
 162ـ147، ص 1391زمستان ، 27، شماره پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی

  
  

  2 جلد اسالمی فرق کتاباي بر  تکملهنقد و 
  »هاي منسوب به شیعه فرق شیعی و فرقه«

  
  *آبادي دکتر ملیحه صابري نجف

  
  چکیده
 فـرق  شـناخت  مسلمانان مصالح تأمین و یکپارچگی و وحدت ایجاد براي مهم لوازم از یکی
ــا اســت همــدیگر ازآنهــا  فکــري مکاتــب و ــه طریــق ایــن از ت   و تحکممســ رابطــه ایجــاد ب

   وخـروج  ژیکـی  وایـدئولو  عقیـدتی  ارکـان  تقویت موجبات و گمارند همت هم میان سازنده
هاي منسوب بـه   فرق شیعی و فرقه« 2 فرق تاریخ کتاب .گردد فراهم انزوا و ضعف موضع از

 بـوده  ارشـد  ورودي امتحـان  منبـع  و فرق تاریخ درسی منبع سالها صابري دکترتألیف » شیعه
 سـمت  سازمان موفق اثار از و فرق زمینه در جامع و مدون فارسی متن لیناو کتاب این .است
 داراي و .اسـت  شـده  دانشـگاهی  کتابهـاي  برتـر  جـایزه  کسـب  به موفق 83 سال در که است

 بـه  او دسترسـی  ،مؤلف علمی واشراف احاطه هاآن ینتر مهم که است ویژگیهایی و امتیازات
 ایـن  .اوسـت  طرفی بی حفظ و تعصب از دور به جویانه حق رویکرد و متنوع و مختلف منابع
آن  بهبـود  و تکمیـل  امکـان  ررهگذ این از تا دارد کتاب این نواقصها کاستی به نگاهی مقاله
   .شود فراهم بعديهاي چاپ در
  

  ها کلیدواژه
  )2(تاریخ فرق اسالمی، حسین صابري، کاستیهاي کتاب فرق 

                                                                                                                                        
  )(saberi@samt.ac.ir »سمت«یار مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی  استاد  *
  15/12/91 :تاریخ پذیرش                                            20/9/91: فتتاریخ دریا   
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  مقدمه
ی مخاطبـان ي دارا يرییـادگ  منبـع  و افزایـی  نـش دا ابزار نیتر مهم عنوان بهی درس کتاب
 از و اسـت ی دانشـگاه ی درس کتاب کننده مصرف و مخاطب نیتر مهم دانشجو و است

 کتـاب کیفی هر  الزمۀ ارتقاي. کندی م استفادهخود ی آموزش اهداف تحققبراي آن 
ی یکـ  ؛رود می کار بهآن  یفیک بهبود وي ساز نهیبهي برااست که یی روشها استفاده از

 مخاطبـان ي ازهـا ین بـا  ارتبـاط  در کتـاب ی وبررس نقد ترین آنها، ، و مهمروشهااین  از
کتـاب مشـخص    است کـه محاسـن و معایـب احتمـالی     موشکافانه در نقد و پرداخت .است
تـاریخ   .اقـدام کـرد  محاسـن یـا رفـع معایـب      يبراي ارتقـا آنها  با شناخت توان شود و می می

نظـري و عملـی،   هاي  هبراصول پذیرفته شده حوز اگرکه دستاوردهاي بشر ثابت کرده است 
نقدي وارد نمی شد و تحقیقی صورت نمی گرفت بشـریت چـه در حـوزه اندیشـه و چـه در      

 ین وتـر  مهـم  بـه عنـوان   البته پیداست که کتاب درسی .می شدرو  روبه میادین علمی با رکود
 متمـایز اب غیـر درسـی   را از کتـ آن  کـه  اسـت یی داراي ویژگیهـا  علمـی  ین رسـانه تر رسمی
مستلزم ارزیـابی   ؛ این ویژگیها و ابعاد گوناگون موجب شده که داوري کتاب درسیکند می

 ،زبـانی  ،ییگونـاگون محتـوا  هـاي   هاز جنبـ  نیـز بایـد  آن  نقـد وبررسـی   باشـد؛ آن  همه جانبـه 
 و هیـ ته تیـ مأمور کـه  نیتدو و مطالعه سازمان .پذیردساختاري و شکل ظاهري صورت 

