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 ؛شام به کوفه غالیان حدیثی میراث انتقال و یرّیهُنص
 سنان بن محمد به منسوب آثار موردی بررسی

 5/3/1395 ارسال: تاریخ
  20/1/1398 پذیرش: تاریخ

 1باقری حمید
 چکیده

یههان دسههت آن از زاهههری سههنان بههن محمههد  میههان وی اعتبههار کههه اسههت کههوفی روایههِت  ُپههر راو
 برخهی و داننهد می اعتمهاد قابل را وی گروهی ست؛ووگ گفت مورد فقیهان و شناسان رجال
 رجالیهان نهبد اش اعتباری بی در وی غالیانۀ تمایالت ظاهرا  . کنند می قلمداد نامعتبر را او

 روایههی میههراث در ههها گرایش و تمههایالت ایههن های رگههه هرچنههد. اسههت نبههوده تههبثیر بی امههامی
 و مانهده برجهای میهراث در اما نیست، مشهود چندان امامیه روایی جوامع در او از بازمانده
 وجهود هجهری پهنجم و چههارم های سهده در شهام غهالی ههای گروه میهان در وی بهه منسوب
 بها متهونی از نصهیری، مللفهان برخهی آثار در. است مشاهده قابل روشنی به غلوآمیب عناصر
 درسههتی صههورت در - کههه اسههت شههده نقههلههها  آن از مطههالبی و یههاد سههنان ابههن بههه انتسههاب
 میههراث پههاالیش در شههاهدی دیگههر، سههوی از و وی بههودن غههالی مؤیههد سههو یک از - انتسههاب
 بود. خواهد غلوآمیب عناصر از بزر  محدثان توسط امامیه حدیث
 . شام کوفه، ُنصیریه، حدیثی، میراث زاهری، سنان بن محمد غالیان، :ها کلیدواژه

 مقّدمه. 1
 جریههان از متفههاوت عقایههدی کههه اسههت انشههیعی میههان در کهههن گروهههی عنههوان شههیعه غالیههان
 موضههوعات در کههه باورهههایی گسههترۀ سههبب بههه خههود نوبههۀ بههه گههروه ایههن. داشههتند شههیعی متههداول
 مشهترک باورههای ترین محهوری. شهدند می تقسهیم شهعباتی بهه، بودنهد معتقهد هها بدان مختل 

 شههخاصا یها ائمهه نبهوت خهاص، اشخاصهی الوهیههت بهه اعتقهاد همچهون مسهائلیهها دربهاره  آن
                                                   

گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران ). 1  (Bagheri. h@ut. ac. irاستادیار 
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 و تشههبیه تناسهخ، حلهول، - غهالی ههای جریان همهان سیاسههی یها معنهوی رهبهران عمهدتا   - دیگهر
 است. بوده تفویض

، بهههرای بودنهههد آفهههرین نقش عقیهههدتی و فکهههری ههههای جریان دسهههت ایهههن در کهههه افهههرادی عمومههها  
ه و سازی نهادینه . شهدند می حهدیثی متهون دامهن بهه دست خود غلط باورهای دادن جلوه موج 

 جعههل بههه دسههت خههود اهههداف پیشههبرد بههرای احادیههث، برخههی معنههای تحریهه  بههر عههالوه اناینهه
 تها بهود یافته گسترش نیب حضور عصر همان در جعل و معنا تحری  جریان. زدند می نیب حدیث
فان صادی امام گفتۀ به که آنجا  نشهان خهود امهراز ایهن بهرای شهدیدی حهرص جهاعالن و محر 
 :  دادند می

 و کنم می نقل حدیثها  آن از یکی برای من. .. دارند ما بر بستن درو  در ولع مردم
 درههها  . آنکنههد می تبویههل آن اصههلی معنههای غیههر بههر را آن، نرفتههه بیههرون مههن نههبد از او

ونهد اسهت نیسهتند، بلکهه در خدا نبد که چیبی طالب ما، دوستی و حدیث طلب
 2اند. خویش طلبیپی دنیا

م نمونۀ  تحهت پیهروانش و سهعید بهن ُمغیر  خصوص در توان می را سازی حدیث جریان مسل 
ه نام  بههها  آن تروید و جعل شوم واقعیت این به حدیثی در صادی امام. کرد مشاهده ُمغیری 

  دارد: اشاره شیعی اصیل باورهای عنوان
 را احهادیثی پهدرم ههای کتاب در - کنهد لعنهت را او خداونهد کهه - سهعید بهن مغیر 
 . نبود پدرم از هرگب که کرد وارد

گردان حدیثی کتب گرفتن امانت با مغیر  ها  آن در را خود های برساخته صادی امام شا
 امههام سههخنان عنههوان بههه جامعههه در را مجعههوالت ایههن پیههروانش کمههک بهها سههپس. داد مههی جههای
  داد: می نشر باقر

 بهه خوانهدن، بهانهه بهه نوشهتند، می بهاقر  امهام اصهحاب کههرا  هایی کتاب مغیره
 بهه و کهرد می وارد هها کتهاب ایهن بهه زندقهه و کفهر در احادیثی او. برد می خویش خانه
 . گرداند می باز اصحاب به را ها کتاب آن و داد می نسبت پدرم

 در غالیانهههه باورههههای همهههۀ خاسهههتگاه آشهههکارتری، گیری موضهههع در و ادامهههه در حضهههرت آن
  است: کرده معرفی ها برساخته دست همین از را باقر امام سخنان یال البه

                                                   
 . 216، ش136-135، صإختیار معرفة الرجال. 2
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 آن وارد مغیهره کهه اسهت مطالبی هست، پدرم اصحاب های کتاب در غلو از آنچه
  3است. کرده ها کتاب

 شهناخته راویهان بهه راهها  آن خهود های برسهاخته دادن جلهوه معتبر برای غالیان ترتیب، بدین
 بنها 4ردنهد.ک می منتسهب جعفهی یزید بن جابر و جعفی عمر بن مفضل همچون، معتمد و شده
 اسههتفادۀ سهوا مهورد وی نهام کهه اسههت راویهان همهین جملهۀ از نیهب سههنان بهن محمهد نظهر، یهک بهر

 بهه غلهوآمیب احادیهث برخهی انتسهاب. اسهت گرفته قرار خود ساختگی احادیث انتشار در غالت
 میان در نیب مکتوب متون برخی بلکه نیست، شفاهی روایات در منحصر تنها سنان بن محمد
 متهون شناسهایی. اسهت شهده می دست به دست و داشته رواج سنان ابن به انتساب اب غالیان

 توانهد می نصهیریه نبد غالت ماندۀ برجای میراث الی هالب از سنان بن محمد به منسوب کتب و
 نوشههتار ایههن. باشههد او های دیههدگاه و باورههها از روشههن تصههویری و تحلیههل ارائههۀ در نخسههت گههامی
 ایشهان میهراث از اخیهر های سهال در آنچهه خصوصها  ، نصیریان موجود آثار مطالعۀ با تا کوشد می

 کههه اسههت بههدیهی. نمایههد بازشناسههی را سههنان بههن محمههد بههه منسههوب متههون ایههن، شههده منتشههر
 آثههار درسههتی در پههژوهش مسههتلبم سههنان بههن محمههد بههه منسههوب های دیههدگاه قطعههی انتسههاب
 لبد.ط می را دیگر مجالی خود نوبۀ به که اوست به منتسب

 شیعه حدیثی میراث پاالیش. 3
ب اثههرات و شههیعی هههای گههروه میههان در ُغههالت مختلهه  هههای جریههان وجههود  در ایشههان مخههر 
ش ع و امامان تصویر ساختن مشو   تهوان میهها  آن جملهۀ از. اسهت انکارناپهذیر امهری راستین تشی 

 و بیههت اهههل های شههورش و ههها قیام سههازی آلوده ایشههان، اصههحاب و ائمههه چهههرۀ تخریههب بههه
 اشههاره اتهامههات انههوا  کههردن وارد در شههیعه مخالفههان بههرای دسههتاویبی همچنههین و طرفدارانشههان

 5کرد.
                                                   

 . 407، ش228و ص 404، 403، ش226-225: همان، صر.ک؛ نیب 402، ش225، صإختیار معرفة الرجال. 3

 . (94-92)به وی ه ص 150-149، 94-90، 60، ص«شی پیرامون جابر بن یزید جعفیپژوه: »ر.کبرای این بحث . 4

شهاید بتهوان مواضهع برخهی بزرگهان . 365-309، صغالیهان: ر.کبرای بحثی تفصیلی درباره اثرات مخرب غهالت . 5
کهرد گردانش در عههدم ن. اههل سههنت همچهون ابوحنیفههه را از پیامههدهای نهامطلوب غلههو قلمههداد  قههل توصههیۀ او بههه شها

کهه ایهن جریهان انحرافهی تها چهه  (، نشهان27-26، صاومهالیخاطر وجهود غلهو ) حدیث مشهور غدیر بهه گهر آن اسهت 
داشته است یا به مثابۀ دلیلی مورد استناد  ترین روایات فضائل امیرالملمنین میبان آسیب حتی بر نقل صحیح

گرفته است  . قرار 
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 آلههوده را شههیعی اصههیل باورهههای پههاک دامههن کههه غالیانههه های اندیشههه سههوا آثههار همههین بههر بنهها
 تبیهین بهر افهزون معصهومان. برآمدنهدهها  آن بها مقابلهه نخسهت جبههۀ در امامان ساخت، می

