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چکيده

همزمان با غلبة اعراب مسلمان بر ایران ،منطقة گیالن و دیلمان فتح نشد و
ساکنان آن تا سه قرن بعد ،دربرابر حمالت مسلمانان مقاومت کردند؛ اما با
تالشهاي سادات علوي و دیگر مبلغان مذهبی ،بهتدریج تعالیم اسالم در این
منطقه نفوذ پیدا کرد و در اوایل قرن چهارم هجري ،تشیع مذهب غالب آن
نواحی شد .عالوهبر تشیع ،مذاهب اهلسنت نیز در این منطقه جاي پاي محکمی
براي خود پیدا کردند .این مقاله درصدد است تا با روش توصیفی -تحلیلی و
ازطریق به پرسش کشیدن دادههاي موجود ،تا حد امکان ،روند گسترش اسالم،
بهویژه مذاهب اهلسنت ،در سرزمین گیالن و دیلمان را روشن کند .این مطالعه
نشان میدهد که اگرچه دیلمیها بهلحاظ نظامی درمقابل سپاهیان اسالم
مقاومت کردند ،اما بهتدریج ،از طرق مختلف ،همچون تبلیغات مذهبی
بازرگانان ،غازیان ،مراودات سیاسی و مهمتر از همه ،فعالیت مبلغان مسلمان در

 .3استادیارگروه تاریخ دانشگاه لرستان

mohsenrahmati45@yahoo.com

 .9کارشناس ارشد تاریخ وتمدن اسالمی دانشگاه تهران

zoleykhaghaffari@yahoo.com

 /67گسترش اسالم در گيالن و دیلمان با تأکيد بر مذاهب اهلسنت

آن ناحیه ،تحتتأثیر فرهنگ اسالمی قرار گرفتند و مسلمان شدند .در این
روند ،بخش شرقی منطقه ،یعنی دیلمان و گیالن بیه پیش ،به مذهب تشیع و
گیالن بیه پس به مذاهب اهلسنت گرایش پیدا کردند.
واژههاي کليدي :گسترش اسالم ،گیالن ،دیلمان ،علویان ،تشیع ،شافعی،
حنبلی.
مقدمه
گسترش دین اسالم در هر منطقه ،متأثر از عوامل متفاوتی بوده است .این امر ،فارغ از ماهیت
اسالم ،به عواملی چون ویژگیهاي سیاسی ،اقتصادي ،فرهنگی و اجتماعیِ مردم آن ناحیه و
حامالن عناصر فرهنگی جدید بستگی دارد؛ بنابراین ،در نواحی مختلف ،اسالم به شیوههاي
مختلف گسترش یافت .سرزمین دیلمان و گیالن ،در جنوب غربی دریاي مازندران ،نیز از مناطقی
بود که گسترش اسالم در آن با دیگر نواحی ایران متفاوت بود .این منطقه بیش از سه قرن درمقابل
لشکرکشیهاي اعراب مسلمان مقاومت کرد و در آن مدت ،یکی از بزرگترین ثغور قلمرو
اسالمی بود .آگاهی ما دربارة این منطقه منحصر به منابع اسالمی است که در شرح پیشروي اسالم
در طبرستان و قزوین ،به حضور دیلمیان اشاره کرده و چگونگی منازعات و درگیريهاي آنها با
سپاه اسالم را بهاختصار ذکر کردهاند .درطول سه قرن ،بهتدریج دین اسالم درمیان ساکنان قلمرو،
حتی خاندان حاکم ،رواج یافت و بهدنبال آن ،با حضور علویان طبرستان ،در سالهاي پایانی قرن
سوم ،در اندک زمانی مقاومت دیلمیان درهم شکست ،اکثریت گیل و دیلم مسلمان شدند و
سرزمین آنها بخشی از داراالسالم گشت .از آنجا که اسالمپذیري بخشی از اهالی گیل و دیلم
براثر مساعی سادات شیعة مذهب علوي بود ،آنها نیز به مذهب تشیع گرویدند؛ اما منابع و متون
تاریخی از حضور برخی مذاهب اهلسنت در آن منطقه نیز پرده برمیدارند .براساس این منابع،
مذاهب اهلسنت پیروان زیادي در گیالن و دیلمان داشتهاند و حتی در دورة صفویه که همة
والیات ایران به مذهب تشیع اثنیعشري روي آورده بودند ،بخشی از سکنة غرب گیالن
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سنیمذهب باقی ماندند .پرسش اصلی مقالة حاضر این است که اسالم ،بهویژه مذاهب اهلسنت،
چگونه وارد منطقة گیالن و دیلمان شدند و کدامیک از مذاهب اهلسنت در آنجا رواج داشت.
پيشينة پژوهش
دربارة تاریخ گیالن و دیلمان و اسالمپذیري آنها در این دوره (سدههاي  7 -1ق ).مطالب زیادي
نوشته شده ،ولی اغلب به فعالیتهاي علویان و گسترش تشیع در این منطقه توجه شده است
(صابرخان 3139 ،الف 384 -383 :و  3139ب139 -148 :؛ کسروي43 -49 :3177 ،؛ غفاري رودسري-93 :3199 ،

