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 محّهدپژوهشی در اجتساب چند اثر جدحد اإلجتشار به ابو
 شدۀ شیعی سن بن علی بن شعجة حّراجی، محّدث شناختهح

*حهید باقری
 

 چکحده
ک;;;ه:::ب;;;ن:=ب;;;و:محه;;;د:حس;;;ن: ش;;;عجة:حّر=ج;;;ی#:مح;;;ّد :ش;;;رعی:س;;;دۀ:چه;;;<رم:هج;;;ری:=س;;;ت:

کهن :ب<رۀ:وی:وجود:د=رد": کهی:در که:=ز:وی:ج<م:برده#:ب;ه:س;دۀ:ده;ن::=طالع<ت: ترین:مذجعی:
ح;<بی::#:بیش:=ز:ههه:مرهون:دس;تگردد":آشذ<یی:بیشخر:ع<له<ن:شرعی:ب<:وی:هجری:ب<زمی

کت<ب:مشهور::وج<ده َحف=ی:عالمه:مجلسی:و:شرخ:حّرع<ملی:به: ک;ه:ب;ه::=لعق;ول:تُ =و:=س;ت:
گرفخ;;ه:=س;;ت":در:مر;;<ن: س;;جب:ت;;ألرف:هه;;رن:=ث;;ر:م;;ورد:تهجر;;د:ع<له;;<ن:مخ;;أخر:=م;;<می:ق;;ر=ر:
:=ب;ن کت<ب#:چذد:=ثر:مذسوب:دحگ;ر:جر;ز:=ز ::مرر= :مکتوب:مذهب:ُجصررحه#:عالوه:بر:=ین:دو:

::رس;;<لة:موض;;حة#:أس;;ر=ر=لدین:حق<خقش;;عجة:در:دس;;ت:=س;;ت:: :مس;;<خلو ک;;<ماًل:در : ":=ی;;ن:آث;;<ر
:ب;;ه:لح;;< :س;;ج :جگ;;<ر :ب;;<: ف<ص;;له::تح;;ف:=لعق;;ولفر;;<ی:فک;;ری:ُجص;;ررحه:ت;;ألرف:ش;;ده:و

:ب;;ه:=ب;ن:ش;;عجة#:بخ;;ش:ق<ب;;ل:ت;;وجهی:=ز: د=رج;د":در:ص;;ورت:=ثج;;<ت:درس;;خی:=جخس;<ب:=ی;;ن:آث;;<ر
:ب<رۀ:=و:=صالو:و:حخی:تکهرل شود":=ین:مق<له:تال :د=رد:ت<:ب;<:پیگر;ری::می:=طالع<ت:م<:در

:شو=هد:مخخلف#:=جخس<ب:=ین:آث<ر:به:=بن:شعجه:ر=:بررسی:جه<حد"
:=ل;;دین#:رس;;<لة:موض;;حة::هددا: کلیددد واژه حس;;ن:ب;;ن:ش;;عجة:َحّر=ج;;ی#:تألرف;;<ت#:حق;;<خق:أس;;ر=ر

:حق<خق:أسر=ر:=لدین#:مس<خل:ؤلبن:شعجة:=لحّر=جی#:ُجصررحه"

 مقّدمه
ب;ن:ش;عجة::ب;ن:حس;رن::ب;ن:عل;ی::جگ<ر=ن:=م;<می#:=ب;و:محه;د:حس;ن::ح<ل:بذ<:بر:جظر:مشهور:شرو

که:در:حدود:سدۀ:چه<رم:هجری:می زحسخه:=ست":ب;<:=ی;ن:هه;ه#:=و::حّر=جی:محّد :شرعی:=ست:
                                                     :

گروه:علوم:قرآن:و:حدحث:د=جشگ<ه:تهر=ن:):* :  ("Bagheri.h@ut.ac.ir=سخ<دح<ر
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:ب;<رۀ:وی:د=جس;خه:=س;ت":=ز:جهل;ه:آن: ک;ه:=طالع;<ت:=ج;دکی:در :آن:دست:ع<له<ن:شرعی:=س;ت: =ز
:ت;;<رحخ:والدت:و:وف;;<ت:=و:=ط;;الع:دقرق;;ی:در:د :ب;;<رۀ:=ب;;ن::1س;;ت:جرس;;ت"ک;ه#:=ز =طالع;;<ت:=ج;;د :در

:ب;;<رۀ:وی: ش;;عجه:َحّر=ج;;ی:س;;جب:ش;;ده:=س;;ت:ت;;<:ع;;<لن:مختّج;;ع:و:برجس;;خۀ:مع<ص;;ر#:مح;;ّد :ج;;وری:در
کذد:: :چذرن:= ه<ر:جظر:

کذون:طجقۀ:ص<حب: :2=م":ر=:به:دست:جر<ورده:تحف:=لعقولمن:ت<
گ<هی:قدحن :=و:در:مذ<بع:=م<مره#:=ز:سدۀ:دهن:هجری:=ست:ترین:آ ": ;<هرً=:ع;<لن:ه<ی:موجود:=ز

کرک;ی:)م ق(#:جخس;خرن:ع;<لهی:943شذ<خخه:شدۀ:=م<می:شرخ:=ب;ر=هرن:َقطرف;ی#:مع<ص;ر:محّق;ق:
:=ثر:خود#: که:در :=ب;ن:ش;عجة:حّر=ج;ی:945)جگ<ش;خه:در:س;<ل::ةر;=لفرق;ة:=لذ<ج:یة:ف;ر;=لو=ف=ست: ق(:=ز

:=م;<م:عل;ی کت;<ب#:ح;دحدی:=ز :=ی;ن: کت;<ب::ج;<م:ب;رده:=س;ت":=و:در ::=لخهح;رصر=:=ز: ک;;رده:و جق;ل:
:ن:=ثر:ر=:به:=بن:شعجه:جسجت:د=ده:=ست:=ی

:أبو:محّهد:ره:و:هوشره:د=جشهذد:ف<ضل:ع<مل:فقکخی:=ست:حث:جخست#:رو=ححد <ر
: :=م:صر=لخهح;;;ت;;;<ب:خ;;;ود:ب;;;ه:ج;;;<م:کحس;;;ن:=ب;;;ن:عل;;;ی:ب;;;ن:ش;;;عجه:حّر=ج;;;ی:در ر:ر;;;=ز

::3ه:فرمود:"""کرده:کجقل::نر=لهؤمذ
کت;<ب::پس:=ز:دست َح;ف:=لُع:ح<بی:ع<له<ن:شرعه:در:عصر:صفوی:ب;ه: حس;ن:ب;ن:ش;عجة::ق;ولتُ

:=ث;;ر :ش;;هرت:فر=و=ج;;ی:در:س;;ذت:عله;;ی:=م<مر;;ه:ح<ف;;ت:ت;;<:آن ک;;ه:دو:ع;;<لن::حّر=ج;;ی#:ج;;<م:وی:و ج;;<:
ب;;<::5ق(1111و:عالم;;ه:مجلس;;ی:)م:4ق(1134ش;;ذ<س:برجس;;خۀ:ش;;رعی#:ش;;رخ:حرع;;<ملی:)م:حدحث

کت<ب: :جق;ل:=ح<دح;ث::تحف:=لعقولپذیر :=جخس<ب: :زمرۀ:مذ<بع:حدحدی:خود:در به:وی#:=ز:آن:در
:مر;;<ن:ع<له;;<ن:=م;;<می:ه;;<ی::بهره :آن:زم;;<ن:ب;;ه:=ی;;ن:س;;و#:=ب;;ن:ش;;عجة:َحّر=ج;;ی:در بس;;ر<ری:جس;;خذد":=ز

ک;;ه:هه;;ۀ:ش;;رو:گوج;;ه:ش;;هرت:ح<ف;;ت؛:به :زم;;رۀ:ع<له;;<ن:ثق;;ه:و:م;;ورد::ح<ل:=ی: جگ<ر=ن:مخ;;أخر#:=و:ر=:در
:=س;;;;خ<د=ن:ش;;;;رخ:مفر;;;;د:381=عخه;;;;<د:=م;;;;<می:ق;;;;رن:چه;;;;<رم:و:مع<ص;;;;ر:ش;;;;رخ:ص;;;;دوق:)م :=ز ق(:و

کرده413)م :=م<::6=جد؛:ق(:معرفی: ک;ه:ه;ر:چذ;د:ش;رخ:مفر;د:=ز سرد:محسن:=مرن:بر:=ین:ب;<ور:=س;ت:
                                                     :

ک;;;رده:=س;;;ت:363":ه;;;ر:چذ;;;د:جه;;;<زی:ش;;;<هرودی#:ب;;;دون:=ر=خ;;;ۀ:م;;;در :و:ش;;;<هدی#:ت;;;<رحخ:وف;;;<ت:وی:ر=:ح;;;دود:1 گ;;;ز=ر : ق#:
 ("496#:ص8#:جمسخدرک<ت:علن:رج<ل:=لحدحث)

 "187#:ص1#:ج=لوس<خل:مسخدر خ<تهة:":2

:"173#:ص=لفرقة:=لذ<جرة:تعرین:=لو=فرة:فی":3
 "74#:ص6#:جأمل:=آلمل؛:156#:165#:ص33#:جوس<خل:=لشرعة":4

:=ألجو=ر":5  "69#:13#:ص1#:جبح<ر

:=ألج;و=ر؛:74#:ص6#:جأمل:=آلمل":6 #:1#:ج=لفر;ال>:<ضر;ح:و:=لعله;<>:<ضح;ر؛:166ص#:ل;ی:= =لطری;ق:ؤ:؛69#:13#:ص1#:جبح<ر
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ک;ه:وی:=ز:مش;<حخ:مفر;د:ب;وده:وج;ود:ج;د=رد" ک;رده:=س;ت#:=م;<:دلرل;ی:ب;ر:=ی;ن: ::7=بن:شعجه:رو=ح;ت: در
:-:658مر<ن:=سخ<د=ن:رو=حت:وی:تذه<:به:=بوعلی:محهد:بن:=بی:بک;ر:هّه;<م:ب;ن:س;هرل:=س;ک<فی:)

:=و:د=شخه:=ست":=ج<زهکه:بذ<:بر:ح :جقل::9=ش<ره:شده:=ست#:8ق(336 بدین:ترترب#::10=ی:جرز:=ز
کد=م#:تذه;<:ح; :ت;ن:ش;ذ<خخه:ش;ده:=س;ت؛:=ز:مر;<ن:مش;<حخ: گرد=ن:وی#:هر: :مر<ن:=سخ<د=ن:و:ش< =ز

:=ین گرد=ن:=و:شرخ:مفرد":در :زمرۀ:ش< ج<:=ی;ن:پرس;ش:در:ذه;ن::وی:محهد:بن:هّه<م:=سک<فی:و:در
:رتج;ۀ::جقش:می که:چگوجه:مهکن:=س;ت:ع;<لن:و:مح;ّدثی:در =س;خ<د=ن:ش;رخ:مفر;د:در:ح;دود:بذدد:

:شش:قرن:ج<شذ<خخه:ب<قی:م<جده:ب<شد"
گرد=ن:=ب;;ن:ش;;عجة:حر=ج;;ی:د=جس;;خه ک;;ه:ب;;ر:پ<ح;;ۀ:آن:ش;;رخ:مفر;;د:ر=:=ز:ش;;< =جد#:: ;;<هرً=:مس;;خذدی:

