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پژوهشی در تاریخ گذاری و شناسایی مؤلف کتاب األظلة؛
ُ
اثری بازمانده از غالت کوفه در سدههای نخست
حمید باقری

1

چکیده

بسیاری از آثار باقی ماندۀ ُنصیریه از سدههای میانه حاوی نقل قولهای فراوانی از میرا

مفقود غالت کوفهاند که میتوان بهدانها بهه مثابه منهابعی واسهطه در بازیهابی محتهوای آن
میرا و به تبع شناخت بیواسط تعالیم غهالت تکیهه کهرد .کتهاب األظلهة یکهی از همهین
میرا غالیان است که فقراتی از آن به واسط چهار متن کهن ُنصیری در دسترس اسهت.

تعیین تاریخ حدودی تألیف ایهن منهابع واسهطه میتوانهد در تاریخ گهذاری کتهاب األظلهة و
ِ
حتههی شناسههایی مؤلههف آن راهگشهها باشههد .شههواهد متنههی مو،ههود مؤیههد تههألیف ایههن منههابع
ُنصیری در سدههای سوم و چهارم است که بدین ترتیب ،میتوان در تاریخ گذاری کتاب
األظلة زمانی پیش از سدۀ دوم و سوم را برآورد کهرد .در منهابع کتابشهناختی امامیهه از سهه

ههف کتهههاب األظل ههة یهههاد شهههده اسهههت :احمهههد بهههن محمهههد بهههن عیسهههی اشهههعری قمهههی،
مؤله ِ
عبدالرحمان بن کثیر هاشمی و دیگری ابو،عفر محمد بن سنان زاهری؛ مؤلفانی کهه دورۀ

حیات آنها با بازۀ زمانی حدودی تألیف کتاب مورد بحث همخوانی دارد .بنا بر اسهنادی
که در منابع ُنصیری در باره کتاب األظلهة در دست است ،احتمال تعل کتهاب بهه محمهد

بن سنان بیش از دیگران است.
ُ
کلیددواژه :کتههاب األظلههة ،کتههاب األشههبا و األظلهة ،أظلههه ،غههالت کوفههه ،نصههیریه ،سلسههلة

الترا

العلوی

ّ
یک .مقدمه
تصور عمومی بر آن است که میرا
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فکری غالت ،ز چند متن معهدود مسهتقل و آنچهه در ال

 .1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران (.)Bagheri.h@ut.ac.ir

مختلهف آنههها آمههده و آنچههه بههه دسههت محههدثان بههزر امههامی ماننههد کلینههی (م329ق) پههاالیش و

گهزینش شهده ،چیهزی بهاقی نمانهده اسهت .تاریخ گههذاری آنچهه از انهد آثهار اصهیل غهالت بههاقی
مانده به شدت دشوار است .نهایت چیزی که میتوان گفت آن که به نظر میرسد برخی از ایهن

آثار ،همچون أم الکتاب 2،کتاب الصراط 3،کتاب الهفت و األظلهة یها کتهاب الهفهت الشهریف 4و
ُ
کتاب اال ُسس 5از الیههای متنی متعدد _ که هر یک بهه تهاریخی مخهتص بهه خهود تعله دارنهد _
تألیف شدهاند.
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بههه الی کتههب ِفههرق ،ملههل و نحههل و برخههی کتههب تههاریخی در بههارۀ اندیشهههها و باورهههای گروههههای

در مجموعههای فهرستی و کتابشناختی شیعی نام شهماری از غالیهان دیهده میشهود کهه

کتابهای متعددی را تدوین کردهاند .بر این اساس ،تردیدی باقی نمیمانهد کهه غهالت آثهاری

بههیش از آنچههه اشههاره شههد ،داشههتهاند؛ امهها بیشههتر آنههها از میههان رفتههه اسههت 6.بهها ایههن همههه ،شههواهد
 .2متنی چند الیه که تاریخ بخهش اصهلی آن بهه احتمهال ،بهه اواخهر سهدۀ سهوم و اوایهل سهدۀ چههارم هجهری بهازمی گردد کهه
تر،م فارسی آن باقی مانده است .برای متن تر،م آن ،رpp. 1-132.,“UmmuÞl-kitāb” : .
برای پژوهشی متأخرتر در بارۀ این کتاب و اطال از مطالعات صورت گرفته در بارۀ کتاب ،ر: .
“The Legend of ÝAbdallāh ibn SabaÞ and the Date of Umm al-Kitāb”, pp. 1-30.
ً
 .3اثری منسوب به مفضل بن عمر ُ،عفی که ظاهرا در حدود اواخر سدۀ سوم و آغاز سدۀ چهارم هجری نوشته شده است.
این کتاب در کنار دیگر موضوعات ،به تفصیل به موضو مراتب هفت گان مؤمنهان و امکهان صهعود ایشهان و تقهرب بهه
خداوند پرداخته است .متن این کتاب به همت منصف بن عبدالجلیل (بنغازی :دار المدار اإلسالمی2005 ،م) و نیز
در سلسلة الترا العلوی :المجموعة ُ
المفضلیة (دیار عقل :دار أل،ل المعرفة2006 ،م ،ج ،6ص )166-95چا شده
است .در بارۀ انتساب این کتاب به مفضهل بهن عمهر ،ر« : .مفضهل بهن عمهر ،عفهی و کتهاب الصهراط منسهوب بهه او»،
ص.30 - 29
ً
 .4این کتاب دومین اثر منسوب به مفضل بن عمر ،عفی اسهت ،تهألیفی چنهد الیهه کهه تقریبها میهان سهدههای دوم و پهنجم
هجری در کوفه و شام نوشته شده است .این کتاب ،عالوه بر موضوعاتی که در کتاب الصراط و،ود دارد ،به بحث در
بارۀ اندیش «سهایهها» و «اروا » (أظلهة و أشهبا ) نیهز پرداختهه اسهت .ایهن اثهر بهرای نخسهتین بهار بهه وسهیل عهارف تهامر و
ایگناس خلیفه در سال 1960م ،در بیروت با عنهوان کتهاب الهفهت و األظلهة چها شهد .تهامر بهار دیگهر ،ایهن کتهاب را بها
اسههتفاده از نسههخههای مختلههف در سههال 1981م ،در بیههروت منتشههر کههرد .همههین چهها بههار دیگههر در سههال 2007م ،نشههر
یافت .این اثر با عنوان الهفت الشریف من فضا ل موالنا ،عفر الصادق  ،با تحقی دکتر مصطفی غالب (بیروت :دار
األندلس) چا گردید .در سال 2006م ،نیز در سلسهلة التهرا العلهوی :المجموعهة ُ
المفضهلیة (ج ،6ص)423 - 289
چا شد.
ً
 .5احتماال در زمان امام رضا  ،امامت 203 -183ق) نوشته شده است و موضوعاتی مانند تجلی خداوند بر روی زمین،
در،ات هفت گان مراتب معنوی مؤمنان و غیره را مطر کرده است .این کتاب برای نخستین بار توس ،عفر الکهنج
الدندشی در کتاب مدخل إلی المهذهب العلهوی النصهیری (ار بهد2000 ،م ،ص )156 - 73منتشهر شهد .بعهدها در سهال
2009م ،نیز الهدار البیضهاء آن را چها کهرد .مهتن کتهاب در سلسهلة التهرا العلهوی (2008م ،ج ،9ص )139 - 45نیهز در
دسترس است.
 . 6صفری فروشانی ،فهرستی از اسامی صد و بیست راوی متهم به غلو فراهم آو رده است .همچنان که خود او یادآور شهده
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متعدد حاکی از آن است که میرا فکری و آثار اعتقادی غالت در طول تاریخ از طری منابع و
آثار پیروان فرقههای مختلهف از ،ملهه ُنصهیریه بهه حیهات خهود ادامهه داده اسهت .در سهالهای

اخیههر بهها انتشههار مجموعه ده ،لههدی از عمههده منههابع ُنصههیری ز یههر عنههوان سلسههلة التههرا العلههوی
مسههیر ،دیههدی بههرای پههژوهش در بههارۀ آثههار و تعههالیم غههالت نخسههتین گشههوده شههده اسههت .ایههن

مجموع ههه در لبن ههان در س ههالهای  2010 - 2006م ههیالدی ب ههه وس ههیل اب ههو موس ههی و ش ههیخ موس ههی
ً
(احتمههاال دو اسههم مسههتعار) و مشههتمل بههر چنههدین اثههر پیشدانسههت ُنصههیری و غههالت همچههون
الهدایة الکبری خصیبی و آثار منسوب به مفضل بن ُعمر ُْ ،عفی و برخی آثار نو نشر یافته است.
بدین سان ،این مجموعه مشتمل بر متون ارزشمندی از میرا منتشرنشدۀ ُنصیری است.
آنچه این آثار را برای پژوهش در بهارۀ ،ر یهان غهالت اولیه شهیعی بها ارزش میسهازد ،ایهن کهه

بسیاری از این متون مملو از نقل قولهای فراوان از نگاشتههای اولی غالیان هسهتند کهه از ایهن

منظر به مثاب منهابع واسهطه در دسترسهی بهه متهون از دسهت رفته غهالت بهه شهمار میرونهد .ایهن

نقل قولها را میتوان به سه دسته تقسیم کرد :دست نخست ،شهامل صهفحاتی از آثهاری اسهت

که متن آنها در دسترس بوده و پیشتر نشر یافته بودند (مانند :کتاب الهفت و األظلة مفضل بهن
عمر ُ،عفی ،)7دست دوم مشهتمل بهر آثاریانهد کهه تنهها عنهاوین و نهام مؤلفانشهان دانسهته اسهت

(همچهون :کتهاب الصههراط اسهحاق بهن محمههد نخعهی کههوفی ،ملقهب بهه أحمههر) 8و بخهش سههوم،
ً
9
شامل آثاری است که تنها عناوین آنها دانسته است و نام مؤلفانشان کامال ناشناخته است.
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است ،تعل هم این افراد به ،ریانهای غهالی قطعهی و یقینهی نیسهت .بهرای ایهن فهرسهت ،ر : .غالیهان ،ص- 345
.359
 .7برای نمونه ،ر : .حقا أسرار الدین ،ص.161 ،156 -150 ،148 - 147 ،108 ،65 ،64 - 63 ،60 ،17
 .8بها و،هود آن کهه برخهی عال مهان مسهلمان ایهن کتهاب را بههه اسهحاق احمهر نخعهی نسهبت دادهانهد (بهرای نمونهه ر : .مههروج
الذهب ،ج ،2ص107؛ لسان المیزان ،ج ،1ص372؛ کتاب الفصل فی الملل ،ج ،4ص ،)186اما آرون فریدمن (ر: .
 )p.244 ,The Nusayrī-Alawīsآن را همان کتاب الصهراط منسهوب بهه مفضهل بهن عمهر ،عفهی دانسهته اسهت .گفتنهی
است که آنچه از نقل قولهای کتاب الصراط اسحاق در دست است (برای نمونه ،ر : .حقا أسرار الدین ،ص،23
 )135 ،40با مطالب کتهاب الصهراط منسهوب بهه مفضهل مشهابهتی نهدارد؛ عهالوه بهر آن کهه حرانهی در مهواردی بها تعهابیری
همچون «و قال إسحاق فی کتاب الصراط» به انتساب کتاب به اسحاق تصری دارد.
به گفت مسعودی و ابن حزم و ابن حجر عسقالنی (همانجاها) فیهاض بهن علهی بهن محمهد بهن فیهاض  -کهه خهود نیهز از
غالت بود  -کتاب القسطاس را در رد کتاب الصراط اسحاق احمر نگاشت.
 .9برای نمونه میتوان به کتاب معرفهة البهاری  -کهه حرانهی در حقها أسهرار الهدین دو نقهل قهول از آن آورده (ص- )54 ،29
اشاره کرد .در پژوهش مستقلی که در بارۀ پیوند ابن شعبه حرانی و نصیریه با تکیه بر آثار منسوب به وی ،به ویژه کتاب
حقا أسرار الدین در حال انجام دارم (در بارۀ انتساب این آثار به وی ،ر« : .پژوهشی در انتساب ،»...ص،)66-56
نزدیک به  24اثر را شناسایی کردهام که مؤلف نقل قول هایی فراوانهی را از آنهها بها تصهری بهه عناوینشهان در کتهاب خهود