ب آثههار غالیانههه، باورهههای رد   و صههحیح عقایههد  بهها و کردنههد می گوشههبد را غههالت های توطئههه مخههر 
 در شهان لعن بهر مبنهی ههایی گبارش کهه -هها  آن سران برابر در شدید گیری موضع و غالیان معرفی
 بهر عهالوه 7کردند. می فراوان سفارشها  آن با ارتباط هرگونه قطع به را خود یاران - 6است دست
 معیارهههایی؛ کردنههد می بیههان غالیههان های برسههاخته شههناخت بههرای نیههب را هههایی مالک ،ههها ایههن

 کهه آن برای امام 8است. بوده مردم اختیار در تر پیش که قطعی سنت و قرآن با موافقت همچون
 - بهود غالیهان سهاختههها  آن از بسهیاری کهه - را متعهارض احادیهث نقهد قهدرت بتواننهد شیعیان
 کردند. معین مالک عنوان به ار قرآن کنند، پیدا

 بههها نیهههب اصهههحاب تههها شهههد سهههبب غهههالت های برسهههاخته واقعیهههت بهههه امامهههان خهههاص توجهههه
ت اسی   مهتهم یها غهالی راویهان منقهوالت و، عام طور به، حدیثی میراث نقد و نقل به بیشتری حس 

ههت، خهاص طور بههه، غلهو بهه ههها  آن بهر امامههان کهه اصهیلی معیارهههای همهان بههاهها  . آنگماردنهد هم 
کیههد  بهها مقابلهههبههرای  ایشههان. برآمدنههد شههیعه حههدیثی میههراث پههاالیش درصههدد، بودنههد کههرده تب
 رد   در ههایی کتاب تهدوین بهه دسهت ها، آن های توطئه شناسایی و غالت نادرست های اندیشه

 بهههن یهههونس از کتهههاب الهههرد  علهههی الغهههال  همچهههونهههها  آن از برخهههی نهههام کهههه آثهههاری؛ زدنهههدهههها  آن
ال بن علی بن حسن اثر علی الغالیة الرد   عبدالرحمان،  کتهاب الهرد  علهی الغهال  و ی(224)م َفض 
  9است. دانسته اهوازی مهزیار بن علی ابوالحسن

 نیههب، متقههدم حههدیثی جوامههع تههدوین عصههر در ویهه ه بههه، شههیعه حههدیث تههاریخ پسههین ادوار در
 ایهن بهه غالیانه های آموزه و احادیث ورود از ممانعت و روایی اصیل میراث حفظبرای  ها تالش
 بهر روشهنی گهواه، شهد خواههد ارائهه غالیهان میراث از ادامه در که هایی نمونه. یافت تداوم میراث
 است. تاریخی واقعیت این

  ُنَصیرّیه دربارۀ. 3
 پدیهد معصهومان حضهور دورۀ اواخهر در کهه اسهت شهیعی غهالی های فرقهه از یکهی نصیریه

                                                   
گبارش. 6  . 407، ش228و ص 404، 403، 402، ش226-225، صالإختیار معرفة الرج: ر.کها  برای این 

 . 167-152، صغالیان: ر.کدر این باره . 7

 . 401، ش225-224، صإختیار معرفة الرجال: ر.کبرای نمونه . 8

 . 171-169، صغالیان: ر.کبرای فهرستی از این آثار . 9
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 در غهالی گهروه ایهن منابع، برخی بر بنا. دارند اختالف فرقه نای پیدایش تاریخ دربارۀ منابع. آمد
 بهه. گرفهت شهکل عسهکری حسهن امهام زمهان در، دیگر بعضی گفتۀ به و هادی امام زمان
هس کههه انهد متف  منهابع همههۀ حهال، ههر  بههه. اسهت نمیههری فههری ُنصهیر بههن محمهد فرقهه ایههن ملس 

 بهه منسوب) نمیریه به گاه و( نصیر به سبمنت) نصیریه به گاه آن از فرقه، این ملسس نام سبب
 همههین شههاید. اسههت بههوده عسههکریین اصههحاب از او 10اسههت. شههده یههاد منههابع در( نمیههری
 باشد. شده فرقه این پیدایش تاریخ در اختالف موجب مطلب

، غالیانههه های اندیشهه از دیگههر برخهی و تناسهخ همچههون، الحهادی عقایهدی نصههیر بهن محمهد
 ههای دوره در تنها نه که عقایدی؛ ساخت می مطرح خود باورهای عنوان هب را گری اباحی مانند
 حضهرت رازقیهت و خالقیهت و الوهیهت بهه اعتقهاد مانند باورهایی بلکه یافت، تداوم نیب بعدی
 امهور تهدبیر بهر علهی اصهحاب بهودن موکهل ،علی امیرالمومنین در خداوند ظهور ،علی
 حلهول بهه اعتقهاد ها، نصهیری دیگهر بهاور 11شهد. افهزودههها  آن به نصیر ابن پیروان سوی از نیب عاَلم

 برخهی و غهالت اعتقهادی ارکهان از یکهی کهه اسهت گفتنی باره این در. است ائمه در خداوند
 12است. بوده جسمانیات و مادیات در روحانی ذات ظهور به باور فالسفه، و متصوفه
 معرفهههی علهههی امههام لوهیهههتا باطهههل بههاور بهههه معتقهههد را نصههیریه فرقهههۀ نویسهههندگان، برخههی

 آن دربههارۀ غالیههان برخههی سههوی از بیههنش ایههن شههوربختانه کههه اسههت ایههن، واقعیههت 13کننههد. می
 آن در الههی ذات ظههور و تجلهی بهه عقیهدۀ بها اعتقهادی چنهین توجیه. است شده بیان حضرت
 ایهن. اسهت غالیهان اعتقهادی ارکهان از - شهد گفتهه کهه چنهان - کهه کنهد مهی پیدا مفهوم حضرت

                                                   
نصیریه را به شخصی به نام نصیر در البته برخی . 123-118، صالجماعات االسالمیه؛ 511، صرجال ابن داود. 10

که با عده منتسب می زمان امیرالمومنین علی کردند و امیرالمومنین نیب  کنند  ای در ح  آن حضرت اظهار غلو 
کرد و بهه انتشهار ایهن  آن کرد؛ اما نصیر از این حادثه فرار  ها را ارشاد به ح  نمود و چون نپذیرفتند، آن افراد را اعدام 

شههیخ علههی عزیههب ابههراهیم نویسههنده علههوی دربههاره منشههب . (498، ص 5، جاونسههاب: ر.کپرداخههت )عقیههده باطههل 
کتههاب  ای از شههیعه امامیههه هسههتند و آن علویههان فرقههه»علویههان ایههن چنههین آورده اسههت:  کههه نویسههنده  تههاریخ چنههان 

که نام نصیریه از نسبت مکانی . . . کند، نیست  تصور می العلویون که علویان پهس بلکه حقیقت این است  است 
کوه نصیریه است  . (52ص . . .،العلویون بین: ر.ک« )از ظلم عثمانی به آنجا پناهنده شدند، آمده است و آن 

الموسههوعة ؛ 521-520، صإختیههار معرفههة الرجههال؛ 101-100، صکتههاب المقههاالت و الفههری؛ 78، صفهری الشههیعة. 11
 . 315، صالمیسر 

 . 171-167، ص  العوامتبصر؛ 172، ص1، جالملل و النحل. 12

 . 420، صبناا المقالةالفاطمیة؛ 1180، ص3، جمعارج القبول. 13
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 14دارند. اعتقاد علی وجود در خدا از جبئی وقو  به رقهف
 محمهد، عسهکری حسن امام و هادی امام که است غلوآمیب باطل عقاید همین بر بنا
 افشها را واقعیهت ایهن و کهرده لعنهت قمهی بابهای بن محمد بن حسن همراه به را نمیری نصیر بن

 گههبارش بههر بنهها 15نماینههد. می ییسههودجو بیههت  اهههل مقههام و نههام از شههخص دو ایههن کههه کردنههد
 را حضهرت آن بابیهت و نیابهت ادعهای عصهر امهام امامهت دوران در نصهیر ابن طوسی، شیخ
 )م عمهری سهعید بهن عثمهان بهن محمهد ابهوجعفر وی، الحهاد و جههل شهدن آشهکار از پس. نمود
اب از خاص نایب دومین، ی(305 یا 304  یهباریب نیابت ادعای همین دلیل به وی از، اربعه نو 

 روح بهن حسهین ابوالقاسهم سهوم نایهب زمهان در را خهود نیابهت ادعای ظاهرا   نصیر ابن 16جست.
 از کهه تهوقیعی در غهالت از دیگهر شهماری و نصیر ابن که آن چه داد؛ ادامه نیب ی(326 )م نوبختی
سه ناحیۀ  بها امهام 17گرفهت. قهرار لعهن مهورد شد صادر نوبختی روح بن حسین دست به مقد 
 18کرد. افشار را ایشان از نیابت و امام با باطنی ارتباط بر مبنی غالت افترای و درو  یع،توق این

 بههه خههود معنههوی رهبههر یهها ملسههس مههر  از پههس کههه غههالی های فرقههه دیگههر همچههون، نصههیریه
 سهبب. شهدند منشعب شعبه چندین به نصیر بن محمد مر  از پس، شدند تقسیم هایی گروه
 عمهر اواخهر در گبارشی، بر بنا. دانست جانشینش معرفی در وی دخو سخن باید را انشعاب این