91؛ مادلونگ313 -339 :3183 ،؛  Madelong, 1995: 2/ 216؛  .)Strothmann, 1986: 3/ 157بیشترِ
محققان فقط در چند سطر به گسترش مذاهب اهلسنت در غرب گیالن اشاره کرده و با اختصار از
آن گذشتهاند (مادلونگ 389 :3179 ،و 319 :3183؛ صابرخان 3139 ،ب .)133 :پناهی( )81 :3188نیز با نقل
مطالب کاشانی ،اشارة بسیار مختصري به گسترش تسنن در گیالن بیه پس دارد .بنابراین ،تاکنون
دربارة فعالیتهاي مذهبی اهلسنت در این ناحیه پژوهش قابلتوجهی انجام نشده است.
 .موقعيت جغرافيایی گيالن و دیلمان
در منتهیالیه غربی رشتهکوه البرز ،در غرب طبرستان و جنوب غربی دریاي مازندران ،منطقة گیالن
قرار دارد که در قرون قدیم نیز به همین نام معروف بود .در قرون قدیم ،نواحی جنوبی و شرقی آن
در دامنة البرز را «دیلم» یا «دیلمان» و نواحی جلگهاي مجاور دریا را «گیالن» یا «جیالن« مینامیدند
(اصطخري ،بیتا .)994 :سپیدرود در مسیر خود بهسوي دریا ،گیالن را به دو بخش تقسیم میکرد؛
بخشی که در شرق سپیدرود واقع است« ،اینسوي رودي» (گیالن بیه پیش) و بخشی که در غرب
رود قرار دارد« ،آنسوي رودي» (گیالن بیه پس) نام داشت (حدودالعالم .)349 :3119 ،هرکدام از
طوایف و نواحی گیالن شاهان جداگانهاي داشتند که حکومتهاي مستقلی براي خود بهوجود
آورده بودند (صابی .)7 -1 :3433 ،منطقة دیلمان به ناحیهاي کوهستانی که درة تندوتیز شاهرود از آن
میگذشت ،اطالق میشد .این ناحیه در کتب تاریخی ،منطقهاي کوهستانی با شهرهاي کوچک،
ساکنانی بهدور از علم و دانش و با آدابورسوم شگفتانگیز و همچنین مردانی جنگجو و شاهانی
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قدرتمند معرفی شده است (مقدسی981 :3498 ،؛ قدامه .)383 :3983 ،بهعلت ارتباط بیشتر ساکنان دیلم با
ساکنان نواحی مرکزي ایران و نیز تعلق بویهیان به این منطقه ،نام آن عمومیت بیشتري یافت و در
برخی متون بهطور مجازي بر همة ناحیه -حتی بر بخش جلگهاي« -دیلم» اطالق میشد؛ چنانکه
نویسندة حدودالعالم و همچنین مقدسی گیالن را نهتنها بخشی از دیلمان بهشمار آوردهاند ،بلکه از
جرجان تا آذربایجان را نیز سرزمین دیلم معرفی کرده و هیچ فرقی میان آن دو قائل نشدهاند
(حدودالعالم341 :3119 ،؛ مقدسی .)981 :3498 ،اصطخري و ابنحوقل نیز گیالن را بخشی از دیلمان
دانستهاند؛ ولی ذکر کردهاند که دیلمیهاي اصیل در قسمت کوهستانی دیلمان بهسر میبردهاند
(اصطخري ،بیتا994 :؛ ابنحوقل .)177 :3918 ،متأسفانه ،بهعلت تأخیر در ورود اسالم به این منطقه،
جغرافیدانان مسلمان چندان به آن نپرداختهاند؛ درنتیجه ،از وضعیت اجتماعی و اقتصادي این ناحیه
در دورة باستان و قرون نخستین اسالمی اطالع زیادي دردست نداریم.
 .لشکرکشیهاي اعراب مسلمان به گيالن و دیلمان
یکی از شایعترین راههاي گ سترش اسالم ،اعزام سپاهیان مسلمان و تصرف نواحی موردنظراست تا
در سایة غلبة سیاسی ،بهتدریج ،مقدمات گرایش اهالی به اسالم فراهم شود .بخش اعظم مردم ایران
از این طریق مسلمان شدند؛ بنابراین ،طبیعی بود که این روش ،نخستین راه براي گسترش اسالم در
دیلمان باشد .تا آنجا که منابع اطالع میدهند ،نخستین برخورد نظامی دیلمیان با اعراب مسلمان ،در
سال  119ق .در واجرود بود که مسلمانان آنها را درهم شکستند (طبري .)314 /1 :3438 ،از آن پس،
اعراب مسلمان از دو سو ،یعنی هم ازطرف قزوین و هم ازطرف آذربایجان و موقان (= مغان) ،به
منطقة گیالن و دیلمان حمله کردند (بالذري)138 -134 :3493 ،؛ ولی تا پایان عهد اموي ،حتی بهرغم
مساعی حجاجبن یوسف (ابنفقیه ،)981 :3431 ،از هیچیک از این دو محور نتوانستند به آن منطقه
نفوذ کنند .مقاومت مجدّانة دیلمیان باعث شد که منابع تاریخی ،آنها را با ترکان ،بهمنزلة اقوام
بدوي که قتلشان مجاز و جهاد علیه آنها پسندیده بود ،یکی بدانند (طبري 393 /4 :3438 ،و  137و /3

 999 ،31و  .)139باوجود آنکه با فتح منطقة طبرستان و رویان در سال  344ق .در اوایل عهد عباسی،
جبهة دیگري علیه دیلمیان و مسیر جدیدي براي نفوذ به آن منطقه گشوده شد ،اما این ناحیه تا
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اواخر سدة سوم همچنان دستنیافته باقی مانده بود و یکی از مناطق کافرنشین محسوب میشد
(صابی1 :3433 ،؛ رافعی434 /4 :3498 ،؛ بالذري .)131 :3493 ،از این زمان به بعد ،سرزمین گیالن و دیلمان
از سه طرف محاصره و مقدمات اثرگذاري فرهنگی بر آنها هموار شد؛ چنانکه میتوان تصور کرد که
در این زمان ،اسالم بهدست آوردن پایگاهی در منطقه را آغاز کرد؛ اگرچه روند مسلمان شدن
طوالنی و ممتد بوده است.
 .3مبادالت فرهنگی و گسترش اسالم در منطقة گيالن و دیلمان
اگرچه دیلمیان با نیروي نظامیِ خود راه پیشروي سپاه اسالم را سد کرده بودند ،مذهب و تفکر
آنها ،در قیاس با فرهنگ متعالی اسالم ،در مراتب پایینتري قرار داشت .بنابراین ،راه مبادالت
فرهنگی باز بود و صدور اسالم از این طریق آغاز شد .با توجه به ویژگیهاي خاص جغرافیایی
تاریخی گیالن و دیلمان ،چنین برمیآید که ورود دین جدید با مذاهب گوناگونش فقط با
روشهاي خاصی میتوانست صورت بگیرد .درنتیجة چنین روندي ،هر قسمت از گیالن و دیلمان
مذاهب مختلفی را پذیرا شدند .عوامل زیادي در گسترش اسالم در این منطقه سهیم بودند که در
ذیل به آنها اشاره میشود.
 . -3مراودات سياسی
یکی از معمولترین روشهاي اثرگذاري فرهنگی در سرزمین دیلمان ،مراودات سیاسی آنها و
حکمرانان مسلمان بود .متأسفانه ،اطالع زیادي از مذاکرات صلح و یا کموکیف تردد سفیران آنها
دردست نیست .هارونالرشید (حک391-379:ق ،).با احساس خطر از پناهنده شدن یحییبن
عبداهلل علوي به دیلم ،سفیري نزد حکمران آنها فرستاد و خواست تا از حمایت یحیی دست
بردارد (حسنی .)38 -37 :3987 ،همچنین ،وقتی هارونالرشید در سال  389ق .در ري بود ،مرزبانبن
جستان و دیگر حکمرانان کوچک اطراف دریاي مازندران را به دربار خود فراخواند و بهگرمی از
آنها پذیرایی کرد (ابناثیر .)399 -393 /1 :3181 ،در منابع ،هیچ اشارهاي به خراج دادنِ جستانیان
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نشده است .بدیهی است که حضور جستان دیلمی و همراهان و سفیران وي در قلمرو اسالمی و همچنین
اقامت سفیران مسلمان در دیلمان ،یکی از دریچههاي آشنایی دیلمیان با اسالم و مسلمانان بوده است.
عالوه بر این ،در جریان حمالت اعراب مسلمان ازسمت آذربایجان و موقان به گیالن در سال
 99ق ،.گیلها در معاهدة صلحی متعهد به پرداخت جزیه و خراج شدند (بالذري .)137 :3493 ،طبیعی
است که در زمان دریافت این جزیه وخراج ،عدهاي از محاسبان ،دبیران و سپاهیان مسلمان براي
دریافت آن بهمیان گیلها رفته باشند و یا ،بالعکس ،عدهاي از افراد گیل براي تحویل مبلغ معهود به
قلمرو اسالمی آمده باشند .این امر نیز یکی دیگر از دریچههاي تماس بین گیلها ومسلمانان بود.
همچنین ،اهالی موقان در همین سال طی صلحنامهاي با اعراب متعهد شدند که نهتنها از تردد
اعراب مسلمان در قلمرو خود جلوگیري نکنند ،بلکه با ارائة تسهیالت ،موجبات رفاه آنها را در
سرزمین خود فراهم کنند (طبري .)349 /1 :3438 ،اگر فرض کنیم که شرایط صلح گیلها نیز چنین
بوده است ،میتوان نتیجه گرفت که اعراب مسلمان هم براي تردد صلحآمیز در قلمرو گیلها با
هیچ مانعی روبهرو نبودند و این امر می توانست به آشنایی هر چه بیشتر گیلها با اسالم کمک کند.
با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه ،عامل دیگري که میتوانست به انتشار تعالیم اسالمی در
آنجا کمک کند ،پناهنده شدن افراد مسلمانی بود که تحتتعقیب حکمرانان مسلمان قرار
میگرفتند .پس از مرگ رافعبن هرثمه ،نایبالحکومة طاهریان بر خراسان ،در سال  ،979سپاهش
پراکنده شد و برخی از آنها بهسرکردگی برادرش ،محمدبن هرثمه ،به داعی علوي طبرستان -که
با دیلمیان ارتباطی نزدیک داشت -پیوستند و در قلمرو او پراکنده شدند (ابناثیر.)439 /7 :3199 ،
همچنین محمدبن هارون ،حکمرانِ سامانیِ مازندران ،درسال 999بر امیر سامانی شورش کرد و
براي فرار از مجازات به این منطقه گریخت و مورد حمایت قرار گفت (ابناسفندیار 939 /3 :3199 ،و

