق پرداخته می    ۀتوصیفي و تحلیلي به مسئل    

دهد، عواملي چون اقامت برخي از پیروان ائمه در طبرستان، فعالیت تبلیغي سـادات             مي
ها در طبرسـتان    حضور علماي دیني و بزرگان شیعه امامي و فعالیت تبلیغي آن           علوي و 

 امـامی، سـبب      باوندي، مرعشي و برخي ملوك پادوسـباني از تـشیع           و حمایت حکام آل   
 . امامی در اوایل قرن نهم هجري در مازندران شد تثبیت تشیع
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 مقدمه
شـهرهاي  . استقرار تشیع امامي در ایران بر اثر یک حرکت تدریجي شـکل گرفتـه اسـت               

چون قم، ري، آوه و کاشان جلوتر از مناطق دیگر به دلیل مهاجرت اعراب شیعي به آنجا،       
ارتباط به تدریج بر اثر مهاجرت و فعالیت تبلیغي سادات علوي و            . متمایل به شیعه شدند     

از جمله مناطقي که تـشیع      .  جغرافیایي تشیع امامي توسعه یافت     ۀها با همدیگر، حوز     آن
طبرستان از حدود قرن سوم هجري قمـري تحـت تـأثیر            . در آن راه یافت، طبرستان بود     

. ها به طور تدریجي به تشیع متمایـل گردیـد   مهاجرت سادات علوي و فعالیت تبلیغي آن 
اما بـا ورود    .  اسالم تسنن حکام مسلمان عرب وارد منطقه شد        هر چند با فتح طبرستان،    
ها و ورود برخي از علماي شیعه در طبرستان و حمایت حکـام    سادات علوي و فعالیت آن    

محلي چون اسپهبدان باوندي و مرعشیان از مذهب تشیع امامي، سرانجام سبب تثبیـت              
تقریبـاً  ) م١٤٠٥/ ق ٨٠٨(به طوري که در اوایل قرن نهـم هجـري           . آن در طبرستان شد   

لـذا  .  طبرستان به تشیع امامي گرویدند و مذهب رسمي حکام محلي شـد            ۀتمامی منطق 
، تـشیع امـامی در      )م١٥٠١/ ق ٩٠٧( صفویه در قـرن دهـم هجـري          ۀقبل تأسیس سلسل  

ایران گسترش یافته بود و گرایش صفویه بـه تـشیع امـامی، صـرفاً تحـت تـأثیر مـسائل                
هدف . فکري، فرهنگي و اجتماعي آن در داخل مهیا شده بود         سیاسي نبوده بلکه شرایط     

لـذا  .  مذکور، تبیین استقرار تشیع امامي در طبرسـتان تـا تثبیـت آن اسـت               ۀاصلي مقال 
 ۀ اصلی تحقیق، بررسی چگونگی سیر و تحول تشیع امامی در طبرستان از مرحلـ              ۀمسئل

گردد که    ن فرضیه طرح می   استقرار تا تثبیت آن در منطقه است؟ به دنبال این مسئله، ای           
، سیاسي و مقابله با حکام خلیفه و بـه دلیـل              طبرستان به علت شرایط خاص جغرافیایي     

ها و فعالیت سیاسي و فرهنگـي         استقبال از مهاجران سادات علوي شیعه و حمایت از آن         
سادات علوي و همکاري برخي از حکام محلي منطقه چون اسـپهبدان باونـدي، شـرایط                

 استقرار و تثبیت تـشیع امـامي در منطقـه را پیـدا کـرد و همـین شـرایط                     مناسب براي 
 .مناسب در نهایت منجر به رسمیت یافتن تشیع امامي در طبرستان گردید

هـا   هاي تاریخي و تطبیـق آن  در این مقاله با روش توصیفي و تحلیلي و با کمک داده           
 .شود  اصلي تحقیق پاسخ داده ميۀبه مسئله و فرضیبا همدیگر، 

 
  تحقیقۀپیشین
 مـستقلي بـه چـاپ       ۀمقال چگونگي استقرار و تثبیت تشیع امامي در طبرستان          ۀدر زمین 
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هاي متعددي وجود دارد که از سیر تشیع امامي در طبرستان             نرسیده است ولي پژوهش   
 یهـای   پـژوهش   اول، ۀدسـت دو دسته پژوهش در این زمینـه وجـود دارد،           . کنند  بحث مي 
بهتـرین   .کننـد  بحـث مـي   ) مازنـدران (یم در مـورد طبرسـتان       مـستق  که به طور   هستند

سیری در تـاریخ تـشیع مازنـدران تـا پایـان قـرن هـشتم                « کتاب پژوهش در این دسته،   
وی در  . مقطع تحصیلی ارشدش بـود   ۀسف اسماعیلی است که به نوعی رسال      یو ،»١هجری

سـالم و تـشیع در      بـه ورود ا     با توجه به منابع محلی تاریخ طبرسـتان،        اش  کتاب و رساله  
 ضعف اصلی آن بررسـی      ۀ نقط .مازندران از آغاز تا پایان قرن هشتم هجری پرداخته است         

 قوت اثرش فـصل چهـارم کتـاب اسـت کـه بـه               ۀکلی تشیع در طبرستان است ولی نقط      
 مـصطفي معلمـي در      .بررسی تشیع امامی در مازندران به صورت روشمند پرداخته است         

 پـنجم و    ۀ امامیـه در سـد     هاي سیاسي تشیع     سالجقه و قدرت   روابط خاندان باو با    «ۀمقال
 مختـصر یـک     ۀ اشار »باو« ، ابتدا از وجود تشیع امامي در مازندران قبل از خاندان          »٢ششم
طی حکومـت باونـدیان بـا توجـه بـه            اي دارد و بعد به وضعیت شیعیان امامي در          صفحه

 فعالیت علماي امامیه و     ،يدر نظر و   .منابع شیعی و تاریخ محلی طبرستان پرداخته است       
ها، علل اصلي رشد تشیع امامي در طبرسـتان قـرن پـنجم و                حمایت حکام باوندي از آن    

 .  مذهب آل باوند استۀ قوت کارش بررسی محققانۀ نقط.ششم هجري بود
 ،٣»گـسترش تـشیع در مازنـدران       هـاي پیـدایش و      ریشه« ۀ در مقال  بداشتي،   هللاعلي  

 دوم و کتب مطالعاتی به بررسي علل گـرایش مـردم بـه              ۀابع دست بیشتر با استفاده از من    
 . پردازدمیهاي تشیع در طبرستان  تشیع و بعد به طور ناقص به زمینه

، با کمک کتب مطالعاتی و      ٤»تحول دین و مذهب درمازندران      سیر «ۀمقال  یوسفي در     صفر  
ن از زمـان باسـتان تـا        منابع تاریخ محلی نگاهی اجمالي به تحول دین و مذهب در مازنـدرا            

کلي دین در مازندران      در نتیجه به بررسی سیر      . رسمي شدن تشیع در قرن نهم هجري دارد       
 .پرداخته و نتوانسته است به خوبی مذهب در مازندران را تحلیل نماید

مازندران و شـیعیان    بررسي روابط اسپهبدان     «ۀد رمضانپور و همکارانش در مقال     محم
ـ  شـاهمرادي در   و همچنین مسعود   ٥»قیان سلجو ۀامامیه در دور   تـشیع امـامي در      «ۀ مقال
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 و از   انـد  را بررسـی نمـوده     باوندیان   ۀ، تشیع در دور   ١»دوران باوندیان اسپهبدی طبرستان   
نیـز  توجه حکام باوندي به علماي شـیعه و ارتبـاط اسـپهبدان بـا شـیعیان نقـاط دیگـر                     

 . اند مباحثی طرح کرده
 تشیع زیدي و امـامي در ایـران بحـث           ۀ که در زمین   دهایي هستن   پژوهش  دوم، ۀدست

ـ   بـاراني و نادریـان،    . دارنـد ) مازنـدران (اي نیـز بـه طبرسـتان          اند و اشـاره     کرده  ۀ در مقال
 شمالي به ساري ۀ در قسمت حوز،٢»پراکندگي جغرافیایي امامیه در ایران دوره سلجوقي«

