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 ) علویان(پیدایش نصیریان 

  نوشتھ متى موسى 

   1 ترجمھ دكتر حسین مفتخرى

  :  منبع
  3 شمارهتاریخ اسالم ، فصلنامھ 

 ................................................................................................................................................  

در امریكا منتشر گشتھ  1982اثرمتى موسى است كھ بھ سال ) غالت شیعھ( Extremist shiites از كتاب 22مقالھ حاضر، ترجمھ فصل 
ختصاص دارد كھ در قسمت مربوط بھ تاریخ این فرقھ، نیمى از حجم كتاب مزبور بھ تاریخ و عقاید فرقھ نصیرى از فرق غالى شیعى ا. است

گیرى  نصیریان در دوره متقدم، نصیریان در دوره میانھ، نصیریان در دوره قیمومیت فرانسھ و باالخره قدرت: نویسنده طى چھار فصل
بھ تاریخ متقدم نصیریان اختصاص در مقالھ حاضركھ . دھد نصیریان در سوریھ، تحوالت تاریخى این فرقھ را با دقت مورد بررسى قرار مى

واسطھ قدرت گیریشان  اى مختصر در اھمیت توجھ بھ نصیریان از سوى نویسندگان معاصر شرق و غرب، بھ دارد، نویسنده پس از ذكر مقدمھ
دایش نصیریان و جا سكنا دارند، چگونگى ظھور و پی ھایى كھ نصیریان در حال حاضر در آن ، و بیان مكان)از زمان حافظ اسد(در سوریھ 

را بھ  ھاى گوناگون در وجھ تسمیھ این فرقھ، پیدایش آن گذارد و پس از بیان و بررسى انتقادى نظریھ تاریخ متقدم ایشان را بھ بحث مى
بوده و در مقام ایشان غلو كرده، ) ع(كھ ظاھرا از اصحاب امام حسن عسكرى) ه270متوفاى (شخصیتى ایرانى بھ نام محمدبن نصیر

  . اندرس مى

سوریھ را در سیطره خود دارند، تاحد زیادى توجھ نویسندگان  از میان ھمھ غالت یا فرق افراطى شیعھ، نصیریان، بھ دلیل این كھ اكنون دولت
دست گرفت، و  ، ژنرال نصیرى، حافظ اسد، قدرت نظامى را در سوریھ بھ1970در سال . اند خود جلب كرده معاصر شرق و نیز غرب را بھ

اى از متاویرا یكى از  شعبھ) numaylatiyya( اسد از نومایالتیھ،. ، او اولین رئیس جمھور نصیرى در تاریخ كشور شد1971فوریھ  22در 
  ) 1( .كنند ھاى حساس در دولت كنونى سوریھ را افسران نصیرى اداره مى چنین دیگر مقام ھم. قبایل اصلى نصیرى در سوریھ برخاستھ است

سوریھ تحت قیمومیت فرانسھ  1920كھ در  ھنگامى. اند، اما بھتراست كھ علویان نامیده شوند ریخ بانام نصیریھ شناختھ شدهنصیریان در طول تا
، 1922در اجوالى . قرار گرفت، مقامات فرانسوى قلمرو جداگانھ نصیرى را زیر نظر مامور بلند مرتبھ فرانسھ در بیروت ، ایجاد كردند

دوازده كرسى در ; بھ دولت تبدیل شد، دولت العلویون نام گرفت و داراى یك شوراى نمایندگى با ھفده عضو بود زمانى كھ این قلمرو نصیرى
، قانون اساسى، نھاد سیاسى دولت را مشخص كرد و رسما بھ 1930در سال . ھا سنیان و دیگر اقلیت دست نصیریان و پنج كرسى در دست

گفت  اش را تحریركرد، خدا را سپاس مى ، كھ تاریخ فرقھ)م1932 متوفاى(یرى محمد غالب الطویل نویسنده نص. عنوان دولت الذقیھ شناختھ شد
م بھ این اسم نامیده شدند، توانستند عاقبت نام 1516طور اھانت آمیزى از  ھا، نصیریان كھ بھ كھ بعد از چھار قرن اشغال سوریھ توسط عثمانى

عنوان نصیریان شناختھ شده است نامى كھ بر  حال، واقعیت این است، كھ این فرقھ ھمواره بھ بھ ھر) 2( .مشروعشان، علویان را اعاده كنند
عالوه این نكتھ باید خاطر نشان شود كھ علوى یك اصطالح عمومى است و غالبا  بھ. سوم ھجرى داللت دارد/وجود مذھبى در قرن نھم میالدى

  . باشد در رھبرى جامعھ مسلمانان مى) ص(كنند و معتقدند او وارث و جانشین پیامبر ىمتابعت م) ع(شود كھ از على بھ ھمھ شیعیانى اطالق مى

) 3( ھا، رومى) Bargylus( النصیریھ، بارجیلوس، ھا، جبل جایگاه اصلى نصیریان، سلسلھ كوه بزرگى است در شمال سوریھ كھ بھ نام خود آن

اللوكام نام  ھا را جبل نامیدند، و اعراب ، جریان بعدى سوریان، آن) سیاه/ ) Ukomo ھا را اوكومو، ھاى باستانى آن كوه سورى. شود نامیده مى
، در جنوب، بھ سوى محلى )ھاى نصیریھ از نھر كبیر، باستانى كوه. شوند ھاى جنوبى این سلسلھ، جبل سماك و جبل عامل نامیده مى قلھ. نھادند

روى جزیره  این سلسلھ از كوه لبنان طول مدیترانھ، تا روبھ. یابد یھ، امتداد مىو انطاك) االثیر/ ) Orontes در شمال رودخانھ اورونتس،
ھاى سورى الذقیھ،  ھا در استان چنین تعداد زیادى از آن شوند، ھم ولى نصیریان بھ این ناحیھ كوھستانى محدود نمى. گیرد قبرس را در برمى

استان سابق سورى، الكساندرتا، یا () Hatay( ھاى تركى حتاى، و در استان ،جنوب الذقیھ،) Akkar ( در ناحیھ لبنانى عقر،; حمص، حماة
ھرمون، در دو روستاى  شمار كمى از نصیریان در وادى تیم، جنوب كوه. شوند ، طرسوس، و انطاكیھ یافت مى) آدانا(، سیحان )اسكندرون

محل زندگى ) 4( .كنند زندگى مى) فیلیپ قیصریھ باستانى(انیاس شمال نابلس در نواحى اشغال شده توسط اسرائیل در ساحل غربى اردن، و در ب
حدود سیزده خانواده نصیرى در آنا، شھرى در غرب عراق نزدیك سوریھ قرار دارد و گروھى از نصیریان در دمشق، حلب ، سالمیھ واقع 

