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ــر ناگشته ها پاره های اسالم شنایس )3(دیگ

که با توجه  - علویان خواهیم پرداخت. در این زمینه باید در نظر داشت 
کــم و تعــداد بــاالی مطالعــات نصیری شناســی در میــان محققــان  بــه ترا
برآمده از فلسطین اشغالی، بیشتر مقاالت این مجموعه برآمده از سنت 
علمی مذکور اســت و به این دلیل توجه و تعمق بیشــتری را در مواجهه با 
یافته هــای آنان می طلبد. از ســوی دیگر دغدغه مــا در انتخاب و معرفی 
کاربــردی و درخــور از مطالعــات  گــردآوری مجموعــه ای  ایــن مقــاالت، 
که بعدهــا مورد اســتفاده محققــان داخلی  اسالم شناســان غربــی ا ســت 
گاه به  گیرد. از این منظر  محروم از اطالعات یا بهره مندی های زبانی قرار 
مقاالتی که پیشتر به فارسی ترجمه شده اند نیز اشاره ای مختصر کرده ایم 

کاملی را ارائه دهیم. تا مجموعه اطالعاتی 

فرقه نصیری علوی یکی از راز آلودترین پدیده های مطالعات اســالمی در 
دوره اخیر است. دیدگاه پذیرفته شده و رایج در باب این فرقه، چنان در 
کات  تعارض و اختالف با یکدیگر اســت که به ســختی می توان بر اشــترا

گذاشت. آنها صحه 

از ســوی دیگــر تحوالت سیاســی - اجتماعــی چند دهه اخیــر در منطقه 
یه، زمینه برای مطرح شدن اسناد و یافته های جدیدی از این  شــام و ســور
یخی موجود  یخــی فراهم کرده که مبانــی درک تار فرقــه پنهــان و رازآلود تار
را سســت کرده اســت. با توجه به این شــرایط در این شــماره از »پاره های 
اسالم شناســی« به معرفی مقاالت و یافته های پژوهشــی در باب نصیری 

 پـاره هـای 
اســالم شنـــــاسی )3(

ویژه مطالعات فرقه نصیری - علوی
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1.حسین بن حمدان خصیبی، 
زندگی نامه تاریخی بنیانگذار فرقه 

نصیری-علوی1 

پاره های اسالم شنایس

و  جــوان  چهره هــای  از  یکــی  فریدمــن  یــارون  حاضــر،  مقالــه  نگارنــده 
شناخته شــده عرصه مطالعات فرق اسالمی در حوزه شامات و مدیترانه 
اســت. تخصص او به ویژه بر مطالعــات فرقه نصیری - علوی در دو دهه 
یخ و  کتابــی در تار ادامــه یافت و ســرانجام در ســال 2010 منجر به انتشــار 
فرهنــگ این فرقه کمتر شناخته شــده گشــت.2 فــارغ از جهت گیری های 

 1. ترجمــه ایــن مقالــه پیش از این توســط دکتر محمدحســن محمدی مظفر در نشــریه هفت آســمان 
منتشــر شــده، لیکــن بــه تبع اشــتباه تایپی اصــل مقالــه در مجلــه Studia Islamica، ایشــان نیز نام 
اقــل در  کــه بهترســت ال نگارنــده مقالــه را ارون فرایمــن )و گاهــی هــارون فرایمــن( ضبــط کرده انــد، 

نسخه های دیجیتال موجود اصالح شود.
2. Yaron Friedman, The Nusayri-‘Alawis: An introduction to the religion, History and 

کــه در برخــی ســطور آثــارش هویداســت، ارزشــمندی  خــاص نویســنده 
مجموعــه مطالعــات او در بــاب فرقــه نصیــری - علــوی غیرقابــل انــکار 
است. از آن رو در این مجال گزارشی از مهم ترین آنها را ارائه خواهیم کرد. 

فریدمــن در ایــن مقاله که اولیــن پژوهش جدی درباب نصیــری - علویان 
اســت، به ســراغ بنیادگذار و ایجادکنندۀ این فرقه رفته  است. او که تالش 
کرده تا تصورات موجود در باب انتســاب این فرقه به ابوشــعیب محمد بن 
ُنصیــر را اصالح کند، معتقد اســت مقــام ابن  ُنصیر فراتــر از بنیان گذار این 

Identity of the Leading Minority in Syria, Leiden : Brill, 2010.
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ــر ناگشته ها دیگ پاره های اسالم شنایس )3(

که نوشــته شــخصی به نام عانی  اســت و در ابیاتی از آن افعال خصیبی 
کنــار منابع فوق، اشــاراتی از منابــع دیگری همچون  را ســتوده  اســت. در 
کوره السلیمانیه فی کشف اسرار الدیانة  نســخه خطی 303 هامبورگ، البا

النصیریه و تاریخ العلویین نیز در مقاله مورد نظر درج شده است.

کــه از منابع  گــردآوری مجموعــه اطالعاتی  نگارنــده مقالــه از ایــن پــس و با 
پیش گفتــه گــردآوری کرده، پژوهشــی توصیفــی - تحلیلی از زندگــی نامه و 
اثرات حســین بن حمدان خصیبی ارائه کرده اســت. از آن رو که این مقاله 
پیش از این به زبان فارســی ترجمه شــده و شرح مندرجات آن حاصلی جز 
تکرار در بر نخواهد داشت، باید به فقر نگارنده در نقادی منابع و واشکافی 
بخش هــای اصیــل از اضافــات بعــدی نیــز اشــاره کــرد. فریدمــن در بخش 
عمــده ای از مقالــه خویش تنها بازگوکننــده روایات منابع موجود اســت که 
کار او را بــه انــدازه بافته ای از اطالعات و روایات موجود، بدون در نظرگرفتن 
اصالت و صحت تنزل داده است. استفاده از روش های تحلیل و نقد منبع 
از یک سوی و تعیین روش شناسی دقیق در مواجهه با آن منابع، می توانست 
کار وی در برابر آثار موجود به زبان عربی محســوب  وجه امتیاز مهمی برای 
شــود که متأســفانه از این امتیازات بی بهره مانده  اســت. این اثر نخســتین 
کارنامه تحقیقاتی فریدمن در زمینه نصیری - علوی شناسی است  مورد از 
و  چکیده ای از رســالۀ کارشناســی ارشد وی بوده است. با وجود انتقاداتی 
کــه به این اثر وارد اســت، در بررســی دســتاورد های نصیــری - علوی پژوهی 

اسالم شناسان غربی نمی توان آن را نادیده انگاشت.

فرقــه اســت؛ چرا کــه در نگاه معتقــدان، وی به مقام الوهیت دســت یافته 
و پــس از مــرگ او ایــن فرقه توســط حســین بن حمــدان خصیبی که شــرح 
گرفته است.  حالش از تمام متون و مکتوبات تاریخی حذف شده شکل 
پیــش از  نیــز محققــان دیگــری بــه تصویــر مخــدوش و نایــاب خصیبی در 
کوشــیده تا تمام اطالعات  کرده اند. فریدمن نیز در این مقاله  منابع اشــاره 
گــردآوری و تصویــری مســتقل از حیــات خصیبی ارائــه کند. او  موجــود را 
در بخــش پیشــینۀ پژوهش به دیدگاه هــای اسالم شناســان متقدمی چون 
رنــه دوســو3 و هاینــس هالم4 در باب نصریه اشــاره کرده کــه آن را ملقمه ای 
گنوســتیک و بازمانده های  از تشــیع اســماعیلی، عقایــد صابئیــان، فــرق 
کنان شــام و عــراق دانســته اند. هالــم در ایــن میــان بــر نقــش  مشــرکانه ســا
کید کرده و  پررنگ اندیشــه های غالیانه در شــکل گیری هویت این فرقــه تأ
کوفی در زمان حیات ابن ُنصیر  آن را متأثر از حفظ و انتقال سنت غالیانه 
)قرن سوم هجری(  دانسته است. فریدمن معتقد است با عنایت به تمایز 
زمانــی بیــن عصر متقــدم و متأخر حیــات نصیریــه، می توان نظــرات هالم 
و دوســو را پذیرفــت، امــا بایــد در نظر داشــت که عقاید دوســو ناظر به عصر 
متأخــر و مهاجــرت نصیریان به منطقه الذقیه و لبنان )در قرن 11( اســت و 
مالحظات هالم به عصر متقدم ایشان در بغداد باز می گردد.  حقیقت آن  
است که از قرن چهارم هجری، نصیریان به دو شعبه عراق و حلب تقسیم 
شدند و در قرن پنجم به اجبار به سوی منطقه الذقیه گسیل داشته شدند 
که تا  امروز نیز در آن باقی اند. آنها هیچ گاه مسلمان واقعی انگاشته نشدند 
و از سوی شیعیان، »غالی« و از سوی اهل سنت، »کافر« خوانده شده اند.

 فریدمــن در تــالش خود بــرای یافتن زندگی نامه خصیبــی به منابع علوی 
کــرده و فهرســت مأخذشناســانه ای از آنهــا را نیــز ارائه  و غیــر آن اســتنتاد 
کامل باقی ماندۀ خصیبی  است.  که تنها اثر  کرده اســت: الهدایة الکبری 
یاد  کتاب را به شــخص خصیبی بســیار ز فریدمن احتمال انتســاب این 
کتاب در مکتوبات امامیه و نصیریه  که بخش هایی از این  دانســته؛ چرا 
)در مجمــوع األعیــاد و نســخه خطــی 303 هامبــورگ( مشــترک اســت. 
مجمــوع األعیــاد اثری دیگر درباب اصــول اعتقاد نصیریه بــه قلم میمون 
یه، از نسلی پس از خصیبی  است.  بن قاسم طبرانی، رهبر نصیریان سور
کتاب، باعث  بنابرایــن فاصله زمانی اندک میان خصیبی و نگارش این 
شــده تــا فریدمــن آن را جــزء منابع مهم نصیــری - علوی قلمــداد کند که 
ی نقــل قول هــای متعــددی از خصیبی ا ســت. نســخه خطی 1450  حــاو
ی پاسخ های  کالمی است، اما در سه بخش حاو گرچه متنی  که  یس  پار
خصیبی به ســؤاالت علی بن عیســی جســری، عبداهلل بن هارون صائغ 
و ... اســت. فریدمن این رســائل را بازماندگانی از ســنت نصیریان عراق 
کامــل از میــان رفته اند. اشــعار منتجب العانی  کــه امروز به طور  دانســته 

3. Rend Dussaud, Histoire et Religion des Nosairis (Paris: Librairie Emile Bouillon, 

1900), pp. 22- 23, 25-27, 43-44.

