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 چکیده
 ــ یبـان   یکـرد اسـت هـه رو   یامـام  یعۀش یانحراف یهاجمله فرقه از «یریهنُص»

 هـای یـان جر یسـر   یـت . نظر به ماهشودمیمشاهده  پیروان آن یاندر م یانهغال
اسـت. در   یـار در اخت یشـکل ممـوم  بـه  یریهنُصـ  یـرا  م از یآثـار انـده   ی،بان 
هـه   یافتـه  شـر ن «یالتـرا  العلـو   ۀسلسـل »با م وان  یامجمومه یر،اخ یهاسال

 از «ینحقائق أسـرار الـد  »است. هتاب  یریاننُص یرا ازم یآثار فراوان مشتمل بر
شُـعبةۀ   بـن ی بـن ملـ   ابومحمـد حسـن  »بـه   یریهنُص یانآنهاست هه در م ۀجمل
 هتـاب از  یـن ا یـت است. اهم یافتهـ نسةت تُحَف العُقولهتاب صاحب  -« یحَر ان

غُـت    یـهه وبـه  ،ان غلـو یـ آثـار جر  از رییابسـ  یهاقولآن روست هه شامل نقل
و  «یمُفض ل بن مُمـر جُعبفـ  »ازجمله آثار م سوب به  ،دوم و سوم هوفه یهاسده

 ۀواسـ  متون ت ها به ینا از یشمار یاست هه امروزه محتوا ،«محمد بن س ان»
در  ،شواهد مختلـف  یتا با بررس هوشدیپهوهش م یناثر در دست است. ا ینهم

مؤلـف آن را   سـس  و  یـین تع ،دارد قرا هه متن به آن تعل یخیگام نخست، تار
اصـالت  مـتن   یـن ا ی،نقـد مت ـ  و بر اسـا   شواهد موجود  بر . ب اه د ییش اسا

 تسـب بـه ابـن شـعةۀ     مو  یچهارم هجر ۀآن سد یحدودتاریخ و تاریخی دارد 
 است. یحران

 
 .غُت  یریه،نُص ی،حَر ان هابن شُعبة گذاری،یختار ین،حقائق أسرار الد :هایدواژهکل
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 مقدّمه
هه است  «ینُمَیر یابوشُعَیب محمد بن نُصَیر فِهر» گرفته ازنام یافرقه« نُصیریه/نُمیریه»

ادمـا هـرد هـه آن حضـر  خداسـت و او را بـه       چ ین  السـتم ملیهیدر زمان حیا  امام هاد
، 0] محـارم امتقـاد داشـت    ۀلـول، ت اسـخ و اباحـ   مةعو  نموده اسـت. او بـه حُ   یپیامةر

شـهاد  امـام    پـ  از  وی ،«ینوسـ  شـیخ »ۀ . به نوشت[31-39، ص99؛ 434-433ص
خـاص امـام    ی مقـام و جایگـاه دومـین نایـب    ادمـا سـو  یـ  از ،السـتم ملیـه یحسن مسـکر 

و  هرد ق( را939یا  931)م. « ابوجعفر محمد بن مثمان ممری»، یع ی فرجهتعالیاهلللمجّزمان
 یجهل و الحاد واس ۀبه ، امااست فرجـه تعالیاهلللمجّهه باب امام زمان ازسوی دیگر مدمی شد

 .[938، ص98] ابو جعفر محمد بن مثمان قرار گرفت مورد لعن ،او بروز یافت هه از
ت هـا جریـان   سازد هه این فرقه، خوبی روشن میها و تعالیم نُصیریه بهبررسی اندیشه

ه و در نـول حیـا    غت  مراق است هه در دوران غیةت صغرا شـکل گرفتـ   مانده ازیباق
از خود و حتـی باورهـای غیـرس اسـتمی،      مختلف غت  پیش یهاجریانتاریخی خود، از 
 .  پذیرفته استثر اهای مسیحی و یونان باستان، همچون اندیشه

این فرقه فراز و فرودهایی را در تاریخ حیـا  خـود پشـت سـر گذاشـته اسـت. پـ         
[( هـه  933، ص98هایی چ د تقسیم شد )در ایـن بـاره نـ : ]   ازمرگ مؤسّسش، به گروه

-063« )صیةیدان خُمبحسین بن حَ ابومةداهلل»شاخۀ اصلی آن بعدها توانست به رهةری 
سـیف  »داوم دهد. او توانست نظر مسامد حاهم حَمبدانی، ق( به حیا  خود ت998یا  916
های او در تةلیغ تعـالیم  ق( را به خود جلب نماید و از هم 996-999)حکومت « الدوله

خود بهره برد. در این زمان وی حلب را برای ادامۀ حیا  خود و ترویج تعالیمش برگزیـد  
صیةی در تعـالیم نُصـیریان   های خ[. به سةب تأثیر شگرفی هه اندیشه098، ص0، ج11]

نیـز یـاد شـده    « الخصیةیۀ الشـعیةیۀ »گذارد، گاه در برخی متون نُصیری، از این فرقه به 
 .4[01، ص96است )ن : ]

ـ    ازجملـه نُصـیریه،   های مذهةی بـان ی نةیعت تاریخ فرقه تقیـه و   ۀهـه نـومی تجرب
دسترسی بـه   موجب شده است تا اند،خواسته یا تحمیلی را داشتههاری بان ی خودبپ هان

                                                                 
. م وانی ترهیه و سوریه حضور دارند شوند و درش اخته می« ملویون/ملویان»با نام پیروان این فرقه امروزه . 4

« العـار   حجـۀ »از مالمان نصیری برای باب سیزدهم هتاب خـود  « حرانی ۀملی بن جعفر بن حمز»هه 
ه انـتق نـام   خـود شـاهدی اسـت هـ     ،«العلـویین  فـۀ الةاب الثالث مشر فـی معر »آورده  [080، ص48]
 بر نصیریه تاریخی ههن دارد.« ملویان»
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م ابع و میرا  مکتوب آنها، به شکل ممومی، بـرای همگـان میسـر نةاشـد. ایـن میـرا        
شده دست میبهحدود میان افراد خود فرقه دستممدتاً به شکل مخفیانه و با دسترسی م
هـه  توقـع داشـت   تـوان  چ دان نمـی های بان ی، است. ب ابر همین نةیعت سر یس جریان

هـای  سـ ت ویـهه آنکـه   بـه روشـن باشـد؛    ۀ افـراد متعلـق بـه آن   تاریخ همه چیـز و همـ  
هـا  میـت ازسـوی حاه  ،های سیاسی و اجتمامی و مذهةیانگیزه اب نگاری هه مموماًتراجم

 .ها و مذاهب بان ی وجود نداشته استشده است، در مورد این گونه مکتبحمایت می
واسـ ۀ انتشـار مجمومـۀ ده جلـدی از ممـده م ـابع       های اخیر، بههمه در سالبا این

، مسیر جدیـدی بـرای پـهوهش دربـارۀ آثـار و      «سلسلۀ الترا  العلوی»نُصیری با م وان 
گشـوده شـد. ایـن مجمومـه در لة ـان، در میـان سـالهای         تعالیم این فرقۀ غالیس بـان ی 

و مشتمل بر چ دین اثر « شیخ موسی»و « ابوموسی»میتدی، به هوشش  0336-0343
ق(، و 403)م. « مُفَضَّـل بـن مُمـر جُعبفـی    »دانستۀ غت ، همچون آثار م سوب بـه  پیش

ایـن مجمومـه    مـتوه، از خصیةی نشر یافته اسـت. بـه  « الهدایۀ الکةری»نُصیری همچون 
 مشتمل بر متون ارزشم دی ازمیرا  م تشرنشدۀ نُصیری است. 

نشر یافت، هتـابی م سـوب بـه    « سلسلۀ الترا  العلوی»از جمله متون نُصیری هه در 
است، مالمی هـه  « حقائق أسرار الدین»ابومحمد حسن بن ملی بن شعةۀ حَر انی با م وان 

در میان امامیـه ازشـهر  قابـل تـوجهی     « قولتُحَف العُ»واس ۀ تألیف هتاب ارزشم د به
. بررسی اصالت تاریخی این متن و تعیین تاریخ حدودی و انتساب آن بـه  4برخوردار است

. چ انچـه  0ابن شعةۀ حرانی، موضومی است هه پهوهش حاضـر بـه آن خواهـد پرداخـت    
ةۀ انتساب این اثر به مؤلف ادمایی درست باشد، م ةعی دست اول برای ش اخت ابـن شـع  

مثابۀ مکمِّل و حتـی مصـحِّا انتمـا  بسـیار     تواند بهحرانی در دست خواهد بود هه می
نگاری امامی دربارۀ وی مورد استفاده قرار گیرد. اهمیـت  حالاندک موجود در م ابع شرح

دیگر این اثر، اشتمال آن بر حجم قابل توجهی از روایا  ممدتاً بان ی است هـه غالةـاً از   
ویهه هوفه، همچون آثار م سوب به مُفض ل بـن  های دوم و سوم مراق، بههم ابع غت  سد

انـد. افـزون بـر    ق(، نقل شده086)م. « اسحاق بن محمد نَخَعی أحمر»مُمر جُعبفی و آثار 

                                                                 
در میرا  نصیریه چ د اثر دیگر نیز با انتساب به حسن بن شعةۀ حرانی در دسـت اسـت هـه مةارت ـد از:     . 4

 «.هتاب اإلبتداء»و « الحرانی شعةۀمسائل ألبی محمد الحسن بن »، «حقائق أسرار الدین ضحۀمو لۀرسا»