 درسهتی بهه. «احمهد گفهت: اسهتا تهو جانشهین کسهی چهه» کهه پرسهیدند وی از نصیر بن محمد
 را احمهد فرزنهدش ای عهده. کیسهت «احمهد» نهام بهه خهود جانشهین از وی مقصهود که نبود روشن

 بهن احمهد نیهب دیگهر برخهی و فهرات بن سیمو بن محمد بن احمد گروهی و دادند قرار او جانشین
 ملسههس مههر  از پههس نصههیریه ترتیههب، بههدین 19خواندنههد. وی جانشههین را بشههر بههن الحسههین ابههی
 شد. تقسیم شعبه سه به خود
 «بهاب» عنهوان بهه کهه بود جندب بن محمد نصیر، بن محمد جانشین ها گبارش برخی بر بنا
 محمههد بهن عبهداهلل محمهد أبهو نیههب وی از پهس. شهد فرقهه ایهن رئههیس کوتهاهی مهدت بهرای امامهان
 فرقهه ایهن ریاسهت دار عههده، واسط و کوفه میان در «جنبال» شهر از، ی(287 )م جنبالنی جنان

                                                   
 . 172، ص1، جالملل و النحل. 14

 . 520، صإختیار معرفة الرجال. 15

 . 398، صالغیبة. 16

 . 475، ص2، جاإلحتجاج. 17

 . 36، ص«ح  پژوهشی دقی  در اهل». 18

 . 399، صالغیبة. 19
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 فعهالیتش کهه داننهد می جنبالنیهه نام به نصیریه های شاخه از یکی گذار بنیان را وی برخی. شد
. شدند ملح  او جنبش به نیب تسن اهل از بسیاری شمار بلکه، نبود شیعیان حوزۀ به محدود
ههدان بهههن حسههین عبههداهلل ابهههو آنجهها درو  رفههت مصهههر بههه جنبالنههی  یههها 346 -260) َخصههیبی َحمد
 جنبالنهی. کهرد اجابهت فرقهه ایهن به پیوستن برای را جنبالنی پاسخ و کرد مالقات او با ی(358
 ریاسهت بهه خصهیبی جنبالنی، مر  از پس 20بازگشت. جنبال خود موطن به خصیبی همراه به

کم مسهههاعد نظهههر توانسهههت او. رسهههید فرقهههه ایهههن -333 )حکومهههت الدولهههه سهههی  حمهههدانی حههها
 در را حلهب وی. بهرد بههره خود تعالیم تبلیغ در او های کمک از و نماید جلب خود به را ی(356
 تحهت وی پیهروان امهروز بهه تها کهه 21حیهات خهود و تهروید تعهالیمش برگزیهد ادامهۀ برای زمان این

 و عههرای شههمال امههروزی، سههوریۀ در علویههه/علویان نههام بهها اخیههر هههای دوره در و هنصههیری عنههوان
 ابهو ههای تالش مرههون همهه از بهیش نصهیریه تعهالیم منهد نظام ارائهۀ 22دارنهد. وجهود ترکیه جنوب
 تها هسهت و بهوده فرقهه ایهن پیهروان سهتایش و تمجید مورد وی، رو این از. است خصیبی عبداهلل
 وصه  «بهزر  علهوی» عنهوان بها را او الطویل غالب محمدامین یری،نص معاصر ملل  که آنجا
 23نماید. می

 زنههههدانی مهههدتی او. بهههود حلههههب در وی جانشهههین خصهههیبی از پهههس جلههههی علهههی بهههن محمهههد
 بهر فاطمیهان تسهلط بها 24رفهت. دنیها از حلهب، در احتمهاال   ی،384 سهال از پهس و بود مسیحیان

رات و تبثیر و شام . آمهد وجهود بهه نصهیریه بهرای ههایی چالش یکهدیگر، بر نصیریه و اسماعیلیه تبث 
 میمهون امها کهرد، ههایی کمک تعالیمشهان تهروید و تقویهت در آنهان به شیعی فضای این چند هر
 هههاى جنگ دلیههل بههه را شهههر آن، ی423 سههال در( حلههب در جلههی جانشههین) طبرانههی قاسههم بههن

 مقصهد بهه منطقهه ایهن در مهذهبی ههای درگیری و شهام شهمال بهه بیهبانس دولهت حملهۀ و پیاپی
 از گیهری کنهاره و انزوا از ای دوره ها نصیری بعد، به زمان این از 25کرد. ترک الذقیه سواحل و جبال
 انجامید. طول به عثمانی دوران تا که کردند آغاز را اسالم جهان حوادث متن
 نصهیر بهن محمهد که ای غالیانه های اندیشه به شبیه خاص باورهای دلیل به بنا روی، هر به

                                                   
 . 117، ص«ان(پیدایش نصیریان )علوی». 20

 . 238، ص2، جکش  عن حقیقة الصوفیة. 21

 . 318، صالموسوعة المیسر . 22

 . 257، صالعلویون. 23

 . 260همان، ص. 24

 . 262همان، ص. 25
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 26شود. می یاد غالی های فرقه زمرۀ در نصیریه از داشتند، وی پیروان و

  عراق غالت حدیثی میراث و ُنصیریه. 4
 در غهالی فکهری جریهان یهک عنهوان بهه نصیریه که شد روشن، گذشت گذرا به آنچهبر اساا 

 و هجهری ومد سهدۀ در غهالی متعهدد یها گروه. داد ادامه خود حیات به شام در و شد زاده عرای
 مخالفههان بهها آزادانهههو  بودنهد عههرای شههیعی جمعیههت از جدانشهدنی جبئههی خههود پیههدایش آغهاز در

 علیههه مخالفههت تشههدید بهها و بعههدی سههدۀ طههول در امهها بودنههد، آمیختههه در امامههان نیههب و کالمههی
 شههام در جمعیتههی تشههکیل و عههرای تههرک بههه را ها نصههیری جملههه از، ایشههان از هههایی گههروه غالیههان،
 . کرد وادار
 جریهان سهوی از تنها نه که کردند تبلی  را آثاری غالت هجری سوم و دوم های سده طول در
 ایهن از 27شهد. وارد آن بهر نیب شدیدی نقدهای بلکه، نگرفت قرار اقبال مورد امامی شیعۀ رسمی
 شهیعۀ رسهمی کتهب مجموعهۀ بهه راهی، حدیث شکل در استثنا چند جب به، عموما   آثار این رو،

 . نیافت امامی
هها را بها خهود بهه شهام منتقهل  آن ،هکهرد حفهظ را میهراث ایهن از بسهیاری نصهیریان همه، این با
 اولیههۀ های نگاشههته از شههماری بی هههای قول نقل، رو ایههن از بردنههد، بهههرهههها  آن از فههراوان وکردنههد 
 راثمی انتقال. است مانده باقی ُنصیری مللفان هجری پنجم و چهارم های سده آثار در غالت
 کالبهدی در میهراث ایهن از بخشهی حفهظ سبب نصیریه پیروان وسیلۀ  به شام به غالت مکتوب

ی دلیهل بهه کهه میراثهی؛ اسهت شهده خودشهان اصهلی شهکل همهان بهه یها نهو  تشههکیالت بهودن سهر 
کمی از آن عموما  دانسته بود اط ها نصیری  ای مجموعهه انتشار با اخیر های سال در  که این تاال  

 گرفتههه قههرار اختیههار در تری عههام شههکل بههه «العلویههة التههراث سلسههلة» نههام تحههت نصههیریه میههراث از
 غالیههان میههراث بههه ها نصههیری وامههداری از نشههان خههوبی بههه مجموعههه ایههن دقیهه  بررسههی. اسههت
 حفهظ در مجموعهه ایهن پیهروان سهتایش درخهور تهالش کهه ایهن بهر افهزون؛ دارد کوفهه وی ه  به، عرای
 اصهیل منهابع عنوان بهه توانهد می که رو این از تمجید شایستۀ کند، می حکایت را غالیان میراث

 قهرار محققهان اسهتفاده مهورد نخستین های سده در عرای غالی جریان مطالعۀ برای اول دست و

                                                   
 . 172، ص1، جالملل و النحل. 26

گردان برجسهتۀ آن موضهع انتقهادی امامهان. 27 اعتبههاری میهراث مکتهوب غهالت نهبد عمهوم امامیههه  هها در بی و شها
 . 339-333، صغالیان: ر.کدر این باره . بسبایی داشته استنقش 
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 گیرد.
 شهد منتقل شام به ها ُنصیری واسطۀ به که را عرای غالیان میراث کلی، بندی تقسیم یک در
 و بررسههی مههورد بخههش دو در تههوان می - اسههت دسههترا در ُنصههیری ارآثهه طریهه  از نیههب امههروزه و -

 کوفهه غالی راویان نقل به معصومان از روایاتی شکل به که شفاهی میراث یکی: داد قرار مطالعه
 جریهان درهها  آن از هایی نسهخه کهه ایشهان ههم از مللفهانی مکتهوب آثهار دیگهری و است دست در

 . شد منتقل سرزمین این به شام به نصیریه فرقۀ انتقال
هها  آن مهتن کهه اسهت آثهاری، نخست بخش: است تقسیم قابل بخش دو به خود اخیر دستۀ

 الیهه چنهد متنهی؛ است أم  الکتاب آثار این از یکی. است مانده باقی امروز به تا کامل صورت به
 که ددگر بازمی هجری چهارم سدۀ اوایل و سوم سدۀ اواخر به احتماال   آن اصلی بخش تاریخ که