تاریخ گههذاری ،تعیههین حههدودی تههاریخ تههألیف آن و شناسههایی مؤلههف احتمههالیاش مفیههد فایههده

باشد .چنان که در ادامه خواهیم گفت ،این اثر در فضای گروههای غالی کوفه در سدههای دوم
و سههوم هجههری نوشههته شههده اسههت ،از ایههن رو ،مطالع ه آن از چنههد منظههر دارای اهمیههت اسههت:
نخسههت ،آن کههه اثههری اصههیل از میههرا

غههالت کوفههه اسههت و گزارشههی دسههت اول از آموزههههای

غالیههان بههه دسههت میدهههد کههه تو،ههه بههه مطالههب آن ،در تکمیههل دانسههتههایمان در بههارۀ تعههالیم
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از ،ملههه آثههار دسههت اخیههر کتههاب األظلههة اسههت کههه تنههها عنههوان آن دانسههته اسههت .چنههدین
عبههارت از آن بههه طههور پراکنههده در چهههار اثههر مختلههف ُنصههیری بههاقی مانههده اسههت کههه میتوانههد در

غالت نخستین کارگشا است .دیگر ،آن که کتاب األظلة به لحاظ متنهی بهه دیگهر نگاشهتههای
غالت و بهطور خاص کتاب الکرسی مرتب است و میتواند در پرتهوافکنی بهر تهاریخ دیگهر متهون
غالت کمک شایانی نماید .در نهایت ،سرگذشت کتاب األظلة تصویری گذرا از میرا

غالت

را در مقیاس کوچکتر ارا ه می کند؛ به گونهای که مطالع آن میتوانهد آ گاهیههای ارزشهمندی
در انتقال و انتشار متهون غهالت در میهان غالیهان و ُنصهیریان در سهدههای سهوم و چههارم هجهری
ً
ارا ه و تصویری تا حدودی روشن از فرایند انتقال متون اصالتا کوفی به شام ترسیم نماید.

ّ
دو .نگاهی به مفهوم «اظله» و محتوای کتاب
در اشههارهای کوتههاه بههه محتههوای ایههن نقههل قولههها گفتنههی اسههت کههه قطعههات بر،ههای مانههده از

کتاب األظلة سه اندیش اصهلی را در بهردارد کهه بهه روشهنی رگهههای تعهالیم غالیانهه در آنهها قابهل
مشاهده است .عنوان کتاب به خوبی بر اهمیت این اندیشه نزد مؤلف و همفکران وی داللت

دارد .این عنوان یادآور کتاب منسوب به مفضل بن عمر ،عفی با عنوان کتاب الهفت و األظلهة
است کهه پهیشتهر بهدان اشهاره شهد .ایهن اهمیهت را ،افهزون بهر عنهوان کتهاب ،در بلنهدترین قطعه
باقی مانده از آن نیز میتوان مشاهده کرد.

10

در بههارۀ مفهههوم «اظلههه»  -کههه بههه نظههر، ،ایگههاه مهههمتههری نسههبت بههه دو اندیش ه دیگههر در نظههام

فک ههری مؤل ههف داش ههته  -گفتن ههی اس ههت ک ههه در برخ ههی روای ههات منق ههول از معص ههومان

ب ههرای

آورده است .از این رو ،این کتاب وی در کنار سایر آثار عالمان نصیریه منبع حهایز اهمیتهی در شهناخت ایهن آثهار  -کهه
بیشتر منتسب به راویان غالی هستند  -به شمار میرود .در واقع ،کتاب األظلة  -که موضو این مقاله است  -از ،مل
همین منابع ابن شعبة حرانی در حقا أسرار الدین و دیگر مؤلفان نصیری مذهب متقدم و معاصر وی بوده است.
 .10حقا أسرار الدین ،ص73 - 72؛ حاوی األسرار ،ص.209 - 208
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مو،ودات نورانی فرامادی کهه پهیش از ،ههان مهادی خله شهده بودنهد ،اسهتفاده شهده اسهت.

11

روایات در کاربست این مفهوم برای همه یا برخی انسانها متفاوتاند؛ چندان که در بعضهی از

ایههن روایههات چنههین گفتههه شههده کههه «ایههن سههایهها بههرای هم ه انسههانها» 12بههوده اسههت؛ هههر چنههد
بیشتر ،فق در خصوص آفرینش نوری مؤمنان 13و در برخی احادیث در کاربردی خهاصتر تنهها

برای خلقت نوری پیامبر و امامان به کار رفته است 14.در روایاتی نیز اکمهال نبهوت انبیهای الههی

در عالم اظله با عرض والیت پیامبر و اهل بیهت آن حضهرت

است 15.نکت ،الب تو،ه آن که در روایاتی منقول از معصومان

و اقهرار پیهامبران پیونهد خهورده
به زمان خلقت اظلهه _ کهه

از آن به «عالم اروا » نیز تعبیر میشود _ دو هزار سال پهیش از آفهرینش و دیگهر خصوصهیات آنهها
اشاره شده است.

16

سههید ،ههالل الههدین آشههتیانی مقصههود صههاحب فصههوص الحکههم از تعبیههر «سههر قههدر» را «عههال ِم
قدر ،متقرر در تعین ثانی و مرتبه و احدیت» دانسته که:
عالم ذر اول و عالم طینت نیز به آن اطالق شده است و در روایات ما معاشر شیعه

امامیه بارها اهل بیت

به ایهن عهالم اشهاره فرمهودهانهد و از آن بهه عهالم اظلهه نیهز

تعبیر شده است ...اصطال اظله از اهل بیت

است.

17

دومههین اندیشهههای کههه در نقههل قولهههای باقیمانههده از کتههاب األظلههة بازتههاب یافتههه ،تصههویری

اسههت کههه از پیههامبر

ارا ههه شههده اسههت .در یکههی از ایههن نقههل قولههها ،آن حضههرت در قالههب

«خال » و «مدبر» این عالم معرفی شده است که عهدهدار سعادت این ،هان و مردمان آن بوده

 .11برای نمونه ر : .بصا ر الهدر،ات ،ص106 - 103؛ الکهافی ،ج ،1ص ،10 ،442 ،7 ،441ج ،8ص400 ،6؛ کتهاب مهن
الیحضره الفقیه ،ج ،4ص5761 ،352؛ اإلعتقادات ،ص.48
 .12تفسههیر اإلمههام العسههکری ،ص217؛ تفسههیر العیاشههی ،ج ،2ص35 ،126؛ تفسههیر القمههی ،ج ،2ص391؛ تفسههیر فههرات
الک ه ههوفی ،ص ،181 ،146ص ،184 ،147ص665 ،509؛ المحاس ه ههن ،ج ،1ص16 ،135؛ بص ه هها ر ال ه ههدر،ات،
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ُ
ْ
ُ
ْ ُ ُ
ْ
هور ِه ْم ذ ِر یههت ُه ْم و
ص ،2 ،103ص .3 ،104از آنجها کههه ایههن روایههات در تفسههیر آیه «و ِإذ أخهذ ر بههک ِمههن بنههی آدم ِمههن ظهه ِ
ُ ُ
ُْ
ْ
أشهد ُه ْم علی أنف ِس ِه ْم أل ْس ُت ِبر ِبک ْم قالوا بلی( »...سوره اعراف ،آیه  )172بیان شده است ،لذا با ما،رای «عهد الست»
در ارتباط دانسته شده است.
 .13المحاسن ،ج ،1ص16 ،135؛ بصا ر الدر،ات ،ص« :40 - 39باب فی خل أبدان األ مة علیهم السالم و فهی خله
أرواحهم و شیعتهم» ،ص1 ،109؛ الکافی ،ج ،1ص1 ،389و ،2ص.9 ،438 - 437
 .14الکافی ،ج ،1ص.5 ،441
 .15بصا ر الدر،ات ،ص.7 ،93
 .16در این باره ،ر« : .انسان در عالم اظله و اروا » ،ص.32 - 10
« .17ختم والیت در اندیشه ابن عربی» ،ص.104

خداوند» بیان شده است .در نهایت ،سهومین اندیشههای کهه بایهد مطهر کهرد ،داسهتان آفهرینش

عقل است که در موارد بسیاری در احادیث اهل سنت و شهیع امهامی نیهز مؤ یهداتی بهرای بنیهان
این نظریه دیده میشود.