919؛ ابناثیر .)399 /7 :3199 ،حضور این افراد و همراهانشان ،یکی دیگر از دریچههاي آشنایی دیلمیان
با تعالیم اسالمی بود.
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 . -3مهاجرت سادات علوي به دیلمان
بحث دربارة علل و چگونگی مهاجرت سادات به نواحی شرقی قلمرو اسالمی خارج از حوصلة این
مقاله است .فقط باید اشاره کرد که با تشدید آزار سادات ازسوي عباسیان ،بهویژه از زمان منصور
(حک339 -317 :ق ).به بعد ،روندِ مهاجرت سادات به نواحی دوردست افزایش یافت (یعقوبی،

 .)981 -981 /9 :3439مجاورت منطقة دیلم با قلمرو اسالمی و صعوبت تردد در آن ،باعث جذب تعداد
زیادي از سادات علوي به آن منطقه شد .یکی از این سادات ،یحییبن عبداهلل است که پس از واقعة
فخّ (319ق ).تحت تعقیب قرار گرفت و نخست به ماوراءالنهر گریخت ،ولی به دالیلی -که بر ما
معلوم نیست -از ادامة کار خود منصرف شد و به سرزمین دیلم پناه برد (حسنی .)37 :3987 ،از برخی
روایات برمیآید که اقامت او در دیلم نیز تأثیر زیادي در آموزش مفاهیم اسالمی به دیلمیان داشته
اشت .پس از وي ،بهویژه از زمان شهادت امامرضا (ع) به بعد ،فعالیتهاي دیگر علویان در این
منطقه ادامه یافت (آملی ،)19 :3131 ،تا سرانجام ،ناصر کبیر ،حسنبن علی االطروش ،پس از حدود
سیزده سال تبلیغ درمیان دیلمیان ،توانست بخش شرقی قلمرو دیلمان و گیالن را تا سپیدرود (بخش
شرقی سپیدرود یا همان گیالن بیه پیش) را به کیش تشیع زیدي درآورَد (ابناثیر.)89 /8 :3199 ،
 .3 -3تجارت
قرار گرفتن در کنار دریاي مازندران ،حاصلخیزي زمین ،رونق کشاورزي و مجاورت با آذربایجان و
دامنههاي جنوبی البرز ،به این منطقه اهمیت تجاري خاصی بخشیده بود .از دادههاي جغرافیایی برمیآید
که این منطقه از تجارت دریایی بهرهمند بوده و رابطة تجاري پررونقی با دیگر بنادر دریاي
مازندران داشته است (ادریسی ،بیتا 819 /9 :و 991؛ مستوفی .)311 :3119 ،همچنین ازطریق زمینی ،یک
راه این منطقه را به قزوین وصل میکرد که آن نیز بر کران جادة ابریشم واقع بود (ادریسی ،بیتا/9 :

 )178و راهی نیز آن را ازطریق چالوس به مازندران و ازطریق تالش به اردبیل و اطراف رود کورا،
یعنی شروان و آذربایجان ،پیوند میداد (مقدسی .)981 -983 :3498 ،در سایة این ارتباط تجاري است
که مقدسی ( )973 :3498شهر خشم در منطقة دیلم را با داشتن بازارهاي آباد توصیف میکند.
مؤلف حدودالعالم ( )339 :3119نیز جاروب ،حصیر ،مصلی نماز و ماهی ماهه را از صادرات گیالن
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بر میشمارد «کی به همة جهان ببرند» .این سخن نشان از گستردگی و رونق تجارت گیالن در قرن
چهارم دارد .او ،ضمن توصیف شهرهاي گیالن و بازارهاي پر رونق این شهرها ،تأکید میکند که
«بازرگانان وي غریباند» .این سخن دقیقاً بدان معناست که بازرگانان نواحی مختلف براي مبادلة
کاالي خود ،در بازارهاي گیالن تردد و اقامت میکردهاند .احتماالً تردد گستردة تجار مسلمان در
دیلمان و گیالن نیز نقش مهمی در تبیین ،تبلیغ و گسترش مفاهیم و تعالیم اسالمی در آن منطقه
داشته است ،اما ،متأسفانه ،گزارش دقیقی در این باره دردست نیست .ولی در قیاس با سایر موارد،3
میتوان احتمال داد که تردد تجار مسلمان در این منطقه و اقامت آنها در شهرها و مراکز تجاري و
اختالط با اهالی بهمنظور فروش محصوالت ،به تبادل فرهنگی میان آنها منجر میشده است.
یکی از این بازرگانان ،ابوجعفر ثومی یا «استاد ابوجعفر» بود که گسترش اسالم در گیالن بیهپس را
به او نسبت دادهاند (کاشانی .)38 :3184 ،او که به خریدوفروش سیر در گیالن اشتغال داشت (صابی،

 ،)94 -91 :3433موفق شد سیاهگیلبن رستم ،از سران طوایف گیل در گیالن بیهپس ،را به دین
اسالم و مذهب احمدبن حنبل درآورَد .درپی او ،اتباعش نیز اسالم آوردند و درنتیجه ،اسالم و
مذهب حنبلی در نواحی غرب سفیدرود گسترش یافت .از برخی روایات دربارة پسرش ،ابویوسف
یعقوببن القاسمبن محمد تمیمی آملی ،که در مسجد شیخ ابیبکر اسماعیلی در شهر آمل حدیث
میگفته (سهمی ،)493 :3497 ،برمیآید که او نیز اهل طبرستان بوده و از آنجا به دیلمان و سپس،
گیالن وارد شده است (ابناثیر ،بیتا941 /3 :؛ سمعانی .)338 /3 :3498 ،ابنعنبه ساکنان حنبلیمذهب
دیلمان را نیز از پیروان ابوجعفر میداند (ابنعنبه ،بیتا.)393 :
 .4 -3مبلغان مذهبی
با توجه به عالقة مسلمانان به گسترش اسالم و فضایلی که براي این کار برشمردهاند ،طبیعی بود که
برخی از عالمان مسلمان درراستاي دعوت عدهاي به اسالم تالش کنند .منظور از مبلغان مذهبی
کسانی هستند که در گرایش ساکنان گیالن و دیلمان به دین اسالم نقش داشتند .این مبلغان از