 جعفهی عمهر بهن مفضهل بهه منسوب میراث از دیگر اثر دو 28است. مانده باقی آن فارسی ترجمۀ
 آغههاز و سهوم سهدۀ اواخهر حهدود در شهده نوشهته اثهری؛ اسهت کتهاب الصهراطهها  آن از یکهی. اسهت
 مراتههب موضههو  بههه تفصههیل بههه موضههوعات دیگههر کنههار در کتههاب ایههن 29هجههری. چهههارم سههدۀ
ب و ملمنهان بهرای طریه  این صعود انامک و ملمنان گانۀ هفت . اسهت پرداختهه خداونهد بهه تقهر 

 تهبلیفی؛ اسهت مفضهل بهه منسهوب اثهر دومهین کتهاب الهفهت الشهری  یها کتهاب الهفهت و اوظلهة
 این 30است. شده نوشته شام و عرای در هجری پنجم و دوم های سده میان تقریبا   که الیه چند
 اندیشهههۀ دربههارۀ بحههث بههه، دارد وجهههود نیههب لصههراطکتههاب ا در کهههه موضههوعاتی بههر عههالوه، کتههاب

 کههاسهت  کتهاب اوسهوا چههارم مهتن. اسهت پرداختهه نیهب أشهباح( و )أظلة «ارواح» و «ها سایه»

                                                   
م، در مجلهۀ 1936را والدیمیهر ایوانه  بهرای نخسهتین بهار بهر اسهاا چههار نسهخه متهبخر در سهال  أم  الکتهابمهتن . 28

کرد به زبان انگلیسی ای  اسالم همراه با مقدمه   .Ummu’l-kitāb”, pp. 1-132“ :. ر.کمنتشر 
 : ر.کو پیشینۀ مطالعاتی دربارۀ آن  أم الکتابتر دربارۀ   زرو برای اطالعات به

 “The Legend of ʻAbdallah ibn Saba”, p. 18; Die Islamische Gnosis, pp. 113-98.  
کتاب . 29 کتهاب بهه مفضهل بهن . 166-95، ص6، جسلسلة التراث العلوی: ر.کبرای متن این  دربهارۀ انتسهاب ایهن 

کتاب الصراط منسوب به او مفضل بن عمر جعفی: »ر.کعمر   . 30-29، ص«و 

الهفت  کتابم، در بیروت با عنوان 1960این اثر برای نخستین بار به وسیلۀ عارف تامر و ایگناا خلیفه در سال . 30
کتاب را با استفاده از نسخه. چا  شد و اوظلة م، در بیروت منتشهر 1981های مختل  در سال  تامر بار دیگر این 
در مجموعههۀ  المجموعهة المفضههلیةم، نیههب در 2006در سهال . م، دوبهاره نشههر یافههت2007در سههال  همههین چها . کهرد

 . ( چا  شد423-289، ص6)ج سلسلة التراث العلوی
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 تجلی مانند موضوعاتی و 31است شده نوشته ی(203 )شهادت رضا امام زمان در احتماال  
 است. کرده مطرح را غیره و ملمنان معنوی مراتب گانۀ هفت درجات زمین، روی بر خداوند
 متهون از بسهیاری در کهه اسهت غهالت اولیهۀ های نگاشهته از فهراوان ههای قول نقل، دیگر بخش
 دسهتۀ: کهرد تقسهیم دسهته سهه بهه تهوان مهی  را هها قهول نقهل ایهن. است دسترا در نصیریه موجود
 کهه انهد آثهاری دوم دسهتۀ بودنهد، یافتهه نشهر تهر پیش که است مواردی از صفحاتی شامل نخست
 . اند ناشناخته کامال   که است آثاری شامل سوم بخش و است دانسته شان عناوین تنها

 سنان بن محمد مکتوب میراث و نصیریه. 5
د جعفر ابو دانی ُخباعی زاهری سنان بن حسن بن محم   اسهت شیعی راویان دست آن از َهمد
 زمههان در او 32اسههت. هشههد روایههت شههیعه حههدیثی جوامههع در او واسههطۀ بههه بسههیاری روایههات کههه
ش و داد دست از را پدرش ،یکودک  بهه وی شههرت 33گرفهت. عهدهر ب را وی کفالت سنان، جد 
 و کاظم امامان اصحاب شمار در او از طوسی شیخ   و برقی. روست همین از نیب سنان بن محمد
 اجهه همههان در، ی220 سههال در ظههاهرا   و زیسههت می کوفههه دری و 34انههد. برده نههام جههواد و رضهها

   35درگذشت.
ههی ابههوعمرو رجههال در سههنان بههن محمههدبههاره در تضههعیفات ترین روشههن و ترین صههریح  نقههل کش 

ی قول نقل بر بنا. است شده  محمهد ابهو نیشهابوری، ُقتیبهة بهن محمهد بهن علی الحسن ابو از َکش 
گردان سوی از را سنان بن محمد روایات نقل شاذان بن َفضل  :  دانست نمی روا خویش شا

                                                   
کتاب  اوسواکتاب . 31  مدخل إلی المذهب العلوی النصیریبرای نخستین بار توسط جعفر الکند الدندنشی در 

)لبنههان،  سلسهلة التههراث العلههویایههن اثههر در مجلهد نهههم مجموعههۀ . ر شهد( منتشهه156-68م، ص2000)اربهد: الروزنهها، 
 . ( نیب نشر یافته است139-45م، ص2008

، 138، ص16حههدیث از محمههد بههن سههنان )ج 797، تعههداد معجههم رجههال الحههدیثبنهها بههر شههمارش موجههود در . 32
، 22، جمعجهم رجهال: ر.ک. ( و از ابن سنان )که مشترک میان عبداهلل بن سنان و محمهد بهن سهنان اسهت10909ش
 . ( روایت شده است187، ص22حدیث )همان، ج 447( تعداد 190ص

 . 888، ش328، صفهرست أسماا. 33

، 377و ص 5394، ش364و ص 5138، ش344، صرجههههههال الطوسههههههی؛ 55، 54، 48، صرجههههههال البرقههههههی. 34
که شیخ طوسهی از محمهد بهن سهنان نیهب در زمهرۀ اصهحاب امهام صهادی. 5587ش کهرده ن گفتنی است  یهب یهاد 

که چنان : ر.ک« )محمهد بهن سهنان بهن طریه  الهاشهمی، و أخهوه عبهداهلل»کند:  که در ادامه وی را معرفی می است 
 . ( با محمد بن سنان زاهری متفاوت است4105، ش283، صرجال الطوسی

 . 5138، ش344، صرجال الطوسی؛ 328، صفهرست أسماا. 35
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  36.  أن ترووا أحاویث محمد ب  سنانلک أحل ِل

اب کنار در وی از شاذان بن فضل دیگر، نقلی در  و صهائغ یزیهد و ظبیهان بهن یهونس و ابوالخط 
ابون المشههورون درو  شهمار در سهمینة ابهو ، امههر همهین 37اسهت. کهرده یههاد (گویههان مشههور )الکهذ 

 ایهوب سهوی از، وی وایهاتر نوشهتن وجهود بها سنان بن محمد روایات نقل استحالل عدم یعنی
ههی ایهن، بهر افههزون 38اسهت. شهده مطههرح نیهب نهوح بهن  بههن عبهداهلل و یحیهی بههن َصهفوان سهخن َکش 

 در 39اسهت. کهرده گهبارش را سنان بن محمد غالیانۀ باورهای بر مبنی اسدی عیسی بن محمد
 هکهرد روایهت سهنان بهن محمد مدح در نیب روایاتی کشی کننده، تضعی  های گبارش این مقابل
ی همه، این با 40است.  نیهب سهنان بهن محمهد از بهزر  راویان روایت بر مبنی دیگر واقعیتی به َکش 
یههانی؛ دارد اشههاره  بههن محمههد عبههدالرحمان، بههن یههونس پههدرش، و شههاذان بههن فضههل همچههون راو
 اههوازی، سهعید فرزنهد دو حسهین و حسهن الخطاب، ابی بن حسین بن محمد عبیدی، عیسی
 : است دانسته ثقه و عادل راها  آن همه کشی که راویانی دیگران و نوح بن ایوب

 41.  العدو  و الث ات م  أهل العل م. ..