18

سه .کتاب األظلة و منابع فهرستی امامی
در منههابع کتابشههناختی امامیههه چنههدین اثههر بهها عنههوان کتههاب األظلههة بههه برخههی راو یههان و

شههاگردان ا مههه

نسههبت داده شههده اسههت .از ،مل ه ایشههان ،ابههو،عفر احمههد بههن محمههد بههن

پژوهشی در تاریخ گذاری و شناسایی مؤلف کتاب األظلة

است .در نقل قولی دیگر _ که تا حدودی بلندتر از قبلی است _ آن حضرت «نخسهتین مخلهوق

عیسی اشعری قمی اسهت .اشهعریون از خانهدانهای مشههور امامیانهد کهه بهه واسهط مهها،رت
سعد بهن مالهک بهن أحهوص از کوفهه بهه قهم در ایهن شههر سهاکن شهدند .احمهد بهن محمهد ،شهیخ
محدثان قم ،و،ه و فقیه ایشان معرفی شده است:

خ
القمیی ،و وجههم ،و فقهیهم ،غیر مدافع.
و أبو جعفر رمحه اهلل شیخ

وی در دوران حیات خویش ،سه تهن از امامهان یعنهی امهام رضها و امهام ،هواد و امهام ههادی _

ابوالحسن العسکری _

را مالقات کرد .نجاشی در شمار کتهب متعهدد وی ،از کتهاب األظلهة

نام برده است که دو طری به هم آثار وی داشهته اسهت :یکهی بهه واسهط «حسهین بهن عبیهداهلل

غضا ری و ابو عبداهلل بن شاذان > احمد بن محمد بن یحیی > ( )1سعد بن عبهداهلل اشهعری >
مؤلف» 19و دیگری «احمد بن علی بن نهو سهیرافی > ابوالحسهن بهن داود > محمهد بهن یعقهوب

کلینی > ( )2علی بن ابراهیم بن هاشم قمی و ( )3محمد بن یحیی العطار قمی و ( )4علی بن

 .18برای نمونه ،ر : .المحاسن ،ج ،1ص8 - 4 ،192؛ الکافی ،ج ،1ص26 ،26 ،1 ،10؛ مجمع الزوا د ،ج ،8ص28؛
المعجم الکبیر ،ج ،8ص283؛ شعب االیمان ،ج ،4ص.4633 ،154
پس از نگارش نهایی این مقاله و فراینهد ارز یهابی آن ،بهه مقالههای دسهت یهافتم کهه دوسهت محققهم ،نهاب آقهای موشهغ
آساطریان متن کتاب األظلة را بر اساس دو نسخ مو،ود در مؤسس مطالعات اسالمی (نسخ شمارۀ  ،140بر 139ب
ه 166الف و نسخ شمارۀ  ،511بر 18الف ه  38ب) به همراه مقدمهای منتشر کرد .مطالع دقی عبارات این متن در
تحلیل بهتهر و دقیه تر محتهوای کتهاب األظلهة الزم و ضهروری اسهت .او در ایهن مقدمهه ،در بهارۀ مؤلهف احتمهالی کتهاب
األظلة مطالبی را گفته است که در برخی موارد با آنچه در این نوشتار آمده ،مشتر است .از او کهه ایهن مقالهه و برخهی
نکات دیگر را یادآور شد ،سپاسگزاری می کنم .برای این مقاله ،ر: .

“An Early Shīʿi Cosmology: Kitāb al-ashbāḥ wa l-aẓilla and its Milieu”, Studia Islamica 110 (Brill
2015), pp.1-80.

« .19أخبرنا بکتبه الشیخ أبو عبد اهلل الحسین بن عبید اهلل وأبو عبد اهلل بن شهاذان قهاال :حهدثنا أحمهد بهن محمهد بهن یحیهی
قال :حدثنا سعد بن عبد اهلل عنه بها» (ر،ال النجاشی ،ص.)82
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موسی بن ،عفر و ( )5داود بن کورة و ( )6احمد بن ادریس اشعری قمهی > مؤلهف» 20.چنهان کهه

مشهود است ،مؤلف و راویان این کتاب به حوزۀ حدیثی قم تعل داشهتهاند کهه بهه نوبه خهود بهر

تألیف و انتشار این اثر در این حوزۀ حدیثی داللت دارد.

راوی دیگری که اثری با عنوان کتاب األظلة بهه او نسهبت داده شهده ،عبهدالرحمان بهن کثیهر

هاشمی است .او راوی ضعیفی معرفی شده که محدثان از روایات او چشم پوشی می کردند:
کان ضعیفا ،غمز أصحابنا علیه.

این تعبیر اخیر بر بیاعتبهاری روایهات او نهزد اصهحاب امامیهه داللهت دارد .نجاشهی بهه ایهن

مقدار بسنده نکرده و یادآور شده است که محدثان امامی وی را ،اعل حدیث میدانستند:
و قالوا :کان یضع احلدیث.

نجاشهی عهالوه بهر کتهاب فضهل سهورة إنهها أنزلنهاه 21و کتهاب صهل الحسهن

و کتهاب فههد ،

کتاب األظلة را نیز در زمرۀ تألیفات وی نام برده است .نجاشی خود اثر اخیر را کتابی «فاسهد» و

«مخههتل » دانسههته اسههت، .الههب تو،ههه آن کههه وی بههر خههالف دو کتههاب نخسههت ،ههیچ طریقههی
بههرای کتههاب فههد و کتههاب األظلههة ذکههر نکههرده اسههت 22.ابوغالههب ُز راری نیههز از ایههن کتههاب در
فهرست کتبی که به نوهاش ا،ازه داده ،نام برده اسهت 23.عبهدالرحمان بهن کثیهر در زمهرۀ راو یهان

کوفی بوده است.

فرد دیگری که اثری با عنوان کتاب األظلة به او نسبت داده شهده ،ابهو الحسهن علهی بهن ابهی
صال محمد ،ملقب به « ُب ُز ْرج» است .وی از راویان کوفی معرفی شده است که به شغل گنهدم

فروشهی (حنههاط) اشهتغال داشههته اسههت .نجاشهی در بههارۀ درسههتی مهذهب و اعتبههار حههدیث وی

نوعی تردید مطر کرده و در نهایت او را به ضعف نزدیکتر دانسته است:
و مل یکن بذا ک یف املذهب و احلدیث و إیل الضعف ما هو.

به گفت نجاشی ،ابوالقاسم ُحمید بن زیاد نینوایی (م310ق) ،فقیه و محد
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مشهور واقفی

 « .20و قال لی أبو العباس أحمد بن علی بن نو  :أخبرنا بها أبو الحسن بن داود ،عن محمد بن یعقوب ،عن علی بن إبراهیم
و محمد بن یحیی و علی بن موسی بن ،عفر و داود بن کورة و أحمد بن إدریس ،عن أحمد بن محمد بن عیسی بکتبه»
(همان ،ص.)83 – 82
ْ
ْْ
ْ
ُ
 .21در بارۀ این کتاب و سرگذشت احتمالی آن ،ر« : .حسن بن عباس بن حریش و کتاب ِإنا أنزلناه ِفهی لیلهة القهدرِ وی»،
ص.156 - 135
 .22ر،ال النجاشی ،ص.235-234
 .23رسالة ابی غالب الزراری ،ص.175

صال  ،از ،مله کتاب األظلة یاد کرده است.

نجاشی طریقی برای این آثار ذکر نکرده است .دلیل آن به روشنی دانسهته نیسهت .احتمهال

آن میرود که در منبع وی یعنی فهرست حمید بن زیاد طریقی به ایهن آثهار ذکهر نشهده اسهت؛ ههر

چند احتمال دیگری نیز و،ود دارد که عدم ذکر طری به آثار علی بن ابیصال از ،مله کتاب
األظلة به سبب تردیدی بوده است که نجاشی در بارۀ آنها داشته اسهت؛ بهدین معنها کهه آیها ایهن
کتابها تألیف خود وی بوده یا آن که او راوی آنها بوده است:
و لیس أعلم هذه الکتب له أو رواها عن الرجال.

پژوهشی در تاریخ گذاری و شناسایی مؤلف کتاب األظلة

قههرن سههوم و چهههارم هجههری ،در الفهرسههت خههود از سههما کتابهههای ابههو الحسههن علههی بههن ابههی

24

شوشتری معتقد اسهت کهه از مطالهب رسهالة ابهو غالهب ُ ز راری 25چنهین اسهتفاده میشهود کهه

کتههاب األظلههة و کتههاب فضههل إنهها أنزلنههاه هههر دو از عبههدالرحمان بههن کثیههر هاشههمی و کتههاب النههوادر

نوشههته محمههد بههن محسههن 26عطههار بههوده اسههت و انتسههاب تههألیف آنههها بههه علههی بههن ابیصههال
ناصواب است؛ چه آن که در واقع ،وی راوی این آثار بوده است.

27

بنهها بههر گههزارش ابههو عمههرو کشههی از محمههد بههن مسههعود عیاشههی ،علههی بههن حمههاد ا ْزدی از ،ملههه

راویان اثری با عنوان کتاب األظلة بوده است 28.محق کتاب ،در پاورقی 29اشاره دارد کهه علهی

بهن حمهاد ازدی همهان علهی بهن محمهد بهزرج اسهت .در صهورت درسهتی ایهن احتمهال ،میتهوان
گههزارش کشههی را نشههانهای بههر نظههر محمههد تقههی شوشههتری برشههمرد کههه معتقههد اسههت علههی بههن

ابیصال راوی کتاب األظلة بوده است ،نه مؤلف آن.

از دیگهر راو یهانی کهه کتههاب األظلهة در شهمار تألیفههات وی گهزارش شهده ،ابههو ،عفهر محمهد بههن

سنان زاهری (م220ق) است .به گزارش نجاشی ،نسب کامل وی «ابو ،عفر محمهد بهن حسهن

بن سنان» است .نظر به این که کفالت وی را پس مر پدرش در سنین کهودکی، ،هدش سهنان
 .24ر،ال النجاشی ،ص.257
 .25ر : .رسالة ابی غالب الزراری ،ص.75
 .26نام درست وی «حسن» است.
 .27قاموس الر،ال ،ج ،12ص.394
 .28إختیار معرفة الر،ال ،تحقی  :مصطفوی ،ص ،375ش( 703گفتنی است که در همه ،ای این نوشتار ،ز یک مورد
از ایههن چهها کتههاب إختیههار معرفههة الر،ههال اسههتفاده شههده اسههت)؛ نیههز ر : .خالصههة األقههوال ،ص .367در حههدیثی از
الکافی  ،علی بن حمهاد حهدیثی را در بهاره اظلهه از مفضهل بهن عمهر ،عفهی از امهام صهادق روایهت کهرده اسهت .ر: .
الکافی ،ج ،1ص.441
 .29إختیار معرفة الر،ال ،تحقی  :قیومی ،ص ،316ش ،703پانوشت.1
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بر عهده داشته است به نام «محمد بن سنان» شهرت یافته است .بهه گفته ابهو العبهاس احمهد
بههن محمههد بههن سههعید مشهههور بههه ابههن ُعقههده ،محمههد بههن سههنان از راو یههان امههام رضهها بههوده کههه
مجموعه مسا ل وی از آن حضرت معروف و مشهور بهوده اسهت .وی بهه شهدت تضهعیف شهده

است ،به گونهای که قابل اعتماد نبوده و به طور خاص به متفهردات او تهو،هی نمیشهود («و ههو
ً
ر،ل ضعیف ،دا ،ال یعول علیه و ال یلتفت إلی ما تفرد به») 30.بنا بر نقل قهول ابهو عمهر کشهی از
ُ
ابو الحسن علی بن محمد بن قتیبة نیشابوری ،ابو محمد فضل بن شاذان نقهل روایهات محمهد
بن سنان را از سوی شاگردان خویش روا نمیدانست («ال أحل لکم أن ترووا أحادیث محمد بهن
سنان») 31.افزون بر این ،کشهی سهخن صهفوان بهن یحیهی مبنهی بهر باورههای غالیانه محمهد بهن

سنان را گزارش کرده است 32.نجاشی در شهمار تألیفهات محمهد بهن سهنان ،از کتهاب األظلهة نیهز

یاد کرده است .طری وی به هم کتابهای ابن سنان به محمد بن حسین بن ابی الخطاب،
راوی ثق مشهور ،منتهی میشود.