 .3شبیه نفوذ اسالم درمیان قرلقها ،اغوزها ،بلغارها و زنبیلها.
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گروههاي مختلف جامعه بودند .آنطور که از منابع برمیآید ،این مبلغان ازطرف حکومت مرکزي
منسوب نشده بودند ،بلکه این اشخاص وظیفة دینی خود میدانستند که اهالی گیالن و دیلمان را به
دین اسالم دعوت کنند .فعالیتهاي تبلیغی این اشخاص نیز یکی از راههاي آشنایی اهالی این
مناطق با اسالم بوده است.
از کسانی که در گیالن و دیلمان به تبلیغ پرداخت ،سید عمادالدین عبدالعظیم الحسن القزوینی
بود که از علماي اهل سنت و جماعت گیالن و دیلمان حمایت میکرد و نزد آنها اعتبار زیادي
داشت (قزوینی .)919 :3113 ،حسنبن علیبن خلف بربهاري (متولد  919ق ،).معروف به
شیخالحنابله ،نیز از علمایی است که در سال  984ق .به دعوت مردم گیالن به اسالم پرداخت و در
مسلمان شدن گیلها موثر بود (زرکلی993 /9 :3989 ،؛ ابناثیر ،بیتا .)397 /3 :یکی دیگر از کسانی که
در مسلمان شدن دیلمیان نقش بهسزایی داشت ،علیبن عبداهلل دیلمی ،پدر احمد بن علی ،معروف
به استاد ،بود که بخشی از اهالی منطقه توسط او اسالم آوردند (رافعی.)139 /1 :3498 ،
همچنین ،با توجه به فقدان مراکز آموزشی اسالمی در منطقة گیالن و دیلمان ،اهالی براي
آموزش علوم دینی به نواحی مجاور میرفتند و با توجه به محل تحصیلشان ،از بافت مذهبی محل
تحصیل خود تأثیر میپذیرفتند و آن را به زادگاه خود منتقل میکردند (نک :جدول شمارة .)3
عالوهبر این ،داعیان اسماعیلی نیز از اوایل قرن چهارم ،ازطریق قزوین بهمیان دیلمیان راه یافتند و
عدة زیادي از اهالی منطقه را به آیین خود فراخواندند؛ چنانکه ،بهقول مسعودي ،در اواسط قرن
چهارم ،این مذهب پیروان زیادي ازمیان دیلم به خود جذب کرده بود (مسعودي 173 /4 :3499 ،؛ نظام

الملک.)987 :3178 ،
 .5 -3مراوده با والیات همجوار
مناطق حاشیة جنوبی دریاي مازندران شرایط جغرافیایی ،اجتماعی و فرهنگی یکسانی داشتهاند .قبل
از اسالم ،در برخی ادوار ،بیشتر این مناطق تحت نفوذ یک خاندان قدرتمند بود و بدینترتیب،
اهالی این مناطق دائم با یکدیگر رفتوآمد داشتند .با توجه به وجود چنین روابطی ،غلبة اعراب
مسلمان بر بخشهایی از این ناحیه و اسالمپذیري این مناطق ،به تأثیرپذیري اهالی گیالن و دیلمان
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از این نواحی و آشنایی آنها با تعالیم اسالمی منجر گشت .بنابراین ،همسایگان گیل و دیلم در
مسلمان شدن اهالی این نواحی تأثیر بهسزایی داشتهاند.
یکی از این والیات که درزمینة صدور اسالم به منطقه و نهادینه شدن آن نقش مهمی داشت،
قزوین بود که براساس برخی روایات ،بخشی از سرزمین دیلم بوده و بعد از غلبة اعراب مسلمان،
از آن جدا شده است (رافعی .)8 /3 :3498 ،اعراب براي مقابله با دیلمیان ،قزوین را فتح کردند
(بالذري )134 :3493 ،و با استقرار نیروهاي نظامی خود در آن ،این شهر را بهمنزلة ثغر دیلم
درآوردند و افراد زیادي داوطلبانه براي جنگ با دیلم در آن ساکن شدند (رافعی 93 ،8 /3 :3498 ،و

937؛ یاقوت حموي .)141 /4 :3993 ،بنابراین ،مساجد بسیاري در قزوین ساخته شد و علماي زیادي از
سراسر قلمرو اسالمی به آنجا مهاجرت کردند و بهدنبال آن ،مذاهب مختلف اسالمی هم وارد این
سرزمین شد (همان 48 /3 :و  .)34درنتیجه ،قزوین یکی از کانونهاي فعالیتهاي علمی بهشمار
میرفت و تا سدة هفتم هجري ،از مهمترین مراکز آموزش علوم فقهی و حدیثی بود و بعد از
مسلمان شدن اهالی دیلمان و گیالن ،مهمترین مرکز تحصیل علم براي آنها بود (نک :نمودار
شمارة .)9
والیت دیگري که نقشی اساسی در مسلمان شدن منطقه داشت ،رویان و طبرستان بود که در
ابتدا ،باعث شدند اهالی گیالن و دیلمان شناختی کلی از دین جدید داشته باشند و در مراحل
بعدي ،در انتشار مذاهب تسنن و تشیع در آنجا مؤثر بودند .روابط طبرستان با دیلم و گیالن در اکثر
مواقع دوستانه بوده و در جنگهایی که علیه والیان عباسی برپا میشده ،از آنها تقاضاي کمک
میکردهاند و اهالی گیالن و دیلمان نیز در همه حال با آنها همراه بودهاند (طبري-371 /3 :3438 ،

 389و  .)447 /1سرانجام ،این والیت تا اواسط سدة دوم هجري توسط مسلمانان فتح شد و تا سال
 939ق .دردست والیان حکومت عباسی باقی ماند (یاقوت حموي34 /9 :3993 ،؛ ابنفقیه 313 :3431 ،و

 .)318در این مدت ،ساکنان رویان و طبرستان مذهب تسنن را پذیرفته و بخشی از دیلمیان هم ،به
تبعیت از آنها ،این مذهب را اختیار کرده بودند .منابع ،گروهی از بومیان را که در شمال غرب
رویان در ناحیة «مزن» ساکن بودند ،با عنوان «مستأمنه» معرفی کردهاند .مستأمنه یا زینهاریافتگان
کسانی بودند که در مرز بین رویان و دیلمان میزیستند .آنها به این دلیل مستأمنه لقب گرفتند که
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بههنگام لشکرکشی عمربن عالء به آن نواحی ،از او امان گرفتند .در ادوار بعد ،مستأمنه روابط خود
با دیالمه و مسلمین را براساس قدرت هریک از آن دو تنظیم میکردند .هنگامی که دیالمه را قوي
مییافتند ،به آنان میپیوستند؛ در مواقعی که مسلمین از اقتدار بیشتر برخوردار بودند ،با آنان همراه
میشدند (ابنفقیه319 :3431 ،؛ یاقوت حموي .)879 /9 :3993 ،علویان طبرستان نیز ازطریق همین والیت،
سلطة خود و مذهب زیدي را بر نواحی غربی تا کرانة سپیدرود گسترش دادند .درنتیجه ،از این
زمان در آن نواحی ،زیدیه مذهب رسمی اعالم شد و پیروان اهلتسنن در اقلیت قرار گرفتند.
والیت دیگري که در نهادینه شدن دین اسالم ،بهویژه در قالب مذاهب تسنن ،در این منطقه
نقش داشت ،آذربایجان بود .آذربایجان در سال  99ق .بهدست اعراب مسلمان ،بهسرکردگی
حدیقه بن یمان فتح شد .حذیفه بعد از فتح آذربایجان ،به غزاي موقان (= مغان) و گیالن رفت و با
قرار پرداخت خراج ،با ایشان صلح کرد (بالذري137 :3493 ،؛ یاقوت حموي .)399 /3 :3993 ،بعد از فتح
آذربایجان ،جماعتی از اعراب در آنجا ساکن شدند و ساکنان منطقه را به اسالم فراخواندند؛
چنانکه تا زمان امامعلی (ع) ،بیشتر اهل این والیت اسالم آورده بودند و قرآن میخواندند (بالذري،

