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  چکیده
دسـت قـائم اشـاره دارد. مسـاله ایـن پـژوهش         نُه روایت در بحاراالنوار به مجازات و سوزاندن شیخین بـه 

است. بررسی منابع روایی فرق شـیعی یعنـی   ه شناختی این روایات و نیز تطورسنجی آن یابی فرقه گذاري و ریشه تاریخ
هـاي غالیـان قـرن دوم بـه بعـد       دهد که ریشه این گفتمان به حلقـه  امامی نشان می  زیدیه، اسماعیلیه، نصیریه و دوازده

و گري  رسد و شرح و تفصیل آن توسط خصیبی پیشواي نصیریان صورت گرفته است. افکار غالیانه، جریان شعوبی می
شدن این گفتمان نقش بسزایی داشته و اصل تبري از اصول کالمی امـامی سـبب راه    گیري و فربه کلستیزي در ش عرب

در آثار متقدم امامیه این مجازات در قالب عباراتی موجز و مشـابه  یافتن این روایات به برخی منابع امامی شده است. 
تـر در میـان غـالت رواج     ی است از آنچـه پـیش  که تقطیع و تلخیص شود یمالدین دیده  فقط در انتهاي دو روایت کمال

کتـابی غالیانـه و    -االمامـه   خـورد. دالئـل   داشته است. در إسناد هر دو روایات صدوق نام متهمان به غلو به چشم می
با تکرار چندباره روایات  بحاراالنوارالکبري است. یةاز الهدا متأثرنیز روایاتی در این موضوع دارد که  -المولف مجهول

الت و امامیه بسامد روایت را باالبرده است. تکرار این روایات در منابع اخباریان قرن یازده و بعد از آن این موضوع غ
ایـن تحقیـق بـا     رسـد.  می ها يرینصآنکه ریشه این روایات به غالت و  را در منظومه فکري امامیه برجسته کرده، حال

یابی و کدگذاري روایات، مقایسه کمی و کیفـی   ها، مقوله آوري داده هایی چون جمع روش تحلیل محتوا با طی کردن گام
  متن روایات نتایج خود را ارائه داده است.-ها و بررسی إسناد آن
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  بیان مساله. 1

تلفی اشاره شده که هر یک در جـاي  و افراد مخ ها گروهدر روایات بعد از ظهور به مجازات 
امامیـه مجـازات    متـأخر  عمـدتاً خود محل تحلیل و بررسی است. در این میان در منابع روایی 

ت این تحقیق شد که ایـن روایـات   سؤاالخلیفه اول و دوم نیز مطرح شده است. همین امر سبب 
یست و آیا ایـن گفتمـان   و مبانی آن چ ها شهیردر متون متقدم امامیه داراي چه جایگاهی است؟ 

به امامیه تعلق دارد یا وام گرفته از دیگر فرق است؟ این تحقیق با بررسی این مضـمون در   اصالتاً
شناختی این دسـته از روایـات اسـت.     یابی فرقه گذاري و ریشه منابع روایی شیعی به دنبال تاریخ
م و مهم فـرق شـیعی یعنـی زیدیـه،     و نیز منابع متقد بحاراالنواربدین منظور آثار روایی امامی تا 

تحقیق عبارت است از: روایات مجازات شـیخین در   سؤاالتاسماعیلیه و نصیریه بررسی شدند. 
هـایی   هـا و مقولـه   متون کدام فرق شیعی و توسط چه کسانی روایت شده است؟ حاوي چه پیـام 

تی اسـت؟ چـه   رسـد؟ داراي چـه تطـورا    است؟ در چه منابعی بازتاب یافته و به چه زمانی مـی 
  ها نقش داشته است؟ گیري آن عوامل و تفکراتی در شکل

  
  مقدمه. 2

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

  پیشینه تحقیق. 2-1
یـابی تفکـرات غالیانـه و شـعوبیِ      ریشه"اي با عنوان  نگارندگان همین نوشتار در مقاله

به بررسی روایات مجازات شیخین و چرایی آن  "ون نصیریهروایات مجازات شیخین در مت
این تحقیق ادامه پژوهش یاد شده اسـت و از آن بـا    واقع دراند و  در متون نصیریه پرداخته

  .شود یمیاد  1 مقاله ،اختصار
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  روش تحقیق. 2-2
هـاي   فنی براي یافتن نتایج پژوهش از طریق تعیین عینی و منتظم ویژگی 1تحلیل محتوا

کنـد تـا    ). این روش به محقق کمک می26امیري،   هاست (هولستی، ساالرزاده خص پیاممش
هاي مرتبط با پـژوهش خـود را بـه دسـت بیـاورد. السـول        هاي پنهان و زیرین پدیده الیه
 سـؤاالت منظور پاسخ دادن بـه ایـن    ترین کاربرد تحلیل محتوا را، مطالعه ارتباطات به عمده
گویـد   یزي را؟ به چه کسی؟ چرا؟ چگونه؟ و با چه تأثیري؟ میداند که چه کسی؟ چه چ می
دانـد کـه در    . هولستی نیز تحلیل محتـوا را تکنیکـی مـی   )222 گهر، کیکامپنهود، ن ،يوی(ک

). به عبارتی تحلیـل محتـوا بـه    44فوق باشد (هولستی،  سؤاالتمواجهه با متن پاسخگوي 
سـازي روش، متناسـب بـا     ز با بومیدنبال کشف چیستی و چرایی متن است. این تحقیق نی

تر بیـان شـد و  در ایـن     متون مورد بحث خود در پی پاسخگویی به سؤاالتی است که پیش
  هاي زیر طی شده است: راستا به لحاظ روشی گام

شناختی این  که به لحاظ فرقه  دهد یمبررسی منابع روایی نشان  ها: آوري داده الف. جمع
ـ قـرار   امـامی و  امامی -غالی، اسماعیلی، نصیريروایات ذیل چهار گروه  . ایـن  رنـد یگ یم

 نداشته است.   هیچ انعکاسی -شده  منبعِ بررسی 40حدود  -مضمون در روایات زیدي 

بـه   یـابی و کدگـذاري):   هاي کیفی به کمی (مقوله ها و تبدیل داده بخشی داده ب. انتظام
هـاي روایـات    بتـدا داده جهت تسهیل در مقایسه، سـنجش تغییـرات و تحلیـل مضـامین، ا    

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

بحث این تحقیق روایـی و داراي إسـناد و مـتن     که متون مورد مقایسه شوند. با توجه به آن
ها بررسی إسناد نیز ضروري است. إسناد روایات عالوه  تحلیل دادهاست، عالوه بر متن در 

تحقیـق خواهـد بـود و در     سؤاالتقیمتی براي پاسخگویی به  بر متن، حاوي اطالعات ذي
  گذاري و تعیین تاریخ نشر حدیث نیز راهگشاست.   تاریخ

  .تحقیق پاسخ داده خواهد شد سؤاالتهاي طی شده به  اساس گامبر د. بیان نتایج:
                                                                                                                                        
1. Content Analysis. 
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  تعریف و تحدید واژگان . 2-3
 آل  قـائم   الحسن  محمدبنابیطالب تا  بن از علیبه دوازده امام  ):امامی  دوازده(اثناعشري 

  منظور از امامیه در این تحقیق همین گروه است. .)112-109اند (نوبختی،  قائل محمد 
یـا   جعفـر   بن  یلقائل به امامت اسماع %از فرق شیعی که بعد از امام صادق اسماعیلیه:
-80قمی،  (اشعريهاي مختلفی شدند  جعفرند و داراي انشعاب بن اسماعیل بن فرزندش محمد

  ).  1/197، شهرستانی، 84
.) از علماء اهل بصـره  ق270نصیرنمیري ( محمدبن ابوشعیباین فرقه منتسب به  نصیریه:

ا بــاب . خــود ربــود %معتقــد بــه خــدایی امــام هــادي. وي )99غضــائري،  ابــن(اســت 
 دانسـت  و نزدیکـی بـا محـارم را جـایز مـی     دانسـت   زمان می و سپس امام %عسگري امام

ـ    ). بـاور بـه الوهیـت ائمـه و     398، الغیبة(طوسی،  ، و اوالدش یحلـول خـدا در امـام عل
؛ 254 ،يبـزدو از اصـول مهـم عقایـد نصـیریان اسـت (      تناسـخ  ي وگـر  یباطن ،يگر اباحه
 ).1/221 ،ی؛ شهرستان2/509، ضایع ی؛ قاض174-2/163 ،یعل بن ةحمز

. غـالت یـا   )613 ،یاصـفهان   (راغب استبه معنی تجاوز از حد و حدود هر چیز  غلو:
غالیه اسم عام فرقی است که امامان خود را از دایره مخلوقیت بیـرون بـرده و بـه الوهیـت     

 ،یستان(شهررساندند. همچنین باورهایی چون تناسخ نیز در میان آنان وجود داشته است   می
1 /203-204(  .  