  ) 5( .برند در جنوب حماة، كارك در اردن، استانبول تركیھ، یمن و در برزیل بھ سر مى

این نصیریان توسط . كردند شمارى از قبایل نصیرى در سنجار، شمال شھر موصل عراق زندگى مى) ھفتم ھجرى(ا قرن سیزدھم میالدى ت
مذھبانشان را در نزاع علیھ ستمگران بر  از سنجار بھ سوى سوریھ سوق داده شدند تا ھم) م1240متوفاى (امیرشان حسن یوسف المكزون 

  ) 6( .یكى از این قبایل متاویرا بود، كھ حافظ اسد رئیس جمھورى سوریھ بھ آن تعلق دارد. ماعیلیان، كمك كنندایشان، یعنى كردان و اس

كھ كانون پرستش ھمھ نصیریان بود،  طالب بن ابى با گذشت زمان، مفاھیم مذھبى پیروان المكزون در مسیرھاى جدیدى، خصوصا راجع بھ على
ھا  آن. ھا، شھرت یافتند محمدبن كاالزو، با عنوان كاالزى) نام بھ(شان  ن، بعد از یكى از رھبران مذھبىبعضى از پیروان المكزو. متبلور شد

شد،  گروه دیگر كھ نامشان از شمس ناشى مى; طالب در ماه ساكن است ابى بن چنین بھ قمریون معروف شدند، زیرا معتقد بودند كھ على ھم
بنابراین، نصیریان صرفا از نظر . طالب نھ ماه بلكھ خورشید است ابى تقد بودند كھ، مسكن على بنھا نام گرفتند، زیرا مع شمسیون و شماسى

  . ، اساسا یكى است)ع(شوند و عقایدشان، صرف نظر از پیوندشان بھ خورشید یا ماه، در ارتباط با پرستش على مذھبى بھ دو فرقھ تقسیم مى
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در قرن ; ھا از مراكز شھرى سوریھ اجتناب ورزیدند شان پناه یافتند، آن ھاى كوھستانى در قلعھھا  عنوان اقلیتى مظلوم، براى قرن نصیریان بھ
بھ سایر مردم سوریھ خیلى بدگمان بودند و آمادگى داشتند با حداقل  نسبت. شدند ھا حتى در الذقیھ، بیروت یا دمشق یافت نمى نوزدھم میالدى، آن

  . تحریك بھ ایشان حملھ برند

نصیریان معموال ظلم دولت : نویسد در میان نصیریان زندگى كرد، مى) م1859-1853(كھ مدت شش سال ) م1860متوفاى (لید ساموئل. رو
رحمانھ  كنند و بى ھا را غارت مى آید، آن از ایشان بدشان مى. كنند ھا تالفى مى عثمانى و سنگینى بار مالیات را بر روى مردم مسلمان دشت

ھا را تا حد بربریت تنزل داد و كشورشان بھ سرزمینى ویرانھ  ى دائمى داخلى در میان بسیارى از قبایل و طوایفشان، آنھا عداوت) 7( .كشند مى
  . تبدیل شد

دلیل  دارد كھ تا میانھ قرن نوزدھم میالدى بھ او اظھار مى. ریزى، خیانت و قتل، ھمزاد زندگى نصیریان شد عنف، خون» لید«بھ گفتھ 
شدن جمعیت كشور، استان الذقیھ، كھ زمانى جمعیت زیادى از نصیریان را در  تدریجى روستاھا، و افزایش ویرانى و كم گیرى، خرابى سخت

مانده كشاورزان نصیرى را وادار كرد تا بھ  این اوضاع ھرج و مرج، باقى) 8( .شد ھا مى بود، فقط شامل شمار خیلى كمى از آن خود جاى داده
بعضى از نصیریان بھ سوى . كردند كار كنند كت كرده و براى مالكان اراضى كھ اغلب در شھرھا زندگى مىسوى مراكز شھرى سوریھ حر

ھاى عقر در سمت جنوب و الذقیھ در غرب حركت كردند، در صورتى كھ دیگران بھ آرامى در درون سوریھ، خصوصا استان حماة  دشت
  . پراكنده شدند

مسلمانشان تحقیر شدند، مالكین اراضى بھ خدمات كشاورزان نصیرى احتیاج داشتند، چرا كھ گر چھ نصیریان توسط ھمسایگان مسیحى و 
این امر، اسكان نصیریان . آمدند شان، سودمند و سخت كوش بودند، و ھیچ تھدیدى براى منافع مخدومانشان بھ شمار نمى دلیل یاس و نومیدى بھ

بھ ھر حال، این مھاجرت ناچیز بود، زیرا سوریھ نیز ھمانند دیگر كشورھاى . سازد شمال شرقى استان حماة را روشن مى در روستاھاى قسمت
  . خاورمیانھ، بھ طور غالب طبیعتا روستایى بود، و نصیریان قادر نبودند یك زندگى مناسب در مراكز شھرى كشور بنا كنند

ركت از روستاھا بھ مراكز شھرى بھ سرعت افزایش یافتھ سوریھ تا حد زیادى شھرى شده، و ح; ھاى اخیر ھمھ چیز تغییر كرده است در سال
قدرت رسید، نصیریان شروع بھ ازدحام در مراكز شھرى سوریھ كردند، و در سایھ  م قیام كرد و بھ1970از ھنگامى كھ حافظ اسد در . است

  ) 9( .وجوى شغل و تحصیل برآمدند حمایت و مساعدت دولت نصیرى سوریھ، در جست

 بعضى معتقدند كھ نصیریان ھمان اعقاب ناظرینى،. است ھایى در میان مورخان شده ریان، موضوع حدس و گماناصل و ریشھ نصی
)nazerini (ھستند كھ پلینى در كتاب تاریخش)در گاھشمار ) م1286/ه685 متوفاى) (عبرى ابن(و بارھبروس ) 10( ذكر كرده است) 23:5

دھد كھ در  او نام نصیرایى را بھ پیرمردى نسبت مى) 11( .گنجاند» شوند كھ نصیرایى نامیده مى ھایى تاریخ آن«اش، فصلى را با عنوان  سریانى
بارھبروس در جاى دیگر از . ، در روستایى بھ نام نصاریھ ظھور كرد)كوفھ، در جنوب عراق(در حومھ شھر آكوال ) م891/ه277(سال 

كند، كھ از آن شخصیتى برجستھ بھ نام  نام نصرانا یاد مى ، از روستایى بھاش، كھ بھ زبان عربى نوشتھ شده است» تاریخ مختصر الدول«
عنوان یك فرقھ شیعھ غالى ذكر  عبرى نصیریھ را بھ ابوالفرج بن عثمان بیرون آمد، كھ بھ فرقھ غالى قرامطھ متعلق بود، و در جاى سومى، ابن