 بهه 42اسهت. کهرده معرفهی حهدیث واضع و غالی ضعی ، را ویبه صراحت،  ری،یغضا ابن
 طهور بهه و نبهوده اعتمهاد قابهل کهه ای گونهه بهه؛ اسهت شهده تضهعی  شدت به وی نجاشی، گفتۀ

                                                   
 . 980و  979، ش507، صإختیار معرفة الرجال. 36

 . 979، ش507: همان، صر.ک؛ نیب 1033، ذیل ش546همان، ص. 37

 . 977، ش507-506و ص 729، ش389همان، ص. 38

هر چند تهالش شهده بهه تضهعیفات مربهوط بهه محمهد بهن سهنان بهه . 981، ش508، ص978، ش507همان، ص. 39
تههبثیر آن بههر فقیههه ]فقههه[  اعتبارسههنجی و نقههد تضههعی  رجههالی محمههد بههن سههنان و: ». ر.کای پاسههخ داده شههود گونههه
کاوشهی در »؛ 161-158، ص«بازکاوی اعتبار رجالی محمد بهن سهنان»؛ 144-137، ص«امامیه محمهد بهن سهنان، 

 . 290-284، ص«وثاقت و تضعی 

، 582و ص 967، ش504-503و ص 965و  964، ش503و ص 963، ش502، صإختیهار معرفهة الرجهال: . ر.ک40
کتاب  1091ش برای عالمان باورمند به توثیه  و تضهعی  . مللفی غالی از خود محمد بن سنان(از  الدور)به نقل از 

، «اعتبارسهنجی و نقههد تضههعی  رجههالی محمهد بههن سههنان و تههبثیر آن بهر فقیههه ]فقههه[ امامیههه: »ر.کمحمهد بههن سههنان 
، «ها محمههد بههن سههنان از ورای دیههدگاه»؛ 151-150، ص«بازکههاوی اعتبههار رجههالی محمههد بههن سههنان»؛ 154-150ص
کاوشی در وثاقت و تضعی »، 43-39ص  . 277-276، ص«محمد بن سنان، 

 . 979، ذیل ش508-507، صإختیار معرفة الرجال. 41

 . 92، صرجال ابن الغضائری. 42
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دات به خاص  :شود نمی توجهی او متفر 
ِا، ضعیف رفل هو و ع    ِل فد  و به ِل  و الیه ی  لَتفت إل  ما تفر    43.ی 

ههاح حههال شهرح در وی  بههه. دارد اشههاره سههنان بههن محمههد ضههع  بههر ای گونههه بههه نیههب نییمههدا می 
اح نجاشی، گبارش اح رساله» به موسوم ضعی  غایت به کتابی َمی   طریه  که است داشته «َمی 
 44است. بوده تر ضعی  کتاب خود از سنان بن محمد یعنی، آن نقل
 ادامههه در او. اسههت داشههته وجههود غلههو و تخلههیط وی روایههات همههۀ در طوسههی، شههیخ گفتههۀ بههه
 مشهتمل مطالهب از تصهفیه و پاالیش از پس، سنان بن محمد روایات و ها کتاب که دارد تصریح

اب ابی بن حسین بن محمد توسط تخلیط و غلو بر  دو ههر، عیسهی بن محمد بن احمد و الخط 
  46است. رسیده طوسی( )شیخ وی به معتبر طری  دو به 45،امامیه الشبن عظیم و ثقه راویان از

 کتههاب اوظلههة، کتههاب الطرائهه ، کتههاب اسههت: بههرده نههام را آثههار ایههنی و فههاتیتبل از نجاشههی
، کتههاب المکاسههب،  و ة،یصههالو کتههاب ع،یههالب و الشههراا کتههاب الههذبائح، و دیالصهه کتههاب الحههد 

   47النوادر. کتاب
 ههر؛ اوسهت بهه گری غهالی و غلهو اتههام سهنان بهن محمد تضعی  دالیل جمله از روی، هر به
 امامیهه حهدیثی جوامهع در سهنان بهن محمهد از مانهده جهای بهر روایهی میهراث اسهت ممکهن چند
 از نصهههیری منهههابع در امهها 48؛نباشهههد وی بههه غالیانهههه خههاص ههههای آموزه و تعههالیم انتسهههاب مؤیههد

 ،کتاب التوحید ،کتاب اوظلة یا کتاب اوشباح یا کتاب اوشباح و اوظلة های نام به اثر چندین
 است شده نقل غالیانه آشکار باورهای از هایی رگه با مطالبی کتاب معرفة الباری و کتاب اونوار

                                                   
 . 328، صفهرست أسماا. 43

 . 1140، ش425-424همان، ص. 44

احمد بن محمد بن  و دربارۀ 897، ش334، صفهرست أسماا: ر.کدربارۀ محمد بن حسین بن ابی الخطاب . 45
 . 5197، ش351، صرجال الطوسی؛ 198، ش83-81: همان، صر.کعیسی 

 . 620، ش407-406، صالفهرست. 46

 . 328، صفهرست أسماا. 47

کید بر بررسی وجود عناصر غالیانه در . 48 دربارۀ محتوای روایات منقول از محمد بن سنان در منابع روایی امامیه با تب
که تضهعی  راویهان . 166-161، ص«تبار رجالی محمد بن سنانبازکاوی اع: »ر.کها  آن شاید نظر برخی محققان 

گونهه تضهعیفات مهردود می به دلیل غلهو را بهه جههت وجهود زیرسهاخت کالمهی در ایهن  گفتارههای  داننهد )درا های 
وایهان در تها( نهاظر بهه منقهوالت ایهن ر دانش رجال، سید محمدجواد شبیری زنجانی، قم: مدرسۀ علمیۀ حقهانی، بی

 . میراث حدیثی امامیه باشد
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  49است. دست در زاهری سنان بن محمد بهها  آن انتساب بر غیرصریح یا صریح شواهدی که
 األّظلة و األشباح کتاب. 5-1

 نقههل نخسهت کتههاب از را مطهالبی کههه اند نصهیری عالمهان جملههه از حرانهیه شههعب ابهن و جلهی
، ههها کتاب ایهن تهبلی  از پهیش اوظلههة و اوشهباح کتهاب کهه گفهت تههوان می ایهن، بهر بنها. انهد کرده
 کتهاب در ی(413)م مفیهد شهیخ کهه اطالعهاتی. اسهت شهده نگاشهته هجری چهارم سدۀ یعنی

کتهاب  وی. گشاسهت راه ملله  شناسهایی و گهذاری تهاریخ در، اسهت داده ارائه المسائل السرویة
 به را آن خود غالیان که برشمرده «أشباح» موضو  در غالت تبلیفات از یکی را اوشباح و اوظلة

 آن مللهه  خصههوص در نیههب دیگههری احتمههاالت چنههد هههر 50دادنههد. می نسههبت سههنان بههن محمههد
 موشههغ 51کنهد. می تبییههد سهنان بههن محمهد بهههرا  کتهاب انتسههاب نیقهرا و شههواهد امها دارد، وجهود

 است. رسانده چا  به و تصحیح را عنوان همین با متنی اخیرا   آشاطوریان
که به موضو  مسخ پرداخته  در شعبه ابن توسط اوشباح و اوظلة کتاب از قولی نقل فصلی 

 52شههود. می دیههده نیههب آشههاطوریان شههدۀ حتصههحی مههتن در کههه اسههت آمههده (فههی التماسههخ فصهل)
 کرده نقلها  آن خلقت مراحل و «حجب» مفهوم دربارۀ طوالنی مطلبی کتاب همین از نیب جلی
 در تفههاوت انههدکی بهها را طههوالنی مطلههب همههین حرانههی شههعبة ابههن کههه آن توجههه جالههب 53اسههت.
 نهام بهه جها ایهن در هشهعب ابهن که رود می احتمال 54است. آورده اوشباح کتاب از نقل به عبارات
کتفا اوشباح کتاب کوتاه  است. کرده ا
 کتهاب ایهن از. اسهت اوظلهة کتهاب، کرده نقل آن از را مواردی حرانی شعبة ابن که دیگری اثر
 قدرت، علم، آفرینش مراحل دربارۀ مطلبی آن، نخستین: است شده نقل مطالبی مورد پند در

ت ت و رحمهت قهدرت، علم، رکن چهار رۀدربا دیگر، مطلب 55است. الهی قضای و مشی   مشهی 
                                                   

جها بهر اطالعهات  طلبهد، امها در ایهن می  هرچند درستی انتساب آثار منسوب به مللفان ادعایی پژوهشی مستقل را. 49
 . مذکور در خود منابع واسطۀ ُنصیری در انتساب این آثار به مللفان تکیه شده است

 . 38، صالمسائل السرویة. 50

کتهها. 51 کتههاب اوظلهههة پژوهشههی در تاریخ: »ر.ک اوشههباح و اوظلههةب دربههارۀ مللهه   ، «گههذاری و شناسههایی مللهه  
 . 175-155ص

 . An Early Shī‘ī Cosmology”, pp. 25-26“؛ 157، صحقائ . 52

 . 212-209، صحاوی. 53

 . 77-74، صحقائ . 54

 . 41همان، ص. 55
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 اومر روح و المعارج ذی روح اومر، روح القدا، روح ترتیب بهها  آن از یک هر در که است الهی
 دربههارۀ صهادی امههام پاسهخ و ظبیهان بههن یهونس پرسههش بهر مشهتمل دیگههر مطلهب 56دارد. قهرار

 کتههاب از جلههی لههیع بههن محمههد را پاسههخ و پرسههش ایههن مشههابه 57اسههت. خلقههت آغههاز مههاجرای
 صهادی امهام از ظبیان بن یونس از مرسل حدیثی دیگر مطلب 58است. کرده نقل نیب اوظلة
 را او و نکنهد سهتیب قابیهل بها تها کهرد وحهی آدم بهن شهیث اهلل هبهة بر خداوند»  که این بر مبنی است

 از شهعبه ابهن قهول نقهل آخهرین 59«.بهود جهاری تقیهه مشهخص زمهانی تها نماید، عبادت مخفیانه
 بهر جبرئیهل نهزول دربهارۀ ظبیهان بهن یهونس از «یُرو» لفهظ بها مرسهل مطلبهی ههم بهاز اوظلهة کتاب

 نقههل ایههن از یههک هههیچکههه  آن توجههه جالههب نکتههۀ 60اسههت. جمههرات رمههی تعلههیم در آدم حضههرت
 اثهری ایهن بهر بنها ندارد، وجود آشاطوریان تصحیح اوظلة و اوشباح کتاب در ششگانه های قول