33

بنا بر آنچه گذشت میتوان گفت که در منابع فهرستی امامیه با سهه مؤلهف مهوا،هیم کهه بهه

هههر یههک از آنههها تههألیف اثههری بهها عنههوان کتههاب األظلههة نسههبت داده شههده اسههت ایههن سههه مؤلههف

عبارتند از :ابو،عفر احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمهی ،عبهدالرحمان بهن کثیهر هاشهمی و

ابو ،عفهر محمهد بهن سهنان زاههری .بنها بهر گهزارش ابهو عمهرو کشهی از محمهد بهن مسهعود عیاشهی،

علی بن حماد ازدی از ،مله راویان اثری با عنوان کتاب األظلة بوده است 34.به روشنی دانسته
دانسته نیست که این اثر کدام یک از تألیفات پیش گفته است .هرچند این احتمهال نیهز دور از

ذهههن نیسههت کههه کتههاب األظلههةای کههه علههی بههن حمههاد راوی آن بههوده کتههابی ،ههز آثههار مههذکور بههوده
است.

چهار .کتاب األظلة و تاریخ گذاری منابع واسطه

امروزه مطالب کتاب األظلة در چهار متن مختلف ُنصیری (کتاب المثال و الصورة ،حاوی
األسرار ،حقا أسرار الدین و ُحجة العهارف) بهه دو شهکل در دسهترس اسهت .در شهکل نخسهت،
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 .30ر،ال النجاشی ،ص.328
 .31إختیار معرفة الر،ال ،ص ،507ش.979
 .32همان ،ص ،507ش.978
 « .33أخبرنا ،ماعة شیوخنا ،عن أبی غالب أحمد بن محمد ،عن عم أبیه علی بن سلیمان ،عن محمد بهن الحسهین بهن
أبی الخطاب ،عنه بها» (ر،ال النجاشی ،ص.)328
 .34إختیار معرفة الر،ال ،ص ،375ش703؛ نیز ر : .خالصة األقوال ،ص.366

قولهای دیگر از کتاب األظلة نه تنها بدون ذکر نام اثهر اسهت ،بلکهه ز یهر عنهوان کتهاب الکرسهی،
منبعی واسطه در نقل مطالب کتاب األظلة، 35،ای گرفته که به طهور پراکنهده در همه آن چههار

اثههر نقههل شههده اسههت .اصههالت و تههاریخ تههألیف ایههن چهههار اثههر میتوانههد بههه مثاب ه شههواهدی بههرای
تاریخ گذاری کتاب األظلة مورد تو،ه قرار گیرد.

قدیمیترین اثری که از کتاب األظلهة ،بهدون ذکهر نهام و بهه عنهوان بخشهی از کتهاب الکرسهی و
العلم و القدرة ،نقل قول کرده ،کتاب المثهال و الصهورة ،منسهوب بهه محمهد بهن ُنصهیر نمیهری (م

پژوهشی در تاریخ گذاری و شناسایی مؤلف کتاب األظلة

نقههل قولههها بهها یههادکرد نههام کتههاب اسههت کههه تنههها در دو مههتن از چهههار مههتن ایههن گونههه اسههت .نقههل

بعد از 254ق) 36است .طری مؤلف به این کتاب چنین است:

و أخبر ین أبوعبداهلل بن ممد بن یعقوب املیداین 37و مل ه
قیته و هو شیخ کبی ر یف املوص ل ،ع ن
مم د ب ن عب داهلل النیس ابوری ،ع ن أمح د ب ن العب ا  ،ع ن احل ر  ،ع ن إب راهمی ب ن عم ر
املکفوف ،عن إبراهمی ب ن یز ی د ،ع ن أیب جعف ر الب اقر و أیب عب داهلل الص اد  ،و ق د س ألواا
احللق ،فقاال :و هو کتاب هم مت م
عن الکریس و صفة خ
رجم بکتاب الکریس و العلم و القدرة و لق د
38
اختصرنا منه موضع احلاجة إلیه...

چنانچه مر،ع ضمیر «ی» در تعبیر «أخبرنهی» خهود او بهوده باشهد ،بهر ایهن نکتهه داللهت دارد

که محمد بن نصیر نمیری متن کتاب الکرسی را در اختیار داشته و سفری به موصهل نیهز داشهته

است .فریدمن کتاب الکرسی را با نوعی تردید به ابوعبداهلل محمهد بهن یعقهوب مهدا نی نسهبت

داده است.
ً
ُ
نقل قهول دیگهر ،تقریبها یهک سهده بعهدتر در رسهالهای منسهوب بهه مؤلهف نصهیری محمهد بهن
39

علی ِ،لی قابل مشاهده است .بنا بر برخی گزارشها ،محمد بن علهی ِ،لهی در سهال 357ق،

نقهل حههدیث کههرده 40،در سههال  370در بیهروت 41و سههالهای  42397و 399ق 43،در حلههب بههوده
 .35در این باره در ادامه توضیحات تفصیلی خواهد آمد.
 . 36این تاریخ را آرون فریدمن برای زمان وفات محمد بن نصیر ذکر کرده است .ر.
ً
 .37در متن چنین گزارش شده است ،اما ظاهرا «المدا نی» درست است .ر : .حقا أسرار الدین ،ص.80
 .38کتاب المثال و الصورة ،ص .229 - 227برای مشابه آن به نقل از «کتاب األظلة» ،ر : .حقها أسهرار الهدین ،ص،41
 ،45و تحریر کاملتر ص 71به بعد.
39. The Nuşayrī-‘Alawīs, Appendix 2, p. 278-279.
 .40الرسالة المرشدة ،ص .177متأسفانه در طری نقل هیچ اشارهای به مکان تحدیث نشده است.
 .41همان ،ص.203
 .42رسالة موضحة ،ص.184
 .43مجمع األخبار ،ص.158
pp. 6-7.,The Nuşayrī-‘Alawīs :
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اسههت؛ امهها برونههو پهها ولی ،بههدون اشههاره بههه منبههع خههود ،تههاریخ وفههات او را سههال 1007م (- 398

399ق) یهها 1009م (400 - 399ق) ذکههر کههرده اسههت 44.محمههد بههن علههی ِ،لههی در کتههاب حههاوی

األسههرار خههود سههه مههتن از کتههاب األظلههة نقههل کههرده اسههت؛ یکههی بههه طههور مسههتقل ز یههر عنههوان خههود
کتاب ،یعنی کتاب األظلة 45و دیگری درآمیخته بها کتهاب الکرسهی 46و دیگهری ،بهدون اشهاره بهه

منبهع خههود 47.در نقههل قههول اخیههر از یههونس بههن ظبیهان ،از امههام صههادق

بههر خههالف دو نقههل قههول

دیگر ،ههیچ ذکهری از عنهوان منبهع ،خهواه کتهاب األظلهة و خهواه کتهاب الکرسهی ،بهه میهان نیامهده
ً
است ،اما همین عبارت عینا در حقا أسرار الدین با تصری بر عنوان کتهاب األظلهة از آن نقهل
شده است.

48

پس از آن ،در حقا أسرار الدین ،منسوب به معاصر ،وانتر ِ،لی ،یعنی حسن بن علی بن

حسین بن شعبة حرانی عبارات متعددی از کتاب األظلة بهه دو صهورت ،مهواردی بها تصهری بهه
عنوان کتاب األظلة 49و مواردی به عنوان بخشی از کتاب الکرسی 50نقل شده است.

نقل قول اخیر از کتاب الکرسی در کتاب المثال و الصورة ،منسوب به محمد بن نصیر نیز با

سندی مشابه آمده است:

أخبر ین أبو عبداهلل ممد بن یعقوب املدائین و لقیته و هو ش یخ کبی ر یف املوص ل ،ع ن مم د
بن عبداهلل النیسابوری ،عن أمحد بن العبا بن احلر یش ،عن إب راهمی ب ن عم ر ،ع ن ی یی
املکف وف ،ع ن إب راهمی ب ن یز ی د ،ع ن أیب جعف ر و أیب عب داهلل و ق د س ألواا ع ن الک ریس و
صفة خ
احللق ،قال :و هو کتاب مترجم بکتاب الکریس و القلب و الق دد و الق درة 51إختص رنا
منه موضع احلاجة إلیه...

نظههر بههه اشههارۀ محمههد بههن نصههیر نمیههری (م254ق) بههه نههام اب هو عبههداهلل محمههد بههن یعقههوب

مدا نی ،نقل قول مستقیم ابن شعبة حرانهی از مهدا نی بعیهد مینمایهد .از ایهن رو ،ابهن شهعبه بهه

واسههط منبعههی واسههطه ،و شههاید خههود کتههاب المثههال و الصههورة نمیههری ،از مههدا نی روایههت کههرده
44. “La diffusion de la doctrine nusayrie", p. 22.
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 .45حاوی األسرار ،ص.209 - 207
 .46همان ،ص.184 - 181
 .47همان ،ص.203
 .48حقا أسرار الدین ،ص.45
 .49همان ،ص( 45 ،41دو مرتبه).173 ،168 ،71 ،
 .50همان ،ص .81 - 80مشابه همین مطلب به نقل از کتاب األظلة در حقا أسرار الدین (ص ،45 ،41و تحریر کاملتر،
ص 71به بعد) آمده است.
 .51عنوان کتاب در نقل محمد بن نصیر «کتاب الکرسی و العلم و القدرة» گزارش شده است.

در یکههی از نقههل قولهههای مو،ههود در حقهها أسههرار الههدین ،عنههوان اثههر «کتههاب األظلههة الکبیههر»

گههزارش شههده اسههت 52کههه نظههر بههه یادکردهههای دیگههر عنههوان کتههاب األظلههة در کتههاب حقهها أسههرار

الههدین 53،بههه احتمههال فههراوان ،واژۀ «الکبیههر» تعبیههر وصههفی بههرای کتههاب بههوده اسههت .ایههن وصههف

حاکی از آن است که کتاب األظلة تألیفی بزر بوده است .نکته ،الهب تو،هه دیگهر ،آن کهه در
شش نقل قول مطالب کتاب األظلة ،چهار مورد از یهونس بهن ظبیهان از امهام صهادق
مههورد از اسههد بههن اسههماعیل از امههام صههادق

 54،یهک

 55و یههک مههورد نیههز بههدون ذکههر نههام راوی ،بههه طههور

پژوهشی در تاریخ گذاری و شناسایی مؤلف کتاب األظلة

است.

مسههتقیم بهها یههادکرد عنههوان کتههاب («و فههی کتههاب األظلههة 56 )»...نقههل شههده اسههت .بنهها بههر ایههن ،در

کتاب حقا أسرار الدین ،با دو طری  ،به کتاب األظلة موا،هیم:
طری نخست:

و ّ
حدث صالح ب ن مح زة ،ع ن أب ان ب ن مص عب ،ع ن أس د ب ا امساعی ل ،ع ن أیب عب داهلل یف
57
کتاب األظلة.

و دیگری:

و ّ
احلسی بن عیل الیماین ّ
خ
البزاز ،ق ال :ح ّدثین مم د ب ن ع یل الص نعاین،
حدث أبو عبداهلل
ه ّ
الس لم،،
عن أیب عبداهلل ممد بن خالد البر یق ،عن ممد بن سنان ،ع ن ص الح ب ن یز ی د
58
عن یونس بن ظبیان بکتاب األظلة  ...سألت أبا عبداهلل...