  ) 12( .كند مى

شود كھ نام نصیریان از  عبرى درباره نصاریھ و نصرانا را اقتباس كرد، درابتدا متقاعد مى رسد سیلوستر دوساسى، كھ اظھارات ابن نظر مى بھ
اما ظاھرا دوساسى، بعد از تحقیق بیشتر، از . شود كرد، ناشى مى روستاى نصرایھ یا نصرانا، ھمان جایى كھ مؤسس ادعایى شان زندگى مى

  ) 13( .این توضیح نامطمئن است

مسیحیان «است، و نصیریان معنى ) مسیحیان(شوند كھ نام نصیریان اسم تصغیر از لغت عربى نصارا لف یاد آور مىنویسندگان دیگر، نظیر و
ھا را بھ واسطھ كثرت اعمال و فرایض مسیحیشان بدین نام  كند كھ دشمنان نصیریان بھ طور تحقیرآمیزى آن ولف استدالل مى. دھد مى»  كوچك

  ) 15( .شود كھ نصیریان اسم مصغر نصارا است ھمین گونھ یاد آور مى ارنست رنان نیز بھ) 14( .خواندند

) 16( .شود كردند، ناشى مى ھا زندگى مى النصیر، جایى كھ آن دارد كھ نام نصیریان از جبل الطویل، اظھار مى نویسنده نصیرى، محمد غالب

ت، و این نام را جنگجویان صلیبى ھنگامى كھ در قرن یازدھم بھ كند كھ نام این كوه نظاره اس بیان مى مؤلف دیگر، ھاشم عثمان، با قاطعیت
م ھنگامى كھ جنگجویان صلیبى در راھشان بھ 1099اما این نظر درست نیست، زیرا در سال ) 17( .جا دادند سوریھ ھجوم آوردند، بھ آن

) 18( .كردند ھ، مجاور اسماعیلیان و دروزیان زندگى مىالنصیری اورشلیم از مسیر سوریھ گذشتند، نصیریانى را یافتند كھ در كوه موسوم بھ جبل

اى حاوى عقاید دینى دروزى، كھ  رسالھ. مطابق یك منبع دروزى، نصیریان زمانى بخشى از فرقھ دروزى بودند كھ بعدا از آن جدا شدند
توسط یك پیشواى  - كھ قبل از انشعابشان  برد عنوان گروھى نام مى چھارم ھجرى است از نصیریان بھ/احتماال مربوط بھ قرن یازدھم میالدى

  . اند ھاى موحد یكى بوده با دروزى -مذھبى موسوم بھ نصیرى 

جدا كرده و ] اند ھا خودشان را نامیده گونھ كھ دروزى آن[چگونھ نصیریان خودشان را از موحدین«: پرسد سؤال چھل و چھارم از این رسالھ مى
نصیرى ادعا كرد . ھا ھنگامى جدا شدند كھ نصیرى از آنان چنین درخواستى كرد آن«: دھد و جواب مى» مذھب توحید را ترك كردند؟

  . باشد مى)] ع(على[خدمتكار آقاى ما، امیرالمؤمنین

را انكار كرد و الوھیت ] ھا بھ مقام الوھیت رسید كھ توسط دروزى) ه411 -ه 386حكومت [(الوھیت آقاى ما الحاكم ]نصیرى[او 
است، و نیز  گانھ خانواده پیامبر آشكار ساختھ او گفت كھ خدا، خودش را بھ طور متوالى در امامان دوازده. را مدعى شد) ع(طالب ابى بن على

شویم كھ سرآغاز نام  از این عبارت ما متوجھ مى) 19( ».ظاھر ساخت ناپدید شد] امام دوازدھم)[ع(بعد از این كھ خودش را در محمد مھدى قائم
گردد و مؤسس این فرقھ  باز مى] پنجم ھجرى) [میالدى(یا اوایل قرن یازدھم ] چھارم ھجرى) [میالدى(رن دھم فرقھ بھ اواخر ق

  . نصیر نام داشت نام نصیرى، كھ بھ رغم اختالف روایات، بھ احتمال زیاد محمدبن اى بود بھ شناختھ شده شخصیت
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است، یك ایرانى تبار بود كھ نام كاملش محمدبن نصیر  پذیرفتھ شده عنوان سرچشمھ نام نصیریان نصیرى كھ در میان مورخان معاصر بھ
شود كھ محمدبن نصیر،  گفتھ مى. اش بھ ابوشعیب معروف شد واسطھ كنیھ چنین بھ باشد او ھم مى) م883/ه270 متوفاى(نمیرى بكرى عبدى 

وى ھمزمان . یلھ بنو نمیر عرب، با عنوان نمیرى شناختھ شداش بھ قب واسطھ وابستگى احتماال در خوزستان یا بصره عراق بھ دنیا آمد بعدا بھ
براساس گفتھ لویى ماسینیون، اعضاى فرقھ، نام نصیریان را از زمان ) 20( .كرد در شھر سامراى عراق زندگى مى) ع(با امام یازدھم، عسكرى

  ) 21( .شدند بھ كار بردند، در حالى كھ سابقا نمیریھ نامیده مى) م957/ه346 متوفاى(خصیبى 

بخشى . شود توصیف مى) م873/ه260متوفاى ) (ع(امام یازدھم شیعھ، حسن عسكرى»  باب«عنوان  محمدبن نصیر، بھ»  كتاب المشیخھ«در 
  ) 22( .درج گردید) م1860لندن، (سامؤل لید ترجمھ شد و در كتابش، راز آسیا . اساسى از این نسخھ خطى توسط رو

صورت نسخھ خطى  ، كھ ھنوز بھ» الدالئل و المسائل«، در كتابش )م1034/ه426 متوفاى(قاسم طبرانى  نویسنده متقدم نصیرى، میمون بن
محمد بن نصیر روشنى من، باب من، وحجت من «: گفتھ است) ع(شود امام یازدھم عسكرى كند كھ در آن گزارش مى است، روایتى را نقل مى

  ) 23( ».ستھر چھ را او از من نقل كند صحیح ا. برنوع بشر است

باب خداست كھ پس از «دارد كھ محمدبن نصیر  اش اظھار مى» مناظره«شیخ نصیرى، یوسف بن عجوز حلبى، معروف بھ نشابى، در كتاب 
  ) 24( .»باب شد) ع)(مھدى(او بعد از غیبت آقاى ما محمد . او باب دیگرى نخواھد بود