تشیع امـامي و     «ۀ مقال مادلونگ در ویلفرد   .دارندنشین اشاره     و اُرَم به عنوان مناطق شیعه     
 به حضور شیعه و محدثان شیعه در آغـاز قـرن سـوم هجـری در آمـل                   ٣»زیدي در ایران  

 .طبرستان اشاره دارد
 و  ٤»عشري در ایـران      سیاسي شیعیان اثني    فعالیت «ۀآذر در مقال    خانم پروین ترکمني  

 آغاز اسالم در ایـران      به بررسي سیر تحوالت سیاسي شیعیان از       به همین عنوان،   ٥کتابي
 محترم با کمک منابع اصلی بـه بررسـی          ۀ نویسند .پرداخته است تا تشکیل دولت صفوي     

ها در مقابل شیعیان پرداخته، ولی تـشیع در             هاي حکومتی در ایران و سیاست آن        سلسله
تـاریخ تـشیع در ایـران تـا         «درکتـاب    رسول جعفریان،  . است طبرستان را بررسی ننموده   

 مطالـب پراکنـده و کلـی در فـصول           ۀارائدر بحث تشیع در طبرستان به       » ٦طلوع صفوی 
مختلف کتاب با توجه به منابع شیعی و تاریخ محلی پرداخته و بیـشتر نیـز از تـشیع آل              

 های تحقیق مـذکور،     ترین پیشینه   لذا با بررسي برخي از مهم      .باوندی صحبت نموده است   
رار و تثبیت تشیع امامي در طبرسـتان        در صدد بررسی منظم چگونگی استق       حاضر ۀمقال

 .شده استکمتر به آن توجه است که 
 

 هاي ورود تشیع امامي به طبرستان   زمینهـ١
هـا بـر     آن ۀ سیاست کامل کردن سلط    ۀ ادام لشکرکشی اعراب به طبرستان را باید در      

لـذا مـردم منطقـه کمتـر فرصـت           کـرد،   یابی به ثروت منطقه ارزیابی    دستقلمرو ایران و    
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حالی است که همزمـان       این در  .]٥٣، ص ١٠[شنایی با روح و محتوای مسلمانی یافتند        آ
هـا یعنـی علویـان بـه        پـای رقیبـان آن     با ظلم و فشار اعراب سنی از قـرن دوم هجـری،           

ـ  ) ص(ها به پیـامبر اکـرم       انتساب آن  .طبرستان باز شد    ، تـصویری تـازه از اسـالم       ۀو ارائ
 .]٥٣، ص١٠[  تشیع را فراهم ساختهای گرایش مردم طبرستان به زمینه

 /ق. ه١٧٦(بـن عبـدهللا       اولین ردپاي سادات علوي در شمال را باید به حـضور یحیـي            
، به سـوي شـرق      )م٧٨٥/ق . ه١٦٩(وي بعد از شکست صاحب فخ        .جستجو کرد ) م٧٩٢

جا از وي حمایت نشد، به دیلمان  چون در آنابتدا وارد طبرستان شد،. قلمرو خالفت رفت
 .]٦٩ـ٦٨،صص ١٠،ج٩[وی اولین فرد علوي بود که به دیلم آمد  .رفت

در این  . گیری است  م قابل پی  ٨١٨/ق.   ه ٢٠٣ دوم ورود علویان به شمال، از سال         ۀمرحل
آملی مأمن افرادی گردید کـه بعـد از           ، دیلم به نقل از اولیاء       )ع(  رضا  سال بعد از شهادت امام    

 ].٨٤، ص١[بردند  گریختند و به آنجا پناه شهادت آن حضرت، از مقابل سپاه مأمون 
هـا در   گیـری آن     بعدی ورود سادات علوی شیعه به طبرستان، همزمان بـا قـدرت            ۀمرحل

گیری سادات علوی، فرمانروایان محلی که حکام عرب          با قدرت ). م٨٦٤/ق. ه٢٥٠(منطقه بود   
یـد شـیعه زیـدی      دانستند، تنها چاره را در پذیرش آیین جد         سنی را رقیب سیاسی خود می     

بـه  . دانسته و رقابت بین شیعه و سنی را محملی برای مبارزه با حاکمـان وقـت قـرار دادنـد                   
های شیعه خود معین سادات بودند        نویسد، حکام محلی با گرایش     اسفندیار می    که ابن   طوری

از سوی دیگر، سادات شیعی در برابر فشار حکـام سـنی،  نیازمنـد               ]. ١٢٠ ، قسم اول، ص    ٥[
کـم اندیـشه و      ایـن فراینـد دو سـویه، کـم        . ت حاکمان محلی و مردم مازنـدران بودنـد        حمای

هـا در   عامل وحدت آنۀهای این دو گروه را به هم پیوند زد و گرایش شیعی به منزل     خواسته
 ۀبرابر جناح حاکم سنی، نقش کارسازی ایفا کرد و به عنوان نمادی برای تعریف هویت جامع               

 ]. ٦١، ص١٠[ قلمرو خالفت تسنن تبدیل گردید طبرستان و تمایز آن با
علویان طبرستان، تأثیر بسیار زیادی در گسترش اسالم و تشیع البته از نوع زیدي آن در          

رنگ هم از حضور تشیع امامي در طبرستان  هاي هر چند کم این سرزمین داشتند، ولی نشانه
در این زمینـه    . ندی وجود دارد  گیري فرمانروایان شیعي مذهب اسپهبدان باو       تا قبل از قدرت   

تـوان    مدارک مستند اندکی موجود است اما بر مبنای همین مدارک اندک و قابل نقض مـی               
 : ورود تشیع امامی به طبرستان طرح کرد که عبارتند ازۀهایی در زمین بحث
از سـادات مـشهور امـامي       ) م٨٦٦ـ٧٨٩/ ق ٢٥٢ـ١٧٣(  حضور عبدالعظیم حسني   ـ١
را ) ع( و امـام هـادي    ) ع( ي در طبرستان که محضر امـام جـواد         سوم هجر  ۀ در سد  مذهب



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شماره پنجاه و یکمادیان و عرفان، سال  ٢٥٨

 بیانگر ذهنیت مثبت مردم منطقه به سادات علوي اسـت         ،]١٥٧،ص٦ [ بودند  درك نموده 
 .که سبب حضور ایشان در منطقه شد و بستر را برای رشد تشیع امامی فراهم نمود

، محمد مکـی مـولی      )ع( م از سوی امام صادق    ٧٥٤/ق.  ه ١٣٧ برخی معتقدند در سال      ـ٢
مجدالدین جهت ارشاد مردم و تبلیغ تشیع بـه شـهرهای سـاری و                مجدالدین معروف به مال   

البته این روایت متقن نیست، زیرا نویسنده سند یـا منبـع            ]. ٣٥٨، ص ٣٨[آمل اعزام گردید    
 اسالمی گـرایش بـه تـسنن        ۀمعتبری ارائه نداده است و دیگر اینکه مردم آمل در قرون اولی           

هیجـده  /افنـدی در قـرن دوازدهـم هجـری          در تکمیل همین روایت، میرزاعبدهللا      . اند  شتهدا
نوشتی از خط یکی از علما اشاره دارد که مالمجدالدین به این مأموریـت از                 میالدی به دست  
، شـاید بـه همـین دلیـل، روایـت           ]٢٦٥، ص ٤، ج ٣[انتخاب شده است    ) ع(سوی امام صادق  

، ٣٠[نظر یکی از پژوهـشگران، مـتن نامـه کـامالً جعلـی اسـت                به  . است    مذکور آورده شده    
مجدالـدین شـهرت دارد        مال ۀای در شهر ساری وجود دارد که به مقبر          البته مقبره ]. ١٤٥ص

تـوان     که از این روایت می      ای  نتیجه. تواند دال بر اثبات موضوع باشد       ولی نمی ] ١٤٥، ص ٣٠[
د، از اواخـر قـرن دوم و اوایـل قـرن سـوم              که تشیع امامی به صورت محدو       گرفت، این است    