کت;;<ب: : ک;;ه:در :برخ;;ی#:مذج;;ع:مؤل;;ف::11رو=ح;;ت:ش;;ده:=س;;ت":=ؤلخخص;;<صح;;دحدی:=س;;ت: ب;;ه:ب;;<ور
کت<ب::=ؤلخخص<ص :=ین:جقل: :=بن:شعجه::حترو=:12بوده:=ست":تحف:=لعقولدر گری:شرخ:مفرد:=ز

ک;ه:مذج;ع:مؤل;ف: که:ب;ه:حق;رن:د=جس;خه:جرس;ت: :دو:جهت:مورد:تردحد:=ست::جخست#:آن: َحّر=جی:=ز
کت<ب::=ؤلخخص<ص :جقل:=ین:حدحث: ب;وده:ب<ش;د":م;خن:=ی;ن:ح;دحث:مش;خهل:ب;ر::تحف:=لعقولدر

:فرزج;د=ن:=م;<م:ج;و=د:گ<جه:ه<ی:ُجه:پرسش کثن:ب<:حک;ی:=ز که:ححری:بن:أ م:موس;ی:ب;ه:ج;<:=ی:=ست:
:بر=در :=م<م:ه<دی کرده:و:وی:جرز:پ<سخ:آجه<:ر=:=ز ک;رده:=س;ت":مطرو: وج;ود:برخ;ی::13پرسش:

=ز:مخن:=ین:حدحث#:=حخه<ل:=خذ:=ول;ی::تحف:=لعقولو:تحریر::=ؤلخخص<ص=خخالف<ت:مر<ن:جقل:
ک;;ه:مؤل;;ف::جه<ح;;د":جظ;;ر:ب;;ه:وج;;ود:=ی;;ن:=خخالف;;<ت#:محخه;;ل:=ز:دحگ;;ری:ر=:مخ;;دو :می تر:آن:=س;;ت:

                                                                                                                            :
:=لس;;<د=ت؛:644ص ؛:413#:صتأس;;رس:=لش;;رعة:لعل;;وم:=ؤلس;;الم؛:689#:ص6#:جروض;;<ت:=لجذ;;<ت:ف;;ی:أح;;و=ل:=لعله;;<>:و

 "93#:ص1#:جطجق<ت:أعالم:=لشرعة؛:433#:ص3#:ج=لذرحعة؛:186:-:185#:ص5#:جأعر<ن:=لشرعة

 "185#:ص5#:جأعر<ن:=لشرعة":7

ک;ه:جج<ش;ی:و:ش;رخ:طوس;ی:ن:أبی":وی:محهد:ب8 ک<تب:ؤس;ک<فی:=س;ت: :ر=:بکر:هّه<م:به:سهرل: :بزرگ;<ن:مخق;دم<ن:=م;<می:=و :-:=ز
:مر;;<ن:=حش;;;<ن:د=ش;;;خه: #:طوس;;;ی=ل:رج;;;<ل؛:1336#: 379#:صذج<ش;;ی=ل:رج;;;<ل":=ج;;;د:کرده:معرف;;ی:_ک;;ه:مذزل;;;ت:و=الی;;;ی:در

 "436#:ص=لفهرست؛:6673#: 438ص

#:طجق;<ت:أع;الم:=لش;;رعة؛:433#:ص3#:ج=لذرحع;ة؛:185#:ص5#:ج=لش;رعة:أعر;<ن؛:414#:صتأس;رس:=لش;رعة:لعل;وم:=ؤلس;الم":9
 "93#:ص1ج

 "46#:ص3#:جمف<خر:=سالم":10

 "96:-:91#:ص=ؤلخخص<ص":11

:جق;ل:ح;دحث: ;دیر:481:-:476صق#:1434#:تحف:=لعقولر" :::#":بر=ی:=ین:رو=حت12 ":بذ<:بر:ح :جظر#:مذجع:ش;رخ:مفر;د:در
کت<ب: :.Friedman, p. 38, note 140:":جرز:ر" :(7:–:5م#:ص1969#:لعقولتحف:=ر" ::)بوده:=ست::تحف:=لعقولجرز:

کت<ب::م<مق<جی:جرز:به : کلی:به:جقل:شرخ:مفرد:=ز : ک;رده:=س;ت:):تحف:=لعقولطور :آث;<ر :=ش;<ره: تذق;رح:=بن:شعجة:َحّر=ج;ی:در
 ("116#:ص63#:ج=لهق<ل:فی:علن:=لرج<ل

 "96:-:91#:ص=ؤلخخص<ص؛:481:-:476صق#:1434#:تحف:=لعقول":13
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::14گرفخه:=ست":تحف:=لعقولحدحث:ر=:=ز:مذجعی:جز:=ین::=ؤلخخص<ص
کت;<ب::تردح;د:پر=ههر;ت ب;;ه:ش;رخ:مفر;;د::=ؤلخخص;<صتر:دحگ;;ر#:تش;کر :در:درس;خی:=جخس;;<ب:

:آن که:مط<ل:=ست":=ز :ج<: کذده:=ست:و:موضوع<ت:مطرو:ش;ده:در:آن:س;رر:مذطق;ی:و:ک:ب  ت<ب:پر=
:ب;;<رۀ:=جخس;;<ب:آن:ب;;ه:ش;;رخ:مفر;;د:مج<ح;;ث:فر=و=ج;;ی:مر;;<ن: شذ<س;;<ن:و::کت<بمذس;;جهی:ج;;د=رد#:در

کت;;<ب:ب;;ه:ش;;رخ:مفر;;د: محقق;;<ن:درگرفخ;;ه:=س;;ت؛:برخ;;ی:ب;;ه:هه;;رن:دلر;;ل#:مذک;;ر:=جخس;;<ب:=ی;;ن:
گرد=ن:=ب;ن:ش;عجة:َحّر=ج;ی:ب;وده#:=م;ری::15=جد":شده ک;ه:ش;رخ:مفر;د:=ز:ش;< بدین:ترترب#:=ین:مسأله:

: ررمحخهل:=ست"
:=ثر:به:=بو:محهد:حسن:بن:عل;ی:ب;ن:ش;عجة:حّر: :مر<ن:=م<مره:دو که:روشن:=ست#:در =ج;ی:چذ<ن:

::تحف:=لعقولمذسوب:=ست:: کت;<ب:=خر;ر:ب;ه:=لخهحرصو که:تردحده<یی:در:درس;خی:=جخس;<ب: :#
کت<ب#:در:س<ل:16=بن:شعجه:وجود:د=رد" ه<ی:=خرر#:چذد:=ثر:دحگر:جرز:ب<:=جخس;<ب::عالوه:بر:=ین:دو:

کت;;<ب: :=ل;;دینب;;ه:وی:چ;;< :ش;;ده:=س;;ت:: :=ل;;دین#:حق;;<خق:أس;;ر=ر ::رس;;<لة:موض;;حة:حق;;<خق:أس;;ر=ر و
:":د:=لحسن:بن:شعجة:=لحّر=جیمس<خل:ألبی:محه

:ب;;ه:هه;;رن:س;;جب:در:مجهوع;;ۀ::17س;;ه:=ث;;ر:=خر;;ر:ب;;ه:مر;;ر= :فک;;ری:ُجص;;ررحه =خخص;;<ص:د=رد:و
ه;<ی:ش;رخ::ب;ه:هه;ت:دو:شخص;رت:ب;ه:=حخه;<ل:ف;ر=و=ن:ُجص;رری:ب;ه:ج<م«:سلسلة:=لخر :=لعلوی»

                                                     :
کت<ب:":14 که:مؤلف: ک;رده:ب<ش;د:جر;ز:ب;ه:س;جب::تحف:=لعقولتحریر::=ؤلخخص<ص=حخه<ل:=ین: ر=:به:شکل:جقل:ب;ه:معذ;<:رو=ح;ت:

:=ز:ذهن:=ست :مذجع:مکتوب:دور  جه<حد":که:وقوع:چذرن:عهلی:=ز:سوی:شرخ:مفرد:بعردتر:می:چذ<ن:؛جقل:=ز

:=ی;;ن:ب;;<ره:ر" ::15 کت;;<ب:=خخص;;<ص»":در : کت;;<ب:=خخص;;<صبررس;;ی:=س;;»؛:665:-:196#:ص«ش;;رخ:مفر;;د:و :-:666#:ص«ذ<د:
ک;ه:آن:ر=:عرذ;ً<::هر=جی:میت":=ز:شرخ:آق<بزرگ:671 کرد: کت<ب:به:شرخ:مفرد:ح<د: :زمرۀ:طرفد=ر=ن:جظرحۀ:درسخی:=جخس<ب: تو=ن:در

کت<ب:  "(1893#: 363:-:358#:ص1#:ج=لذرحعةر" ::):د=جد:شرخ:مفرد:می:=لهح<سن:=لعرون:وهه<ن:

:ع<له;;;<ن:گروه;;;":16 :=ألج;;;و=رد=جذ;;;د:)ر" :::ق(:می336حه;;;د:ب;;;ن:هّه;;;<م:ؤس;;;ک<فی:)م=ث;;;ر:=ب;;;وعلی:م:آن:ر=ی:=ز ؛:17#:ص1ج:#بح;;;<ر
:=لس<د=ت :در:=بطح;ی:یموح;د:"11#:مقدم;ه:تحقر;ق#:صصر=لخهح؛:151#:ص6#:جروض<ت:=لجذ<ت:فی:أحو=ل:=لعله<>:و

:=ب;ن:ش;عجة:حر=ج;ی:می:=لخهحرصمقدمۀ: :آن  کت;<ب:ر=:=ز که: کس<جی: :تقوح;ت:دالی;ل:مجلس;ی:و:د:ب<:جقد:=دلۀ: حگ;ر=ن#:د=جذ;د:و
 "(14:-:11#:مقدمۀ:تحقرق#:صصر=لخهحکت<ب:ر=:به:=بن:هّه<م:=سک<فی:جسجت:د=ده:=ست:)

:=بو:ُشَع::ی=:فرقه«:ُجصررحه:/:ُجهررحه":»17 گرفخه:=ز هررب:محهد:بن:ُجَص:رج<م: :زم<ن:ح:یررُجَه::یر:ف  =دع;<::ی<ت:=م<م:ه;<درکه:در
ک;;ه:آن:حر;;رت:خ;;د= :ر=:ب;;ه:پ=:ک;;رد: :=و :ب;;ه:ُح:مجع;;و :جه;;وده:=س;;ت:ی<مجری;;س;;ت:و :=ب<ح;;":=و مح;;<رم:=عخق;;<د::ۀل;;ول#:تذ<س;;خ:و

:ش;ه<دت:=م;<م:حس;;ن:عس;کری#:طوس;;:ۀ:ش;رخد=ش;ت":ب;ه:جوش;خ :پ;س:=ز ک;;ه:ب;<ب:=م;<م:زم;<ن::ی=و ک;رد: = ::لعّج;;:-=دع;<:
:=لح<د:-تع<لی:فرجه: :ب<:جهل:و ::ی=ست:و :ب;روز :=و =ب;و:جعف;ر:خ;<ص:=م;<م:زم;<ن#:حعذ;ی::دوم;رن:ج<ح;ب:<ف;ت#:م;ورد:لع;نحکه:=ز