  
 ها آوري داده جمع. 3

شوند. اطالعات آثـاري کـه حـاوي     آوري می ها جمع هاي روش، ابتدا داده اساس گامبر
اسـتفاده   هـا  آناند در جدول ذیل ارائه و در پژوهش از عالئـم اختصـاري    مجازات شیخین

  شود.   می
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 حاوي مجازات شیخین کتب يعالئم اختصار: اطالعات و 1جدول 

  آدرس  اختصار  مؤلف  منبع  فرقه  ردیف

1  

  نصیري

، 6 العلوي سلسلۀالتراث  ح  سنان منسوب به محمدبن  الحجب واالنوار
61 

  164   ف  عمر بن منسوب به مفضل  الشریف الهفت  2
   خصیبیدیوان اشعار   3

  خصیبی حمدان بن حسین
  

-460 ؛435-432   ش
؛ 492-490؛ 461
  334-332 ؛518

-الکبـــريیـــةالهـــدا  4
  1روایت

؛ 308 ؛305-304   1-هـ
328  

-الکبـــريیـــةالهـــدا  5
  2روایت

  119-117  2-هـ

، 6 العلوي سلسلۀالتراث  ب  صائغ البغدادي هارون بن حسین ابوعبداهللا  مختصر البدء واالعاده  6
457  

، 3 العلوي سلسلۀالتراث  ع  طبرانی ابوسعیدمیمون  االعیادمجموع   7
352-355  

ــی    8 ــه متـــ الطاعـــ
  ؟الساعه تقوم

، 9 العلوي سلسلۀالتراث  ط  منسوب به امیرالمؤمنین
387-388  

9  
  اسماعیلی

 -لکشــــفکتــــاب ا
  1روایت

  منصورالیمن منسوب به جعفربن

  34-33  1-کش

روایت -کتاب الکشف  10
2  

  88-87  2-کش

-غالی  11
  امامی

   1روایت-االمامه دالئل
  المولف مجهول

  

  480-479  1-د
  456-455  2-د  2روایت-االمامه ئلدال  12
  542-539  3-د  3روایت-االمامه دالئل  13
14  

  امامی

  1روایت-الدین کمال

  شیخ صدوق

؛ 253-252 /1  1-ك
همچنــــــــــین در 

ــون ــا عیـ ، أخبارالرضـ
1/58-59  

  378-377 /2  2-ك  2روایت-الدین مالک  15
- المضیئه االنوار منتخب  16

  فینج عبدالکریم نیلی بن علی  1روایت

  192  1-م

- المضیئه االنوار منتخب  17
  2روایت

  193  2-م
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  یابی و کدگذاري   مقوله. 4
ي کیفی به کمی تبدیل شـوند.  ها دادهمند و  ، اطالعات باید نظامها دادهآوري  بعد از جمع

. در ردیگ یمصورت  نیمضام لیو تحل راتییسنجش تغ سه،یدر مقا لیتسهاین امر در جهت 
ـ  يو کدگذار نییها تع رمقولهیو سپس ز يبند مقوله اتیروا يها دهابتدا دا این گام شـوند.   یم

مجازات شیخین با اشکال و عبارات مختلفی در منابع روایی بازتاب پیدا کرده اسـت. ایـن   
  بندي شده که هر یک داراي چند زیرمقوله و به عبارتی کد است.   مقوله دسته 5مضمون ذیل 

ـ 1 : مجـازات شـیخین تـوأم بـا حـوادث      (A)ا شـیخین  . حوادث خارق العادة مرتبط ب
 زیرمقوله با کدهاي زیر است:   4اي گزارش شده که داراي  العاده خارق

 A: کدگذاري مقوله 2جدول 

سرسبز شدن درخت خشک بعد 
 از  آویختن به درخت

تر و تازه بودن بدن به هنگام 
  ها نگفتگوي قائم با آ  بیرون کشیدن از قبر

وزیدن باد شدید و 
رعدوبرق هنگام 
  ها خراب کردن قبر آن

A1 A2  A3 A4 

العاده مـردم   : به سبب این حوادث خارق(B)العاده  ابتالء مردم به سبب حوادث خارق. 2
  امتحان می شوند و فتنه سختی در پیش خواهد بود:

 Bمقوله  يکدگذار: 3جدول 

  سخت  بودن فتنه آن روز مردم ابتالء و امتحان
B1 B2  

  

ها بیان شده و به جزئیـات مسـاله    : ذیل این مقوله بیشترین زیرمقوله(C). مجازات شیخین 3
  :عنوان قابل دسته بندي است 20مجازات اشاره دارد. اشکال مختلف مجازات شیخین در 

 C: کدگذاري مقوله 4جدول 

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

C1 C2  C3  C4  C5  

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

C6  C7  C8  C9  C10  
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  کشتن  نابود کردن عذاب کردن

پذیرفته نشدن 
هیچ مال و 

فدیه اي  براي 
  نجات

  باد سخت و کشنده وزیدن

C11  C12  C13  C14  C15  

 به باد دادن خاکستر
به دریا دادن 
  خسف  در زمین  خاکستر

بازگشت مجدد  
و قصاص و 
  عذاب مستمر

  لعن کردن و برائت جستن

C16  C17  C18  C19  C20  
  

 5: در برخـی روایـات، طرفـداران شـیخین نیـز بـه       (D). مجازات طرفداران شیخین 4
 ند: صورت مجازات می شو

 D: کدگذاري مقوله 5جدول 

  نیخسف در زم  به باد دادن خاکستر  سوزاندن  هالکت با باد سیاه کشتن

D1 D2  D3  D4  D5 
 

بیانگر ایـن محاکمـه و نتـایج آن     زیرمقوله 4:  (E)ها . محاکمه شیخین و طرفداران آن5
  است از:است. اشکال مختلف این محاکمه و اعالن جرم عبارت 

 
 E: کدگذاري مقوله 6جدول 

آشکار کردن قصد شیخین براي 
 %کشتن پیامبر و علی

مجرم شمردن شیخین به 
  سبب همه گناهان تاریخ

اعتراف شیخین 
  به همه  گناهان

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

E1 E2  E3  E4  

  
 متن روایات) -سناداها و  ها (بررسی مقوله تحلیل داده. 5

هـاي یـاد شـده و نیـز      اساس مقولهن روایات ذیل عنوان چهار فرقه بردر این بخش مت
ـی و کیفـی     9 نمودار إسناد تحلیل خواهند شد. جدول در پیوست نشان دهنده وضـعیت کم

وانـد سـبب سـهولت مقایسـه و     ت کدها در روایات منابع فرق شیعی است که در نهایـت مـی  
  حصول نتایج منطقی شود.
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 منابع نصیري. 5-1

روایات مجازات شیخین در آثار نصیري بررسـی   1 چنانکه در پیشینه یاد شد در مقاله
محابا بـه ذم   کردند و بسیار تند و بی نمی  هیتقنسبت به شیخین  ها آنمتن شده است.  -إسناد

بندي و کدگذاري روایات مجازات شـیخین در متـون    له. مقوپرداختند یمو ناسزاگویی خلفا 
ها نسبت به سایر فـرق   پیشانصیري و نصیري گویاي تقدم این مضمون پربسامد در منابع آن

ـ متن این روایات نشان  -). بررسی إسناد9است (جدول کـه از قـرن دوم بـه بعـد      دهـد  یم
ت مفصـل آن محصـولی   گفتمان مجازات شیخین در حلقات غالیان وجود داشته، اما پرداخ

ق.) رخ داده و ایـن   287( تعالیم اسـتادش جنبالنـی   ریتأث حمدان که تحت بن است از حسین
). بعـد از او  9جـدول  کـد/  68و اشعارش فربـه کـرده اسـت (جمعـا      یةالهداگفتمان را در 

هایی جدید به این ماجرا دامـن زدنـد.    هارون و طبرانی با داستان بن شاگردانش مانند حسین
گري و ضدیت ایرانیـان بـا عـرب و     تفکرات غالیانه و نیز شعوبی ادشدهساس پژوهش یبرا

شدن این مضمون است. غالت و نصیریان بـه چنـین    گیري و فربه خلیفه دوم از عوامل شکل
ـ سازي خود نیاز داشتند، چـون   ي هویتی براي موجهها شاخصه اسـباب نضـج    توانسـت  یم

 ند.ي آنان را فراهم کا فرقهبیشتر هویت 

تري است  ) داراي اهمیت ویژه2- ) و (هـ1- (هـ ایـة الهددو روایت  ها يرینصدر میان روایات 
  بررسی شده است. 1 متن این روایت در مقاله - منابع امامی نیز راه پیدا کرده است. إسناد  زیرا به
  

 منابع اسماعیلی . 5-2

ها تنها دو روایت  آن که در بین 1اثر اسماعیلی. بررسی شده 50در این پژوهش بیش از 
                                                                                                                                        

، االخبـار  شـرح ، ةالمختـار  ةاالرجـوز ، ةالـدعو  افتتـاح نعمـان (  ی)، قاضـ ةالنبـو  اعـالم ، االصالح( يآثار ابوحاتم راز. 1
ـ تاو ،راتیالمسا  و المجالس، المذاهب  اصول  اختالف، االسالم دعائم ،لیالتاو اساس  یسجسـتان  عقـوب ی)، ابوالـدعائم  لی

 و  العـالم ، الکشـف ، سرائر( منیال منصور بن جعفر ،نیبیالمستج  فةتح، النبوات اثبات، خاراالفت، المحجوب کشف ،عینابیال(
ـ  حیالمصـاب  ،ةیضـ الو لةالرسا ،اضیالر( یکرمان نیالد دی)، حمالباطن یف الرضاع، الغالم  ، العقـل  حـة را ،مـة االمـا  اثبـات  یف

ـ (شـامل   یالکرمـان  رسـائل  مجموعـه  ،ةیـ هبالـذ  االقوال ـ د وجـه خسـرو (  ررسـاله))، ناصـ   ازدهی  ،خـوان اال خـوان  ،نی
)، المرتـاد   تحفـة  ،نیـی التب و ضاحیاال ،قـة یالحق یف  ةریالذخ، العقائد تاج، الباطن  دامغ( دیول محمد بن ی)، علنیالحکمت جامع
ـ یال ةشـجر  نی)، همچنیالمعان زهر ،اآلثار فنون و االخبار ونیع( یداع نیعمادالد حسن بن سیادر  یقرمطـ  یاثـر داعـ   نیق
ـ  بـن  اهللا هبـة  نیالـد  یف دیاثر المؤ حةالدو ،يشابورین میابراه بن اثر احمد مةاالما اثبات، الصفا اخوان رسائلان، عبد   !یاب
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  به مجازات شیخین پرداخته است. الکشف    در کتاب
 