 . هجری، در برخی از مناطق طبرستان از جمله ساری وجود داشته است
ادی وجود دارد که بیانگر حـضور       ناس یکي از پژوهشگران تاریخ طبرستان،      به نظر  ـ٣

 ،٤٢[ م اسـت  ٨٧٣/هجـری ٢٦٠بـه طبرسـتان در حـدود سـال          ) ع(امام حسن عسکري    
. ]١٤٥ـ١٤١، صص ٤٣[ایشان این اسناد چندان متقن نیستند       هر چند به نظر      ،]١٨٦ص
 امـام   ۀ نماینـد  بـه عنـوان    وی را    در بلده نـور کـه      مقبره و مدفن شیخ سلطان احمد      وی،

دلیـل دیگـری بـر       کنـد،    رویان، نور و مازندران معرفی مـی       ۀ منطق در )ع(حسن عسکري 
اما با توجـه     .]١٨٦ص ،٤٢ ؛١٥ـ٩، صص   ٤٤[ داند  در منطقه می   )ع(حضور امام عسکری  

نظرش توسط دستگاه عباسـی و        و تحت ) ع(به شرایط سیاسی زمان امام حسن عسکری        
 ،]٥٩٩، ص٢، ج٣٦[  هجــری بــه شــهادت رســیدند٢٦٠ اینکــه ایــشان در همــین ســال

 شیخ  ۀ ولی وجود مقبر   .استبه طبرستان آمده    ) ع(امام حسن عسکری   توان پذیرفت   نمی
در ) ع( بیانگر اقامـت یکـی از یـاران امـام            ،)ع(ریسلطان احمد از یاران امام حسن عسک      

 توانست در زمینه سازی تشیع امامی در طبرستان، تأثیرگذار باشـد،            منطقه بود و این می    
 .روی آوردنددیرتر از سایر نقاط طبرستان به تشیع   رویان و نورۀهرچند منطق
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 سـادات    گرایش تدریجی مردم طبرستان به تشیع امامي  با تکیه بر تـالش             ـ٢
 علوی و علمای شیعه

 /طبرستان بین قرن سوم تا ششم هجری        فترت قدرت سیاسی تشیع امامی در      ۀدر مرحل 
کبیر و پیروانش و نقش علمای امـامی          به دو موضوع نقش ناصر     نهم تا دوازدهم میالدی،   

مامی رویکرد تقیه و تشیع ا در این دوره،  .کردتوجه  باید  در ترویج شیعه امامی طبرستان      
هـای  که شیعیان زیدی با حمایت مـردم و گـروه            حالی   در  سیاسی داشت،  ۀانزوا در عرص  

 .مخالف دستگاه خالفت، به حرکت مسلحانه روی آورده بودند
 

 در طبرستان ) ناصرکبیر( اطروش  بن علي های حسن فعالیت. ١ـ٢
سـبب رواج تـشیع زیـدي در         در طبرسـتان،  ) م٨٦٤/ق.  ه ٢٥٠( تشکیل حکومت علـوي   

رغم زیدي بودن، به تشیع امامي و         ولي به مرور ساداتي حضور یافتند که علي        طقه شد من
 /ق.  ه ٣٠٤متوفي  ( کبیربن علي اطروش یا ناصر      بارزترین آن حسن  . شدند  یک  دفقه آن نز  

به نظر یکي از پژوهشگران، مذهب امامیـه بـا حـضور و تبلیغـات و فعالیـت                  . بود) م٩١٦
 دو فرزنـد ناصـر،   .]٦، ص١٢[ اري در میان دیلمیان یافـت     ناصرکبیر موقعیت مهم و استو    

، ٥[  و احمدبن الناصر، امـامي مـذهب بودنـد         ]٣١٠ـ٣٠٩، صص ٧[ األدیب  ابوالحسن علي 
ناصرکبیر پس از فعالیت چهارده ساله در دیلم، به طبرسـتان آمـد و              . ]٩٧قسم اول، ص    

بـه طـور    ) م٩١٦ـ٩١٣/ق.  ه ٣٠٤ـ٣٠١(آمل را پایتخت خود قرار داد و بیش از سه سال            
در . طبرستان و گیالن حکومت کرد و نقش مهمي در گسترش تـشیع داشـت              رسمي بر 

، ٨[  برخـي او را زیـدي      .]٦٩ــ ٥٨ ، صـص  ٣٧[ مورد مذهب ناصرکبیر بحث بسیار اسـت      
 وی بـا    .]٥٨ـ٥٧، صص   ٣٩[ دندان  امامي مي    ۀای شیع    و عده  ]٦١ـ٥٠، صص   ٤١؛  ٣٦٠ص

 ولي در عین حال بـه       ]١٨٠، ص ٣٣؛  ٨٤، ص ١٩[ اشدتوجه به فضاي حاکم، باید زیدي ب      
 طرفـدارانش بـه     ۀ تعلیماتش نقش مهمي در گرایش آینـد       فقه امامي بسیار نزدیک شد و     

و حـسن   ) ع(ز جملـه امـام هـادي       شـیعه ا   ۀاو بـا ائمـ    از سوي دیگر    . تشیع امامي داشت  
بیر ارتباط ناصـرک  . ]٣٨٥، ص   ٢٣؛  ٩٧، قسم اول، ص     ٥[ ارتباط داشته است  ) ع(عسکري
 در بعضي از مسائل فقهي با فقه امامیـه همـسو شـود و حتـي در                   سبب گردید  با امامیه، 

قرار گیرد و کتابي     مقابل امام زیدي یمن هادي الي الحق که متأثر از آراي ابوحنیفه بود،            
 کبیـر در     ناصـر  ۀهاي چندین سـال      در نتیجه فعالیت   .]٦٩، ص ٣٧[ در نقد آراي او بنویسد    

در گـرایش    ،]٨٥ــ ٨٤، صـص  ١٩[اش    هي متمایل بـه تـشیع امـامي       طبرستان و آراي فق   
 .پیروانش از زیدي به امامي تأثیرگذار بوده است
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 نقش علماي امامیه در رشد تشیع طبرستان . ٢ـ٢
از دالیلي که به مرور سبب گرایش مردم طبرستان از تسنن یا تـشیع زیـدي بـه تـشیع                    

.  امـامي مـذهب در طبرسـتان اسـت         هاي تبلیغـي علمـا و بزرگـان         امامي گردید، فعالیت  
 سـاریه  دهد که دانـشمندان و بزرگـان امـامي مـذهب در             هاي متعددي نشان مي     گزارش

، ٣٠[ مجـالس وعـظ و منـاظره داشـتند         منـاطق طبرسـتان،    دیگر آمل و  ،١اُرَم ،)ساري(
ها با مراکـز    هاي تبلیغي علماي امامیه در مناطق طبرستان و ارتباط آن           فعالیت. ]١٢٨ص

مکاتبـات شـیخ     .نقش مهمي در رشد تشیع امـامي داشـت          امامي چون قم و ري،     شیعي
ساري و نوشتن    با یکي از سادات امامیه در     ) م١٠٢٢ـ٩٤٧/ق.  ه ٤١٣ـ٣٣٨ یا   ٣٣٦( مفید

د طایفـه امامیـه سـاري و پاسـخ بـه            سـی جواب آن    در) ساري( »المسائل السَرَویه «کتاب  
 از سوي شیخ مفیـد    »  المازندرانیه  المسائل«ن  اي با عنوا    هاي شیعیان در قالب رساله      سؤال

بزرگ ) م١٠٤٤ـ٩٦٥/ق.  ه٤٣٦ـ٣٥٥(شریف مرتضي    و همچنین پاسخ سید    ]٧٥، ص ٢٤[
اي بـا عنـوان    هاي شیعیان در قالـب رسـاله   شیعه در قرن چهارم و پنجم هجري به سؤال    

 علمای  بیانگر وجود تشیع در طبرستان و فعالیت      ،  ]١٣٣، ص ١، ج ٣٥[ » الطبریه  المسائل«
 .]١٢٧، ص٣٠[ ها با مراکز بزرگ شیعی ایران بودشیعی آنجا و ارتباط آن