گرفت":جصمحهد:بن:عده<ن:قر : :حق:#هحرر=ر :دور=ن: :ی<ن:ب;<قح;تذه;<:جر:#ق;تردر ک;ه:در : ;الت:ع;ر=ق:=س;ت: ج;ت:رم<ج;ده:=ز
گرفت :ب<وره;<ی: رر=س;المی:ن:رش;یمخخل;ف: ;الت:پ:یه;<:<نح=ز:س;ذت:جر:یق;رهر:چذد:تلف:؛صغر=:شکل: و:حخ;ی:مخ;أثر:=ز

:=لف :=لَه:)ر" ::=ست: :برخ;ی:مخ;ون:ُجص;رری#:=ز:398ص#:جةر=لغ؛:94:-:93ص#:رق:=لشرعةف :؛:131:-:133ص#:قَر:ق<الت:و (":در
 ("74#:ص=لح<ویجرز:ح<د:شده:=ست:)ر" ::«:=لخصرجرة:=لشعرجرة»=ین:فرقه:به:
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:=بو:موسی ::18موسی:و :ب;<رۀ:ت<رحخچ;ه:و جشر:ح<فخه:=ست":هر:چذد:محقق<ن:=ین:مجهوع;ه:بحد;ی:در
:=بن:شعجة:حّر=ج;ی:=ر=خ;ه:جهی:خهجس ک;ه:دس;ت:ه<ی:آث<ر کن::کذذ;د#:=م;<:ش;و=هد:حک<ح;ت:=ز:آن:د=رد:

:=ین گر:جگویین:هه;ه::_ه<::برخی:=ز در:س;ذت:ُجص;ررح<ن:ش;ذ<خخه:ش;ده:و:ق;دمخی:ط;والجی:د=ش;خه::_=
:=ست"

ک;ه: :به:=بو:محهد:حسن:بن:علی:بن:شعجة:حر=ج;ی:مس;ألۀ:پ;ر:=ههرخ;ی:=س;ت: =جخس<ب:=ین:آث<ر
:ب ک;ه:در:ص;ورت:=ثج;<ت:ه;ر:=ین:جوشخ<ر ه:دجج<ل:بررسی:آن:=ست":=ههرت:=ین:مسأله:در:آن:=ست:

:بر=ی:وی#:مذ<بعی:ح<یز:=ههرت:در:شذ<س<یی:مؤلف:و:ب<وره<ی:=عخق<دی:وی:ب;ه: :=ین:آث<ر ح :=ز
:ب;;<رۀ:س;;ه:=ث;;ر:=خر;;ر:=ههرخ;;ی:دو:چذ;;د=ن:می ک;;ه::دس;;ت:خو=ه;;د:آم;;د":=ی;;ن:موض;;وع:در ح<ب;;د؛:چ;;ه:آن:

:=جی:به:سذت:فکری:ُجصررحه:خو=هد:بود"پیوجد:=بن:شعجة:حّر::گر::حک<حت

 بررسی درستی آثار مجسوب به وی
::19علی:بن:حهزا:حر=جی# :آف;رحذش:و :آ ;<ز :=فر=د:خ<جد=ن:=بن:شعجة:حر=جی#:در:بحث:=ز حکی:=ز

کت<ب:خود#::صورت که:حسن:بن:علی:بن:شعجة::ُحّجة:=لع<رفبذدی:آن:در: به:رو=حخی:=ش<ره:د=رد:
کرده:=س :آث<ر:خود:جقل: :ت:حر=جی:در

این   ُ کثیرٌة غیر ما شرمناه ذکرها أبو حمهد احل ن بن ع  بن شعجة احلن اایاٌش   _ا قد وردش  
فا ه. _ریض اٌ عنه     20یف مصن 

که:حسن:بن:عل;ی:ب;ن:ش;عجة:د=ر=ی:آث;<ر:مخع;ددی:ج;ز: گو=ه:آن:=ست: =ین:عج<رت#:به:روشذی:
::ب;;وده:=س;;ت":ش;<حد:آن:تح;ف:=لعق;;ول ب;;<:=جخس;;<ب:ب;;ه:=ب;;ن:«:سلس;;لة:=لخ;;ر= :=لعل;وی»چ;;ه:=م;;روزه:در

:=خخر<ر:=ست#:هه<ن ک;ه:در:س;خن:عل;ی:ب;ن:حه;زا:حر=ج;ی:ب;د=ن:شعجة:حر=جی:در ه;<::ه;<یی:ب<ش;د:
                                                     :

کت;;<ب::=حخه;;<الً:":18 :مر;;<ن:جوحس;;ذدگ<ن:ُجص;;رری:ف;;ردی:ب;;ه:ج;;<م:=ب;;و:موس;;ی:حری;;ری:جگ<رج;;دۀ: :=س;;ت":=ز :ج;;<م:مس;;خع<ر =لعلوی;;ون:دو
 م(:شذ<خخه:شده:=ست"1983:/:ق1433)بیروت#::=لُذصرریون

:وی:ب;;ر=درز=دۀ:حس;;ن:ب;;ن:عل;;ی:ب;;ن:ش;;عجه:ب;;وده:=س;;ت::":وی19 عل;;ی:ب;;ن:حه;;زا:ب;;ن:عل;;ی:ب;;ن:ش;;عجة:حر=ج;;ی:=س;;ت":=حخه;;<اًل
(Friedman, p.46:ثری:تحت:عذو=ن=: :=لُهخ<لف(":=و :علی:=لُهج<ین:و که:در:مجهوع;ۀ::ُحّجة:=لع<رف:فی:ؤثج<ت:=لحقّ د=رد:
:جس;;خه685-643#:ص4)ج«:سلس;;لة:=لخ;;ر= :=لعل;;وی» :ربی;;ع:=آلخ;;ر:س;;<ل:=ی::(:چ;;< :ش;;ده:=س;;ت":=و کت;;<ب:ر=:در :=ی;;ن: =ز

ک;رد::438 کت<بخ<جۀ:=مرر:=بو=لحسن:علی:بن:جعفر:=سخذس<خ: :ه;و:مه;<:جس;خه:لخ<زج;ه:=ألمر;ر:=لس;رد:أب;ی:=لحس;ن:»ق#:بر=ی: و
:أربعه<خ;ة :ذل :ف;ی:ش;هر:ربی;ع:=آلخ;ر:س;ذة:ثه;<ن:و (":ب;ه:639#:ص4#:جسلس;لة:=لخ;ر= :=لعل;وی)ر" ::«:علی:بن:جعفر""":و

:«:=ألمرر:لخ<زجه»جظر#:عج<رت: :=و=ی;ل:«:لخز=جة:=ألمرر»=شخج<ه:چ<پی:بوده:و :=و=خر:سدۀ:چه<رم:و درست:ب<شد":بذ<:بر:=ین#:=و:در
ک;ه:ب;ه:لح;< :زم;<جی:ب;ه:=ب;و:محه;د:حس;ن:ب;ن:عل;ی:ب;ن:ش;عجة:حر=ج;ی:)زج;ده:در:س;دۀ:چه;<رم(::سدۀ:پذجن:می زحس;خه:=س;ت:

 جزدح :بوده:=ست"

 :"676ص#:حجة:=لع<رف":20
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:=ین:آث<ر#:درسخی:=جخس<ب:آجه<:به:=بن:شعجه::=ش<ره:شده:=ست":در:=ین ج<:ضهن:معرفی:هر:ح :=ز
گرفت": :مورد:بررسی:قر=ر:خو=هد:

 . حقاخق أسرار الدین1
:=لدین کت:حق<خق:أسر=ر که:بر=ی:جخسخرن:ب;<ر:در:مجهوع;ۀ:عذو=ن: سلس;لة:=لخ;ر= :»<بی:=ست:

م;;رالدی:ب;;<:=جخس;;<ب:ب;;ه:حس;;ن:ب;;ن:عل;;ی:ب;;ن:ش;;عجة:حّر=ج;;ی:جش;;ر:ح<فخ;;ه::6336در:س;;<ل:«:=لعل;;وی
:=ل;;دین ;;<هرً=::21=س;;ت" کت<ب:=ز:مه;;ن:حق;;<خق:أس;;ر=ر ::ت;;رین: ک;;ه:مذظوم;;ۀ:=عخق;;<د=ت:و ه;;<یی:=س;;ت:

:آن:به::_ه<:ر=::=صول:دین:ُجصرری ک»که:خود:=ز :22جه<حد":تجرین:می:_کذذد::تعجرر:می«:جر=لفقه:=أل
کت<ب:معروفی:در:مر<ن:جصررحه:بوده:_=ین:=ثر: گفخۀ:علی:بن:حهزا:حر=جی: مش;خهل::_:23که:به:

ک;ه:مؤل;ف:در:ال:ب;ه:الی: بر:ح :مقدمه:و:سرزده:ب<ب:=ست:و:هر:ب<ب#:مش;خهل:ب;ر:مط;<لجی:=س;ت:
:=خه;ه گ;<ه:ب;دون:ذک;ر:سلس;لۀآجه<:=ح<دحث:فر=و=جی:=ز گ;<ه:ُمس;ذد:و: ک;رده:=س;ت"::#: س;ذد#:جق;ل:

:محخو=:و:مدلول:=ح<دحث:هه<ن:ب<ب:و:ت<:حدود:بسر<ری:بی<ن کت<ب#:برآمده:=ز گ;ر::عذ<وین:=بو=ب:
کت;<ب:ب;<:=س;خذ<د:ب;ه:=ح<دح;ث:ب<زت;<ب::24=صول:=عخق<دی:مؤلف:آن:=ست" :=ی;ن: ک;ه:در ب<وره;<یی:

ک;<ماًل:ب;<:=عخق;<د=ت:ر=ح;ج:و:س;ذت:رس;هی:=م<مر;ه:مخف;<وت:=س;ت:و:ب;یش:=ز:هه;ه:ب;< عق<ح;;د::ح<فخ;ه:
:بی<ن ک;ه:ب;ه:گوج;ه:گ;ر:آجه;<:=س;ت؛:به:فرقۀ:ُجصررحه:ههخو=جی:د=رد:و ::حق;رن:می::=ی: ت;و=ن:مؤل;ف:آن:ر=:=ز

کرد" ::25پیرو=ن:=ین:مذهب:قلهد=د:
:و:بزرگ;<ن:فرق;ۀ:ُجص;ررحه#:ههچ;ون:حس;رن:ب;ن: :آث<ر کت<ب#:جقل:قول:فر=و=ن:=ز =فزون:بر:محخو=ی:

د=ن:َخصرجی:)م کت<ب::26ق(358ح<::346َحه  : محه;د::=لهد;<ل:و:=لص;وراکت;<ب::27وی#:=لرس<لةو
کت;;<ب::28ب;;ن:ُجص;;رر:ُجهر;;ری :جر;;ز:مخ;;;ون:ش;;ذ<خخه:ش;;ده:در:مر;;<ن:=ی;;;ن:فرق;;ه#:ههچ;;ون: :و =لهف;;;ت:و