 کتاب الکشف. 5-2-1

حوشب یـا منصـورالیمن از داعیـان     منصورالیمن است. ابن این کتاب منسوب به جعفربن
میمون قداح به سمت یمن براي گسترش دعوت اسماعیلیان بود و اسماعیلیه یمـن   بن عبداهللا

فرزنـد   چهـارم   قـرن   و اوایل  سوم  اواخر قرن  اسماعیلی  و داعی  عالمجعفر را بنیان گذارد. 
ق. از یمـن بـه    322اوست. وي پس از اختالفاتی که میان او و بـرادرش رخ داد در سـال   
طـراز قاضـی نعمـان     مغرب رفت و نزد خلفاي فاطمی جایگاهی رفیع یافت تا جایی که هم

بدو منسوب شده است. نویسـنده   الکشفلفی از جمله  ق.) یا برتر از او شد. آثار مخت363(
ذیل آیات متعـددي   مؤلفاي آیات قرآن را تأویل باطنی کرده است.  رساله 6در این کتاب 

به قائم، ظهور و شمشیر و عذاب او بر مخالفان و دشمنان اشاره کرده اسـت. روایـات ایـن    
یا با مرجعی نامعلوم به نـام   %قکتاب عموماً بدون إسناد است و گاهی به نقل از امام صاد

کد به مجازات شـیخین   9 مجموعاًبیان شده است. در این کتاب دو روایت و  %قال الحکیم
   .) که روایت دوم فقط ناظر بر خلیفه اول است9اختصاص دارد (جدول

: در رساله اول عالوه بر آیات مختلفی که تأویلشـان قـائم و شمشـیر و    1-روایت کش
به بیان حوادث مرتبط با مهدي و قائم پرداخته اسـت.   تر مفصلچند آیه  عذاب اوست، ذیل

طبق یکی از روایات قائم بعد از ورود به مدینه و اقامه نماز عصر بـه سـراغ قبـر شـیخین     
ــ ــراب رود یم ــر را خ ــ، قب ــد یم ــی  و آن کن ــرون م ــا را بی ــد  ه ــپس (C1,C2,C3)کش . س

ـ بیـان   رمزگونه  هـا  آنکـه   کنـد  یم
و قـائم امـر    (E3)دهنـد   دشان به اعمالشان اعتراف کرده و از آن خبر میخیزند و خو برمی
. وي در میـان مـردم و طرافدارنشـان نیـز شمشـیر       (C7)کند که بـه دار آویختـه شـوند    می

                                                                                                                                        
ـ   الحقـائق  سمط ،يحامد نیحس بن میاثر ابراه الولد کنز ،يرازیش عمران  " ـ الکاف ،یوداعـ  حنظلـه  بـن  یاثـر عل اثـر   ۀی

ـ  بـن  محمـد اثـر   نیالبـراه  کشـف داود رفنـه،   بن سعد بن محمد ـ یاثـر ابـوفراس م   ضـاح یاال ،یاحسـائ  جمهـور  یاب  ،ینق
 .االعظم االمم لةرساو  جواباتها و قیالحقا یف مسائل
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هایشـان خـاموش    . در این هنگام است که همه اعمال خلفا مکشوف و بدعت (D1)کشد می
  رسد.   حق به اهلش می تیدرنهاو   (E5)شود یم

سوره حج در اشـاره بـه عـذاب     9در اواخر رساله سوم در تفسیر آیه  :2-روایت کش
کننـد، نویسـنده بـه روز     اعتنایی از راه خدا گمراه می اي که مردم را با تکبر و بی حریق عده

داند. در آیه بعدي عذاب  کند و عذاب الهی را ناظر بر عتیق یعنی خلیفه اول می غدیر اشاره می
هزار بار کشـته و سـوزانده    70کند. در آن روز ابوبکر  یام قائم بالسیف تفسیر میحریق را به ق

نفـر از   70کند که  سپس نویسنده به تفصیل معناي باطنی قتل را تفسیر می (C9, C13). شود می
، همراه قائم نیز خواهنـد  دنکن یمکه با هر ناطقی ظهور  نیمؤمنبهترین ابواب، حجج و ایادي از 

کنند. معناي  دهند و نفاقش را آشکار می هزار کلمه علیه ابوبکر شهادت می 70لب بود و در قا
هزار کلمه استحقاق او را براي آتش ذکـر و علـت    70هزار بار سوزانیدن نیز آنست که با  70

هـزار زبـان اهـل صـدق و ایمـان       70معناي باطنی نیز این است کـه   کنند. آن را نیز بیان می
هـاي   شمارند. در ایـن روایـت از واژه   ران او، عیوب و گناهانش را برمی،برگزیدگان قائم و یا

  براي عتیق و ابوبکر استفاده شده است.   و رمزي
» و قال و سالت اباعبداهللا«داراي إسناد نیست و با  1-روایت کشمتن:  -بررسی إسناد

 %صـادق عمر سؤالی از امـام   بن صفحه قبل از این روایت مفضل 20شود. حدود  شروع می
هـیچ إسـناد و    2-در این روایت نیز راوي همچنان هموست. روایت کش احتماالًکند و  می
  ي ندارد و تفاسیر خود مفسر از آیه است.  ا يراو

این کتـاب داراي اهمیـت    فیتألاي و زمان  وابستگی فرقه: الکشـف گذاري کتاب  تاریخ
دهـد   ی دالیل زیر نشان مـی الیمن منسوب است ول منصور است. این کتاب اگرچه به جعفربن

گیـري فـاطمی    که کتاب داراي چند الیه است و الاقل تمام این کتاب به دوره پس از شکل
توان متعلق به حلقات غالیـان قـرن سـوم یـا      هایی از کتاب را می گردد. حداقل بخش برنمی

ن در تـوا  اسماعیلیان نخستین دانست. گفتنی است که حلقه اتصال غالت و اسماعیلیه را می
هاي بزرگ غالیان در  ق.) و پیروانش دانست. وي که پیشواي یکی از گروه138ابوالخطاب (
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اند تا جایی که خطابیـه   گذاران اسماعیلیه دانسته نیمه نخست سده دوم است را یکی از بنیان
؛ صـابري،  81قمـی،   اند (اشعري یعنی پیروان ابوالخطاب را با اسماعیلیه نخستین یکی دانسته

 و اسـماعیلیه نخسـتین   متقدم غالیان خطـابی که یکی از آثار  الکتاب ام). در 2/321-322
است آمده: مذهب اسماعیلی آن است که فرزندان ابوالخطاب نهادند که تن خود را به فـداي  

 میدهـ  یم). با این توضیحات نشان 50، ص الکتاب امفرزندان جعفرصادق، اسماعیل کردند (
غالیان، خطابیان و نصیریان وجود دارد که در منـابع اسـماعیلی   هایی در ادبیات  که شاخصه
  وجود دارد: الکشفشود ولی در  دیده نمی

اند. عمده این عبارات مربوط به  صورت رمز نوشته شده برخی عبارات به الکشفدر  -1
سه خلیفه اول است. این رویکرد در منابع نصیري ادامه پیدا کرده است اما نه به شکل رمـز  

هـا در برخـی منـابع امـامی نیـز گاهـا دیـده         گذاري گذاري. البته این نام صورت نام به بلکه
ها و عناوین خودسـاخته فـراوان و پربسـامد اسـت.      ، ولی در متون نصیري این نامشود یم

مقاتـل قطیعـی،    . ابـن ـ عناوینی چون ادلم، زازمد، سکد، زفر، ضالل و وبال (براي نمونه نک
). در 32، یـة الجـوهر طبرانـی،  ؛ 308 ،الکبـري ایةالهد ،یبیخص؛ 253و  245؛ جنبالنی، 67

هم خلیفه دوم با نام زفر آمده اسـت (منسـوب بـه     بار کی شده گفتهعالوه بر رموز  الکشف
 شود. ). چنین رویکردي در منابع اسماعیلی دیده نمی31منصورالیمن،  جعفربن

در میان غـالت بسـیار شـایع    عمر  بن یزید جعفی و مفضل انتساب روایات به جابربن -2
نیز به رؤیاي  الکتاب اماست.  دست نیازاهایی  بود. آثار پیشانصیري چون آثار مفضلیه نمونه

گسـترده در   طور بهجابر معروف است و سراسر روایت نقلی از جابر است. چنین رویکردي 
قل از جـابر و  نیز سلسله روایاتی به ن الکشفشود. در رساله اول  منابع نصیري نیز دیده می

مفضل آمده است. چنین توجهی در منابع اسماعیلی دوره فاطمی نسبت به جـابر و مفضـل   
  وجود ندارد.