های مختلف قائق أسرار الدین و ش اسایی و تحلیل تعالیم م عک  شده از گروهبازخوانی محتوای هتاب ح .0
نلةد هه از موضوع مقالـۀ حاضـر   های نصیریه در آن خود پهوهشی مستقل را میبان ی از جمله اندیشه

 خارج است.
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های فراوان دیگری نیز از آثار غالیان مراق در حقـائق أسـرار الـدین    این روایا ، نقل قول
افزاید. مثابۀ م ةعی برای انتع از میرا  غت  مراق می شود هه براهمیت آن بهدیده می

شود هه توجه داشته باشیم امـروزه محتـوای شُـماری از    این اهمیت زمانی دو چ دان می
 واس ۀ همین اثر در دست است.این متون ت ها به

 
 اصول اعتقادی نصیریه و اهمیت کتاب حقائق أسرارالدین در این باره

« سعد بن مةداهلل اشعری قمـی »هه به معرفی فرقه نصیریه پرداخته،  مالمانیاز نخستین 
ای از قـائتن بـه   مـده ا آنهـا ر  «المقاال  و الفرق» است. وی در هتاب ق(934یا  933)م 

. معرفـی هـرده اسـت    نمیـری بن نصیر  نةو  فردی به نام محمدو امامت ملی بن محمد 
او را فرسـتاده اسـت. وی    السـتم ملیـه امام هادیرسول است و هرد هه نةی و ادما می نمیری

قائل به ت اسخ بود و در حق ابوالحسن غلو نمود و قائل به ربوبیت او شـد. او محرمـا  را   
هرد این هـار از روی  شمرد و تصور میدانست و نکاح مردان با مردان را جایز میمةاح می

حسـن بـن   » «ۀفرق الشیع» م الب در با همی تفاو ، همین .[433، ص0] فروت ی است
 .[39، ص99] آمده است نیز« نوبختیموسی 
 ای از رافضــهفرقـه گزارشـی هوتـاه، نمیریـه را    ، در ق(901)م. « ابوالحسـن اشـعری  »

تـوان گفتـه   بر این اسا  می .اندبودهخداوند در نمیری  به حلول هه معتقدمعرفی هرده 
)م. « بغـدادی »محوری تعالیم نصیریه بوده اسـت.  هه امتقاد به حلول خداوند از باورهای 

شـریعیه و  »به همین نکتـه اشـاره هـرده اسـت هـه      « الفرق بین الفرق» ق( نیز در 103
اند هه گفت د روح خدا در پ ج ه  اندر آمد هه پیغمةر و ملی و فانمـه  نمیریه از حلولیه

شهرسـتانی  [. 486-481، ص49« ]انـد و حسن و حسین باش د و آن پـ ج تـن خـدایان   
یکدیگر، به وجه تمایز تعالیم ایـن دو  در ه ار  «اسحاقیه»نصیریه و دو فرقۀ  یادهردضمن 

 السـتم ملیـه نصیریه بیشتر معتقدند هه جـزء الهـی در امـام ملـی    نویسد هه اشاره هرده و می
، 90] در نةو  با پیـامةر شـری  بـود    الستمملیهوجود دارد و اسحاقیه معتقدند هه امام ملی

 [.463ص
« ملویـه »و « انصـاریه »نیز این فرقه را هه با دو م وان  پ روشفسکیبه گفتۀ مشکور، 

در قـرن  دانسته و معتقد اسـت هـه ایـن فرقـه     ابن نصیر شود، م سوب به نیز خوانده می
مةار  اسـت   تعالیم نصیریهه است. به باور وی، امامیه م شعب شد ۀپ جم هجری از شیع

 نصـیریه،  ۀاز التقاط م اصر شیعه و مسیحیت و معتقدا  مردم پیش از اسـتم. بـه مقیـد   
هـای مع ـا و اسـم و بـاب     ب از سه اصل ال یتجزی به نامای است هه مره خدا ذا  یگانه
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ـ  م و متجل است. این تثلیث به نوبت در وجود انةیا مجسّ م بـا  ی گشته است. آخـرین تجسّ
  شد و آن ذا  یگانه در تثلیث الیتجزائی در وجـود ملـی و محمـد و    ظهور استم مصاد

معرفـی  « ممـ  »سلمان فارسی تجسم یافت. بدین سـةب، تثلیـت مزبـور را بـا حـرو       
نمودند هه اشاره به حر  اول سه اسم ملی و محمد و سلمان است. نصـیریه معتقـد بـه    

گردند؛ خاصه از خـود هتـب   مامه و خاصه م قسم می ۀاند و مان د دروز به دو نةقت اسخ
، 18] سـازند ه  د، ولی برای مامه مکشو  نمیها را تأویل میمقد  دارند و مضمون آن

 [.486-489ص
باورهای م تسب بـه خـود    ملویان تمامهای اخیر گفت ی است هه در دوره با این همه

هـای  دگاهبـا تمـام دیـ    ههدان د می ایشیعیان اث امشریرا یکسر رد هرده و خویشتن را 
بـه بیـان    «ال ةأ الیقین»هتاب در « محمود صالا». برای نمونه اندتشیع اث امشری موافق

در  ننامسـلما دیگر و ان دارد هه اختتفی بین ملویپردازد و اظهار مین میاامتقادا  ملوی
یع ـی   هجوهر دین نیست و اصول دین در نزد آنها همان اصول پ جگانه نزد همـۀ امامیـ  

  .[40-44، ص16)در این باره نیز ن : ] ل، نةو ، امامت و معاد استتوحید، مد
هـا را  اما آنچه از میرا  فکری ههن نصیریه برجای مانده، هرگز این سـخ ان و داوری 

نماید. از جملۀ این آثار هتاب حقائق أسرار الدین م سـوب بـه یکـی از مالمـان     تأیید نمی
ز سـه  روش ی تعالیم نصیریه از جملـه ترهیـب ذا  الهـی ا   نُصیری است. در این هتاب به

، 46[، حلـول و ت اسـخ ]  63-49، ص46] مع ـا و اسـم و بـاب   های اصل ال یتجزی به نام
[ قابل مشاهده است. هرچ د بر اسا  م الب این هتاب، برخـی باورهـای   413-410ص

م سوب به نصیریه نیز قایل تردید است. از جمله انتساب جـواز ازدواج مـردان بـا مـردان     
در هتاب حقـائق  است هه چ انکه گذشت سعد اشعری به این فرقه نسةت داده است، هه 

، 46، به حرمت آن بـرای مؤم ـان اشـاره شـده اسـت ]     الستمملیهضمن روایتی از امام صادق
[. اهمیت دیگر این هتـاب مست دسـازی تعـالیم نصـیریه بـا نقـل روایـا         494-413ص

است )در این بـاره نـ : ادامـۀ مقالـه(،      الستمملیهویهه امام صادقمربونه از امامان شیعه، به
سان، تحقیق در خصـوص  ای هه سةب شده تا هتاب اثری روایی به نظر آید. بدینگونهبه

تـر تعـالیم   مثابۀ م ةعی برای ش اخت دقیقگذاری این متن و ش اسایی مؤلف آن بهتاریخ
 یابد.نصیریه اهمیتی دو چ دان می

 
 دربارۀ حقائق أسرار الدین

مجمومـۀ الحَـرانیّین:   »ین بـار در  حقائق أسرار الدین م وان هتابی است هه بـرای نخسـت  
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مـیتدی   0336)مجلد چهارم مجمومۀ سلسلۀ الترا  العلوی( در سال « المؤلَّفا  الخاصَّۀ
[. ایـن  3، ش901، ص99] با انتساب به حسن بن ملی بن شعةۀ حر انی نشر یافته اسـت 

را هـه   هـا ترین آثاری است هه م ظومۀ امتقادا  و اصول دین نُصـیری هتاب ظاهراً ازمهم
 .4نمایده  د، تةیین میتعةیر می« الفقه األهةر»خود از آن به 

، 0، یکی دیگر از افـراد ب ـو شـعةۀ حَر انـی    «ملی بن حمزۀ حَر انی»این اثر هه به گفتۀ 
[ مشتمل بر ی  مقدمه و سیزده بـاب  063، ص03هتاب معروفی در میان نُصیریه بوده ]

الی آنهـا احادیـث فراوانـی از    مؤلـف در البـه  است و هر باب مشتمل بر م الةی است هه 
، گاه مُس د و گاه بدون ذهر سلسلۀ س د، نقـل هـرده اسـت. م ـاوین ابـوابس      السـتم ملیهمائمه

هتاب برآمده از محتوا و مدلول احادیث همان بـاب و تـا حـدود بسـیاری بیـانگر اصـول       
حادیـث بازتـاب یافتـه،    . باورهایی هه در این هتاب با است اد به ا9امتقادی مؤلف آن است

هامتً با امتقادا  رایج و س  ت رسمی امامیه متفاو  است و بیش از همه با مقایـد فرقـۀ   
تـوان مؤلـف آن را از   یقـین مـی  ای هه بهگونهنُصیریه همخوانی دارد و بیانگر آنهاست، به

 .1پیروان این مذهب قلمداد هرد
و بزرگان فرقۀ نُصیریه تعلق مؤلف بـه   افزون بر محتوای هتاب، نقل قول فراوان از آثار

از حسـین بـن    9«هتاب الرسـالۀ »دهد. برخی از این آثار مةارت د از: این فرقه را نشان می
از محمد بن نُصیر نُمیری « المثال و الصورۀ»، هتاب 6ق(998یا  916حَمبدان خصیةی )م 

و نیز متـون شـ اخته    ([38، 39، 00، 10، 09، ص46برای نمونه ن : ]ق؛ 091)م بعد از
، 40، ص46برای نمونـه نـ : ]  « )الهفت و األظِل ۀ»شده در میان این فرقه همچون هتاب 