متوفي  (حمزه علوي   حسن بن  طبرستان مانند  علماي سادات امامي مذهب در     حضور
، ١٦؛ ٦٤، ص ٣٩[ )بنـوجریر  (امـامی جریـر      ۀ شـیع  خاندان ،]٦٤، ص ٣٩[ ،)م٩٩٥/ق٣٨٥

در شهر ساري و شاعر معـروف     ] رويسا[آشوب سَرَوي       شهر ۀ و خاندان شیع   ]٥٧، ص ١ج
، ٢، ج ٤[دهـم مـیالدی در سـاری        /در قرن چهارم هجري   » ابوالعالي سَرَوي «شیعه به نام    

بیانگر رشـد تـشیع در قـسمتی از طبرسـتان بـه ویـژه             ،]١٣٠، قسم اول، ص   ٥؛  ٢٣١ص
 .]٦٣، ص٢٢؛ ١٢٧، ص٣٠[ ساری بود

ه در رشد تشیع امـامی      فعالیت تعلیمی علمای شیعه در طبرستان است ک        ، مهم ۀنکت
 خـود  ۀدر خان) م١٠٣٠/ق ٤٢٢متوفي(یحیي  سید زاهد ابوطالب ، برای نمونه.اند مؤثر بوده 

 بـن   همچنـین، ابـوجعفر مهـدي     . ]٢٠١، ص ٢٦[ در آمل مجلـس درس و بحـث داشـت         
منزل خود   در طبرسی، ابومنصور  استاد شیخ ) م١١٤٤/ ق ٥٣٩متوفي  (حرب مرعشي     ابي  

 .]٦، ص ١، ج٢٥[  آموزش اشتغال داشتدر ساری به تعلیم و
ــزرگ امامیــه دور  ــه چــون شــیخ  ۀهمچنــین، علمــاي ب  / ق٣٨١ـــ٣٠٥( صــدوق  آل بوی

                                                                                                                             
 چهاردانگه در گذشته از منطقۀ.  نکا ساري استاُرَم از مناطق تاریخي بخش هزار جریب شهرستان. ١

 .شد هزارجریب بود که جزئي از شهریارکوه محسوب مي
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، شیخ مفید و سید مرتضي، شاگردان بزرگی چون شیخ احمد رودپشتي و پسرش )م٩٩١ـ٩١٧
و شیخ عبـدهللا جعفـر رودپـشتي        ) رودپشت در غرب رودبار بابل فعلي     ( شیخ محمد رودپشتي    

 ].١٠، ص٢١[ خود در نشر تشیع طبرستان تأثیرگذار بودند ۀتند که هر کدام به نوبداش
 ۀاز علمـای بـزرگ شـیع      ) م١١٤٤/ ق ٥٣٩متـوفي بعـد از    ( ١طبرسـی  ابومنصور   شیخ

، ٣٠[ طبرسـتان پرداخـت    مـدتی از عمـر خـود را بـه تبلیـغ و تعلـیم تـشیع در                  ،  امامی
از علمـاي   ) م١١٩٢ـ١٠٩٥ /ق٥٨٨ـ٤٨٨(  شهرآشوب  ابن شاگردش، همچنین .]١٢٩ص

مـشغول   به تأسی از استادش به آموزش تعالیم شـیعی در سـاری         ،امامي در ساري     شیعه
های علمای      ترین پیامد فعالیت    در نتیجه مهم   .]١٤٦ص ،٣٠[ و پیروان بسیاری یافت      بود

النقض اشـاره   رازي در به همین دلیل قزویني. مذکور، رشد تشیع امامی در طبرستان بود 
مدارس امامیه   از جمله اُرَم،  ) ای  جلگه  بخش   منظور(تمام شهرهاي طبرستان     ارد که در  د

 ،ای که قزوینی رازی اشـاره دارد         به طور طبیعی مدارس امامیه     .]١٧٢، ص ٢٨[ برقرار بود 
 .شد باید توسط علمای دینی اداره می
ري و اُرَم شهرهاي سا  سلجوقي،ۀدر دورهای انجام شده،  همچنین با توجه به پژوهش

به طوری که در . ]٥٧ـ٥٦ و ٣٦، صص ١١[ در طبرستان داراي مذهب شیعه امامي بودند
رسـول جعفریـان     .طبرستان مرکز پرورش علویان شـیعی شـد        )ق.  ه ٦ و ٥(همین قرون   

در قـرن پـنجم هجـري نوشـته      (الطالبیه     طبق آمار کتاب منتقله    شناس،  پژوهشگر شیعه 
از سادات علوي در طبرستان قرن پـنجم هجـري اشـاره            وشش نفر    هفتاد به حضور ) شده

 .]٢٣٩، ص ١٤[ دارد که به نظر ایشان بیشترین تعداد در بین نواحي مختلف ایـران بـود              
در   امـامی طبرسـتان،    ۀشیعتعداد زیاد سادات علوی و فعالیت تعلیمی علمای          در نتیجه، 

 . گذار بوده است تأثیرآن در منطقه رشد تشیع و استقرار
 

 ونگی استقرار تشیع امامی در طبرستان و  نقش اسپهبدان باوندي چگ. ٣
هاي گرایش حاکمان باوندي بـه تـشیع را           نشانه ،٢هاي حکومت باوندیان    از نخستین دوره  

                                                                                                                             
کلي   بود و قبرش در قریه شیخ)  ق٥٨٨متوفي (آشوب  شهر ابومنصور احمدبن علی طبرسی، استاد ابن. ١

 .]١٢٩، ص ٣٠[ شهر است شهرستان قائم
هشتم هجري بر برخي مناطق طبرستان فرمانروایي  نخست هجري تا سدۀ خاندان باو از سدۀ. ٢

ق، دورۀ دوم از .   ه٣٩٧ تا ٤٥دورۀ اول از سال . این خاندان در سه دوره حکومت داشتند. کردند مي
باوندیه در منطقۀ ]. ٤٤، ص٢٩[باشد  ق مي.  ه٧٥٠ تا ٦٣٥ق و دورۀ سوم از .  ه٦٠٦ تا ٤٦٦

  ←)اُرَم(هاي بارز این منطقه  از ویژگي. کوهستاني شهریار کوه و شهر اُرَم در شهریارکوه بودند
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  اول، ۀ از باوندیـه دور    )٨٦٧ــ ٨٣٨/ق٢٥٣ـ٢٢٤( بن شهریار    قارن. توان مشاهده نمود    مي
 /ق.   ه ٣٦٩ـ٣٥٣( بن شروین   رستم .]٢٣٤، ص ١٣[ اولین حاکم شیعي این خاندان است     

 ١م در فـریم   ٩٦٤/ق.  ه ٣٥٣اي در تـاریخ       سـکه  دیگر امراي این خاندان،    از ،)م٩٧٩ـ٩٦٤
 .]٥١، ص٢[ حک شده بود» هللا  هللا و علي ولي محمد رسوال«ضرب کرد که روي آن 

تـشیع امـامي در    ) م١٢٠٩ـ١٠٧٣ / ق ٦٠٦ تا   ٤٦٦( دوم فرمانروایي آل باوند      ۀدر دور 
اسـفندیار     استقرار تشیع امامی به روایتي از ابنۀ در زمین .ستان رشد و استقرار یافت    طبر
اظهـار مـذهب امامیـه و بطـالن مـذهب زیدیـه از              «: نویـسد   توان استناد کرد که مـي       مي

اسـفندیار در     شرف الدین در زمان ابـن     . ]١٠٦، قسم اول، ص   ٥[ »الدین قوّت گرفت  شرف
. ]١٠٦ص قـسم اول،   ،٥[ ذکر شده است   )بابلسر( هدسرقید حیات نبود و مرقدش در مش      

 و حمایـت حکـام    طبرسـتان ۀ اثـر فعالیـت علمـاي شـیع      لذا با استناد به این روایت و بر       
یگزیني مذهب زیدیـه     قرن ششم هجری، مذهب امامیه در حال جا        ۀ حدود نیم  ازباوندی  

ـ  به نـوعی معادلـه و      . استقرار خود رسیده بود    ۀبود و به مرحل    قـدرت سیاسـی در      ۀ موازن
 . مذهبی در طبرستان به نفع مذهب امامی در حال تغییر بودۀعرص