4. H. Halm, "Das Buch der Schatten:Die Mufaddal-Traditiond er Gulat und die Ur-

sprungd es Nusai-riertums,"Der Islam 55 (1975), pp. 224-258.
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گوشــه هایی از فتاوای ابن  فریدمــن در بخــش دیگری از مقالــه خویش به 
تیمیه اشاره کرده که باز هم مؤّید ناآشنایی او با نصیری - علویان و تمایز 
آنان از دیگر فرق باطنی ا ست. ابن تیمیه در فتوای دیگری در باب حکم 
یان و نصیریه، آنان را مرتدانی دانسته که نه مسلمان،  اسالم در قبال دروز
گیر بودن  نه مسیحی و نه یهودی هستند. ابن تیمیه با توجه به شیوع و فرا
گر  که ا یه، آنان را مشــرکینی می داند  تقیه عقاید در میان نصیریان و دروز
ادعــای اســالم و توحید نیــز بکنند پذیرفتــه نخواهد بــود. فریدمن معتقد 
ی که شیخ االسالم بعلبک، یوسف  ی این فتاو اســت که ویراســتار و راو
یخی مســلمین علیه  کرده تــا از هجمه تار البعلــی  اســت تالش بســیاری 
یه اســتفاده کند و در هوامش خود بر فتوای  نصیریان، برای ســرکوب دروز
ابــن تیمیــه این تمایل خود را به خوبی آشــکار ســاخته اســت. در فتاوای 
دیگری نیز این موارد به همراه دو اعتقاد به الوهیت علی)ع( و نفی اصول 
پنج گانۀ دین اســالم از ویژگی های آنان در نگاه ابن تیمیه دانســته شــده 

دومیــن مقاله از سلســله مطالعــات علوی - نصیری پژوهــی غربیان نیز از 
ی در  کــه حاصل مطالعــات و آن یــارون فریدمــن اســت. او در ایــن مقاله 
دوره دکتری دانشــگاه ســوربن فرانســه بوده و در ســال 2005 منتشــر شــده  
اســت، به ســراغ تبیین جایگاه نصیری - علویان در قرون میانه اســالمی 
در شــام رفته و از طریق فتوای ســختگیرانه و صریح شیخ تقی الدین ابن 
تیمیه، فقیه بنیادگرای حنبلی شهیر شام به این مهم دست یافته است. 
فریدمن قصد خود را از بررســی این فتوا پس از ناشــناخته و مغفول ماندن 
آن، تــالش بــرای درک بهتــر نــگاه و گفتمــان غالــب اســالم ســنتی و رایج 
یه و شــامات دانســته  است.  نســبت به نصیری - علویان در جامعه ســور
که وضعیت  به دیگر ســخن با توجه به فقر منابع و روایات قابل اطمینان 
کند،  یخــی - اجتماعــی ایــن فرقــه را در قــرون میانــه بــرای مــا روایــت  تار
اطالعــات برآمده از چنیــن فتاوایی می تواند دربردارنده اطالعات بســیار 

گران سنگی برای درک وضع این فرقه باشد. 

ایــن فتــوا بــه مثابــه حمله ای رســمی و مشــروع توســط عالمی اســالمی بر 
که تقریبًا یک قرن پس از حمله  کافر و مشــرک قلمداد شــده  پیکر فرقه ای 
ناموفــق ســلطان بیبــرس مملــوک )م.1277/676( بــه قالع اســماعیلیه 
در شــام بــه رشــته تحریــر درآمده اســت. متن اســتفتاء معطــوف به حکم 
اســالم درباب نصیری - علویان اســت و ابن تیمیه در پاســخ به حکمی 
کلــی دربــاب باطنیه، قرامطه، خرمیه، محمره و... اشــاره کرده اســت که 
حتــی نامــی از نصیریــه نیز در متــن فتوا نیامده اســت. فریدمن با بررســی 
تطبیقــی میان ســه نســخه و ویرایش موجــود از این فتــوا، دو فرضیه کلی 
را مطــرح کرده اســت: 1. آنکه ممکن اســت علما و اخــالف ابن تیمیه در 
قرن های بعدی با مشــاهده خطر گســترش نصیری - علویان این حکم را 
گاهی از تمایز  به آنان نیز تعمیم داده باشند. 2. ابن تیمیه هیچ اطالع و آ
میان اســماعیلیه و دیگر فرق باطنی با نصیری - علویان نداشــته اســت 
و تنهــا بــا تأســی از غزالــی در فضائح الباطنیــه، تمام گروه های ســرمحور و 
کــه دوگانه  باطنــی را بــا چــوب واحــدی رانــده اســت. حقیقت آن ا ســت 
کــه مســلمین در قرن هــای  اســماعیلیه - نصیــری علویــه پدیــده ای بــود 
پــس از حمله مغوالن و ســقوط بغداد، موضعــی ابهام آلود و پرهراس با آن 
مواجه می شــدند. رازمحــوری، مکتوم بودن عقاید و رواج تقیه از یک ســو 
و خطرهای بیرونی همچون حمله مغوالن و جنگ های صلیبی از ســوی 
دیگــر، فرصــت شــناخت و درک متقابل را میان طرفیــن از میان برده بود. 

Yaron Friedman, “Ibn Taymiyya’s 
Fatawa against the Nusayri-Ala-
wi Sect”, Der Islam, N.82 (2005), 
pp.349-363

2.فتوای ابن تیمیه برعلیه فرقه 
نصیری - علوی

پاره های اسالم شنایس
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که ابن بطوطــه)م.1377/745(  آن پرداخته اســت. جالب اینجاســت 
منافع اقتصادی ممالیک را بیش از دغدغه های مذهبی آنان در نابودی 

نصیریان مؤثر دانسته است. 

کــه بــا توجــه بــه  ی آثــار فریدمــن در بــاب نصیــری - علویــان  بــه هــر رو
یه  گیــری حــزب بعــث در ســور حساســیت های سیاســی پــس از قــدرت 
از دهــه 1980 بــه بعــد، ابعــاد سیاســی - اجتماعی جدی تری پیــدا کرده 
یخ و آراء این فرقه در سال 2011 ختم شده   کتابی در تار است، به نگارش 
کــه از هیــچ منبع  کــه در مقدمــه آن ادعــا شــده  اســت. او در ایــن کتــاب 
نایافتــه و مخفــی که در دســترس همگان قرار نداشــته باشــد، در نگارش 
یخ  یخچه این فرقــه از ابتدای شــکل گیری، تار آن اســتفاده نشــده، بــه تار
حیــات ابــن نصیــر و پــس از او حســین بــن حمــدان خصیبــی پرداخته و 
ســپس به روند گســترش این فرقه، در جایگاه جریانی غالی و بین تســنن 

کرده است. و تشیع اشاره 

ی ابن تیمیه، تنها اطالع  که در بسیاری از فتاو  است. جالب اینجاست 
ویژه او از نصیریه، انتساب آنان به محمد بن ُنصیر است.

که به شــکلی مختصر به بررســی  فریدمــن در بخــش پایانی مقاله خویش 
کرده اســت  ی پرداخته بیان  یخی و تحلیــل محتوای فتاو زمینه هــای تار
که فتاوای ابن تیمیه نشان دهندۀ نیاز مشروعیت بخش سالطین مملوک 
برای حمالت ســرکوب گرانه علیه نصیریان بــوده و ممالیک از این طریق 
در جســتجوی همراه نمــودن افــکار عمومی جامعه شــام با خــود بوده اند. 
کســازی و نابودی آنها ازکل  ی به صراحت بر پا گرچه در یکی از این فتاو ا
کید شده، باید گرفتاری ممالیک به حمالت صلیبیون را عامل  منطقه تأ
محقق نشــدن این زمینه ســازی اجتماعی - عقیدتی دانســت. حمالت 
متعــدد ممالیــک علیه نصیریــان که با هدف تغییر دین ایشــان و حذف 
فرقــه نصیــری - علــوی انجــام شــده، در برخی منابــع جانبی نیز مســطور 
که ابن بطوطه در جریان مالقاتش از  اســت و فریدمن با اشــاره به حوادثی 
کرده، به بسط و شرح  منطقه به ســال 1344/745 در ســفرنامه اش درج 

Kais M.Firro, “The ‘Alawis in 
Modern Syria: From Nusayriya 
to Islam via ‘Alawiya”, Der Islam, 
N.82 (2005), pp.1-31

3. علویان در سوریه امروز: از 
نصریه به اسالم از طریق علوی گری

پاره های اسالم شنایس

مقالــه دیگــری را که در بررســی مطالعات غربیان در بــاب فرقه نصیری - 
علوی مورد بررسی قرار خواهیم داد، نوشته کائز فیرو استاد دانشگاه حیفا 
در فلســطین اشغالی ا ســت. او که سال هاست در باب این فرقه مشغول 
کنونی نصیــری - علویان در  فعالیــت اســت، در ایــن مقاله به وضعیــت 
یه پرداخته اســت. چنان که می دانیم بــا قدرت گیری حزب  جامعــه ســور
یه و شــکل گیری دولت اســد در دهه 1980، سابقه چندین  بعث در ســور
یه دیگری یافت و فضا برای نشر  قرنی ســرکوب و مخالفت با این فرقه، رو
آرا و انتشار متون دینی فراهم شد. فیرو که سال هاست دربارۀ موضوعاتی 
یــخ اجتماعی -  یه و فلســطین، تار یــان لبنان، ســور یــخ دروز همچــون تار
یــخ لبنان )در عصر حضور  اقتصــادی خاورمیانــه در قرن 19 میالدی و تار
فرانســویان( بــه تحقیــق و مطالعــه مــی پــردازد،5 در ایــن مقاله بــه تحلیل 
رونــد تالش های چندین ســاله نصیری - علویان بــرای ورود به دایرۀ فرق 
که عماًل پس از عصر قیمومیت  مشروع و پذیرفته شده اسالمی می پردازد 
یه از دهه 1920 آغاز شــده اســت.6  علویان از این دوره  فرانســویان بر ســور

 5. برخی از آثار او عبارتند از:
Kais M. Firro, Silk and Socio-economic Change in Lebanon (1860 – 1914)" (Haifa, 

Haifa University Press, 1986) and "Inventing Lebanon: Nationalism and State under 

the Mandate" (London, Taurus Press, 2002).

یا و لبنان«  یه که بــه زبان عربــی »اإلنتداب الفرنســی فی ســور یان بــر ســور  6. عصــر قیمومیــت فرانســو
رمیانه اســت. دو کشــور  خوانــده می شــود، یکــی از نتایــج مهــم جنــگ جهانــی اول در منطقــه خاو
ره ای  انگلســتان و فرانســه متصرفات مدیترانه ای امپراطوری عثمانی را بین خود تقسیم کردند و دو
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که پس از خوانش رســاله صائغ به ذهن می رســد،  یافتی  دادند.8 اولین در
اصالح ظاهری عقاید اســتادش خصیبی به زبان رایج صوفیان مســلمان 
اســت. بــه دیگر ســخن صائغ کوشــیده اســت تا ســاختار عقایــد نصیریه 
را بیــش از آنکــه ایجادکنندۀ شــبهه همســانی با کالم مســیحی باشــد، به 
ســمت عقاید متصوفه ســوق دهد. این ویژگی مشخص بیش از دیگر آثار 
خصیبی، در کتاب »الهدایه الکبری« او آمده است و از همین روست که 
کید می کنند. احتمااًل  امروز علویان بر این اثر بیش از دیگر آثار خصیبی تأ
بهترین تصویر از تثلیث در آراء نصیریان نخستین در کتاب ااُلُسس ارائه 
شــده که در زمانی پیش از عصر معاصر نوشــته شده؛ چرا که به تفصیل به 
مفهوم تثلیث پرداخته و علویان امروزی از این کار پرهیز می کنند.9 چنین 
به نظر می رســد که علویان امروزی ســوریه تالش می کنند با مفهوم تثلیث 
اعتقــادی خــود در بســتره گفتمانــی انشــقاقات مواجه شــوند، چنان که با 
جریان های اســحاقیه مواجه شــده اند. از ســوی دیگر باید در نظر داشــت 
گرچه منابع نخســتین نصیریه بهترین منبــع برای رفع پیچیدگی های  که 
اعتقــادی این فرقه محســوب اســت، اما بســیاری از آنها در نــگاه علویان 
امــروز »منابــع تحریف شــده« قلمداد می شــوند. دو نمونــه از مهم ترین این 
کــوره ســلیمانیه فی کشــف الدیانیه النصیریــه« و »کتاب تعلیم  منابــع »با

دیانة النصیریه« است.