[( هـر  63، 13، 49، ص46برای نمونه ن : ][( و هتاب االُسو  )410، 61، 69، 63، 19
[( 99، ص46برای نمونـه نـ : ]  « )هتاب الدستور»دو م سوب به مُفض ل بن مُمر جُعفی، 

                                                                 
 . June 02, 2015 آخرین تاریخ مشاهدۀ صفحه.  http://3lawi.ahlamontada.org/t308-topicن :. 4

 .p. 46 ,[56]  به گفتۀ فریدمن، وی برادرزادۀ ابومحمد حسن بن ملی بن شعةه بوده است. ن : .0

توان در م اوین ابواب هتـاب وسـائل الشـیعۀ شـیخ حـر مـاملی       گذاری ابواب را میشةیه این روش م وان .9
 است. آرای فقهی مؤلف آن، حدیثیـفقهیای هه م اوین ابواب این جامع گونهمشاهده هرد، به

 «لتقیّـۀ رشد فی لـزوم ا المُ»جالب توجه آنکه مؤلف فصلی را به لزوم تقیه اختصاص داده و در آنجا از هتاب .1
در م ـابع   .416-419ص[، 46]احادیثی را نقل هـرده اسـت. نـ :     «ابواللیث محمود الشاشی»اثر  ظاهراً

 مختلف هیچ انتمی دربارۀ این اثر یا مؤلف آن نیافتم.

 .441[، ص46ین هتاب را بر مؤلف قرائت هرده است. ]حَر انی ا. 9

 .441، 434، 33، 80، 04، 10[، ص46] برای نمونه ن : .6



 463 ...، مت ی ههن از میرا  نُصیریه:«حقائق أسرار الدین»

[( 438، 99، 10، 13، 09، ص46برای نمونه نـ : ] « )هتاب الصراط»اش اخته، ازمؤلفی ن
[( هـر دو از  449، 440، 13، 96، ص46بـرای نمونـه نـ : ]   « )هتاب بانن التکلیـف »و 
[( 83، ص46برای نمونه ن : ]« )هتاب الکرسی»و « ابویعقوب اسحاق بن محمد األحمر»
 «.ابو مةداهلل محمد بن یعقوب مدائ ی»از 

شود هه مؤلف آن را در اواخر ممرش تـألیف هـرده   مقدمۀ هتاب چ ین استفاده میاز 
دیـد و دسـتانش را از مراتـب    پ داشـت دور مـی  است؛ زمانی هه خود را از آنچه حق مـی 

رستگاران )پیروان نُصیریه( هوتاه، آنگاه با هـد  دوری ازجایگـاه شـیعیان مقصّـره آن را     
مُمبری تَقَدَّمَتب، و أیّـامی قـد تَقَصَّـتب، و نـوالَ اِمـالس قـد        وَ لَمّا رأیتُ مُدّۀَ»تدوین هرد: 

من الغایـۀ مُقصّـراً، و    4قَصُر ب، و مَلِمبتُ أن  الم یّۀ قد دَنَتب، و ال قلۀ قد قَرُبتب ... فوجدتُ ی
، 46]« من درجاِ  أهلس السَّةق متـأخ راً، ... و ُحزننـًا ملـی تقصـیری مـن مراتـب الفـائزین       

 [.40-44ص
تـوان حـد  زد هـه وی    اسا  آنچه مؤلف در ادامـۀ همـین مقدمـه نوشـته، مـی     بر

ای مشتمل برشمار قابل توجهی ازم ابع مکتوب را در اختیار داشته است: یکصـد  هتابخانه
)نُصیریه(، دویست و پ جـاه هتـاب مجمومـاً از دیگـر     « مُوحّدون»و پ جاه هتاب بانن از 

(، مُقَصِّره و هتـب ظـاهر:   9«مُفَوِّضه»و  0«خَمِّسهمُ»های بان ی و غالی شیعی )یع ی گروه

                                                                 
دانسته است هه در دستور زبان مربی، چ انچه فامل و مفعول به افعال قلوب هر دو ضمیر متکلم باش د به . 4

در  السـتم علیـه شـریف امـام ملی   هار روند، مان د این جملـۀ وقایه به« ن»صور  متصل به فعل به همراه 
 وَهب ـاً  أَزبدَادُ رَأَیبتُ ِـی  وَ سِـ  اً  بَلَغنـتُ  قَدب رَأَیبتُ ِی لَمَّا إسنِّی بُ َیَّ یبأ»هه  الستمعلیهوصیت به امام حسن مجتةی

ـ     [939، ص94، نامۀ 4]« إسلَیب َ بسوَصِیَّتِی بَادَرب ُ ه . برخت  سایر افعال هـه در چ ـین مـواردی، مفعـول ب
 «.ظلمتُ نفسی»رود مان د مةار  هار میبه« نَفن »همواره به همراه واژۀ 

حضـر   ، ملـی بـن ابی الـب،    )پیامةر غت  شیعه بود هه پ ج تن آل مةا هایقهفرنخستین از  «سهمّخَمُ». 0
 اشـعری  سـعد بـن مةـداهلل   به الوهیت آنها باور داشت. هرد و را تقدی  می الستم(ین ملیهمو حس  زهرا

 .[430، 69، 64-63، 93-96، ص0] سه را در برداردمخمّ ۀتوصیف آموزترین قمی مشروح

و  وسـل م آلهوملیهاهللصلىشد هه خلق، رزق، زنده هردن و میراندن را به پیامةرمفوّضه به هسانى انتق مى. 9
ه آنان واگذار هرده اسـت.  امور مالم را ب ۀخداوند هم هه بودند معتقد دادند ومینسةت  الستمعلیهمائمه

هـا چ ـد دیـدگاه م ـرح اسـت. در میـان متکلمـان و        اند یا جداى از آنمفوّضه گروهى از غت  این هه
ـ حکم یکسـانى بـا   گروه مستقل یا گروهى از غت   شکل ی چه بهنویس دگان فرق و مذاهب، مفوّضه ـ 

میان مخالفان  تفاوتیخ صدوق بدون آنکه شی و هفر جارى شده است. کغالیان دارند و بر آنان، حکم شر
 ضه قائل شود، هر دو گروه را ذهر هرده و آنان را هافر و بدتر از یهود، نصارا و مجـو  دانسـته اسـت   مفوّ

 ، اما میان ایـن دو تمـایز گـذارده اسـت    داندغالیان مىو مفوضه را جز ،شیخ مفید. هرچ د [30ص، 90]
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و تأمّلتُ جمیعَ ما انتهی إلیّ و مرفتُه مِن ملم التوحید الةانن، و هو شةه قریـب مائـۀ و   »
خمسین هتاباً من التوحید الةانن و مائتین و خمسین هتاباً من التخمـی  و التفـویو و   

 [.40، ص46]...« الةانن  التقصیر و ملم الظاهر ملی أن  ما فیه یدل  ملی
هایی هـه از آنهـا   موارد معت ابهی از آثار مورد استفادۀ مؤلف حقائق أسرار الدین و نقل

آمده است، مان د آثار اسحاق بن محمد احمر نَخَعی، امروزه در دسـتر  نیسـت د، ازایـن    
آن  ش اختی بسزایی یافته و م ةعی مهم در بازیـابی م الـبس  رو هتاب حقائق ارزش هتاب

رود. نقل م الب این متون با یادهرد م اوین آنها سةب تمایز این هتاب از شمار میآثار به
سایر آثار نُصیری شده است. مؤلف در این اثر از حدود بیسـت و چهـار م ـوان هتـاب بـا      

انـد:  این آثار خود به سـه بخـش قابـل تقسـیم    هایی دارد. تصریا بر م اوین آنها نقل قول
آنها تا به امروز باقی مانده است، آثاری هه م وان و نام مؤلفانشان دانسته  آثاری هه متون

 است و نهایتاً، دستۀ سوم آثاری هه ت ها نام م اوین آنها دانسته است.
هـا، در ایـن هتـاب احادیـث فراوانـی از معصـومان، از جملـه        افزون بر این نقل قـول 

، 499، 448، 60، 99، 90، 49، 40، ص46])بــرای نمونــه نــ :  وســلموآلــهملیـه اهللصــلیپیــامةر
[(، 461، 491، 430، 31، 39، 40، ص46)بـرای نمونـه نـ : ]    السـتم ملیـه امام ملی [(،469

)بـرای   السـتم ملیـه امـام بـاقر   [(،416، 99، 99، ص46)برای نمونه نـ : ]  السـتم ملیهامام سجاد
، 46)بـرای نمونـه نـ : ]    الستمملیه[(، امام صادق10، 98، 90، 93، 40، ص46نمونه ن : ]

، 99، 90، 94، ص46)بـرای نمونـه نـ : ]    السـتم ملیـه [(، امام رضا19، 14، 93، 01، 41ص
[(، امـام  416، ص46)بـرای نمونـه نـ : ]    الستمملیه[(، امام جواد409، 401،406، 36، 94

[( روایـت شـده   90، ص46)برای نمونه ن : ] السـتم ملیهیا امام حسن مسکری الستمملیههادی
نقل شده است. سـةب   الستمملیهاست. جالب توجه آنکه بیشترین حجم روایا  ازامام صادق

سو فراوانی حجم روایا  آن حضـر  در  این امر نیز از دو ج ةه قابل بررسی است: از ی 
نـور  های غالی از آن حضـر  بـه  نور مام و ازسوی دیگر نقل بسیار جریانمیان شیعه به