 .)138: 3493بدینترتیب ،اهالی آذربایجان نیز براثر ارتباط زیاد با اعراب ،با آنها و دین جدید خو
گرفتند (ابنخرداذبه .)39 :3889 ،عالوهبر این ،آذربایجان در مجاورت گیالن و دیلمان قرار داشت و
مردم آن با ساکنان آنجا روابط نزدیک داشتند .بهویژه ،بعد از سدة چهارم و با استیالي مسافریان
دیلمی بر آذربایجان ،این مراودات افزایش یافت.
قیام المستجیر باهلل در سال  149ق .و پیوستن گروهی از گیالنیان بیه پس -که پیرو مذهب تسنن
بودند و به مسوده شهرت داشتند -به وي و نیز گسترش دامنة قیام او تا مغان و آذربایجان و غلبه بر
چندین شهر از آذربایجان (ابنمسکویه ،)993 /1 :3179 ،عالوهبر رونق مذهب تسنن در گیالن ،رابطه و
تأثیر متقابل آذربایجان و گیالن را نشان میدهد .با توجه به رواج مذهب شافعی در گیالن از قرن
پنجم به بعد و اینکه مذهب شافعی در آذربایجان عمومیت بیشتري داشت (قزوینی )149 :3113 ،و نیز
بهدلیل ارتباط تنگاتنگ گیالن و آذربایجان ،می توان احتمال داد که مذهب شافعی از آذربایجان
به گیالن رسوخ کرده باشد.
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 .4روند گسترش اسالم در دیلمان و گيالن
از آنچه گفته شد ،نحوة تأثیرپذیري گیلها و دیلمیان از مسلمانان معلوم شد؛ اما هنوز دو پرسش
اساسی باقی مانده است :یکی اینکه آنها دقیقاً در چه زمانی مسلمان شدند؟ و دیگر آنکه روند
گرایش گیل ها و دیلمیان به دین اسالم و رسمیت این دین در قلمرو آنها چگونه بود؟ اطالعات و
اخبار مربوط به زمان و چگونگی رسمیت اسالم درمیان گیلها و دیلمیان ،مبهم و گاهی متناقض است.
اکثر منابع ،اسالمپذیري دیلمیان را به فعالیتهاي ناصر کبیر درطول سیزده سال ،از  987تا  199ق،.
مربوط دانستهاند (ادریسی ،بیتا )187 /9 :و بهتعبیر اغراقآمیز برخی مورخان« ،هیچکس از گیل و
دیلم نماند ،مگر آنکه بهدست وي مسلمان شدند» (حسنی)73: 3987 ،؛ اما بهگفتة مسعودي ،بخشی از
کوهنشینان دیلم همچنان کافر ماندند و تا نیم قرن بعد ،هنوز مسلمان نشده بودند ( .)171 /4 :3499با
این حال ،برخی اسالم آوردن اکثر گیالن را به ابوجعفر نسبت میدهند (سمعانی338 /3 :3498 ،؛

کاشانی )38 :3184 ،و برخی دیگر در اواسط قرن چهارم ،اکثر آنها را پیرو اسماعیلیه خواندهاند
(مسعودي173 /4 :3499 ،؛ نظامالملک .)987 :3178 ،همچنین ،بعضی دیگر حساب دیلمیان را از گیلها
جدا ساخته و دیلمیان را پیرو تشیع و گیلها را اهلسنت خواندهاند (مقدسی.)989 :3498 ،
بدینترتیب ،از این اخبار نمیتوان حقیقت را فهمید؛ اما مورخ دیگري بهصراحت از گرویدن
ساکنان شرق سپیدرود به ناصر کبیر خبر داده و ترویج اسالم در غرب سپیدرود را به فردي دیگر
موسوم به ابوجعفر ثومی نسبت داده است (صابی .)94 -91 :3433 ،این روایت ،تناقضهاي موجود را
برطرف میکند و نشان میدهد که دیلمیان و گیالن بیه پیش ،با دعوت علویان ،به تشیع گرایش
پیدا کرده و سالها بعد نیز ،برخی از آنها دعوت داعیان اسماعیلی را اجابت کردهاند؛ اما بخش
غربی ،یعنی گیالن بیه پس ،هم ازطریق بازرگانان و مبلغان مذهبی و هم ازطریق مراودات با اهالی
طبرستان ،قزوین و آذربایجان ،به مذاهب اهلسنت گرایش پیدا کردهاند .با توجه به اینکه امامان
زیدي نتوانستند مذهب تشیع را در غرب سپیدرود رواج دهند ،میتوان استنباط کرد که گیالن بیه
پس قبل از آن ،یا حداقل در همان زمان ،با گرویدن به مذهب حنبلی مسلمان شده و مذهب تسنن
در آنجا بهطور کامل نفوذ کرده است (سمعانی .)338 /3 :3498 ،فعالیتهاي تبلیغی بربهاري در منطقه
در سال  984ق( .ابناثیر ،بیتا )397 /3 :نیز این امر را تأیید میکند .با این حال ،در قرن بعد ،مذهب
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شافعی ،بهمنزلة مذهب رقیب ،به گیالن بیه پس راه یافت و هواداران بسیاري را به خود جذب کرد.
وجود مسجدي از عصر سلجوقی در گیالن بیه پس (کاشانی ،3)39 :3148 ،وجود ضرابخانة
سلجوقی در رشت ( )O. Codrinoton, 1970: 158و نیز حمایت مجدّانة خواجه نظامالملک از
مذهب شافعی ،مؤید غلبة سلجوقیان سنیمذهب بر گیالن و رواج مذهب شافعی در آن ناحیه است.
عالوهبر این ،مطالعة سرگذشت عالمان دینی آن منطقه نشانگر رشد چشمگیر پیروان مذهب شافعی
در قرون پنجم و ششم در مقایسه با قرن چهارم است.
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علمای شافعی گیالن علمای شافعی گیالن
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نمودار شمارة  :علماي شافعی گيالن در سدههاي چهارم ،پنجم و ششم ق.

تأمل در شرح احوال عالمان گیالنی و دیلمی ،برتري بالمنازع هواداران مذاهب اهلسنت بر
شیعیان را نشان میدهد .اگرچه هنوز به عقیدة مذهبی  48/3درصد از این عالمان یقین نداریم ،از

 .3این مسجد در دهکدة دیناچال ،در سمت راست رودخانه و در بخش اسالم گیالن واقع است .اسالم تا قرن  7ق .که دورة
موردنظر این پژوهش است ،بخشی از کسگر محسوب میشد .این مسجد با نامهاي مسجد سفید ،اسپیه مزگت و مسجد سنیها
مشهور است.

 /77گسترش اسالم در گيالن و دیلمان با تأکيد بر مذاهب اهلسنت

آنجا که نامونشان آنها در کتب طبقات و انساب اهلسنت آمده است ،تردیدي نیست که همة
آنها سنی بودهاند .با این حال ،فقط  31/4درصد از عالمان شناختهشدة گیالن و دیلمان در قرون
سوم تا هفتم شیعیمذهب بودهاند و بیش از  89درصد ( 13درصد بهیقین و بیش از  43درصد
بهاحتمال) از عالمان منطقه مذهب تسنن داشتهاند .این امر آشکارا نشان میدهد که در منطقة گیالن
و دیلمان در قرون سوم تا هفتم ،اهلسنت در اکثریت بودهاند .مقایسة تعداد عالمان اهلسنت نشان
میدهد که مذهب شافعی با  93/4درصد بیشترین معتقدان را داشته است و عالمان حنبلیمذهب آن
خطّه ،فقط  1/7درصد را به خود اختصاص داده بودند .دربارة  48/3درصدي که عقیدة
مذهبیشان روشن نیست ،میتوان ازطریق تأمل بر مکان تحصیل و یا اساتید و معلمان آنها به نتیجه
رسید .در منابع ،از تلمذ بیش از نیمی از این عالمان در خدمت اساتید و معلمان شافعیمذهب یاد
شده است .مقایسة محل تحصیل این علما نشان میدهد که نزدیک به  49درصد آنها در قزوین
تحصیل کرده بودند و دانشآموختگان بغداد ،فقط حدود  98درصد را شامل میشدند .اگر درنظر
بگیریم که تا قرن پنجم محیط بغداد ،محیطی حنبلی -شیعی و محیط قزوین ،محیطی شافعی-
حنفی بوده است ،بهویژه که بیش از  39درصد دانشآموختگان بغداد نیز پیرو آیین شافعی
بودهاند ،بهخوبی میتوان به این نتیجه رسید که مذهب شافعی تا چه اندازه در گیالن و دیلمان
گسترش یافته و از دیگر مذاهب پیشی گرفته بوده است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که از قرن
چهارم ،استقبال گیالنیها از مذهب شافعی رو به افزایش بوده و در قرن ششم به باالترین حد
رسیده بوده است.
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نمودار شمارة  :شهرهاي محل تحصيل علماي گيل و دیلم در قرون سوم تا هفتم ق.

