
 
  یابی تفکرات غالیانه و شعوبیِ روایات مجازات شیخین در متون نصیریه ریشه

 
  3نصرت نیلساز، 2، علیمحمد ولوي1مهدیه پاکروان

  )19/6/1401 :مقاله پذیرش تاریخ ـ8/6/1401 :مقاله تدریاف (تاریخ

  
  چکیده

که از  پس از آن معتقدند بدکاران ها آني دارد. ا برجسته ریتأثاعتقاد به تناسخ در نگاه نصیریان به ظهور قائم 
رد. پس از و این عذاب تا ظهور قائم ادامه دا ندیآ یمدر  بهائم ،جمادات، نباتات ، در قالبخارج شدند یصورت انسان

 .شود یم يخون جاري ها يکه جو ییتا جا شوند یو توسط قائم کشته م ندیآ یخود در م یصورت انسان ها به آن ظهور،
ها پس از ظهور قائم  شوند. آن از منظر نصیریان شیخین نیز پس از مرگ به عوالم تناسخی وارد و مدام شکنجه می

ن پژوهش با بررسی منابع غالیان پیشانصیري و نصیري، نشان محاکمه و به اشد مجازات محکوم خواهند شد. ای
دهد که از اواخر قرن دوم گفتمان مجازات شیخین در حلقات غالیان کوفی وجود داشته و سپس در آثار  می

سازي شده است. بعد از وي نیز  حمدان خَصیبی پیشواي نصیریان همراه با تفصیل و جزئیات فراوانی برجسته بن حسین
دهد که  متن این روایات نشان می - بررسی إسناد اند. هایی جدید بازسازي کرده انش این مضمون را در قالبشاگرد
گیري و فربه شدن این گفتمان نقش بسزایی داشته است.  ستیزي در شکل گري و عرب هاي غالیانه و نیز شعوبی اندیشه

یابی و کدگذاري روایات، مقایسه  ها، مقوله آوري داده هایی چون جمع این تحقیق با روش تحلیل محتوا با طی کردن گام
  متن روایات نتایج خود را ارائه داده است.-ها و بررسی إسناد کمی و کیفی آن

  
  (ع)، غالت. گري، مهدي نصیریه، مجازات شیخین، شعوبی ها: کلید واژه
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  بیان مساله. 1

هاي تناسخ  ان در چرخهش اساس باور نصیریان به تناسخ، کفار بعد از حیات دنیويبر
. بهائم ندیآ یمو یا حیوانات وحشی در بهائم ،جمادات، نباتات شوند و در قالب گرفتار می

ادوار  یط . کفاررندیم یم ای شوند یفقط کشته م یوحش واناتیذبح شدن دارند و ح تیقابل
 ها نیا .شوند یآتش زده م ای ذبح، کشته ارشان هزاران ب گناه یتوجه به بزرگ مختلف با

صورت  بهبدکاران  پس از ظهور،تا زمان ظهور قائم.  یشانخدا برا سوياست از  یعذاب
 يخون جاري ها يکه جو ییتا جا شوند یو توسط قائم کشته م ندیآ یخود در م یانسان
شان  مسخ شده يها که در بدن یاکبر است در برابر عذاب درواقع عذاب ابعذ نی. اشود یم
پس از آن اگر هنوز مستحق عقوبت و انتقام باشند با آتش بود.  یدنأکه عذاب  دندیکش یم

اساس همین دیدگاه شاید بر. )330 و 215 ،یجل؛ 114- 108 1شوند (مجهول، عذاب می
است که در آثار نصیري بارها روز ظهور به قیامت و روز عذاب تعبیر شده است و جهنم به 

 ).54-53، 41، 26 ،سنان بنمنسوب به محمد ـ :شمشیر قائم (براي نمونه نک

یی که با شرح و تفصیل بسیار در منابع نصیري بیان شده عذاب ها عذاباز جمله 
برند. در این رویکرد  ها، شیخین مدام در نسخ و مسخ به سر می  شیخین است. در گفتمان آن
ات اند و در قالب حیوان هاي مذموم ادوار پیشین تطبیق داده شده تناسخی آن دو بر شخصیت

اند (خصیبی،  اند نمود پیدا کرده اي که دربردارنده معانی تحقیرآمیزي مختلف و نیز اسامی
-490مرهج، خصیبی، ؛ 457هارون،  بن نی؛ حس308 ،2007 ،یبیخص؛ 318- 316، 2011
 هاي جدید در در این منابع شیخین پس از مرگ به ابدان مسوخیه یعنی بدن ).518و  492

وارد و بواسطه ذبح و کشته شدن مدام شکنجه  )457هارون،  بننیحسعوالم تناسخی (
. پس از ظهور قائم نیز محاکمه و به اشد مجازات محکوم به بعد) 210 ،ی(طبرانشوند  می

                                                                                                                                        
نویسـنده مشخصـی نـدارد، هرچنـد بـه افـراد مختلفـی چـون حضـرت سـلیمان،            ،هکتب نصـیری از  ،االسس. کتاب 1

 منسوب شده است. %رضا امامعمر و  بن مفضل
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این پژوهش با بررسی دقیق آثار نصیري به دنبال کشف و شناسایی این گفتمان  شوند. می
ت تحقیق عبارتند از: روایات مجازات در آثار نصیریان و چرایی آن است. به عبارتی سواال

ها و  شیخین در متون نصیري توسط چه کسانی روایت شده است؟ حاوي چه پیام
رسد؟ داراي چه تطوراتی  هایی است؟ در چه منابعی بازتاب یافته و به چه زمانی می مقوله

  ها نقش داشته است؟ گیري آن است؟ چه عوامل و تفکراتی در شکل
  

  مقدمه. 2
  پرداختن به اصل مقاله یادکرد چند مطلب مقدماتی ضروري است. قبل از 

  

  پیشینه تحقیق. 2-1
مستقل روي این موضوع پژوهشی انجام نشده ولی یکی از روایاتی که مساله  صورت به

عمر که اولین  بن مجازات شیخین در آن با بیشترین جزئیات بیان شده روایتی است از مفضل
در رساله  يرینص يها آموزه"زاده در مقاله  عادل است. علی آمده الکبريیةالهدابار در 

بررسی اصالت و نقل این روایت در منابع شیعی پرداخته  به "رعم بن رجعت منسوب به مفضل
است. از آنجا که مساله مقاله نامبرده اصل روایت رجعت است، نویسنده به موضوع 

مختصر اشاره و اشکاالت  رتصو بهي روایت ها بخشیکی از  عنوان بهمجازات شیخین 
زاده جزو مستندات  متن روایت رجعت، مقاله عادل -را یادآور شده است. در نقد إسناد آن

گري و نصیریه نیز دو تحقیق  رو قرار گرفته است. در موضوع ارتباط شعوبی پژوهش پیش
مولفه ایرانی "تواند به عنوان پیشینه این موضوع قلمداد شود. مایر مایکل براشر در مقاله  می

ها پرداخته و  هاي ایرانی متون نصیري و تحلیل آن بیان مولفه به "علوي - متون نصیري
نشان داده است که مذهب نصیري، مذهبی التقاطی است و پیشگامان آن به وفور از نمادها 

نقش ادیان "اند. عمیدرضا اکبري نیز در بخش  هاي ایرانی در آثار خود بهره برده مایه و بن
هاي مختلف  نیز شواهد و مولفه نصیریه متقدم، تاریخ، منابع و عقایداز کتاب  "یران باستانا

  آوري کرده است. گرایی نصیریان را جمع ایرانی
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  روش تحقیق. 2-2
هاي  فنی براي یافتن نتایج پژوهش از طریق تعیین عینی و منتظم ویژگی 1تحلیل محتوا
کند تا  ). این روش به محقق کمک می26ري، امی هاست (هولستی، ساالرزاده مشخص پیام

هاي مرتبط با پژوهش خود را به دست بیاورد. السول  هاي پنهان و زیرین پدیده الیه
ترین کاربرد تحلیل محتوا را، مطالعه ارتباطات به منظور پاسخ دادن به این سواالت  عمده
گوید  چه تاثیري؟ میداند که چه کسی؟ چه چیزي را؟ به چه کسی؟ چرا؟ چگونه؟ و با  می
داند که در  . هولستی نیز تحلیل محتوا را تکنیکی می)222 گهر، کیکامپنهود، ن ،يوی(ک

). به عبارتی تحلیل محتوا به 44مواجهه با متن پاسخگوي سواالت فوق باشد (هولستی، 
سازي روش، متناسب با  دنبال کشف چیستی و چرایی متن است. این تحقیق نیز با بومی

ورد بحث خود در پی پاسخگویی به سواالتی است که پیشتر بیان شد و  در این متون م
  هاي زیر طی شده است: راستا به لحاظ روشی گام
معطوف گفتنی است دسترسی به منابع نصیري  ها از متون نصیري؛ الف. جمع آوري داده

در  است يرینصاصیل تفکرات دربردارنده عمده آثار متقدم که و  است ریاخ يها به دهه
 نی. ام. به بعد چاپ شده است2006از سال ي العلو التراث ةسلسلجلدي  مجموعه دوازده

المصریه،  ، الرساله المعارفالعالمین،  ه، الرساله االختالفلمائدچون امنابعی به همراه  مجموعه
لطویل ا ، تاریخ العلویین محمدغالب امینیةالنصیر نةفی کشف أسرار الدیا نیةالسلیما ةالباکور

پژوهش  نیدر ا هیمفضلال آثارو  الدرج المراتب و، الکتاب اممانند  يرینصشایمنابع پو 
اند در جدول زیر ارائه  اطالعات آثاري که به مجازات شیخین پرداخته 2بررسی شده است.