ً
از اصههطالحات تحههدیث آغههاز ایههن دو طر یه کههامال هو یههدا اسههت کههه ابههن شههعبة حرانههی مههتن

کتاب األظلة را به صورت و،اده در اختیار داشته است؛ هر چند این احتمهال نیهز بعیهد بهه نظهر

نمیرسد که وی این مطالب را به واسط منبعی دیگر در اختیار داشته است.

افزون بر اینها ،در بارۀ نقل قولهای حرانی از کتاب األظلة شایان تو،ه است که یکی از آن

نقلها 59با نقل قول ِ،لی 60از منبعی با عنوان کتاب األشبا و األظلة مشابه است (شمارۀ  1در
 .52حقا أسرار الدین ،ص.41
 .53همان ،ص( 45دو مرتبه).173 ،168 ،71 ،
 .54همان ،ص.173 ،168 ،71 ،41
 .55همان ،ص.45
 .56همان ،ص.45
 .57همان ،ص.45
 .58همان ،ص.71
 .59همان ،ص.45

169

علوم حدیث ،سال بیستم ،شماره سوم

،دول پایین) .بنا بهر ایهن ،بهه احتمهال فهراوان ،میتهوان گفهت کهه ایهن دو اثهر در واقهع یهک کتهاب
بودهاند ،اما از سوی این دو مؤلف با دو عنوان متفاوت یاد شدهاند.

نکت قابهل تو،هه دیگهر ،آن کهه ِ،لهی در ،های دیگهری از منبهع اخیهر ،یعنهی کتهاب األشهبا و

األظلهة ،مطلبههی را نقههل کههرده اسهت 61کههه بهها نقههل قهول حرانههی 62از کتههاب األشههبا مشههابهت دارد

(شمارۀ  2در ،دول پایین) .از این رو ،شاید بتوان گفت که حرانی و ِ،لی از یک اثر با سه عنوان
مختلف یاد کردهاند :کتاب األظلة ،کتاب األشبا و عنوانی کاملتر و مشهتمل بهر دو نهام قبلهی،

یعنی کتاب األشبا و األظلة.

بر این اساس ،میتوان گفت که نقهل قهول حرانهی از کتهاب األشهبا و األظلهة نیهز از همهین اثهر

بهوده اسهت؛ 63امها آنچهه ایهن دو احتمهال را کمههی پیچیهده می کنهد ،آن کهه بهه تهازگی مهتن کتههاب
األشبا و األظلة ،بنا بر دو نسخ مو،ود از آن ،به همت یکی از پژوهشگران غربی به نام موشهغ

آساطریان تصحی و نشر یافته است 64که برخی نقل قولهای پیش گفته از کتاب األظلة در آن

دیههده نمیش ههود .در ب ههارۀ م ههوارد مشههتر نی ههز گفتن ههی اس ههت کههه گذش ههته از اختالف ههات ان ههد در
عبارات، ،مالتی در کتاب األشبا و األظلة مذکور و،ود دارد که به هیچ روی در نقل قولهای

،لی و حرانی مشاهده نمیشود .بها ایهن همهه ،انتسهاب مطالهب مشهابه بهه دو منبهع بها عنهاوین
متفاوت از سوی محمد بن علی ِ،لی و ابن شعبة حرانی موضو ،الب تو،هه و حهایز اهمیتهی

است.
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کتاب حاوی األسرار

( )1و فی کتاب األظلة أحد أرکانه العلم
و الثانی القدرة و الثالث الرحمة و
الرابع المشیئة ،فأسکن فی األرکان
األروا األربعة ،فرو القدس العلم
طرفه و رو األمر القدرة طرفه و رو
ذی المعارج الرحمة طرفه و رو األمر
المشیئة طرفه.

( )1و حد صال بن حمزة ،عن أبان
بن مصعب ،عن أسد بن إسماعیل،
عن أبی عبداهلل فی کتاب األظلة و
األشبا  ...و فیه روی أحمد بن أحمد،
عن محمد بن مفضل ،عن أبی حمزة
الثمالی ،عن أبی ،عفر قال :قال
رسول اهلل ...أحد أرکانه العلم و الثانی
القدرة و الثالث الرحمة و الرابع
المشیئة ،فأسکن فی األرکان األربعة

نسخۀ موجود از کتاب األشباح و

األظلة

این عبارت و،ود ندارد.

 .60حاوی األسرار ،ص.203
 .61همان ،ص.212 - 209
 .62حقا أسرار الدین ،ص.77 - 74
 .63همان ،ص .157مشابه این نقل قول در کتاب األشبا و األظلة (تصحی موشغ آساطریان) ،ص 26 - 25آمده است.
64. “An Early Shīī Cosmology”, pp. 1-80.
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أربع أروا  ،فرو القدس العلم طرفه و
رو األمر القدرة طرفه و رو ذی
65
المعارج الرحمة طرفه و رو األمر
66
المشیئة طرفه.
( )2و قال مؤلف کتاب األشبا  :ثم
خل اهلل بیده الحجاب األول سبع
حجب سمی کل حجاب منها آدم...
ثم إن اهلل أنشأهم علی الموالید
فتوالدوا و امتز،ت األبدان.

( )2و من کتاب األشبا و األظلة قال:
إن اهلل تعالی خل بیده الحجاب
األول و أظهره سبعة حجب یسمی کل
حجاب آدم ...ثم إن اهلل تعالی أنشأهم
علی الموالید فتوالدوا و تماز،وا فی
األبدان.

األظلة

( )2إن اهلل تعالی خل سبعة
حجب من بعد الحجاب األول
خلقها من حجب اآلدمیین
فسمی کل حجاب منها آدم...
ثم إن اهلل أنشأهم علی الموالید
فتوالدوا فامتز،ت األبدان التی
67
کانت من ُولد المؤمن.

پژوهشی در تاریخ گذاری و شناسایی مؤلف کتاب األظلة

کتاب حاوی األسرار

نسخۀ موجود از کتاب األشباح و

سرانجام ،در حجة العارف ،منسوب به علهی بهن حمهزة حرانهی ،یکهی دیگهر از وابسهتگان بنهو

شعبه 68،نقل قول از کتاب األظلة تنها به عنوان بخشی از کتاب الکرسهی صهورت گرفتهه اسهت.
گفتنی است که علهی بهن حمهزة حرانهی ایهن مطلهب را ،چنهان کهه خهود تصهری دارد ،بهه واسهط

حقا أسرار الدین نقل کرده است.

69

ارتباط میان این چهار متن  -که از کتاب األظلة نقل قول کردهاند  -امکان تاریخ گهذاری آن

را فراهم میسازد؛ اما پرسشی که در این،ا مطر است ،آن که آیها مؤلفهان و تهاریخ ادعهایی ایهن

چههار اثهر بههرای تاریخ گهذاری کتهاب األظلههة قابهل اعتمهاد اسههت؟ از ایهن رو ،انتسهاب ایههن آثهار بههه
ً
مؤلفان و تهاریخ احتمهالی تألیفشهان خهود محهل تأمهل و بررسهی اسهت؛ چهه آن کهه عمومها اثبهات
انتسههاب متههون متقههدم غههالت و ُنصههیریه بههه مؤلفههان ادعههایی امههری دشههوار اسههت .ایههن دشههواری

زمههانی پیچیههدهتر میشههود کههه در نظههر داشههته باشههیم محققههان مجموع ه سلسههلة التههرا العلههوی
هیچ گونه اطالعاتی برای تحقی و بررسی مؤلفان ادعایی ارا ه نکردهاند.

چنههان کههه گفتههیم ،قههدیمیترین ایههن چهههار مههتن  -کههه بههه کتههاب األظلههة اشههاره کههرده  -کتههاب

المثال و الصورة منسوب به محمد بن نصیر است .انتساب کتاب المثال و الصورة به وی قابل

 .65در متن «الرحة» آمده است.
 .66عبارت اخیر در متن حاوی األسرار به این صورت آمده است« :و رو المشیئة األمر طرفه».
67. “An Early Shīʿi Cosmology”, PP. 26-49.
 . 68به گفت فریدمن ،وی برادرزادۀ ابومحمد حسن بن علی بن شعبة بوده است .رp. 46.,The NuṣayrÐ-ÝalawÐs : .
 .69حجة العارف ،ص.273
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اعتماد است؛ چرا که در دو کتاب حاوی األسرار 70و حقا أسرار الدین 71هم از مؤلف و هم از اثر
نام بهرده و مطهالبی نقهل شهده اسهت .در ایهن اث ِهر منسهوب بهه محمهد بهن نصهیر ،مطلبهی از کتهاب

التنبیه اسحاق بن محمد نخعی أحمر (م285ق) یکی از غالیان مشهور سدۀ سوم هجری نقل

شده است 72.این اشاره به نام اسحاق نخعی در کنار اشاره به نام ابن نصیر در دو کتاب حاوی

األسرار و حقا أسهرار الهدین بهه روشهنی از تهاریخ تهدوین آن در سهدۀ سهوم هجهری حکایهت دارد،

درست همان زمانی که مؤلف ادعایی در آن میزیسته است.

از دو مهتن کتهاب حهاوی األسهرار و حقها أسهرار الهدین -کهه بهه کتهاب المثهال و الصهورة اشهاره

کردهاند  -هیچ کدام به یکدیگر اشارهای ندارند .از این رو ،تعیین این که کدامیهک زودتهر نوشهته

شده ،ناممکن است؛ اما بنا بر شهواهد و اطالعهات مو،هود تردیهدی بهاقی نمیمانهد کهه ههر دو اثهر
پیش از سدۀ چهارم هجری نوشته نشدهاند؛ چه آن که هر دو کتهاب بهه نهام حسهین بهن ح ْمهدان
73
خصیبی (م358ق) ،رهبر مشهور ُنصیری ،اشاره دارند.

افهزون بهر ایهن ،نقهل حهدیثی غیهر ُمسهند در حقها أسهرار الهدین از الکهافی محمهد بهن یعقههوب

کلینهی (م329ق) 74نشههان از آن دارد کههه مؤلههف آن در سههدۀ چهههارم هجههری یهها پههس از آن زنههدگی
می کهرده اسهت .علهی بهن حمهزة حرانهی در کتهاب خهود ُحجهة العهارف ،حقها أسهرار الهدین را بههه

حسن بن شعبة حرانی نسبت داده است 75.این انتساب ،با و،ود عدم اشاره به عنوان حقها
ً
أس ههرار ال ههدین در من ههابع ام ههامی ،ت ههألیف کت ههاب ب ههه دس ههت حس ههن ب ههن ش ههعبة را ک ههامال محتم ههل
ُ
میسازد 76.در کتاب االصیفر اثر ابو عبداهلل محمد بن شهعبة حرانهی ،از بسهتگان نسهبی ،هوانتهر
حسن بن شعبة ،نیز نامی از کتاب حقا أسرار الدین دیده میشود.