همچنین ،از مقایسة مذاهب اهلسنت برمی آید که برخی از اهالی گیالن به مذهب حنفی
گرویده بودهاند؛ اما با توجه به قلّت آن (فقط  9/9درصد) ،میتوان گفت که این مذهب هیچگاه
نتوانسته است بهمنزلة مذهبی رقیب در گیالن ایفاي نقش کند .بهنظر میرسد ،یکی از علل اساسی
این امر ،مخالفت شدید حنبلیان گیالن با مذهب حنفی بوده است؛ چنانکه گفتهاند «هر حنفی را
که وارد گیالن میشد ،میکشتند و اموالش را بهعنوان غنائم جنگی تصرف میکردند( ».جندي،

 .)933 :3181اگرچه شهابالدین فضلاهلل عمري در قرن هفتم هجري ،گیالن بیه پس را
حنبلیمذهب معرفی کرده است و فقط پادشاه فومن را شافعیمذهب میداند (عمري،)913 /1 :3491 ،
با توجه به جدول زیر ،میتوان گفت که یا عمري از منابع متقدم نقلقول کرده و یا در این باره
دچار اشتباه شده است؛ وگرنه مذهب شافعی تا قرن هفتم ،مذهب غالب در گیالن بیه پس بود و
حتی امروزه نیز ،پس از گذشت چندین قرن ،پیروان مذهب شافعی در غرب گیالن در بخشی از

 /78گسترش اسالم در گيالن و دیلمان با تأکيد بر مذاهب اهلسنت

شهرستان تالش که بخشی از کسکر قدیم بوده است ،حضور دارند (ستوده)84 /3 :3149 ،؛ درحالیکه
از حنبلیمذهبان هیچ خبري نیست.
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نمودار شمارة  :3فِرَق گوناگون عالمان گيل و دیلم

اگرچه در آغاز قرن چهارم ،دیلمان و گیالن بیه پیش مذهب زیدیه را پذیرفتند ،ولی اهالی
غرب گیالن به دو مذهب تسنن (حنبلی و بعدها شافعی) گرویدند (کاشانی31 :3184 ،؛ عمري:3491 ،

 .)913 /1البته ،این گفته دلیل بر کامالً شیعه بودنِ گیالن بیه پیش و دیلمان و کامالً سنی بودنِ گیالن
بیه پس نیست؛ زیرا بررسی حاضر نشان میدهد که حدود  43/38894درصد از این علما با پسوند
گیلی و  34/43371درصد با پسوند دیلمی ثبت شدهاند؛ اما با توجه به آنکه در دیگر نواحی ،بین
گیل و دیلم تفاوتی قائل نمیشدند و در عین حال ،غلبة آلبویه و شهرت بیشتر دیلمیان ،نمیتوان
بهیقین تعیین کرد که دقیقاً چه تعداد از این علما واقعاً گیلی و چه تعداد دیلمی هستند.
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نمودار شمارة  :4علماي گيالن و دیلمان

بر این اساس ،معلوم میشود که علماي سنیمذهب هم در دیلمان و هم در گیالن بیه پیش
حضور داشتهاند؛ ولی با توجه به اینکه شیعیان در این مناطق اکثریت داشتند و امامانشان نیز شیعة
زیدي یا اسماعیلی بودند ،این مناطق را شیعهنشین و گیالن بیه پس را سنینشین معرفی کردهاند.
طبق روایات موجود ،بین شیعیان و حنبلیان رقابتهاي مذهبی وجود داشه است .آنها که
تعصب خاصی بر مذهب و اعتقادات خود داشتند ،براي مقابله با شیعیان بیه پیش که در اذان عبارت
«حی علی خیر العمل» را بهکار میبردند ،از عبارت «الصالة خیر من النوم» استفاده میکردند (صابی،

 .)91 :3433بهجز برخورد شدید حنبلیها با حنفیان (جدنی ،)933 :3181 ،میتوان گفت ،باوجود
اختالفات عمیق و عجیب بین فِرَق مذهبی تسنن برسر یادگیري قرآن ،خلق قرآن ،استفاده از عقل و
رأي در امور فقهی و درگیريهاي شدید آنها در شهرهاي نیشابور ،قزوین ،بغداد و دیگر نواحی،
هیچ شاهدي بر وجود درگیريهاي مذهبی بین اهلسنت در گیالن دردست نیست .فقط در
لشتنشا ،یکی از نواحی گیالن بیه پس که اهالی آن شیعة زیدي بودند و خاندان سنیمذهب
اسماعیلوند بر آنجا حکومت میکردند ،همیشه میان آنها اختالفات مذهبی وجود داشته است
(مرعشی.)41 :3147 ،
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بعد از آنکه این منطقه بخشی از داراالسالم شد ،طالبان علم فرصت یافتند در مراکز آموزشی به
تحصیل بپردازند .با توجه به نومسلمانی منطقه ،طبیعی بود که آنها براي تحصیل ،به شهرهاي
اطراف مانند قزوین ،دمشق ،بغداد ،اصفهان ،نیشابور و شیراز بروند( .نک :جدول زیر) .از آنجا که
در قرون سوم تا هفتم ،اکثر اهالی این شهرها و مدارس آنها سنیمذهب بودند ،میتوان احتمال
داد که این عالمان به مذاهب اهلسنت گرایش پیدا کرده بودند .براثر فعالیت این عالمان ،مذاهب
تسنن در منطقة بیه پس تحکیم یافت و نهادینه شد؛ چنانکه دو قرن بعد ،وقتی جاللالدین
نومسلمان ،از امامان اسماعیلی الموت ،از دختر یکی از امراي گیالن بیه پس خواستگاري کرد،
آنها با اجازة خلیفة عباسی ،الناصرالدیناهلل ،با این ازدواج موافقت کردند (رشیدالدین فضل اهلل3117 ،

.)33:
جدول شمارة  :3علماي گیالن و دیلمان
محل تحصیل

قرن (ق).