بارۀ مسألۀ اخیر گفت ی است هه مؤلف خود به شکلی به آن پرداخته است، آنجا خاص. در
ابـراهیم بـن   »از پـدرش از  « ملی بن احمد بن ملی»از « حسن بن محمد»هه به نقل از 

از امام صادق پـ ج هـزار حـدیث    »ه د هه نقل می« ملی بن اسمامیل بن میثم»از « داود
 ها دویست مورد از آنها نـزد شـیعه وجـود دارد    هه به گفتۀ اسمامیل ت« برایم روایت شد

 [.49، ص46]

                                                                                                                                                       
 .[401و  04، ص13؛ 491-499، ص93]



 404 ...، مت ی ههن از میرا  نُصیریه:«حقائق أسرار الدین»

هـای  ب ابر ماهیت هتاب حقائق أسرار الـدین هـه در صـدد تةیـین تعـالیم و اندیشـه      
غلوآمیز نُصیری است، بیشتر احادیث م قول در آن نیز با همین رویکرد غالیانه و بـان ی  

ل مشاهده است هـه خـود بـه دو    است. با این وجود احادیث غیر بان ی نیز در این اثر قاب
گونه قابل تقسیم است: دستۀ نخست شامل احادیثی است هه در متون مختلف حـدیثی  

 آلـه وملیـه اهللصـلی توان به این حدیث پیامةرامامیه نیز نقل شده است. از جملۀ این احادیث می
[. ایـن حـدیث   499، ص46« ]یَّۀًمِیتَۀً جَاهِلِ مَنن مَا َ وَ لَیب َ لَهُ إسمَامٌ مَا َ»اشاره هرد هه 

نیز آمـده اسـت   « الکافی»و « بصائر الدرجا »، «المحاسن»در سایر م ابع روایی ازجمله 
[. 0، حدیث908، ص4، ج16؛ 9، حدیث093، ص4، ج99؛ 83، حدیث491، ص4، ج40]

 لَاِمبرسفُـوا مَ َـازس  »است هـه   الستمملیهنمونۀ دیگر از این دست احادیث، این سخن امام صادق
ماصـم بـن   »[ هـه مشـابه آن در هتـاب    469، ص46« ]مَلَى قَدبرس رسوَایَتِهسمب مَ َّـا  ال َّا س مِ  ا

، 93، ص4، ج16؛ 93، ص14نیز نقل شده است ]« رجال هَش ی»، الکافی و «حُمید حَ  اط
[. دستۀ دیگر مشتمل براحادیثی است هه مشـابه آنهـا   9، 0، 4، ش9، ص90؛ ]49حدیث

 .4شودموجود حدیثی امامیه ت ها در هتاب تُحف العقول دیده می در میان آثار
در پایان این بخش اشاره به این م لب جالب توجه است هـه ب ـابر مةـارتی ازهتـاب     

خوبی بر نرق روایا  شیعۀ امامیه هه خـود از آنهـا   توان گفت هه مؤلف آن بهحقائق، می
ه ـد، آگـاه بـوده    ع ی نُصـیریه( یـاد مـی   )ی« المُوحّدین»در مقابل « المُقصّرین»با م وان 

هذه األخةار من نرق مختلفۀ جها  غیر جهـۀ الموحّـدین، بـل مـن هثیـر مـن       »است: 
 [.408، ص46...« ]المقصّرین ممّا رواه مامّۀ الشیعۀ 

 

 تاریخگذاری متن و شناسایی مؤلف آن
، و نةـود نریـق   0سـو حـالی از یـ   مدم اشاره به هتاب حقائق أسرار الدین در م ابع شرح

هـایی  نـام مؤلـف را بـا دشـواری    متصل به آن ازسوی دیگر، تعیین دقیق تاریخ تـألیف و  
توان به شواهدی دست یافت هه ما را جو در متن هتاب میوسازد. اما با جسترو میروبه

 یاری نماید.   1«نهایى زمانى حدّ»و  9«حد اولیۀ زمانی»در تعیین 

                                                                 
 یم داد.های آن م الةی خواهادامه دربارۀ اهمیت این مسأله و نمونه در. 4

ویهه مالمان شیعی به م وان این هتاب، به دلیل ماهیت سر ی این آثـار و در  حال نگاران بهمدم اشارۀ شرح. 0
 حاشیه بودن جریان مذهةی نصیریه نةیعی است.

3. terminus post quem 
4. terminus ante quem 
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تألیف اثرنـد. نقـل   « حد اولیۀ زمانی»نخست به شواهدی خواهیم پرداخت هه بیانگر 
توانـد شـاهد خـوبی    ق( می903حدیثی غیر مُس د از الکافیس محمد بن یعقوب هلی ی )م 

روایـت شـده بـه    « لیـهِ السّـتم  سُئِلَ النعَـالِمُ مَ »در این باره باشد. این حدیث هه با تعةیر 
 خداوند ملمو ترت ب رُتةیس آنها پرداخته است، بدین مع ا هه از  موضوع ملم و مشیت الهی

حکمـش   تقدیرش حکـم و از  اش تقدیر و ازاراده تش اراده و ازخیزد و ازمشیّ وی تمشیّ
دوم و  ۀدر مرتةـ خداونـد  مشیت و  ستوت امشیّ مقدم بر الهی ملم. بر این اسا ، امضاء

در ادامه بـه مسـألۀ تغییـر مُقـدّرا  نظـام       الستمملیهامام گیرد.جای می ارادهدر رتةۀ بعدی 
نماید. ب ابرسخن شود، اشاره مییاد می« بَداء»خلقت هه از آن در مةاحث هتم شیعی به 

هه در این صور  در مورد چ ـین   شودمیامضاء واقع ه ب مقرونس حکمس برالهی تقدیر امام، 
های احادیث غیر بـان ی در  . این حدیث ازجمله نمونه4حکمی هرگز بداء رخ نخواهد داد

هتاب حقائق است؛ چه آنکه مشابه آن در م ابع روایی امامیه نیز نقل شده است. جـدول  
زیر به خوبی حاهی از آن است هه متن حدیث در هتاب حقائق با همی تفـاو  از نسـخۀ   

 موجود الکافی نقل شده است.
 

 الکافی حقائق أسرار الدین
و قال فی هتاب الکافی و هو مشهورٌ: إن  
ــی و     ــدر و قض ــاء و أراد و ق ــم و ش اهلل مل
 0أمضی، فالعلم متقـدّم المشـیئۀ و المشـیۀ   

ــدَر و   ــۀ القَ ــۀ اإلرادۀ و اإلرادۀ متقدّم متقدّم

مَلِمَ وشَـاءَ وأَرَادَ وقَـدَّرَ وقَضَـى وأَمبضَـى     
دَّرَ مَا أَرَادَ فَأَمبضَى مَا قَضَى وقَضَى مَا قَدَّرَ وقَ

فَةسعِلنمِه هَانَـتِ النمَشِـیئَۀُ وبسمَشِـیئَتِه هَانَـتِ     
اإلسرَادَۀُ وبسإسرَادَتِه هَانَ التَّقندِیرُ وبستَقندِیرسه هَـانَ  

                                                                 
و در اص تح مةار  است  ([99، ص4، ج41)برای نمونه ن : ] در لغت به مع ای ظاهر شدن است« بَداء». 4

خداوند برخت  آنچه ظاهر بوده است هه در واقع اولی را محو و دومـی را   ۀاز آشکار شدن امری از ناحی
ع ـای تغییـر   بَداء به م. بر این اسا ، [984، ص44ج، 99] اثةا  هرده و خدا به هر دو حادثه آگاه است

ای حـواد  و وقـایع و تحـت    مقدّرا  غیرحتمی از سوی خداوند بر اسا  افعال اختیاری انسان، و پـاره 
های خداوند، به جـای  بر اسا  ومده (.[936-939ص ،08)در این باره ن : ] شرایط و موامل ویهه است

قه، صله رحم، نیکی به پدر را  غیر حتمی الهی، به جهت اختیار و مملکرد انسان نظیر صدبرخی از مقدّ
ملمـای  . خـورد گونه امور، سرنوشت بهتر یا بدتری برای وی رقم میو مادر و قدردانی از آنان یا ترک این

او نیسـت،   ۀبه مع ای دگرگون شدن تصـمیم و اراد  وندخدا ۀدربار ءهه بدا دارند تأهیدبر این نکته شیعه 
 .[60، ص93] تعمال مجازی داردبلکه این لفظ همان د غضب و رضا در حق خدا اس

 است.« لمشیئۀا»در متن چ ین آمده است، اما درست آن . 0
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لمضـا،  القَدَر متقدّم القضاء و القضاء متقدّم ا
و هلل الةدا فیما ملم و شاء و أراد و قدّر، فإذا 
وقع القضا بالمضا فقد زال الةـدا ألن  القضـا   
بالمضا دَلَّ ملی المدرها  المحسوسا  من 

 4[.494، ص46]ذوی األجسام بالرؤیۀ 

النعِلنمُ مُتَقَـدِّمٌ   النقَضَاءُ وبسقَضَائِه هَانَ اإلسمبضَاءُ و
ۀُ ثَالِثَـۀٌ  ثَانِیَۀٌ واإلسرَادَ مَلَى النمَشِیئَۀس والنمَشِیئَۀُ

فَلِلَّـه   والتَّقندِیرُ وَاقِعٌ مَلَـى النقَضَـاءِ بساإلسمبضَـاءِ   
تَةَارَکَ وتَعَالَى النةَدَاءُ فِیمَـا مَلِـمَ مَتَـى شَـاءَ     
وفِیمَا أَرَادَ لِتَقندِیرس األَشنیَاءِ فَإسذَا وَقَـعَ النقَضَـاءُ   