77

از سوی دیگر ،تعابیری همچون «شرف اهلل مقامه»« ،رضی اهلل عنه»« ،قدسه اهلل» و «نضر اهلل
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 .70حاوی األسرار ،ص.214 ،200 ،194 ،165
 .71حقا أسرار الدین ،ص.157 ،98 ،95 ،77 ،42 ،23
 .72کتاب المثال ،ص.211
 .73حرانی در مواردی بر مالقات با خصیبی تصری دارد (حقا أسرار الدین ،ص .)151 ،114برای موارد دیگر از نقهل قهول
مستقیم از خصیبی ،ر : .همان ،ص101 ،90 ،82 ،71؛ حاوی األسرار ،ص.184 ،167
 .74حقا أسرار الهدین ،ص .131بهرای ایهن حهدیث در الکهافی ،ر : .ج ،1ص .16 ،149 - 148مهتن حهدیث در کتهاب
حقا أسرار الدین اندکی متفاوت از نسخ مو،ود الکافی نقل شده است.
 .75حجة العارف ،ص.282 ،276-274 ،273 ،272 ،269
 .76برای بحث تفصیلی در این باره ،ر« : .پژوهشی در انتساب چند اثر ،دید اإلنتشهار بهه ابهو محمهد حسهن بهن علهی بهن
شعبة حرانی» ،ص.74 - 55
 .77کتاب األصیفر ،ص.198

علی بن شعبة به کار برده  -حاکی از آن است که حسن بهن علهی بهن شهعبة پهیش از 408ق ،دار
فانی را ودا گفته بود .بدین ترتیب ،مؤلف کتاب حقا أسرار الدین در حهدود سهالهای 336

تا پیش از 408ق ،در قید حیهات بهوده اسهت .ایهن فاصهل زمهانی بها آنچهه از حسهن بهن علهی بهن
شههعبة در منههابع شههر حالی امههامی دانسههته و معاصههر شههیخ صههدوق (م381ق) معرفههی شههده

79

سازگار است.

شههاهدی میتوانههد رابط ه میههان ِ،لههی و حرانههی را روشههنتر سههازد .چنانچههه انتسههاب رسههالة

پژوهشی در تاریخ گذاری و شناسایی مؤلف کتاب األظلة

و،هه» - 78که علی بن حمزة در کتاب حجة العارف (تألیف پیش از 408ق) در بهارۀ حسهن بهن

موضحة حقا أسهرار الهدین بهه ابهن شهعبة حرانهی ،آن گونهه کهه محققهان سلسهلة التهرا العلهوی

مدعیان ههد 80،درس ههت باش ههد ،حران ههی نس ههخهای از الرس ههالة الراستباش ههیة حس ههین ب ههن حم ههدان

خصیبی را به ا،ازۀ شیخ ثقه ابوالحسین محمد بن علی ِ،لی در اختیار داشته است:

احل یل
جاء یف هذا املوضع یف نسخة األصل بإجازة الشیخ الثق ة أیب احلس خی مم د ب ن ع یل ج
81
ّقد اهلل روحه.

این عبارت از ،اللهت رتبه ِ،لهی بهر حرانهی دارد؛ ههر چنهد ههر دو معاصهر و شهاگرد خصهیبی

بودهاند.

سرانجام ،آخرین این چهار اثر  -که از کتاب األظلة نقل قول کردهاند  -کتاب حجهة العهارف

علی بن حمزة حرانی است .تنها نشان مو،ود در این مهتن بهرای تاریخ گهذاری و انتسهاب آن بهه

علهی بههن حمهزة ذکههر عنههوان کتهاب حسههن بهن شههعبة حرانههی اسهت کههه تعیین کننهدۀ «حههد زمههانی
اولیه» 82آن است .در صورت اعتماد به محققان کتاب حجة العهارف ،میتهوان ایهن کتهاب را بها

قطعیهت بیشههتری نسههبت بههه سهه مههتن دیگههر بههه مؤلهف آن نسههبت داد و تاریخ گههذاری کههرد .مههتن

کتاب با مقدمهای کوتاه آغاز شده است 83.با بیان این نکته که این اثر به وسیل علی بن حمزة

 .78برای این تعابیر به ترتیب ،ر : .حجة العارف ،ص.282 ،273 ،272 ،269
 .79أمههل اآلم ههل ،ج ،2ص74؛ بحههار االن ههوار ،ج ،1ص29 ،10؛ الطر یه ه  ،ص126؛ ر یههاض العلم ههاء ،ج ،1ص244؛ روض ههات
الجنهههات ،ج ،2ص289؛ تأسهههیس الشهههیعة ،ص413؛ أعیهههان الشهههیعة ،ج ،5ص186-185؛ الذریعه ههة ،ج ،3ص400؛
طبقات أعالم الشیعة ،ج ،1ص.93
 .80رسالة موضحة ،مقدم محققان ،ص.181
 .81همان ،ص .182هر چند در ،ای دیگر (همان ،ص )114تصری دارد که متن کتاب الرسالة را بر خصیبی قرا ت کرده
است.
82. terminus post quem.

 . 83فریدمن معتقد است که این مقدم کوتاه به قلم خود علهی بهن حمهزة حرانهی اسهت؛ امها ایهن مطلهب بهه سهبب فقهدان
شواهد قطعی ،قابل دفا نیست .رThe Nusayrī-Alawīs, p. 46. : .
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بن علی بن شعبة حرانی در سهال 408ق ،تهألیف و بهه کتابخانه امیهر ابوالحسهن علهی بهن ،عفهر
پیشکش شده است.

84

هاب نقهل کننهده از
بنا بر آنچه گذشت ،روشهن اسهت کهه نهه تنهها انتسهاب همه ایهن چههار کت ِ

کتاب األظلة به مؤلفان ادعایی قابهل اعتمهاد اسهت ،بلکهه حتهی تاریخ گهذاری آنهها بها قطعیهت

بیشتری ممکن است .همچنین ،از نیم دوم سدۀ سوم تا نیم دوم قهرن چههارم هجهری قمهری

نقل قولهایی از کتاب األظلة در اختیار است.

پنج .تاریخ گذاری کتاب األظلة و شناسایی مؤلف احتمالی آن
چهار مورد از شهش عبهارت کتهاب األظلهة  -کهه در کتهاب حقها أسهرار الهدین 85و دو عبهارت

هم که در حاوی األسرار 86نقل شده است  -از یونس بن ظبیان ،از امهام صهادق

است .یونس بن ظبیان از شاگردان امام صادق

روایهت شهده

و از غهالت مشههور عصهر خهود بهوده اسهت

87

که در فهرست أسماء مصنفی الشیعة نجاشی به عنهوان راوی غیهر قابهل اعتمهادی کهه تألیفهاتش

مملههو از «تخلههی » اسههت ،معرفههی شههده اسههت؛ 88در حالی کههه طوسههی تنههها بههه اثههری از او تحههت

عنوان «کتاب» اشهاره دارد 89.نجاشهی ههیچ یهک از تألیفهات وی را نهام نمیبهرد .او چنهان کهه در
ابتدای مقاله گذشت ،چهار شخص دیگر را در مواضع مختلف نام برده است که کتابههایی

با عنوان کتاب األظلة نوشته بودند .بر این اساس ،دو احتمال در این،ها ر مینمایهد :یکهی آن
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 .84حجة العارف ،مقدم محق  ،ص .239در بارۀ امیر ابوالحسن علی بن ،عفر گفتنی اسهت کهه چنهین بهه نظهر میرسهد
وی همان ابوالحسن علی بن ،عفر بن فال از امهرای دولهت فاطمیهان مصهر بهوده اسهت .بهه گفته ابهن صهیرفی مصهری،
ابوالحسن علی در سال 406ق ،به رهبری سپاه فاطمیان به شام رفت و سه سال بعد ،در 409ق ،دار فانی را ودا گفت
(اإلشارة ،ص31- 30؛ نیز ر : .إنباء األمراء ،ص.)75 – 74
 .85حقا أسرار الدین ،ص.173 ،168 ،71 ،41
 .86حاوی األسهرار ،ص .207 ،203در عبهارت منقهول از یهونس بهن ظبیهان از امهام صهادق در صهفح  203حقها أسهرار
ً
الدین ،بر خالف نقل قول مو،ود در صفح  ،207هیچ ذکری از عنوان کتاب األظلة نیامده است ،اما این عبارت عینا
در ،ای دیگری از حقا أسرار الدین (ص )45با تصری بر عنوان کتاب األظلة از آن نقل شده است.
 .87ر : .إختیار معرفة الر،ال ،ص.365 - 363
 .88ر،ال النجاشی ،ص .429وصف کتاب به «تخلی » میتواند بر این داللت داشته باشد که کتاب بهر پایهه عقایهد غلهو
آمیز و یا احادیث بی پایه در این نو باورهای غالیانه و مفوضی شکل گرفته است .ابوالههدی کلباسهی (سهماء المقهال،
ج ،2ص )289 - 285چهار معنا و مصداق برای تخلی برشمرده است .1 :خل میان اعتقادات صحی و اعتقادات
فاسد .2 ،خل میان روایات ُمنکر و غیر آن .3 ،خل اسانید دو یا چند روایت با یکدیگر .4 ،خله مطهاب صهحی بها
غیرصحی .
 .89فهرست الطوسی ،ص.512

هستند ،یها آن کهه کتهاب األظلهة یکهی از همهان چههار کتهاب اسهت و یهونس فقه راوی واقعهی یها

،علی برخی عبارات آن از امام صادق
هر دو احتمال باال را رد کند.

اسهت .در عهین حهال ،احتمهال سهومی ههم میتوانهد

بنا بر احتمال نخست ،کتاب األظلة از ِآن یونس بهن ظبیهان ،راوی نخسهت مطالهب کتهاب

از امهام صههادق

 ،بههوده اسههت؛ هههر چنههد در منهابع فهرسههتی امامیههه هههیچ اشههارهای بههه و،ههود آن

نشده است .در واقع ،چنان که گفتیم ،نجاشی نامی از آثار وی نبهرده اسهت .تنهها نشهان واقعهی

پژوهشی در تاریخ گذاری و شناسایی مؤلف کتاب األظلة

که یونس در واقع مؤلف کتاب األظلة است و چهار کتاب دیگر با عنهاوین مشهابه متفهاوت از آن

 که یونس مؤلف کتاب األظلة بوده  -انتساب برخی قطعهات بهه او اسهت .چههرۀ وی ،آن گونههً
که در آثار امامی و ُنصیری ارا ه شده ،کامال مواف با آن چیزی است که از مؤلف کتاب األظلة به

نظر میرسد .در واقع ،یونس به خهاطر دیهدگاههای غلهوآمیز خهود مشههور بهود 90و بها دیگهر غهالت،
همچهون ُمفضههل بهن ُعمههر ُ،عفهی _ 91کههه یهونس بیشههترین روایهات خههود را از او نقهل کههرده _ پیونههد
نزدیکی داشت.
ُ
یونس همچنهین از سهوی غهالت مخمسهه ارزش و اعتبهار بهاالیی یافتهه بهود و از سهوی آنهها بهه

عن ههوان یک ههی از «ایت ههام» مفض ههل ،عف ههی 92،رتب هههای ب ههاال در مرات ههب معن ههوی غ ههالت 93،بهش ههمار
میرفت .متکلم شیعی فضل بن شاذان نیشابوری (م حهدود 260ق) یهونس را ،بهه همهراه چههار
شخصیت دیگر ،یعنی ابو الخطاب ،محمد بن ِسنان ،یزید بهن صها غ و ابهو ُسهمینة محمهد بهن