                                                     :
21. Catafago, p. 524, item 9. 

  http://3lawi.ahlamontada.org/t308-topic (January 02, 2015):":ر" :22

 "669#:صحجة:=لع<رف":23

کت;<ب::گذ=ری:=بو=ب:ر=:می:":شجره:=ین:رو :عذو=ن24 :عذ<وین:=ب;و=ب: ک;رد:وس;<خل:=لش;رعةتو=ن:در :؛ش;رخ:ح;ر:ع;<ملی:مش;<هده:
که:عذ<وین:=بو=ب:=ین:ج<مع::گوجه::به  ی:مؤلف:آن:=ست"آر=ی:فقه#:حدحدی:_فقهی:=ی:

:آن:که:مؤلف:آن:#":ج<لب:توجه25 کت<ب::فصلی:ر=:به:لزوم:تقره:=خخص<ص:د=ده:و:در :  <هرً=:=ث;ر:=ب;و::=لهرشد:فی:لزوم:=لخقّرةج<:=ز
کرده:=ست :=لدینر" ::):=للرث:محهود:=لش<شی:=ح<دحدی:ر=:جقل: :مذ<بع:مخخل;ف:ه;رچ::"(146-145#:صحق<خق:أسر=ر در

 لف:آن:جر<فخن"=طالعی:درب<رۀ:=ین:=ثر:ح<:مؤ

 "114#:131#:93#:86#:71#:47#:صهه<ن:ر" ::#":بر=ی:جهوجه26

کرده:=ست27 کت<ب:ر=:بر:مؤلف:قر=خت:  ("114#:ص)هه<ن:":َحّر=جی:=ین:

 "98#:95#:77#:46#:63#:صهه<نر" :::#":بر=ی:جهوجه28
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;;ة لّ ::29=أل   کت;;<ب::30=اُلس;;وسکت;;<ب:و ::31=لدس;;خوره;;ر:دو:مذس;;وب:ب;;ه:ُمفّر;;ل:ب;;ن:ُعه;;ر:ُجعف;;ی#: =ز
کت;;<ب: کت;;<ب::32=لص;;ر=طم;;ؤلفی:ج<ش;;ذ<خخه#: :=س;;ح<ق:ب;;ن:م:33ب;;<طن:=لخکلر;;فو: :=ز حه;;د:ه;;ر:دو

کت<ب: :=بو:عجد= :محهد:ب;ن:حعق;وب:م;د=خذی:تعل;ق:مؤل;ف:ب;ه:=ی;ن:فرق;ه:ر=::34=لکرسی=ألحهر:و: =ز
:دهد"::جش<ن:می

کت;;<ب:چذ;;رن:=س;;خف<ده:می ک;;ه:مؤل;;:=ز:مقدم;;ۀ: :ش;;ود: ک;;رده:آ:ف  :=و=خ;;ر:عه;;ر:خ;;ود:ت;;ألرف: ن:ر=:در
ک;;;ه:خ;;;ود:ر=:=ز:آن :مر=ت;;;ب::چ;;;ه:ح;;;ق:می:=س;;;ت؛:زم;;;<جی: :دح;;;ده:و:دس;;;خ<ن:خ;;;ود:ر=:=ز پذد=ش;;;ت#:دور

کوت;;<ه:میر دح;;د#:ب;;<:ه;;دف:دوری:=ز:ج<حگ;;<ه:ش;;رعر<ن:مقّص;;ره:آن:ر=::س;;خگ<ر=ن:)پی;;رو=ن:ُجص;;ررحه(:
کرد: :تدوین:

، ا علهنُت  ُصنرشم ، ا طنوال اْلمنال قند ق  تم قص  ، ا أیامى قد    تم م  قد  ة  عهشو    ا رأیُت ُمد  ا ْل 
... فوجدُ ّن ُراتم ، ا النقلة قد ق  تم ن  ة قد د  رًا، 35أن  املنی  ا عن درجناش أهن   عن ال ایة مقص 

ین. نًا ع   قصیشو عن مرا ب الفائ  رًا،... ا ُمزم جق متأخ   36ال   

:=د=م;;;ۀ:مقدم;;;;ۀ:=ی;;;ن:=ث;;;ر:جوش;;;خه#:می:ب;;;ر:=س;;;<س:آن ک;;;;ه:وی::چ;;;ه:مؤل;;;ف:در ت;;;و=ن:ح;;;دس:زد:
کت;;ب:در:=خخر;;<ر:د=ش;;خه:=س;;ت::ش;;<مل:حکص;;د:و::کت<بخ<ج;;ه :ق<ب;;ل:ت;;وجهی:=ز: =ی:مش;;خهل:ب;;ر:ش;;ه<ر

:موّح;;;دون:)ُجص;;; کت;;;<ب:ب;;;<طن:=ز کت;;;<ب#:در:مجه;;;وع#:=ز:دحگ;;;ر:پذج;;;<ه: ررحه(#:دوحس;;;ت:و:پذج;;;<ه:
کت;;ب: ;;<هر":گروه م;;و=رد::37ه;;<ی:ب;;<طذی:و: ;;<لی:ش;;رعی:)حعذ;;ی:مخّهس;;ه:و:مفّوض;;ه(#:ُمقّص;;ره:و:

ک;ه:م;ورد:=س;خف<دۀ:مؤل;ف: :آث;<ری: :=ل;دینمعخذ<بهی:=ز گرفخ;ه:و:جقل:حق;<خق:أس;ر=ر :آجه;<::ق;ر=ر: ه;<یی:=ز
:=س;;ح<ق:=حه;;ر#:=م;;روزه:در:دس;;خ کت;;<ب:آم;;ده:=س;;ت#:م<جذ;;د:آث;;<ر :=ی;;ن:رو#: :حق;;<خقرس:جرس;;خذد":=ز

                                                     :
 "147#:64#:63#:63#:45#:17#:صهه<ن":بر=ی:جهوجه:ر" ::29

 "63#:43#:15#:صهه<ن":بر=ی:جهوجه:ر" ::30

 "55#:صهه<ن":بر=ی:جهوجه:ر" ::31

 "138#:53#:46#:43#:63#:صهه<ن":بر=ی:جهوجه:ر" ::32

 "113#:116#:49#:36#:صهه<ن":بر=ی:جهوجه:ر" ::33

 "83#:صهه<ن":بر=ی:جهوجه:ر" ::34

:زب<ن:عربی#:چذ<ن35 که:در:دسخور ص;ورت::چه:ف<عل:و:مفعول:به:=فع<ل:قلوب:ه;ر:دو:ض;هرر:م;خکلن:ب<ش;ذد#:ب;ه:":د=جسخه:=ست:
:روج;;د؛:م<جذ;;د:=ی;;ن:جهل;;ۀ:ش;;رحف:=م;;<م:عل;;ی:وق<ح;;ه:ب;;ه«:ن»مخص;;ل:ب;;ه:فع;;ل#:ب;;ه:هه;;ر=ه: :وص;;رت:ب;;ه:=م;;<م:حس;;ن::ک<ر در

:أ»که::مجخجی :ُبَذ::ی  ّج ::!ّیَ <:یؤ  ::َلّهَ
َ
::یُخذ :ح :َرأ ;ُت::َق;د  ;ّذ<ً::َبَلغ  ::و:–:س 

َ
;ح :َرأ َد=ُد::یُخذ  ز 

َ
ذ;<ً::أ ُت::-:َوه  ;:َب;<َدر  َوص  لَ::یخ :ّرَ:ب  ;ؤ  #:جه;ج:=لجال ;ة«:)َ :ر 

که:در:چذرن:مو=ردی#:مفعول:به:ههو=ره:به:ههر=ه:و=ژۀ:31<مۀ:ج س»(؛:بر:خالف:س<یر:=فع<ل: :م;ی:ب;ه«:َجف  رود؛:م<جذ;د:عج;<رت::ک<ر
 «"ی لهُت:جفس»

:=لدین":36  "16:-:11#:صحق<خق:أسر=ر

 "16#:صهه<ن":37
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:به: :آن:آث<ر ح<بی:مط<لب  :ب<ز کت<بشذ<خخی:بسز=یی:ح<فخه:و:مذجعی:مهن:در :رود":شه<ر:می:=رز :
کت;<ب: :=ل;دینعدم:=ش<ره:به: :مذ;<بع:ش;رو:حق;<خق:أس;ر=ر و:فق;د=ن:وج;ود::38س;و:ح;<لی:=ز:ح ::در

:ب;ه:رو:می:طریق:مخصل:به:آن:=ز:سوی:دحگر#:تعرین:دقرق:ج<م:مؤلف:ر=:ب<:دش;و=ری س;<زد"::ه<یی:رو
;;د=ن:َخص;;رجی:)م:جظ;;ر:ب;;ه:جق;;ل:قول :=ب;;و:عج;;د= :حس;;رن:ب;;ن:َحه  ح;;<::346ه;;<ی:ف;;ر=و=ن:مس;;خقرن:=ز

کت;;<ب358 :=ی;;ن: ::39ق(:در :جر;;ز:جق;;ل:ح;;دحدی: ر;;ر:ُمس;;ذد:=ز کلرذ;;ی::=لک;;<فیو محه;;د:ب;;ن:حعق;;وب:
:آن:زج;دگی:می:40ق(369)م :در:سدۀ:چه<رم:هجری:ح;<:پ;س:=ز <:ک;رده:=س;ت":بذ;:مؤلف:آن:=حخه<اًل

کت<بی:جز: :=لدینبر:=ین#:=ثر:ح<ضر#: ::حق<خق:أسر=ر که:خصرجی:در ب;ه:ی;وجس::=لهد=حة:=لکجری=ست:
کت<ب::41به: جر<ن:جسجت:د=ده:=ست" که: :=لدینضر<یی#:پس:=ز:آن: ر=:به:یوجس:ب;ن::حق<خق:أسر=ر

:=ث;;ری:تح;;ت:عذ;;و=ن::42 جر;;<ن:جس;;جت:د=ده# :=ل;;دین=ز ب;;ه:رو=ح;;ت:محه;;د:ب;;ن:ش;;عجة::حق;;<خق:أس;;ر=ر
ک;ه:=ی;ن:=ث;ر:هه;<ن:حّر=جی:جرز:ح< :=حخه<ل:د=ده:=س;ت: کرده:و ه;ن:د: :ل  رس;<لة:موض;حة:حق;<خق:=ألس;ر=ر

ک;ه::43محهد:بن:شعجة:حّر=جی:=ست":حسخرق :من:=ألبر=ر گف;ت: :=د=م;ه:خ;و=هرن: :رس;<لة:موض;حةدر
: :=ل;;دین=ث;;ری:مخه;;<یز:و:مس;;خقل:=ز ت;;و=ن:در:درس;;خی:فرض;;رۀ::س;;<ن:می:=س;;ت#:ب;;دین:حق;;<خق:أس;;ر=ر

کرد" :ضر<یی:تردحد:
:قرحذهوجود:برخی: ه<ی#:=جخس<ب:جگ<ر :=ین:=ث;ر:ب;ه:=ب;و:محه;د:حس;ن:ب;ن:عل;ی:ب;ن::شو=هد:و