  کار رفته است.  شده و در پژوهش عالئم اختصاري کتب به

                                                                                                                                        
1. Content Analysis. 

پژوه محترم جناب آقاي دکتر عمیدرضا اکبري که آرشیو منـابع نصـیري را در    شکر و قدردانی فراوان از نصیري. با ت2
 خ،یتار ،متقدم هیرینصاختیارم قرار داده و پاسخگوي سواالتم بودند. همچنین ایشان کتاب ارزشمند خود را با عنوان 

براي توضیح بیشتر درباره مولفان و آثار نصـیریان   دادند.پیش از چاپ سخاوتمندانه در اختیارم قرار  دیمنابع و عقا
هاي نصیري مراجعه به ایـن کتـاب بـه محققـان      ها اشاره شده است و نیز اندیشه که در این مقاله نیز به برخی از آن

در امکـان تغییـر دارد    آنصـفحات    از آنجا که این کتاب در دست چاپ است و شمارهشود.  پژوه توصیه می نصیري
 به بخش مربوطه ارجاع داده شده است.اسر این مقاله سر
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 کتب يعالئم اختصار: 1جدول 

  آدرس  اختصار  مولف  نام کتاب  ردیف
  61، ص 6سلسلۀ التراث العلوي   ح  منسوب به محمد بن سنان  الحجب واالنوار  1
  164ص   ف  منسوب به مفضل بن عمر  الشریف الهفت  2
ص ؛ 461-460ص  ؛435-432ص    ش  حسین بن حمدان  خصیبی  خصیبیدیوان اشعار   3

  334-332 ص ؛518ص ؛ 490-492
  430؛ ص 405؛ ص 402-400ص   1-هـ  بن حمدان  خصیبی حسین  1روایت-الهدایۀالکبري  4
  164-162ص   2-هـ  حسین بن حمدان  خصیبی  2روایت-الهدایۀالکبري  5
 هــارون بــن حســین ابوعبــداهللا  مختصر البدء واالعاده  6

  صائغ  البغدادي 
  457، ص 6سلسلۀ التراث العلوي   ب

-352، ص 3علــوي سلســلۀ التــراث ال  ع  طبرانی ابوسعیدمیمون  االعیادمجموع   7
355  

-387، ص 9سلســلۀ التــراث العلــوي   ط  منسوب به امیرالمؤمنین  ؟الساعه الطاعه متی تقوم  8
388  

  

جهت تسهیل در مقایسه،  به هاي کیفی به کمی: ها و تبدیل داده بخشی داده ب. انتظام
ها  هبندي و سپس زیرمقول هاي روایات مقوله سنجش تغییرات و تحلیل مضامین، ابتدا داده

  اند.  تعیین و کدگذاري شده
ها و کدها بررسی و  براي تحلیل الزم است وضعیت کیفی و کمی مقوله ها: ج. تحلیل داده

مقایسه شوند. با توجه به آنکه متون مورد بحث این تحقیق روایی و داراي إسناد و متن 
روایات عالوه  ها بررسی إسناد نیز ضروري است. إسناد است، عالوه بر متن در تحلیل داده

گویی به سواالت تحقیق خواهد بود و در  قیمتی براي پاسخ بر متن، حاوي اطالعات ذي
  گذاري و تعیین تاریخ نشر حدیث نیز راهگشاست.  تاریخ

  هاي طی شده به سواالت تحقیق پاسخ داده خواهد شد. اساس گامبر د. بیان نتایج:
  

  تعریف و تحدید واژگان . 2-3
جویی عرب بر دیگر اقوام که منجر به  تی است در برابر جریان برترينهض گري: شعوبی

گذاري  تحقیر و تبعیض نژادي شدید عرب نسبت به عجم شده بود. ابن تیمیه علت نام
هاي متشکل از عجم در  داند. شعوب به گروه شعوبیه را یاري رساندن آنها به شعوب می
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ه طور کلی با لحاظ کردن تفکرات شد. ب مقابل قبایل که مخصوص عرب بود اطالق می
اي سه گروه در جامعه عرب شکل گرفته بود: گروهی که قائل به برتري عرب  قومی قبیله

شناختند و هر دو را مساوي  بر عجم بودند؛ گروهی که فضیلتی بین عرب و عجم نمی
بیه دادند. دو گروه آخر جریان شعو دانستند و گروه سوم که عجم را بر عرب برتري می می

). دسته دوم که قائل به یکسانی عرب و عجم بودند 149- 148 ه،یمیت ابندادند ( را شکل می
) اما دسته سوم عجم را بر 3/351عبدربه،  ابندانستند ( خود را اهل مساوات و عدل می

  ).285 ،يبغداددادند و آرزوي بازگشت پادشاهی عجم را داشتند ( عرب برتري می
. غالت یا )613 ،یاصفهان (راغب استحد و حدود هر چیز به معنی تجاوز از  غلو:

غالیه اسم عام فرقی است که امامان خود را از دایره مخلوقیت بیرون برده و به الوهیت 
 ،ی(شهرستانرساندند. همچنین باورهایی چون تناسخ نیز در میان آنان وجود داشته است   می
گیري و دامن زدن به افکار غالت  . مخالفان سیاسی عامل مهمی در شکل)203-204/ 1

بودند تا از این رهگذر به شیعیان آسیب وارد کرده و افکارشان را غیراسالمی و حتی 
خوبی نشان  نگاري بر غالت به هیرد. آمار )232-231 ،ي(ولومخالف با اسالم جلوه دهند 

بگان امامی هاي نخ سازي با این جریان از اهم دغدغه راندن و غیریت دهد که به حاشیه یم
  ).62- 59، مسرور یطاوس ،يپاکروان، ولوبوده است (
.) از علماء اهل بصره ق270(نصیرنمیري  محمدبن ابوشعیباین فرقه منتسب به  نصیریه:

خود را باب  .بود %معتقد به خدایی امام هادي. وي )99غضائري،  ابن(است 
 دانست را جایز میو نزدیکی با محارم دانست  زمان می و سپس امام %عسکري امام

 ،يبزدو( و اوالدش یحلول خدا در امام عل). باور به الوهیت ائمه و 398، 1425(طوسی، 
-2/163 ،یعل بن ةحمزي (گر اباحه)، 1/221 ،ی؛ شهرستان2/509، اضیع ی؛ قاض254
 تناسخ و )2/509 اض،یع یقاضي (گر یباطن ،)1/265؛ ابن شهرآشوب، 464 ،ی؛ غزال174

) از اصول مهم عقاید نصیریان است. با در نظرگرفتن کتابی با عنوان 2/171 ،یعل بن ةحمز(
به اهمیت  توان یمپیشوا  عنوان به) 63-1/62 ،یائیضنصیر ( از ابن االکوار واالدوارالنورانیه
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 فاتیتألبرجسته در سایر  صورت بهبرد. این موضوع  موضوع تناسخ نزد نصیریان پی
  .دکن یمنصیریان نیز ادامه پیدا 

ي نصیریه و ها شهیاندوي را باید معمار  ق): 358یا  346(د حمدان خصیبی  بن حسین
هاي نمیریه و خصیبیه نیز شهرت دارند. این فرقه در عصر  احیاگر این فرقه دانست که به نام

 ها آنمراکز تجمع  نیتر مهمشود و از  ها شناخته می حاضر با نام علویه، علویون یا نصیري
). خصیبی 6,1بخش ،ياکبر ـ :نکسوریه، لبنان، ترکیه، فلسطین و عراق است ( یی ازها بخش

). او را متولد مصر 49، الدولة عصمةدنیا آمد ( اي شیعی با رویکردهاي غالیانه به در خانواده
  محمد  بن ). پس از آشنایی با عبداهللا5/490؛ امین، 2/236اند (زرکلی،  یا جنبالء دانسته
-620 ،یلیدجشود ( نصیر آشنا می فته و تحت تعلیماتش با عقاید محمدبنجنبالنی نزد او ر

و  144مظفر،  ماند (فریدمن، محمدي . در جنبالء میق287) و تا وفات استادش در 621
ها  هاي ایرانی ). اصالت جنبالنی فارس است و لذا باورهایش که با برخی مناسبت152

گري در  . این ایرانیکند یموح خصیبی راه باز اش به ر مرتبط است همراه با عقاید غالیانه
 رسماًکند. بعد از جنبالنی، خصیبی  ي نصیریان بعدها نیز با قوت ادامه پیدا میها آموزه

پردازد. او مدتی در بغداد به دلیل  شود و به تدوین عقاید خود می ها می پیشواي نصیري
و تا پایان  رود یمزادي به حلب افتد، پس از آ اتهام قرمطی بودن و عقایدش به زندان می

). حلب گزینه 555و  534 ،مرهج ،یبیخص؛ 2/236ماند (زرکلی،  عمر آنجا می
اي براي حضور خصیبی بود. بدنه اصلی این شهر آشنایی چندانی با عقاید اصیل  هوشمندانه

ریزي  عقاید غالیانه را در این مکان پایه خواست یمامامی نداشت و اگر کسی با اسم امامیه 
اي برایش بود. خصیبی از این فرصت استفاده کرد و به تبلیغ  نشدنی کند فرصت تکرار

را در  الکبريایةالهدو  ةالمائدپرداخت و تا پایان عمر در آنجا زندگی کرد. وي آثاري چون 
  ).4,1 اکبري، بخش ـ :ي پایانی عمرش نوشته است (نکها سال

  

 یابی روایات مجازات شیخین مقوله. 3

ابتدا  ن،یمضام لیو تحل راتییسنجش تغ سه،یدر مقا لیبه جهت تسهانکه بیان شد چن
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مضمون شوند.  یم يو کدگذار نییها تع رمقولهیو سپس ز يبند مقوله اتیروا يها داده
 مقوله است:  بندي است که هر یک داراي چند زیر مقوله قابل دسته 5مجازات شیخین ذیل 

: مجازات شیخین توأم با حوادث (A)شیخین  العادة مرتبط با . حوادث خارق1
 زیر مقوله با کدهاي زیر است:  2اي گزارش شده که داراي  العاده خارق

 A: کدگذاري مقوله 2جدول 

سرسبز شدن درخت خشک بعد از  
 آویختن به درخت

تر و تازه بودن بدن به هنگام بیرون 
  کشیدن از قبر

A1 A2  
  

لعاده ابتال ا : به سبب این حوادث خارق(B)العاده  رقابتالء مردم به سبب حوادث خا. 2
  هاي این عنوانند: دهد که زیر مقوله و امتحان سختی رخ می

 Bمقوله  يکدگذار: 3جدول 

  سخت  بودن فتنه آن روز ابتالء و امتحان مردم
B1 B2  

  

) بیان شده و به 19ها ( بیشترین زیرمقوله : ذیل این مقوله(C). مجازات شیخین 3
  ئیات مساله مجازات اشاره دارد:جز

 C: کدگذاري مقوله 4جدول 

با صورت روي زمین   در آوردن کفن  بیرون آوردن از قبر  خراب کردن قبر تعیین جاي قبر
  کشیدن

C1 C2  C3  C4  C5  

پایین آوردن  از   آویختن بر درخت بردن  به بقیع
  قصاص کردن  سوزاندن  درخت و زنده شدن

C6  C7  C8  C9  C10  

پذیرفته نشدن هیچ مال و   کشتن  نابود کردن کردنعذاب 
  فدیه اي  براي نجات

وزیدن باد سخت و 
  کشنده

C11  C12  C13  C14  C15  
به باد دادن 
 خاکستر

بازگشت مجدد  و قصاص   خسف  در زمین  به دریا دادن خاکستر
    و عذاب مستمر

C16  C17  C18  C19    
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 4، طرفداران شیخین نیز ذیل : در برخی روایات(D). مجازات طرفداران شیخین 4
  شوند: زیرمقوله مجازات می

 D: کدگذاري مقوله 5جدول 

  به باد دادن خاکستر   سوزاندن  هالکت با باد سیاه کشتن
C1 C2  C3  C4  

 

  مقوله بیانگر این محاکمه و نتایج آن است:زیر 4:  (E)ها محاکمه شیخین و طرفداران آن. 5
 

 E: کدگذاري مقوله 6جدول 

کردن قصد آشکار 
شیخین براي کشتن 

 %پیامبر و علی

مجرم شمردن 
شیخین به سبب همه 

  گناهان تاریخ

اعتراف 
شیخین به 
  همه  گناهان

اعالن حکم مجازات (سوزاندن، به باد سپردن، 
  پرتاب شدن به مکانی دور) و دلیل آن

E1 E2  E3  E4  
  

است. بعضی جدول ذیل نشان دهنده وضعیت کیفی و کمی کدها در روایات مختلف 
مشخص شده است. به عنوان مثال در  (*)کدها که بیش از یکبار تکرار شده با عالمت 

  (A2*3) (A1*3)سه بار تکرار شده است:  A3و  A1دیوان اشعار خصیبی (ش) کد 
  

 ها مقوله ریز يکدگذار: 7جدول 

  معصوم  راوي منبع

حوادث 
خارق العادة 
مرتبط با 
  شیخین

  