یاد ) ع(علیمات نصیریان، از محمدبن نصیر با عنوان باب امام حسن عسكرىمنبع مھم اطالعات درباره ت»  كتاب المجموع«چنین در  ھم
اش زنده سوزانده شد، این اثر را در  خاطر ارتدادش توسط رھبران فرقھ ابتدا سلیمان ادانى، یك نصیرى گرویده بھ آیین مسیحیت كھ بھ. شود مى

. معرفى كرد) دانند م مى1863یارى از نویسندگان تاریخ انتشار آن را سال گرچھ بس -نشر بیروت ، بدون تاریخ (»  البكورا السلیمانیھ«كتابش 
ادانى با تفسیرى از فصل چھارم، ھیچ جاى شكى باقى . مشتمل بر شانزده فصل با طرح اصول متنوع نصیریان است»  كتاب المجموع«

چنین توسط شیخ عیسى  ریان بھ محمدبن نصیر، ھمانتساب نصی) 25( .است گذارد كھ مذھب نصیریان از محمدبن نصیر سرچشمھ گرفتھ نمى
كند كھ نام نصیریان از نام ابو شعیب محمدبن  م، سعود بیان مى1930در تالیفى بھ سال . شود سعود، قاضى نصیرى سابق الذقیھ، تصدیق مى

یك فرقھ شیعى خالص كھ از امام  عنوان كند تا نصیریان را بھ بھ ھر حال سعود كوشش مى. شود ناشى مى) ع(نصیر، باب امام حسن عسكرى
اند كھ تعلیماتش او را از  در ھر صورت، نویسندگان عصر ابن نصیر بھ این نكتھ اشاره كرده) 26( .گیرد، طرح كند سرچشمھ مى) ع(على

ھا مدعى پیامبرى براساس نقل نویسنده قرن چھارم ھجرى سعدبن عبدهللا قمى اشعرى، ابن نصیر نھ تن. جریان اصلى عقیده شیعى خارج ساخت
است كھ پیام  عنوان یك رسول منصوب نموده و بھ او این حق را تفویض كرده ، او را بھ)ع(ھادى چنین مدعى شد كھ امام دھم، على بود بلكھ ھم

   2 .والیت الھى امامان را رواج دھد

، ھمراه شد و الوھیت ) ع(او، امام یازدھم عسكرى ه ، ابن نصیر با پسر254در ) ع(ھادى دارد كھ بعد از مرگ على چنین اظھار مى اشعرى ھم
جنس  چنین ازدواج میان محارم را كھ از نظر شریعت اسالمى ممنوع بود، جایز شمرد و ھم ابن نصیر ھم. را تبلیغ كرد) ع(عسكرى] امام[

  ) 27( .بازى را نھ تنھا حالل دانست، بلكھ یكى از لذایذ مجاز خداوند بھ شمارآورد

عنوان یك منبع استفاده كرده است،  رسد از كتاب اشعرى بھ نظر مى شیعى قرن چھارم ھجرى، ابومحمد حسن نوبختى، كھ بھ دیگر نویسنده
باز یك شیعھ قرن چھارم ھجرى، ابوعمر كشى، ) 28( .كرد كند كھ ابن نصیر تناسخ را نیز وعظ مى دھد، و اضافھ مى ھمان گزارش را ارائھ مى

نوبھ خود  دارد، كسى كھ بھ كند كھ پیامبرى محمد بن نصیر نمیرى را اعالم مى اى اشاره مى اش بھ وجود فرقھ» معرفة اخبار الرجال«در 
] امام[كشى یك نامھ تحریر شده توسط ; بود) ع(عسكرى] امام[این امر در تقابل با امیال . كرد را تبلیغ مى) ع(عسكرى] امام[الوھیت 
عبارت كشى از این نظر مھم است كھ ) 29( .كند دھد، كھ كال ابن نصیر و تعلیماتش را تكذیب مى مى بھ یكى از مریدانش را ارائھ) ع(عسكرى

گر چھ كشى (كرد  عنوان یك پیامبر متابعت مى اى تاسیس شده بود كھ از ابن نصیر بھ كند براین كھ تا پایان قرن چھارم ھجرى فرقھ داللت مى
دارد كھ گروھى از شیعیان در زمان  او اظھار مى. كند اقى، كامل مصطفى شیبى این را تصدیق مىنویسنده معاصر عر). كند نامش را بیان نمى

شیبى، ابن نصیر را . كھ ابن نصیر نمیرى پیامبراست، از شیعیان كناره جستند ، با تصدیق امامت على ھادى و اعالم این)ع(ھادى امام دھم على
  ) 30( .بود كرد اما در عمل بھ وظایف مذھبى سست صیر الوھیت امامان را تلقین مىگوید ابن ن او مى. خواند مؤسس فرقھ نصیرى مى

دارد كھ وقتى امام یازدھم از دنیا رفت، محمدبن  اش اظھار مى» الغیبھ«در كتاب ) م1067/ه460 متوفاى(دیگر نویسنده شیعى، ابوجعفر طوسى 
در ) م1223/ه620 متوفاى(ھمین اظھارات توسط ابو منصور طبرسى ) 31( .تشده اس) ع(امام دوازدھم، مھدى»  باب«نصیر ادعا كرد كھ او 

  . شود گزارش مى) 33( اش» الرجال«در ) م1325/ه726 متوفاى(و توسط ابن مطھرحلى ) 32( اش،» احتجاج«كتاب 

گوید كھ  او مى. كند فرقھ بحث مى عنوان یك از نصیریان بھ»  الشیعة فى التاریخ«نویسنده شیعى معاصر، شیخ محمدحسن زین عاملى در كتابش 
، ابن نصیر ادعا كرد )ع(عسكرى] امام[بافوت . بود) ع(نصیریھ، پیروان محمدبن نصیر ھستند و او خودش یكى از پیروان امام حسن عسكرى

در زمان حیاتش ابن ) ع(عسكرى] امام[شود كھ  چنین متذكر مى عاملى ھم. باشد مى) ع(، امام دوازدھم، مھدى)ع(عسكرى] امام[وكیل فرزند 
  ) 34( .نصیر را محكوم كرد و تكذیب نمود

بھ ھر حال، . كھ یك لقب جدید است»  علویون«، نام سنتى فرقھ را بھ كار گیرد تا » نصیریھ«دھد اصطالح  جالب است كھ عاملى ترجیح مى
ترین القاب محمدبن نصیر، اشاره  نمیریھ، یكى از متداول عنوان منابع شیعى استشھاد شده در باال، بھ این فرقھ نھ بھ عنوان نصیریھ بلكھ بھ