اي براي سلمان در نظـر گرفتـه    جایگاه ویژه الکتاب امدر منابع غالت خطابی مانند  -3
ل او عنـوان آ  شده است. بارها اسم او که با لفظ سلسل نیز یاد شده به دنبال نام مصطفی بـه 
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همراه با ابوالخطاب آمده است. خداوند هفت آسـمان و زمـین و آدم و بشـر را بـه دسـت      
). نـام او در کنـار مقـداد، ابـوذر و گـاه عمـار       95-94، الکتـاب  امسلمان آفریـده اسـت (  

 پروبـال ). آنچه که بعدها در منابع نصـیري  45، الکتاب اماي مقدس است ( حلقه کننده لیتکم
عنوان باب السیدمحمد (پیامبر) با تمامی انبیاء و اولیاء با اسـامی   ن بهبیشتري گرفت و سلما

کنـد و هنگـام ظهـور او     مختلف ظهور داشته و با غیبت امـام دوازدهـم او نیـز غیبـت مـی     
). در کنار جایگاه بلند سـلمان،  57-53، ةشیالرستبا لةالرساهمراهش خواهد بود (خصیبی، 

نصـیر،   بـن  . محمـد ـ ضور پررنگی دارند (براي نمونه نکـ مقداد و ابوذر نیز جایگاه ویژه و ح
عنوان عیون ثالثه و ابواب ثالثـه آمـده    نیز نام این سه تن به الکشف). در کتاب 201-203

). این در حالی است که در منـابع نخسـتین   73-70منصورالیمن،  است (منسوب به جعفربن
  آمیزي وجود ندارد. رغم بیان منزلت سلمان، چنین رویکردهاي غلو فاطمی علی

). ایـن  3از اصطالح السیداالکبر براي پیامبر استفاده شده اسـت (همـان،    الکشفدر  -4
گـاهی نیـز    هرچندصورت السید محمد بعدها در منابع نصیري بارها تکرار شده  اصطالح به

 لـة الرسا؛ خصیبی، 202-201نصیر،  بن . محمدـ تعبیر السیداالکبر آمده است (براي نمونه نک
) اما منابع اسماعیلی چنین اصطالحی ندارند. اصطالح السـید بـراي پیـامبر    78، ةشیالرستبا

. ـ غلو نیست اما این اصطالح در ادبیات غالیانه بسـیار پربسـامد اسـت (نکـ     خود يخود به
  1).3-3-5و بخش 2-3اکبري، بخش

) 1. مقالـه  ـعذاب شیخین در دنیا توسط قائم در منابع نصیري بارها تکرار شده (نک -5
  که چنین گفتمانی در منابع اسماعیلی وجود ندارد. حالی و در این کتاب نیز آمده است در

منصـور رد کـرده و او را تنهـا     بـن  گفتنی است دفتري نیز انتساب این کتاب را به جعفـر 
 طـور  بـه ). همچنین انصاري که 125این اثر دانسته است (دفتري،  کننده نیتدوگردآورنده و 

تشـکیک کـرده و     اي درباره این کتاب نوشته در انتساب این رساله بـه جعفـر   مقالهمستقل 
هجـري دانسـته اسـت. وي     290تا  260ي ها سالهاي غالت کوفی بین  عمده آن را نوشته

                                                                                                                                        
 .صفحات آن امکان تغییر دارد به بخش مربوطه ارجاع داده شده است  جا که این کتاب در دست چاپ است و شماره . از آن1
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و  یعیگوناگون ش يها فیط »میراث مشترك«جزء  نخست رساله یعناصر اصلبرآنست که 
اله سوم نیز به پیش از تشـکیل دولـت فـاطمی    است و رس ينیمه دوم سده سوم قمر یامام
  گردد (انصاري، منبع آنالین). برمی
که روایات مجـازات شـیخین را بازتـاب داده     کتابنهایت دو رساله اول و سوم این  در

از حلقات غالیان کوفه قرن سوم است. اسـتفاده   متأثرمتعلق به دوره اسماعیلیان نخستین و 
ي است که ا جامعهکه این رساله مربوط به  کند یمرا تقویت  از حروف رمزي نیز این احتمال

  است و نه در دولت شیعی فاطمیان. کرده یمبیان چنین عقایدي ایجاد دشمنی 
  

 امامی -منابع غالی. 5-3

کتابی است در میراث روایی امامیه ولی به دالیلی که بیـان خواهـد    االمامه دالئلاگرچه 
 امامی قرار داد.شد این کتاب را نباید در گروه 

  
  االمامه دالئل. 5-3-1

المولف که هسته اصلی  و مجهول هیچندالست  ا اثر طبري آملی نیست، بلکه کتابی  دالئل
آن در قرن پنجم تدوین و تا قرن هفتم به آن افزوده شـده اسـت (پـاکتچی، سراسـر مقالـه؛      

  قی کرد زیرا:  امامی تل -را باید کتابی غالی  دالئل). 91-71فر، رنجبر،  سلطانی
برخی مفاهیم و اصطالحات غالیانه مانند باب ائمه که در این کتاب با عنوان بـواب   اوالً

. نویسنده ضمن معرفی امامان، ابوابشان را هم معرفی کـرده  شود یمدیده  کرات بهآمده است 
موسـت  از ه متأثراربعه نیز  است. او عناوین بواب را از خصیبی وام گرفته و در مسئله نواب

اي  اشتراکات گسـترده  الکبريیةالهدااین کتاب با  اً). ثانی240-223. صفري فروشانی، ـ (نک
ي از ا مجموعـه  مثـال  عنـوان  بهدهنده چارچوب فکري نویسنده باشد.  تواند نشان دارد که می

وارد شـده   االمامـه  دالئلبه  یةالهداحمدان از  بن شیبانی با حذف نام حسین روایات ابومفضل
ـ ثارو نیز خواهـد آمـد.    ). این اشتراکات در روایات پیش2-4-1(اکبري، بخش است در  اًلث
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هایی پیرامـون ائمـه داشـتند     سلسله راویان این کتاب، افرادي غالی یا متهم به غلو که کتاب
). آقابزرگ نیز به غـالی بـودن ایـن اثـر اذعـان دارد      234شود (صفري فروشانی،  دیده می

با داشـتن راویـان ضـعیف، مجهـول، غـالی و       االمامه دالئلطورکلی  ). به8/247آقابزرگ، (
آیـد. در ایـن کتـاب سـه روایـت       اشکاالت تاریخی و اعتقادي اثري ضعیف به شـمار مـی  

    ).1و نمودار 9کد به مساله مجازات بعد از ظهور اختصاص دارد (جدول 22دربردارنده 

  
 االمامه دالئلمجازات شیخین در : إسناد روایات 1نمودار 

با عمـر   %نیرالمؤمنیامواثله گفتگوي  عامربن در روایتی به نقل از ابوطفیل: 1-روایت د
) است و البته با 2-(هـ الکبريایةالهدنقل شده است. این روایت تحریر مختصري از روایت 

به طعن عمـر و   نیالمؤمنیراماین روایت  موجب به). 2-ا و هـ-/ د1إسنادي متفاوت (نمودار
ـ  $پیـامبر هـایش بـه عتـرت     برشمردن برخی اعمال او ازجمله ظلم و ستم و  پـردازد  یم

به هایی  کد از مجازات 3نهایت با  . درداند یممصاحبش یعنی خلیفه اول را نیز با او شریک 
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 کشـد  ها را از قبر بیـرون مـی   که در انتظار عمر و ابوبکر است. آن دیگو یمفرزندش  دست

(C3) اند  در حالیکه تروتازه(A2) آویزد  و به دار می(C7). 

دالئل مختصـري   مؤلفاین روایت را ذکر کرده و   یةمتن: اولین بار الهدا -بررسی إسناد
از آن را با إسناد و تحریري جدید آورده که در دیگر منابع ذکر نشده است. عمـوم راویـان   

). همـین تحریـر   1. مقالـه ـ (نکـ  انـد  يرینصـ لـو یـا از مقامـات    غـالی، مـتهم بـه غ    2-هـ
؛ 125 ،یرسـ ب ( شـده اسـت  وارد قرن نهم و یازدهم حمدان است که به منابع امامی  بن حسین

ــید ــ286-2/285 ،یلم ــ247-243و  2/44 ،ی؛ بحران ــه 277-30/276 ،ی؛ مجلس ). نکت
رسی و دیلمی راویان نصیري در إسناد الهدایه را حذف و به که آن توجه قابل صورت مرسل ب 

  )1(نمودار اند آوردهاز راویانی غیرنصیري روایت را 
قصـیر مجهـول و از    علـی  اشتراکی نـدارد و در آن احمـدبن   2-با هـ 1-إسناد روایت د
باشد، زیـرا در    یـة الهدااز  متأثر تواند یماست. راوي ساختگی نیز  مؤلفراویان خودساخته 

) وجـود دارد و  162، الکبـري  یـة داالهجعفرقصیر (خصیبی،  اي با نام احمدبن آن کتاب راوي
البته او نیز در منابع رجالی امامی مجهول است. در ایـن روایـت شـیخین در بیـداء بـه دار      

هـا آمـده    ) بعد از تحریق شیخین، بیداء و خسف آن2-که در (هـ حالی ، درشوند یمآویخته 
ز روایـت  پردازي جدیـدي ا  شک با روایتی ضعیف مواجهیم که عبارت بی مجموع دراست. 
  شیعه نیز وارد شده است.   متأخراست و به منابع روایی   یةالهدا

پرسـد. طبـق    درباره زمان قیام قائم می %باقر : در روایتی ابوجارود از امام2-راویت د
اش شـروع   هاي گسترده جنگ ازآن پسو  کند یماین روایت قائم بعد ناامیدي از شیعه ظهور 

، قبـر  (C1)رود  . سپس به مسجدالنبی میکشد یمازاده را قرشی زن 1500. در مدینه شود یم
.  (A2)که بدنشان تازه است درحالی (C2,C3)کشد  و دو خلیفه را بیرون می کند را خراب می

. در این هنگام اهل باطل به شـک  (A3)دهند  ها پاسخش را می گوید و آن ها سخن می با آن
هـا را در کنـار    از این رو پانصد نفر از آن (B1)گوید؟ گویند با مرده سخن می افتند و می می

هایی که به در خانه فاطمه(س) جمع  . سپس آن دو نفر را با همان هیزم (D1)کشد مسجد می
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ها نـزد امامـان بـه ارث مانـده اسـت.       . این هیزم (C9)سوزاند کردند تا آن را آتش بزنند می
تـري    16کوفـه نیـز   در  شـود.  کند و راهی کوفه مـی  سپس قصر مدینه را خراب می هـزار ب

    گذراند. ) را از دم تیغ می202-196 ،پاکرواننک.  هیدرباره جنگ قائم با بتر(

یی از این روایت در منابع دیگـر امـامی آمـده اسـت، امـا      ها بخشمتن:  -بررسی إسناد
تجمیعـی از روایـات    2-بخش تحریق و نیز کل روایت در هیچ منبعی نیست. به عبـارتی د 