ابتالء مردم 
به سبب 

دث حوا
  العاده  خارق

  

مجازات 
  شیخین

  

مجازات 
طرفداران 

  شیخین
  

محاکمه 
شیخین و 
طرفداران 

  آنها
  

  جمع

      A B  C  D  E   

جابربن   ح
 یزید

امام 
 A1  B2  C1 C3 C6 %باقر

C7  _  _  6  

 ابوبصیر  ف
امام 
  A2  B2  C3 C9 C16  _  _  5 %باقر

 (A1*3) __ __  ش
(A2*3) (B1*4) 

(C1*3) 
(C3*4) 
(C7*4) 

(C9*3) C12 
C13 C16 
(C17*2) 

_ _  29  
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مفضل   1-هـ
 به عمر

امام 
 %صادق

A1 
(A2*2) )B1*2( 

C1 (C3*4) 
C4 (C7*2) 

(C8*2) 
(C9*2) C10 

C11 C16 
(C17 *2) 
(C19*2)  

D2  E2 E3  27 

  2-هـ
ابوالطفیل 
عامر بن 
 واثله

امام 
  )A1 A2  )B1*2 %علی

C1 C3 C7 
C9 C15 C17 

C18  
D1  _  12  

یحیی بن   ب
  ام طویل

م اما
 C11 C13  _  _  %سجاد

C14  _  _  3  

امام   سلمان  ع
 C13  D1  E1  3  _  _  %علی

 سلمان  ط
امام 
  A1 A2  B1 %علی

C1 C2 C3 
C5 C6 C7 

C9 C16  
D3 D4  E4  14 

  99 4 5 64 11 15  جمع

  
 ها  متن روایات و تحلیل مقوله -بررسی إسناد. 4

ن بخش متن روایات سناد روایات مجازات شیخین ارائه شده است. در ایا 1در نمودار 
هاي یاد شده و نیز نمودار إسناد تحلیل خواهند شد. این تحلیل نشان  ارائه بر اساس مقوله

شناختی متعلق به حلقات غالت نصیري است  سناد روایات به لحاظ فرقهادهد که متن و  می
ي گیر گري در شکل و این گفتمان در میان آنان برجسته بوده است. همچنین تفکرات شعوبی

اند که ذیل  این گفتمان نقش داشته است. برخی از روایات در منابع امامی نیز بازتاب داشته
  ها در این آثار نشان داده شده است.  تطور آن "ت در منابع امامییواکاوي روا"عنوان 
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  يریدر متون نص نیخیمجازات ش اتیسناد رواا: 1نمودار 

 
  الحجب واالنوار (ح). 4-1

رود و از ایشان درباره عاقبت شیخین  می %(ح) جابر نزد امام باقرطبق روایتی در 
شوند تا  ها در عوالم تناسخی و ابدان مسوخیه وارد می دهد آن کند. امام پاسخ می می سؤال

.  (C1)یابد ها را در کنار قبر پیامبر می رود و آن وقتی قائم ظهور کند. قائم نزد قبرشان می
را دو نیم و  آورد، آن . سپس تنه درختی را می (C6)برد بقیع می و به(C3) کشد  بیرونشان می

و فتنه و امتحان مردم درباره  (A1)شود  درخت سرسبز می 1.(C7)کند  شیخین را آویزان می
ت کد است و مقوال 6این روایت داراي . (B2)دو در پایان کارشان شدیدتر از قبل است  این
D  و Eات نیز سخنی از سوزاندن را در برندارد. در مقوله مجاز(C9) 7ـ : جدولنیست (نک.(  

  متن روایت -بررسی إسناد
ق.) است. این انتساب در آغاز کتاب آمده  220(د  سنان این کتاب منتسب به محمدبن

(منسوب به  عمرو بن عن المفضل یةسنان روا بن الحجب و االنوار لمحمدکتاب  است:
اند (براي  سنان نسبت داده این کتاب را به ابن همچنین منابع نصیري .)19سنان،  محمدبن

                                                                                                                                        
 تصحیف شده است.» یصلیهما علیه«در این روایت به » یصلبهما علیه«. با توجه به مفهوم روایت و نیز متن دیگر روایات 1
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). وي از راویان کوفی است و در میراث امامیه نیز روایات زیادي 85معمار،  ابن ـ :نمونه نک
ها درباره او متفاوت است، اگرچه مشهور رجالیون وي را ذم و با چنین القابی  دارد. دیدگاه

) از او 364 ،1427 ،ی؛ طوس823و  613 ،یکشو غالی ( چون ضعیف، از کذابون مشهور
اند. علیرغم این اختالف اقوال، آنچه مورد تردید نیست این که وي محل توجه  یاد کرده

اند. بازتاب عقاید  غالت و نصیریان بوده و آثار و روایات متعددي را به او منتسب دانسته
در منابع نصیري سده غالیانه او را بیش از آنکه در جوامع حدیثی امامی بتوان جستجو کرد 

توان یافت. بهرحال وجود این حجم روایات غالیانه مستند به او، در  چهارم و پنجم می
  ).147- 125 ،يباقر ـ :نکتواند نشانگر تفکرات خاصش باشد ( صورت صحت انتساب می

هاي  اي از افزوده فریدمن برآنست که (ح) چند الیه روایی دارد و داراي حتی الیه
). باقري نیز ضمن معرفی برخی Friedman, 246-247ی (استاد خصیبی) است (جنبالن جنان

. یکی از منابع داند یمسنان توسط غالت این اثر را چندالیه  از آثار منسوب به ابن
سنان است (باقري،  محمدبن االنوارکتاب  الدین اسرار حقائق) در کتاب 4حرانی (قرن  شعبه ابن

از  متأخرکتاب  رسد یممطلب و نیز بافت و ادبیات کتاب به نظر ). با استناد به این 141- 140
گذاري  ). شاهدي از دیوان خصیبی نیز به این تاریخ3- 2- 2بخش  ،ياکبرقرن چهارم نیست (

که  کند یمالغریب درباره قائم به روایت مشهوري اشاره  کند. در قصیده نخست دیوان کمک می
باقر روایت شده است (خصیبی،  او از جابر از امام صادق و پیش از عمر از امام بن از مفضل
که منظور از روایت مشهور همان روایتی  دهد یمبررسی ادامه اشعار نشان  1).424مرهج، 

 تواند یم) و دیگري ) ادامه مقاله1- (هـ ـ :نکآمده ( الکبريایةالهددر   است که به نقل از مفضل
روایت مجازات و تحریق شیخین است. همین روایت جابر باشد. مضمون مشترك این دو 

بنابراین حداقل این الیه از (ح) به احتمال زیاد به زمان پیش از سرودن این اشعار خصیبی 
. از طرفی اواخر همین قصیده آمده این ابیات در جنبالء سروده شده است گردد یمبر

  ق باشد.287)، پس زمان آن باید قبل از 436-424مرهج، (خصیبی، 
                                                                                                                                        

/ عن خـامس الحجـب   جابر/ وصنوه من قبله مفضل عن سیدي جعفرمشتهر أهلها/ تروي عن الراوین للناذر/  یةروا .1
 .الباقرعالم کنه الغیب و أبی/ جعفر
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توان مربوط به اواخر قرن دوم و نیز قرن سوم دانست. در  این روایت را می بنابراین
تکمیل تاریخگذاري بررسی راویان نیز ضروري است. این روایت داراي إسناد منفرد است 

/ ح). تاریخ وفات جابر اختالفی و 1و از جابر به صورت مرسل نقل شده است (نمودار 
ولی از آنجا که ، )48- 47مسرور،  طاوسی ـ :است (نک. بیشتر مورد تاکید منابع ق 128سال 

شاهدي در دست نیست که پیش از (ح) نیز روایت جابر نقل شده باشد بنابراین تاریخ 
 الحجب و اساس منابع موجود کتابرود. بر تر نمی یشتر بیان شد عقبروایت از آنچه پ

  بازتاب داده است.ترین منبع مکتوبی است که روایت مجازات شیخین را  کهناالنوار 
دهد که روایت به حلقات  متن نشان می -اي بررسی إسناد به لحاظ وابستگی فرقه

جزو آثار نصیري و در جلد ششم  االنوار الحجب ورسد به چند دلیل: الف.  غالیان کوفه می
اب و راوي هر دو کوفی و از چاپ شده است؛ ب. مولف کت تراث العلوي سلسله

سته در میان غالتند. ج. در این روایت اصطالحات خاص هاي مطرح و برج شخصیت
  المنکوس و سیدمحمد (اشاره به پیامبر) به کار رفته است.  غالت نصیري مانند الخلق

  
 الشریف (ف) الهفت. 4-2

ي بزرگ ها گروهاز آثار متقدم غالیان خطابی است. خطابیه یکی از الشریف  الهفت
بري ابوالخطاب است. وي از نخستین کسانی است که غالیان در نیمه نخست سده دوم به ره

با  ها آنتوانست با برخورداري از میراث غالیان نوعی اندیشه باطنی را سر و سامان دهد. 
اسماعیلیه نخستین روابط خوبی داشتند تا جایی که برخی این گروه را با اسماعیلیه 

خطابی به روشنی معلوم مؤلف این اثرِ  .)322- 2/321نخستین یکی دانستند (صابري، 
اند. آثار منسوب به مفضل جزو  ) دانسته2عمر (قرن  بن را منسوب به مفضل نیست، اما آن

) و نصیریان خود را میراث دار 2-2(اکبري، بخش  شود یمآثار نخستینِ خطابیان محسوب 
  ).1- 1دانستند (اکبري، بخش  هاي ابوالخطاب می اندیشه

یی است: ها گفتمانتگی زیاد دارد و متکی بر چنین مطالب عجیب و ساخ الهفتکتاب 
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تناسخ، ادوار و اکوار، به شهادت نرسیدن ائمه و الوهیت آنان، مقامات خاص و الوهی 
آن سلسله اخباري درباره هفت دوره  65ابوالخطاب و بازگشت وي همراه قائم. در باب 

و سپس از سایرین   پیش از حضرت آدم آمده است. روایت شروع این باب از مفضل خلقت
ي پیشین مطالبی درباره قائم و عالئم ظهور، توصیف ها خلقتاست. در این باب عالوه بر 

ها و ساکنانی خاص و مطالبی از این دست آمده است. یکی از این  شهرهایی با ویژگی
باقر بودیم و سخن از شیخین به میان  نزد امام دیگو یمکه  اخبار روایتی از ابوبصیر است

دو گمراه و  ها لعن فرستاد و فرمود در تمامی دوران قبل از خلقت آدم آن د، امام بر آنآم
کند که روزي شیخین را مجازات  گمراه کننده بر روي زمین بودند. سپس به قائم اشاره می
و  B2وجود ندارد و کد E و  Dت خواهد کرد. در این روایت نیز مانند روایت جابر مقوال

C2 ن روایت است، اما دو عبارت جدید نیز اضافه شده است. در مقوله نیز مانند هماA به ،
 C7به جاي   Cیعنی تروتازه بودن هنگام بیرون کشیدن از قبر و در مقوله A2کد  A1جاي 

یعنی سوزاندن شیخین آمده است. به عبارتی اولین منبع مکتوبی که تحریق شیخین  C9کد 
  را بازتاب داده همین کتاب است.