 .  دیگرندیک از متفاوت
 التوحید کتاب. 5-2

 آن از مرتبهپند  حرانی. است التوحید کتاب شود می دیده آن از هایی قول نقل که اثری دیگر
 خهود منبهع از حرانهی کهه اسهت صفحه چهار حدود در نقل، ترین طوالنی 61است. کرده قول نقل
 دو بها را کتهاب ایهن از خهود مطالهب حرانهی 62اسهت. کهرده یهاد «التوحید کتاب مجمع» عنوان با

  است: چنین وی نخست طری . است کرده نقل طری 
 سننان بن  محمند إلن  یرفعنه إسحاق ا ، إبراهی  ب  محمد ا ، ال  ب  أحمد ا  روی و

  63التوحید. کتاب ف 
  است: آمده تفاوت اندکی با دیگر جای در طری  همین

                                                   
کتهاب نقهل شه کتهاب اوظلهةدر همین صفحه، مطلبی دیگر از . 45همان، ص. 56 کهه مشهابه آن را جلهی از  ده اسهت 

کرده استاوظلة و اوشباح  گذشت. نقل   . توضیح این مطلب در صفحات پیشین 

 . 74-71، صحقائ . 57

 . 209-207، صحاوی. 58

 . 168، صحقائ . 59

 . 173همان، ص. 60

 . 62، 53، 45، 29-25، 22: همان، صر.کبرای این موارد . 61

 . 29-25همان، ص. 62

 ، 22همان، ص. 63
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بن  محمند  إسنحاق ا  ،اوَاشم  إبراهی  ب  محمد ب  ب  أبی الحس  ال  ب  أحمد روی و
  64التوحید. کتاب ف  سنان ب  محمد إل  یرفعه األحمر

  از: ستا عبارت وی دیگر طری 
 محمند حندنن  قنا : أحمند ب  الحسی  حدنن  سنان؛ ب  محمد ا ، التوحید کتاب مجم 

 حندنن  قنا : الکنوف  محمند بن  فعفنر حندننا 65:قنا  اوَمنداص  أحمند ب  امر و محمد ب 
 66سنان. ب  محمد حدننا قا : الرس   محمد ب  فعفر

 فههی سههنان بههن محمههد قههال» عبههارت بههه و نکههرده ذکههر را خههود طریهه  حرانههی دیگههر، مههورد دو در
م قد و التوحید کتاب  پردازی عبهارت ایهن 67اسهت. کهرده بسنده «التوحید باب فی إسناده تقد 
 بهر ههم فریهدمن ایدشه. اسهت سهنان بهن محمد آِن  از کتاب که باشد آن بر شاهدی تواند می اخیر
 68است. داده نسبت وی به را کتاب اساا همین
 نقهل ترین قدیم. شود می دیده نیب نصیری آثار سایر در التوحید کتاب از دیگری های قول نقل
  است: الصور  و المثال کتاب در قول

م قد و - التوحید کتاب ف  سنان ب  محمد قا    69التوحید. باب ف  إسناوه ت د 

 آن از پهیش بهابی ههیچ و اسهت الصور  و المثال کتاب آغاز در عبارت اینکه  آن توجه جالب
 عینها   را فهوی عبهارت وی که رود می احتمال رو این از التوحید، باب به رسد چه شود، نمی دیده
 است. گرفته دیگر منبعی از

 ظهاهرا   70اسهت. جلهی علهی بهن محمهد  اوسهرار حهاوی کتهاب در التوحیهد کتهاب از دیگر نقل
 اختیهار در را التوحیهد کتهاب از ای نسهخه خصهیبی حمهدان بهن حسهین اسهتادش واسهطۀ به وی

 تصههحی  72حقههائ  کتههاب سههند در «احمههد بههن حسههین» نههام رود مههی احتمههال 71اسههت. داشههته
                                                   

 . ( وجود ندارد62این لفظ در سند نقل قول دیگر )ص. 64

 . درست است« قاال»در متن چنین آمده است، اما . 65

 . 25همان، ص. 66

 . 53، 45همان، ص. 67

68. The Nuşayrī-‘Alawīs, Appendix 2, p. 280.  
 . 210، صکتاب المثال. 69

 . 203، 175، 167، 164، صحاوی. 70

 . 167همان، ص. 71

 . 25، صائ حق. 72
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 . باشد حمدان بن حسین
 صهادی امهام بهه منسهوب توضهیحات بهر مشهتمل التوحیهد کتهاب از موجود های قول  نقل
ت و حروف با عاَلم آفرینش همچون تعددیم موضوعات دربارۀ  آفهرینش و نهور عاَلم الهی، مشی 

 است. نوری مخلوقات
 از کهه گفهت تهوان می ،التوحیهد کتهاب از ااُلَصهیفر کتهاب در حرانهی شهعبة بن محمد نقل بر بنا
. اند داشههته یکههدیگر بهها اختالفههاتی کههه بههوده نصههیری عالمههان اختیههار در هایی نسههخه اخیههر کتهاب
  دارد: اشاره متن الی هالب در اختالفات این از یکی به خود شعبة بن محمد

ن ن و أربعٌة  نح  و الیه وخلنا قا : سنان ب  محمد ا ، التوحید کتاب م  الخبر ف  و  ن 
 73.« ...أسرار الدی  سبعة ا ر رف ِ  ح ائ  ف » رف ِ 

 األنوار کتاب. 5-3
 در تنهها حرانهی. اسهت اونهوار کتهاب الهدینحقهائ  أسهرار  کتهاب در حرانهی منهابع از دیگر یکی
 تفسهیری بهر مشهتمل شده نقل مطلب. است کرده نقل را مطلبی و برده نام کتاب این از جا یک

 نصههیریه ویهه ه  بههه، غههالت نههبد کلیههدی شخصههیت چهههار بههرههها  آن تطبیهه  و کعبههه ارکههان از رمبآلههود
 ابههوذر بههر یمههانی رکههن و قههدادم بههر اوسههود حجههر رکههن کههه عمههار، و ابههوذر مقههداد، سههلمان، اسههت:
  است: شده داده مطابقت

 الم نداو األسنوو الحُنر و امار و أبوذر و م داو و سلمان األرکان ان   األصوار: کتاب ف  قیل و
 74أبوذر. الیماص  و

 التههراث سلسههلة از ششههم مجلههد درکههه  آن جههب نههدارد، وجههود کتههاب ایههن از دیگههری اشههارۀ هههیچ
 مهتن جعفهی، عمهر بهن مفضهل میهراث بر مشتمل المفضلیة عةالمجمو عنوان تحت که العلوی

 بهن محمهد بهه منسهوب 76کتهاب اونهوار و الحجهب و 75کتاب الحجب و اونهوار های نام به اثر دو
گرد حکههیم سههنان  هههدایت ی(203 )شهههادت رضهها امههام وسههیلۀ بههه بههود مههدعی کههه - مفضههل شهها
 است. آمده  - شده

 صههورت بههه بیشهتر عمههر بههن مفضهل از عههالیمیت بههر مشهتمل کههه - کتههاب دو ههر اصههلی موضهو 
                                                   

 . 198، صکتاب اوصیفر. 73

 . 174، صحقائ . 74

 . 64-19، ص6، جسلسلة التراث العلوی. 75

 . 94-65، ص6همان، ج. 76
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 وجهود بهه آسهمانی مخلوقهات گناههاِن  سبب به که است ُحُجبی مسبلۀ - است پاسخ و پرسش
. شهود می دیهده رمبآلهود روایات بر مشتمل مجموعۀ دو این میان هایی تفاوت اندک. است آمده
 الیهۀ رسهد می نظهر به. تاس متنی الیۀ دو از متشکل الحجب و اونوار کتاب 77فریدمن، گفتۀ به

 الخطهاب ابهو مشهور غالی از را روایتی که بوده سنان بن محمد آِن  از است اصلی متن که تر کهن
 یهک از ای افزوده متبخرتر الیۀ. است کرده نقل صادی امام نیب و کاهلی زینب ابی بن محمد
ان احتماال   - نصیری ناشناختۀ ملل  کبر الیتیم» از را توضیحاتی که است - ُجنَبالتی َجن   «او
هان اسهتاد بههه منسهوب )عنهوان  اطههالی نصهیر ابهن بههر )کهه «بهاب» و ُجنههدب( بهن محمهد یعنههی جن 
 از «حجب» موضو  بر عالوه کتاب این در 78است. افزوده کتاب روایات برخی دربارۀ شود( می

 از تیروایها و رفتهه سهخن حهد و صهلوات رمبآلهود معهانی تاریخ، ادوار همچون دیگری موضوعات
 و اونههوار کتههاب آغههازین کوتههاه مقدمههۀ بههه نظههر. اسههت شههده نقههل نیههب انصههاری عبههداهلل بههن جههابر

 سههنان بههن محمههد کههه اسههت آمههده مقدمههه ایههن در. اسههت تر راحههت آن از گفههتن سههخن الحجههب
. پروردگهار عقهل بهتهر فههم بهرای است روایاتی از ای مجموعه وی اثر این که است نوشته صراحتا  
 پرداختهه الحجب و أنوار با آفرینش آغاز و عاَلم خلقت موضو  بر اثر این پیشین کتاب برخالف
 است.