الفرق بین « در كتاب) ه429 متوفاى(یابیم كھ بعضى از نویسندگان، نظیر عبدالقاھر بغدادى  بارجوع بھ منابع اھل سنت، در مى. كنند مى
گیرد  كار مى نیز نام نصیریھ را بھ) ه548 متوفاى(ستانىنویسنده سنى، شھر) 35( .گیرند اش، اصطالح نمیریھ را براى این فرقھ بھ كار مى» الفرق

  ) 36( .تمیز دھد) تاسیس شده توسط اسحاق احمر(تا این فرقھ را از دیگر فرقھ بدعت گذار، اسحاقیھ، 
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تجلى این دو فرقھ مدعى شدند كھ چون جبرئیل در شكل انسان و شیطان در تركیب یك حیوان آشكار شد، پس : دارد شھرستانى اظھار مى
ھا معتقدبودند،  آن. شود طریق استدالل كردند، كھ خدا در شكل اشخاص ظاھر مى توان انكار كرد، و بھ ھمان روحانى در یك جسم مادى را نمى

خدایى در جسمشان ظاھر  حقیقت; وجود ندارد] السالم علیھم) [امامان(تر از على و فرزندانش  ، شخصى برجستھ)ص)(محمد(بعد از رسول خدا
  . دھند بھ این دلیل، نصیریان و اسحاقیان ھر دو، الوھیت را بھ امامان نسبت مى. شد، با زبانشان سخن گفت، و با دستانشان لمس كرد

با محمد در ) ع(تاكید نصیریان بر وجود الھى امامان، اسحاقیان، تاكید كردند كھ وجود الھى علىكند كھ ھمزمان با  شھرستانى اشاره مى
  ) 37( .منصب الھى پیامبرى شریك بود

رسد  نظر مى بھ. برد بھ كار مى ، نام نصیریھ را براى فرقھ مورد بحث)ه450 متوفاى(بن حزم ھمانند شھرستانى، نویسنده اندلسى ابومحمد على
او نقل . اى آشنا باشد كھ اعضایش بر سپاه اردنى در سوریھ پیروز شدند و تیبریوس را تصرف كردند عنوان فرقھ با نصیریان بھ ابن حزم

ترین مردمان زمین در آخرت خواھد بود،  ترین و شریف ، با فضیلت)ع(گویند كھ عبدالرحمان بن ملجم، قاتل امام على نصیریان مى: كند مى
اى دیوانگى صرف و كفر محض  دارد كھ چنین عقیده ابن حزم اظھار مى. اش خارج ساخت لوھیتش را از تاریكى جسمزیرا با كشتن على ا

شد و  عنوان نام مخصوص این فرقھ استفاده نمى توانیم استنتاج كنیم كھ تا قرن چھارم ھجرى از نام نصیریھ بھ از مدرك یاد شده، مى) 38( .است
كھ فتوایى فقھى ) ه728 متوفاى(عبرى، سابق الذكر، و ابن تیمیھ  در قرن ھفتم ھجرى ابن. شد وان نمیریھ اشاره مىقبل از آن بھ این فرقھ با عن

رسد ھم ابن عبرى  بھ ھر حال بھ نظر مى. اى بدعت گذار انتشار داد، از نصیریھ تحت عنوان یك فرقھ سخن گفتند عنوان فرقھ علیھ نصیریان بھ
رسد شخصیت معاصر ابن  چنین بھ نظر مى ھم) 39( .گذار شیعى، قرامطھ، اشتباه كرده باشند با دیگر گروه بدعت و ھم ابن تیمیھ نصیریان را

  ) 40( .، نیز نصیریان را با قرامطھ اشتباه كرده است)ه731 متوفاى(تیمیھ، ابوالفداء 

دست آمده توسط نویسندگان  ھا بھ ھمان نتیجھ بھ آید آن نظر مى بھ. كنند نویسندگان معاصر اطالعات بیشترى درباره ریشھ نصیریان عرضھ نمى
بنابراین . شان توسط محمدبن نصیر در قرن سوم ھجرى تاسیس شد ھستند كھ فرقھ) شیعیان افراطى(نصیریان غالتى : رسند كھ قدیمى مى

بندند، كامال متاخر است  خودشان بھ كار مىھا در عصر حاضر براى  اند، و نام علویان كھ آن ھاى غالت شیعھ ترین فرقھ نصیریان یكى از كھن
  ) 41( .گردد م باز مى1920و تاریخ آن فقط بھ دھھ 

شود، زیرا او نوشتھ ضبط شده یا تنظیم  اند، ناشى مى چھ كھ دیگران درباره او نوشتھ بیشتر اطالعات ما درباره ابن نصیر و تعلیمش از آن
شود این است كھ او در شھر سامراى عراق زندگى كرد و ھمعصر امام حسن  وشنى معلوم مىچھ بھ ر آن. اش باقى نگذاشت اى از آموزه نامھ

بیت او را بھ امام  ، ابن نصیر ادعاى امامت كرد و اعالن نمود كھ عشقش بھ اھل)ع(بود، و بعد از مخفى شدن امام دوازدھم مھدى) ع(عسكرى
»  باب«عنوان  دانیم بھ نصیر، محمدبن جندب كھ درباره او چیز بیشترى نمى بعد از مرگ ابن. شدن رھنمون ساخت تا امامان را خدا سازد

، از شھر جنبال واقع )ایرانى(، معروف بھ فارسى )ه287/م900 متوفاى(امامان جانشین او شد و بعد از جندب، ابو محمد عبدهللا جنان جنبالنى 
شویم كھ جنبالنى شخصى زاھد و معلم  متوجھ مى»  كتاب المشیخھ«ى در از ارجاع. در میان كوفھ و واسط در جنوب عراق، جانشین او گردید

. جنبالنى فرقھ صوفى جدیدى تاسیس كرد كھ بعد از او جنبالنیھ نام گرفت. خیلى مھم در تاریخ فرقھ نصیرى بھ نام خصیبى بود یك شخصیت
بینى، نجوم، و  س بھ اتفاق خصیبى كھ فقھ و فلسفھ، طالعاو سپ. جا خصیبى با وى مالقات كرده، از پیروانش شد او بھ مصر رفت، و در آن

بعد از مرگ جنبالنى رھبرى فرقھ نصیرى را ابوعبدهللا حسین بن ) 42( .داد، بھ جنبال بازگشت دیگر علوم معروف در آن زمان را تعلیم مى
دت فرقھ و محكم كردن تعلیماتشان بھ او افتخار واسطھ ایجاد وح برعھده گرفت كھ تا حدود زیادى نصیریان بھ) ه346 متوفاى(حمدان خصیبى 