  متن روایت -ی إسنادبررس
بود و به شدت مورد ذم برخی  %و امام کاظم %صادق عمر از یاران امام بن مفضل

-19/317) و از سویی مدح نیز شده است (خویی، 416رجالیون قرار گرفته (نجاشی، 
سنان نزد غالت و  نظرها قطعی این است که وي مانند ابن ). علیرغم این اختالف330

 ؛87 ،يغضائر (ابن اند کردهي داشته و روایات فراوانی از او نقل ا ژهیونصیریان جایگاه 
تواند موجب این اطمینان  . به سبب همین جایگاه، صرف انتساب کتاب نمی)258 ،یحل

کند. این روایت  شود که کتاب متعلق به قرن دوم است. بررسی راویان نیز همین را تایید می
/ف) از 1بطائنی و پدرش (نمودار  حمزه ابی بن سنداراي إسناد منفرد است و دو راوي آن ح

القائم، الغیبه، حمزه (قرن سوم) صاحب چهار کتاب با عناوین  ابی بن اند. حسن رئوس واقفه
بوده است و احتمال می رود این روایت از کتب وي نقل شده باشد. مفضل  الفتن و الرجعه
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ایت در کتابش آورده باشد. بنابراین اگر تواند از او رو حمزه است و نمی ابی بن متقدم بر حسن
اي از قرن سوم بدانست.  این کتاب حتی هسته اصیلی در قرن دوم داشته، این روایت افزوده

در نهایت کتاب متاخرتر از قرن چهارم نیز نیست زیرا در این قرن به آن استناد شده است 
  .)31شعبه،  (براي نمونه: ابن

تنها این روایت راویان واقفی  دهد یمات شیخین نشان بررسی راویان همه روایات مجاز
حمزه که به اتفاق   ابی  بن  اند، خصوصا حسن ها مورد ذم رجالیون قرار گرفته دارد. بطائنی

؛ 2/827کذاب، ضعیف و ملعون برخی از توصیفات اوست (کشی،  آراء تضعیف شده و
تواند جعلی از بطائنی  نیز می). این روایت 213؛ حلی، 440داود،  ؛ ابن51غضائري،  ابن

ها از موالی  گفتنی است بطائنیاند.  ساخته %کاظم امامباشد که درباره قائم خودشان یعنی 
ستیزيِ قائم روایت  ستیزي یا قریش ) و روایات متعددي حاکی از عرب249بودند (نجاشی، 

ه ارتباط گفتمان ). شواهدي دیگري در ادامه نیز خواهد آمد ک209-205اند (پاکروان،  کرده
دهد. احتمال دیگر نیز آنست که این مضمون که  گري نشان می مجازات را با جریان شعوبی

در حلقات غالیان وجود داشته به بطائنی که صاحب کتاب در زمینه قائم بوده نسبت داده 
ها روایات فراوانی در منابع امامی وارد شده ولی این  شده باشد. گفتنی است از بطائنی

  ایت یا مشابه آن در جایی نیامده است.رو
  

 اشعار خصیبی (ش). 4-3

از خصیبی مجموعه اشعاري برجاي مانده که در قالب یک دیوان به چاپ رسیده است. 
) عموماً در 148-25 ب،یحبهاي بخش اول (خصیبی،  این دیوان سه بخش دارد. سروده

الدیوان  ). عروس150حبیب، حمدانی سروده شده است (خصیبی،  الدوله حلب در زمان سیف
ي در این بخش است که در آن مجازات فرعون و هامان یعنی شیخین آمده است ا دهیقص

قصیده و پیرامون ظهور  14الغریب شامل  ). بخش دوم، دیوان334-332 مرهج، ،یبیخص(
هایش در  است که در چهار قصیده آن مجازات آمده است. سه قصیده از سروده Xمهدي
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تر از روایات پیشین به بیان مجازات پرداخته است (خصیبی،  عراق است که مفصلجنبالء و 
. قصیده چهارم در حلب سروده شده که به )492-490، 461- 460 ،436- 424مرهج، 

شدن آن دو اشاره کرده است. زمان سرودن این شعر  بیرون آوردن شیخین از زمین و کشته
را در زندان  - سجنیات - ). بخش سوم 518سال پس از غیبت است (خصیبی، مرهج،  70

بغداد سروده است. در مجموع گفتمان مجازات شیخین در ابیات خصیبی برجسته است و  
ي روایی ها گزارهکد در دیوانش به این موضوع اختصاص دارد. جالب اینجاست که  29

د کردن و پیشین در این ابیات با بسامدهاي چندباره جمع و توصیفات جدیدي نیز مانند نابو
همچنان خبري  E و  Dاز مقوله  .ها افزوده شده است به آن (C12, C13)کشتن شیخین 

  ).7جدول  ـ :نیست (نک
  
  )1-(هـ 1روایت - الکبري یةالهدا. 4-4

آمده که  یةالهداعمر در باب چهاردهم کتاب  بن صفحه از مفضل 50روایتی مفصل حدود 
 و مفضل بینوپاسخ  پرسشصورت  به نیطوال هایی معروف به رساله رجعت است. رساله

 از برخی راوي خصیبی خود که است میان غالیان در شده شناختهکامالً  قالبیصادق  امام
پردازد و ضمن آن در  ). این روایت به تفصیل به حوادث ظهور می131زاده،  هاست (عادل آن

در این روایت  Dوله کند. براي اولین بار مق سه قسمت به ماجراي مجازات شیخین اشاره می
با تفصیل  E. همچنین مقوله (D2)وارد شده و طرفداران شیخین با بادسیاه هالك می شوند 

همه . به موجب این فقرات پیش از مجازات،  (E2,E3)فراوان در این روایات آمده است
 حوادثی که بر انبیاء رخ داده از قتل قابیل گرفته تا به صلیب کشیده شدن عیسی و حوادثی

در برابر اجتماع خالئق و شیخین بازگو و آنها به سبب همه گذشته  $که بر خاندان پیامبر
هاي تاریخ  این حوادث مجرم شمرده می شوند. عالوه بر این مسبب همه گناهان و ظلم

نیز  کنند. در مقوله مجازات شوند. دو خلیفه نیز به همه این گناهان اعتراف می شمرده می

                                                                                                                                        
 . صفحات امکان تغییر دارد  شماره، در دست چاپ است مقالهاز آنجا که این . 1

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                            16 / 34

http://pdmag.ir/article-1-1690-fa.html


  91///  یابی تفکرات غالیانه و شعوبیِ روایات مجازات شیخین در متون نصیریه ریشه

کد به  27اضافه شده و در مجموع این روایت با   C19, C15, C11, C10, C4 کدهایی چون
مربوط به دوره  ایةالهد فیتألچنانکه بیان شد  صورت مفصل به این موضوع پرداخته است.

در  توان یمحضور او در حلب است. به گفته فریدمن ریشه بسیاري از روایات خصیبی را 
این  فیتألخصیبی در  رسد یمنظر  ). به158 ،مظفر محمدي ،فریدمنمیان غالت کوفه یافت (

روایت طوالنی مکتوبات پیشینی که از غالیان کوفه در دست داشته و نیز اشعار خود را 
  اول قرن چهارم ارائه کرده است.  بازنویسی و همراه با تفاسیر و جزئیاتی جدید در نیمه

  واکاوي روایت در منابع امامی
از  مختصرالبصائرلی (قرن هشتم) این روایت را در ح  سلیمان  بن  اولین بار حسن

سلیمان  بن ). پژوهش مستقل بر حسن458-433 ،یحلحمدان روایت کرده است ( بن حسین
دهد که وي اگرچه امامی است، به کتب غالت و نصیریه دلبستگی و  و کتبش نشان می

است. او شخصیتی  برده یمکار  عالقه وافري داشته و حتی اصطالحات خاص آنان را نیز به
انتقادي نسبت به احادیث و  هیروحي تند غالیانه و بدون ها شیگراگرا با  است حدیث

 بصائرکرد. کتاب وي مختصري از  روایات و لذا از هر منبعی روایات را اخذ و نقل می
دها مجموعهرا  سعداشعري هم نیست، بلکه باید آن الدرجات سو ها یا دفتري از  ي از م

). 191-190و  180-179 ي،انصار ـ :نکسلیمان قلمداد کنیم ( بن حسن فاتیتألاحادیث و 
دباقر هم از  بحاراالنواررا در  روایت رجعت )ق 1110( مجلسی بعد از او محم

. مجلسی )35و  53/1ت (مجلسی، روایت کرده اس مختصرالبصائر و هم از حمدان بن حسین
 الیقین حقو  )157-129(مجلسی،  جعتر شدر دو کتابنیز ترجمه فارسی این حدیث را 

کتب و  بحاراالنواربا  عمالًمنکر این بود که  توان ینم آورده است. )363-356(مجلسی، 
دفاتر حدیثی مهجور و گاه غیر قابل اعتماد که پیشتر، کمتر مورد توجه فقها و محدثین بود 

سنخ کتب است. وارد  از همین الکبريیةالهداوارد سرچشمه اندیشه و اعتقاد شیعیان شد. 
شک تاثیرات خود را در  ي خاص و غالیانه آن بیها شهیاندشدن این کتاب با افکار و 

با وجود ضعف منبعِ  هرحال به). 142-141منظومه فکر شیعی داشته است (انصاري، 
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به بعد، رساله رجعت در منابع روایی و حتی فقهی  ق 11، از قرن یةالهدانخستین یعنی 
عمیقی داشته است  ریتأثایی یافته و بر ذهنیت شیعیان در موضوع ظهور سز شهرت به
  ).2زاده،  (عادل

  متن روایت -بررسی إسناد
ي نصیریان، راویان ها بابجاي داد: غالیان،  توان یم) را در سه گروه 1-راویان (هـ

ئري غضا ابنحمدان پیشواي نصیریه و از غالیان است.  بن ). حسین1-/ هـ1مجهول (نمودار 
اب، فاسد از . )6/244(خویی،  اعتنا دانسته است  گذار و غیرقابل المذهب، بدعت او را کذّ

و انتحاالت  ها يسندساز"ي اوست. اکبري در ها يسندسازمصادیق کذاب بودن وي 
پردازد که  یمدر إسناد روایات خصیبی  ها بیآسبه تبیین انواع  "يالکبریةالهدادر  یبیخص

هایی جدید، تدلیس و سرقت حدیث (اکبري،  ، ساخت إسناد و نامعبارتست از قلب سند
، چنانکه اند شدهي نصیري پشت هم ردیف ها بابسراسر مقاله). در برخی روایات خصیبی 

اند (براي معرفی این افراد به  باب آمده که در نمودار مشخص شده 4) نام 1- در إسناد (هـ
بنابراین سند روایت ). 13-12،  معمار ابن ؛586-573 ،2007 ،یبیخص ـ :عنوان باب نک

. همچنین وقتی با استیعنی بابیت دهنده یکی از ارکان اعتقاديِ نصیریه  به روشنی بازتاب
انتظار داریم با روایتی اعتقادي مواجه باشیم.  عموماًإسناد مسلسل از ابواب روبرو هستیم 

و ساختگی و در بین غالیان  ضعیف معموالًبودن این روایات چنین إسنادي  عالوه بر جعلی
 بن حسنی و علی اسماعیل محمدبن ). همچنین7زاده،  نیز ساخت آن رایج بوده است (عادل

. در مجموع إسناد این روایت ضعیف به احتمال زیاد ساخته اند الحال حسنی مجهول  عبداهللا
  خود خصیبی است.