  ه مجعوالت مؤلف است که به سایر منابع نیز راه پیدا نکرده است.مختلف بعالو
مملـو   االمامه دالئل). 2-/د1(نمودار اند مجهولدر این روایت نیز برخی راویان مهمل و 

) نیـز بـا چنـین    2-پـردازي اسـت، چنانکـه (د    سـرایی و قصـه   از روایاتی با سبک داستان
ارود اسـت و جالـب اینجاسـت کـه     یی فربـه شـده اسـت. راوي روایـت، ابوجـ     ها پردازش
نفـر بـودن    313آمـده:   دالئـل یی از این روایت به نقل از همو در منابعی متقدم بر ها بخش

گسـتري   ساله قائم مانند اصحاب کهف، عدالت 309)، حکومت 315اصحاب قائم (نعمانی، 
وسـی،  بودن قائم بـا سـلیمان (ط   سیره قائم، فتح شرق و غرب عالم، کشتن غیرمسلمانان، هم

به کوفه رفتن قائم، کشتار بتریه، کشتار جنگجویان کوفه تـا زمـانی کـه خـدا      )،474، الغیبۀ
یی دیگر ها افزودهاین روایات ابوجارود را با   دالئل مؤلف). گویا 2/384راضی شود (مفید، 

 %بـاقر  به سبک داستانی، پردازش و با إسنادي که دو راوي آن نیز ساختگی است به امـام 
  ي مفهومی وجود دارد:ها شباهت) 1-رده است. میان این روایت با (هـمنسوب ک

تروتازه بودن بدن به هنگام بیـرون  در هر دو روایت تعیین جاي قبر، بیرون آوردن از قبر،  - 
  ، امتحان و ابتالي مردم، سوزاندن و مجازات طرفداران شیخین آمده است.کشیدن از قبر

) نیـز  2-شدن هواداران شـیخین آمـده اسـت. (د    مجازات و کشته بار دو) 1-در (هـ -
  هاست.  نفر از آن 500حاکی از کشته شدن 

ـ اي رخ  هاي گسترده جنگ آنجاو در  رود یمدر هر دو روایت قائم به کوفه  - ؛ دهـد  یم
  هایی متفاوت. این ماجرا فقط در این دو روایت آمده است. البته با داستان

شـود. ایـن    بردنـد سـوزانده مـی    %علـی ر خانه ) شیخین با آتشی که به د1-در (هـ -
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گفتمان مطابق فضاي تناسخی نصیریان است زیرا این همان آتشی است که براي ابـراهیم و  
ـ ب اهـل ي آتش، هیزم آمده که نـزد  جا به) 2-خاندان پیغمبر افروخته شد. در (د بـه ارث   تی

  محفوظ مانده است.
 ) ازرق و زریـق. 2-ن اسـت و در (د ) دوگانه ضالل و وبال کنایه به شـیخی 1-در (هـ -

  است.این اصطالح براي شیخین تنها در این منبع آمده 
  و سایر روایات محفل غالیان است. الکبري یةالهدااز  متأثر) نیز 2-بنابراین روایت (د

مهزیار است. بـه   بن ابراهیم بن این روایت خبري مرسل پیرامون تشرف علی :3-روایـت د 
. او پس از طـی  شود یمالزمان است بشارت تشرف داده  تجوي صاحبمهزیار که در جس ابن

رسد. امام ضمن طرح سؤاالتی از او بـه بیـان    مسافتی و گذراندن وقایعی به محضر امام می
کد  10که ضمن آن با  پردازد یمبرخی وقایع قبل از ظهور و برخی اقدامات بعد از ظهورش 

.  (C1)روم آورم و به مدینـه مـی   م حج به جا میکند: با مرد به مجازات شیخین هم اشاره می
. بـه آن دو امـر    (C3, A2)کشـم  و آن دو را تروتازه بیرون می  (C2)کنم حجره را خراب می

هـا مصـلوب    اي کـه شـیخین بـه آن    و بـه دو شـاخه خشـکیده     (C6)کنم به بقیع برونـد  می
. ابتالي مردم در این روز  (A1)ها برگ بیرون بیاید دهم تا از زیر آن دستور می  (C7)اند شده

 .  (B2)هاست شدیدتر از ابتالي نخستین آن

دهـد اي آسـمان نـابود کـن و اي زمـین در خـود فـرو         سپس منادي از آسمان ندا می
. در این روز جز مؤمنی که خدا قلبش را از ایمـان خـالص کـرده اسـت در      (C18, D5)ببر

دهـد:   شود؟ امام پاسخ می بعد از آن چه می گوید پرسیدم مهزیار می ماند. ابن زمین باقی نمی
علَیهِم و أَمددناکُم بِـأَموالٍ و بنـینَ    ةَثُم رددنا لَکُم الْکَرَّکره، کره، رجعت، رجعت. سپس آیه 

  کند.  را تالوت می )6 ،(االسراء و جعلْناکُم أَکْثَرَ نَفیراً
 الـدین  کمـال تـري چـون    یار در منابع متقدممهز متن: روایات تشرف ابن -بررسی إسناد

) بـا إسـناد و متـونی    263، الغیبة(طوسی،  الغیبه) و 470-465و  453-2/445(صدوق، 
ي مضمونی آمده ولی مساله تحریق فقط در این روایت ذکر شده است. ها شباهتمتفاوت با 
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اثـر   1لمفـرج ا السـلطان حلی بـه نقـل از    سلیمان بن را حسن 3-در قرن هشتم مختصري از د
، مختصرالبصـائر مهزیار ذکـر کـرده اسـت (حلـی،      نجفی با إسناد مرسل از ابن استادش نیلی

). بحرانـی نیـز   53/104نیز از همین طریق روایت را آورده اسـت (مجلسـی،    بحار). 430
  ).3-/د1) (نمودار8/115نقل کرده است (بحرانی،  دالئلروایت را از 

است  دالئل مؤلفساخته  احتماالًشود نیز  ي شروع میإسناد این روایت مرسل که با رو
که سبک داستانی دارد در  شده يبازسازیی از این روایت ها بخشو سه راوي مجهول دارد. 
  است. مؤلفیی نیز ساخته ها بخشمنابع پیشین آمده است و 

ـذي ، و یـا  یديبِیا سماء أَ" :فَینَادي منَاد منَ السماء) آمده است: 3- در انتهاي (د و  "أَرض خُ
. براي این عبارت کد خسف در زمین براي شـیخین و  شوند یمهمه غیرمؤمنان هالك  آن از  پس

یی پیرامـون خسـف سـفیانی در    ها گزارهدر نظر گرفته شده است زیرا مشابه  ها آننیز طرفداران 
) 2- ). در (هــ 280(نعمـانی،   فَیخْسف بِهِم الْقَوم يدیأَبِیا بیداء  السماءفَینَادي منَاد منَ بیداء است: 

  از همانست. متأثرنیز خسف شیخین در بیداء آمده بود و این عبارت نیز 
 یـة الهـدا ي آن از ریرپـذ یتأثتواند مؤید دیگري از  ذکر عبارتی در انتهاي این روایت می

تکرار نصیریان در مفهوم رجعت اصطالح پر "الزهراء  جعةالبیضاء و الر  ةالکرّ"باشد. عبارت 
) نیـز   3-). در انتهاي روایت (د272و  244، الکبريیةالهدا. خصیبی، ـ است (براي نمونه نک

کرَّ کرَّ ةُقولی مشابه آن به امام نسبت داده شده است: الْ کـه تعبیـري از   الرَّجْعَـةُ الرَّجْعَـةُ   ، ةُالْ
  همان اصطالح است.

روایتـی ضـعیف و نوسـاخته شـده      االمامه  دالئل) مانند سایر روایات 3-(د مجموع در
است. روایتی منفرد، مرسل، با راویانی ضعیف که تجمیعی است از بحث تشرف وام گرفته از 

  و سایر منابع نصیریان.ایةالهدگرفته از  منابع امامی و مجازات شیخینِ وام

                                                                                                                                        
نجفـی،   اسـت: (نیلـی  و محقق آن را در مستدرك کتاب ذکر کـرده   در نسخه فعلی این کتاب این روایت وجود ندارد .1

  ).92، المفرج السلطان
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 امامی  -بندي منابع غالی جمع. 5-3-2
ذیـل   مجمـوع  درنشان داده شد  الکبريایةالهدي آن از ریرپذیتأثکتاب که ضعف و  این

  سازي این گفتمان شده است.   کد به مجازات شیخین اشاره کرده و سبب برجسته 22
  
 منابع امامی. 5-4

مساله مجازات شیخین در منابع متقدم امامی فقط در آثار صدوق آمده اسـت و بعـد از   
. سایر منـابع امـامی   میشو یمق.) با دو روایت نومتولد روبرو  803ی (نجف وي در آثار نیلی

  اند.   را تکرار کرده یةالهداهمین روایات یا روایات 
  
 النعمه الدین و تمام کمال. 5-4-1

داراي  جمعاًدر دو عبارت موجز و مشابه مجازات شیخین در انتهاي دو روایت آمده که 
  ).  2 و نمودار 9 کد است (جدول 7

 
  : إسناد روایات مجازات شیخین در آثار صدوق2نمودار 
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درباره شـب   $از پیامبر %صادق عمر به نقل از امام بن روایت اول از مفضل: 1- روایت ك
کنـد.   گیـري او اشـاره مـی    تک ائمه را معرفی و بعد از ذکر قائم به انتقـام  اسراء است. پیامبر تک

ـ ها بیـان   و سوزاندن آن (C3)کوتاه بیرون آوردن الت و عزي از قبر  ناگهان در عبارتی  شـود  یم
(C9)اند  که تروتازه ، درحالی(A2) تر است و فتنه ایشان از فتنه عجل و سامري سخت(B2) . 