ــدَاءَ  ــا بَ ــاءِ فَلَ -418، ص4، ج16... ] بساإلسمبضَ
 [.46، حدیث413

 
توانـد در تعیـین   ق، این تـاریخ مـی  900نظر به تاریخ مرضۀ الکافی در بغداد در سال 

زمان تقریةی آغاز تألیف هتاب حقائق مفید باشد. اما دو نکته وجود دارد هـه اسـتفاده از   
سازد. نخست آنکه هتاب هلی ـی در زمـان مرضـۀ    این تاریخ را با اندهی تردید مواجه می

ترین هاربرد نام الکـافی  الکافی نامةردار نةوده است، بلکه قدیمی اش با م وانتحریر نهایی
اش، نگاشـته در سـال   در رسالۀ معرو  خـود بـه نـوه   « ابوغالب زُراری»برای هتابب از آنس 

[، است هه این اثر هلی ی را برای او روایت هرده است. ابوغالـب خـود   499، ص6ق ]996
واسـ ه از مؤلـف سـماع هـرده و بخشـی      را بیدارد هه بخشی از الکافی صراحتاً بیان می

[. نکتۀ دیگر آنکـه روشـن نیسـت آیـا مؤلـف      406، ص6دیگر را از او اجازه داشته است ]
واسـ ۀ م ةعـی دیگـر    حقائق حدیث مزبور را مستقیماً از الکافی نقـل قـول هـرده یـا بـه     

رده اسـت.  ای به نام م ةع واس ۀ خود نکاستفاده هرده است؛ در صور  اخیر، هیچ اشاره
 تواند در این باره راهگشا باشد.گمان انتما  موجودِ دیگر میبی

ق( نیز شاهدی دیگـر در  996)م. « محمد بن همّام اِسکافی»واس ۀ حدیث از نقل بی
تعیین محدودۀ تاریخی مؤلف حقائق است. بسامد این احادیث تا بدان حد است هه همتر 

بـرای نمونـه نـ :    ه حدیثی ازوی نقل نشده باشد )توان یافت هبابی از ابواب هتاب را می
[(. شاهد دیگر در این باره نقل از ابومةداهلل حسین بن 409، 430، 31، 34، 40، ص46]

ق( است هه توجه به آن در تعیین حـد آغـازین تـألیف    998یا  916حَمبدان خصیةی )م 
بـرای  ب حقائق )های فراوان مستقیم از خصیةی در هتاهتاب حائز اهمیت است. نقل قول

                                                                 
هه در هتـاب  « یۀبالرؤ األجسام ذوی من المحسوسا  المدرها  ملی دَلَّ بالمضا القضا ألن » مةار دربارۀ . 4

 ،ر  مـذهور مةا هه رسدمی نظر به چ ین روایت متن دو مقایسۀ شود گفت ی است هه بادیده می حقائق
 است. دیگری مالم یا مؤلف تفسیری توضیا
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خـوبی بـر   های تحدیث از وی بـه [( و اسلوب434، 33، 80، 04، 10، ص46نمونه ن : ]
هرحـال دقیقـاً   این امر داللت دارد هه نگارندۀ هتاب از شاگردان خصیةی بوده اسـت. بـه  

هـای  سقـول تاریخ این سماما  دانسته نیست. قری ۀ دیگر در ایـن مـورد هـه از ایـن نقـل     
از خصـیةی  « الرسـالۀ الراستةاشـیۀ  »تر است، نقل م ـالةی از  نیز مهمشفاهی از خصیةی 

. ب ابر آنچه در مقدمۀ تحقیق این رساله آمـده اسـت، خصـیةی ایـن اثـر را در پـی       4است
ر د شیعی مـذهب آل بویـه   ۀامیر سلسلیلمی، م صور د یبن اب یاربختمتقا  با مزالدوله 

، 0، ج03(، و بــرای هــدایت وی نگاشــته اســت ]ق960ـــ990یــا  994)حکومــت  مـراق 
 [.49ص

مؤلـف هتـاب حقـائق احتمـاالً در سـدۀ      توان نتیجه گرفت هه ها میب ابر این گزارش
هرده است. براین اسـا ، اثـر حاضـر هتـابی جـز      چهارم هجری یا پ  از آن زندگی می

نسـةت داده  حقائق أسرار الدین است هه خصیةی در الهدایۀ الکةری به یون  به ظةیـان  
[. ضیائی پ  از آنکـه هتـاب حقـائق أسـرار     4400ص ،44نیز ن :  ؛000ص، 01است ]

[، از اثـری بـا م ـوان حقـائق     80، ص4، ج91الدین را به یون  بن ظةیان نسـةت داده ] 
أسرار الدین به روایت محمد بن شعةۀ حر انی نیز یاد هرده و احتمال داده است هـه ایـن   

محمـد بـن شـعةۀ    « ائق األسرار لِمن یسـتیقظ مـن األبـرار   رسالۀ موضحۀ حق»اثر همان 
[. اما حقیقت آن است هه رسـالۀ موضـحۀ اثـری متمـایز و     88، ص4، ج91حر انی است ]

توان در درستی فرضیۀ ضـیایی تردیـد   سان میمستقل از حقائق أسرار الدین است، بدین
 هرد.

نهـایى   حـدّ »ر تعیـین  توانـد د چ انکه اشاره شد برخی شواهد و قرائن دیگر نیـز مـی  
در هتاب االُصَـیفر اثـر   نگارش هتاب حقائق مورد استفاده قرار گیرد. ازجمله آنکه « زمانى

ـ نیز نامی از تر حسن بن شعةهاز بستگان نَسَةی جوانابو مةداهلل محمد بن شعةۀ حَر انی ـ 
قـاً  . دورۀ حیـا  ایـن مؤلـف دقی   [438، ص03]شـود  هتاب حقائق أسرار الدین دیده می

دانسته نیست. فریدمن بدون ارائۀ هیچ گونه شاهدی، وی را فرزند ابو محمد حسـن بـن   
. شـاید بتـوان براسـا  برخـی     [066، 16، ص96]ملی بن شعةۀ حرانـی دانسـته اسـت    

از « اختت  العالَمین»انتما  دورۀ تاریخی این مؤلف را تخمین زد. وی در اثر دیگرش 
ریحانـۀ  »م وان جدّ خود نام برده و م لةـی را از هتـاب   به« امیر جیش بن ناصا الدوله»

                                                                 
، 46این هتاب را بـر مؤلـف قرائـت هـرده اسـت ]      ، ویحَر انیب ا به تصریا خود ابومحمد حسن بن شعةۀ  .4

 .[441ص
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ابوالوقـار حسـن بـن    »وی نقل هرده است. جیش بن ناصا هه این هتاب را بـرای  « الروح
استشهاد هرده اسـت  « ابوالحسین، محمد بن ملی جسل ی»نوشته است، به سخ ی از « ممّار

بن ملـی بـن شـعةۀ    . دانسته است هه محمد بن ملی جسل ی، معاصر حسن [036، ص03]
[ در حلــب 498ص ،00] ق933[ و 481، ص46]ق 930هــای ســالحرانــی بــوده و در 

حضور داشته است، ب ابراین جیش بن ناصا به تاریخی پ  از ایـن زمـان تعلـق دارد یـا     
 نهایتاً معاصر آن بوده است.

تر در این باره سخن حمزۀ بن ملی بن شعةۀ حر انی مؤلـف هتـاب حُجّـۀ    نشانۀ روشن
ای از این هتـاب را  لعار  فی إثةا  العدل ملی المُةاین و المُخالف است. وی ظاهراً نسخها

است ساخ هرد:  4«امیر ابوالحسن ملی بن جعفر»ق. برای هتابخانۀ 138اِخر سال در ربیع
السید أبی الحسن ملی بن جعفر ... و ذل  فی شهر ربیع  0و هو ممّا نسخه لخازنه األمیر»

[. ب ابراین گزارش، این اثر پـیش از سـال   093، ص1، ج03« ]ان و أربعمائۀاِخر س ۀ ثم
هتاب حقـائق أسـرار الـدین یـاد     ق نوشته شده است. او در این هتاب، در مواردی از138

هرده و م الةی را از آن نقل هرده است. در مواردی صراحتاً آن را به حسن بن ملـی بـن   
ه در باب نهم هتاب دربـارۀ مقایـد تقلیـدی در    شعةۀ حر انی نسةت داده است. ازجمله آنک
ب ـدی آن، م ـالةی شـامل دو جـدول از هتـاب      خصوص آغاز خلقت و چگـونگی صـور   

حقائق أسرار الدین با انتساب به ابومحمد حسن بن ملی بن شعةۀ حر انی نقل هرده است 
اً (، هه می 080، 009، 000، 063، برای موارد دیگر ن : همان، ص[006-001، ص03])

[. نمونۀ دیگر آنکه، ملی بن حمـزه در  83-88، ص46]شود در هتاب حقائق نیز دیده می
ها از خاک، با هد  تأییـد نظـر و دیـدگاه خـود سـخ ی را از      بحث از خلقت جسم انسان

بـرای  . 009، ص03]ابومحمد حسن بن ملی بن شعةه در هتاب حقائق نقل هـرده اسـت   
 [.080، 000، 063موارد دیگر ن : همان، ص

و « قدَّسـه اهلل »، «رضی اهلل م ـه »، «شرَّ  اهلل مقامه»از سوی دیگر تعابیری همچون 
[( هـه  080، 009، 000، 063، ص48] )برای این تعابیر به ترتیب ن :« نضَّر اهلل وجهَه»

هار برده حـاهی از آن اسـت    ملی بن حمزه در هتاب حجۀ العار  دربارۀ مؤلف حقائق به

                                                                 
رسد وی همان ابوالحسن ملی بن جعفر بن فَتح از امرای دولت فانمیان مصر بـوده اسـت. بـه    به نظر می .4

ق به رهةری سساه فانمیان بـه شـام رفـت و سـه     136ی، ابوالحسن ملی در سال گفتۀ ابن صیرفی مصر
 .09-01[، ص9. نیز ن : ]94-93[، ص1ق دار فانی را وداع گفت. ]133سال بعد در 

 درست باشد.« األمیر نۀلخزا»اشتةاه چاپی بوده و « لخازنه األمیر»رسد هه مةار  به نظر می. 0
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دار فـانی را وداع گفتـه    -تاریخ تألیف هتاب حجۀ العـار  ق ـ 138هه این مؤلف پیش از 
 بوده است.