فیــرو در بخش چهارم مقالۀ خویش بــه تغییر و تبدیل واژگانی نصیریه به 
علویــه پرداختــه و تحــوالت ایــن فرقه را به این بهانه بررســی کرده اســت. 
مهم ترین تغییر در ســاختار دینی نصیریــان در قرن های جدید، تغییر نام 
که به دلیل انتســاب به نام حضــرت علی)ع(، وجه  آنهــا به علویه اســت 
کرده و می توانند خود را در دایره  ک مهمی با شــیعیان پیدا  پیوند و اشــترا
اسالم پذیرفته شده قرار دهند. یکی از نویسندگان نصیری به نام ابراهیم 
الطویــل اذعــان می کنــد که نــام علویه، پیش از ســال 1920 بــرای دیگران 
کاماًل ناآشــنا بوده اســت: » پس از جنگ جهانی اول نام اصیل و قدیمی 
فرقه]علویه[، احیاء شد ... این نام 412 سال مکتوم و پنهان باقی مانده 
گام برای احقاق حقوق پایمال شــده معتقدان این  بود و نام جدید اولین 
که  فرقــه محســوب می شــود...«. در نــگاه الطویــل، نصیریه نامی  اســت 
دشــمنان فرقــه برای آن اســتفاده می کننــد و علویه نام حقیقــی معتقدان 
بــدان اســت. بالفاصله پــس از طرح این مباحث، شــیخی علــوی به نام 
عیســی الســعود در روزنامه محلی االمانی چاپ الذقیــه در فاصله زمانی 
یخ فراموش شــده:  نوامبــر 1930 تــا مــی 1931، شــش مقالــه بــا عنــوان »تار

8. Meir M. Bar-Asher and Aryeh Kofsky, “An Early Nusayri Theological Dialogue on 

the Relation between the Ma’na and the Ism” Le Museon 108.

9. Meir M. Bar-Asher and Aryeh Kofsky, “The Theology of Kitab al-Usus: An Early 

Pseudepigraphic Nusayri Work”, Rivista degli Studi Orientali 71 (1998), 55–81; idem, 

The Nusayri- Alawi Religion, 43–74 and on the development of the concept in the 

early writings of the Nusayris see idem, “L’ascension celeste du gnostique nusayrite 

et le voyage nocturne du prophete Muhammad”, in Mohammad, ad Ali Amir-Moezzi, 

ed., Le voyage initiatique en terre d’islam (Paris, 1996), 133–48.

کنند  یخــی و مذهبی را آغاز  کردند دوره ای تازه از ابعاد تار بــه بعد تــالش 
که در آن با پررنگ ســاختن تمایالت ناسیونالیســتی خود، راهی به دایره 

اسالمی شدن را بگشایند.

گزارشــی مختصر و مفید از تاریخچه  فیرو بخش نخســت مقاله خود را با 
که در طول زمان بر آن وارد شده  شکل گیری این فرقه و تعدیالت عقیدتی 
کید بر سه گانه مفهومی  آغاز کرده اســت. او با اشــاره به مفهوم باب و نیز تأ
معنــا - حجــاب و بیــت در ســاختار عقایــد غالیانه نصیــری - علویان به 
تاریخ تحول این مفاهیم و تأویالت متعدد ارائه شده از آن پرداخته است. 
که خــود را باب امام حســن عســکری)ع( می دانســت،  محمــد بــن ُنصیر 
عقایــد خود را به ابومحمد بن ُجنُدب ســپرد کــه اطالعات تاریخی درباره 
وی بســیار اندک اســت. پــس از وی ابومحمد جنان ُجنُبالنــی)م.287( 
کــه صوفــی ایرانــی از منطقــه جنبلــه در عــراق بود، بــه مقام بــاب نصیریه 
رســید و پــس از ســفر به مصر با حســین بن حمــدان خصیبیــی)م.346( 
آشــنا شــد و مفاهیم دعوت را به وی ســپرد. خصیبی پس از ترک مصر در 
گزید و سپس به حلب نقل مکان کرد و عقاید نصیریه را در  بغداد سکنی 
قالب یک طریقت صوفیانه در آن ناحیه بســط و گســترش داد. ابوســعید 
میمــون طبرانــی)م.426( که ده ســال پــس از مرگ خصیبی در فلســطین 
زاده شــد، در ســن 18 ســالگی به حلب رفــت و آموزه هــای خصیبی را فرا 
گرفــت. ســفرهای تبلیغــی او بــه الذقیه نقــش مهمی در گســترش دعوت 
داشت و نگاشته های کالمی - اخالقی او مبنای مهمی برای شکل گیری 

چهارچوبه عقاید نصیری - علویان قرار گرفت.

فیــرو در بخــش دیگــری از مطالعــه خویــش به تغییــر و تحــوالت در مبانی 
گرفته اســت.  که پس از خصیبی شــکل  نظری و کالمی نصیریه پرداخته 
او ضمن اشاره به سابقۀ پژوهشی نصیری پژوهان در باب همسان انگاری 
سه گانه معنا - حجاب - بیت با مسیحیت و اثبات، تاثیرپذیری نصیریه 
از کالم مســیحی،7 آورده اســت کــه این نگاه غالــب، و چندین قرنی پس 
از انتشــار متــون ســری و مکتوم مانده نصیریــه در دهه هــای اخیر تأویالت 
تازه ای به خود دیده است. دو تن از پژوهشگران جدی نصیریه به نام های 
َبرعاِشر و کوفسکی در رساله ای بازمانده از قرن دهم هجری به نام »مسائل 
گردش  ابــی عبــداهلل هارون صائغ« که حاوی پاســخ های خصیبی به شــا
هارون صائغ است، اندکی نگاه رایج به سه گانه اعتقادی نصیریه را تغییر 

کشور منعقد شد و به »قرارداد  که میان دو  یخ این منطقه را رقم زدند. طبق معاهده ای  جدید از تار
زی(،  کثر عــراق امرو ســایکس-پیکو« شــهرت یافت، انگلســتان بر قلمرو بین النهرینــی عثمانی )ا
فلســطین و کرانــه باختــری رود اردن تســلط یافت و فرانســه نیز مابقــی قلمرو مدیترانــه ای عثمانی را 
زی می شد را به دست  یه، لبنان، اســکندرون و دیگر بخش های جنوبی ترکیه امرو که شــامل ســور
گرفــت. در اوایــل دهــه 1920 میــالدی تســلط فرانســه و انگلســتان بــر ایــن مناطــق طبق ســازوکاری 
یه تا ســال 1943 ادامه یافت و نهایتًا  قیمومیتی اعمال می شــد. حضور و قیمومیت فرانســه بر ســور
یه،  یان در ســور ره حضور فرانســو ســپاهیان فرانســوی در ســال 1946 ایــن کشــور را تــرک کردنــد. دو
زمینه ساز تحوالت عمده ای از لحاظ شکل گیری هسته های مقاومت علیه استعمارگران خارجی 

یه پرداختند. کسب قدرت درون سور که پس از سال 1946 به رقابت بر سر  بود 
7. Henry Lammens, “Les Nosaris furent-ils chretiens? A propos d’un livre récent”, Re-

vue de l’Orient Chrétien 6 (1901), 33–50.



سال بیست و پنجم،مشارۀدوم، خـــــرداد و تیـــر741393 146

ــر ناگشته ها دیگ پاره های اسالم شنایس )3(

پات »واقع بینانه« بود.11 هویت فرامنطقه ای و چند قومیتی  کار قول کمال 
بــرای مشروعیت بخشــی و آزادترشــدن  امپراطــوری عثمانــی فضایــی را 
یخی شرایط نصیری - علویان به  یه فراهم آورده بود. بسط تار علویان سور
عصر قیمومیت فرانســویان می رســد؛ جایی که نصیریان از یک ســو مورد 
گرفتند و توانســتند در فضای عمومی جامعه به  حمایت فرانســویان قرار 
ابراز عقاید خود بدون درنظرگرفتن تقیه بپردازند، اما از سوی دیگر همین 
حضــور علنــی در جامعــه زمینه ســاز عضویــت و پذیــرش آنهــا در جریان 
پایی شــد. قیام صالح  عمومــی و ملــی اعراب ســوری علیه اســتعمار ارو
کــه بــا پشــتیبانی مردمــی دو شــهر حلــب و دمشــق  العلــی در ســال 1919 
یه  محقــق شــد، اولیــن حضــور علویان در ســپهر سیاســت و جامعه ســور
در عصــر مــدرن را رقــم زد. پــس از ایــن حرکــت جنبــش ناسیونالیســت و 
که  یه، پیوندی عمیق بــا جامعه علویــان یافت  ملی گــرای عربــی در ســور
زمینه ســاز قدرت گیری های بعدی آنها نیز شــد. فیرو در بخش عمده ای 
یخ و تعامالت سیاســی  از مقالــه خویــش به تشــریح و توضیح بســیار، تار
- فرهنگــی زعمــای علــوی، قدرت هــای محلــی ســنی یــا مســیحی و نیز 
حکومت فرانســویان پرداخته است. چنان که به نظر می رسد بررسی های 
یخی انجام شده دربارۀ علویان هنوز هم ابهامات بسیاری دارد و نقش  تار
کاماًل آشــکار نشــده  یه،  یخ معاصر ســور آنهــا در تعامــالت پشــت پرده تار
اســت. فیــرو در پایان مقالــه خویش ایده ای تــازه را از نقش علویان مطرح 
یه  کرده و پیوند مســیحیت و علویان را در احیاء ملی گرایی عربی در سور

بسیار مهم و تأثیرگذار نشان داده است.

11. Kemal Karpat, “The Ottoman Ethnic and Confessional Legacy in the Middle East”, 

in Milton J. Esman and Itamar Rabinovich, eds., Ethnicity, Pluralism, and the State in 

the Middle East (Ithaca, 1988), 36..