 دوم فرمانروایي آل باوند به سبب عدم توانایي سلجوقیان در تـسخیر نـواحي               ۀدر دور 
ها   شد و حمایت آن    باوند بیشتر   ها و خالء قدرت سیاسي موجود، قدرت آل         کوهستاني آن 

هـاي گـرایش شـیعي اسـپهبدان باونـدی،            جمله نشان از  . از تشیع امامي آشکارتر گردید    
ها از سادات و علماي شـیعه و        ها و حمایت آن     اقدامات حاکمان باوندي علیه سنی مذهب     

، ٢٢[ اسـت  )عـج (ها به بقاع مقدس شیعیان و ضرب سـکه بـه نـام امـام زمـان                  توجه آن 
 عالمان امامي ۀندده  کننده و پناه   سلجوقي به عنوان حمایتۀل باوندیه در دورآ. ]٥٦ص

هـا بـه عنـوان پادشـاهان      آن از رازي در الـنقض،    قزوینـي . ]١٥٥، ص ٣٢[کردند    عمل می 
) عـج (ها خود را نایب امام زمان         نویسد آن    و مي  ]٤٣٧، ص ٢٨[کند    امامي مذهب یاد مي   

 .]٥٠٤ص ،٢٨[کردند  معرفي مي
ه شـیخ   اسپهبدان باوندي در این دوره با علمـاي بـزرگ امـامي مـذهب ماننـد عالمـ                 

مـامطیري    مهـدي   بـن    حسن  بهاءالدین البیان و سید صاحب مجمع  االسالم طبرسي   امین

                                                                                                                             
شهریار کوه امروزه شامل سوادکوه، ]. ١٥٧، ص١، ج١٦؛ ١٧٢، ص٢٨[ تشیع اهالي آن است →

امروزه نام روستایي به نام اُرَم در جنوب شرقي ساري . هاي دودانگه و چهاردانگه ساري است بخش
 ]. ١٤٦، ص٣٠[وجود است م

فریم در هزار جریب دودانگه کنوني و در .  غربي رود تجن بودم یا پریم شهریارکوه بر کنار شاخۀفری. ١
 .]٥٧ ص،٢٢[ فریم مقر اسپهبدان باوندي بود. جنوب شهر ساري قرار داشت
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 ۀ مقدمـ االسالم فضل بن حـسن طبرسـی در     امین .]١٤٠، ص ٣٠[ ارتباط نزدیک داشتند  
 / ق٥٣٦ـــ٥١١( بــن شــهریار  علــي  عالءالدولــه کتــاب إعــالم الــوري بــأعالم الهــدی از

 غازي  شاه همچنین، .]٥٢٣، ص ١٤[نمود   او تقدیم    و کتاب را به    تمجید) م١١٤١ـ١١١٧
 /ق  ٦٠٢ــ ٥٦٨( باونـدی    اردشـیر  الدولـه   حـسام  و )م١١٦٢ـ١١٣٨/ ق   ٥٥٨ـ٥٣٣( رستم  

، قـسم اول، صـص      ٥[دادند   خود قرار می  حمایت  را مورد   علماي امامیه   )  م١٢٠٥ـ١١٧٢
ردشـیر ارتبـاط    ا   الـدین   سید بهاءالدین مامطیري از علماي امامیه با حسام       . ]١١٦ و ١١٢

اي در تبیین موقعیت تشیع در طبرستان و سایر نـواحي اسـالمي               نزدیکي داشت و رساله   
ایـن   )م١٧١٧/ ق١١٣٠متـوفی   (که افنـدي    ] ١١٩و١١٦صص قسم اول،  ،٥[تدوین کرد   

 .]٣٣٣، ص١، ج٣ [مشاهده نموده بودرساله را 
ان و دیگر نقاط، عطایا و اردشیر، به علویان طبرست  الدین اسفندیار، حسام   ابن  به روایت 

 عزالدین  سید الهیجاني،   الدین  علماي چون رکن   .]١١٩ ص اول، قسم ،٥[ داد  مي  مقرري
تحـت حمایـت مـالي       الدین ماهبـادي،    افضل و  ابوالفضل راوندي  یحیي نقیب آمل و ري،      

 ،همچنین حکام باوندي به روایت ابن اسفندیار      . ]١١٩ص اول، قسم ،٥[ ها قرار داشتند   آن
 قـسم اول،   ،٥[کردنـد     عشري مبالغ هنگفتـی هزینـه         اثني   ۀمقابر ائم در تعمیر و آباداني     

تـالش   هـا،   آن عالوه برآن، براي بزرگداشت علماي بزرگ امامي و ساخت مقابر          .]١٢٠ص
 ،٥[ حمزه مرعشي طبري را بازسـازي کردنـد       بن  حسن براي نمونه مرقد ابومحمد    نمودند،

بیـانگر اسـتقرار تـشیع امـامی در بخـشی از           یـن اقـدامات،    تمـامی ا   .]١٠٣ص قسم اول، 
 .بودطبرستان به خصوص ساری و اطراف آن 

 مهم اینکه ترویج و استقرار مذهب تـشیع امـامی در ایـن دوره متـأثر از فـضای        ۀنکت
متـأثر از   ) م١١٠٧/ ق ٥٠١ متـوفی ( اسپهبد حسام الدوله شـهریار    . سیاسی و اعتقادی بود   

بـه نظـر یکـی از        .شرایط خاص زمان خود و هدفمند، به مـذهب امـامی گـرایش یافـت              
 رویکرد اسـتقالل    ۀ ادام سیاست دینی اسپهبدان باوندی در یک نگاه فراگیر،        پژوهشگران،

های سیاسی و اقتصادی و تالش جدی برای حفظ سلطه و        محور حاکمان محلی در حوزه    
ها در نگاهی منفعـت محـور و        آن .رفت  در سراسر طبرستان به شمار می     نفوذ همه جانبه    

ته و به عنوان مـالکین      قدرت مذهب و تأثیر آن را به خدمت گرف        ذمبتنی بر خرد سیاسی،   
 دینی نیز کوشیدند از این عامل مؤثر در جهت تحکـیم قـدرت و               ۀ در حوز  ،بزرگ منطقه 

چنـد   هر  مذکور باید گفت،   ۀ نویسند در نقد نظر  . ]٨٥، ص ١٠[ گیرند   استقالل خود بهره  
  انتخـاب تـشیع    هـا،  سیاسـی آن   ۀ سلط ۀ بهترین رویکرد مذهبی برای توسع     در این زمان،  

 ۀ اسـماعیلیان نیـز شـیو   چون قدرت سیاسی تشیع زیدی تضعیف شده بـود و       .امامی بود 



 ١٣٩٧پاییز و زمستان ، دوم، شماره پنجاه و یکمادیان و عرفان، سال  ٢٦٤

، همچنین در صورت پـذیرش تـسنن       .خاص خود را داشتند و نفوذی در منطقه نداشتند        
اما مذهب امـامی بهتـرین گزینـه         . عباسی و سلطان سلجوقی اطاعت کنند      ۀز خلیف باید ا 

زیـرا رواج    .هـا بـود   های وجود این مذهب در قلمـرو آن        برای اسپهبدان با توجه به زمینه     
 ساری و اُرم که مرکز اصـلی قـدرت باونـدیان            ۀ در بین مردم منطق    تدریجی تشیع امامی  

ل  لـذا نبایـد فقـط مـسائ        .اوند تأثیرگذار بوده اسـت    گرایش دینی و اعتقادی آل ب      در بود،
 .سیاسی را در حمایت باوندیه از شیعه امامی در نظر گرفت

 
 دوم قرن هشتم تا اوایـل       ۀاز نیم (چگونگی تثبیت تشیع امامی در طبرستان       . ٤

 )چهارده تا پانزده میالدی/ق . قرن نهم ه
  تثبیت تشیع امامی در شرق مازندران ـ١ـ٤

تـاریخ سیاسـی و اجتمـاعی        ،م١٢٠٩/ق.  ه ٦٠٦ دولـت اسـپهبدان در سـال         با فروپاشـی  
ــتان وارد دوره ــعف، طبرس ــان     ای از ض ــا پای ــد و ت ــی ش ــرت سیاس ــاط و فت  ٧٦٠انحط