 چههار نهام بهه اشهاراتیکه  آن جب نشد، یافت کتاب دو این در حرانی حقائ  در موجود عبارت
 در  کههه ایههن بهر افههزون 79شههود، می دیهده عمههار و ذر ابهو مقههداد، سههلمان، یعنیپیهامبر بههزر  صهحابۀ

 80است. شده داده تطبی  مقداد بر صراحتا   اوسود حجر و اونوارکتاب الحجب 
 الباری معرفة کتاب. 5-4

 مرتبههۀ در. اسههت نمههوده نقههل را مطههالبی و کههرده یههاد کتههاب ایههن از جهها دو در حرانههیه شههعب ابههن
 سند. است کرده نقل کتاب این از «القدا روح» دربارۀ باقر  امام از مسند حدیثی نخست،
  شود: می آغاز «الَعقیقی احمد بن علی» نام با حدیث

                                                   
77. The Nuşayrī-‘Alawīs, Appendix 1, p. 246-247.  

 . 30، صکتاب الحجب و اونوار. 78

( و 43، 27، 22، 20(، ابههوذر )ص43، 37، 27، 22، 20(، مقههداد )ص37، 20همههان، اشههاره بههه نههام سههلمان )ص. 79
کتاب . (43، 27، 20عمار )ص ( و 83منسوب به محمهد بهن سهنان نیهب تنهها نهام سهلمان )ص اونوار و الحجبدر 
 . شود ( دیده می83ابوذر )ص

 . 37همان، ص. 80
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نن  قنا : الع ی ن  احمند بن  الن  ان  البناری معرفة کتاب ف ی رو و  بن  احمند أبنی حند 
  81... قا  ال 

 عقیقهی احمهد بهن علهی بهه را کتهاب فریهدمن کهه اسهت سهند بخهش همین اساا بر احتماال  
 .  نیست بخش اطمینان چندان موجود اطالعات بر بنا که 82است، داده نسبت
 مهن واحهد عهن یهرو لهم مهن)» خهود رجهال آخهر بهاب در عقیقهی احمهد بهن علی از طوسی شیخ
ههط( تخلهیط بههه را او و بهرده نههام «(اوئمهة  ضههمن ،الفهرسهت در همههو 83اسهت. کههرده وصه  )مخل 
 المسهجدین، بهین کتهاب المسهجد، کتهاب المدینهة، کتهاب شهامل - احمهد بن علی آثار یادکرد
کیر» وجهود متهذکر عبهدون بن احمد از نقل به - جالالر کتاب و النسب کتاب  احادیهث در «منها
 و او میههان جسههمانی و روحههانی رابطههۀ و القههدا روح وصهه  در بههاال حههدیث 84اسههت. شههده وی

 توجهه جالب نکتۀ. باشد بوده عقیقی روایات در ُمنَکر و تخلیط مصادی  از تواند می پیامبر
 علهوی یحیهی بهن محمهد بهن حسهن محمهد ابهو خصهوص در ریغضهای  ابهن عبهارات وی، دربارۀ

 حههدیث جاعههل و گههو درو  ری،غضههای  ابههن سههوی از او. اسههت طههاهر ابههی ابههن بههه معههروف حسههینی
 کههه - جههدش از آنچههه جههب وی روایههات بههه کههه اسههت شههده معرفههی «(ُمجههاَهَر    َث یالحههد َضههُع یَ )»

 اعتمههادی دهکههر روایههت عقیقههی احمههد بههن علههی مشهههور کتههب و - انههد کرده روایههت نیههب دیگههران
 85نیست.
 احمهد بهن علهی سهو یهک از 86است. شده یاد نیب المعرفة کتاب عقیقی، پدر آثار مجموعۀ در
 راوی وی کهه اسهت دانسهته دیگهر سهوی از و کهرده روایهت پهدرش واسهطۀ  به را باال حدیث عقیقی
 المعرفههة البههاری کتههاب کههه باشهد ایههن بههر شههاهدی توانههد می خهود ایههن 87اسههت، بههوده پههدرش آثهار

 .  است بوده عقی  احمد بن علی المعرفة کتاب همان احتماال  
 در نیههب الههدین أسههرار حقههائ  در معرفههة البههاری کتههاب از منقههول عبههارت ایههن کههه اسههت گفتنههی

                                                   
 . 29، صحقائ . 81

82. The Nuşayrī-‘Alawīs, Appendix 2, p. 278.  
 . 6217، ش434، صرجال الطوسی. 83

 . 425، ش285-284، صالفهرست .84

 . 54، صرجال ابن الغضائری. 85

 . 73، ش59، صالفهرست. 86

کتهب حههدیثی اصههحاب همچهون ابومحمههد اسههماعیل بهن محمههد مخزومههی . همانجها. 87 وی همچنههین راوی برخههی 
 . ( نیب بوده است35، ش30، صالفهرست؛ 31، صفهرست أسماا)
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 دو بهها البههاری معرفههة کتههاب منبههع همههان از نقههل بهه جلههی علههی بههن محمههد اوسههرار حههاوی کتهاب
 اسهت مرسهل بهاقر  امام حدیث سند اینجا درکه  آن نخست است؛ شده نقل اساسی تفاوت

 شهعبة ابهن قهول نقلکه  آن دیگری ،...«( جعفر أبی عن جابر عن الباری معرفة کتاب فیی رو)»
 88ندارد. وجود جلی نقل در که است عبارتی بر مشتمل

 حاوی األسرار حقائق أسرار الدین
و محمد هو بدن فبدن روح القدا الموصوف روح محمد 

 غالٌف فی جوف غالف روح محمدالروح و روح القدا 
فبدن روح القدا الموصوف روح محمد غالٌف فی 

 جوف غالف
 

 اختیار خود برای خداوند که است هایی حجاب دربارۀ معرفة الباری کتاب از دیگر قول نقل
 یافتهه تجلی و ظهورها  آن واسطۀ به و داده قرار ابوابی ها حجاب این از یک هر برای و است کرده
 ذکههر فههی البههاری معرفههة کتههاب مههن فصههل» عبههارت بهها را قههول نقههل ایههن حرانههیه شههعب نابهه. اسههت

 از پهیش و بعهد صهفحۀ تها کتهاب ایهن از قهول نقهل کهه رسهد می نظهر بهه. است کرده آغاز «الحجب
 کتههاب مههن فصهٌل » عبههارت دو ایهن میههان آنچهه. دارد ادامههه «الدسهتور کتههاب مهن فصههل» عبهارت
 امهام وامهام صهادی  از روایات چهار بر مشتمل آمده «الدستور کتاب من فصٌل » و «الباری معرفة
 مههن فصههل)» «حجههب» موضههو  بههاههها  آن مضههمون کههه اسههت - روایههت دو امههام هههر از - رضهها
 بیشههتری اطمینههان بهها رو ایههن از 89اسههت. ارتبههاط در «(فههی ذکههر الحجههب البههاری معرفههة کتههاب
 است. شده نقل الباری معرفة کتاب از مفصلی عبارت اینجا در تقریبا   که گفت توان می

 نتیجه
 بهن محمهد ابهوجعفر دربهارۀ رجالیهان دیهدگاه کهه شد روشن گذشت، مقاله متن در آنچه بر بنا
 گروهی است؛ متفاوت وی تعدیل و جرح در متعارض های گبارش وجود سبب به زاهری سنان
 هها گرایش راوی، یهنا تضهعی  عوامل جمله از. اند دانسته ثقه را او برخی و کرده تضعی  را وی
 میهراث در وی از مانهده برجهای منقهوالت بهه نگهاهی. اسهت شهده عنهوان وی غالیانۀ تمایالت و

 وجهود روی ههیچ بهه غلهوآمیب، عناصهر بهر اشهتمال منظهر ازهها  آن محتهوایی بررسهی و امامیه روایی
 برجههای راثمیه میههان در وجهود، ایههن بها. نمایههد نمی ثابهت را غالیانههه خهاص تعههالیم و باورهها ایهن
 بههه منتسههب آثههار از مطههالبی هجههری پههنجم و چهههارم های سههده در نصههیریه فرقههۀ پیههروان از مانههده
 همچههون غلههوآمیب عناصهر وجههود کننهدۀ اثبات روشههنی بهه کههه اسههت شهده نقههل سهنان بههن محمهد

                                                   
 . 170، صحاوی. 88

 . 55-54، صحقائ . 89
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 - غالیهان نهبد مقهدا افهراد بهر دینهی نمادههای و مظهاهر تطبی  صورت، و مثال عقیدۀ انعکاا
 رابطههۀ و القهدا روح وصه  و - اسهت بهوده غالیهان میههان رایهد ههای آموزه جملهه از انطبهای ایهن

 واسهطۀ بی ههای قول نقهل ایهن، بهر افهزون. آنهاسهت در پیامبر و وی میان جسمانی و روحانی
 بهه مشههور کهاهلی زینهب ابهی بهن محمد همچون غلو به مشهور راویان برخی از سنان بن محمد

. دارد حکایهت غالیانهه تفکهرات بزرگهان بها وی تعامهل از آشکارا هک شود می دیده نیب ابوالخطاب
یههان زمههرۀ در زاهههری سههنان بههن محمههد شههد گفتههه کههه چنههان  فعالیههت شهههر ایههن در و بههوده کههوفی راو
 ایهن. دانسهت او از منقهول متهون جغرافیهایی خاسهتگاه بایهد را شههر ایهن رو، ایهن از. است داشته
 دسههت در هجههری پههنجم و چهههارم های سههده از نصههیریه انپیههرو از آثههاری واسههطۀ بههه امههروزه متههون
 فعالیههت و کوفههه در فرقههه ایههن نخسههتین سههران حضهور. انههد گرفته شههکل شههام منطقههۀ در کههه اسهت
 میهراث انتقهال زمینهۀ توانهد می شهام منطقۀ بهها  آن از برخی مهاجرت و عرای سرزمین در ایشان
 پیهروان و سهران واقع در. باشد کرده فراهم را شام منطقۀ به سنان بن محمد جمله از کوفه غالت
 مههلثر نقشههی منطقههه آن بههه کوفههه غالیانههۀ تعههالیم و فرهنههگ دهنههدگان انتقال مثابههۀ بههه فرقههه ایههن
 اند. داشته

