
توسط دارالمدار اسالمي ) 2005(کتاب الفرقة الھامشیة في االسالم اثر المنصف بن عبدالجلیل به تازگي 
 .صفحه به بازار تحقیقات مربوط به اديان و فرقه ھا عرضه شده است 925ضمن 

به نظر مي رسد اين کتاب را مي بايست يکي از جديد ترين آثاري دانست که در باره فرقه ھاي افراطي 
 .با تأکید روي نصیريه، نوشته شده است» غالت«در شیعه 

نويسنده، در مقدمه کتاب، با اشاره به فرقه ھاي حاشیه اي در جھان اسالم که زير فشارھاي سیاسي 
عقايد خود را پنھان کرده اند توضیح مي دھد که ھدفش در اين کتاب شرح تاريخ و عقايد سه فرقه است 

نصیريه، . که دو نمونه آن کھن و يک نمونه جديد است و البته ھر سه در جوامع شیعي پديد آمده اند
 .دروزي ھا و بھائیان

. باب نخست کتاب، در باره نصیريه وعلويان است که تاريخ قديم و جديد آنان مورد نظر مؤلف بوده است
در فصل دوم کار . فصل اول اين باب، تاريخ نصیريه است و فصل دوم در باره متون و نصوص منسوب به آنان

کتابشناسي روي آن فرقه انجام شده و مطبوعات ومخطوطات آن شناسايي و معرفي و عقايد موجود در 
 .آنھا بررسي شده است

در اينجا بحث از بھائیت ھم شده ، اما مؤلف توضیح مي دھد که در اين زمینه نکته تازه اي افزون بر آنچه 
وي در باره چگونگي ارتباط اين فرقه ھا با اصل اسالم در باب دوم شرح . ديگران گفته اند بیان نکرده است

 .داده است
 

باب دوم کتاب تحت عنوان نشأة الفرقة الھامشیة در صدد نشان دادن اين نکته است که فرقه ھاي 
نظريه مؤلف به اختصار چنین است که نشان دھد . حاشیه اي در جھان اسالم چگونه شکل گرفته است

مرکزگرايي در جھان اسالم چه تأثیري روي تفکر اسالمي داشته و چگونه حاشیه گرايي يعني ھمین 
و فرق ھاي حاشیه اي ارتباط برقرار  -خروج آنان از حد  –فرقه ھاي افراطي سبب شده است تا میان غلو 

 .شود
سني گري به اين معنا . شیعي و سني. به اعتقاد وي سني گري يا ارتدوکس گرايي بر دو بخش است

که از نظر مؤلف بايد از آن با تعبیر مرکز گرايي ياد کرد فرايندي است که تمامي فرقه ھاي اصول گراي 
 . ياد کرد» العقیدة الدنیا«اسالمي در شکل دھي آن مؤثر بوده اند و مي توان از آن با عنوان 

از آن که بگذريم و از شرايط و حدود تأثیرگذاري و عقايد آن خارج شويم درست به نقطه اي مي رسیم که 
 . اينجاست که میان غلو و حاشیه گرايي ارتباط مي بینیم. فرقه ھاي حاشیه اي پديد مي آيد

به باور مؤلف ھر اندازه که مرکزيت گرايي تضعیف شود حاشیه گرايي قدرت مي يابد و مي کوشد تا به 
 #.جدال با آن برخیزد و متفاوت باشد

طبعا نويسنده که تخصص اصلي اش روي نصیريه است اين حاشیه گرايي را از درون فرقه نصیريه بررسي 
ھمین تجربه روي بھائیت ھم اعمال شده و آن گرايش ھم به صورت يک گرايش حاشیه اي . کرده است

مقابل مرکزيت گرايي که در شیعه وجود داشته و براي مثال روي نايب امام بودن مرجعیت شیعه تأکید 
 .مي کرده، پديد آمده است

به طور معمول در جريان پديد آمدن اين فرقه ھا درست در شرايط خاص مکاني و زماني آنھا، عقايد و 
بعدھا که اين گرايش . آنان ياد کرد » میراث عقايدي«فرھنگي شکل مي گیرد که بايد از آن به عنوان 

ھاي به نقاط ديگر مي رود اين میراث عقايدي است که ھمچنان با تغییراتي به تغذيه آن فرقه در ادوار 
 .بعدي و مکان ھاي ديگر مي پردازد

طبیعي است که در . مؤلف تجربه اين میراث عقايدي را ھم باز در فرقه نصیريه مورد بحث قرار مي دھد
کنار اين مباحث، شرايط سیاسي و نظامي ھم مورد توجه قرار گرفته و تأثیر آنھا در روند شکل گیري و 

ادامه کار اين فرقه ھاي حاشیه گرا و تولید سیادت در میان آنان براي تسلط روي پیروان تأثیر خاص خود را 
 .دارد که مؤلف از بیان آنھا غفلت نکرده است

اما آنچه براي اين فرقھا اساس کار است ھمان نصوص و متوني است که بخشي از آنھا براي اين فرقه 
به طور معمول ديد اينھا راجع به واليت و امامت ھم . حاشیه گرا حکم وحي منزل اما غیر قرآني را دارد