و=س;طۀ:ح;دحث:=ز:محه;د:ب;ن:هّه;<م::جه<حد":جخس;خرن:جش;<جه#:جق;ل:بی:شعجة:حّر=جی:ر=:تقوحت:می
کت;<ب:ر=:می :=ب;و=ب: کهخ;ر:ب;<بی:=ز ک;ه: ت;و=ن:ح<ف;ت::=ست":بس<مد:=ین:=ح<دحث:ت<:بد=ن:ح;د:=س;ت:

:وی:جقل:جشده:ب<شد" که:پیش:44که:حدحدی:=ز گذشت#:محهد:بن:هّه<م#:دس;ت:چذ<ن: ::تر: کن:در
:رو=ح;ت:=ب;ن:ش;عجه:حّر=ج;ی:ب;ه: ش;ه<ر:رفخ;ه:=س;ت":ش;<هد:و:مؤح;د::سّذت:=م;<می#:=ز:جهل;ه:=س;خ<د=ن 

ک;;;ه:جق;;;ل:بی ک;;;ه::و=س;;;طۀ:ح;;;دحث:و:=س;;;لوب:دحگ;;;ر:آن: ه<ی:تح;;;دحث:ب;;;ه:خ;;;وبی:جش;;;<ن:=ز:آن:د=رد:
گرد=ن:حس;;رن:ب;;ن:حه;;د=ن:خص;;رجی:ب;;وده:=س;;ت" کت;;<ب:=ز:ش;;< ش;;وقی:ح;;د=د#:محق;;ق::جگ<رج;;دۀ:

                                                     :
کت;<ب#:ب;ه:دلر;ل:م<هر;ت:س;ّر::ح<ل:جگ<ر=ن:به:":عدم:=ش<رۀ:شرو38 :و:در:ح<ش;ره:ویژه:ع<له;<ن:ش;رعی:ب;ه:عذ;و=ن:=ی;ن: ی:=ی;ن:آث;<ر

 بودن:جرح<ن:مذهجی:جصررحه:طجرعی:=ست"

 و:مو=رد:دحگر":131#:93#:86#:71#:47#:صهه<ن":بر=ی:جهوجه:ر" ::39

کت;;<ب:16#:و149-148#:ص1#:ج=لک;;<فی":ب;;ر=ی:=ی;;ن:ح;;دحث#:ر" ::131#:ص":هه;;<ن40 : =ج;;دکی::حق;;<خق":م;;خن:ح;;دحث:در
:جسخۀ:موجود:  جقل:شده:=ست"::=لک<فیمخف<وت:=ز

 "1176#:صمذ=هب:=ؤلسالمرین":جرز:ر" ::676صق#:1411#:د=حة:=لکجری=له":41

 "87#:ص1#:ج=لفرق:=السالمرة:فهرس:مص<در":42

 "88#:ص1#:جهه<ن":43

:=لدین:حق<خق":بر=ی:جهوجه:ر" ::44  "165#:137#:94#:91#:17#:صأسر=ر
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:=ب;و:محه;د:حس;ن:ب;ن::=لهد=حة:=لکجریکت<ب: گرد=ن:خص;رجی#:=ز َخصرجی#:ب;ه:هذگ;<م:ح;<دکرد:ش;<
ک;;رده:=س;;ت":=لرس;;<لة:=لهص;;رحةعل;;ی:ب;;ن:حس;;رن:ب;;ن:ش;;عجة:حّر=ج;;ی:ج;;<م:ب;;رده:و:آن:ر=:ب;;ه: :45مس;;خذد:

ش;;رخ:محه;;ود:ص;;<لح:جر;;ز:=ب;;و:محه;;د:حس;;ن:ب;;ن:ش;;عجة:حّر=ج;;ی:ر=:=ز:ع<له;;<ن:و:فقره;;<ن:مخق;;دم:
:46برشهرده:=ست":ُجصرری

:=ین:ب<ره:سخن:حهزا:بن:علی:بن:ش;عجة:حّر=ج;ی کت;<ب::47جش<جۀ:روشن:دحگر:در ُحّج;ة:مؤل;ف:
:ربی;ع:=ألول:س;<ل::=لع<رف:فی:ؤثج<ت:=لعدل:علی:=لُهج<ین:و:=لُهخ<لف ق(:=س;ت":438)جگ<شخه:در

کت<ب#:=ح<دحدی:ر=:=ز: :=ین: که:در : :=لدین=و :م;و=ردی:ب;ه:ص;ر=حت#:آن:حق<خق:أسر=ر ک;رده:در ر=::جق;ل:
: کت;<ب:در :ب;<ب:جه;ن: ک;ه:در به:حسن:بن:عل;ی:ب;ن:ش;عجة:حّر=ج;ی:جس;جت:د=ده:=س;ت؛:=ز:جهل;ه:آن:

::ب<رۀ:عق<حد:تقلردی:در:خص;وص:آ ;<ز:خلق;ت:و:چگ;وجگی:ص;ورت بذدی:آن#:مط;<لجی:ش;<مل:دو
کت<ب: : :=لدینجدول:=ز ب;<:=جخس;<ب:ب;ه:=ب;و:محه;د:حس;ن:ب;ن:عل;ی:ب;ن:ش;عجة:حّر=ج;ی::حق<خق:أسر=ر
کرده:=ست کت<ب:که:به:ته:48جقل: : ک;ه:عل;ی:ب;ن::49ش;ود":دح;ده:می:حق<خق<می:در جهوج;ۀ:دحگ;ر#:آن:

:بحث:=ز:خلقت:جسن:=جس<ن :=ب;و:محه;د:حس;ن:ب;ن:عل;ی:ب;ن::حهزا:در ه;<:=ز:خ;< #:س;خذی:ر=:=ز
کت<ب: :=لدینشعجة:در: کرده:=ست:ت<:آن:حق<خق:أسر=ر گفخه:تأیید:جه<حد":جقل: :50چه:ر=:خود:

ف:= :مق<م;ه»چ;ون::=ز:سوی:دحگ;ر#:تع;<بیری:ه;ن س;ه:= »#:«رض;ی:= :عذ;ه»#:«ش;ّرَ ;ر:»و:«:قّدَ جّرَ
کت<ب::_:51«= :وجَهه ::حجة:=لع<رفکه:علی:بن:حهزا:در: :ب<رۀ:حسن:438)تألرف:پیش:=ز ق(:در

:برده:::بن:علی:بن:شعجة:به ::_ک<ر که:حسن:بن:علی:بن:شعجة:پ;یش:=ز :آن:=ست: کی:=ز ق#:438ح<
کت;<ب: گفخه:بود":بدین:ترترب#:مؤلف: :ف<جی:ر=:ود=ع: :=ل;دینحق;<خد=ر ه<ی::در:ح;دود:س;<ل:ق:أس;ر=ر

:قر;;د:حر;;<ت:ب;;وده:=س;;ت":=ی;;ن:ف<ص;;لۀ:زم;;<جی:ب;;<:آن438:-:436 چ;;ه:=ز:حس;;ن:ب;;ن:عل;;ی:ب;;ن::ق#:در
:ح<لی:=م<می:د=جسخه#:س<زگ<ر:=ست"::شعجه:در:مذ<بع:شرو

کت<ب::جکته :=ین:مر<ن:ح<یز:=ههرت:=ست#:مسألۀ:=ص<لت: که:در حهزا:بن::حجة:=لع<رف=ی:
گز=ر علی:بن:شعجة:حّر=جی:=ست":ب; ::ر:=س;<س:ش;و=هد:و: ه;<ی:ت;<رحخی#:وج;ود:حه;زا:ب;ن:عل;ی:=ز

:بذ;;و:ش;;عجة:حّر=ج;;ی: کن:بیش;;خر:=ف;;ر=د:=ی;;ن::ک;;ه: ;;<هرً=:هه;;ه:ح;;<:دس;;ت:_جهل;;ه:=ف;;ر=د:خ<ج;;د=ن:مش;;هور
                                                     :

:حت<ر:ونی=لعلو؛:جرز:ر" ::44#:تحقرق::شوقی:حد=د#:ص=لهد=حة:=لکجری":45 ::خ<ً :"331ص:#و:مذهج<ً
 "154#:صقةر=لحق:و:سطورا=أل:نیب:ونی=لعلو":46

که:وی:بر=درز=دۀ:حسن:بن:علی:بن:شعجة:َحّر=جی:بوده:=ست47 :("Friedman, p. 46 ر" :):":فرحدمن:=حخه<ل:د=ده:=ست:
 "686#:673#:676#:669ر" ::هه<ن#:ص:#بر=ی:مو=رد:دحگر:؛676:-:674#:صحجة:=لع<رف":48

:=لدین:حق<خق":49  "89:-:88#:صأسر=ر

 "686#:676#:669ر" ::هه<ن#:ص:#بر=ی:مو=رد:دحگر؛:673#:صحجة:=لع<رف":50

 "686#:673#:676#:669":بر=ی:=ین:تع<بیر:به:ترترب#:ر" ::هه<ن#:ص51
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:ُجصرری کت;<ب::آن:52د=جسخه:=ست":_=جد::ه<:بوده:خ<جد=ن:=ز چه:ش<حسخۀ:تحقر;ق:=س;ت#:=جخس;<ب:
ک :به:=و:=ست":برخ;ی:محقق;<ن#:ب;ه:ص;ر=حت#: ر=:ب;ه:حه;زا:ب;ن:عل;ی:ب;ن::حج;ة:=لع;<رفت;<ب:مزبور

کت<بخ<ج;;ۀ:مل;;ی::جس;;خه:53=ج;;د":ش;;عجة:حّر=ج;;ی:جس;;جت:د=ده :آن:جر;;ز:ب;;<:هه;;رن:=جخس;;<ب:در: ه<یی:=ز
ک;;ه:ب<ش;د#:تعل;;ق:=ث;ر:ب;;ه::54پ;<رحس:موج;;ود:=س;ت" کت;;<ب:ه;ر: ک;;ه:مؤل;ف: =لجخ;;ه:ب<ح;د:=ذع;;<ن:د=ش;ت:

:مط<لب:آن:روشن:و:مجرهن:=ست:ت<:آن ک;ه:مط<لع;ۀ:آن:تردح;د:ُجصررحه:=ز ک;ه:=ز:مخ;ون:ج;<: :=ی;ن: ی:در
:گذ=رد":ُجصرری:=ست#:ب<قی:جهی

 . رسالة موضحة حقاخق أسرار الدین 2
کوچ #:شرو:و:تعلرقه خج<شّرة=ی:بر::=ین:رس<لۀ: حسرن:ب;ن:حه;د=ن:خص;رجی::55=لرس<لة:=لرس 

:=س;;ت":مؤل;; :پ<س;;خ:ب;;ه:درخو=س;;ت:ع;;ده=:ف  ک;;ه::56=ی:=ز:مع<ص;;ر=جش:جوش;;خه:=س;;ت:ی;;ن:رس;;<له:ر=:در
:=ی;ن:=ث;ر:جش;<ن:گ;ر:ج<حگ;<ه:ب;<الی::جش<ن عله;ی:جوحس;ذده:در:عص;ر:خ;ود:=س;ت":عج;<رت:دحگ;ری:در