بعد از ظهور به سرایی است و در آن ضمن بیان حوادث  سبک این روایت داستان
رجعت ائمه نیز پرداخته شده است. در این میان حوادث تاریخی متناظر با هر امام نیز بیان 

شود. به عبارتی به لحاظ متنی این روایت چندالیه و از نظر زمانی غیرخطی است بدین  می
ان ها و افکار سائل و راوي بی اساس کنشمعنی که بیان اتفاقات و رویدادهاي تاریخی، بر
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هم داراي اشکاالت متعدد تاریخی و اعتقادي  شده است. عالوه بر سبک روایت متن آن
اي نسبت به شیخین  جویانه ي تند و ستیزهها دگاهیداست. چنانکه پیشتر بیان شد نصیریان 

ي گوناگونی ها صورتابوبکر و عمر در ادوار و اکوار مختلف به  ها آن. نزد اند کردهاظهار 
کنند و این جزء ثابت اندیشه تناسخی  ظهور می فرعون و هامان و...) (ابلیس، قابیل،

-50، 2007؛ خصیبی، 84، 2006؛ خصیبی، 318-316، 2011خصیبی است (خصیبی، 
کند و همه افعال شیخین را که در اکوار و  ) نیز مهدي خالئق را جمع می1- ). در (هـ52

  . شمارد یمبر  اند شدهادوار مختلف مرتکب 
ها در امتداد همان نگاه تناسخی بسیاري از آیات قیامت را بر مواقف دنیا مانند  نصیري

حتی  خصیبیشود.  ) نیز همین رویکرد دیده می1- کنند، در سراسر (هـ رجعت حمل می
تصریح کرده آتشی که عمر بر در خانه اده و به آتش نیز تعمیم دخود را  نگاه تناسخی
افروخته شده  انبیاء و صدیقان و مومنانآتشی بود که براي  افروخت، همان %امیرالمؤمنین

ي کالمی روایت و فراوان بودن اصطالحات و ها یژگیو .بود و با همان عقوبت خواهد شد
ي ها نشانهرمزگونه در روایت گنجانده شده از دیگر  صورت بهي باطنی نصیریان که ها آموزه

سند و متن این رساله که تاریخ تحریر آن  ساختگی بودن این رساله طوالنی است. بنابراین
رسد، وابسته به جریان غلو و بازتاب دهنده تفکرات و  به نیمه اول قرن چهارم می

  زاده، سراسر مقاله). هاي آنان است (براي توضیح بیشتر درباره این روایت نک. عادل اندیشه
 

 )2-(هـ 2روایت -الکبريیةالهدا. 4-5

 نیالمؤمنیراموائله است. به موجب این روایت   عامربن  ابوطفیلاز  یةالهدادومین روایت 
هاکند یمگفتگویی را با عمر با این عبارت آغاز  ج مک الْ رُور؟ و سپس به  لَةَ : منْ علَّ یا مغْ

، غصب $پیامبرطعن وي و برشمردن برخی اعمال او از جمله ظلم و ستم به عترت 
و مصاحبش یعنی خلیفه اول را نیز با او  پردازد یم $پیامبراز  اش ینافرمانخالفت و 

: قتل وي توسط غالم پردازد یم. سپس به پیشگویی حوادثی در آینده داند یمشریک 
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چه زمانی  کند یم سؤالمعمر و بهشتی بودن قاتل، به دار کشیده شدنش در آینده. عمر  ام
که ذیل  کند یماشاره  Xمهديبه جزئیات مجازات آنان توسط  %افتد و علی این اتفاق می

ارائه شده است. اگرچه این روایت براي بار نخست در این منبع  7کد در جدول  12
و اشعار خصیبی است که با اختصار در  1- مکتوب آمده، عموم کدهاي آن همان کدهاي هـ

کد جدیدي است که اولین  (C18) این روایت نیز بازتاب یافته است. خسف شیخین در بیداء
  ین روایت آمده است. بار در ا

  واکاوي روایت در منابع امامی
مختصر با سندي جدید  صورت بهاین روایت را  االمامه  دالئلصاحب  یةالهدابعد از 

ی قرن نهم و قرن در آثار روای و سپس شود یمآورده است که در بخش بعدي بدان اشاره 
؛ 247-243و  2/44 ،ی؛ بحران286- 2/285 ،یلمی؛ د125 ،یرسب (یازدهم آمده است 

 اند شدهاخذ  یةالهداآن که این روایات اگرچه از  توجه قابل). نکته 277-30/276 ،یمجلس
ولی در برخی منابع فوق راویان نصیري از إسنادشان حذف شده است. به عنوان مثال 

رسی و سیدهاشم بحرانی روایت را به صورت مرسل از محمدبن اند. سنان ذکر کرده ب  
  متن روایت -بررسی إسناد

  ) مشخص شده2-/ هـ1غالی یا متهم به غلوند که در نمودار (حدیث عموم راویان 
حمدان است. وي این روایت را از پدرش  بن است. راوي آخر مانند روایت قبل حسین

حمدان است. نام او تنها  بن خصیب نقل کرده که یکی از رجال اختصاصی حسین بن حمدان
حمدان  بن خصیب نیز عموي ا ر کتب نصیري آمده است. احمدبنو دیگة یالهدادر إسناد 

  اند.  نصیر بوده یه محمدبناولاست. این خاندان از هواداران 
است که کتاب  غالیان هاي شخصیت ترین مهم مفضل از  بن محمد  بن جعفر  ابوالمطلب

او روایت  غضائري درباره وي گفته تنها غالیان از نیز منسوب به اوست. ابن الدین آداب
). بر خالف برخی 47غضائري،  و هیچ روایت صحیحی از او ندیده است (ابن اند کرده

سنان در میراث  ، راویانی مانند ابنشوند یمدیده  ها يرینصراویان که فقط در إسناد روایات 
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ط فقاصم   عبدالرحمن  بن نام عبداهللامامیه نیز روایات زیادي دارد که پیشتر به وي پرداختیم. 
دانند و  در همین روایت آمده است. او ضعیف و غالی است. مذهبش را متناقض می بار کی

سعد در  بن هارون بن مدیح ).212؛ نجاشی، 77- 76غضائري،  از کذاب اهل بصره است (ابن
و در کتب رجالی امامیه نیز چنین کسی  در همین روایت آمده است بار کفقط ی الهدایۀ

اینجا تصحیف شده و این فرد مدلج است، زیرا در إسناد برخی  احتماالًوجود ندارد. 
اصم عن مدلج نیز آمده است. در مجموع به لحاظ فرقه   عبدالرحمن  بن روایات عبداهللا

  متن این روایت نشان از تعلق آن به جریان غالیان نصیري دارد. -شناختی بررسی إسناد
  

  االعاده (ب) مختصر البدء و. 4-6
صائغ از شاگردان مهم خصیبی است. وي نویسنده   البغدادي  هارون بن ینحس ابوعبداهللا

عقیده تناسخ مبتنی بر  دییتأکه کتاب جامعی است در  ةاالعاد البدء وکتابی است با عنوان 
آیات و روایات. مختصري از آن را نیز در کتابی جمع آورده که امروزه در دسترس ما قرار 

که در قالب زمان  نیدر هم شیخینکه آمده است ز امام سجاد ادارد. در این روایت به نقل 
در عذابند و این عذاب تا زمان قیام قائم که روز  اند شدهسوسمار و مارمولک مسخ 

که با شمشیر کشته و به بدترین عذاب  ادامه دارد. تا آن هاست پردهاکبر و کنار رفتن  عذاب
مضامین این روایت جدید و  .نخواهد بودها سودمند  و هیچ مالی براي آن شوند یممبتال 

  است. (C)داراي سه کد در مقوله 
 متن روایت -بررسی إسناد

) و پسوند ثمالی /ب1نمودار طویل نقل شده است ( ام بن  این روایت مرفوعا از یحیی
است و منابع نصیري وي را باب  %سجاد براي او غلط است. وي از یاران برجسته امام

). در (ب) با استناد به قرآن آنچه مربوط به قیامت و 66شمرند (حریري،  میبر %باقر امام
عذاب اخروي است با رویکرد تناسخ محور نصیریان تبدیل به عذاب دنیوي در زمان قائم 

ي ها دورهزبان حال شیخین در  "کنت ترابا یویقول الکافر یا لیتن"آیه  مثالًشده است. 
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مائده، کافران حتی اگر دو برابر همه آنچه  36یه ي مکررشان است. همچنین طبق آها مسخ
ها باشد و براي نجات خودشان از مجازات روز قیامت بدهند پذیرفته  روي زمین مال آن

نخواهد شد و مجازات دردناکی خواهند داشت. این احواالت روز قیامت تفسیر به روز ظهور 
دو بعد از طی عوالم مسوخی در   . آنردیگ یمو احواالت کافران شده و شیخین را نیز در بر 

و با  گردند یمنهایت از عوالم دردور و فاعوس (اصطالحات نصیریان) در زمان ظهور باز 
در آن روز هیچ نفعی برایشان نخواهد داشت،  ها ییداراشمشیر کشته خواهند شد. اموال و 

  .شود یمحقق ها م و بدترین عذاب براي آن شود ینمپذیرفته  ها آنهیچ فدیه و مالی از 
  

 االعیاد (ع) مجموع. 4-7

ق.) است. از 426طبرانی (د  یکی از پرکارترین مؤلفان متقدم نصیري ابوسعیدمیمون
ویژگی آثار او تنوع موضوعات مورد بحث اوست. در آثار او مسائل اعتقادي، فقهی، 

، خورد. او رهبر نصیریان سوریه پس از خصیبی (فریدمن چشم می دعایی و تاریخی به
) و شخصیتی صاحب نفوذ در میان نصیریان خصوصا توده مردم بود 141مظفر،   محمدي

  ).14-3/13(ابوموسی، شیخ موسی، 
در خبري طوالنی به نام ضلول و وبال عالوه بر عذاب شیخین به شکلی پاي ظهور و 

ي ها مهدي نیز به میان آمده است. این روایت مفصل به نقل از سلمان با تکیه بر اندیشه
با  %کند که به فرمان علی تناسخی نصیري، شیخین را در قالب دوشتري توصیف می

دهد؛ گویی  شوند. این اتفاق در عالم مادي رخ نمی خنجري مسموم توسط سلمان ذبح می
قصد آنان براي کشتن پیامبر با خنجري مسموم را برمال  %رود و علی ها کنار می پرده
شعبان با همان خنجر  این است که هر ساله در شب نیمهکند. به همین علت سزاي آنان  می

شود که طی ماجراهایی بیان شده  ذبح شوند و البته این درد و الم به جسم آنان نیز منتقل می
ها و طرفدارانشان به دست یکی از اولیاء در زمانی که امرالهی  است. سرانجام ذبح نهایی آن
آید که منظور از آن ولی همان  داستان برمیخورد. از توصیفات  محقق خواهد شد رقم می
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قائم است. این روایت به سبک داستانی طوالنی، توأم با حوادث مختلف داراي سه کد در 
دهد  مقایسه (ع) و (ب) با روایات قبلی نشان می ).7است (نک. جدول E,D,Cمقوله هاي 