) تلخیص بسیار موجزي است از روایاتی 1-متن: عبارت تحریق در (ك -بررسی إسناد
اشته اسـت. عبـارت سـخت بـودن فتنـه آن روز نیـز       تر در حلقات غالیان وجود د که پیش
اش در  نصیري (ح  و ف) آمده بود. همچنـین خصـیبی در انتهـاي سـروده      تر در منابع پیش

ـ گو یم.)  که به ماجراي تحریق پرداخته ق 287جنبالء (پیش از  ابیـاتش حجتـی اسـت     دی
  ).  436-424طرفداران عجل و سامري (خصیبی، مرهج،  براي

 الهدایـۀ عمر است، همو که راوي اصلی روایت مفصل رجعـت در   بن لمفض 1-راوي ك
عمـر توجـه    بن بیان شد غالیان به مفضل 1 ) و گفتمان تحریق است. چنانکه در مقاله1-(هـ
هالل نیـز   احمدبن 1-کردند. در إسناد ك اي داشتند و روایات زیادي را بر او حمل می ویژه

زمـان (کشـی،    و امـام  %عسگري از ناحیه امام ) ملعون و مذموم384، رجالغالی (طوسی، 
نـداذ هـیچ توثیـق یـا      ) است. احمدبن202، رجال؛ حلی، 353، الغیبة؛ طوسی، 2/816 ماب

اسکافی  سهیل بن همام تضعیفی در منابع رجالی ندارد و مهمل است. او پسرعموي پدرمحمدبن
ه اسالم اسـت. بعـد از   است. تنها اطالع درباره او ماجراي اسالم آوردن پدرش از مجوس ب

؛ 380-379شـوند (نجاشـی،    اسالم آوردن او برادرش سهیل و فرزندانشان نیز مسلمان مـی 
ي هـا  شیگـرا از  متـأثر  توانـد  یمتحلیل شد که روایت تحریق  1 ) در مقاله2/204خویی، 

مذهبی و ایرانی شکل گرفته باشد. به عبارتی دو راوي غالی و یک راوي ایرانی این إسـناد  
  بندي این گفتمان نقش داشته باشند.  در صورت توانند یم

از سوي دیگر بررسی روایت شب اسراء دربردارنده نکات مهمی است. ایـن روایـت بـا    
إسناد ایـن روایـات نیـز متفـاوت     ). 7 تحریر در منابع شیعی و سنی آمده است (جدول 12

ـ  خودداري شـده اسـت.    ها آناست که براي اختصار از آوردن  ی ایـن روایـات   مضـمون کل
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 عنوان به%مهديحجج الهی به پیامبر در شب اسراء است. سپس از  عنوان به تیب اهلمعرفی 
ـ فردي برجسته در این خاندان یاد و برخی صفات ایشان بیان  . در همـین قسـمت   شـود  یم
  ).8 است که فقط در یک تحریر مجازات شیخین آمده است (سطر

 ون روایات شب اسراء: مضم7جدول 

  

.) است کـه  ق 307کوفی ( فراتتفسیر منبع روایت شب اسراء  نیتر متقدم 7طبق جدول 
با دو إسناد روایت را آورده و در آن سـخنی از مجـازات نیسـت. در مجمـوع تحریرهـاي      

در عمـوم ایـن    6تـا   3مضمون اشاره دارند که مضامین  11مختلف این خانواده حدیثی به 
کـه ایـن روایـت داراي     دهـد  یممتن تحریرها نشان  -. مقایسه إسنادك استروایات مشتر

یی نیز بـه آن افـزوده   ها بخشهسته و بخش اصیلی بوده که با طرق مختلف نقل شده است. 
که تحریق شیخین یکی از همین عبارات اسـت. بررسـی مضـامین و     رسد یمبه نظر و شده 

ن عبارات مجازات است چون با بافت و فضاي ها با هم نیز گواهی بر افزوده شد مقایسه آن
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روایت سازگار نیست. جالب اینجاست که منابع روایی و تفسیري تا قرن دهم، تحریـري را  
سخنی از مجازات نیست. در قرن یازدهم مجلسی و حرعاملی روایت  ها آندر که  اند آورده

اسـت.   تـر  خالصـه آن  ربـا  کروایت را آورده که ی دوبار. مجلسی اند کردهرا از صدوق نقل 
 )1-/ك2) (نمودار52/379؛ 36/245؛ مجلسی، 2/48(حرعاملی، 

امیدوارم شما همان  :دیگو یم %جوادحسنی به امام  در روایتی عبدالعظیم :2-روایت ك
ه پر از جور و ستم شـده  ککند چنان میباشید که زمین را پر از عدل و داد  $محمد آل قائم
ي دین خداییم. آنگاه ضمن سو بهگران  قائم به امرالهی و هدایت همه ما دیفرما یم. امام است

واژه مطـرح   8ناگهان مجـازات شـیخین را در   دوازدهم   هاي خاص امام بیان برخی ویژگی
کـد تعیـین جـاي قبـر، بیـرون آوردن از قبـر و سـوزاندن         3کنـد. ایـن عبـارت داراي     می
     (C1,C3,C9).است

)، از راویـان  185آدمـی (نجاشـی،    زیـاد  بـن  ) سـهل 2- مـتن: در إسـناد (ك   - بررسی إسناد
است. وي متهم به غلـو و تضـعیف    %يعسگر حسن تا امام %جواد کثیرالحدیث قرن سوم از امام
. مهدوي، سراسر کتاب). با لحاظ کـردن نضـج و انتشـار روایـت     ـ و توثیق او اختالفی است (نک

  باشد.  آدمی  زیاد بن سهلز ا متأثر تواند یمتحریق در حلقه غالت، این بخش روایت 
اسـت. خـزاز    االثـر  کفایـه این روایت را آورده   کمالگفتنی است اولین منبعی که بعد از 

والحـدیث  "ي آن نوشـته اسـت   جـا  بـه بدون عبارت پایانی یعنی مجازات، روایت را نقل و 
 در روایتـی بـه نقـل از صـدوق     بـار  گرید). این اصطالح را خزاز 282(خزازقمی،  "بتمامه

) آورده که جایگزین چند خط پایانی همـان روایـت صـدوق اسـت. ایـن      220(خزازقمی، 
والحـدیث  "شگرد محدثان براي عدم تکرار است. اما سوال اینجاست که در روایت مـدنظر  

آیا ناظر بر عبارت مجازات است؟ اطمینانی بر این امر نیست، زیرا ایـن روایـت از    "بتمامه
واژه با این اصطالح منطقی نیسـت.   8وق. همچنین جایگزینی خزاعی است نه صد ابوعبداهللا

خزاعـی   احمدشـیبانی و ابوعبـداهللا   تنها راوي اول یعنی محمـدبن  کفایهو  کمالدر دو إسناد 
 بسـا  چـه ). 6/155؛ امـین،  16/56(خـویی،   اند یقمشیوخ صدوق و خزاز ها آن. اند متفاوت
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خزاعی یا خـود   اینکه حذف آن کار ابوعبداهللاعبارت پایانی افزوده شیبانی، شیخ صدوق باشد یا 
 اي داشته که این عبارت در آن نبوده است. خزازقمی؛ همچنین ممکن است خزاز نسخه

همه اجزاي این روایت در روایات دیگر نیز آمـده اسـت. فقـرات     آنکه توجه  قابلنکته 
 قـاً یدقکـه   الکمآمده و در ستون روایات مشابه، عبارات سایر روایات  8) در جدول2-(ك

ي روایات دیگر ها بخش) تجمیعی از 2-ذکر شده است. گویی (ك موردنظرندمشابه عبارت 
) اسـت. بـا در نظـر    2-همـان إسـناد (ك   2است. جالب اینجاست که إسناد روایت ردیف 

ي هـا  گـزاره ) ایـن روایـت را بـا    2-گرفتن این اشتراکات ممکن است یکی از راویـان (ك 
 ).8) بدان افزوده باشد (سطر1-و عبارت آخر را نیز از (ك مختلف روایی فربه کرده
 الدین در سایر روایات کمال 2-ك تیروا ی عباراتابی تشابه: 8جدول 

   کمالآدرس از   فقرات مشابه در سایر روایات  )2-فقرات  (ك  ردیف
1  د م حم ل ت لْ لی بن قُ بن ع  ج ر ـأَ نْ موسی ع إِنِّی لَ و أَ

ـأُ     لَ ي یمـذ ـد الَّ م حم یتلِ ب ه نْ أَ م م ائ کونَ الْقَ تَ
  راً و ــو ج ــت لئَ ــا م لًا کمــد ع ــطاً و س ق ضر ـأَ الْ
  م ـائ ا و هو قَ ا إِلَّ ا منَّ مِ م اس ا الْقَ ب الَ ع یا أَ ماًفَقَ لْ ظُ

و ینِ اللَّه إِلَی د اد ه لَّ و ج زَّ وع رِ اللَّهم کـنَّ   بِأَ لَ
ـنْ   م ضر أَ لَّ بِه الْ ج زَّ وع رُ اللَّهه ذي یطَ م الَّ ائ الْقَ
طاً س ق لًا ود ا ع ه لَؤُ یم و ودحالْج کفْرِ و لِ الْ ه   أَ

لَی موسی ع ت لْ ـنَ       بن دخَ یـا اب ـه ـت لَ لْ ـرٍ ع فَقُ جعفَ
الَ أَ م بِالْحقِّ فَقَ ائ ت الْقَ نْ سولِ اللَّه أَ قِّ  ربِـالْح م ائ ا الْقَ نَ

ـزَّ   ع اللَّه اءد ع نْ أَ م ضر أَ هرُ الْ ذي یطَ م الَّ ائ کنَّ الْقَ و لَ
ماً لْ راً و ظُ وج ت لئَ ا م لًا کمد ا ع ه لَؤُ یم لَّ و ج و  