ک;;ه:مؤل;;ف#:جس;;خۀ:=ص;;ل::می خص;;رجی:ر=:ب;;ه:=ج;;<زۀ:ش;;رخ:=ب;;و:=لحس;;رن::=لرسخج<ش;;رة:=لرس;;<لةده;;د:
:د=شخه:=ست" :57محهد:بن:علی:جّلی:در:=خخر<ر

کتب:تر=جن:وجود:جد=رد":محقق<ن:مجهوعۀ: :=ین:=ثر:در: :سلسلة:=لخر= :=لعلویهرچ:جش<جی:=ز
که:دلرل:ح<:جش;<جه:بی: =ی:=ر=خ;ه:دهذ;د#:ت;ألرف:=ی;ن:رس;<له:ر=:ب;ه:=ب;و:محه;د:حس;ن:ب;ن:عل;ی:ب;ن::آن:

:=ب;و:محه;د:حس;ن:ب;ن:ش;عجة::58=ج;د":شعجة:حّر=جی:جسجت:د=ده :زم;رۀ:آث;<ر :=ی;ن:=ث;ر:در ض;ر<یی:جر;ز:=ز
ک;;;;رده:=س;;;;ت" :ُجص;;;;ررحه:دح;;;;ده:می:59حّر=ج;;;;ی:ح;;;;<د: :=ی;;;;ن:=ث;;;;ر:ج;;;;<م:بزرگ;;;;<جی:=ز :م;;;;خن  ::در ک;;;;ه:در ش;;;;ود:

ک:ت<رحخ :ت<ب:ق<بل:توجه:=ست:گذ=ری:
:تعجر;;ر:1 :ب;;<رۀ:وی:=ز ;;د=ن:َخص;;رجی؛:مؤل;;ف:در =س;;خف<ده:«:س;;ردج<»":=ب;;و:عج;;د= :حس;;رن:ب;;ن:َحه 

                                                     :
:=ین:ب<ره:ر" :52  .Friedman, p. 45-47:":در

:=لفرق:=السالمرة":53 ":لویی:م<سرذرون:Catafago, no. 4؛:154#:ص=لفرقة:=له<مشرة:فی:=ؤلسالم؛:88#:ص1ج#:فهرس:مص<در
 ("Massignon, no. 61م<سرذرون:=ین:=ثر:ر=:به:پدر:علی:بن:حهزا:بن:علی:بن:شعجة:حر=جی:جسجت:د=ده:=ست:)ر" ::

:=ین:=ثر:)ص54 کت<بخ<ج;ۀ:پ;<رحس:ب;ه:ش;ه<رۀ::657:-:656":بخشی:=ز :جسخۀ:خطی: :جسخۀ:چ<پی(:در ب:51ه;<ی::#:برگ1453در
 =لف:موجود:=ست"53:-

کت;;;<ب#:55 ک;;;ه:و=ژۀ::لر=سخج<ش;;;رة=لرس;;;<لة:=":عذ;;;و=ن:دقر;;;ق: :عج;;;<رت:ف<رس;;;ی:«:=لر=سخج<ش;;;رة»=س;;;ت: مش;;;خق:و:مع;;;رب:ش;;;ده:=ز
 =ست"«:ب< :ر=ست»

 "181#:صرس<لة:موضحة":56

 "186":هه<ن#:ص57

 "181":هه<ن#:ص58

:=لفرق:=السالمرة":59  "88#:ص1#:جفهرس:مص<در
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که:=ثر#:پس:=ز:م;رگ:خص;رجی:ت;ألرف:ش;ده::جش<ن:60«َشّرف:= :مق<مه»کرده:و:عج<رت: گر:آن:=ست:
:ح;;  ک;;ه:مؤل;;ف:=ز:خص;;رجی:در «:ق;;<ل:س;;ردج<"""»ج;;<:ب;;<:عج;;<رت::=س;;ت":جکت;;ۀ:ح;;<یز:=ههر;;ت#:آن:
ک;;رده:و:در:ج;;<ی:دحگ;;ر#:ح;;دحدی:ر=:ب;;<:دو:و=س;;طه مره;;ون:ب;;ن:ق<س;;ن:طجر=ج;;ی: :)»::س;;خذی:ر=:جق;;ل:

ک;;رده:=س;;ت":جق;;ل:مؤل;;ف:«(:محه;;د:ب;;ن:عل;;ی:جّل;;ی: حس;;رن:ب;;ن:حه;;د=ن:خص;;رجی :=و:رو=ح;;ت: =ز
=ز:خص;;رجی:ب;;ه:و=س;;طۀ:دو:ر=وی:ب;;<:مالق;;<ت:حس;;ن:ب;;ن:عل;;ی:ب;;ن:ش;;عجة:حر=ج;;ی:ب;;<::رس;;<لة:موض;;حة

:جقل:61خصرجی :«:حّدثذی»بیری:م<جذد:ه<ی:مسخقرن:ح<:تع<:و کت<ب:«:أخجرجی»و :ههو:در: حق;<خق:=ز
:=ل;;دین :=س;;ت":ب;;ر:هه;;رن:=س;;<س#:می:62أس;;ر=ر :تذ;;<قض:آش;;ک<ر ک;;ه:مؤل;;ف::در گف;;ت: رس;;<لة:ت;;و=ن:

:کسی:جز:حسن:بن:علی:بن:شعجة:حر=جی:=ست":موضحة
:ر=:ب;;<:تعجر;;ر:6 ّل;;ی؛:مؤل;;ف:=و ک;;رده:و:«:=لش;;رخ:=لدق;;ة»":=ب;;و:حس;;رن:محه;;د:ب;;ن:عل;;ی:ج  وص;;ف:

کرده:=ست"=ی:ر=::قصرده :جقل: :=و ::64«َقّدس:=ُ :روَح;ه»تعجرر::63=ز جر;ز:دالل;ت::65«َجّر;ر:=ُ :وجَه;ه»و
گز=ر  :وف;;<ت:=و:جگ<ش;;خه:ش;;ده:=س;;ت":بذ;;<:ب;;ر:برخ;;ی: کت;;<ب:پ;;س:=ز ک;;ه: ه;;<#:محه;;د:ب;;ن:عل;;ی::د=رد:

::39766ه<ی::جّل;ی:در:س;<ل در:حل;ب:ب;وده:=س;ت#:=م;<:بروج;و:پ;<خولی#:ب;دون:=ش;<ره:ب;ه::67ق#399و
ک;رده:433:-:399م:)1339ق(:ح;<:399:-:398م:)1337ت:=و:ر=:س;<ل:مذجع:خ;ود#:ت;<رحخ:وف;< ق(:ذک;ر:

:68=ست"
گرد=ن:خصرجی:و:ش<هد:شه<دت:=و:بوده:=س;ت"3 :69":=بو:=لحسن:علی:بن:بطرطة؛:وی:=ز:ش<

:ب;;<:تعجر;;ر::رس;;<لة:موض;;ّحةمؤل;;ف: :=و :=ز ک;;رده:و ح;;<د:«:َق;;ّدس:=ُ :روَح;;ه»=بی;;<تی:=ز:قص;;ردۀ:وی:ر=:جق;;ل:
کت;<ب:پ;س:=ز:وف;<ت:=و:جگ<ش;خه:ش;ده:=ین:عج<رت:جر:70جهوده:=ست" ک;ه: ز:بر:=ین:جکته:=ش<ره:د=رد:

:=ست"
:=م;;<م:ص;;<دق4 کت;;<ب#:ح;;دحدی:=ز :=ب;;و::":=ب;;و:س;;عرد:مره;;ون:ب;;ن:ق<س;;ن:طجر=ج;;ی؛:مؤل;;ف: ر=:=ز

                                                     :
 "186#:181#:صرس<لة:موضحة":60

:مو=ردی:بر:مالق<ت:ب<:خصرجی:تصرحح:د=رد:61 :=لدح)":َحّر=جی:در  "(151#:114#:صنیق<خق:=سر=ر

 "131#:93#:86#:71#:صهه<ن":62

 "183":رس<لة:موضحة#:ص63

 "186#:صهه<ن":64

 "183#:صهه<ن":65

 "184#:صهه<ن":66

:"158":دحلهی#:ص67
68" Paoli, p. 22. 

 "5#:مقدمۀ:تحقرق#:ص=لهد=حة:=لکجری":69

 "186#:صرس<لة:موضحة":70
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کرده:=ست":تعجرر: :تأیید:دحدگ<ه:خود:رو=حت: :=بخ;د=ی:=ی;ن:جق;ل:ق;ول:«:م<:رو=ه»سعرد:طجر=جی:در در
ک;;ه:مؤل;;ف:ح;;دحث:ر=:بی:تو=ج;;د:ب;;ر:=ی;;ن:جکت;;ه:دالل;;ت:د=ش;;خه:می ح<ف;;ت::ب<ش;;د: و=س;;طه:=ز:طجر=ج;;ی:در

:جکرده:=ست:
ااه الشیُخ أبنو سنعید میهنون بنن القاسنن الطجنراین  ده ما   امنه  _... ا  ؤک  س اٌ   قنال:  _قند 

َ  حمهد بن ع  احلن    ثّن الشیخ الاقة أبو احل  ر اٌ اجهه  _مد  ا ذلنک للنب سننة  _نض 
َ  ا ثً،ائننة، قننال: َ  بننن محنندان  سننجع ا   ننع ثّن شننیخى ا االنندو أبننو عجننداٌ احل نن منند 

صننییب  َ اٌ مقامننه  _احل   ُ صننیب، عننن یتننن دیننن اٌ أمحنند بننن _شنن ننه أمحنند بننن احل  ، عننن عم 
 71حمهد الکا ب یرفعه ؤیل فراش بن أمنف قال:...