مذهب

علما
 .3ابراهیمبن محمد ابواسحاق اسفهدوست الدیلمی

قزوین

4

-

 .9عبداهللبن احمد الدیلمی

قزوین

4

-

 .1احمدبن محمدبن احمدبن اورت ابوالعباس الدیلمی

قزوین

4

-

 .4احمدبن المرزبانبن تقی الدیلمی

قزوین

4

-

 .3حاجیبن ابیصالح الدیلمی

قزوین

4

-

 .1ابراهیمبن ابیعبداهلل الدیلمی المبارکی

قزوین

4

-

 .7علیبن اسحاق الدیلمی

قزوین

4

-

 .8موسیبن محمد الدیلمی

قزوین

4

-

 .9محمدبن صالح الدیلمی

قزوین

3

-

 .39احمدبن علیبن ابیالفرج الدیلمی

قزوین

3

-

 .33الیاسبن ابیصالح الدیلمی

قزوین

3

-

 .39حاجیبن الحسینبن ابراهیم الدیلمی

قزوین

3

-

 .31خدادوستبن موسی الحسن الدیلمی

قزوین

3

شافعی
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 .34المظفربن ینمانبن ابیمنصور الدیلمی

قزوین

3

شافعی

 .33العباسبن محمدبن العباس

قزوین

3

-

 .31محمدبن ابیاالسواربن محمد ابوجعفر الفشتدي

قزوین

1

-

الطالقانی الدیلمی
 .37محمدبن علیبن مادا الدیلمی من فقهاء مادائیه

قزوین

1

-

 .38محمدبن نصربن احمدبن ابوحنیفةبن ابیالفرج الدیلمی

قزوین

1

حنفی

 .39اسفندیاربن شهرخواست الدیلمی

قزوین

1

-

 .99شیرزادبن میالد الدیلمی

قزوین

1

-

 .93محمودبن الیاسبن الحسن القاضی الدیلمی

قزوین

1

-

 .99محمدبن خرشید یزيبن بابا الدیلمی

قزوین

-

-

 .91محمدبن علیبن عبیداهلل الدیلمی

قزوین

-

-

 .94احمدبن علیبن عبداهللبن المرزبان االستاد ابوبکر

قزوین

4

-

الدیلمی
 .93شهرداربن شیرویه الدیلمی

قزوین

-

شافعی

 .91ابومنصور الدیلمی

قزوین

-

-

 .97حیدربن اسماعیل الدیلمی

قزوین

-

-

 .98الحسنبن علیبن احمد الدیلمی

قزوین

-

-

 .99الحسنبن کتاب الدیلمی

قزوین

-

-

 .19سلیمانبن مادابن بورجیبن ماد الدیلمی

قزوین

-

حنفی

 .13خرشیدبن مردهین الدیلمی

قزوین

-

حنبلی

 .19سیاکوکبن عبدالملک الدیلمی

قزوین

-

-

 .11سیاکوکبن وندي الدیلمی

قزوین

-

-

 .14سیاوش ابوالنجم الدیلمی

قزوین

-

-

 .13شیرویةبن شهرداربن شیرویةبن فنا خسرو الدیلمی

قزوین

3

شافعی

 .11ابراهیمبن علیبن محمدبن احمد الدیلمی

دمشق

1

-
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 .17ابوعلیبن داود

قزوین

-

-

 .18ابوالعالءبن بندار الدیلمی

قزوین

-

-

 .19عیسیبن ابیصالحبن اسحاق الدیلمی

قزوین

-

شافعی

 .49العباسبن عبدالواحدبن الیاس ابوالفضل الدیلمی

قزوین

7

-

 .43علیبن عبداهلل الدیلمی

قزوین

-

-

 .49شهرداربن شیرویةبن شهرداربن شیرویةبن فنا خسرو

بغداد

1

شافعی

الدیلمی
 .41اسحاقبن یوسف الجرجانی الدیلمانی

اصفهان

1

-

 .44الشیخ حسن الدیلمی (صوفی)

شیراز

-

-

 .43شهرداربن حسینبن عبداهلل الدیلمی (صوفی)

شیراز

7

-

 .41ابراهیمبن شیرویه (صوفی)

شیراز

-

-

 .47القاضی ابوالحسن علیبن بنداربن محمد الهوسمی

ري

-

شیعه

 .48ابوالحسن علیبن عبداهللبن علی الوکیل الهوسمی

ري

-

شیعة زیدي

 .49خسرو فیروزبن شاهاور

ري

-

شیعه

 .39ابویعلی ساالربن عبدالعزیز الدیلمی

ري

3

شیعة امامی

 .33سیفالدوله وهسودانبن دشمن زیاربن مردافکن

ري

-

شیعه

الدیلمی
 .39لنجربن منوچهربن کرشاسف الدیلمی

ري

1

شیعه

 .31کیکاوسبن دشمن زیاربن کیکاوس الدیلمی

ري

1

شیعه

 .34الناصربن الحسین عیسی الحسنی الطالبی الدیلمی

یمن

3

شیعة زیدي

اصفهان

3

حنفی

 .31الیاسبن ناصربن ابراهیم الدیلمی

بغداد

3

حنفی

 .37سلیمانبن عبداهلل الدیلمی

کوفه

-

-

 .38مهیاربن مرزویه الدیلمی

بغداد

3

شیعه

 .39سالربن عبدالعزیز الدیلمی

تبریز

3

شیعه

 .33محمدبن وهبان الدیلمی
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 .19محمدبن یحییبن مندةالولیدبن سندةبن بطة استندار

اصفهان

4

حنبلی

 .13عبداهلل اسحاقبن الدیلمی

اصفهان

4

-

 .19الحسنبن موسیبن بنداربن حرشاد ابومحمد الدیلمی

بغداد

4

-

 .11عمادالدین ابومقاتل مثاوربن فزکوه دیلمی

یزد

3

شافعی

 .14اسماعیلبن یوسف الدیلمی

بغداد

-

حنبلی

 .13عبدالواحدبن شنیفبن محمدبن عبدالواحد الدیلمی

بغداد

1

حنبلی

 .11علیبن اسماعیل الدیلمی

بغداد

1

-

 .17شرمزنبن شیرزیل الجیلی

قزوین

3

شافعی

 .18محمودبن احمدبن ابراهیمبن احمدبن عبداهلل

قزوین

1

-

 .19محمدبن احمدبن عبداهلل ،تعرف بابن خداداذ ابوعبداهلل

قزوین

1

-

الجیالنی
 .79عبدالعزیزبن احمد الفقیه

قزوین

1

-

 .73علیبن محمدبن علی الجیلی

قزوین

1

شافعی

 .79النعمانبن ابراهیم الجیلی

قزوین

3

شافعی

 .71مسعودبن شاهخسروبن خليفة الجیلی

قزوین

1

-

 .74محمدبن عبداهللبن عبدالجبار الجیلی

قزوین

-

-

 .73عبدالکافیبن عبدالصمدبن ابیبکر الجیلی

قزوین

-

-

 .71علیبن ابیالقاسم المودب

قزوین

-

شافعی

 .77کیابن اسحاق الجیلی

قزوین

-

-

 .78علیبن خواجککبن مسعود

بیهق

-

-

 .79نجمالدین موسیبن علی

دمشق

1

-

 .89المجد الجیلی

مراغه

1

شافعی

 .83سلیمانبن داودبن ابیالحفض ابوالربیع الجیلی

دمشق

-

-

 .89سعدبن ابیبکر الجیلی

نیشابور

3

-

 .81القاسمبن احمدبن علی الجیالنی

نیشابور

3

-
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 .84سلمانبن مظفر الجیلی

بغداد

3

شافعی

 .83عبدالملکبن ابینصربن عمر الجیلی (صوفی)

بغداد

1

-

 .81عبدالملکبن منصور الجیلی المعروف به شیذله

بغداد

3

-

 .87عبدالملکبن ابینصر الجیلی

بغداد

-

-

 .88عبدالسالمبن الفضل الجیلی

بصره

1

شافعی

 .89عبدالسالمبن عبدالوهاببن عبدالقادربن ابیصالح

بغداد

1

حنبلی

الجیلی
 .99عبدالوهاببن عبدالقادربن ابیصالح الجیلی

بغداد

1

حنبلی

 .93ابنابیصالح ابومحمد الجیلی (صوفی)