کــرد و در آن توضیحاتــی دربــارۀ اصالــت و  علویــه یــا نصیریــه؟« منتشــر 
کــرد.10 همزمانــی این رخداد  اهمیــت واژه علویــه نســبت بــه نصیریه ابراز 
یه بســیار جالب توجه اســت.  بــا آغــاز عصر قیمومیت فرانســویان بر ســور
پژوهشگران به فراخور نوع دغدغه و مبانی فکری خود این همزمانی را به 
کرده اند: 1. حمایت فرانسویان از این فرقه و نشر آزادانه  دو صورت تفسیر 
افکار و آراء.  2 از بین رفتن تســلط همه جانبه اســالم ســنتی و پدیدآمدن 
گرچه پذیرش نام علوی به جای نصیری در ابتدا  فضایی برای نشر آراء. ا
یه همراه نشــد، اما  کم شــرع و علمای ســنتی ســور چنــدان بــا اقبــال محا
برخی نگارندگان مذهبی سنی همچون محمد کردعلی در کتاب خطط 
الشــام خویــش، بخش ویژه ای را بــه مذاهب و فرق بالد شــام اختصاص 
داده و هر دو نام علوی و نصیری را برای یاِدکرد فرقه مورد بحث اســتفاده 
کردعلی را در جایگاه یک عالِم اصالح گر  کرده اســت. البته باید دغدغه 
یــای  اســالمی در هنگامــه معارضــه اســالم بــا دیگــر ادیــان در حاشــیه در
کرد. شــاید مهم ترین عامل پذیرش این نامه برای نصیریه،  مدیترانه درک 

گستره مسلمین بوده باشد. ی برای ورود ایشان به  آغوش باز و

کــه در آن بســتر شــکل  تــی  فیــرو پــس از تببیــن مبانــی اعتقــادی و تعدیال
اســت.  رفتــه  عثمانــی  عصــر  از  فرقــه  ایــن  یــخ  تار بیــان  ســراغ  گرفتــه، 
یشه کن کنندۀ ممالیک باعث پناه جستن  سیاست های سخت گیرانه و ر
آنها به ارتفاعات )جبل نصیریه( شــامات شــده بود. پررنگ شــدن عنصر 
تقیــه در ایــن عصر نیــز دلیل دیگری برای فشــارهای اجتماعــی موجود بر 
ایشــان اســت که با فتــوای ابن تیمیه نیز تکمیل شــده بود، امــا عثمانیان 
پس از تسلط و تثبیت قدرتشان در منطقه سیاستی را اتخاذ کردند که به 

یون فی دایرة الدعوة، ص 280-265. کامل این مقاالت در: االبراهیم، العلو  10. متن 

Meir Michael Bar-Asher, “The 
Iranian Component of Nusayri 
Religion”, Iran, V.41 (2003), 
pp.217-227

 4. عناصر ایرانی در عقاید
فرقه ُنَصیریه

پاره های اسالم شنایس

مقالــه حاضــر اثر مئیــر مایکل َبرعاِشــر یکی از پژوهشــگران و متخصصان 
مشــهور فرقــه نصیریــه اســت. او ســال ها مطالعاتــی دربــارۀ فرقــه نصیریه 
که حاصــل آن مقاالت مهم و مــورد ارجاع متعددی   در شــام انجــام داده 
کــه به نوعــی به فرهنــگ و آداب  ی در ایــن مقالــه بــه عناصــری  اســت. و
ایرانی مرتبط هســتند و در ســاختار فکری - آیینی فرقه نصیریه به چشم 
کــرده علتی را بــرای این همســانی ها بیابد.  می خورنــد پرداختــه و تــالش 
که ذات مشــوش و ملغمه وار عقاید ایــن فرقه،12 زمینه  گفتــه پیداســت  نا

12. See R.Dussaud, Histoire et religion des Nosairds (Paris, 1900), pp. 17-76; M. Moo-

sa, Extremist Shi'ites: The Ghulat Sects (New York, 1988), (pp. 382-97). C. Colpe," 

The Phenomenon of Syncretism and the Impact on Islam", In Syncretistic Religious 

Communities in the Middle East: Collected Papers of the Symposium, Berlin 1995, 

بهره گیری از فرهنگ و آیین مناطقه همجوارش را فراهم آورده اســت، اما 
برعاشــر در بستر این پژوهش به دنبال روشــن کردن برخی زوایای ناپیدای 
کید بر عوامــل و عناصر فرهنگــی ایرانی را  دیگــر از فرقــه نصیریه بــوده و تأ
دست مایۀ نزدیکی یا همسویی این فرقه از فرهنگ ایرانی نداشته  است. 

ی ملغمــه وار ایرانــی فرقه  کــه حــاو کتــاب مــورد اشــارۀ برعاشــر  نخســتین 
نصیری  اســت، »مجموع األعیاد« نوشته ســعید میمون بن قاسم طبرانی 
که یکی از چهره های برجسته نسل نخست فرقه  )م.1034/424( است 
کتاب چنان که از نامش پیداست، مجموعه ای  نصیریه بوده است. این 

ed. K. Kehl- Bodrogi, B. Kellner-Heinkelea nd A.Otter-Beaujean (Leiden, New York 

and Cologne,1997),pp. 35-48.
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کات  یشــه یابی نشانه شناســانه خود از اشــترا برعاشــر در ترســیم شــواهد ر
کتــاب مجموع  معنایــی فرهنــگ ایــران و عقایــد نصیریــه، بــه بخشــی از 
االعیــاد طبرانــی در بــاب جایــگاه عید نــوروز پرداختــه اســت. طبرانی در 
کتــاب عید نــوروز را بهترین عرصــه بــروز الوهیت پادشــاهان ایرانی  ایــن 
که خدای مجسم )علی )ع(( در قالب آنان متجلی شده است.  دانسته 
یکــی از مــوارد جالــب توجه در نــوع جهان بینــی و ترســیم چارچوب های 
یخــی، یکــی از چهره هــای  کــه در هــر دوره تار اعتقــادی نصیریــه ا ســت، 
مهــم را تجلــی حضور حضــرت علی)ع( مــی دانند. از ایــن منظر تضاد و 
مرزبنــدی میــان چهره های ایرانی و عربی که متأثر از عقاید شــعوبیان بود 
بــه آراء خصیبــی و طبرانــی منعکس شــده و موضوعی جــذاب برای یک 
پژوهــش مســتقل اســت. طبرانــی در توجیه ایــن ســاختار درهم آمیخته و 
که یکی از  گناهانی  کرده و  ملغمه وار، برتری قوم عرب بر ایرانیان را مطرح 
یگردانی توفیق و  پادشــاهان ایرانی )خسرو دوم( مرتکب شــده را علت رو
انتقال از ایرانیان به اعراب دانسته است. به نظر می رسد هدف نویسنده 
کــه افول ایرانیــان در عرصــه مادی و  از بیــان چنیــن چارچوبــی آن  اســت 
پاشــی ساســانیان را توجیه معنوی کند. تصویِر برآمده از خســرو دوم و  فرو
یخی مهم همچون مروج الذهب  تحریف دین و ... را می توان در متون تار
مســعودی یافت. همزمانی ظهور اسالم و پادشاهی خسروپرویز نیز عامل 

دیگری برای این جهت گیری خاص طبرانی بوده است. 

کــه نویســنده نصیــرِی متــن، تــالش عمیقــی بــرای  حقیقــت آن ا ســت 
کــه به  کشــیده  پیونــددادن الوهیــت علــوی و فرهنــگ ایرانــی بــه تصویــر 
ی  نوعی نشــان دهندۀ تعلق خاطر نویســنده به فرهنگ ایران است. اواًل و
کــردن ایرانیان از ســوی خــدا، تام و تمام نیســت،  کــه رها کیــد می کنــد  تا
کردن آنان و برگزیدن عرب ها به جای ایشــان،  برعکــس، خدا پــس از رها
در میــان آنهــا »نمایندگان حکمتش« را قرار داده اســت؛ یعنی تثلیثی به 
که در شــخصیت ســه پادشــاه شــروین، خروین و  شــکل متعالی تثلیث 
یخی  خســرو مجســم شــده اســت. از این بین تنها خسرو شــخصیتی تار
ا ست و آن دو تن دیگر محصول خیال پردازی های نگارنده نصیرِی متن 
کافی ا ســت نام ها بیانگر فرهنگ ایرانی مورد اشاره باشند،  بوده اند. تنها 
چنان که در ســنت اســماعیلی و دروزی نیز چنین اســت. این تثلیث در 
عصر اســالمی، ماهیتی دیگر می یابد و ســه گانه شروین، خروین و خسرو 
به ســه گانه محمد)ص(، علی)ع( و سلمان منتقل می شود. این بدعت 
ی تالش نویسنده برای همسوسازی جریان فرهنگ ایرانی  به روشنی حاو
یخ اســالم اســت. ثانیًا در نگاه نویسنده،  و شــخصیت های برجســته تار
امتیاز عمده ایرانیان که نویسنده آن را دلیل ترجیح توسط خدا می داند، 
کرده انــد؛ یعنی راز  کــه آنان بر خالف عرب هــا راز الهی را حفظ  آن  اســت 
کانون نــوروز قــرار دارد. این مفهوم  که در  تجلــی و اختفــای خدا در آتــش 
از طریــق تفســیری جالــب از آیات مربــوط به وحی خدا به موســی در بوته 
مشــتعل ارائــه شــده اســت. خصیبی نیــز در رســاله فقهــی اش ایرانیان را 

از اعیــاد فرقــه نصیری ا ســت که بر مبنای رســاله الراســت باشــیه نوشــته 
حســین بــن حمدان خصیبی نوشــته شــده اســت. اثر مهم دیگــر »کتاب 
تعلیــم دیانــۀ النصیریــه« اســت که اثــری متأخــر و احتمااًل مربــوط به قرن 
یه منتشر شده و رنه  ســیزدهم هجری/ نوزدهم میالدی اســت که در ســور

کرده است. دوسو آن را بررسی و تحلیل 

»یــوم  و  النــوروز«  »یــوم  را  نصیریــه  عقایــد  در  ایرانــی  عناصــر  یــت  محور
المهرجان« تشــکیل می دهند که دو جشــن مشهور فرهنگ ایران باستان 
که در این روز پروردگار حلول  و پس از اســالم اســت. اعتقاد بر این است 
یخی و اســطوره ای ظهور  گون تار گونا و در قالب هــای متعــدد و زمان های 
یافته است. افزون بر این انگارۀ آخرالزمانی و حلول شخصی او در قالب 
مهدی)عــج( در همیــن روزهــا رخ خواهــد داد. الوهیت خــود را در قالب 
تثلیــث متجلــی می کنــد. بنا بر آمــوزۀ تثلیثی نصیری که ســند آن به قرن 
دهــم مــی رســد، دو جوهر یا شــخص )اقنــوم( از جنبــه متعالــی الوهیت 
گاهی با خود  صــدور می یابند. این جنبه متعالی معنا نامیده می شــود و 
خدا یکی دانســته می شــود. جوهر دوم اسم یا حجاب است و جوهر سوم 
بــاب نــام دارد. تثلیث خــود را در هفت دور زمانی نشــان می دهد که دور 
یخ اســالم - نامیده شــده اســت.  پایانی »قبه المحمدیه« - همزمان با تار
تثلیث دور یا قبه آخر در ســه فرد خالصه شــده است: علی)ع( به عنوان 

معنا، محمد)ص( به عنوان اسم و سلمان فارسی به عنوان باب.
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گرایش  که قداســت خود را از دو منشــأ قدسی می گیرند.  تصویر شــده اند 
کنده از تنش بود. این تنش  بــه درهم آمیختن عرب گرایی و ایران گرایــی آ
کــه امیرمعزی بررســی کرده و نیز در منابــع نصیری که در اینجا  در متونــی 
ارائه شد، به فراوانی قابل مشاهده است. در کنار تالش برای آشتی دادن، 
گرایش عمده ایرانیان در برابر میراث عربی  - اســالمی  امیــر معزی به ســه 
کامــل میراث  کــه اغلــب با طــرد  اشــاره می کنــد: الــف( نگرشــی افراطــی 
عربی مشــخص می شــود. ب( نگرش بازگشــت به میراث ایرانی و تالش 
کامــل در هویت عربی - اســالمی.  بــرای پذیــرش بی قیدوشــرط و جذب 
ج( تــالش بــرای ایجــاد هماهنگی میــان میــراث ایرانی و تمــدن عربی  - 
که اینجا ارائه شــد طبیعتًا نگرش نخســت را  اســالمی. متون نصیری ای 

منعکس می کنند.