2/361 
  

2       یـب یغ و ـه تُ اد ـاسِ وِلَ ـی النَّ لَ خْفَی ع ذي تَ هو الَّ
هص خْ م شَ ه   عنْ

صهفَ خْ تُه و یغیب شَ اد خْفَی وِلَ ک تَ ذَل 1/303  ل  

3   کفْرِ و لِ الْ ه نْ أَ م ضر أَ لَّ بِه الْ ج زَّ وع رُ اللَّهه یطَ
خْفَی  ذي تَ طاً هو الَّ س ق لًا ود ا ع ه لَؤُ یم و ودحالْج

اسِ لَی النَّ ع      ـه ـوي لَ طْ ـذي تُ ـو الَّ ه و ... تُه اد وِلَ
أَ  رضالْ

نْ کلِّ  ا م ه س د رٍ و یقَ ونْ کلِّ ج م ضر أَ هرُ اللَّه بِه الْ یطَ
   ـو ه و ... ـه ت اد اس فی وِلَ ک النَّ ذي یشُ مٍ و هو الَّ لْ ظُ

ضر أَ طْوي لَه الْ ذي تُ   الَّ

2/372 -371  

طاً  4 س ق لًا ود ا ع ه لَؤُ یم لَّ ... و ج زَّ وع رُ اللَّهه  یطَ
ـاسِ   ـی النَّ لَ خْفَی ع ذي تَ یـب    هو الَّ یغ و ـه تُ اد وِلَ

  ـه لُّ لَ یذ و یتُهم س لَیهِم تَ ع م صه و یحرُ خْ م شَ ه عنْ
بٍ عکلُّ ص  

ـه کـلَّ    لُ لَ صه ... و یذَلِّ خْ اسِ شَ ارِ النَّ ص ب نْ أَ ع یبیغ
ـا   تُه و لَ اد اسِ وِلَ لَی النَّ خْفَی ع ... تَ بٍ عص   ـم ه ـلُّ لَ یح

   ضر ـأَ ـأَ الْ لَ لَّ فَیم ج زَّ وع اللَّه هِرَه میتُه حتَّی یظْ س تَ
ماً لْ راً و ظُ وج ت لئَ ا م لًا کمد ع طاً و س ق  

2/369 -368  

ـۀٍ    5 ائَ م اثُ لَ رٍ ثَ د لِ ب ه دةُ أَ ع ابِه حص نْ أَ م إِلَیه عم یجتَ
لًا ... ذَ ج شَرَ ر اثَۀَ ع لَ لَّ و ثَ ج زَّ وع لُ اللَّه ک قَو ل

میعاً  ج اللَّه بِکم کونُوا یأْت ینَ ما تَ   أَ

 وه رٍ ... و د لِ ب ه دةُ أَ لًا ع ج شَرَ ر اثَۀَ ع لَ ائَۀٍ و ثَ م اثُ لَ ثَ
 زَّ وع لُ اللَّه لَقَو ج     ـه کونُوا یـأْت بِکـم اللَّ ینَ ما تَ أَ

میعاً ج  

2/654  

مع إِ  6 ـۀٍ  یجتَ ائَ م اثُ لَ رٍ ثَ د لِ ب ه دةُ أَ ع ابِه حص نْ أَ م لَیه
لًا  ج شَرَ ر اثَۀَ ع لَ ـذه     …و ثَ ه ـه ـت لَ عم فَإِذَا اجتَ

لًـا  و ا ج شَرَ ر اثَۀَ ع لَ ائَۀٍ و ثَ م اثُ لَ مع إِلَیه ثَ ـإِذَا  …جتَ فَ
د مع إِلَیه الْعقْ لٍ خَرَج اجتَ ج ر اف شَرَةُ آلَ ع وه و  

1 /331  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            23 / 34

https://pnmag.ir/article-1-1592-fa.html


 1401 پاییز و زمستان 31نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 52

   کمالآدرس از   فقرات مشابه در سایر روایات  )2-فقرات  (ك  ردیف
ـإِذَا     ـرَه فَ م ـه أَ هرَ اللَّ اصِ أَظْ لَ لِ الِْإخْ ه نْ أَ ةُ مد الْع

لٍ خَرَج ج ر اف شَرَةُ آلَ ع وه و د لَ لَه الْعقْ کم  
7   زَّ وع ضَی اللَّه داء اللَّه حتَّی یرْ ع لُ أَ ا یزَالُ یقْتُ لَ فَ

ت لَ لْ ظیمِ فَقُ الْع د بالَ ع . قَ لَّ ج کیف ي ویدیا س ه
ـی   ی فالَ یلْق ضی قَ ر د لَّ قَ ج زَّ وع نَّ اللَّه م أَ لَ یع

مۀَ ح لْبِه الرَّ   قَ

 اللَّه اءد ع لُ أَ ا یزَالُ یقْتُ لَ ضَی یحتَّفَ لَّ  اللَّهی رْ ج زَّ وع
الَ یلْقی  ضی قَ ر د الَی قَ تَع نَّ اللَّه م أَ لَ یع کیف و ت لْ قُ

مۀَال ح لْبِه الرَّ لَّ فی قَ ج زَّ وع لَّه  

1/329  

ــزَّي   8 الْع و ــات ــرَج اللَّ ــۀَ أَخْ دینَ م ــلَ الْ ــإِذَا دخَ فَ
ا م ه حرَقَ أَ   فَ

ـا    م ه ـرِیینِ فَیحرِقُ ات و الْعزَّي طَ ج اللَّ فَلَفِتْنَـةُ  فَیخْرِ
نْ  م د شَ ا أَ بِهِم ذ ئم اسِ یو لِفِتْنَةِ النَّ جرِي الْعام الس و  

1/252 -253  

  

حسنی ذکر  صورت مرسل از عبدالعظیم این روایت داراي إسنادي منفرد در قرن ششم به
). نیلـی و  436-435، الـوري  عـالم إ؛ طبرسـی،  2/449، االحتجـاج شده اسـت (طبرسـی،   

؛ 177-176، المضـیئة األنـوار   منتخـب نجفی،  اند (نیلی آورده کمالمجلسی نیز روایت را از 
ذکر کرده  االثر یةکفانیز روایت را از  بار ک). مجلسی ی2-ك /2) (نمودار52/283مجلسی، 

  ).  51/157که عبارت تحریق را ندارد (مجلسی، 
  
 المضیئه االنوار منتخب. 5-4-2

زمـان دارد. در ایـن کتـابش ضـمن دو      .) چند اثر در موضوع امامق 803د. (نجفی  نیلی
  ).  3و نمودار 9ات شیخین پرداخته است (جدولکد به موضوع مجاز 14روایت و 

 
  المضیئةاالتوار منتخبدر  نیخیمجازات ش اتیإسناد روا: 3نمودار 
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ـ نقل  %سجاد  در این کتاب مرفوعا از امام مؤلف: 1-تیروا اولـین کـار قـائم     کنـد  یم
 (C9)سوزاند یمرا  ها آن، (A2) ندا که تروتازه درحالی  (C3)بیرون آوردن شیخین از قبر است

. در ادامه نیز برخی اقدامات قائم درباره مسجد بیان  (C16)دهد یمو خاکسترشان را به باد  
 شده است.  

بشـیرنبال از   اوالًمتن: این روایت به لحاظ إسناد داراي اشـکال اسـت.    -بررسی إسناد
را مرفوعـا از بشـیرنبال از   است. مجلسـی همـین روایـت     %صادق و امام %باقر یاران امام

بـراین   در تحریر نیلی غلط است. عالوه  %سجاد نقل کرده است. بنابراین امام %صادق امام
محمدایادي است. او مجهول اسـت. احتمـال دارد نیلـی نـام      سند روایت مرفوعا از احمدبن

کتابی با نام ایادي باشد، زیرا او صاحب  علی راوي را اشتباه ذکر کرده باشد و منظور احمدبن
است. وي در منابع رجالی کذاب و متهم به غلو معرفی شده اسـت   بةیالغ یالشفاء والجالء ف

) اولین کـار قـائم   1-). در (م76، و اصولهمالشیعة کتب فهرست ؛ طوسی، 43غضائري،  (ابن
 مجازات شیخین است. این روایت بخشی از روایتی است که در آن اولین اقدام قائم خـراب 

  همچون عریش موسی است: ها آنسقوف مساجد و بازسازي  کردن 
رٍ  فَ عو جقَالَ أَب نَا %و مقَائ أُ بِهد ا یبلُ مـلُ     أَو عیج ـا فَ رُ بِه م ها و یـأْ رُ یکس اجِد فَ س الْم قُوف س
رِیشِ موسی رِیشاً کع اول میان عبـارت   1-در م )2( )1( )1/236، الفقیه الیحضره من(صدوق،  ع

مجازات شیخین اضافه و بعد قسمت دوم روایت فوق تلخیص شده است. درنهایـت   و دوم،
باید گفت این روایت نومتولد در قرن هشتم نه إسناد درسـتی دارد و نـه مـتن تجمیعـی آن     

    است. اعتماد  قابل
کد است آمده: قـائم کـه    9عمار که داراي  بن اسحاقدر روایت مرفوعی از : 2-م تیروا

تا  (A4) فرستد گیرد قبر را خراب کند خداوند باد شدید و رعدوبرق می د و تصمیم میآی می
رو یـارانش از کنـار    خاطر این تصمیم این اتفاق افتاده است. ازاین گویند به آنجا که مردم می
زنـد   . اما وقتی با تیشه اولین ضربه را مـی  (B1)ماند با او نمی کس چیهشوند و  او پراکنده می

گردند. در آن روز فضیلت هرکس در سبقت او به پیوسـتن   با دیدن این صحنه برمی یارانش
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در   (C2,C3)کشـد  کند و شیخین را از قبـر بیـرون مـی    می به قائم است. آنگاه قبر را خراب
، سپس دارشـان   (C20)کند شان می جوید و لعن ها برائت می ، از آن (A2)اند حالی که تروتازه