  دانش روبرو هستیم.هاي جدیدي توسط شاگر سرایی سازي و داستان بعد از خصیبی با مفهوم
ي مختلف ها شکلها را به  گفتنی است طبرانی مطاعن سه خلیفه و نیز مجازات آن

هاي  بیان کرده است. در شکل حیوانات در آمدن و سپس ذبح و خورده شدن از عذاب
رایج در تفکر نصیري است. طبرانی در روایت مفصل دیگري به نقل از جابر به ذبح 

ها  شود که آن کند. در ادامه معلوم می عیدقربان اشاره میزده در  گوسفندانی هراس
هاست و  افرادي چون طلحه و زبیر و همراهانشان هستند. خلیفه دوم نیز در میان آن

  ). 228-3/210شود (طبرانی،  همراه با توصیفات خاصی ماجرا بیان می
  متن روایت -بررسی إسناد

و  روند جزو بزرگان نصیري به شمار میشوند که  نفري دیده می 5در إسناد این روایت 
جعفی  یزید  بن فارسی و جابر  ي رفیع و مقامات عالیه نزد نصیریان دارند. سلمانها گاهیجا
خنیس جزو   بن  انصاري و معلی  عبداهللا  بن /ع). جابر1 اند (نمودار ي نصیریانها باباز 
نزد  یهم مقام نیهست که ا زین نیدر شمار مخبت ). جابر15-14معمار،  (ابن اند تامیا

رسد  نظر می نیز در این سلسله قرار دارد. به خصیبیِ پیشوا ).46معمار،   است. (ابن انیرینص
کاري کند! البته چندین راوي نیز  طبرانی قصد داشته در إسناد این روایت ساختگی محکم

  . یا از نصیریان شام و حلب اند یساختگکه یا  اند ناشناختهدر آن مجهول و 
متن دو روایت اخیر نیز نشان از تعلق  -در نهایت به لحاظ فرقه شناختی بررسی إسناد

  ها به جریان غالیان نصیري دارد. آن
  

 (ط) عةالسا متی تقوم عةالطا. 4-8

 60در حدود  -مانند رساله رجعت - است مفصل یتیروا عةالسا تقوم یمت عةالطا
در است که  انیریمتن از متون مقدسه نص نیاست. ا نیرالمؤمنیمنسوب به امصفحه که 

 یبخش اساس کپارچهیدر آن بصورت منسجم و چاپ شده و  9 يالعلو  التراث  سلسلة
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 یکه سخنران متن نیشده است. در ا دهیکش ریبه تصو يرینصآخرالزمانی  يباورها
ر ، در همه ادوار حضور دارد و دشود یعلی خدا م  است امام سلمان تیروابه  %علی امام
به دست قائم  شیخینمجازات  يماجرا انیم نیدر ا. ردیگ ینقش قائم را به عهده م تینها
  ).7جدول  ـ :کد دارد (نک 15که  پردازش شده زین

  متن روایت -بررسی إسناد
 "خدري بهیر بن"مرسل از سلمان فارسی نقل شده است. پسوند  صورت بهاین روایت 

 شناساییقابل  کتابمختلف در  يها هیوجود ال متن هیاول یبا بررسبراي او غلط است. 
کلمات متأخر از  با یبه لحاظ واژگاناست اما  %علی این متن اگرچه منسوب به اماماست. 

از آن جمله  ایچون فرانسا و اسبان ی. برشمردن مناطقمیمتن روبرو هست دیتول يزمان ادعا
ي بودن مفاهیم را نشان گفته، تکرار مقایسه کدهاي این روایت با روایات پیشاست. 
بنابراین باید این متن را متاخرتر تلقی ها جدید است.  پردازي ان و عبارتدهد، ولی واژگ می

 /ط بیانگر ارسال این کتاب تا سلمان است. البته1چین در نمودار  کرد و لذا عالمت خط
تا  کتاب اینوجود از نشان  الجدولمانند  يریکتاب در منابع قرن هشتم نص نیسخن از ا

عهده این و بر طلبد یمگذاري دقیق این رساله تحقیقی دیگر  تاریخ .است از قرن هشتم شیپ
داللتی دیگر بر وجود  ها يرینصپژوهش نیست، اما روایت (ط) در کنار سایر روایات 

هاست. در این متن براي اولین بار مجازات سوزاندن  گفتمان مجازات و تحریق در میان آن
. همچنین (D3,D4)ن خاکستر براي طرفداران شیخین نیز رقم خورده است و به باد داد

سوزاندن، به باد ها اعالم می شود که عبارتست از:  حکم مجازات شیخین و طرفداران آن
   .(E4) سپردن، پرتاب شدن به مکانی دور

  
 یابی تفکرات غالیانه و شعوبیِ روایات مجازات شیخین  ریشه. 5

وایات نشان داد که تفکرات غالیانه نصیریان نقش صریح و بررسی إسناد و متن ر
گیري روایات مجازات شیخین داشته است. در کنار آن شواهد مختلف  شفاهی در شکل
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  گري نیز به همان اندازه در این گفتمان تاثیرگذار است.  دهد که شعوبی نشان می
و در این راستا از ابزار  جویی بر موالی بودندها همواره به دنبال برتريبسیاري از عرب
هاي ملی و قومی کردند. یکی از علل دستکاري حدیث همین انگیزهمختلفی استفاده می

چنانکه بیان شد در برابر  .)55- 52 ،یپاکتچ ـ :نک( بوده است و شواهد فراوانی نیز دارد
شمردند  ها عرب را حقیر می هاي عرب، شعوبیه شکل گرفت. آن همین برتري جویی

) و براي اثبات برتري خود به جعل حدیث درباره فضیلت عجم نیز 1/330 ،يشرزمخ(
). از سوي دیگر فتح ایران در زمان خلیفه دوم 1/57 ق،ی، مقدمه تحقيدیماترروي آوردند (

صورت گرفت. این امر در کنار تبعیض نژادي و برتري دادن عرب بر عجم که در زمان 
ساز خشم و کینه ایرانیان و در نهایت منجر به  مینهخلیفه دوم بطور گسترده صورت گرفت ز

هاي متعصبانه خلیفه دوم  گیري قتل خلیفه دوم به دست یک ایرانی شد. برخی از سخت
عبارتند از: عدم مجوز ورود غیرعرب به مدینه، اجازه ندادن ازدواج مردان موالی با زنان 

نداختن بین همسران موالی و عرب، ارث نبردن موالی از پدران و بستگان خود، جدایی ا
 ،یمعلم ـ :نکعرب، قصاص نکردن عرب در برابر موالی، سهم ناچیز موالی از دیوان عطا (

). با این تفاصیل یکی از فرضیات این پژوهش این است که مجازات 70-45 ،ياریاسفند
 شیخین که در محفل غالت و موالی رواج داشته و توسط افرادي چون جنبالنی و خصیبی و

گري آنان نیز هست که  ي ایرانی و شعوبیها شیگرااز  متأثرطبرانی پر و بال پیدا کرده 
 رنگ و لعاب مذهبی گرفته است. بر این ادعا شواهد زیر ارائه می شود: تماماً

از طریق او به خصیبی منتقل   گري ایرانی است و تفکرات ایرانی اصالتاًالف. جنبالنی 
نصیر  محمدبن از  جندب واسطه محمدبنبا طنی را که خودبا  ی اصولنجنبالشده است. 
). خصیبی در 621- 620 ،یلیدج( به خصیبی آموخت و نیز تفکر ضد عرب را آموخته بود

اواخر یکی از قصایدش که به بیان مجازات شیخین پرداخته است اشاره می کند که این 
- 424مرهج، (خصیبی، ابیات را در جنبالء و در واقع تحت تاثیر استادش سروده است 

چیره » علوم فارسی«). وي تحت تاثیر همین استادش است که به اذعان خود در 436
  ).268مرهج،  ،یبیخصدست می شود (
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ها  نمایی آن سازي و مقدس هاي خصیبی توجه به عناصر فارسی و برجسته در نوشته
یرانی است تا حدي ها توجه وي به پادشاهان ا خورد. یکی از این مولفه بوضوح به چشم می

عسگري نقل کرده   آورد. وي روایتی از امام حسن ها را همتاي پیامبران و امامان می که آن
کند که در  فرش خود اشاره میبه عاصم  بن که ایشان در گفتگویی با فردي نابینا به نام علی

ا ببیند توانست فرش ر کند که کاش می آن جاي پاي انبیا و مرسلین است. آن فرد آرزو می
عاصم در روي فرش جاي  شود. سپس ابن کشد و بینا می و امام دستی به صورتش می

کند. عجیب  ها را معرفی می کند و امام یکی یکی آن هایی را مشاهده می ها و صورت قدم
نفره که نام انبیاء و امامان بیان شده پادشاهان ایرانی یعنی  70اینجاست که در این لیست 

ها شک کند یا منکر  گوید اگر کسی در این نیز وجود دارند. آنگاه امام می اردشیر و شاپور
). خصیبی در 251، 2007شود در خدا شک کرده و منکر او شده است (خصیبی، 

هاي دیگرش نیز در بیان ظهورات آدم و حلول روح الهی در پیامبران مختلف، به این  رساله
غالب یکی  بن نور الهی از این پادشاهان به لؤيپادشاهان ایرانی نیز پرداخته و برآنست که 

گوید که به  از نیاکان قریش و سپس به اجداد پیامبر و پیامبر منتقل شد. در ادامه نیز می
سبب گناه و تمرد خسروپرویز در برابر پیامبر، پادشاهی و انوار پیامبري از ملوك فارس به 

). البته در بیان 88ب، - 2006، خصیبی، 52الف، - 2006شود (خصیبی،  عرب منتقل می
یکبار این انتقال را در  -انتقال انوار پیامبري از عجم به عرب زمان پریشی وجود دارد 

چه هست خصیبی به ولی هر -بار دیگر در زمان پیامبرزمان یکی از نیاکان پیامبر دانسته و 
یز منتقل شده دنبال نشان دادن برتري عجم بر عرب است. این موضوع از وي به پیروانش ن

   ).26- 25معمار،  کند (ابن پادشاه ایرانی به عنوان باب یاد می 20معمار از  تا جایی که ابن
هاي موحدي که قلبشان به نور  خصیبی در اشعارش نیز از پادشاهان ایرانی بعنوان انسان

 1).124- 123مرهج،  ،یبیخصاند ( برد که منتظر آمدن امام غایب ایمان روشن شده نام می

                                                                                                                                        
و  و سلسـلی و بهمنـی/   و کسـروي و قیصـرانی/   من بـابکی و فارسـی/   اوبته کل شعشعانی/ ثم الی غائب یرجی/. 1

 .خسروي و خسروانی
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ترین تجلی  ) یا عالی124 ب،یحب ،یبیخصهمچنین بهمنیۀ که اشاره به ظهور فارسی (
شود  ) دارد به پادشاه ایرانی (بهمن) نسبت داده می120مظفر،  الوهیت ایرانی (براشر، محمدي

؛ 124و  103 ب،یحب ،یبیخص) که در آثار وي از آن یاد شده است (124مرهج،  ،یبیخص(
  .)49، الف-2006 ،یبیخص

نصیر و  (مناظرات بین محمدبن یةالمجالس النمیردر بیان برتري عجم، خصیبی در 
عسگري عجم بر عرب افضلیت  احمر) روایتی آورده که در آن به نقل از امام  رقیبش اسحاق