این دوره فترت سیاسی مصادف بـا        .گیری مرعشیان ادامه یافت     م یعنی قدرت  ١٣٥٨/ق.ه
ـ حمالت خوارزمشاهیان و پس از آن هجوم مغوالن بـه مازنـدران         ود کـه باعـث خرابـی    ب

 این شرایط با روی کـار آمـدن         .]١١٨، ص ٣٤[ اقتصادی و فرهنگی شد    ،اوضاع اجتماعی 
م بهبـود   ١٢٣٧/ق.  ه ٦٣٥ ای از خاندان باوندی به نـام کینخواریـان در سـال             دودمان تازه 

 ،٣٤[  حـاکم شـد    ١کم آرامش نسبی بـر مازنـدران        ها مطیع مغوالن شدند و کم     آن. یافت
باعـث تـداوم فتـرت       ما ضعف و ناتوانی سیاسی حاکمان کینخواریـه،       ا .]١١٩ـ١١٨ص  ص

ای در فرایند روبه  در این دوره نسبت به زمان باوندیه، وقفه .قدرت سیاسی در منطقه شد
 ۀ سـال  ١١٥دوران  رشد پراکنـدگی مـذهب امـامی در مازنـدران ایجـاد گردیـد ولـی در                  

 سیاسی و اجتماعی    ۀ در عرص  کینخواریان، بهبود نسبی  ) م١٣٤٩ـ١٢٣٧ /ق. ه٧٥٠ـ٦٣٥(
 .مازندران نسبت به قبل شد و متـأثر از آن، اوضـاع مـذهبی هـم شـرایط بهتـری یافـت                     

هـا    تداوم نفوذ سنی مـذهبی    . سیاست تسامح دینی حکام کینخواری در این امر مؤثر بود         
در رویان و آمل و استقرار تشیع امامی در ساری و اطراف آن دلیلی بـر چنـین سیاسـت                    

 ها به تـسنن،   یند نهایی سیاست تسامح دینی کینخواریان با توجه به گرایش آن          برآ. است
 .]٩٤ـ٩٣، صص١٠[ مندی بیشتری برای پیروان تسنن داشت بهره

این تسامح دینی اگرچه به ظاهر به نفع علمای سنی بود ولی در عمل متأثر از رونـد                  

                                                                                                                             
به بعد دوباره نام  ق. در قرون نخستین اسالمی و متون عربی نام طبرستان مصطلح بود ولی از هفتم ه. ١

 .رایج شدمازندران 
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ای از علمـای      الش عـده   تـ  ۀ ایلخانی و در سـای     ۀهای شیعیان امامی دور     رشد فعالیت روبه  
 به نفع مـذهب تـشیع امـامی تمـام            در حکومت ایلخانی،   امامی برای کسب نفوذ سیاسی    

چند به کندی ادامه یافت ولـی در         لذا روند روبه رشد مذهب امامی در مازندران هر         .شد
 .ش بیشتری یافتگستر الدین مرعشی،  میرقوامهای نهایت با فعالیت

بـسیاری در    مشکالت اجتمـاعی     ،چهاردهم میالدی /ق.  هشتم ه  ۀ نخست سد  ۀدر نیم 
 امیـر مـسعود سـربداری و وبـای     ۀحمالت تاتـاران و حملـ  . وجود داشت  مازندران   ۀجامع
و ) م١٣٤٩ــ ١٣٣٣/ ق. ه٧٥٠ــ ٧٣٤(  باونـدی  ۀن دوران فخرالدوله آخرین بازمانـد     سنگی

شـرایط،  با توجـه بـه ایـن        . ، مسبب این معضالت بودند    ناتوانی حاکمان اواخر کینخواری   
 /ق. ه٧٥٠ در سـال  شـد،    و موفـق     گردیـد الدین مرعشی فـراهم        میرقوام قیامبرای  زمینه  
 .]١٢٢ـ١١٨ص ،٣٤[ م در آمل کار خود را آغاز کند و در نهایت به قدرت برسد١٣٤٩

زمان بـا     که هم ) م١٣٩٢ـ١٣٥٨/ق.   ه ٧٩٥ـ٧٦٠(حضور سادات مرعشي در مازندران      
محـروم و    ۀطبقـ  آن بـود، فرصـت مناسـبي بـراي           نابساماني اوضاع سیاسي و اجتمـاعي     

 حـسن   قتـل فخرالدولـه   .  حـاکم فـراهم کـرد      ۀ مازندران در مقابـل طبقـ      ۀمتوسط جامع 
  آل باوند در مازندران و روي کار آمدن کیـا افراسـیاب چـالوي        ۀ آخرین بازماند  کیخسرو،  

که سـید  تا آن قرار داد  منطقه را بار دیگر زیر فشار و ستم        ۀ مردم ستم دید   ،]١٢٦، ص ١[
 الدین مرعشي، عالم شیعي با تکیه بر نفوذ اجتماعي و مذهبي و با تأکید بـر اصـول                    قوام

  را براي احقاق دیني و اجتماعي مردم مازنـدران فـراهم کـرد              مذهب تشیع امامي، زمینه   
 افراسـیاب چـالوي،   الدین مرعـشي بـا برانـدازي حکومـت کیـا         سید قوام  .]١٢٠، ص ١٧[

 ١٢٠ صص،٣٤[ ریزي نمود م پایه١٣٥٨ /ق.   ه٧٦٠زندران را در سال  مرعشیان ماۀسلسل
تعـالیم امامیـه شـیعه و مهـدویت          تلفیقـی از    چارچوب تفکر انقالبي وي،    .]١٧٩ـ١٧٨ و

برابري و حمایت از فقرا و امر به معروف و نهي   نهضت،یداد و هدفش از برپای تشکیل می
 شـیخیه   ۀ به سبب گرایش به عقیـد      عشي،مر   الدین  سید قوام . ]١٨٣، ص ٣٤[ از منکر بود  

ها و داراي مذهب      جوریه و شاگردي نزد سید عزالدین سوغندي، به شدت تحت تأثیر آن           
عـالوه بـر     در نظر وی علمـا،  .]١٧١ص ،٣٤[  اجتماعي بود  ۀال در صحن  تشیع امامي و فع   

به رهبری مردم برای برقراری عدالت اجتمـاعی و احیـای نظـام سیاسـی                 ترویج شریعت 
  الـدین   قـوام  در نتیجه شخصیت و تفکرات سید     . ]١٨٣ص ،٣٤[ مطلوب موظف و مکلفند   

 شـرایط   مرعشی و اوضاع سیاسی، مذهبی و اجتماعی مازندران و تحوالت سیاسی ایران،           
 تثبیـت  ۀگیـری مرحلـ    ساز شـکل    مذهب امامی فراهم کرد و زمینه      ۀرا برای رشد و توسع    

  .تشیع امامی در طبرستان شد
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الدین و فرزندانش، عالوه بر حاکمیت سیاسی، محبوبیتی در نزد  ر زمان میر قوام  مرعشیان د 
، ٣٤[هـای زیـادی از آن مـسلط شـوند      مردم مازندران به دست آوردند و توانستند بـر قـسمت   

 دوم قـرن هـشتم هجـری، تمـامی          ۀدر زمان حاکمیت سادات مرعشي در نیم      ]. ٢١٣ـ١٩٨ص
 .رایش یافتند و سبب تثبیت آن در شرق مازندران شدمناطق شرق مازندران به تشیع امامي گ

  
  تثبیت تشیع امامی در غرب مازندرانـ٢ـ٤

در غرب مازندران و در قلمرو حاکمیت پادوسبانان در رویان به ویژه کجور، هنوز حاکمیـت                
ــت   ــدرت داش ــسنن ق ــ ]. ٤٠، ص٢٠ ؛٥١، ص٣٤([ت ــب دیرین ــشیان رقی ــان ۀمرع  حاکم