ای هه در این میان حائز اهمیت است، مسألۀ اصالت هتاب حجۀ العار  از حمزۀ نکته
های تاریخی، وجـود حمـزۀ بـن    بن ملی بن شعةۀ حر انی است. براسا  شواهد و گزارش

هـم بیشـتر   هه ظاهراً همـه یـا دسـت   انی ـملی ازجمله افراد خاندان مشهور ب و شعةۀ حر 
[(. 10-19، ص96] در این باره نـ : اندـ دانسته است )ها بودهافراد این خاندان ازنُصیری

آنچه شایستۀ تحقیق است، انتساب هتاب مزبور به اوست. برخی محققان صـراحتاً هتـاب   
، 94؛ 88، ص4ج ،91انـد ] حجۀ العار  را به حمزۀ بن ملی بن شعةۀ حر انی نسـةت داده 

هایی از آن نیز با همین انتسـاب در هتابخانـۀ ملـی پـاری      . نسخه4[1، ش99؛ 491ص
. الةته باید اذمان داشت هه مؤلف هتاب هر هه باشد، تعلق اثر به نُصیریه از 0موجود است

م الب آن روشن و مةرهن است تا آنجا هه م العۀ محتوای آن تردیدی در این امر بـاقی  
 ه این اثر ازمیرا  نُصیریه است.گذارد هنمی

پیشتر اشاره شد هه حمزۀ بن ملی بن شعةۀ حر انی مؤلف هتاب حُجّۀ العار  م الةی 
را از حقائق أسرار الدین نقل هرده است هه در مواردی صراحتاً آن را به حسن بـن ملـی   

ـ     ن بن شعةۀ حر انی نسةت داده است. مؤید انتساب نگارش این اثر بـه ابومحمـد حسـن ب
ق( اسـت.  996واس ۀ حدیث از محمد بن همّام إسکافی )م ملی بن شعةۀ حر انی نقل بی

هم در س  ت امامی، از جمله اسـتادانس روایـت ابـن شـعةۀ     محمد بن همّام اسکافی، دست
واس ۀ حـدیث  شمار رفته است. شاهد و مؤید دیگر آنکه، چ انکه گفتیم نقل بیحر انی به
ز آن دارد هه نگارندۀ هتاب از شاگردان حسین بـن حمـدان   های تحدیث نشان او اسلوب

محقق هتاب الهدایـۀ الکةـری خصـیةی، بـه ه گـام      ، «شوقی حداد»خصیةی بوده است. 
یادهرد شاگردان خصیةی، از ابومحمد حسن بن ملی بن حسین بن شعةۀ حر انی نیز نـام  

[. 94، ص10نیز ن : ؛ 11ص، 09مست د هرده است ]« الرسالۀ المصریۀ»برده و آن را به 
، ابومحمد حسن بن شعةۀ حر انی را از مالمـان و فقیهـان   «شیخ محمود صالا»همچ ین 

 [.491، ص91متقدم نُصیری برشمرده است ]

                                                                 
[، 90بن ملی بن شعةۀ حرانـی نسـةت داده اسـت. نـ : ]     ۀدر ملی بن حمزلویی ماسی یون این اثر را به پ. 4

 .64، ش4ج

، 4193در نسخۀ چاپی( در نسخۀ خ ی هتابخانـۀ پـاری  بـه شـمارۀ      090-096بخشی از این اثر )صص. 0
 الف موجود است.99-ب94های برگ
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ب ابر آنچه گذشت، حد آغازین و نهایی زمانی تألیف هتاب حقائق أسرار الـدین نیمـۀ   
است. این بازۀ زمـانی بـا   ق بوده 138تا  996یا  903های نخست سدۀ چهارم حدود سال

 حالی امامی آمده، سازگار است. آنچه از حسن بن ملی بن شعةه در م ابع شرح
ۀ بن شعةبن حسین بن ملی حسن نگاران امامی، ابومحمد حالب ابر نظر مشهور شرح

زیسـته اسـت. همـۀ    شیعی است هه در حدود سـدۀ چهـارم هجـری مـی     یمحدّث حر انی
، او را در زمرۀ مالمان ثقـه و مـورد امتمـاد امـامی قـرن چهـارم و       نگاران متأخرحالشرح

 ،04انـد ] ق( معرفی هرده149ق( و از استادان شیخ مفید )م 984معاصر شیخ صدوق )م 
؛ 083، ص0ج، 09؛ 011، ص4ج ،8؛ 406ص، 43 ؛03، 43، ص4ج، 11؛ 01، ص0ج

د محسـن  [، اما سی39، ص4، ج9؛ 133، ص9، ج0؛ 486-489، ص9ج ،3 ؛149ص، 94
امین براین باور است هه هر چ د شیخ مفید از ابن شعةه روایت هرده اسـت، امـا دلیلـی    

[. در میـانس اسـتادانس   489، ص9، ج3برای که وی از مشایخ مفید بوده باشد، وجود ندارد ]
 4ق(996-098بکـر همّـام بـن سـهیل إسـکافی )     روایتِ وی ت ها به ابوملی محمد بن ابی

[، هـه  39، ص4، ج9؛ 133، ص9، ج0؛ 489، ص9ج ،3؛ 141ص ،94اشاره شده اسـت ] 
 [.16، ص9، ج06ای نیز از او داشته است ]ب ابری  گزارشب اجازه

این همه، انتساب هتاب به ابو محمد حسـن بـن ملـی بـن شـعةۀ َحر انـی را تأییـد و        
رسـد هـه چـرا در هتـاب     نماید. با این حال، در ای جا این پرسش به ذهن مـی تقویت می

ـ تُ گونـه ردّ  ــ هـیچ  اثر ش اخته شده در میرا  متأخر امامیحف العقول ابن شعةۀ حَر انی 
شود؟ توجـه بـه ایـن پرسـش ایـن      های نُصیری و تعالیم غالیانه دیده نمیپایی از اندیشه

ه د هه شـاید بـا دو مـالم، یکـی امـامی و دیگـری ُنصـیری مـذهب،         احتمال را زنده می
مدم تشـابه محتـوایی   اند. افزون براتفاقی اسامی مشابهی داشتهنور هامتً مواجهیم هه به

توانـد مؤیـد تفـاو  ایـن دو     ای دیگـر نیـز مـی   تحف العقول با ادبیا  آثار نُصیری، نکتـه 
هه سة  نگارشـی تُحـف العقـول    شخصیت باشد و آن ای که نگارش آثار حدیثی مرسل ـ 

ـ میان مالمان شیعی امامی از اواخر قرن پـ جم بـه ایـن سـو بـوده      نیز همین گونه است
 است. 

خ به احتمال تعدّد ابن شـعةۀ حرانـیس امـامی و ابـن شـعةۀ حرانـیس ُنصـیری و        در پاس

                                                                 
از بزرگـان   و راا بکر همّام به سهیل هاتب إسـکافی اسـت هـه نجاشـی و شـیخ نوسـی      وی محمد بن أبی. 4

، 93؛ 4390، ش903، ص90]. اسـت هه م زلت واالیی در میـان ایشـان داشـته     دانسته متقدمان امامی
 .[130ص ،13؛ 6003، ش198ص
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سو مؤلف هتاب حقائق أسـرار الـدین   مؤیدا  آن باید گفت هه اوالً، چ انکه دیدیم، از ی 
با بسامد بسیاری مستقیماً از محمد بن هَمّام اسکافی نقل روایـت هـرده اسـت و ازسـوی     

ی، محمد بن همام در زمرۀ مشایخ روایـت ابـن شـعةه    حالی امامدیگر ب ابر انتما  شرح
دورۀ معرفی شده است. م لب دیگر آنکه، تألیف آثار حدیثی مرسـل در سـدۀ چهـارم ـ     

توان به ایـن آثـار اشـاره    ـ نیز پیشی ه داشته است هه ازجمله میحیا  ابن شعةۀ حرانی
بـن مسـعود    محمـد تفسـیر  »ق(، 930)زنـده در  « تفسیر ملی بـن ابـراهیم قمـی   »هرد: 

از ابوملی محمد بـن همّـام اسـکافی )م    « التمحیص»)م نیمۀ اول قرن چهارم(، « اشییّمَ
ابوالحسـن ملـی بـن حسـین     »از « نالـب إثةا  الوصیۀ لإلمـام ملـی بـن ابـی    »ق(، 996

ق( شـامل  969)م « قاضی نُعمان بن محمد مغربـی »ق(، آثار 916یا  919)م « مسعودی
شـرح األخةـار فـی    »و « بصحیا اِثار مـن األئمـۀ األنهـار    اإلقتصار»و « دمائم اإلستم»