نصیر به نام فادویه  احمر خود را با یکی از ارادتمندان محمدبن  دارد. در این روایت اسحاق
ردي مقایسه می داند. در این میان  ند و چون فادویه، کرد عجم است خود را از او برتر میک کُ

زاده مومن،  زاده مومن و عجم کند و بین عرب احمر را رد می عسگري سخن اسحاق  امام
داند. آنگاه با بیان اینکه توحید پیش از عرب نزد عجم بود خطاب به  عجم را افضل می

به دلیل گناهی که عجم مرتکب شد انوار از طریق لؤي دانی  گوید: مگر نمی احمر می اسحاق
  )63-61از عجم به عرب منتقل شد؟ (ابوالفتح بغدادي، 

 ادیاالع مجموعدر گراست. وي  نیز به پیروي از استادش به شدت ایرانی یطبرانب. 
ماجرا عصر روز دهم نوروز  نی. اکند یم انیفارس ب نیظهور اهللا ب نیرا درباره اول يخبر
(اشاره  محمداو سید که  کند یبدون صورت نزول م ي. پروردگار در قالب مردافتد یق ماتفا

و  نیخرودو پادشاه (فارس در قالب  دردو  نی. انیز همراه اوست شو باببه پیامبر) است 
با آنها  دیو به زبان توح کنند یسجده م لماند. با سجده آن دو همه عا ظهور کرده )خسرو

 نیسال ب 4500به مدت  یکه پادشاه شود میسجده واجب  نیواسطه ا. بشود یسخن گفته م
 نی. ادیگو یسخن م اتیخبر از قباب فارس نیدر ا یطبران نیهمچن بماند. یفارس باق

. هر طبقه کند یدر فارس ظهور م تیها الوه که در آن شود یاصطالح مربوط به چهار طبقه م
بهمنیة  ،یالعظم بهمنیة ،يالکبربهمنیة ند از: عبارت بیخود را دارد که به ترت نام مخصوص به

ذکر شده  یرانیپادشاهان ا یطبقات نام برخ نیاز ا دام. در هر کضاءیالببهمنیة الحمراء، 
ظهور  نیدر آنها اتفاق افتاده است. در طبقه چهارم است که ا تیاست که در واقع ظهور الوه
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  . )391-388 ،یان. (طبرشود یعرب منتقل م نیفارس به سرزم نیاز سرزم
عالوه بر باالبردن پادشاهان ایرانی، ذم طبرانی نسبت به خلیفه دوم در قالب ساخت 

از  یکی يکه راو به خوبی بازتاب پیدا کرده است. طبرانی االعیاد مجموعادعیه و اعمال در 
 ويپرداخته است.  ادیاع یلیبه ذکر تفص این کتابدر  نیز هست نیخیمجازات ش اتیروا
کرده است. در  میتقس یو عجم یرا به دو دسته عرب ادیاع انهیغال یتیبراساس روا ابتدا

 ییعنوان روزها را به يادیمجموعه اع یگذشته از جمعه، فطر و اضح یعرب ادیبخش اع
ائمه اعالن شده است، مانند روز  تیالوه يدر آن ندا انیریکرده است که در نگاه نص یمعرف
روز قتل عمر به دست  . طبرانیابوالخطاب تیصادق و وال امام تیروز اعالن الوه ر،یغد
دانسته و در  یرانیا ادیاع نیتر از مهم یکیاالول)  عیبه نام ابولوءلوء را (نهم رب یرانیا کی

 زیدوم ن فهیمطاعن خل انیآن را ذکر کرده و ضمن آن به ب يچند صفحه اعمال و دعاها
 نیا يبرا یفضائل فراوان امبریاز قول پ يادامام ه یطوالن تیروا نیپرداخته است. در ا

از آن هاست.  کی یثانریبرد که غد یآن به کار م يبرا ياریکند و اوصاف بس یروز نقل م
فضائل و اعمال روز  انیبه صورت مفصل به ب زیبا عنوان مقتل دالم ن زین گرید یبخشدر 

عجبی ندارد که چنین ). ت341-323و  235-230(طبرانی،  االول پرداخته است عینهم رب
مولفی روایتی هم براي مجازاتی سخت در آخرالزمان براي خلیفه ساخته باشد! جالب 

این  1).408(طبرانی،  اینجاست که طبرانی دعاهایی نیز با لغات و اصطالحات فارسی دارد
ها در اندیشه پیشگامان نصیري با توجه به  از فارس و ورود نمادهاي آن ریتأثمیزان 
عباس،  متعصبانه عرب آن زمان و قوت داشتن رویکردهاي شعوبی در دوره بنی فضاهاي

  تواند نشانه مهمی در رویکردهاي ضدعرب این فرقه باشد. می
گرا هستند،  ج. عالوه بر جنبالئی، خصیبی و طبرانی که به شدت ضد عرب و ایرانی

نانکه پیشتر بیان توجه به برخی راویان روایات مجازات شیخین نیز حائز اهمیت است. چ
 ستیز بودند. برخی دیگر نیز مانند مفضل  ها (روایت ف) در شمار موالی و عرب شد بطائنی

                                                                                                                                        
، زنهار. ببهمن االزلی و الظهور الکَنهوري و الروزبه السلسلی، بالموبذان، بموبـذ الموبـذان؛ یـا    یا نوبهار، یا نوبهار؛ زنهار، زنهار" .1

   ."نوبهار، یا نوبهار، یا نوبهار، زنهار، زنهار، زنهار، االّ کشفت عنّا الظلم و حقّقت لنا ما اَقررنا لک فی القدم
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. )328؛ نجاشی، 92غضائري،  ؛ ابن34برقی، اند ( سنان نیز از موالی کوفه عمر و محمدبن  بن 
ی کوفه است دانستند و او نیز از موال هاي ابوالخطاب می دار اندیشه نصیریان خود را میراث

که یکی از روایات مجازات شیخین را در خود منعکس الشریف  الهفت). کتاب 20(برقی، 
کرده است از آثار متقدم غالیان خطابی (پیروان ابوالخطاب) است. عالوه بر راویان و مؤلفان 
فوق، باال بردن برخی صحابه عجم در جایگاه باب توسط نصیریان و استفاده از آنها در 

عمر از  بن فارسی صحابه ایرانی پیامبر و مفضل روایات نیز قابل توجه است. سلمانسلسله 
اند و دو روایت از مجموعه روایات مجازات شیخین به آن  هاي مهم نصیري موالی جزو باب

  دو نسبت داده شده است.
دهد که موالی از روایات مجازات شیخین استقبال  در مجموع شواهد مختلف نشان می

خلیفه دوم یکی از علل حائز توجه در گري، ضدعرب و ضد د و تمایالت ایرانیکردن می
  هاست.  گیري و نشر آن شکل
 

 مقاله نتایج. 6

قصیده در متون پیشا نصیري و نصیریان  5روایت و  7. گفتمان مجازات شیخین ضمن 1
) از ها (بجز روایت ف که همه آن دهد یمجویی شد. نمودار إسناد این روایات نشان  پی

ما با روایتی  دهد یم. این موضوع نشان اند مقامافرادي نقل شده که نزد نصیریان صاحب 
اعتقادي مواجهیم که براي نصیریان مهم بوده که از طرق مختلف به بزرگان آنان منتسب 
شود. همچنین افراد غالی یا متهم به غلو در شمار راویان فراوانند. برخی از راویان هم در 

یا جزو رجال نصیري  اند یساختگ، به عبارتی یا راویانی اند ناشناختهلی امامیه منابع رجا
  . روند یمشام و حلب به شمار 

که از قرن دوم به بعد گفتمان  دهد یممتن این روایات نشان  - إسناد بررسی. 2
مجازات شیخین در حلقات غالیان وجود داشته، اما پرداخت مفصل آن محصولی است از 

تعالیم استادش جنبالنی رخ داده و این گفتمان را در  ریتأث  حمدان که تحت بن حسین
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روایاتش فربه کرده است. خصیبی داستان را چنان به اوج رساند که دیگر جایی براي 
هارون و طبرانی با  بن پرداخت بیشتر باقی نگذاشت. بعد از او شاگردانش مانند حسین

زدند. گفتنی است در برخی منابع اگرچه تعداد کدها هایی جدید به این ماجرا دامن  داستان
  ).االعیادکم است ولی ضمن حدیثی مفصل داستان پرداخت شده است (مانند 

 
  يریدر متون نص نیخیمجازات ش اتیروا يدرصد کدها: 2نمودار 

دهد که جزئیات  نشان می 3مقوله قرار گرفت و نمودار  5. موضوعات این روایات ذیل 3
  کمترین.  D,E باالترین درصد را در میان این مقوالت دارد و مقوله  (C)ین مجازات شیخ

  

 
  يریدر متون نص نیخیمجازات ش اتیها در روا درصد مقوله: 3نمودار 

گري و  دهد که تفکرات غالیانه و نیز شعوبی إسناد و متن این روایات نشان می . تحلیل4
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گیري و فربه شدن این مضمون است.  شکلضدیت ایرانیان با عرب و خلیفه دوم از عوامل 
سازي خود نیاز داشتند، چون  ي هویتی براي موجهها شاخصهغالت و نصیریان به چنین 

  ي آنان را فراهم کند.ا فرقهاسباب نضج بیشتر هویت  توانست یم
شود؟ پاسخ این سوال نیازمند بررسی دقیق  اما آیا این مضمون به همین روایات ختم می

ه دوازده امامی و نیز سایر فرق شیعی است. نتایج این تحقیق در پژوهشی دیگر روایات شیع
  عرضه خواهد شد.