بیشتر قلمرو رویان را تصرف نمودند و نزدیک ده سـال آن را             ق  . ه٧٨٢پادوسبانی، در سال    
ــتند   ــود داش ــغال خ ــص٣٤[در اش ــ٢٠٨، ص ــال  ]. ٢١٣ـ ــی در س  /ق.  ه٧٩٥ و ٧٩٤وقت

 لنگ متوجه تسخیر مازندران شد، مرعشیان از قلمرو رویان خـارج      تیمورم  ١٣٩٢ـ١٣٩١
 اسـکندر شـیخی از    شدند و سعدالدوله طوس از ملوک گاوباره را حاکم رویان کردند تا با            

در چنـین شـرایطی ملـک       . ]٢٢٦ص ،٣٤[هـا متحـد نـشود       امرای تیمور لنگ علیـه آن     
ق وقتـی   .  ه ٧٩٥در سال   .  نور منصوب شد   ۀکیومرث از طرف حاکم رویان به کوتوالی قلع       

ق در  . ه٨٠٦ نور هم چنان تا سال       ۀتیمورلنگ، مرعشیان را به ماوراءالنهر تبعید کرد، قلع       
 . ]٢٣٩ـ٢٣١ صص ،٣٤[ بود دست ملک کیومرث

در این زمان اسکندر شیخی بر امیر تیمورلنگ یاغی شد، لـذا بـرای دفـع او، تیمـور                   
. لنگ لشکری به مازندران فرستاد و فیروزکوه را محاصره ولی موفق بـه فـتح آن نـشدند                 

لشکریان تیمور به سمت رویان و قلعه نور آمدند و ملک کیومرث را که با اسکندر شیخی     
 داشت، طعمه قرار دادند  و با تسخیر قلعه نور، وی را دسـتگیر و بـرای رضـایت                    دشمنی

اما اسـکندر شـیخی فریـب       . اسکندر شیخی نزد وی فرستادند تا رضایتش را جلب کنند         
با ]. ٥٠ـ٤٩ و   ٢٤١ـ٢٤٠، صص   ٣٤[نخورد و ملک کیومرث را با اسب و خلعت آزاد کرد            

اده تیمـوری، ملـک کیـومرث در سـال          تصرف قلعه نور توسط رستم بن عمر شیخ شـاهز         
وی چندی در شیراز سـرگردان بـود و         . ق برای شکایت روانه دربار پیرمحمد شد      .  ه ٨٠٧

در همین زمان تیمور درگذشت و اوضاع سیاسی تغییر کرد ولـی         . در نهایت محبوس شد   
ملک کیومرث چند ماهی زندانی بود تا اینکه از زنـدان گریخـت و در لبـاس قلنـدری و                    

وی در فرصتی مناسب، به مقر کوتوال قلعه رفت و او را به قتل              . شی به قلعه نور آمد    دروی
در نتیجه ملـک کیـومرث      ]. ٥١ـ٤٩، صص   ٣٤[رساند و حکومت آنجا را به دست گرفت         

ق بـا   .  ه ٨٠٨حکـومتش در رویـان از سـال         . با چنین مقدماتی در رویان به قدرت رسید       
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از شد اما با سـادات شـیعی مازنـدران و گـیالن             تغییر مذهب از تسنن به تشیع امامی آغ       
 .]٥٢ـ٥١صص ،٣٤[دشمنی و رقابت بر سر منازعات مرزی و قلمرو داشت 

ق .  ه ٨٣٢باید گفت، به جز لشکرکـشی سـال         ) ق. ه٨٥٧ـ  ٨٠٨(در ارزیابی حکومتش    
سادات گیالن  با همدستی مرعشیان و حاکم قم و ری به رویان که به تسخیر و ویرانـی                    

گـرایش  . ]٥٣ــ ٥٢صصـ  ،٣٤[ موارد امنیت و آرامش حاکم بـود        ۀر شد، در بقی   آنجا منج 
ملک کیومرث به تشیع امامی و قدرت و جسارت و جنگاوری او و افراد کجوری و رویانی،   

زیرا رقبای مرزی دو طرفش یعنی مرعـشیان در مازنـدران و            . علت اصلی این آرامش بود    
 .را نداشتندسادات کیا در شرق گیالن جسارت حمله به او 

گیـری در    از سوی دیگر مشکالت و سختی ملک کیومرث از زمان کوتوالی تـا قـدرت              
ها و رقبای سیاسی خود عمل کننـد، لـذا           رویان به او فهماند که چگونه در مقابل سختی        

 .احتیاط و تدابیر سیاسی و امنیتی را شرط کار حکومتی خود قرار داد
ای برای لشکرکشی مذهبی     ها بهانه  شد آن   دیگر اینکه، سیاست مذهبی او سبب      ۀنکت

گیـری   به همین دلیل گرایش سریع ملک کیومرث بعد از قـدرت          . به رویان نداشته باشند   
چون تسنن فقط در    . در رویان به تشیع، تحت تأثیر شرایط سیاسی و مذهبی زمانش بود           

رت  دو قـد   ۀمانـد، تحـت محاصـر      رویان و کجور نفوذ داشت و  اگر در همین مذهب مـی            
گرفـت، لـذا سـریع تغییـر مـذهب داد و             محلی شیعی سادات مازندران و گیالن قرار می       

 .شیعه شد تا شرایط سیاسی و اوضاع  به ضررش تمام نشود
 ملک کیومرث را بررسی نموده است، معتقد        ۀهای دور یکی از پژوهشگرانی که کتیبه    

 وجود نداشته است و     های رویان  قبل از قرن نهم هجری، مضامین شیعی          است در کتیبه  
مـضامین  .  ملک کیـومرث ارتبـاط دارد      ۀهای مذهبی با تغییر مذهب در دور       پیدایش کتیبه 

هـا   ها مؤید آن است که ملک کیومرث پادوسبانی شیعه مذهب بود و برخی از کتیبـه      کتیبه
معین «و  » المعتصم بوالیت علی المختار   «تکرار عبارت   . را با هدف ترویج شیعه ساخته است      

هـای ملـک     ها و طغرای فرمـان     و صلوات کبیر چهارده معصوم در این کتیبه       » یرالمومنینام
 و  ١٠٨ـ١٠٢، صص   ٤٠[باشد   ترین سند و شواهد برای اعتقاد شیعی او می         کیومرث، محکم 

ها با محتوای شـیعی      البته پژوهشگر مذکور نیز به درستی اشاره دارد، کتیبه        ]. ١١٤ و   ١١٠
 ].١١٤، ص ٤٠[ مذکور بود ۀهبی دوربرآیند شرایط سیاسی و مذ

 محتـرم بررسـی     ۀهـای کـه نویـسند      در تکمیل نظر مذکور باید گفت محتوای کتیبه       
کنـد ولـی     ، ترویج تشیع امامی را اثبات نمـی       ]١١٠ و   ١٠٨ـ١٠٢، صص   ٤٠[نموده است   
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استعمال مکرر اصـطالحاتی کـه در بـاال ذکـر           .  ملک کیومرث به شیعه است     ۀبیانگر عالق 
 به خاطر مصالح سیاسی و رفـع منازعـات مـذهبی بـین سـادات مرعـشی در             شد، بیشتر 

هـا بـه    مازندران و آل کیا  در شرق گیالن بود و ملک کیومرث عمالً در وسط قلمـرو آن                 
به احتمال زیاد به خاطر اتخاذ همین سیاسـت درسـت           . شکل حایل و تحت محاصره بود     

ان، به قول مرعشی جز یک بـار،        مذهبی بود که در حدود پنجاه سال از حکومتش بر روی          
 . ]٥٣ـ٥٢صص ،٣٤[جنگی بین رویان و سادات مازندران و گیالن رخ نداد 

با این کار بـین پادوسـبانان غـرب مازنـدران و            به همین دلیل مادلونگ معتقد است،       
 منـابعی چـون     همچنـین . ]١٥، ص ٣١[  گردیـد  برقـرار سادات مرعشي شـرق آن اتحـاد        

رسـتمدار را بـه    بـن بیـستون،    کیـومرث  ،کنند حت اعالم می به صرا  مرعشي و خواندمیر،  
سـت   ایـن سیا ۀلذا در ادامـ . ]٥١، ص٣٤؛ ٣٣٤، ص٣، ج١٨[مذهب امامي درآورده است  