مبلغ فعال، خصیبى، در بغداد و حلب ) 43( .كند توصیف مى»  علوى بزرگ«عنوان  الطویل، خصیبى را بھ نویسنده نصیرى، محمد غالب. كنند مى
عنوان یكى از رھبران و  او بھ) 44( .ى گذاردرا از خود باق»  كتاب الھدایة الكبرى«دو كانون مذھبى نصیرى تاسیس كرد و آثار چندى از جملھ 

بھ . گشت باز مى) ع(اى از پیشوایان دریافت كرد كھ آغازشان بھ على را از طریق سلسلھ»  دانش الھى«شود كھ  فقھاى نصیرى شناختھ مى
  ) 45( .گیرد عالوه، خصیبى بھ جھت تبلیغ مذھب نصیرى در ھمھ ممالك نیز مورد ستایش قرار مى

كھ مذھب  نصیرى موسوم بھ اذان، مؤذن بعد از اعالم این) آیین(در سومین قداس . یبى در متون و فرایض نصیرى نفوذ كردخص اھمیت
نیست آقایى مگر «گوید كھ  مگر سلمان فارسى، مى»  بابى«كھ وجود ندارد  تا ابد جاودانھ است، و خدایى نیست مگر على، و این) نصیرى(وى

بشتابید بھ سوى نماز، بشتابید بھ سوى رستگارى، . او كشتى مطمئن است و عصاره اصلى حیات. حمدان خصیبىبن  آقاى من، شیخ ما حسین
  ) 46( .»!اى مردمان مؤمن

پرسد كھ كدام یك از شیوخ، عقیده ما را در ھمھ ممالك  متعلق بھ نصیریان مى»  تعلیم الدیانة النصیریھ«بھ ھمین سان، سؤال نودوھشتم از كتاب 
  ) 47( .»]خصیبى[ابو عبدهللا حسین بن حمدان«دھد كھ،  د؟ و جواب مىگستران

شود،  خصیبى عقیده داشت كھ ھر یك از پیامبران عھد عتیق كھ با آدم آغاز مى. عیسى مسیح در آموزه خصیبى جایگاه واالیى دارد
  . ، ھمان مسیح ھستند)ص(و محمد) شخصیت اسالمى(خضر

بھ ھمین ترتیب مسیح ھمان سقراط، افالطون، جالینوس، نرون، و . برانى بود كھ بھ این دنیا آمده بودندكھ مسیح ھر یك از پیام خالصھ این
عالوه خصیبى تعلیم  بھ. ، بود)ص(بسیارى از حكماى ایرانى و عرب جاھلیت، از جملھ لؤى ، كالب، عبدمناف و ھاشم از اجداد محمد پیامبر

گونھ كھ ملكھ سبا و ھمسر  ھاى سلمان فارسى بودند، ھمان جز ھمسران نوح و لوط، تجلى نشان، بھداد كھ مادران پیامبران پیشین و ھمسرا مى
طالب در ھابیل، شیث، یوسف، یوشح، سیمون پطرس، ارسطو، ھرمس، تجسم  بن ابى داد كھ على عالوه خصیبى تعلیم مى بھ. بوتیفار چنین بود

  ) 48( .یافت

مرید داشت، كھ مشھورترین  51عنوان مبلغى فعال،  شویم كھ خصیبى بھ ده بھ مسیحیت، ما متوجھ مىاز طریق سلیمان ادانى، یك نصیرى گروی
اش بھ یكى از این مردان منتھى  ھر نصیرى كھ نسب نامھ: دارد ادانى اظھار مى. عیسى جزرى، و قطنى بودند بن جیلى ، على ھا محمدبن على آن

»  دیانة الخصیبیھ«ھا مذھبشان را نیز  واسطھ خصیبى است كھ نصیریان خودشان را آن ین بھچن ھم) 49( .خصیبى خواھدبود» برادر«شود یك 
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زیرا ما تعالیم «: دھد و پاسخ مى» چرا ما نام خصیبیھ را داریم؟«: پرسد سؤال نودو نھم از رسالھ پرسش و پاسخشان مى) 51( .گویند مى
  ) 52( .» كنیم شیخمان، ابوعبدهللا بن حمدان خصیبى را متابعت مى

طور  خصیبى ھمراه با انتشار تعالیمش بھ. نام گرفت»  نصیرى«تر دیدیم كھ طبق نظر ماسینیون، در زمان خصیبى بود كھ این فرقھ  پیش
مطابق . سلسلھ شیعى حمدانیان بود، سكونت گزید حكومت گسترده بھ ایران و سوریھ مسافرت كرد و در حلب كھ در قرن چھارم ھجرى تحت

دست آورد تا بھ او در تبلیغ تعالیمش كمك  را بھ) ه356تا  333حكومت (ثق نصیرى، خصیبى نظر مساعد حاكم حمدانى سیف الدولھ منابع مو
عنوان مركز فعالیتش برگزیدو مریدانش را  خصیبى حلب را بھ. را نوشت و بھ سیف الدولھ اھدا كرد»  كتاب الھدایة الكبرى«او در حلب . كند

، )ه447تا  320(كھ از ; بویھ شیعى بودند مریدانش در عراق آل. مصر و مناطق اطراف فرستاد تا تعالیمش را منتشر كنندبھ ایران، عراق، 
  . زمانى كھ توسط طغرل سلطان ترك سلجوقى منقرض شدند، بر بغداد حكومت كردند

دلیل دانش مذھبى  ى عمیقا مذھبى بود و بھخصیبى براى مریدانش دانشمند. چنین سالطین فاطمى مصر در میان این مریدان بودند ھم
اش نام شیخ یبراق  بعد از یك زندگى طوالنى و پرحادثھ، خصیبى در حلب از دنیا رفت، جایى كھ بر بقعھ. اش، شیخ الدین نامیده شد گسترده

  ) 53( .شود نقش بستھ و بھ بقعھ مقدسى تبدیل شده، كھ توسط مردم بسیارى زیارت مى

دانى، مذھب نصیرى با محمدبن نصیر شروع شد، ابن جندب جانشین اوشد، پس جنبالنى بر جاى وى نشست و جانشین وى طبق نقل سلیمان ا
  ) 54( .دانند مى»  مافوق ھمھ جانشینانش«ھا او را  وى نزد نصیریان چنان محترم شد كھ آن. نیز حسین بن حمدان خصیبى بود

ھاى جذاب  خصیبى در پوشش: گوید اما ادانى مى. طور گسترده آموزش داد ارى كشورھا بھاو كسى است كھ نمازشان را تكمیل كرد و در بسی
ھا را ھجو  اش بھ سوریان كھ بھ پیامش جواب ندادند، در بعضى از اشعارش آن وى براى نشان دادن نومیدى. اش ناموفق بود براى عقاید مذھبى