بغداد

3

حنبلی

 .99عبدالرزاقبن الشیخ عبدالقادربن ابیصالح الجیلی

بغداد

1

حنبلی

 .91احمدبن صالح الجیلی

بغداد

1

حنبلی

 .94محمدبن صالحبن شافعبن ابیحاتم ابیعبداهلل الجیلی

بغداد

1

-

 .93شافعبن صالح الجیلی

بغداد

3

شافعی

 .91محمدبن احمدبن صالحبن شافعبن حاتم الجیلی

بغداد

7

-

 .97شافعبن عبدالعزیز الجیلی

بغداد

-

شافعی

 .98منصوربن ابوالمعالی الجیلی

بغداد

-

شافعی

 .99ابوسلیمان داودبن ابراهیم الجیلی

بغداد

-

شافعی

 .399بکرانبن القاسمبن بکران المقري الجیلی اللیاهجی

قزوین

1

شافعی

 .393بايبن جعفربن باي

بغداد

3

شافعی

 .399جعفربن بابا الجیلی

بغداد

3

شافعی

 .391محمدبن احمدبن علیبن احمد الجیلی

قزوین

3

-

 .394محمدبن عبداهللبن ابراهیم البزاز الجیلی

بغداد

1

شافعی

طبرستان

-

-

بغداد

1

شافعی

(صوفی)

 .393کوشیاربن لبان الجیلی
 .391عبداهللبن محمدبن غالب ابومحمد الجیلی

فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا (س) 76 /

 .397شافعبن عبدالرشیدبن القاسم الجیلی

بغداد

1

شافعی

 .398جعفربن باي الجیلی

بغداد

3

شافعی

 .399ابوعبداهلل محمدبن عبدالکریمبن الجیلی

نیشابور

3

شافعی

 .339ابوعبداهلل احمدبن ابیحامدبن امیرک الجیلی

بغداد

1

شافعی

 .333کوشیاربن لیالیروز الجیلی

بغداد

3

شافعی

 .339محمدبن احمدبن امیرکا الجیلی

مرو

1

شافعی

 .331الحسنبن محمدبن الحسن الجیلی

بغداد

-

شافعی

 .334الحسنبن ابیطاهر الجیلی

بغداد

-

شافعی

 .333عبدالجلیلبن عبدالجباربن بیل الجیلی

بغداد

3

شافعی

 .331عبدالرحمنبن نعمان الجیلی

-

3

-

 .337ابوالعز ثابتبن منصور المبارک الجیلی

-

3

-

 .338داورشاهبن بندار الجیلی

بغداد

3

-

 .339ابوالحسن هبةاهللبن ابیالمحاسنبن ابیبکر الجیلی

بغداد

-

-

 .399داوربن بنداربن ابراهیم ابوالخیر الجیلی الرشتی

بغداد

1

شافعی

 .393المحسنبن اسماعیلبن ابراهیم الرشتی البزاز

قزوین

7

شافعی

 .399الحسنبن ابیالحسن الدیلمی المفسر

-

4

شیعه

 .391محمدبن الحسینبن الحسن الدیلمی

-

4

شیعه

بیهق

3

شیعه

-

1

شیعه

بغداد

1

شیعه

 .397شهردویربن یوسفبن ابیالحسنبن ابیقاسم الدیلمی

-

1

شیعه

 .398لیالیا گوشبن منوچهربن گرشاسف الدیلمی

-

1

شیعه

 .399العبدادبن جعفربن محمدبن علیبن خسرو الدیلمی

-

1

شیعه

 .319الحسنبن محمد الدیلمی

-

7

شیعه

 .313ابوالفضلبن شهردویربن یوسفبن ابیالحسن الدیلمی

-

7

شیعه

 .394محمدبن یحیی البیهقی الدیلمی
 .393الواثقباهللبن احمدبن الحسین الجیلی
 .391جعفربن محمدبن غلیبن خسرو الدیلمی
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 .319عینالزمان جمالالدین گیلکی (صوفی)

قزوین

7

شیعه

 .311عبدالقادربن ابیصالح بشتیري

بغداد

1

حنبلی

نتيجهگيري
قلمرو گیالن و دیلمان ،با داشتن موقعیت و ویژگی خاص جغرافیایی و همچنین تمرکز طوایف
گیل و دیلم در آن منطقه با داشتن نیروي جنگی کافی ،دژي تسخیرناپذیر شده بود که تا بیش از
سه قرن ،دربرابر لشکرکشیهاي غازیان مسلمان مقاومت کرد .این امر باعث شد ورود اسالم به این
منطقه ،برخالف دیگر نواحی شرقی ،از طرق دیگر صورت پذیرد .ویژگی دیگر منطقة گیالن و
دیلمان ،ارتباط نزدیک با والیات مجاور خود نظیر مازندران ،آذربایجان و قزوین و نیز رونق نسبی
تجارت در آن والیت در قرون نخستین بود که براساس آن ،میتوان تردد گستردة تجار مسلمان در
آن منطقه را احتمال داد؛ امري که به تأثیرگذاري عمیق فرهنگی بازرگانان مسلمان در آن ناحیه
انجامید .همچنین ،روابط سیاسی با حکمرانان مسلمان ازطریق مذاکرات ،صلح ،تردد سفیر بین
آنها و پناهنده شدن مخالفان حکمرانان مسلمان به آنجا ،به نشر عقاید و تعالیم اسالمی در منطقة
گیالن و دیلمان کمک کرد .شیعیان ،در رأس آنها سادات علوي ،نیز که تحتتعقیب بودند ،از
اواخر قرن اول هجري به این منطقه رفتند و چون مخالف خلفا بودند ،ازنظر دیلمیان ،تردد آنها
در قلمروشان منعی نداشت؛ بدینترتیب ،آنها که بهدنبال یافتن پیروانی براي خود بودند ،به تبلیغ
عقاید خود درمیان دیلمیان و گیلها پرداختند و در این زمینه توفیق بسیار یافتند .فعالیت مبلغان
مذهبی نیز بر گیلها تأثیر گذاشت و آنها را با اسالم آشنا ساخت .با توجه به زندگی ایلی ،اسالم
آوردنِ این طوایف به رئیس یا شیخ بستگی داشت؛ بنابراین با مسلمان شدن سیاهگیل و فرزندانش،
عمالً اسالم در گیالن بیه پس رواج یافت .در همین زمان یا اندکی بعد از آن ،ناصر کبیر نیز موفق
شد بزرگان گیالن بیه پیش و دیلمان را به خود جذب کند .تقارن این دو رویداد ،موجب اسالم
آوردنِ همزمان دیلمیان و گیلها شد .البته ،نهادینه شدن تعالیم اسالمی در این مناطق بیش از یک
قرنِ دیگر طول کشید که با مساعی فرزندان علویان ،عالمان و مبلغان مذهبی محقَق شد؛ چنانکه بعد
از گسترش اسالم در گیالن و دیلمان ،اهالی این مناطق براي تحصیل علم به والیات همجوار
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میرفتند و تحتتعلیم آنها قرار میگرفتند و گاهی ،علمایی از مناطق دیگر نیز به گیالن و دیلمان
میآمدند و مردم از آنها استقبال میکردند .مبلغانی که به این سرزمین میآمدند ،دانشمندانی
تحصیلکردة علوم دینی بودند که با مهارت تمام در مساجدي که امراي مسلمان بنا کرده بودند،
به گیالنیها و دیلمیها تدریس میکردند و در گرایشهاي مذهبی اهالی تأثیر بهسزایی گذاشتند.
مقایسة مذهب علماي این منطقه نشان میدهد که در قرون پنجم و ششم ،تعداد اهلسنت بهشدت
رو به فزونی گذاشته بود؛ چنانکه بیش از  89درصد عالمان این منطقه پیرو فِرَق مختلف تسنن
بودند و شیعیان فقط شامل  31درصد میشدند .این بررسی همچنین نشان میدهد که باوجود
گرایش اولیة گیلها به مذهب حنبلی ،بهتدریج تا قرن هفتم ،مذهب شافعی مذهبِ غالب در این
منطقه شد.
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