 .  (C7,C9,C16)دهد و خاکسترشان را به باد می سوزاندشان زند، می می

عمار نقل شـده اسـت. مجلسـی نیـز      بن این روایت مرفوعا از اسحاق متن:-بررسی إسناد
آورده اسـت. إسـناد ایـن روایـت نیـز ضـعیف و        %صـادق  روایت را از همو ولی از امـام 

ـ  متأثر تواند یمپردازي آن نیز نوساخته در قرن هشتم است و  عبارت ار پیشـین چـون   از آث
) آمـده بـود. اتفـاقی چـون آثـار      2-تر در (د باشد. واژه حائط براي قبر پیش االمامه دالئل

ابتالي مردم در مقابل سرسبز شدن درخت گفتمان جدید ایـن روایـت    عنوان بهعذاب الهی 
ا ه نیز مختصري از آن الهداه اثباتو در  بحاراالنوارنجفی هر دو روایت در  است. بعد از نیلی

  ).  5/213؛ حرعاملی، 52/386آمده است (مجلسی، 
  
 بندي روایات امامی جمع. 5-4-3

و إسـناد آن مرفـوع    متـأخر روایت با إسناد منفرد در منابع امامی، دو روایـت آن   4از 
است. در منابع متقدم فقط صدوق به ایـن موضـوع اشـاره کـرده و عبـارات وي داراي دو      

مقدمه آمـده اسـت؛ ب.دو عبـارت     نتهاي دو روایت و بیویژگی است: الف. دو عبارات در ا
  قابـل درباره این روایـات احتمـاالت زیـر     1کوتاه است و شباهت زیادي با یکدیگر دارند.

  ی است:بررس
از معصومین و در منابع امامی نقل شده است ولی با توجه بـه   اگرچه. این دو عبارت 1

ی ایـن  رانیااز راویان غالی یا  متأثر تواند یم گردد یمآنکه ریشه گفتمان تحریق به غالیان بر
  دو روایت باشد. 

                                                                                                                                        
ا 1-ك: 1-ك. 1 م رِقُه یح رِیینِ فَ زَّي طَ ع رِج اللَّات و الْ نْ  فَلَفِتْنَةُ : فیخْ مـ ا أَشَد بِهِم ذئ م اسِ یو رِي؛   فِتْنَـةِ  النَّ ام السـ لِ و جـ ع الْ

م2-ك ا.ینَةَ د: فَإِذَا دخَلَ الْ م رَقَه ح زَّي فَأَ ع رَج اللَّات و الْ            أَخْ
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  اسراء باشد. تواند مختصري از روایت تجمیعی است و قسمت پایانی آن می 2- . روایت ك2
ي هـا  گـروه قمی، نسـبت بـه    ولید ویژه استادش ابن مکتب قم و به ریتأث  . صدوق تحت3

اما ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه تعـالیم       گیر بوده است،  رسمی غالت و مفوضه بسیار سخت
در آثـارش   افتهی یمنزدیک به آنان را، اگر در دیگر محافل و مکاتب مختلف حدیث شیعی 

که اشکال روشنی در دفاتر حدیثی که نزد او بوده وجـود نداشـته،    آنجاروایت نکند. وي تا 
نـابراین محتمـل   ). ب138-137. انصـاري،  ـ است (نکـ  دهید ینمدر روایت از آن دفتر منعی 

ي به ایـن دو روایـت راه   ا شدهاست گفتمان غالت درباره مجازات شیخین به شکل کمرنگ 
توانـد در   مـی  اسـت  انیعیشـ وجود اصل تبري که از اصول کالمـی و اعتقـادي   یافته باشد. 

با مقایسه برخی روایات صدوق با دیگر منـابع امـامی    پذیرش این روایت نقش داشته باشد.
 ،ياوحد ،ي. جعفرـ نکاست ( کرده یماو در مواردي روایات را تقطیع یا مختصر یابیم  درمی
در حلقه غالت  شده مطرحروایت  بسا چه). 126-92 ،یعارف ،یبهبهان یمانی؛ سل157-190

سرایی آن کاسته باشد. همچنین الفـاظ   به دفاتر حدیثی شیعه نیز وارد شده و صدوق از قصه
ن تقیه امامی را جایگزین عبارات خاص و تند آن کرده باشـد  تر با گفتما و عبارات متناسب

  به شکل یک یا دو عبارت پایانی این دو روایت درآمده است. تاًینهاکه 
پردازي دو قطعه به لحاظ شباهت و نیز قرارگرفتن هردو در بخش  . با توجه به عبارت4

ناسـخان بـه روایـت    محتمل است این عبارت افـزوده   -مقدمه بی هم آن-پایانی دو روایت 
ـ قمـري   باشد. براي بررسی این احتمال نسخ خطی که به بعد از قرن نهـم هجـري    دنرسـ  یم

باشـد   طرح قابلاند. بنابراین اگر این احتمال  بررسی شدند که همگی حاوي عبارات تحریق
  که اینک در دست ما نیست. رسد یماین کتاب  تر یمیقدبه نسخ 

  
 مقاله نتایج. 6

ـ  یبا اختالف قابـل تـوجه   نیخیات شمضمون مجاز. 1  يریاز همـه در آثـار نصـ    شیب
 یکـ ی بـا یتقر یو امـام  یامام -ی). تعداد کدها در منابع غال9 جدول /کد 99بازتاب دارد (
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ـ کد آن مربوط به منابع متقـدم و بق   7 ،یکد در منابع امام 21از  لبته)، اکد21-20است (  هی
نـزد   يو گـاه یعمر اسـت کـه دربـاره جا    بن مفضل تیسه روا ي. راورسد یبه قرن هشتم م

  بحث شده است. 1 در مقاله انیغال
در پیوست روایات مجازات شیخین را در منابع روایی شیعی تا پایان قرن  10. جدول 2

 1- پیش از صدوق (روایـات ك دهد. طبق این جدول،  دهم (سده اول دوره صفویه) نشان می
اند کـه بـه روشـنی بیـانگر ریشـه       مضمون را آورده منبع از منابع غالت این 5) حداقل 2- و ك

اي است. در منابع امامی متقدم از این روایت استقبال نشـده و بـه    روایت به لحاظ وابستگی فرقه
سایر کتب معتبر امامی خالی از این روایت جانبدارانـه اسـت. تـا قبـل از کتـب       الدین، کمالجز 

بیشـترین   االمامـه  دالئـل اب ضـعیف و غالیانـه   روایات تحریق در کت بحاراالنوارمتاخري چون 
  بازتاب را داشته است.

ي در ا گسـترده گري مجازات شـیخین نشـر    . در دوره صفویه و با گسترش جریان اخباري3
) را نیـز دو  1- روایت مفصل رجعت (هــ  ادشدهمنابع پیدا کرده است. مجلسی عالوه بر روایات ی

  .دهد یمي این گفتمان نشان ساز برجستهرا در  ربحاوضعیت کتاب  4بار آورده است. نمودار

   
  بحاراالنوار: بسامد روایات مجازات شیخین در 4نمودار 
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ـ  هـا  يرینصـ نشان داد ریشه این روایات به غالیـان و   ها یبررس. 4 و جریـان   رسـد  یم
اسـت. اگرچـه اصـل     ي غالیانه باعث استقبال از این روایـت شـده  ها شیگراي و گر یشعوب
ي داشـته،   ریتـأث نیز در رواج این روایـت   - هاي اساسی و قابل دفاع امامیه آموزه از - تبرّ

چنین عذاب و خشونتی، با رویکرد تناسخ محور غالیان سازگارتر اسـت، زیـرا آنـان همـه     
که نزد امامیـه بحـث رجعـت و     آن  کنند، حال یمي اخروي را بر مواقف دنیا حمل ها عقوبت
  الزمان قرار نیست جاي آخرت را بگیرد. آخر

بخشی و ایجاد الفت و اتحاد میـان تمـامی اهـل زمـین      . پیشواي دوازدهم براي نجات5
ي و مـذهبی.  ا فرقـه ي ها جنگي برافروختن آتش خشم و کین و براظهور خواهد کرد و نه 
کرد و براي  را به حق و حقیقت دعوت خواهد ها انساني، گر تیهدامنجی مبتنی بر تبیین و 

  گسترش عدالت و اسالم راستین نیازي به سوزاندن و خاکستر بر باد دادن نخواهد داشت.
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 پیوست
  کدگذاري روایات مجازات شیخین در منابع روایی فرق شیعی :9جدول 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  10راهنماي جدول 
نقـل دوم از همـان منبـع در قـرن      Bت و بیانگر نقل اولین بار روای A در این جدول -

 Bاسـت و مولـف    Aي است فقط ناظر به ا فرقهاست. سطر باال که بیانگر رویکرد  موردنظر
بار اول در یک کتاب نصیري و بار دوم در  1-از همان فرقه نیست چنانکه روایت هـ الزاماً

  ).  458-433، البصائر مختصر) آمده است (حلی، البصائر مختصریک کتاب امامی (
در  Aرو گزینـه   این اشعار دیوان خصیبی (ش) در قرن سوم و چهارم سروده شده، از -

  دو قرن آمده است.  
معلوم نیست، ولی  ها آن فیتألعالمت (*) مربوط به قرن آثاري است که زمان دقیق  -

  . رسد یمتخمین آن است که تحریر آن به پیش از قرن موردنظر 
   ي الور و اعالم   مختصرالبصائر، اإلحتجاجاند:  اختصاري این کتب ل عالئم - ج - سه حرف خ - 
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  یعیش ییدر منابع روا نیخیمجازات ش اتی) رواB) و بار دوم (Aنقل بار اول (: 10جدول 
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