کــه  می رســد  نظــر  بــه  نپاییــد.  دیــری  ایران دوســتی  روحیــه  توســعه  امــا 
آنجــا در  کــه در  از خاســتگاهش در عــراق  فرقــه نصیــری  بــا مهاجــرت 
یه در روزگار خصیبی  معــرض تأثیــر ایرانی بود، به مرکــز جدیدش در ســور
و جانشــینانش، عناصــر ایرانــی مناســبت خــود را از دســت دادنــد، در 
کــه مؤلفه هــای دیگــر و بــه ویــژه مســیحی غالب شــدند. بــا وجود  حالــی 
کنارگذاشــتن مضامیــن ایرانــی، خاطــره آنهــا بــر حافظــه جمعــِی نصیری 
حــک شــد و در عرصه شــعائر در قالــب اعیاد نوروز و مهــرگان باقی ماند. 
اســتمرار ایــن اعیــاد در زمان هــای اخیر را هــم راهنمای عقایــد نصیری و 
کتاب ها در  ی ایــن  کورۀ الســلیمانیه َاذانــی تأییدمی کنند. هر دو هــم البا
گون نصیــری، این دو عید را هــم در بر دارند.  میــان روزهــای مقــدس گونا
کــه در قطعات منقول  افــزون بــر تنش کلی بیــن ایران گرایی و عرب گرایی 
کــه شــخصیت های  از مجمــوع االعیــاد منعکــس شــده، دشــوار نیســت 
که احتمااًل همچون مجرای نفوذ ایرانی بر نصیریه  یم  خاصی را به یاد آور
که به ویژه شایان ذکر است، استاِد خصیبی،  کردند. کسی  نوظهور عمل 
که ظاهرًا  ابوعبــداهلل  جّنان ُجنُبالنی)م900/287( از ناحیه فارس اســت 
در واردکــردن عناصــر ایرانــی بــه مذهــب نصیــری نقــش مهمــی داشــت. 
نیــز برخــی از عالمــان برجســته ای که در مجمــوع االعیاد به عنــوان ناقالن 
ینی، ابومحمد عبداهلل   احادیث ظاهر می شوند؛ مثاًل حسین بن احمد قزو
بن ایــوب قّمــی، ابوحســین علــی بن احمد خراســانی و فّیــاض بن محمد 
یشــه ایرانی انــد. این عالمــان نیز احتمــااًل به  کــه دارای ر بن عمــر طوســی 

کرده اند. کمک  واردکردن عناصر ایرانی در مذهب جدید 

آتش پرستانی می داند که منتظر ظهور خدا از آن بوده اند. طبرانی ایرانیان 
کــرده و هرچند  را بــه واســطه درک ویژگی هــای ذاتــی آتــش و نور ســتایش 
کلمه نور  یشه شناسی درست واژه نوروز را می دانسته، آن را ترکیبی از دو  ر
کانون توجه طبرانی  و زی )لباس( انگاشــته است. بدین ترتیب نوروز در 
بــرای ترکیــب مؤلفات ایرانی و اســالمی قرار می گیرد. ثالثــًا نقش دو تن از 
ایرانی در انگاره تثلیثی هر دو دین مسیحی و اسالم، یکی دیگر از شواهد 
تمایل شدید طبرانی به حمایت از عنصر ایرانی  است. در قبه العیسویه، 
باب در روزبه پســر مرزبان مجســم شــد و در مهم ترین و کامل ترین تثلیث 
کــه ظاهــرًا  اســالمی، بــاب در شــخصیت ســلمان فارســی مجســم شــده 

پیشگویی روزبه پسر مرزبان تلقی می گردد. 

کــه چگونــه عناصــر ایرانی در  حال ســؤاالت اساســی برعاشــر این  اســت 
کردند؟ معنای مناســب ایــن عناصر در قالب  مذهــب نصیــری راه پیدا 
التقاطی نصیری چیســت؟ چرا این مرحله نوشــعوبی ایرانی تأثیر اندکی 

بر مذهب نصیری داشته است؟ 

شــناخت بهتــر مرحلــه شــکل گیری مذهب نصیــری و گســترش اولیه آن 
که  گر ما ایــن فــرض را بپذیریم  کــرد. ا کمک خواهد  بــه حــّل این مســائل 
گروه هــای افراطــی شــیعی در عــراق در قرن ســوم ظهور  نصیریــه در میــان 
کــرد، تبییــن وجــود مؤلفــه ای ایرانــی در ایــن مذهب نیز به نســبت آســان 
می شــود. بــر اســاس نوشــته های ملــل و نحل نویســان اســالمی، می تــوان 
تصویــری را از آشــوب سیاســی  - دینــی در عراق در پایان قرن ســوم رســم 
کــرد. ایــن دوره، دورۀ غیبــت صغــرای آخرین امــام اقلیــِت دوازده امامی 
و از ســرگیری جنبــِش در ســتِر اســماعیلی در عــراق و دیگــر ایالت هــای 
که بعدها ُغالت  گروه های افراطی شــیعی  امپراطوری اســالمی بود. دیگر 
گــروه نصیرِی  گرفتنــد، در آن زمــان فعال بودنــد. در میان آنهــا ظاهرًا  نــام 
نخســتین در پیرامــون شــخصیت محمــد بن  نصیــر، نام دهنــدۀ مذهب 
نصیــری، متمرکز شــدند. هواخواهــان و مبلغان ایرانــی در این جنبش ها 
گذشــته ایرانی  ی پنهان و حتی آشــکاِر احیای شــکوه  فّعــال بودند و آرزو
یــا دســت کم تلفیقی بیــن عرب گرایی )یا شــیعه گرایی( و فرهنــگ ایرانی 
یه،  را می پروراندنــد. از میــان ایــن ایران دوســتان می توان مغیرّیــه، منصور
خّطابیــه و دیگــر زیرفرقه های شــیعی را نــام برد. جنبــش نومزدکی خّرمیه 
ی احیای گذشــتۀ ازدســت رفته ایران را  نیــز در ایــن دوره فعــال بــود و آرزو
از طریــق تجدیــد حیــات دیــن مزدک داشــت. تحقیق اخیــر محمدعلی 
امیرمعــّزی بــا عنــوان »شــهربانو، ملکــه ســرزمین ایــران و مــادر امــام: بیــن 
ایران پیش از اســالم و امامت شــیعه« به باالبردن درک بهتری از مواجهه 
کمک  پیچیده میان عرب گرایی و ایران گرایی در قرن های اولیه اسالمی 
کم در  شایانی می کند. امیرمعزی بر افسانه نامزدی دختر یزدگرد سوم )حا
632-651(، آخرین پادشاه ساسانی با امام حسین متمرکز می شود. این 
ازدواج افسانه ای در برخی از روایات شیعی سرآغاز مواجهه مقدس میان 
عرب گرایی و ایران گرایی تلقی شــده و امامان سلسله حسینی به گونه ای 
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یه بودند  پرداختــه اســت. علویــان اقلیتــی 12 درصــدی از جمعیت ســور
کوه هــای علویــان )جبــل ُنصیریــه( و مابقــی در  کــه دو ثلــث از ایشــان در 
نفــرت و  مــورد  حمــاة، حمــص و دمشــق ســکونت داشــتند و همیشــه 
که پیش تر نیز اشاره  یه قرار داشــتند. چنان  دشــمنی مسلمین سنی ســور
شــد، فتــوای ابن تیمیــه مهم ترین تالش اهل ســنت برای حــذف جامعه 
یسر یکی از مهم ترین  یه بود که به نتیجه روشــنی نرســید. ژ علویان از ســور
یــخ حیاتشــان را فقدان  یخــی جامعــه علویــان در طــول تار مشــکالت تار
اتحاد ساختاری، عصبیت عقیدتی و خاستگاه روشن و مشروع دانسته 
که پاســخگوی انتقادات  اســت. فقدان نهاد مذهبی منســجم و مشــروع 
یخــی  و مدافــع حریــم اعتقــادی ایشــان باشــد نیــز از دیگــر مشــکالت تار
آنــان بوده اســت. بخــش دوم مقاله بــه نقش فرانســویان و دوره قیمومیت  
کــه در آن انــزوای طوالنی مدت  یه در دهــه 1920 باز می گــردد  آنهــا بــر ســور
آنها به قدرت گیری و بســط قدرتشــان منجر شــد. فرانســویان عالقه ای به 

یه، لبنان و فلسطین  یخ سور یســر از دیگر پژوهشــگران مشهور در تار ایال ژ
است. مقاالت متعدد و مسئولیت های مهم و تاثیرگذار در ساختارهای 
بــه چهــره ای ســابقه دار و پرنفــوذ در  تحلیلــی روابــط بیــن الملــل، او را 
کــرده اســت. مطالــب و  مطالعــات خاورمیانــه و حــوزه مدیترانــه تبدیــل 
یه در یک دهه  ی در جریــان تحوالت لبنان و ســور تحلیل هــای متعــدد و
گران غربی اســت. از همین  اخیر، منبع فکری بســیار مهمی برای تحلیل 
گرایش های خاص و نــه چندان  رو توجــه بــه مطالــب او بــا درنظرداشــتن 
مورد تأیید ما خالی از فایده نخواهد بود. او در مقاله حاضر که به صورت 
محدود و غیررسمی در مجموعه ای از پژوهش ها حول »وضعیت اقلیت 
کیــد بر نقاط  یخی و تأ هــا در جهان« منتشــر شــده، بــه تحلیل جریــان تار
یه پرداخته اســت. ما در  یخ فرقه علویان ســور حســاس و تعیین کننده تار
کالمی علوی  کردیم به مبانی عقیدتــی -  گذشــته تــالش  معرفی مقاالت 
یــم، حــال آنکه این مقاله به ابعاد سیاســی و  یه بپرداز - نصیریــان در ســور

یه خواهد پرداخت. یخی آنان در دو قرن اخیر سور تار

مقالــه از ابتــدا بــا بیانیــه شــش تن از ســران علوی خطــاب به لئــون بلوم، 
یــخ 15 ژوئــن 1936 آغاز می شــود که  وزیــر اعظــم حکومــت فرانســه در تار
در آن علویــان جدایــی و تمایــز خود را نســبت به مســلمانان اهل ســنت 
کردند. آنها در ایــن اعالمیه علت این امــر را تکفیر علویان  ســوری اعــالم 
توسط مســلمین دانسته بودند.13 درمیان امضاء کنندگان این بیانیه، نام 
علی ســلیمان دیده می شــد که چهار دهه بعد و در 16 نوامبر 1970، پســر 
یه 1971  یه بــه دســت گرفــت و از 22 فور او حافــظ اســد قــدرت را در ســور
یســر با ترسیم این مقدمه، به دنبال جواب  یه شد. ژ رئیس جمهوری ســور
کــه چــه عواملــی باعث شــد که علویــان از یــک فرقه  ایــن پرســش اســت 
یه شــوند و  کــم بر ســور کم اهمیــت تبدیــل بــه قــدرت حا جدایی طلــب و 

مهم تر از آن، بیش از چهل سال این قدرت را حفظ نمایند؟ 

یخ پرفرازونشیب علویان  یســر برای پاســخ به این پرســش، در ابتدا به تار ژ

13. Matti Moosa, Extremist Shi‘ites: The Ghulat Sects (Syracuse, N.Y.: Syracuse Uni-

versity Press, 1987), pp. 287–288.