علی صیرفی« ،مشهورترین دروغگویان» خوانده است 94.در خصهوص دیهدگاه فضهل بهن شهاذان
از یک سو دانسته است که وی بهخاطر مجادالتش با مفوضه و دیگر گروههای غهالت و بهه و یهژه
علیه گروهی در نیشابور که توانایی فوق طبیعی را به پیامبر نسبت میدادند ُ(محمدیهه) مشههور
بوده است 95.او حتی اثری با عنوان کتاب الرد علی الغالیة المحمدیة نوشت 96.از سهوی دیگهر،

غالت بهه اصهطال مفوضهه (محمدیهه) اسهت کهه
کتاب األظلة مشتمل بر مؤلفههایی از تعالیم ِ
ً
پیههامبر را مههیسههتودند و بههه او نقههش شههبهخدایی میدادنههد .چنانچههه واقعهها یههونس مؤلههف کتههاب

 .90ر،ال النجاشی ،ص429؛ نیز إختیار معرفة الر،ال ،ص 305و .306
 .91کتاب الغیبة ،ص50 - 49؛ نیز ر : .إختیار معرفة الر،ال ،ص.356 - 354
 .92حقا أسرار الدین ،ص.145 ،59 - 58
 .93کتاب الصراط ،ص 74و 78؛ کتاب المقاالت و الفرق ،ص.57
 .94إختیار معرفة الر،ال ،ص.546
 .95همان ،ص543 - 542؛ نیز ر“The Imam's Knowledge and the Quran”, pp. 188-207. : .
 .96ر،ال النجاشی ،ص.295
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األظلة بوده باشد ،این امر میتواند تنفر فضل بن شاذان از او را تبیین نماید.

احتمال دوم در بارۀ کتاب األظلة این است که نوشته یکی از این سه مؤلف ،یعنی ابو،عفر

احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی ،عبدالرحمان بن کثیر هاشهمی و ابهو ،عفهر محمهد بهن

سههنان زاهههری بههوده باشههد کههه هههر سههه در سههدههای دوم و سههوم هجههری میزیسههتند، .ههوانترین
ایشان ،احمد بن محمد بن عیسی اشعری معاصهر امامهان ،هواد
امههام هههادی

(شههادت حهدود 220ق) و

(شهههادت 254ق) بههوده اسههت97.عبههدالرحمان بههن کثیههر هاشههمی (م189ق) از

موالیانی بود که گفته شده حهدیث ،عهل می کهرد؛ حهال آن کهه طبه گزارشههای مو،هود کتهاب

األظلة وی دارای«عقیدهای فاسد» است.
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سومین شخص محمد بن سنان ظاهری (م220ق) است که تا حدودی احتمال آن میرود

که کتاب وی همان کتهاب األظلهة مهورد نظهر تحقیه حاضهر بهوده باشهد .او نیهز از غالیهان مشههور
ً
کوفی بوده است کهه نهام وی بهه فراوانهی در اسهانید روایهات غهالت آمهده اسهت؛ اتفاقها نهام وی در

سههند نقههل از کتههاب األظلههة ،در نقلهههای مختلههف حسههن بههن شههعبة حرانههی نیههز آمههده اسههت.
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بیشک ،این امر نمیتواند اتفاقی بوده باشد .این خود میتواند قرینهای با اهمیهت در ایهن بهاره
باشهد کههه بخههشههای بههر ،ههای مانههده از کتهاب األظلههة در منههابع ُنصهیری فقراتههی از کتههاب األظلههة
ابو،عفر محمد بن سنان زاهری است.

شههاهد دیگههری کههه انتسههاب کتههاب بههه محمههد بههن سههنان را تقو یههت مینمایههد ،گههزارش شههیخ

مفید (م413ق) است که کتاب األشبا و األظلة را یکی از تألیفات غالت در موضو «أشبا »

برشمرده که غالیان خود آن را به محمد بن سنان نسبت میدادند 100.پیشتر ،بنها بهر شهواهدی

گفتههیم کههه ممکههن اسههت کتههاب األشههبا  ،کتههاب األظلههة و کتههاب األشههبا و األظلههة  -کههه منبههع
مؤلفان ُنصیری بوده ، -ملگی نام یک اثر بوده باشد.
البته میتوان میان این احتمال و احتمال نخست نیز نوعی پیوند برقرار کرد؛ بدین گونهه کهه

یههونس بههن ظبیههان مؤلههف واقعههی کتههاب األظلههة بههوده اسههت و دو نفههر آن را در دو سههنت مختلههف
امامی و ُنصیری روایت کردهاند .در میرا امامی ،نسخهای از کتاب به روایت محمد بن سنان
و،ود داشته است .شهاید آنچهه نجاشهی بهه محمهد بهن سهنان نسهبت داده ،همهین نسهخه بهوده
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 .97همان ،ص.80-79
 .98رسالة أبی غالب الزراری ،ص175؛ ر،ال النجاشی ،ص.225
 .99حقا أسرار الدین ،ص.71
 .100المسا ل السرویة ،ص.38

است و متن کتاب یونس با سندی منتهی به سلمی روایت میشده است.
ُ
در یههک داوری نهههایی در بههارۀ کتههاب األظلههة  -کههه عبههارات متعههددی از آن در آثههار نصههیری بههر

،ای مانده است  -میتهوان گفهت کهه مؤلهف آن ههر کسهی باشهد ،بنها بهر شهواهدی کهه گذشهت،

متن کتاب به اواخر سدۀ دوم و نیم نخست قرن سوم هجری قابل تاریخ گهذاری اسهت .از ایهن

رو ،اصالت تاریخی متن و تعل آن به ،ریانهای اولی غهالت کوفهه قابهل دفها اسهت .ایهن امهر

سهبب مهیشهود تها متنههی اصهیل از تعهالیم نخسهتین غالیهان عههراق در اختیهار داشهته باشهیم تها بهها

پژوهشی در تاریخ گذاری و شناسایی مؤلف کتاب األظلة

اسههت .نسههخهای دیگههر از آن بههه روایههت صههال بههن یز یههد ُسههلمی در میههرا

ُنصههیریه رواج داشههته

تحلیههل دقی ه محتههوای آن ،بههه تصههویری واقعیتههر از اندیشهههها و افکههار غههالت ایههن دوره دسههت

یابیم.

نتیجه
میرا

مکتوب غالت شیعه با و،ود مخالفتهای شدید ا مه

با آنها و پاالیش میرا

حدیثیشان به دست شاگردان بزر این مکتب توانست به دو صورت کلی به حیات خهود در

طول تاریخ ادامه دههد .گذشهته از نفهوذ برخهی از تعهالیم غهالت بهه متهون حهدیثی امامیهه _ کهه بهه

واسط این متون تا به امروز باقی مانده است _ میرا

فکری _ حدیثی ایشان بهه شهکل مسهتقل

مههتن مقالههه گذشههت ،نشههان از آن دارد کههه ایههن میههرا

غالیههان بههه واسههط ،ریانهههای پسههین

و در قالب نقل قولهایی در آثار میرا داران آنها بهر ،های مانهده اسهت .شهواهد متعهددی کهه در

غالیانه ،گاه به شکل کامل و گاه نقل قولهایی از آنها باقی مانده است.

نصیریه از ،مل این ،ریانهای غالیان سدههای اولیه است کهه در اواخهر قهرن سهوم و آغهاز

عصر غیبت صغرا در عراق شکل گرفت و در دوران حیات خود بهه شهام نقهل مکهان کهرد .بهدین
ترتیب ،حجم قابل تو،هی از میرا

مکتوب غالیان به واسط نصیریان از عراق به شام منتقل

و حف شد .کتاب األظلة یکی از این آثار غالیانه است کهه نقهل قولههایی از آن در چههار کتهاب
نصیری باقی مانده است :کتهاب المثهال و الصهورة ،حهاوی األسهرار ،حقها أسهرار الهدین و ُحجهة

العهارف .در میههان ایهن چهههار اثهر ،دو کتههاب حههاوی األسهرار محمههد بهن علههی ،لهی و حقهها أسههرار

الدین حسن بن شعبة حرانی بیشترین عبارات کتاب األظلة را در خود حف کردهاند .این نقهل

قولههها بههه دو شههکل آمههده اسههت :گههاه مسههتقیم و بههه نقههل از کتههاب األظلههة و گههاه از طر ی ه منبعههی

واسطه ،یعنی کتاب الکرسی.

بررسی دقی تر و مقایس میان این دو اثر حاکی از آن است که مؤلهف کتهاب الکرسهی بهی آن
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کههه اشههارهای بههه منبههع خههود نمایههد ،مطالههب کتههاب األظلههة را در خههود ،ههای داده اسههت .شههواهد
متنی مو،ود مؤید تألیف این منابع ُنصیری در سدههای سوم و چهارم اسهت کهه از رهگهذر آن،
میتوان گفت که کتاب األظلة به زمانی پیش از آن ،یعنی سدههای دوم و سوم تعل دارد.

مؤلف کتاب األظلة یاد شده است :احمد بن محمهد
در منابع کتابشناختی امامیه از سه
ِ

بهن عیسهی اشههعری قمهی ،عبهدالرحمان بههن کثیهر هاشهمی و دیگههری ابهو ،عفهر محمههد بهن سههنان
زاهری؛ مؤلفانی که دورۀ حیات آنها با بازۀ زمانی حدودی تألیف کتهاب مهورد بحهث همخهوانی

دارد .از میههان ایههن سههه مؤلههف ،محمههد بههن سههنان ظههاهری (م220ق) بیشههترین بخههت را دارد کههه
نویسههندۀ کتههاب األظلههة مههورد بحههث باشههد .نههام وی در سههند نقههل از کتههاب األظلههة در نقلهههای
مختلف حسن بن شعبة حرانی نیز آمده است .شاهد دیگری که انتساب کتاب به محمهد بهن

سهنان را تقو یهت مینمایههد ،گهزارش شههیخ مفیهد (م413ق) اسههت کهه کتههاب األشهبا و األظلههة را

یکی از تألیفات غالت در موضو «أشبا » برشمرده که غالیان آن را به محمد بن سنان نسبت
میدادند.

به هر حال ،مؤلف هر که باشد ،بنا بر شواهدی که گذشت ،میتهوان مهتن کتهاب را بهه اواخهر

سدۀ دوم و نیم نخست قرن سوم هجری تاریخ گذاری کرد .از ایهن رو ،اصهالت تهاریخی مهتن و

تعل آن به ،ریانهای اولی غالت کوفه قابل دفا خواهد بود.

کتابنامه
_ قرآن کریم ،تر،م محمد مهدی فوالدوند.

_ إختیار معرفة الر،ال ،محمد بن حسن طوسی ،تحقی ، :هواد قیهومی اصهفهانی ،قهم :مؤسسهة
النشر اإلسالمی1426 ،ق.