:ت<رحخ :جق;;ل:ق;;ول:در:م;;خن:رس;;<له:در گ;;ز=ر :و ::=ی;;ن: گ;;ذ=ری:جگ;;<ر :آن:بس;;ر<ر:ح;;<یز:=ههر;;ت:و
کت;<ب:ک<رآم;د:=س; ک;ه:=ب;و:س;;عرد:مره;ون:ب;ن:ق<س;ن:طجر=ج;ی#:ص;<حب: مجه;;وع:ت":د=جس;خه:=س;ت:

::373:-:363ه<ی::#:=ز:ع<له;;<ن:ش;ذ<خخه:ش;;دۀ:ُجص;ررحه:در:ح;;دود:س;<ل=ألعر;<د ح;;<::466مخول;;د:و:در
کرده:=ست":جظر:به:تعجرر:467 در:س;ذد:ح;دحث:ب;<ال#:ت;<رحخ:جگ;<ر :«:قّدس:= :روحه»ق#:وف<ت:

::رس<لة:موضّحه ک;ه:ب;ه:ه;رچ:روی:ب;<:ب;<زۀ:زم;<جی:زج;دگ<جی::ق#467ب<حد:پس:=ز بوده:ب<شد؛:ت<رحخی:
کس;ی:ج;ز:=و:=س;ت:و: حسن:ب;ن:عل;ی:ب;ن:ش;عجة:حّر=ج;ی:ههخ;و=جی:ج;د=رد":ب;ر:=ی;ن:=س;<س#:مؤل;ف:
کت;<ب:=ف;زوده: ک;ه:بگ;ویین:فق;رۀ:ب;<ال:بع;ده<:ب;ه:م;خن: کت<ب:به:=و:ج<درست:=س;ت؛:ج;ز:آن: =جخس<ب:

:شده:ح<:تصحرفی:در:مخن:آن:رخ:د=ده:=ست"
 ألبی محهد الحسن بن شعجة الحّراجی . مساخل3

کت;ب:مس;;<خل:_=ی;ن:=ث;;ر: مش;خهل:ب;;ر:س;;رزده:پرس;;ش:و:پ<س;;خ::_ت;;دوین:ش;;ده::72ک;;ه:در:س;;<خخ<ر:
:=سخ<د :حسرن:بن:حهد=ن:خصرجی:=ست":=ین:پرسش ::مر<ن:مؤلف:آن:و ه<:جهلگی:ب;ر:مح;ور

:=جد"::طرو:شده«:معذ<:و:=سن»ر=بطۀ:مر<ن:
جص;;ررحه:د=رد":ب;;ه:عقر;;ده:=حش;;<ن#:خ;;د=:ذ=ت::معذ;<:و:=س;;ن:ج<حگ;;<ه:خ<ص;;ی:در:مر;;<ن:ب<وره;<ی

که:مرکب:=ز:سه:=صل:الحخجزی:به:ج<م:حگ<جه ه<ی:معذ<#:=سن:و:ب<ب:=ست":=ی;ن:تثلر;ث::=ی:=ست:
                                                     :

:=خخص<ص;;<ت:ح;;دحث:ش;;رعه:=س;;ت«:رفع;;ه:ؤل;;یی»":رف;;ع:ح;;دحث:ب;;<:تعجر;;ر:185:-:184#:صهه;;<ن":71 :آن:ب;;ه::=ز ح;;دحث:»ک;;ه:=ز
:=ین:ب<ره:ر" ):شود:ح<د:می«:مرفوع :=لدر=حة::در  "(156#:صمعجن:مصطالح<ت:=لرج<ل:و

کتب:72 گوجهمس<خل": :و:مخون:#: :آث<ر گرد:=ز:شرخ:خودسؤ=التمجهوعه::=جد:مشخهل:بر:=ی:=ز که:ش< :سر:=سخفه<م:حقرق;ی:ی: : =ز ح;<:=ز
کتج;یو:=مخح سر:=خخج<ر ه;<#::ت;<بکن:ی;ش;خر:=یبدر:س;ذت:رس;هی:ش;رعه#::.=س;تک;رده::مط;رو:می:ح;<:ش;ف<هی <ن:به:ص;ورت:

:پ<س;;خ :رپرس;;:=م;;<م:گ;;ری#:=زحد:ر=وی:=ز:ج;;درت:ب;;ه:<ح;;:مؤّل;;ف#:خ;;ود#:و:هک;;:هس;;خذد:ییه;;<:پرس;;ش:و :پ<س;;خ:آن:ر=:در ده:و
:=لدر=حة=ست:)ر" :::جهوده:ثجتمجهوعه:=ی: مجهوع;ه::ۀه;<:ب;ه:مذزل;:ت;<بکن:ی;=(":156#:صمعجن:مصطالح<ت:=لرج<ل:و

:زم<ن:م<:  هسخذد"=سخفخ<خ<ت:در
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:=س;الم:مص;<دف: :وج;ود:=ججر;<:مجّس;ن:و:مخجّل;ی:ش;ده:=س;ت":آخ;رین:تجس;ن:ب;<: ه;ور به:جوبت:در
:تثلر;;ث:الحخجز=ی;;ی:در:وج;;ود:عل;;ی#:محه;;د:و:س;;له <ن:ف<رس;;ی:تجس;;ن:ش;;د:و:آن:ذ=ت:حگ<ج;;ه:در

:ر=:ب;<:ح;روف: ک;ه:=ش;<ره:ب;ه:ح;رف:=ول:«:عه;س»ح<فت":بدین:سجب#:تثلرت:مزبور معرف;ی:جهودج;د:
:73سه:=سن:علی#:محهد:و:سله<ن:=ست"

گرچ;ه::ه<ی:حسرن:بن:حهد=ن:خصرجی:به:=ین:پرسش:پ<سخ کوت<ه:و:م;وجز:=س;ت؛: : ه<:بسر<ر
ک;;ه:چ;;ر=:خص;;رجی:ب;;ه: ::ط;;ور:خالص;;ه:ب;;ه:س;;ؤ=الت:پ<س;;خ:دقرق;;ً<:د=جس;;خه:جرس;;ت: گفخ;;ه:و:حخ;;ی:در

:=ین:ب<ره:=ر=خه::مو=ردی:جسجت:به:=ر=خۀ:پ<سخ:بی که:فرحدمن:در ته<یل:بوده:=ست":پ<سخ:=حخه<لی:
که:ش<حد:فرد:پرسش :زم<ن:طرو:=ین:سؤ=الت:هذوز:در:مر=حل:=ولر;ۀ:ش;روع:آش;ذ<یی::کرده#:آن: گر:در

:=ر=خ;;ۀ:پ<س;;خ:74ه;;<ی:م;;ذهب:ُجص;;رری:ب;;وده:=س;;ت":ب;;<:آموزه :=ی;;ن:رو#:خص;;رجی:=ز تفص;;رلی:و:ه<ی::=ز
کرده:=ست" :عهرق:پرهرز:

:=ث;;;ر:خ;;ود#:467ح;;<::466=ب;;و:س;;عرد:مره;;ون:ب;;;ن:ق<س;;ن:طجر=ج;;ی:)م کت;;<ب:=ل;;رد:عل;;;ی:ق(:در:دو
::75=لهرت;;د ک;;رده:=س;;ت":=لرس;;<لة:=لرسخج<ش;;رةب;;ر::تعلرق;;ةو :76خص;;رجی#:ب;;ه:=ی;;ن:مجهوع;;ه:=سخش;;ه<د:

که:طجر=جی:در:چذد:ج<:ج<م:=بو:محه;د:حس;ن:ب;ن:ش;ع:=فزون:بر:=ین#:پیش گفخرن: جة:حّر=ج;ی:ر=:تر:جرز:
:آن#:=ز:ههرن:=ثر: که:مو=ردی:=ز کرده:=ست: ب;دین::77=بن:شعجة:حّر=جی:جقل:شده:=س;ت":مس<خلح<د:

:آن:زم;;<ن:تأیی;;د:و:=ص;;<لت:ت;;<رحخی:و:=جخس;;<ب:آن:ب;;ه:=ب;;و:محه;;د: ترتر;;ب#:ت;;دوین:چذ;;رن:=ث;;ری:در
:حسن:بن:علی:بن:شعجة:حّر=جی:ق<بل:=ثج<ت:=ست"

 . کتاب اؤلبتداء4
کت<ب:حهزا:بن:علی:بن:شعجة:حّر: خ;ود#:ح;دحدی:ر=:=ز:حس;ن::حج;ة:=لع;<رف=جی:در:ج<یی:=ز:

کرده:=ست: :_شّرف:= :مق<مه::_ق<ل:أبو:محهد:=لحسن:بن:شعجة:=لحّر=جی:)»بن:شعجة:حّر=جی:جقل:
:=ل;;دین""" کت<ب;;ه:=لهع;;روف:بحق;;<خق:أس;;ر=ر کوت;;<ه#:ح;;دحدی:دحگ;;ر:=ز:«(":ف;;ی: گر=ف: :پ;;<ر= پ;;س:=ز:دو

                                                     :
:فرقه":73  "186:-:185#:صه<ی:=سالم:ت<رحخ:شرعه:و

74. Friedman, p. 265. 

 .Friedman, p. 279:": <هرً=:=ین:=ثر:=مروزه:در:دسخرس:جرست":ر" :75

: ک;;ه:مقص;ود:=ز :عذ;و=ن:=ث;;ر#:ش;خص:=ب;ن:َخ;;اّل:«:=لهرت;;د»ل;ویی:م<س;رذرون:ب;;ر:=ی;ن:جظ;;ر:ب;وده:=س;ت: :د:حعذ;ی:=ب;;و:ذهرج;ة:=س;;ه<عرل:در
:=ی;;;ن:ص;;;ورت:=ی;;;ن:=ث;;;ر:ر=:می ک;;;ه:در :پی;;;رو=ن:=س;;;ح<قره(:=س;;;ت#: =ی:ب;;;ر:=جدحش;;;ۀ:وی:د=جس;;;ت":ر" :::ت;;;و=ن:ردح;;;ه:ب;;;ن:خ;;;الد:)=ز

Massignon, no. 4444#: 1175#:صمذ=هب:=ؤلسالمرینجرز:ر" :::؛":
 "187#:مقدمۀ:محقق<ن#:صمس<خل":76

::":ب;ر=ی:=ی;ن:جق;ل:قول169#:137#:135#:ص=لرسخج<ش;رةتعلرق;ه:ب;ر:=لرس;<لة:":ب;ر=ی:=ی;ن:م;و=رد:ر" ::77 =ب;ن:ش;عجة:ب;;ه::مس;<خله;<:در
 "=لهسألة:=لخ<سعة؛:193#:ص=لهسألة:=لد<جرة:عشر؛:193#:ص=لهسألة:=لر=بعة؛:188#:صمس<خلترترب:ر" ::
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:حس;;ن:ب;;ن:ش;;عجة:آور کذر;;ۀ:ههس;;<ن  کت<ب;;ه:=لهع;;روف:)»ده:=س;;ت:م;;ؤلفی:ب;;<: :ق;;<ل:أب;;و:محه;;د:ف;;ی: و
کذر;;ۀ:دو:مؤل;;ف:=ز:ح :78«("بکت;;<ب:=ؤلبخ;;د=>""" ::مش;;<بهت: س;;و:و:وج;;ود:ج;;<م:ی;;وجس:ب;;ن: جر;;<ن:در

:آجه;;<:ر=:می:آ ;;<ز:س;;ذد:ه;;ر:دو:ح;;دحث:=ز:س;;وی:دحگ;;ر:و:ه;;ن ت;;و=ن::چذ;;رن:ش;;ج<هت:محخ;;و=ی:ه;;ر:دو
که:مؤلف: =بو:محهد:حسن:ب;ن:ش;عجة::جرز:ش<حد:هه<ن:کت<ب:=ؤلبخد=>شو=هدی:بر:=ین:=مر:د=جست:

:حّر=جی:=ست":
:ح;<دکرد:ج;<م:مؤل;ف: که:حهزا:بن:عل;ی:حّر=ج;ی:در کذر;ۀ:وی:بس;ذده::کت;<ب:=ؤلبخ;د=>=ین: ب;ه:ذک;ر:

که:=بو:محهد:حس;ن:ب;ن:عل;ی:ب;ن: جهوده:=ست#:ب<:=حخه<ل:ب<ال:ق<بل:توجره:=ست":د=جسخه:=ست:
:مر<ن:ُجصررح<ن:به:=بو:محهد:بن:شعجة:=لحّر=جی:جرز: مؤحد:دحگ;ر::79ح<د:شده:=ست"شعجة:حّر=جی:در

:=ین:ب<ره#:عدم:شهرت:=ثری:ب<:عذو=ن: کذرۀ::کت<ب:=ؤلبخد=>در :=دبی;<ت:«:=ب;و:محه;د»=ز:مؤلفی:ب<: در
:مکتوب:ُجصررح<ن:=ست"

ک;;رده#:می:ب;;ر:=س;;<س:آن :=ی;;ن:=ث;;ر:جق;;ل: ک;;ه::چ;;ه:حه;;زا:ب;;ن:عل;;ی:ب;;ن:ش;;عجة:حّر=ج;;ی:=ز گف;;ت: ت;;و=ن:
کت;;;<ب:در:بخش;;;ی:=ز:محخ;;;و=ی:خ;;;ود:ب;;;ه:مس;;;ألۀ:خلق;;;ت:دس;;;ت :و:مخلوق;;;<ت:آن::کن: :ج;;;ور جه;;;<ن 

ک;;;< ن :=م;;;<م:موس;;;ی: در:خص;;;وص::پرد=خخ;;;ه:=س;;;ت":عج;;;<رت:پرسش;;;ی:ی;;;وجس:ب;;;ن: جر;;;<ن:=ز
:کت;<ب:=ؤلبخ;د=>پیوجدی:جزدح; :ب;<:عذ;و=ن:«(:م<:أّول:م<:خلق:= :تع<لی )»جخسخرن:مخلوق:=لهی:

کت<ب:آ <ز:مخلقتو": :د=رد؛:حعذی:
که:=ین:جقل:قول:حدود:دو:صفحه:=ز:مخن:چ<:به:جظر:می ر=:ش;<مل::حجة:=لع;<رف :شدۀ:رسد:

:شود:::می
قننون یف القشنار ا یف النندردور  کتاانه املعننشاَ اکتناب اإلاتنداء.... ا میز  ا قنال أبنو حمهنند یف 

  80خالدین.