)م نیمـۀ دوم قـرن   « جعفر بن احمـد بـن ملـی قمـی    »، غالب آثار «فضائل األئمۀ األنهار
مـن  »، هتاب «األممال المانعۀ من الج  ۀ»و « العرو »و « الغایا »هتاب چهارم( ازجمله 
محمـد بـن   »از « ی اإلمامـۀ المسترشد فـ »ق(، 984از شیخ صدوق )م « ال یحضره الفقیه

نـبّ  »ق( و 136)م « سید رضی»از « نهج الةتغۀ»)م. قرن چهارم(، « جریر نةری امامی
 ق(.190)م « ابوالعةا  جعفر بن محمد مستغفری نَسَفی سمرق دی»اثر « ال ةی

توان به آن اشاره هرد وجود برخی روایا  مشترک در نکتۀ دیگری هه در این باره می
. اشتمال ایـن دو هتـاب براحادیـث    4هر دو هتاب حقائق أسرار الدین و تحف العقول است

شود هه بدانیم برخی ازاحادیث م قول در هتاب حقائق در تر میمشترک زمانی پراهمیت
جز هتاب تحف العقـول نقـل نشـده اسـت. ازجملـۀ ایـن        هیچ ی  از آثار حدیثی امامیه

، 46]...« وَرَائِـهِ أَجَـلٌ    مِـنن  مَهَـل   أَننتُمب فِـی »است هه  الستمملیهاحادیث این سخن امام ملی

                                                                 
سةعین  ۀمةادمالم ی تفع بعلمه أفضل من : »الستمملیهامام باقرهایی از این دست ن : حدیث برای نمونه. 4

، 06، ص99]این حدیث در بصائر الدرجا  «(. ۀمةاد»واژۀ بدون  [031ص ،46؛ 40، ص49« ]ألف مابد

 تحف العقولمشابه نقل  [8دیث، ح99، ص4، ج16] الکافیو در  حقائقتحریر هتاب  همشاب [4دیثح

، 49]« اضُعُ لَهبساللَّهِ وَ التَّوَ النعِلنمُ ۀسأَفنضَلُ النعِةَادَ»هه  الستمملیهروایت شده است. نمونۀ دیگر حدیث امام صادق

بدون مةار   [193دیث، ح034-033، ص4، ج40] المحاسن. این حدیث در [961، ص46؛ 40ص

 هُدًى بَابَ مَنن مَلَّمَ»است هه  الستمملیهنقل شده است. مورد دیگر حدیث امام باقر« وَ التَّوَاضُعُ لَه»پایانی 

و  [3دیث، ح00، ص4ج، 40]در المحاسن  [030، ص49؛ 41، ص46« ]... فَلَهُ مِثنلُ أَجبرس مَنن مَمِلَ بسه

 نیز نقل شده است. [1دیث، ح99، ص4ج، 16] الکافی
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[ هه در م ابع متقدم حدیثی امامیه ت ها در هتاب تحف العقول روایت شـده اسـت   40ص
است هه در هتاب حقائق با این  الستمملیهادق. نمونۀ دیگر حدیثی از امام ص4[039، ص46]

[ و در 41، ص46] «من است قذ حیران من حیرته أسک ته ج  تی و هتةته م دی»مةار  
سَمَّیبتُهُ  حَیبرَتِهِ یَقُولُ اللَّهُ مَنس اسبتَ نقَذَ حَیبرَاناً مِنن»تحریر هتاب تحف العقول به این صور  

[ آمده است. به هر روی، مشـابهت میـان ایـن دو    980، ص46« ]تِیحَمِیداً وَ أَسبکَ نتُهُ جَ َّ
 حدیث روشن و آشکار است.

شعةۀ حَر انـی را  ابن  خوبیم ابع نُصیری به آنچه مسل م است ای کهدر پایان باید گفت 
 هـرده او نقل قول  و ازش اخت د می« ابو محمد حسن بن ملی بن شعةۀ حرانی»با م وان 

، از مالمان نُصیری سـدۀ پـ جم   «ابوصالا دیلمی»نمای د. چ انکه د میو با تجلیل ازوی یا
ق عـه   [016-019، صـص 00]« هدایـۀ المسترشـد و سـراج الموحّـد    »هجری، در هتاب 

شعری را از ابومحمد حسن بن شعةه هه برای جعفر بن ملی بن مةداهلل بن شعةه سروده، 
توار دیگـری نیـز در بـاب توحیـد     آورده است. به گفتۀ همو، ابومحمد ابن شعةه اشعار اس

و قد هان قد  ». وی، ابن شعةه را چ ین معرفی هرده است: [016، ص00]داشته است 
...« اهلل روحه و شر   مقامه من الموحدین العارفین الةلغاء فـی التوحیـد لـرب العـالمین     

های ملـی بـن جعفـر بـن حمـزۀ      نقل قولنظر به ای که بیشتر . همچ ین [016، ص00]
، 0حرانی از ابومحمد حسن بن ملی بن شعةه احادیث و روایـاتی از امامـان شـیعی اسـت    

 شده است.توان گفت هه وی به مثابۀ محدّثی بزرگ در میان نصیریه ش اخته میمی
 

 نتیجه
ان ب ابر شواهدی هه به تفصیل در متن مقاله گذشت، گفت ی است براسـا  متـون پیـرو   

ترین انتما  در دستر  از ابومحمد حسن بن ملی بن شـعةۀ حر انـی بـه    نُصیریه، قدیم

                                                                 
حسین بن محمد بن حسن بن نصر »در این باره گفت ی است هه ی  قرن پ  از ابن شعةۀ حرانی، . 4

، 13، ص00] «ال اظر و ت ةیه الخانر هۀنز»از مالمان قرن پ جم هجری این حدیث را در  «حلوانی

)م  «ابراهیم بن ملی حصری قیروانی»گفت ی است هه این حدیث را نقل هرده است.  [48دیثح

 آورده است. [03، ص4، ج19]« زهر اِداب و ثمر األلةاب»ق( نیز در 199

و مثل ذل  »، [38، ص03]« و شاهد ذل  من األخةار ما رواه أبومحمد بن شعةۀ الحرانی»برای نمونه  .0
غیر ما شرح اه ذهرها  ۀو قد ورد  روایا  هثیر»و  [33ص ،03]« عةۀشما رواه ابومحمد الحسن بن 
 .[000ص  ،03]« الحرانی شعةۀأبومحمد الحسن بن ملی بن 
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گـردد، بـرخت    های چهارم و پـ جم هجـری بـازمی   اندک زمانی پ  از او یع ی در سده
ترین آنهـا متعلـق بـه سـدۀ     آنچه از او در م ابع شرح حالی امامیان دانسته است هه ههن

بن شعةۀ حر انـی مـالم نُصـیری در هتـاب خـود حجـۀ       دهم هجری است. حمزۀ بن ملی 
، از ابن ق138األول سال نگاشته در ربیعالعار  فی إثةا  العدل ملی المةاین و المخالف، 

شعةۀ حر انی نام برده و م الةی را از آثارش نقل هرده است. ابوسعید میمـون بـن قاسـم    
ی، نیز در برخی آثار خود از ابن ق(، از مالمان ش اخته شدۀ نُصیر100یا  106نةرانی )م 

 شعةۀ حر انی نام برده و م الةی را از او بازگو هرده است.
توان با حد باالیی از انمی ان، ابن شعةۀ حرانی را مؤلف هتاب ب ابر همین شواهد، می

توان ابن شعةه را جزو دانست. با پذیرش انتساب این هتاب به وی می حقائق أسرار الدین
سان دربارۀ ابن شعةۀ حرانی گفت ی است هـه هرچ ـد   شمار آورد. بدینیه بهپیروان نصیر

و  هتـ فای گـرایش در اواخر ممر خود به فرقـۀ نصـیریه   اما  ،امامی مذهب بودهدر آغاز  وی
رو بایـد  در آمـده اسـت. ازایـن   رسماً در شمار آنـان  نور خاص در اواخر دورۀ حیاتش، به

رو مـدم تشـابه   ایـن یـن تغییـر مـذهب برشـمرد، از    تألیف هتاب تحف العقول را پیش از ا
نمایـد. بـدین ترتیـب پیونـد ابـن      محتوای آن با ادبیا  آثار نُصیری معقول و م  قی می

هه تألیف هتاب حقائق أسرار الدین و توجه مالمـان نُصـیری بـه    -شعةۀ حر انی با نُصیریه 
ه بـودن وی بـرای مالمـان    توجیهِ ناش اخت -روش ی بر این امر داللت داردوی و آثارش به

 متقدمی همچون نجاشی و شیخ نوسی تا سدۀ دهم هجری است.
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 مةداهلل مخلص، م ةعۀ المعهد العلمی الفرنسی.
، تحقیق: مه  ا حمد المه  ا، إنةاء األمراء بأنةاء الوزراءه.ق(. 4148ابن نولون، محمد بن ملی ) [9]

 ستمیۀ.بیرو ، دار الةشائر اإل
رسالۀ ابی غالب الزراری الی ابن اب ه فـی ذهـر   ه.ق(. 4144ابوغالب زُراری، أحمد بن محمد ) [6]

، چاپ: سیدمحمدرضا حسی ی جتلی، قـم، مرهـز   آل امین و تکملتها البی مةد اهلل الغضائری
 الةحو  و التحقیقا  اإلستمیۀ.
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، تصـحیا: محمـدجواد   قهتـاب المقـاال  و الفـر   م(. 4369اشعری قمی، سعد بن مةـداهلل )  [0]
 مشکور، نهران، مؤسسۀ م ةوماتی م ائی.  

تحقیـق: سـید احمـد    ، الفضتء حیاض و العلماء ریاض ه.ق(.4134مةداهلل ) ،اصفهانی اف دی [8]
 حسی ی، قم، م ةعۀ الخیام.