Eyal Zisser, “The Alawis, Lords 
of Syria: From Ethnic Minor-
ity to Rulling Sect” , in Minorities 
and the State in the Arab World, 
Ofra Bengio and Gabriel Ben-
Dor(eds.), Lynne Reinner pub-
lishers, 1999, pp.91-103

 5. علویان :
  از اقلیتی دینی

 تا فرقۀ حاکم بر سوریه

پاره های اسالم شنایس
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که از این واقعه به بعد بســیار دامنه دار شــده بود، هراس علویان را نسبت 
بــه وجود دو دشــمن جانبی در شــمال)ترکیه( و جنوب)مســلمین ســنی 
ســوری( برانگیخته بود. 5. عامل مهم دیگر در تمایل علویان به یگانگی 
پایی  و اتحاد با مســلمین ســوری، فقدان روابط تأثیرگذار با کشورهای ارو
یان،  یه و یــا دروز حاشــیه مدیترانه بود. علویان بر خالف مســیحیان ســور
پاییان نداشــتند. تمایــل و عالقه فرانســویان به  هیــچ رابطــه مهمی بــا ارو
یه بــود که  ایشــان نیــز برآمــده از منافــع سیاســی کوتاه مــدت آنــان در ســور

بالفاصله پس از جنگ جهانی دوم از میان رفت. 

مشکالت متعددی که تنها به گوشه ای از آنها اشاره شد، نوعی از گرایش 
یه  کثریــت اهل ســنت ســور رســمی و غیررســمی را در علویــان بــه ســوی ا
گزینۀ ســوری«15 برای  یســر از آن با عنوان »  که ایال ژ پدید آورد. موضوعی 
علویان یاد کرده اســت. علویان می توانســتند از طریق پیوند با مســلمین 
یه به غنای فرهنگی، ثروت مادی، پذیرش اجتماعی،  سنی مذهب سور
آزادی سیاســی و ... دســت یابنــد. بــرای مثال بســیاری از جوانان علوی 
ی پیشــرفت و تحصیــالت عالیــه را در ســر می پروراندنــد، مجبور  کــه آرزو
به حضور در مدارس ســنیان می شــدند و همین باعث پیوند دوباره نسل 
که پس از بحران جنگ جهانی دوم  جوان ســوری شده بود. نســل جوانی 
در خاورمیانــه، بــه جای توجه به مرزبندی هــای عقیدتی و دینی، دعوای 
گرایی و ناســیونالیزم را در ســر می پروراند. حافظ اسد یکی از همین  ملی 
کــه در این بســتر رشــد کرد و به قــدرت رســید. او در چهارده  جوانــان بــود 
گفــت و در الذقیه به تحصیل مشــغول  ســالگی قریــه پــدری خود را تــرک 
یه  شــد. او از این طریق وارد جریانات اعتراضی ضد فرانســوی مردم ســور

یه درآمد.   شد و در سن شانزده سالگی به عضویت حزب بعث سور

یســر در بخــش بعــدی مقاله خویش بــه زمینه های قدرت گیــری علویان  ژ
ی دو عامــل مهــم  یه پرداختــه اســت. در نــگاه و در جامعــه نوپــای ســور
کثریــت جامعه  در پیونــد خــوردن اقلیــت منفــور و دورافتــاده علویــان با ا
یه. 2. احزاب  یه بســیار مهم بوده اســت: 1. ساختار ارتش نوین ســور ســور
 )PPS( یه که شامل حزب بعث و حزب ملی مردم سور ملی گرای افراطی 
می شــدند. علویــان بــه ارتــش و تــالش بــرای تقویــت آن، بــه عنــوان زبان 
که  مشــترکی بیــن خــود و اهل ســنت می نگریســتند. حقیقت آن ا ســت 
یه، از مرزبندی های  منازعــات و صف بندی هــای ایــن دوره جامعه ســور
یــک و عقیدتــی بــه مرزبندی هــای اقتصــادی و طبقاتــی تبدیــل  ایدئولوژ
یه بــا داعیــه ملی گرایی و ناســیونالیزم،  شــده بود. جامعه فرودســت ســور
کــه ارتباط وثیقی با اشــرافیت مذهبی  ضــد جماعت زمیــن دار و فئودال 
داشــت، برخاســته بود. علویان بــه عنوان یک اقلیت مهــم، نقش مهمی 
که بعدها در قالب ارتش  در شکل گیری این جنبش ها داشتند؛ جریانی 
یه را به دست  ملی گرای سوری رخ نمود و کنترل سیاست و قدرت در سور
گرفت. نقش سیاســی علویان در دهه 1950 بســیار جدی، اما ناپیدا بود. 

15. Syrian Option.

یه نداشتند و سیاست تقویت  تجمیع قدرت در جامعه اهل ســنت ســور
گرفتنــد.  بــه همیــن منظــور در ســال 1920، بخشــی از  اقلیت هــا را پیــش 
یه به عنــوان  »حکومــت خودمختار علویان« شــناخته شــد و  قلمــرو ســور
مدیریــت آن بــه عهــده ســران قبایل علــوی نهاده شــد. ایــن حکومت در 
که تا ســال 1936 و جنگ  ســال 1930 بــه »دولــت الذقیــه« تغییر نــام داد 
جهانی دوم ادامه داشــت. تالش فرانســویان برای تقویت علویان، تنها به 
مشروعیت بخشــی قلمرو آنان محدود نشــد، بلکه تنظیم نظام قضایی و 
اداری مســتقل بــرای علویــان نیز تــالش دیگری برای نیل به اهداف شــان 
یه به سیاســت های فرانسویان نسبت به علویان  کنش مردم ســور بود.14 وا
چندان مثبت نبود. شــیخ صالح العلی در ســال 1918 شورشــی را علیه 
میهن پرســتانه  و  ناسیونالیســتی  آرمان هــای  از  و  داد  شــکل  فرانســویان 
کاماًل مبهم و دوســویه  عربــی در آن بهــره برد. نقــش علویان در ایــن میان 
بود. آنها از یک ســو از جوشــش خشــم مردمان عرب علیه خود به عنوان 
نماینــدگان دست نشــانده و برآورده فرانســویان می هراســیدند و از ســوی 
پایی برایشــان فراهم  دیگر نســبت به اختیارات و فضای آزادی که قیم ارو
کرده بود بســیار خرســند بودند. این دوگانگی منجر به بروز اختالف میان 
ســران علوی شــده بود. پس از پایان جنگ جهانی دوم و در ســال 1936 
یه به پایان رســید، علویــان تالش  کــه عصــر قیمومیــت فرانســویان بر ســور
یه اهل ســنت  یــادی بــرای ایجــاد اتحــاد و یگانگی با قلمرو ســور بســیار ز
گرچــه در نــگاه اول بــا چنیــن تالشــی، زمینه برای تســلط  نشــان دادنــد. ا
مجــدد اهل ســنت بــر خود همــوار می داشــتند، امــا در بطن ماجــرا چهار 
کاری وجود داشــت: 1. قلمرو علویان  دلیــل عمــده برای اقدام به چنیــن 
کمبود منابع اقتصادی مستقل داشت. اصلی ترین ممر تجاری و  بســیار 
یای مدیترانه  پایی حاشــیه در کشــورهای ارو اقتصادی آنان در تجارت با 
خالصــه شــده بــود که نمی توانســت بدون ایجاد پیوســتگی و دوســتی با 
یه محقــق گردد. 2. به دلیــل خاصیت سیاســی و اقتصادی  دولــت ســور
پایــی عالقه ای به اعمال نفــوذ، دخالت و حتی  منطقــه، هیــچ قدرت ارو
کاماًل در مضیقه  کمک به منطقه علویان نداشــت و آنان از این بابت نیز 
پاییــان از زمان مورد بحث به بعــد تحوالت جنوب  گرفتــه بودند. ارو قــرار 
یه در مــرز بــا لبنــان و فلســطین عالقه منــد شــده بودنــد و بــه قلمــرو  ســور
کامل و  علویــان توجهــی نداشــتند. 3. علویان در قلمــرو خود نیز به طــور 
یان در جبل الــدروز، علویان تنها  کثریــت نبودند. غیــر از دروز مطلــق در ا
کثریت قطعــی و متحدی را  بر چندین شــهر ســاحلی تســلط داشــتند و ا
یه  تشــکیل نمی دادند. 4. در ســال 1939 ترکان شــمالی، ایالت اسکندر
کردند و این امر عامل فرار هزاران تن  در طی معاهده ای با فرانسه تصرف 
از علویــان بــه نقاط جنوبی شــد. دشــمنی علویان ســوری و دولت ترکیه 

14. Itamar Rabinovich, “The Compact Minorities and the Syrian State, 1918–45,” Jour-

nal of Contemporary History 14, no. 4 (October 1979), pp. 693–712; Philip Khoury, 

Syria and the French Mandate: The Politics of Arab Nationalism (Princeton, N.J.: 

Princeton University Press, 1987), pp. 59–61.
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در مجامــع جهانــی و بین المللی داشــتند. بین ســال های 1966 تا 1970 
کم بود. از یک ســو علویان  یه حا فضای عجیبی در تعامالت قدرت ســور
یاســت دولت نشــان نمی دادند و از  محافظه کارانــه عالقــه ای به کســب ر
یه با یکدیگر  کم بر ســور ســوی دیگــر دو جریان عمــده در ارتش علــوی حا
که در  رقابــت می کردنــد. رقابت دو جریــان صالح الجدید و حافظ اســد 
نزدیک ترین رده ها به رأس قدرت یکی نورالدین عطاس )یکی از افســران 
ســنی مذهب ارتــش و رئیــس جمهــور وقــت( قــرار داشــتند، در نهایــت 
ی  کودتا و پیــروزی حافظ اســد در 16 نوامبــر 1970 و انتخاب و منجــر بــه 
یه در 22 نوامبر 1971 شــد. صــالح الجدید به  یاســت جمهوری ســور بــه ر

که تا زمان مرگش در سال 1993 نیز ادامه یافت.  زندان افتاد 

کثریــت ســنی جامعــه از  بــر ا کنتــرل  سیاســت حافــظ اســد در اعمــال 
چنــد طریــق عمــده محقق گشــت: 1. انتصابــات گســترده خانوادگی در 
یه. 2. ایجــاد پیوندهای  موقعیت هــای مهم و اســتراتژیک قدرت در ســور
خاندانی و خویشــاوندی با سران قبایل و تقسیم مناصب رده دوم و سوم 
گروه هــا. 3. فراهــم آوردن شــرایط مناســب اقتصادی -  دولــت بیــن ایــن 
سیاســت درهــای باز اقتصــادی - برای جلــب نظر طبقه تاجر و پیشــه ور 