به ھمین ترتیب در باره دنیا و آخرت و تحلیل آنھا ھم . متفاوت با ديگر سنیان و شیعیان مرکزگراست

)مروري بر کتاب الفرقة الھامشیة في االسالم(پژوھشي تازه در باره نصیريه 
 رسول جعفريان 
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 .متفاوت از تصورات و انديشه ھاي مرکزگرا مي انديشند
الوحي الھامشي؛ : اين تفاوت ھا سبب شده است تا مؤلف در چھار بخش در اين محدوده بحث کند

 .النبوات و االمامیات؛ العالمیات؛ االخرويات
گرايش به وحي ھامشي به خصوص در فرقه ھاي حاشیه اي مانند بھائیت آشکارتر است که يک کتاب 

معموال اين قبیل سوره ھا و آيه ھاي ساختگي شبیه قرآن و مضامین آن . مقدس ويژه خود پديد آورده اند
 .ساخته شده و در آنھا تالش مي شود تا اعجاز قرآن ھم خدشه دار شود

نگاه اينان برخالف گرايش ھاي مرکز گرا نگاه تأسیس يک ديانت خاص است که ھمه چیز داشته باشد و 
 . بتواند مؤمنان به خود را ھدايت کند

از ديگر بحث ھاي مؤلف در ادامه، آن است که چه شرايطي سبب مي شود تا يک فرقه حاشیه گرا 
ھر اندازه که يک فرقه بتواند خود را با شرايط جديدي که پديد مي آيد تطبیق دھد . استمرار پیدا مي کند

 عکس، برخورد آن با شرايط تازه سبب مي شود تا از شدت نفوذ آن به. دوام آن تضمین خواھد شد
 #. کاسته شود به حدي که به تدريج از میان برود يا درجا بزند و فقط به فکر نگه داشتن پیروان خود باشد

علوي گري و نصیري گري در گذر تاريخ، در دايره جغرافیايي خود محدود ماند اما : يک مثال اين است
بھائیان که تالش کردند با دنیاي جديد سرسازگاري نشان دھند، ھرچند از مراکز اصلي خود در ايران دور 

 .شدند، در اروپا و امريکا طرفداراني به دست آوردند
چطور حاشیه به مقابله . در اين جا بايد توجه داشت که گفتگوي اين مرکزيت با اين حاشیه چگونه است

 .با مرکزيت بر مي خیزد، بر سر وحي آن جدال مي کند و مقابل مي آورد
در اين جا مي توان اين نکته را ھم دريافت که چطور يک عقیده فرعي و کوچک و محدود مي تواند به مرور 

 . تبديل به يک دين بشود
و نیز اين که چرا برخي از اين گرايشھا اساس کار خود را بر نشر دعوت و تبیشیر قرار مي دھند اما برخي 

 .ديگر تنھا به فکر حفظ قوم و قبیله و پیروان خود ھستند و از آن تجاوز نمي کنند
آيا . يک پرسش ھم اين است که آيا امکان باز گرداندن اين فرقه ھاي حاشیه گرا به مرکزيت ھست يا نه

رويکرد جديدي وجود دارد که بتواند با توجه به شرايط جديد تغییراتي را در اين فرقه ھاي حاشیه گرا پديد 
 آورده و آنان را به مرکزيت نزديک کند؟

 .مي دانیم که در باره نصیريه اين تالش ھا از سوي رھبران مرکزيت شیعي مدتھا در جريان بوده و ھست
تجربه مؤلف در پايان اين مقدمه آن است که ھر اندازه دشوار، بايد ديدگاه ھا را از اعیان و شخصیت ھاي 

بايد ھمه نصوص و متون را به چشم ديد و بررسي کرد و به شنیده ھا . برجسته ھمان فرقه ھا فراگرفت
 .بايد مخطوطات و مطبوعات اين نحله ھا را از نزديک مورد مطالعه قرار داد. توجه نکرد

اين کاري است که مؤلف مدعي است در اين کتابش انجام داده و با اين حال در انتظار آن است که 
 .تحقیقات بعدي صواب و خطاي او را نشان دھد

 .مؤلف در مقدمه از چھار نفر سپاسگزاري کرده است
نخست حسین مدرسي طباطبائي استاد دانشگاه پرينستون که مي گويد براي فھم دانش شیعي 

روزھاي زيادي را با وي سپري کرده با لطف و صبر و تحمل زياد براي تفھیم اين دانش به او تالش کرده 
 .وي مي گويد ھر چه در باره شیعه دارم از او گرفته ام و ھنوز ھم با او مکاتبه دارم. است

ديگر وداد القاضي که کتابي در باره کیسانیه دارد و در باره گرايش ھاي غالي و ماھیت آنھا با وي گفتگو 
 .کرده است

 .رضوان السید استاد لبناني در علوم اسالمي که از وي بھره فراوان برده است
 .و نیز ھالم با دانش وسیع و دقتش به او ياري رسانده است
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