که: :پس:=ز:عج<رت:=سخطر=دی:علی:بن:حهزا:حّر=جی:
این   ُ کثیرٌة غیر ما شرمناه ذکرها أبو حمهد احل ن بن ع  بن شعجة احلن اایاٌش   _ا قد وردش  

کها جاءش ا نقلها من َسعها منه.  _ریض اٌ عنه  فا ه ا مکاها   یف مصن 

کت<ب:=د=مه:می :=ین: :ح<بد::دو:ب<ره:جقل:قول:=ز
ننا ینندل  عنن   اایننة الننِت أوردناهننا أثجننت یف العنندل ا أاضننح یف مدننة العقنن .... ا م  ا هنناه الش

                                                     :
 "673:-:669#:صحجة:=لع<رف":78

:؛:673":هه<ن#:ص79 :و:مذهج<ً  "331ص#:=لعلویون:ت<رحخ<ً

 "676:-:673#:صحجة:=لع<رف":80
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ار الشعیشو... ٌُ أم نن ذلک ما قاله جعفر بن حمهد منه ال ًم ا قد سأله اش  .. ا هاا خج
کتاب مقائق أسرار الدین. ا أوردناه یف   81م 

:آن»که::_عج<رت:=خرر: کت<ب::=ین:حدحث#:=ز :=لدینچه:در: «:=م#:بهخر:=ست:آورده:حق<خق:أسر=ر
:َش;عرری#:د=ل:ب;ر:وج;ود::_ :َبّش;<ر دورۀ:خلق;ت:ج;و:و::61ج<لب:توج;ه:=س;ت":ح;دحث:رو=ح;ت:ش;ده:=ز

:::در:ه;;رچ:82ت;<زه# :آث;<ر:در:دس;;خرس  مذس;;وب:ب;;ه:حس;ن:ب;;ن:ش;;عجة:حّر=ج;ی:وج;;ود:ج;;د=رد":=ی;;ن::ح;; :=ز
ک;رده::_به:وی:ر=::کت<ب:=ؤلبخد=>مطلب#:=جخس<ب: :آن:جق;ل: :_که:علی:بن:جعفر:حّر=جی:مط<لجی:ر=:=ز

:کذد":تقوحت:می

 جتحجه 
:آمد#:می:=ز:مجهوع:آن گرفت::چه:به:تفصرل:در:مخن:=ین:جوشخ<ر :تو=ن:مو=رد:زیر:ر=:جخرجه:

کهن1 ::ه<ی:ترین:د=جسخه:": :=بو:محهد:حسن:بن:علی:بن:شعجة:حّر=جی:در:س;ذت:=م;<می:=ز م<:=ز
:=و:در:مر<ن:ُجصررح<ن:د=جسخه:=س;ت":ب;ر:=س;<س:مخ;ون::سدۀ:دهن:هجری:=ست؛:بر:خالف:آن چه:=ز

::پی;;رو=ن:ُجص;;ررحه#:ق;;دحن :=و#:حعذ;;ی:در ترین:=طالع;;<ت:در:دس;;خرس:=ز:وی:ب;;ه:=ج;;د :زم;;<جی:پ;;س:=ز
::گردد":ه<ی:چه<رم:و:پذجن:هجری:ب<زمی:سده حهزا:بن:علی:بن:شعجة:حّر=ج;ی#:ع;<لن:ُجص;رری:در

:ربی;ع:=ألول::حج;ة:=لع;<رف:ف;ی:ؤثج;<ت:=لع;دل:عل;ی:=لهج;<ین:و:=لهخ;<لفکت<ب:خود#: )جگ<ش;خه:در
ک;;رده:=س;;ت":=ب;;و:س;;عرد:438س;;<ل: :آث;;<ر :جق;;ل: :=ب;;ن:ش;;عجة:حّر=ج;;ی:ج;;<م:ب;;رده:و:مط;;<لجی:ر=:=ز ق(:=ز

:برخ;ی:آث;<ر:ق(#:=ز:ع<له<ن:شذ<467ح<::466مرهون:بن:ق<سن:طجر=جی:)م خخه:شدۀ:ُجصرری#:جرز:در
کرده:=ست": :=و:ب<زگو: :=بن:شعجة:حّر=جی:ج<م:برده:و:مط<لجی:ر=:=ز :خود#:=ز

:ذکر:ج<م:=بن:شعجة:حّر=جی:توس :ع<له<ن:ُجصرری#:به:6 ویژه:حهزا:بن:علی::":شو=هد:موجود:=ز
:=و#:حر; :آث;<ر :=بو:سعرد:مرهون:بن:ق<سن:طجر=جی#:و:جق;ل:ق;ول:=ز <ت:وی:در:س;دۀ:بن:شعجة:حّر=جی:و

::عج<رت:دحگ;;;ر#:آن:کذ;;;د":ب;;;ه:چه;;;<رم:هج;;;ری:و:تعلق;;;ش:ب;;;ه:م;;;ذهب:ُجص;;;ررحه:ر=:تأیی;;;د:می چ;;;ه:در
:ب<رۀ:ب<زۀ:زم<جی:حر;<تش:در:دس;ت:=س;ت#:درس;ت:ب;ه:شرو :ع<له<ن:=م<می:در :آث<ر جظر::ح<ل:وی:در
گردی:=و:جزد:=بوعلی:محهد:بن:=بی:بک;ر:هّه;<م:ب;ن:س;هرل::می :ههرن:رهگذر#:=حخه<ل:ش< رسد":=ز

ح<بد":شو=هد:مخعدد:=ز:سه<ع:و:جقل:حدحث:=بن:شعجة::ق(:جرز:=فز=حش:می336:-:658ی:)=سک<ف
                                                     :

 "676صهه<ن#:":81

:»":مخن:=ین:حدحث:چذرن:=ست::82 :ع;<َلن  ک<ن:آدم:قجل:آدمذ;<#:و :=لشعرری::ح<:موالی!:هل: :قد:سأله:م=جعفر:بن:محهدو:بّش<ر و
: :حخی:عّد:و=حدً=:و:عشرین:آدم":ق<ل::و:سأله:أحرً<:ؤذ=:حصل:أهل:=لجذة:فی:=لجذ;ة:و :آدم  :و ک<ن:آدم  قجل:ع<َلهذ< :ق<ل::جعن#:

:فی  «"=لذ<ر:هل:حخلق:= :خلقً<: ررهن :فق<ل::ح<:بّش<ر!:ترحد:أن:تعّطل:ملکه :ؤّن:رّب :لن:یزل:خ<لقً<:بال:جه<حة:أهل:=لذ<ر
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:آث<ر:وی:ق<بل:مش<هده:=ست" :=بن:هه<م:جرز:در :حّر=جی:=ز
:=لدین":=ز:مر<ن:آث<ر#:3 ::رس<لة:موضحة#:حق<خق:أسر=ر مس;<خل:ألب;ی:محه;د:=لحس;ن:ب;ن:ش;عجة:و

:=ث;;ر::_ة:حر=ج;;ی:مذس;;وب:=س;;ت:ک;;ه:در:مر;;ر= :جص;;ررحه:ب;;ه:حس;;ن:ب;;ن:عل;;ی:ب;;ن:ش;;عج:_:=لحّر=ج;;ی دو
::حق<خق =ی:شو=هد:و:دالیل:ق<بل:دف<ع:=ست":ب<:پذیر :=جخس;<ب:=ی;ن::به:دلرل:وجود:پ<ره:مس<خلو

کت<ب:مهن:به:وی:می : ::دو :آث;<ر ک;ه:در:دو:قله;رو :آن:دسخه:=ز:مؤلف<ن:ُجصرری:برش;هرد: :ر=:جزو تو=ن:=و
:ب;;<طن:دس;;ت:ب;;ه:ت;;ألرف:زده:=س;;ت؛: وی:در:ح;;وزۀ:مع;;<رف::ت;;رین:=ث;;ر:مه;;ن:تح;;ف:=لعق;;ول ;;<هر:و

کت<ب: :=لدین <هری:دین#:و: :ه<ی:ب<طذی"::ترین:آن:در:قلهرو:آموزه:مهن:حق<خق:أسر=ر
کت<ب ت;و=ن:بذ;<:ب;ر:برخ;ی:ش;و=هد#:=ث;ر:=حخه;<لی:دحگ;ری:ر=:تح;ت:عذ;و=ن::ه<ی:ب<ال:می:=فزون:بر:

ک;;ه:=لجخ;;ه:پروج;;دۀ:=ی;;ن:مس;;أله:ه;;ن:کت;;<ب:=ؤلبخ;;د=> چذ;;<ن:مفخ;;وو::ب;;ه:=ب;;ن:ش;;عجة:حّر=ج;;ی:جس;;جت:د=د:
:ه<ی:بیشخر":=ست:و:جر<زمذد:قرحذه

وی;ژه:::که:تألرف:برخی:آث<ر#:ب;ه:_":پیوجد:حسن:بن:علی:بن:شعجة:حّر=جی:به:علوح<ن:ُجصرری:4
:=ل;;دینکت;;<ب: :آث;;<ر :ب;;ه:روش;;ذی:ب;;ر:=ی;;ن:=م;;ر::حق;;<خق:أس;;ر=ر :جر;;ز:توج;;ه:ع<له;;<ن:ُجص;;رری:ب;;ه:وی:و و

:ج<ش;;ذ<خخه:ب;;ودن:وی:ب;;ر=ی:ع<له;;<ن:مخق;;دمی:ه;;ن:_دالل;;ت:د=رج;;د: چ;;ون:جج<ش;;ی:و:ش;;رخ::توجر;;ه 
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