وی .  عبدالرحیم بن معروف رستمداری را برای تحصیل فقه بـه نجـف اعـزام کـرد                ،دینی
 کـاوس   پس از ده سال تحصیل به رویان برگشت و در خدمت ملک کیـومرث و پـسرش                

 را برای ملک کیـومرث      السالم    علیهم  مذهب االئمه     المرام في   کتاب فقهي نیل  . مشغول شد 
 کامـل   ۀاین کتـاب یـک دور     . نوشت تا بر اساس آن، کار قاضیان را ارزیابی و نظارت کند           

در . ]... و ٢٥ــ ٢٤و  ١١، صـص  ١٥[فقه شیعی بر اساس شرایع االسالم محقق حلی است          
 این کتاب، سبب نشر فقه شیعه در رویان شـد           ۀث  از نویسند   نتیجه حمایت ملک کیومر   

و به نوعی به تئوریزه کردن مذهب خود پرداخت، هر چند مصالح سیاسی ملک کیومرث               
 . چربیدبر مذهبی آن می

م را آغاز تشیع مردم ١٤٠٥ /ق.  ه٨٠٨غفاري قزویني سال مرعشی و منابع متقدم،  از
 بـا توجـه بـه اینکـه ایـن منطقـه             .]٥١، ص ٣٤؛  ١٨٦، ص ٢٧[ داند   مي )رویان (رستمدار

 لـذا بـازده     بود که به تشیع امامي متمایل گردیـد،       ) طبرستان(آخرین نقطه در مازندران     
در امامی   رسمیت یافتن تشیع     زمان م١٤٠٦/ق  .  ه ٨٠٩ تا   م١٤٠٥ /ق.  ه ٨٠٨زمانی بین   

تـشیع  ق  . ه٨٠٩در نتیجه بـه احتمـال زیـاد از سـال            . باشد می) طبرستان(کل مازندران   
 .به عنوان مذهب رسمی تثبیت شدمازندران کل امامی در 

  
 نتیجه

با دین اسالم از طریق فرستادگان دستگاه خلفای اموی   نخستین آشنایی مردم طبرستان     
ـ    .و عباسی صورت گرفت     اعـراب مـسلمان بـا نفـرت و مخالفـت اهـالی              ۀ اما رفتار ظالمان
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 طبرستان به نیروی معنـوی سـومی چـون          در نتیجه گرایش مردم    .طبرستان همراه شد  
گویای نوع نگاه مردم طبرستان نسبت بـه دو نیـروی قبلـی               سوم هجری،  ۀ در سد  تشیع

 .بود )اعراب مهاجم و تسنن(
، اسـتقرار و تثبیـت     امامي گرایش تدریجي مردم طبرستان به تشیع      علل متعددی در  

ي دیني و فقهي سادات علـوی       ها   فعالیت :تأثیرگذار بودند که عبارتند از    آن در طبرستان    
 حـضور فعـال     ، که به فقه امامي بـسیار نزدیـک بـود          ،علوي در طبرستان     چون ناصرکبیر 

 مرعشي در طبرستان     طبرسی و ابوجعفر مهدي    ابومنصور   شیخ علماي شیعه امامي مانند   
وجود برخي خاندان بزرگ و مشهور به تـشیع امـامي           ،  ها در منطقه    و فعالیت تعلیمي آن   

حمایـت حکـام محلـي باونـدي از          اُرَم ماننـد شهرآشـوب،     طقه به ویژه در ساری و     در من 
 الـدین   مرعشي طبرسـتان توسـط میرقـوام       تأسیس حکومت شیعی سادات    علماي شیعه، 

و حکومت ملک کیومرث در رویـان        منطقهمرعشی و عملکرد مناسب وی و خاندانش در           
 .و حمایت وی از تشیع امامی

گیری ذهنیت مثبت مردم طبرستان نسبت به     شکل ،دهد می های پژوهش نشان   یافته
ها با رفتار حکام عـرب و       رفتار و عملکرد سادات علوی و علمای امامی و مقایسه رفتار آن           

، در بلند مدت بیشترین تأثیر در گرایش تدریجی مردم طبرستان به تـشیع               علمای سنی 
 .امامی داشته است

 
 منابع

، تـصحیح و تحـشیه منـوچهر سـتوده، تهـران، بنیـاد              تاریخ رویان . )١٣٤٨(هللا  آملي، اولیاء ]. ١[
 . فرهنگ ایران

 ۀمجلـ ،  »فـریم پایگـاه اسـپهبدان باونـدي کجاسـت؟         «). ١٣٥١(چراغعلـي     سنگسري،    اعظم]. ٢[
 .٥٦ـ٤٧، ص٧، س١، ش هاي  تاریخي بررسي

مـود مرعـشي،     اهتمـام سـید مح     العلمـاء،   ریـاض . )ق١٤٠٣(اصفهاني، میرزا عبـدهللا       افندي]. ٣[
 .هللا مرعشي نجفي ، قم، کتابخانه آیت٤ و ١تحقیق سید احمد حسیني، ج 

، تحقیـق گروهـي از علمـاء،         آل ابي طالـب     مناقب). ق١٣٧٦(بن علي     شهرآشوب، محمد   ابن]. ٤[
 . حیدریهۀ، نجف، کتابخان٢ج

 .، تهران، کالله خاور، تصحیح عباس اقبال تاریخ طبرستان).١٣٦٦(اسفندیار، بهاءالدین محمد  ابن]. ٥[
، تحقیـق سـید محمـد        منتقلـه الطالبیـه    ).ق١٣٨٨(ناصر   بن  طباطبا، ابواسماعیل ابراهیم    ابن]. ٦[

 .مهدي سید حسن خرسان، نجف، مطبعه حیدریه
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آل طالقـاني، نجـف،      محمدحـسن  ، تحقیـق  الطالـب  عمـده ). ق١٣٨٠(عنبه   عنبه، احمدبن   ابن]. ٧[
 .مطبعه الحیدریه

، ترجمه و تحقیق محمدرضا تجرد، ابن شـیخ          الفهرست ).١٣٦٦(محمدبن اسحاق   ندیم،    ابن]. ٨[
 .علي هائري مازندراني، انضمام و تحقیقات و تعلیقات مهین  جهان بگلو، تهران، امیرکبیر

، تهـران،  ١٠ عباس خلیلـي، ج  ۀ، ترجمتاریخ کامل اسالم و ایران ). ١٣٦٨(اثیر، عزالدین     ابن]. ٩[
 .مؤسسه مطبوعاتي علمي

از آغاز تا پایـان قـرن هـشتم         ( سیری در تاریخ تشیع مازندران       ).١٣٨٧(اسماعیلی، یوسف   ].١٠[
 .، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی)هجری

پراکندگي جغرافیایي امامیـه در ایـران دوره        «). ١٣٩٤(باراني، محمدرضا؛ نادریان، هدایت     ]. ١١[
 . ٨٠ -٣١، بهار، ص٦١، شم تاریخ اسالم باقرالعلوۀمجل، »سلجوقي

 فرهنــگ ۀفــصلنام، » اســالميۀمــذهب دیلمــان در دور«). ١٣٨٤(ترکمنــي آذر، پــروین ]. ١٢[
 .١٦ -١، ص٥٦ ۀ، زمستان، شمارپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

، تهـران، سـازمان جغرافیـایي نیروهـاي مـسلح،           اطلس تـشیع  ). ١٣٨٧(جعفریان، رسول   ]. ١٣[
 .نا تهران، بي

 .، تهران، علمتاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوي). ١٣٨٨(ــــــــــــــ ]. ١٤[
، مقدمه کتـاب نیـل المـرام فـی المـذهب االئمـه علـیهم الـسالم              ). ١٣٩٥ (ــــــــــــــ]. ١٥[

 .عبدالرحیم بن معروف رستمداری، کوشش رسول جعفریان، قم
 .، بیروت، دارالحیاء التراث العربي١، ج بلدانال معجم). ق١٣٩٩(حموي، یاقوت ]. ١٦[
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