_ إختیار معرفة الر،ال ،محمد بن حسهن طوسهی ،تحقیه  :حسهن مصهطفوی ،مشههد :دانشهگاه
مشهد1348 ،ش.

_ اإلشههارة إلههی مههن نههال الههوزارة ،علههی بههن منجههب بههن سههلیمان ابههن صههیرفی ،تحقی ه  :عبههداهلل
مخلص ،مطبعة المعهد العلمی الفرنسی1923 ،م.

_ اإلعتقههادات فههی دیههن اإلمامیههة ،محمههد بههن علههی بههن بابویهر یههال مشهههور بههه شههیخ صههدوق،
تحقی  :عصام عبدالسید ،بیروت :دار المفید1414 ،ق1993/م.

_ أعیان الشیعة ،سید محسن امین ،تحقیه  :حسهن امهین ،بیهروت :دار التعهارف للمطبوعهات،
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بیتا.

بغداد :مکتبة األندلس ،بیتا.

_ إنباء األمراء بأنباء الوزراء ،امحمد بن علی بن طولون ،تحقی  :مهنها حمهد المهنها ،بیهروت :دار
البشا ر اإلسالمیة1418 ،ق.

_ بحار األنوار ،محمد باقر مجلسی ،بیروت :مؤسسة الوفاء ،دوم1403 ،ق1983/م.

_ بصا ر الدر،ات ،محمد بهن حسهن بهن فهرو صهفار ،تحقیه  :حهاج میهرزا حسهن کوچهه بهاغی،
تهران :منشورات األعلمی1404 ،ق1362/ش.
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_ أمل اآلمل فی علماء ،بل عامل ،محمد بن حسن حرعهاملی ،تحقیه  :سهید احمهد حسهینی،

_ تأسیس الشیعة لعلوم اإلسالم ،سید حسن صدر ،شرکة النشر والطباعة العراقیة ،بیتا.

_ تفسههیر العیاشههی ،محمههد بههن مسههعود عیاشههی ،تحقیه  :سههید هاشههم رسههولی محال تههی ،تهههران:
المکتبة العلمیة اإلسالمیة ،بیتا.

_ تفسیر القمی ،علهی بهن ابهراهیم قمهی ،تحقیه  :سهید طیهب موسهوی ،زایهری ،قهم :مؤسسهة دار
الکتب ،سوم1404 ،ق.

_ التفسیر المنسوب إلی اإلمام العسکری ،قم :مدرسة اإلمام المهدی1409 ،ق.

_ تفسیر فرات الکوفی ،فرات بهن ابهراهیم کهوفی ،تحقیه  :محمهد کهاظم ،تههران :مؤسسهة الطبهع و
النشرالتابعة لوزارة الثقافة1410 ،ق1990/م.

_ حاوی األسرار ،محمد بن علی ،لی ،چا

شده در سلسلة الترا العلهوی ،ج ،2تحقیه  :ابهو

موسی و شیخ موسی ،لبنان :دار أل،ل المعرفة2006 ،م.

_ حجة العارف فی إثبات الح علی المباین و المخالف ،علی بن حمزة حرانی ،چا

شده در

سلسلة الترا العلوی :مجموعهة الحهرانیین ،ج ،4تحقیه  :ابهو موسهی و شهیخ موسهی ،لبنهان:

دار أل،ل المعرفة2006 ،م.

_ حقا أسرار الدین ،حسن بن علی بهن شهعبة حرانهی ،چها

شهده در سلسهلة التهرا العلهوی:

مجموعههة الحههرانیین ،ج ،4تحقیهه  :ابههو موسههی و شههیخ موسههی ،لبنههان :دار أل،ههل المعرفههة،

2006م.

_ خالصة األقوال فی معرفهة الر،هال ،حسهن بهن یوسهف حلهی ،تحقیه ، :هواد قیهومی اصهفهانی،
قم :مؤسسة النشر اإلسالمی1417 ،ق.

_ الذریعة إلی تصانیف الشیعة ،آقا بزر تهرانی ،بیروت :دار األضواء1403 ،ق1983/م.

_ رسالة أبی غالب الزراری ،ابوغالب زراری ،تحقی  :محمد رضا حسینی ،اللی ،قم1990 :م.
_ الرسههالة المرشههدة ،ابوسههعید میمههون طبرانههی ،چهها

شههده در سلسههلة التههرا العلههوی ،ج،3
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تحقی  :ابو موسی و شیخ موسی ،لبنان :دار أل،ل المعرفة2006 ،م.

رسالة موضحة حقا األسرار ،حسن بن علی بن شعبة حرانی ،چا شده در سلسلة الترا
العلوی :مجموعهة الحهرانیین ،ج ،4تحقیه  :ابهو موسهی و شهیخ موسهی ،لبنهان :دار أل،هل المعرفهة،

2006م.
روضات الجنات فی أحوال العلماء و السادات ،محمد باقر خوانساری ،تههران :اسهماعیلیان،
1390ق.

_ ریاض العلماء و حیهاض الفضهالء ،عبهداهلل افنهدی اصهفهانی ،تحقیه  :سهید احمهد حسهینی،
قم :مطبعة الخیام1401 ،ق.

_ شعب االیمان ،احمد بن حسین بیهقی ،تحقیه  :محمهد سهعید بهن بسهیونی زغلهول ،بیهروت:
دار الکتب العلمیة1410 ،ق1990/م.

_ طبقات أعالم الشیعة ،آقا بزر تهرانی ،قم :مؤسسه اسماعیلیان ،بیتا.

_ الطری إلی اهلل ،حسین بن علی بن صادق بحرانی ،تقهدیم :مههدی السهماوی ،قهم :منشهورات
حرمین1404 ،ق.

_ غالیان:کاوشی در ،ریانها و برایندها ،نعمت اهلل صفری فروشانی ،مشهد :بنیاد پژوهشههای
اسالمی آستان قدس رضوی1378 ،ش.

_ فهرست أسماء مصنفی الشیعة (ر،ال النجاشی) ،احمد بن علی نجاشی ،قم :مؤسسة النشهر
اإلسالمی1416 ،ق.

_ فهرس ههت کت ههب الش ههیعة و أص ههولهم ،محم ههد ب ههن حس ههن طوس ههی ،تحقیه ه  :س ههید عب ههدالعزیز
طباطبایی ،قم :مکتبة المحق الطباطبایی1420 ،ق.

_ قاموس الر،ال ،محمد تقی تستری ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمی1419 ،ق.

_ الکافی ،محمد بن یعقوب کلینی ،تحقی  :علهی اکبهر غفهاری ،تههران :دار الکتهب اإلسهالمیة،
پنجم1363 ،ش

_ کتهاب األصهیفر ،ابهو عبههداهلل محمهد بهن شههعبة حرانهی ،چها

شههده در سلسهلة التهرا العلههوی:

مجموعههة الحههرانیین ،ج ،4تحقیهه  :ابههو موسههی و شههیخ موسههی ،لبنههان :دار أل،ههل المعرفههة،

2006م.

_ کت ههاب الص ههراط ،مفض ههل ب ههن عم ههر ،عف ههی (منس ههوب) ،تحقیه ه  :منص ههف ب ههن عب ههدالجلیل،
بنغازی2005 ،م.
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_ کتاب الغیبة ،محمد بن حسن طوسی ،تحقی  :عباد اهلل تهرانهی و شهیخ علهی احمهد ناصه ،

_ کتاب الفصل فی الملل و األهواء و النحل ،علی بن احمد بن حهزم ظهاهری ،بیهروت :دار صهاد،
1317ق.

_ کتههاب المثههال و الصههورة ،محمههد بههن نصههیر نمیههری (منسههوب) ،چهها

شههده در سلسههلة التههرا

العلوی ،ج ،1تحقی  :ابو موسی و شیخ موسی ،لبنان :دار أل،ل المعرفة2006 ،م.

_ کتههاب المقههاالت و الفههرق ،سههعد بههن عب ههداهلل قمههی ،تحقیهه  :محمههد ،ههواد مشههکور ،ته ههران:
1963م.

_ کتاب مجمع األخبار ،ابو صال دیلمی ،چا
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قم :مؤسسة المعارف اإلسالمیة1411 ،ق.

شده در سلسلة الترا العلهوی ،ج ،8تحقیه :

ابو موسی و شیخ موسی ،لبنان :دار أل،ل المعرفة2008 ،م.

_ کتاب من الیحضره الفقیه ،محمد بن علی بن بابویه قمی ،مشهور به شهیخ صهدوق ،تحقیه :
علی اکبر غفاری ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمی ،دوم ،بیتا.

_ لسهان المیهزان ،احمهد بهن علهی بههن حجهر عسهقالنی ،بیهروت :مؤسسهة األعلمهی للمطبوعههات،
دوم1390 ،ق1971/م.

_ مجم ههع الزوا ههد و منب ههع الفوا ههد ،عل ههی ب ههن أب ههی بک ههر هیثم ههی ،بی ههروت :دار الکت ههب العلمی ههة،
1408ق1988/م.

_ المحاسههن ،احمههد بههن محمههد بههن خالههد برقههی ،تصههحی  :محههد
اإلسالمیة1370 ،ق1330/ش.

ارمههوی ،تهههران :دار الکتههب

_ مهروج الههذهب و معههادن الجهوهر ،علههی بههن حسههین مسهعودی ،قههم :منشههورات دار الهجههرة ،دوم،
1404ق1984/م.

_ المسهها ل السههرویة ،محمههد بههن محمههد بههن نعمههان ،مشهههور بههه شههیخ مفیههد ،تحقی ه  :صهها ب
عبدالحمید ،بیروت :دار المفید ،چ دوم1414 ،ق1993/م.

_ المعجم الکبیر ،سلیمان بن احمد طبرانی ،تحقی  :حمدی عیدالحمید سهلفی ،بیهروت :دار
إحیاء الترا

العربی ،دوم ،بی تا.

_ «انسههان در عههالم اظلههه و اروا » ،محمههد بیابههانی اسههکویی ،مجله سههفینه ،تابسههتان 1386ش،
ش.15

_ «پژوهشی در انتساب چند اثر ،دید اإلنتشار به ابهو محمهد حسهن بهن علهی بهن شهعبة حرانهی،
محههد

شناختهشههدۀ شههیعی» ،حمیههد بههاقری ،مجل ه علههوم حههدیث ،دوره  ،19شههماره ،74
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.13 ش،ش1394  بهار و تابستان،حدیثپژوهی

 مهههر و، کیهههان اندیشههه،ههالل الههدین آشههتیانی،  سههید،»_ «خههتم والیههت در اندیشههه ابههن عر بههی
.26 ش،ش1368آبان

 کتهاب مههاه، محمهد کههاظم رحمتهی،»عفههی و کتهاب الصهراط منسههوب بهه او، _ «مفضهل بهن عمهر

 شماره سوم، سال بیستم،علوم حدیث

ْ
ْ
 مجل ه، حمیههد بههاقری،»_ «حسههن بههن عبههاس بههن حههریش و کتههاب ِإنهها ْأنزلنه ُهاه ِفههی لیله ِهة القهْهدرِ وی

.103 - 102 ش،1385  فروردین و اردیبهشت،دین
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