 تحقیق: حسن امین، بیرو ، دارالتعار  للم ةوما . ،أمیان الشیعۀ. )؟(سیدمحسن امین،  [3]
، تقدیم: مهـدی السـماوی،   ال ریق إلی اهلله.ق(. 4131لی بن صادق )بحرانی، حسین بن م [43]

 قم، م شورا  حرمین.
 بیرو ، دارالعلم للمتیین. ،مذاهب اإلستمیینم(. 4330مةدالرحمن )بدوی،  [44]

، تحقیق: محد  ارموی، نهـران، دارالکتـب   المحاسنه.ق(. 4903برقی، احمد بن محمد ) [40]
 اإلستمیۀ.

 ،شـهر  محمـدجواد مشـکور،   :، ترجمـه الفرق بـین الفـرق   ه.ق(.4938) مةدالقاهربغدادی،  [49]
 .انتشارا  اشراقی

، تحقیق: احمد مةدالغفور الع ار، بیرو ، الصحاحه.ق(. 4130جوهری، اسمامیل بن حماد ) [41]
 دارالعلم للمتیین.

تحقیـق: ملـی    ،من آل الرسول تحف العقول ه.ق(.4131حر انی، حسن بن ملی بن شعةۀ ) [49]
 اهةرغفاری، قم، مؤسسۀ ال شر اإلستمی.

ی: مجمومـۀ  العلـو  التـرا   سلسلۀشده در ، چاپحقائق أسرار الدینم(. 0336ــــــــــ ) [46]
 تحقیق: ابوموسی و شیخ موسی، دیار مقل، دار ألجل المعرفۀ. ،1جالحر انیین، 

ی: العلـو  التـرا   سلسـلۀ  شده در، چاپرسالۀ موضحۀ حقائق األسرارم(. 0336ــــــــــ ) [40]
 تحقیق: ابوموسی و شیخ موسی، لة ان، دار ألجل المعرفۀ. ،1جمجمومۀ الحر انیین، 

شـده در سلسـلۀ التـرا     ، چـاپ حجـۀ العـار   م(. 0336حر انی، ملی بن جعفر بن حمزۀ ) [48]
 ، دار ألجل المعرفۀ.دیارمقل، تحقیق: ابوموسی و شیخ موسی، 1العلوی، ج

ی: العلـو  التـرا   سلسـلۀ شـده در  ، چاپهتاب األصیفرم(. 0336حر انی، محمد بن شعةۀ ) [43]
 تحقیق: ابوموسی و شیخ موسی، دیارمقل، دار ألجل المعرفۀ. ،1جمجمومۀ الحر انیین، 

ی: مجمومـۀ  العلـو  التـرا   سلسـلۀ شـده در  ، چاپإختت  العالمینم(. 0336ــــــــــ ) [03]
 تحقیق: ابوموسی و شیخ موسی، دیارمقل، دار ألجل المعرفۀ. ،1جالحر انیین، 

تحقیـق: سـیداحمد    ،فـی ملمـاء جةـل مامـل     أمل اِمـل . )؟(محمد بن حسن  حرماملی، [04]
   حسی ی، بغداد، مکتةۀ األندل .

، قم، نزهۀ ال اظر و ت ةیه الخانر ه.ق(.4138حلوانی، حسین بن محمد بن حسن بن نصر ) [00]
 مدرسۀ اإلمام  المهدی )ملیه الستم(. 

، تحقیق: شوقی حـداد، بیـرو ، مؤسسـۀ    الهدایۀ الکةری. )؟(حسین بن حمدان خصیةی،  [09]
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 السراج لل ةامۀ. 
 ، بیرو ، مؤسسۀ الةتغ.الهدایۀ الکةریه.ق(. 4144ــــــــــ ) [01]
 ،، تهـران لج ا  فی أحوال العلمـاء و السـادا   روضا  ا ه.ق(.4933) خوانساری، محمدباقر [09]

 .اسمامیلیان
 ، تهران، مرهز اس اد انقتب استمی.مفاخر استم(. 4986دوانی، ملی ) [06]
شده در سلسلۀ التـرا   ، چاپهدایۀ المسترشد و سراج الموحدم(. 0338دیلمی، ابوصالا ) [00]

 .العلوی، تحقیق: ابوموسی و شیخ موسی، دیارمقل، دار ألجل المعرفۀ
مرهـز  ، تهـران،  بـزرگ اسـتمی   المعـار   دائرۀدر « بداء»مدخل (. 4960سجادی، جعفر ) [08]

 .دائرۀ المعار  بزرگ استمی
دیارمقـل،  . تحقیق: ابوموسی و شیخ موسی، سلسلۀ الترا  العلویم(، 0336)اسم نویس ده [03]

 دار ألجل المعرفۀ.

قـم،  اهلل بـدران،  محمد بـن فـتا   :، تصحیاالملل و ال حل (.4961) مةدالکریمشهرستانی،  [93]
 .انتشارا  رضی

  .ال ةامۀ العراقیۀ شرهۀ ال شر و، شهر، تأسی  الشیعۀ لعلوم اإلستم .)؟( صدر، سیدحسن [94]
، تحقیق: مصـام  اإلمتقادا  فی دین اإلمامیۀه.ق(. 4141صدوق، محمد بن ملی بن بابویه ) [90]

 مةد السید، بیرو ، دارالمفید.
، تحقیــق: میــرزا محســن بصــائر الــدرجا ه.ق(. 4131بــن حســن )صــفار قمــی، محمــد  [99]

 باغی، نهران، م شورا  األملمی.هوچه
 ، دار الروضه.، بیرو الفرق االستمیۀ فهر  مصادر ه.ق(.4140)اهةرضیائی، ملی [91]
 قم، جمامۀ المدرسین. ،فی تفسیر القرآن المیزان. )؟(نةانةایی، محمدحسین  [99]
شـده در سلسـلۀ   ، چـاپ هتاب الحاوی فی ملم الفتاوی(. م0336نةرانی، ابوسعید میمون ) [96]

 ، دیارمقل، دار ألجل المعرفۀ.9الترا  العلوی، ج
، تصـحیا: حسـن مصـ فوی،    إختیـار معرفـۀ الرجـال   (. 4918نوسی، محمد بن حسـن )  [90]

 مشهد، دانشگاه مشهد.
سسـۀ  احمد ناصـا، قـم، مؤ  ، تصحیا: مةاداهلل نهرانی و ملیالغیةۀه.ق(. 4144ــــــــــ ) [98]

 المعار  اإلستمیه.
تحقیق: جواد قیومی اصفهانی، قم، مؤسسۀ ال شـر   ،ال وسی رجاله.ق(. 4149ــــــــــ ) [93]

 اإلستمی.
ـــ ) [13] ــدالعزیز ، هتــب الشــیعۀ و أصــولهم فهرســت ه.ق(.4103ـــــــــ ــق: ســید مة تحقی

 نةانةایی، قم، مکتةۀ العتمۀ ال ةانةایی.
شده در األصول الستۀ مشـر مـن األصـول    ، چاپهتاب ماصمه.ق(. 4109ماصم بن حمید ) [14]
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 األولیۀ، تحقیق: ضیاء الدین محمودی، قم، دارالحدیث.
 ، بیرو ، دارالمحجۀ الةیضاء.العلویون تاریخاً و مذهةاًه.ق(. 4190ماصی، اسد ملی ) [10]
 ، بیرو ، الغدیر.العلویون فی دائرۀ الضوءه.ق(. 4143ملی مزیز ابراهیم ) [19]

 ، اردن، مکتةۀ اإلستمیۀ.یۀالصوف ۀکشف من حقیقال ه.ق(.4149) و ؤقاسم محمود مةدالر [11]
، تحقیـق: محمـد   زهـر اِداب و ثمـر األلةـاب   م(. 4300قیروانی، ابراهیم بن ملی حصری ) [19]

 محیی الدین مةدالحمید، بیرو ، دارالجیل.
اهةرغفـاری، نهـران، دارالکتـب    ، تحقیـق: ملـی  الکافی(. 4969هلی ی، محمد بن یعقوب ) [16]

 یۀ.اإلستم
 بیرو ، مؤسسۀ الوفاء. ،بحار األنواره.ق(. 4139محمد باقر )مجلسی،  [10]
 .هتابفروشی اشراقیتهران، ، های استمتاریخ شیعه و فرقه (.4960) محمد جوادمشکور،  [18]

، ، تصحیا مهدی محقق، تهـران اوائل المقاال (. 4900مفید، محمد بن محمد بن نعمان ) [13]
 .م العا  استمی ۀمؤسس

بیـرو ،  ، تحقیـق: حسـین درگـاهی   ، ا  اإلمامیـۀ متقـاد إتصحیا ه.ق(. 4141ــــــــــ ) [93]
 دارالمفید.

، تـون ، مرهـز ال شـر    الفرقـۀ الهامشـیۀ فـی اإلسـتم    ه.ق(. 4143بن مةدالجلیل )م صف  [94]
 الجامعی بتون .

 رجـال ـ ب المشـتهر  الشـیعۀ  مصـ فی  أسـماء  فهرسته.ق(. 4146احمد بن ملی )نجاشی،  [90]
 ، قم، مؤسسۀ ال شر اإلستمی.ال جاشی

 ، بیرو ، داراألضواء.فِرَق الشیعۀه.ق(. 4131نوبختی، حسن بن موسی ) [99]

 ، بیرو ، مؤسسۀ األملمی.الحقیقۀ و س ورۀاأل بین العلویونه.ق(. 4139هاشم مثمان ) [91]
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