خصیبى ) 55( ».ھا را در برگیرد بمانم، ممكن است نفرین سرور ھمھ موجودات آن) سوریھ(من تنفر دارم در سرزمین شام «: گوید كرده و مى
او موفق شد در تاریكى شب . از سوریھ بھ بغداد مسافرت كرد و بھ تعلیم علنى مشغول شد، اما حاكم شھر او را توقیف نمود و بھ زندان افكند

مطابق نقل ابن عبرى . نبود) ص(است و مسیح كسى جز محمد ا كردهفرار كند، و ادعا كرد كھ مسیح او را از دست اسیر كنندگانش رھ
ھنگامى . كرد، فرار نمود بان كھ براى او احساس تاسف مى ھاى دختر زندان واسطھ كوشش بھ) شود كھ با نام ذكر نمى(درگاھشمارش، خصیبى 

شود و اجازه داد خصیبى خارج شود، سپس كلیدھا را بھ كلیدھاى سلول را ربود، درب را گ) دختر(بان بھ خواب عمیق فرو رفت، او  كھ زندان
كھ از خشم حاكم بگریزد،  است، براى این بان از خواب برخاست و مشاھده كرد زندانى فرار كرده ھنگامى كھ زندان. جایشان باز گرداند

را شنید، در انتشار تعالیمش از »  معجزه«این ھنگامى كھ خصیبى داستان . است اى رھا كرده كھ او را فرشتھ اى انتشار داد مبنى براین شایعھ
  ) 56( .تر شد ھر زمانى راسخ

كند كھ از  كند، این بار او را بھ عنوان مرد تھیدستى توصیف مى اش نیز گزارش مى» تاریخ مختصر الدول«ابن عبرى ھمین داستان را در 
بھ سواد كوفھ در جنوب عراق رفت و دیگر گروه شیعى غالى،  مطابق نقل ابن عبرى، این مرد. است غربى ایران آمده خوزستان در جنوب
»  مختصر الدول«اش درباره مؤسس نصیریان و در تاریخ » گاه شمارى«ھاى نقل شده توسط ابن عبرى در  داستان) 57( .قرامطھ را بنیادنھاد

) م1331متوفاى (و نیز ابوالفداء ) م1273توفاى م(ھاى بیان شده توسط جرجیس بن عمید، موسوم بھ مكین  درباره مؤسس قرامطھ، با داستان
یابیم كھ قرامطھ و نصیریان  توانیم بھ این گمان دست براساس گزارشات این نویسندگان، ما مى) 58( .راجع بھ مؤسس قرامطھ، با یكدیگر مرتبطند

ا ھر دو فرقھ تا حد زیادى بھ اسماعیلیان منسوبند، گیرد كھ قرامطھ، با نصیریان تفاوتى ندارند، زیر دوساسى نتیجھ مى. ھم فرقھ و یكى ھستند
عبارت دوساسى ) 59( .كند كھ این اصول با اصول اسماعیلیان یكسان ھستند و نیز بھ این دلیل كھ آثار دروزى درباره اصول نصیرى، ثابت مى

انجام شده براى وحدت نصیریان و  ھاى در كوشش. مبنى بر مربوط شدن نصیریان بھ اسماعیلیان تاحد زیادى منطبق بر واقعیت است
، )ه287(دارد كھ بعد از مرگ جنبالنى در  نویسنده نصیرى محمد غالب الطویل اظھار مى. شود اسماعیلیان نظیر چنین ارتباطى پیشنھاد مى

كردند و ھر یك با دو  سوریھ برپا -نامد، یك نشست مھم در شھر آنا نزدیك مرز عراق  ھا را علویون مى اسماعیلیان و نصیریان كھ او آن
. با اسماعیلیان بود) نصیریان(ھدف اجالس وحدت علویون . نماینده از بغداد ، آنا، حلب، الذقیھ، و جبل نصیریھ در این اجالس حضور یافتند

اط كنیم از آن جا كھ از این گزارش ممكن است استنب) 60( .اش بسیار ناموفق و بیگانگى بیشتر میان دو فرقھ بود اما نتیجھ: گوید الطویل مى
  . اى از اسماعیلیانند ترى بودند، پس نصیریان شعبھ اسماعیلیان فرقھ قدیمى

ھا در آداب عمومى نظیر پنجاه بار سجده كردن ھنگام نماز در  كھ مدركى مبنى بر یكى بودن نصیریان و قرامطھ وجود ندارد، آن بھ رغم این
بھ ھر حال، ) 61( .مصرف برادرانشان، و جشن گرفتن اعیاد مھرگان و نوروز، با ھم مشتركندیك روز، اختصاص یك پنجم از داراییشان براى 

. كند ھاى راجع بھ خصیبى و ارتباط نصیریان با قرامطھ را ردمى شایان ذكر است كھ شیخ عیسى سعود، قاضى نصیرى پیشین الذقیھ، داستان
ھایى را نوشتند كھ روحى  دلیل ناآگاھى از تاریخ صحیح نصیریان، نظیر چنین افسانھ بھ«كند كھ  ھا را چنین سرزنش مى او مصنفان این داستان

  » .از واقعیت ندارد

برد، حاوى اظھار تاسف از این واقعیت است كھ بھ علت  سر مى بھ ھر ترتیب، اشعار تصنیف شده از خصیبى در زمانى كھ در زندان بغداد بھ
  ) 62( .كند كھ اتحاد خصیبى با قرامطھ تا حدودى حقیقیت دارد و این امر داللت مىمتھم شدن بھ قرمطى بودن روانھ زندان شد 

دلیل  لقب وى بھ(الجسرى سپرد  اش، على یكى در بغداد كھ بھ نماینده: خصیبى در زمره بسیارى از امتیازاتش دوكانون مذھبى تاسیس كرد
و دیگرى در حلب كھ توسط وكیل او، محمدبن على جیلى، از جیلیھ، ) شود ناشى مى) پل(ھا در بغداد از جسر عنوان مباشر پل منصبش بھ

  . شد نزدیك انطاكیھ، اداره مى

الطویل، ھدف اصلى خصیبى این بود كھ مردم را پیش از ھر اعتقادى بھ سوى فرقھ جنبالنیھ كھ توسط سرورش  براساس نقل محمد غالب
ھا، و  دھد كھ مسلمانان، مسیحیان، یھودیان، بیزانسى را با گفتن این نكتھ ادامھ مى الطویل سپس سخن خود. جنبالنى تاسیس شده بود، جذب كند

مطمئنا این یك تصدیق خیلى . اى را شكل دادند كھ اكنون بھ علویان، یا نصیریان موسوم است تركان بھ فرقھ جنبالنیھ متصل شدند و فرقھ
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چنین عبارت الطویل از این جھت  ھم. شود از یك عضو آن فرقھ صادر مىخصوصا كھ این شھادت ; برجستھ درباره ریشھ فرقھ نصیرى است
توانیم كامال مطمئن باشیم كھ  ما در حال حاضر مى. ه مرد287ه متولد شد و در سال 235جنبالنى در سال ] گوید مى[قابل مالحظھ است كھ 

از نصیریان بھ نمیریھ و جنبالنیھ معروف شدند، در قرن چھارم ھا بیش  اما آن) 63( اى تاسیس یافتھ در قرن سوم ھجرى بودند، نصیریان فرقھ
  . ھا خصیبیھ و نیز نصیریان نامیده شدند ھجرى، بعد از خصیبى، آن

  : ھا نوشت پى

1 .  