 کتابنامه
 ی.1403 مرتضی، نشر مشهد:، طبرسی علی بن احمد ،اإلحتجاج _
 انتشهارات د:مشهه مصطفوی، حسن تحقی : طوسی، حسن بن محمد، إختیار معرفة الرجال _

 ش.1348 مشهد، دانشگاه
 ،«امامیههه ]فقههه[ فقیههه بههر آن تههبثیر و سههنان بههن محمههد رجههالی تضههعی  نقههد و اعتبارسههنجی» _

 ،8 دوره ،هههای فقهههی پژوهش پژوهشههی - علمههی مجلههۀ طههاهری، اهلل حبیههب و حکههیم محمههد
 ش.1391 تابستان و بهار ،1ش
 ی.1408 لجنان،ا دار بیروت: سمعانی، محمد بن ریمکال عبد ،اونساب _
 علمهی فصهلنامۀ زاده، نقهی حسهن و عهرب مرتضهی ،«سهنان بن محمد رجالی اعتبار بازکاوی» _

م پژوهشی  ش.1390 ،2ش اول، سال ،کتاب قی 

 . ی1411 البیت، آل ملسسة قم: طاووا، بن موسی بن احمد ،بناا المقالة الفاطمیة _
 امههههام دانشههههگاه ران:تههههه مسههههرور، طاووسههههی سههههعید ،پژوهشههههی پیرامههههون جههههابربن یزیههههد جعفههههی _

 ش.1389 ،صادی

 - علمهی مجلهۀ بهاقری، حمیهد ،«اوظلهة کتهاب ملله  شناسایی و گذاری تاریخ در پژوهشی» _
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 .77ش ش،1394 پاییب ،علوم حدیث پژوهشی
ینههه، انتشههاراتی و فرهنگههی موسسههه محمههدی، محمههد ،حهه  پژوهشههی دقیهه  در اهههل _  اول، چ پاز

 ش.1384
 انتشهارات تههران: رازی، حسهنی داعهی ابن مرتضی سید ،ونامتبصر  العوام فی معرفة مقاالت ا _

 ش.1364 اساطیر،
 سهوم، شماره اول، سال ،تاریخ اسالم مجله مفتخری، حسین ،«ان(ی)علو انیرینص شیدایپ» _

 ش.1379 پاییب
 ی.1422 البال ، ملسسة بیروت، زمیبم، رشید سعید ،الجماعات اإلسالمیة _
 ابهو تحقیه : ،2ج ،سلسلة التراث العلهوی در شده ا چ جلی، علی بن محمد ،حاوی اوسرار _

 م.2006 المعرفة، وجل دار لبنان: موسی، شیخ و موسی
سلسهلة التهراث العلهوی:  در شهده چها  حرانهی، شهعبة بهن علی بن حسن ،حقائ  أسرار الدین _

انیین  المعرفهههة، وجهههل دار لبنهههان: موسهههی، شهههیخ و موسهههی ابهههو تحقیههه : ،4ج ،مجموعهههة الحهههر 
 م.2006

 جاللهی، حسهینی محمدرضا سید تحقی : ری،غضای  حسین بن احمد ،جال ابن الغضائریر _
 ی.1422 الحدیث، دار قم:

 ی.1380تهران:  دانشگاه انتشارات حلی، داود ابن، رجال ابن داود _
 تا. بی تهران، دانشگاه انتشارات تهران: برقی، محمد بن احمد ،رجال البرقی _
 النشهر ملسسهة قهم: اصهفهانی، قیهومی جواد تحقی : طوسی، حسن بن محمد ،رجال الطوسی _

 ی.1415 اإلسالمی،
 المعرفهة، وجهل دار عقل: دیار موسی، الشیخ و أبوموسی تحقی : ،6ج ،سلسلة التراث العلوی _

 م.2006
 ملسسهههة بیهههروت، ابههراهیم، عزیهههب علهههی ،العلویههون بهههین الغلههو و الفلسهههفه و التصهههوف و التشههیع _

 ی.1415 للمطبوعات، اوعلمی
 تا[. ]بی داراوندلس، بیروت، الطویل، غالب محمدامین ،علویونال _
کاوشی در جریانها و برآیندها _  ههای پهژوهش بنیهاد مشهد: فروشانی، صفری اهلل نعمت ،غالیان: 

 ش.1378 اسالمی،

یتههر، هلمههوت تحقیهه : نههوبختی، موسههی بههن حسههن ،فههری الشههیعة _  الدولههة مطبعههة اسههتانبول: ر
 .1931 ة،اولمانی المستشرقین لجمعیة
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 قهم: نجاشهی، علهی بهن احمهد ،رجهال النجاشهی ه ب المشهتهر فهرست أسهماا مصهنفی الشهیعة _
 ی.1416 اإلسالمی، النشر ملسسة

کتهههب الشهههیعة و أصهههولهم _  عبهههدالعزیب سهههید تحقیههه : طوسهههی، حسهههن بهههن محمهههد، فهرسهههت 
 ی.1420، الطباطبائی المحق  مکتبة قم: ،یی طباطبا

سلسهلة التهراث العلههوی:  در شههده چها  حرانهی، شههعبة بهن محمهد عبههداهلل ابهو ،کتهاب اوصهیفر _
انیین  المعرفهههة، وجهههل دار لبنهههان: موسهههی، شهههیخ و موسهههی ابهههو تحقیههه : ،4ج ،مجموعهههة الحهههر 

 م.2006
 ،6ج العلهههوی، التهههراث سلسهههلة در )منسهههوب(، سهههنان بهههن محمهههد ،کتهههاب الحجهههب و اونهههوار _

 م.2006 ة،المعرف وجل دار عقل: دیار موسی، الشیخ و أبوموسی تحقی :
 ناصهح، احمهد علی شیخ و طهرانی اهلل عباد تحقی : طوسی، حسن بن محمد ،کتاب الغیبة _

 . ی1411 اإلسالمیة، المعارف ملسسة قم:
سلسههلة التههراث  در شهده چهها  )منسههوب(، نمیهری نصههیر بههن محمهد ،کتهاب المثههال و الصههور  _

 م.2006 عرفة،الم وجل دار لبنان: موسی، شیخ و موسی ابو تحقی : ،1ج ،العلوی

 طههران: مشکور، جواد محمد تحقی : قمی، اشعری عبداهلل بن سعد ،کتاب المقاالت والفری _
 م.1963 حیدری، مطبعة

 تا. بی اإلسالمیة، المکتبة، عبدالرئوف محمود قاسم، کش  عن حقیقة الصوفیة _
 دو ،راد مهههدوی محمههدعلی و جبههاری اهلل عطههاا امیههر ،«ها دیههدگاه ورای از سههنان بههن محمههد» _

 ش.1391زمستان و پاییب ،8ش چهارم، سال ،پژوهی حدیث پژوهشی - علمی فصلنامه
 ، بیهت اههل فقهه مجلهه سهتوده، حمید ،«تضعی  و وثاقت در کاوشی سنان، بن محمد» _

 .67-66ش ،17 سال
 صههائب تحقیهه : مفیههد، شههیخ بههه مشهههور نعمههان بههن محمههد بههن محمههد ،المسههائل السههرویة _

 م.1993ی/1414 دوم، چ لمفید،ا دار بیروت: عبدالحمید،
 م.1990ی/1410 دارالقیم، الدمام: حکمی، احمد بن حافظ ،معارج القبول _
 ی.1413 پنجم، چ جا، بی ،یی خو ابوالقاسم سید ،معجم رجال الحدیث _
 مههاه کتههاب رحمتههی، محمههدکاظم ،«او بههه منسههوب الصههراط کتههاب و جعفههی عمههر بههن مفضهل» _

 .103و102ش ش،1385اردیبهشت و فروردین دین،
 علهی و اسهتادولی حسین تحقی : مفید، شیخ به مشهور نعمان بن محمد بن محمد ،اومالی _

کبر  ی.1414 المفید، دار بیروت: غفاری، ا
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 .  ی1404 المعرفة، دار بیروت: شهرستانی، عبدالکریم ،الملل والنحل _
 حمهاد بهن مهانع. د نظهر تحهت ،الموسوعة المیسر  فی اودیان والمهذاهب و اوحهباب المعاصهر  _

 ی.1420 ع،یوالتوز والنشر للطباعة ةیالعالم الندو  دار الجهنی،
_ “An Early Shī‘ī Cosmology: Kitāb al-ashbāh wa l-azilla and its Milieu”, 

Mushegh Asatryan, Studia Islamica 110 (2015). 
_ The Nuṣayrī-‘Alawīs: An Introduction to the Religion, History and Identity 

of the Leading Minority in Syria, Yaron Friedman, Brill (Leiden  Boston), 
2010. 

_ “Ummu’l-kitāb”, W. Ivanow, in Islam 23 (1936). 
_ “The Legend of ʻAbdallah ibn Saba’ and the Date of Umm al-Kitab,” S. 

Anthony, Journal of the Royal Asiatic Society 3.21.1 (2011). 
_ Die Islamische Gnosis: Die extreme Schia und die Alawiten, Heinz Halm, 

Artemis Verlag, 1982. 

 