یه.  شهری سّنی در سور

یخی چندین قرنی خود، به یک حزب یا قالب  علویان همچون سابقه تار
سیاسی محدود نشدند. آنها به صورت اقلیت هایی تأثیرگذار در احزاب 
گرچه  و جریانــات عمومــًا رادیــکال و ملی گرای ســوری تقســیم شــدند و ا
که به  یه نقشی نداشتند، اما جمع ناپیدایی بودند  ظاهرًا در پارلمان سور

گام می نهادند. صورت انفرادی در یک مسیر 

کودتا  کودتــای نظامی ارتش به وقوع پیوســت. در این  در 8 مــارس 1963 
که همگی از اقلیت های جامعه ســوری بودند  که پنج تن از ســران ارتش 
)صــالح جدیــد، محمــد عمــران و حافــظ اســد از علویــان و عبدالکریــم 
کلی  یه به  جندی و احمد الِمر از اســماعیلیان(، ســاختار سیاســی ســور
که بدون  کودتا به  خوبی می دانســتند  متحول شــد. افســران علوی طراح 
حمایت چهره های تأثیرگذار و مهم جامعه سوری نمی توانند تسلط خود 
ی با افرادی همچون میشــل افلق، صالح  را بر کشــور حفظ کنند. از آن رو
البیطار و امین الحافظ همکاری کردند. اواًل آنها به دلیل عواملی همچون 
کمبــود اعتمــاد به نفــس و تــرس از اقلیت بودن،  کارآموزدگــی،  جوانــی، نا
یه نیفتادنــد. ثانیًا هراس  بــه فکــر تمامیت خواهی کســب قدرت در ســور
کم بسیار جدی بود.  کثریت ســنی بر اقلیت علوی حا ایشــان از شــورش ا
یه  ثالثًا از ُبعد سیاســت خارجی، افســران نظامی که سکاندار دولت سور
کســب وجاهت  کثری مردم برای  شــده بودنــد، احتیاج به حمایــت حدا

Shahab Ahmed, “Mapping the 
world of a Scholar in Sixth/
twelfth century Bukhara: Re-
gional tradition in Medieval Is-
lamic Scholarship as Reflected 
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  6. نقشه ای از دنیای
  یک عالِم اهل بخارا

 در قرن ششم/دوازدهم

پاره های اسالم شنایس

کــه از نامش پیداســت به دنبال ترســیم نقشــه ای از  مقالــه حاضــر چنــان 
جغرافیــای فکــری یکــی از علمای برجســته بخارا در قرن ششــم هجری، 
یابی  عمادالدیــن ابوالمحامــد محمــود بــن احمــد بــن ابــی الحســین فار
ا ســت. شــهاب احمــد اســتاد دانشــگاه آمریکایی قاهــره این هــدف را از 
یابی به نــام »کتاب  کتــاب مهــم فار طریــق تحلیــل و نقــد منبع شناســانه 
یابی  الخالصۀ الحقائق و نصاب غائصۀ الدقائق« انجام داده است. فار
عالمی حنفی در بخارا بود و تحلیل منبع شناســانه اثر او کمک بســیاری 
بــه ترســیم نقشــه فکــری و ســنت مدرســی ماوراالنهــر در آن دوره خواهــد 
کرد. شــهاب احمد پس از آوردن این نکات در مقدمه اثر خویش مدعی 
یخ و زادگاه های جغرافیایی می توان به  که با تشخیص اسامی، توار شده 
مسافرت های علما، تمایالت مکتبی و کالمی و موضوعات مهم دیگری 

گرچــه چنیــن مطالعاتی پیش تــر الگوهای درخشــانی در  دســت یافــت. ا
زبان های شــرقی )فارســی یا عربی( داشــته اند، اما به نظر می رســد احمد 
کرده  شــهاب الگوی مناسبی برای معرفی این ســبک مطالعاتی را اتخاذ 
کنفرانس ساالنه بنیاد  اســت. او پیش نویس این مقاله را در ســی ودومین 
کــرده و خــود  گو ارائــه  مطالعــات خاورمیانــه در دســامبر 1998 در شــیکا
کــوک، حسین مدرســی طباطبایــی و  را مدیــون راهنمایی هــای مایــکل 

الیزابت سرتین دانسته است. 

احمد شــهاب در دیباچۀ مقاله خویش ضمن اشــاره به ارزشمندی های 
که در ســال 597 نگاشــته شده، تصریح  یابی  کتاب خالصة الحقائق فار
ی پرداختــن به مفاهیم و مندرجــات اخالقی - حکمی  کــه قصد و کــرده 
کــه  کتــاب نیســت، بلکــه ضمیمــه بی همتــای خالصــة الحقائــق  متــن 
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که مشــخص نیســت  طریــق فهرســت اجازات محقق نخواهد شــد؛ چرا 
کمال نــزد صادرکنندۀ  فــرد صاحــب اجــازه آمــوزش کتابی را بــه اتمــام و ا
کتابنامه و فهرســت  کــه  گذرانــده اســت یــا خیر. این در حالی ا ســت  آن 
مآخــذ و منابع یک اثر به خوبی نشــانگر اســتفاده و بهره منــدی نگارنده از 
که در پایــان از آنها نــام برده اســت. در این  کتاب هایــی ا ســت  فهرســت 
کتاب مــورد نظر احمد شــهاب در این  که در بــاب فرد و  بیــن بایــد گفت 
مقالــه، پایبنــدی ویژه ای در رعایت صداقــت و اصالت در بیان مطالب 
که نام  ی به راستی از تمام منابعی  که و دیده می شود. حقیقت آن  است 
گر در پی مفصل کردن فهرست منابع  که ا کرده اســت؛ چرا  برده اســتفاده 
و مآخــذ اثــر خــود بود - امــری که امروزه به روشــنی و وفــور در پژوهش های 
دانشگاهی و علمی مشاهده می شود - حتمًا از نام کتب مشهوری چون 
یغ نمی کرد. این در حالی  اســت  تفاســیر قرآن حنفی و یا صحاح ســته در
کتب اســتفاده شده، اما  که در میان ســطور اثرش آشــکارا از مطالب این 
که به نظر  کرده است. آن گونه  احتمااًل آنها را غیرمستقیم و با واسطه نقل 
یابی در  ک دستی فار می رســد دلیلی برای ایراد شــک و بی اعتمادی به پا

کتاب نامه پایانی اثرش وجود ندارد.  نگارش 

احمــد شــهاب در بخــش دیگــری از مقالــه خویــش بــه ایــن ســؤال مهــم 
یابی،  کــه چــرا برخی علمــای جهان اســالم همچــون فار پرداختــه اســت 
بــه تحریــر و ارائــه کتاب نامــه و فهرســت منابــع و مآخــذ اثر خویــش توجه 
داشــته اند و دیگــران نــه؟ اساســًا چه انگیــزه ای  منجر به نــگارش یا عدم 
کتــب علمــی شــده اســت؟ در دیگر  نــگارش ایــن بخــش مهــم در آثــار و 
گــر تمــام کتــاب در ســنت کتابــت علمی اســالمی به چنین روشــی  ســو ا
نگاشــته می شــدند، چقــدر می توانســت فقــر اطالعاتــی مــا را نســبت بــه 
کند؟ در پاســخ به این ســؤال، ســنت  یخ جبران  دوره هایــی خاص از تار
کــه از زمــان جمع آوری و بازنویســی مجامــع حدیثی رواج  مشــایخ نگاری 
یابی نیــز دو اثر کتابنامه ای »الکشــف  داشــته بــه کار می آیــد. پیــش از فار
و البیــان« ثعالبــی و »مناقــب آل ابــی طالــب« ابن شهرآشــوب به صورت 
کامــل منابــع و مآخــذ خود را بر مبنای شــیوه اســناد در احادیث اســالمی 
یابــی هیــچ اســنادی ارائه نشــده و از شــیوه  کرده انــد، امــا در اثــر فار بیــان 
کــه  ی نشــده اســت. جالــب اینجاســت  مشــایخ نگاری پیشــینان پیــرو
یــخ االســالم« ذهبــی، »وافــی بالوفیات«  نگارنــدگان آثــاری همچــون »تار
یابی نگاشــته شــده و  که پس از فار صفدی و »ســیرة المســتقیم« بیاضی 
یده اند  بــه ارائــه و نگارش فهرســت منابع و مآخــذ در پایان اثر اهتمــام ورز
نیز همچون »خالصه الحقائق« به شــیوه مشایخ نگاری و اسناد احادیث 
کس نمی تواند ادعایی نســبت  گرچه هیچ  توجه و عنایتی نداشــته اند. ا
بــه تأثیرگــذاری کتاب خالصــة الحقائق در روند ارجاع دهــی و درج منابع 
کتاب نگاری اســالمی داشــته باشــد، امــا می توان  کل ســنت  و مآخذ در 
از این رهگذر به تغییری مهم و پیشــرفتی شــگرف در این ســنت دســت 
گرد بــه اســتاد و تبدیــل به ســاختار  یافــت: تحــول ســاختاری ارجــاع شــا