  
  
  
  
 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                            31 / 34

http://pdmag.ir/article-1-1690-fa.html


 1401اییز و زمستان پ، 45دینی، شماره  /// پژوهش 106

  
  کتابشناسی

  ق. 1403چاپ سوم،  ،روتیدار االضواء، ب ،الشیعة فیتصان یال یعةالذر ،محمدمحسن ،یآقابزرگ طهران. 1
ـ ب، العلميـةالکتـب   دار، میأصـحاب الجحـ  لفـة مخـا  میاقتضاء الصراط المستق، میاحمد بن عبدالحل ه،یمیت ابن. 2 ، روتی

  ق.1407
  م. 2006، لبنان -عقل ارید، فةالجل المعر دار، 4 يسلسلۀ التراث العلو :در نیالد  اسرار  حقائق حسن، شعبه، بنا. 3
  ق. 1379  چاپ اول، ،طالب، عالمه، قم یمناقب آل اب ،على شهرآشوب، محمدبن ابن. 4
  ق. 1404چاپ اول،  ،روتیب ،العلمیةدار الکتب  د،یالعقد الفر ،محمد احمدبن ،یعبدربه اندلس ابن. 5
چـاپ اول،   ،سـازمان چـاپ و نشـر، قـم     ث،ی. الرجال، موسسه علمى فرهنگى دارالحد نیحس احمدبن ،يغضائر ابن. 6

  .  ق1422
  م. 2016، ملةاالک عةالمجمو ،یالجدول النوران ،يبغداد یصوف نیمعمار، ابوعبداهللا جالل الد ابن. 7
التراث  سلسـلة(الخالف بین محمد بن نصیر و اسحاق االحمر) در:  یةحسن، المجالس النمیر ابوالفتح بغدادي، محمدبن. 8

  .لبنان-عقل ارید، فةالجل المعر دار، 11 يالعلو
  م. 2006، لبنان-عقل ارید، فةالجل المعر دار، 3 يالتراث العلوة لسلس ،یموس خیش ی،ابوموس. 9

  ، در دست چاپ."يالکبر الهدایةدر  یبیو انتحاالت خص ها يسندساز"عمیدرضا،  ،ياکبر .10
  دانشگاه ادیان، قم، در دست چاپ. د،یمنابع و عقا خ،یتار ،متقدم هیرینص همو،. 11
  ق.1406 ،روتیدار التعارف للمطبوعات، ب ،لشیعةا انیاع، محسن دیس ن،یام. 12
 عیتشـ در  ،"یعیشـ  یثیجوامع حـد  نیتدو خچهیبر تار يبستر تحول، مقاله مرور در یامام عیتش" ،حسن ،يانصار. 13

  ش. 1395نشر ماهی، تهران،  در بستر تحول، یامام
  ش. 1395نشر ماهی، تهران،  در بستر تحول، یامام عیتشدر  "و آثارش یحل مانیسل بن حسن" همو،. 14
 آثـار منسـوب بـه محمـدبن     يمـورد  یکوفه به شام؛ بررسـ  انیغال یثیحد راثیو انتقال م هیرینص" حمید، ،يباقر. 15
  .1398، 1، ش 24س  ث،ی، علوم حد"سنان 
  . ق 1413، چاپ اول،  قم، ميةالمعارف اإلسال سسةمؤ، عشر یاإلثن�ة معاجز األ ينةمد ،بحرانى، سید هاشم. 16
، 36، ش9ر، هفـت آسـمان، س  مظف ، ترجمه محمدحسن محمدي"مولفه ایرانی مذهب نصیري"براشر، مایر مایکل، . 17

1386 .  
  . ق 1422چاپ اول،  روت،یب ، ی، أعلم %نیالمؤمن ریاسرار ام یف نیقیمحمد، مشارق انوار ال بن برسى، رجب. 18
  . ش 1342چاپ اول،  ،. الرجال، دانشگاه تهران، تهرانمحمد برقی، احمدبن. 19
  ق. 1424، قاهره، تراثلل املکتبة األزهريةمحمد، اصول الدین،  بزدوي، محمدبن. 20
  . ق 1408 ،روتی، ب دار اآلفاق -لی، دار الج منهم جیةالنا قةالفر انیالفرق و ب نیعبدالقاهر. الفرق ب ،يبغداد. 21
ـ اله ییدانشجو ی)، انجمن علمعهیمتن مصباح الشر یبازشناس ۀمی(به ضم ثیالحد علل ،احمد ،یپاکتچ. 22 دانشـگاه   اتی

  ش. 1390وم، چاپ د ،، تهران%امام صادق
  ش. 1401انتشارات پناه، تهران، چاپ دوم،  ی: جنگ جهانی یا صلح جهانی؟منج ياستراتژپاکروان، مهدیه، . 23
ـ زمان نگارش و موضوعات رد انیم یسنج نسبت" ،دیسع، مسرور یطاوس ،محمد یعل ،يولو همو،. 24  يهـا  ينگـار  هی
  .1399و زمستان  زییپا ،26ي، شنگار خیتارو  ينگر خی، تار")ياول قرن پنجم هجر مهی(تا ن انیعیش
  م. 2006، لبنان-عقل ارید، فةالجل المعر دار ،2 يالتراث العلوسلسلة  :االسرار در يحاو علی، محمدبن ،یجل. 25
  م. 1984 روت،یب خ،یو التار دهیالعق ی: بحث فونیریالنص ونیالعلو ،یابوموس ،يریحر. 26
  م. 2006، لبنان-عقل ارید، فةالجل المعر دار، 6 يسلسلۀ التراث العلو :ة درهارون، البدء و االعاد بن نیحس. 27

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                            32 / 34

http://pdmag.ir/article-1-1690-fa.html


  107///  یابی تفکرات غالیانه و شعوبیِ روایات مجازات شیخین در متون نصیریه ریشه

  . ق 1421، چاپ اول، قم،  النشر اإلسالمی سسةمؤ، مختصر البصائر، سلیمان بن حلى، حسن. 28
  . ق 1402چاپ دوم،  ،قم ،یالرض فیالشر انتشارات رجال (خالصۀ االقوال)، ،وسفی بن حلى، حسن. 29
  م. 1986، لبنان-عقل ارید، فةالجل المعر دار رسائل الحکمۀ، :للفاسق در امغةالد لةالرسا ،یعلبن  ةحمز. 30
ـ د، فـةالجـل المعـر   دار ،7 يسلسلۀ التراث العلـو  :در الکبري یـةالهدا حمدان، بن خصیبی، حسین. 31 ، لبنـان -عقـل  اری

  م.2007
  م. 2001االعلمی للمطبوعات، بیروت،  سسةهمو، دیوان الخصیبی، مؤ. 32
  ، دیوان القلم.مرهجعبداللطیف  شرح دیوان الخصیبی، به کوشش ابراهیم ،همو. 33
  الف م.  -2006، لبنان-عقل ارید، فةالجل المعر دار ،2 يالتراث العلوسلسلة  :در شیةالرستباالرسالۀ  همو،. 34
  ب م.  -2006، بنانل-عقل ارید، فةالجل المعر دار ،2 يالتراث العلوسلسلة  :در لةفقه الرساهمو، . 35
  . ق 1413، چاپ پنجم، اةطبقات الرو لیو تفص ثیمعجم رجال الحد ، ابوالقاسم ى،یخو. 36
  .م 1956، 2ش  ،یالعراق یالمجمع العلم ،"الخصبیة یقةالطر و ادیاألع مجموعکتاب "عبدالحمید،  ،یلیدج. 37
  . ق 1412،  چاپ اول ،قم ، یالرض فیارشاد القلوب الى الصواب، الشر ،محمد بن حسن لمى،ید. 38
 ق. 1412چاپ اول،  ،روتی، ب . مفردات الفاظ القرآن، دار القلممحمد بن نیراغب اصفهانى، حس. 39
  . م 1979،  چاپ اول  ،بیروت، دار صادر ،غةاساس البال، عمر زمخشرى، محمودبن. 40
  ش. 1364چاپ سوم،  ،قم ، یالرض فی. الملل و النحل، الشرمیعبدالکر محمدبن ،یشهرستان. 41
 ،هـا (سـمت)، تهـران    دانشگاه یکتب علوم انسان نی)، سازمان مطالعه و تدو2( یفرق اسالم خیتار ،نیحس ،يصابر. 42

  ش. 1393چاپ دهم، 
  م. 1992 ، بیروت، چاپ اول،ضةالرودار ،االسالمیه فهرس مصادر الفرقعلی اکبر،  ،یائیض. 43
  ش. 1389چاپ اول،  ،، تهران%دانشگاه امام صادق ،یجعف دیزی جابربن نرامویپ یپژهش ،دیمسرور، سع یطاوس. 44
  م. 2006، لبنان-عقل ارید، فةالجل المعردار ،3 يالتراث العلوسلسلة  :در ادیمجموع االعابوسعید میمون،  ،یطبران. 45
  .1425، قم، چاپ سوم، ميةالمعارف اإلسال سسةمؤ، لغیبةحسن، ا طوسی، محمدبن. 46
  . ق 1427چاپ سوم،  ،قم ، یبقم، مؤسسۀ النشر اإلسالمالعلمیة  ةالحوز یف نیالمدرسعة رجال، جما  همو،. 47
مشـرق  ، "عمـر  بـن  در رساله رجعت منسوب بـه مفضـل   يرینص يها آموزه"ی، صابري، محمدعلی، زاده، عل عادل. 48

  ش، در دست چاپ. 1401، 62موعود، ش 
  م. 2016، ملةالکا عةالمجمو ،یةالمصر لةساالر ،لةمعزالدو ، محمدبنعصمة الدولة. 49
  ق. 1416، روتیب، الفکردار، رسائل اإلمام الغزالی عةمجمو، محمد محمدبن ،یغزال. 50
ـ بن یبیخص حمدان بن نینامه حس یزندگ" ،آرون من،یدفر. 51 محمدحسـن  ترجمـه   ،"علـوي -يریگـذار فرقـه نصـ    انی

  .1386، 33هفت آسمان، ش مظفر،  يمحمد
  ق. 1421، روتیب، العلميةالکتب  داری، شرح الشفا، موس بن اضیع اض،یع یقاض. 52
ـ آل الب سسةحسن طوسى، مو محمدبن به اختیارمعرفۀ الرجال،  اریاخت ،عمر کشى، محمدبن. 53 ـ إلح )تی ،  التـراث  اءی

  ق. 1404چاپ اول،  ، قم
ـ گهر، انتشارات توت کین نیعبدالحسترجمه  ،یدر علوم اجتماع قیلوك وان، روش تحق ،کامپنهود مون،یر ،يویک. 54  ا،ی

  .1381چاپ ششم،  ،اهران
  ق. 1426، روتیب، العلميةالکتب  دار، السنةاهل  التیتاو محمد، محمدبن ،يدیماتر. 55
  ش. 1390، دلیل ما، قم، چاپ پنجم  کتاب رجعت، مجلسى، محمدباقر. 56
  ق. 1403چاپ دوم،  ،روتیالوفاء، ب سسةمؤاالطهار،  �ةلدرر اخبار االمعة بحار االنوار الجا همو،. 57
  تا. انتشارات اسالمیه، تهران، بی ن،یقیحق ال همو،. 58
  م. 2008، لبنان-عقل ارید، فةالجل المعر دار ،9 يسلسلۀ التراث العلو :االسس درمجهول، . 59

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                            33 / 34

http://pdmag.ir/article-1-1690-fa.html


 1401اییز و زمستان پ، 45دینی، شماره  /// پژوهش 108

فرهنـگ و   خی، تـار "فـا در عصر خل یدرباره موال ضیتبع یخیتار يها شهیر"مجتبی، ،ياریاسفندمصطفی،  ،یمعلم. 60
  .1392، تابستان 11، ش 4س  ،یتمدن اسالم

، لبنان-عقل ارید، الجل المعرفۀ دار، 6 يسلسلۀ التراث العلو :در واالنوار   کتاب الحجب سنان، منسوب به محمدبن. 61
  م.2006

  ش. 1365چاپ ششم،  ،قم ،یرجال، مؤسسۀ النشر االسالم ،محمد احمدبن ،ینجاش. 62
یی، دانشگاه عالمـه طباطبـا  ي، ریام  نادر ساالرزادهی، ترجمه و انسان یمحتوا در علوم اجتماع لیتحل ،ال. ،یهولست. 63

  .1398تهران، چاپ هفتم، 
ـ کالم و جر يها شهیدر تعامل اند ی(پژوهش یاسالم نیدر قرون نخست استیو س انتید ،محمد یعل ،يولو. 64  يهـا  انی
 ش. 1380چاپ اول،  ،)، دانشگاه الزهراء(س)، تهرانیاسیس

65. Friedman, Yaron, The Nusayri-ʾAlawis, Leiden, Brill, 2010. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            34 / 34

http://pdmag.ir/article-1-1690-fa.html
http://www.tcpdf.org