  . 449-446ص ) م1981بیروت ، داراالندلس، (محمد غالب الطویل ، تاریخ العلویین . 2

3 .Pliny, Natural History, Book5.17 .  

  : ك.ى شرحى دقیق از مكان اصلى نصیریان ربرا. 4

Lyde, The Asian Mystery (London, Longman, 1860), 1-24   

ھا دست  لید سالیان زیادى در میان نصیریان زندگى كرد و معلومات او درباره آن. اثر مھم درباره نصیریان بھ زبان انگلیسى است این اولین
  . اول است

-39ص ) م1980االعلمى،  بیروت، مؤسسة(و ھاشم عثمان ، العلویون بین االسطورة و الحقیقة  524-521، ص الطویل، ھمان محمد غالب. 5
43   

-69ص ) م1946الكبرى للتالیف و النشر،  دمشق، المكتبة(منھم و عینھم : منیر الشریف، العلویون ; 416محمد غالب الطویل ، ھمان، ص . 6
بیروت، دارالعلم (عبدالرحمان بدوى، مذاھب االسالمیین ; 196، ص ) م1980بیروت ، (یون ، حریرى، العلویون النصیر ابوموسى;  71

اسد : ك.المكزون السنجارى یك شاعر عارف مسلك برجستھ نصیرى بود براى آگاھى از شعر او ر). 498-497، ص 2ج ) م1973للمالیین، 
  . 2 ج) م1972العربى، بیروت، دارالرائد (احمد عكى، معرفة هللا و المكزون السنجارى 

7 .Lyde , The Asian Mystery, 23 and193-232 .  

8 .Jacques Weulersse , Le Pays des Alouites (Tour: Arrault ,1940( ,1:121 .  

9 .Gubser, "The Alawites of Syria," 20 .  

10 .  

11 .Bar Hebraeus , Chroniography, 1:150 .  

بیروت، (و جمال الدین ابوالفرج ابن جوزى، تلبیس ابلیس  70، ص 3ج ) 1959بیروت، دارالفكر (لدول عبرى، تاریخ مختصر ا ابن. 12
  . 104، ص ) م1948/ ق1368دارالكتب ،

13 .  

14 .  

15 .  

  . 447-446محمد غالب طویل، ھمان، ص . 16

عقیده وى درباره ;  260، ص 6ج ) م1971ن، بیروت، دارالعلم للمالیی(و محمد كرد على، كتاب الشام 36-35ھاشم عثمان، ص : ك.ر. 17
  . ریشھ اصطالح نصیریان توسط عثمان بد فھمیده شده است

18 .Lyde , The Asian Mystery, 68 .  

19 .  
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ھرچند كتاب، سال انتشار ندارد، اما . 16- 14ص ) بیروت ، بى تا(سلیمان ادانى، البكورا السلیمانیة فى كشف اسرار الدینیة النصیریة . 20
  . م را بھ عنوان سال انتشار قبول دارند1863بسیارى نویسندگان سال 

21 .  

22 .  

23 .  

24 .  

كتاب  15جاى گرفتھ است، ارجاع حاضر بھ صفحھ » كتاب البكورا«توسط سلیمان ادانى در ) فصل(كتاب المجموع شامل شانزده سوره . 25
- 161 ص(در اثر او بھ نام تاریخ مذھب نصیریان منتشر شد » دوسائود رنھ«سط ترجمھ فرانسوى كتاب المجموع تو. البكورا در اثر ادانى است

  . است آمده 255-234النصیریون، ص  متن عربى ھمان اثر در كتاب ابو موسى حریرى، العلویون). 198

  . ، مجلة االمانى»)العلویون او النصیریة(ما اغفلھ التاریخ «عیسى سعود . 26

  . 101-100المقاالت و الفرق، ص سعد بن عبدهللا اشعرى، . 27

  . 103-102الشیعة، ص  نوبختى، فرق. 28

  . 438ص ) تا االعلمى، بى كربال، مؤسسة(ابوعمر محمد بن عبدالعزیز كشى، معرفة اخبارالرجال، تصحیح احمد حسینى . 29

  . 18شیبى، الفكرالشیعى، ص . 30

  . 244ابو جعفر طوسى، الغیبھ، ص . 31

  . 291-290، ص 2د بن على طبرسى، االحتجاج، ج ابو منصور احم. 32

  . 257-245ص ) م1961نجف، المطبعة الحیدریھ، (حسن بن یوسف بن مطھر حلى، الرجال . 33

براى اطالعات .  225-219و  95ص ) م1979بیروت، داراالثر للطباعة و النشر : چاپ دوم(محمد حسن زین عاملى، الشیعة فى التاریخ . 34
  . 42- 33كرى ، العلویون یا النصیریھ، ص عس: ك.بیشتر ر

  . 255-252و عبدالقاھر بغدادى، الفرق بین الفرق، ص  15اشعرى، ھمان، ص . 35

  . 26-24، ص 2الملل و النحل، چاپ شده در حاشیھ كتاب الفصل از ابن حزم، ج  شھرستانى، كتاب. 36

  . 64اریخ، ص و عباس عزاوى، الكاكائیھ فى الت 26- 24شھرستانى، ھمان، ص . 37

  . 188، ص 4الفصل، ج  ابن حزم، كتاب. 38

39 .  

  . 70، ص 3المختصر، ج  عماد الدین اسماعیل ابوالفداء، كتاب. 40

و  18ھمو، الفكرالشیعى، ص ;  156-145شیبى، الصلة بین التصوف و التشیع،ص : ك.اى از عقاید نویسندگان معاصر ر بھ عنوان نمونھ. 41
  . 68-67 ، ص1ج ) تا قاھره، دارالفكر العربى، بى(تاریخ المذاھب االسالمیة  و محمد ابو زھره، 36

و  258- 256محمد غالب طویل، ھمان، ص ; 14كتاب البكورا ، ص  Lyde : The Asian Mystery, p60;  :كتاب المشیخھ در. 42
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