که در نگارش اثرش  کتابی را  یابی در آن هشت عنوان منبع، رساله یا  فار
از آنها بهره جســته را معرفی کرده اســت، مورد توجه احمد شهاب در این 
ی به ســراغ ارائه  گرفته اســت. با درنظرداشــتن این توضیح، و مقالــه قــرار 
یخچــه ای از ســازوکار ثبت سلســله انتقــال علم در جهان اســالم ارائه  تار
ی دو ابــزار بســیار مهم و یکتا در ســنت آموزشــی  کــرده اســت. در نــگاه و
بســیار  پژوهش هایــی  چنیــن  در  می توانــد  کــه  داشــت  وجــود  اســالمی 
کــه بر اهل  یگــر محققــان باشــد: فهرســت اجــازات و مشــیخه. چنــان  یار
نظر آشــکار اســت منظــور از فهرســت اجازات، فهرســت علمایی ا ســت 
کتاب یــا مجموعۀ حدیثــی خاصی از  کــه فــرد صاحب اجــازه برای نقــل 
گرفته اســت. همچنین مشــیخه ناموارۀ استادانی  ایشــان مورد تأیید قرار 
کرده است، اما احمد  کسب علم  که فرد صاحب مشیخه نزد آنها  است 
کنار ارزشمندی های این نوع آموزش نگاری در سنت اسالمی  شهاب در 
گرچه در فهرست  به محدودیت های آن نیز اشاره کرده است: برای مثال ا
اجازات نام افراد تأییدکنندۀ صاحب اجازه به خوبی آشکار می گردد، اما 
مشخص نیست که آیا فرد صاحب اجازه، متن مورد اجازه را به طور کامل 
نزد صادرکننده اجازه، آموزش دیده یا تنها بر مبنای آشنایی و اطمینانی 
که صادرکننده نســبت به صاحب اجازه داشــته اســت، این امتیاز را به 
کرده اســت؟ این ســوال آن گاه بســیار پر اهمیت خواهد شــد  ی محول  و
که همچون این مقاله، به دنبال تبیین ساختارهای آموزشی در یک دوره 
کنیم.  کندگی علمی دانشــمندان را تحقیق  یخــی خاص باشــیم و پرا تار
گــر بــه دنبــال درک و شــناخت برنامه درســی طــالب علم  از ســوی دیگــر ا
در حــوزه ای خــاص از جغرافیــای علمی جهان اســالم باشــیم نیــز تنها از 
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او در هیچ یک از طبقات فقها و علمای غیر حنفی درج نشده است و در 
تراجم موجود هیچ اطالعی از وجود »رحلة فی طلب العلم« در حیات وی 
یابی را به دو ویژگی  سخنی به میان نیامده است. تراجم نگاران حنفی فار
ئمــه محمــود بن  مهــم وی شناســانده اند: اواًل تعلیــم و تربیــت شــمس األ
عبدالستار کردنی )م.642(. ثانیًا نگارش و تحریر کتاب خالصه الحقائق 
کــه تمــام تراجم نگاران آن را محصــول و چکیده بیش از هفتاد کتاب و اثر 
کنون  مهم در ســال 597 دانســته اند. آشکار است که بیشتر آن کتاب ها ا
یابی بــرای ما باقی مانده اســت. کتاب  از میــان رفته انــد و تنهــا کتاب فار
کــه در قالب  یابــی حاصــل مطالعــۀ 78 کتاب و رســاله علمی ا ســت  فار
پنجاه فصل و بیست هزار بخش تدوین شده و در هر یک از این بخش ها 
به موضوعات اخالقی، حکمی، عرفانی و آموزشــی پرداخته شــده است. 
یابــی بر تمام  از آغــاز کتاب روشــن اســت که دلبســتگی های عقیدتی فار
موضوعات دیگر اولویت داشته است. هر فصل به دو بخش تقسیم شده 
کــه هریک از این بخش ها بر مبنای ســاختاری ســه وجهــی نظم یافته اند: 
معنــا و شــرح عنوان بخــش، احادیث پیامبــر)ص( و صحابــه در باب آن 
که حول آن موضوع مطرح شــده  موضوع )اخبار و آثار( و مواعظ و حکمی 
یابــی در نــگارش ایــن اثــر، تأمین  اســت. در حقیقــت یکــی از اهــداف فار

مطالب مورد نیاز خطبا و وعاظ برای نصیحت مردم بوده است. 

ارجــاع عاِلــم بــه کتاب. به دیگر ســخن نفــس ارجاع به نام یــک عالم که 
می توانــد در طــول عمــر خویش دچــار تحول فکری و نظری شــده باشــد، 
گرچه امری مثبت و مورد ستایش، اما ابهام زاست. در حقیقت محققان  ا
یخ حیــات و وفات افراد به کمک شــان  کــه تار و پژوهشــگران در مــواردی 
کدام مرحله از  گرد در  که شــا نمی آید، به ســختی می توانند حدس بزنند 
ی تأثیر پذیرفته اســت. این دربارۀ اشــخاصی که دچار  زندگی اســتاد از و
کالنی از لحاظ فکر و نظر شده اند، بسیار تعیین کننده  تغییرات عمده و 
اســت، اما در ســوی دیگر ساختار ارجاع عاِلمی به کتابی خاص از عاِلم 
گر تمام این فرضیات  دیگر به خوبی زدایندۀ چنین ابهاماتی خواهد بود. ا
یخ اســالم تغییری بس  را بپذیریم، این تحول ســنت کتابت علمی در تار
گامی مهم در تثبیت ســنت ارجاع و  عمیق و مهم اســت و می توان آن را 
یخ اسالم دانست که شایسته تحقیق  یخی در تار نقل مکتوب روایات تار

و بررسی بیشتر محققان خواهد بود.

یابی به  منابــع تراجم نــگاری اطالعــات بســیار اندکــی دربــارۀ محمــود فار
یــاب جوزجــان در مرکــز خراســان بــزرگ و در شــمال  مــا داده انــد. او در فار
کرد و در مکاتب فقهی  تاجیکســتان امروز متولد شــد. به بخارا مهاجرت 
که ده رســاله و اثر در  کســب علم نمود. در همین شــهر بود  حنفی آن دیار 
یابی فقیهی بینامذهبی و سرشناس نبود. نام  اخالق و عرفان نوشت. فار
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ی  کتاب مورد نظر از و ی  یارت بیت اهلل را داشــته اســت. به هر رو قصد ز
باقی نمانده اســت. 11. کتاب ســر الســرور لشــیخ معین الدین محمد بن 
محمود النیشــابوری. 12. کتاب ضیاء القلوب لشــیخ اإلمام المفضل بن 
سالمه که احتمااًل همان کتاب مفقوده »ضیاء القلوب فی معانی القرآن« 
کوفی )م.903/290( بوده اســت.  ابوطالــب مفضل بن ســالمه بن عاصم 
کتاب  کتــاب الشــوارد الشــواهد ألحمــد بــن الحســین اهــوازی. 14.   .13
الِعزۀ الُعزله لتاج اإلســالم عبدالکریم بن محمد بن ســمعانی. 15. کتاب 
مزالف العزله لضیاء الدین عمر بن ابی حسن بسطامی )م.1167/562(. 
ئمه محمد  کتاب هدایه األصدقاء من إمالء الشــیخ اإلمام مختار األ  .16
یابی  که از عنوان کتاب مشــخص اســت فار بن أبی بکر الفرغانی. چنان 
کتــاب مجموعــه درس گفتارهــای او به  گرد فرغانــی بــوده و این  خــود شــا

گرد است. شا

یابی به  کتــاب فار احمــد شــهاب پــس از تبییــن مــوارد و تحلیــل مراجــع 
بررســی تبارشناســانۀ آنها پرداخته و به موارد درخور توجهی دســت یافته 
کالمــی رایــج آن روزگاِر ماوراالنهــر میــان معتزلیــان  اســت. او تأثیــر نــزاع 
خــوارزم و ماتریدیــان ســمرقند را در این منابع یافته اســت. نــزاع و رقابتی 
کــه تحــت ســنت دو عالــم سرشــناس و تأثیرگــذار همچــون زمخشــری و 
گرفته بود. از سوی دیگر فقدان ارجاع به منابع  ابومطیع نسفی بسیار باال 
شــیعی در این کتاب آشــکار و هویداست، اما سؤال اساسی که به نوعی 
نظام بخــش و قوام دهنــده تمــام ایــن تفــاوت هاســت، به چیســتی رابطه 
یابی در ماوراءالنهر  یــخ و جغرافیــا در تعریف مرزبندی های علمــی فار تار
که هنوز هــم می تواند در چشــم انداز وســیعی مورد  بــاز می گــردد. ســؤالی 
گیــرد و ابعــاد تــازه ای از دو علم را  اســتفاده مطالعــات بین رشــته ای قــرار 

آشکار سازد.

یخ  گزارشی دربارۀ تار احمد شهاب پس از بیان تمام مطالب فوق و ارائه 
کتابنامه پایان  آل برهان و حکومت آنها در شــهر بخارا به ســراغ فهرســت 
کــه اصلی تریــن هــدف او در نــگارش مقالــه  یابــی رفتــه اســت  کتــاب فار
محســوب می شود. او هدف خود را از بررسی این منابع، بازسازی سنت 
کــرده و پنج  علمــی رایــج در آن بــازه زمانــی و منطقــه جغرافیایــی عنــوان 
کتاِب  یخ حیــات نگارنده  محــور عمده را مورد توجه قرار داده اســت: تار
ی، گســترۀ مسافرت های  یابی[، خاســتگاه جغرافیایی و ]مورد ارجاع فار
ی بــا دیگــر علمــای  ی، مذهبــش و هرگونــه ارتبــاط احتمالــی و علمــی و
یابــی. احمــد شــهاب معتقــد اســت مهم تریــن بخــش از  مــورد ارجــاع فار
که از این طریق می توان  ی اســت  این پنج گانه، خاســتگاه جغرافیایی و
نقشــه علمــی مــورد نظــر را در این مقاله ترســیم نمــود. ما در اینجــا و برای 
ارائــه گزارشــی دقیــق و قابل اســتفاده از این فهرســت، تمــام کتبی را نقل 
خواهیم کرد که احمد شــهاب آنها را نایافته و ناشــناخته خوانده تا بدین 
وســیله امــکان پدیدآمــدن زمینه های تازه ای در شــناخت میــراث فکری 
کتــاب اآلداب الروحانیــه لحســن بــن  گــردد: 1.  و مذهبــی اســالمی میســر 
کتاب  که به نظر می رســد این  الفضــل سرخســی)م.895/282(. چنان 
کتاب اإلستقامه  برای خلیفه معتضد عباســی نگاشــته شــده اســت. 2. 
لشــیخ العارف ابی الحســین بن علــی مؤّدب فاِلحــی )م.1057/448(. 
او بخشــی از عمــر خویــش را در بغــداد و بصــره گذراند و در قریــه فالح در 
ی نکات اخالقی  ی نیز که ظاهرًا حــاو خوزســتان درگذشــت. از کتــاب و
و آموزشــی بوده اثری باقی نمانده اســت. 3. کتاب تاج المذکرین لشــیخ 
کتاب الثمار إلمام ابی منصور المظفر  اإلمــام نصران بن نصر ابن حام. 4. 
بــن حســین بن هرثمه بن فارســی )م.1097/490(. 5. کتــاب جزاء المال 
که تا دو نســل پس از  ی )م.924/312(  لشــیخ اإلمام ابراهیم الســری هرو
کنون نیز مفقود اســت. 6.  وفــات نگارنــدۀ آن نقل می شــده اســت و هــم ا
کتــاب جمــل المأثــوره لشــیخ اإلمــام نجــم الدین عمــر بن محمد نســفی 
)م.1142/537(. نگارنده که از علمای سرشــناس ماتریدی بود در شــهر 
نسف )در ماوراء النهر( به دنیا آمد و در سمرقند درگذشت. از این کتاب 
کتاب الحدائق ألهل الحقائق لحســن  نیــز چیزی باقی نمانده اســت. 7. 
بــن علــی واعظ نیشــابوری. 8. کتاب درجات التائبین لشــیخ اســماعیل 
ی را در ســال 860/236  بــن ابراهیــم کهنــدژی. حاجــی خلیفه وفــات و
که ســخن حاجــی خلیفه  دانســته اســت. احمــد شــهاب مدعی ا ســت 
نادرست است؛ چرا که هیچ نشانهی مقارنی در کتب دیگر از این دست 
از شــخص یافت نشــده و حاجــی خلیفه نیز مرجع خویــش را از این نقل 
کتــاب زاد الزهــاد لشــمس العارفیــن یوســف بن نصر  نیــاورده اســت. 9. 
ی  که از نام و کتاب الســالکین ألبی العباس صقانی. چنان  نســوی. 10. 
پیداســت، نســب او به خاندان مشــهور چغانیان در ماورالنهر می رسیده 
ی نامشــخص اســت، خطیب بغــدادی از  یــخ وفات و گرچــه تار اســت. ا
ی  ی در سال 1029/420 در بغداد سخن گفته و و مجالس نقل حدیث و
را دانش آموخته شــهر نیشــابور دانســته اســت. ظاهًر صقانی در آن روزگار 