 تـاکنون  دارد عهـده  به را دانشگاههای انسان علومي ها هرشتي برای درس ابکت نیتدو
 و توسـعه ي بـرا  اسـت  الزم و داشـته  عرضـه ی دانشـگاه  جامعه بهي ارزشمندي کتابها
 داتیـ تول تیـ فیک کنتـرل  بـه  خـود  يبقـا  وي ماندگاري براآن  از تر مهم وآنها  لیتکم
 زیـرا  ،بپـردازد  ،خـود  منتشـره  رآثـا  اصـالح  وي بـازنگر  وی بررس و نقد قیطر از خود
 و انتظـارات  ،ازهـا ین خـود ادامـه دهـد کـه     رشد و بقا تواند به میی سازمان دیترد بدون
 را خــودهــاي تیفعال منــد صــورتی نظــام بــه و را بشناســد خــود انیمشــتر يهــا هخواســت
   .دینما تیریمد وي زیر طرح

لیف دکتـر حسـین   أتـ  2 تاریخ فرق اسـالمی کتاب در این مقاله به نقد  ،بر این اساس 
به عنـوان منبـع   ) ادیان و عرفان(براي دانشجویان رشته الهیات  این کتاب .ایم صابري پرداخته

واحد تـدوین شـده    4در مقطع کارشناسی به ارزش » 2و  1تاریخ فرق اسالمی «اصلی درس 
شـبهه،  ازجمله قدریه، مرجئه، م ها هشماري از فرقبررسی  پس از ، نویسندهلد اولدر ج .است

گـزارش  دوم  جلداما  .پرداخته استآنها  ، رویکردها و طبقاتها هاندیش ، به تبیین... معتزله و
  .مشاهیر این مکتبکالمی و  آراء از مکتب تشیع واست مفصلی 
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ــه  ــابب ــن کت ــوان  1384در ســال  ای ــده«عن ــر   برگزی ــاب برت ــاردهمین دوره کت چه
ایـن مقالـه بـه فصـول      .نهـم قـرار دارد   چاپ در حال حاضر در نوبت و داده شد ،»دانشگاهی

  .پردازد هاي منسوب به آن است می مختلف جلد دوم کتاب که درباره فرق شیعی و فرقه
  

  باره تشیع کلیاتی در: فصل اول
در لغـت و اصـطالح، بـه پیـدایی و     آن  یـابی  نویسنده پس از ارائه کلیاتی درباره تشیع و ریشه

 8 ین مباحــث اســتتــر مهــم ی شــیعه کــه ازییــداپدر مبحــث  .پرداختــه اســتآن  دگرگــونی
چنـین   آنتلخیص  بیان شده کهبه تفصیل  احتمالی که منبعث از آراء اهل سنت و غیره است

  )25ـ22صفحات (: است
  .در دوره حیات پیامبر شیعهآغاز پیدایش  .1
بـا انتخـاب   و در مخالفـت   شیعه به عنوان یک گروه پس از رحلت پیـامبر  پیدایش. 2
  .به عنوان خلیفه ابوبکر

 .پیدایش شیعه در دوره پایانی خالفت عثمان و در پی قتل او .3
 .ستانه جنگ جملآشیعه در  پیدایش. 4
 .شیعه بعد از جنگ صفین و در پی طرح مسئله حکمیتپیدایش  .5
 .)ع(از شهادت امام علی  پسپیدایش شیعه  .6
 .لب یک نهضت مشخص، و در قا)ع(پس از شهادت امام حسین  پیدایش شیعه .7
  .شیعه به عنوان یک فرقه در اواخر سده نخست پیدایش.  8

کــه بــا تفصــیل و بــا تکیــه بــر منــابع بیشــتر   تشــیعیی پیــدادربــاره  همــه ایــن توصــیفات
شده است مبتنی بر این نکتـه  آوري  جمعخاورشناسان شیعه و جمعی از  ،اندیشمندان اهل سنت

مکتـب  در واقـع، تکامـل   میخته اسـت و  آهم درآن  یشاست که تحوالت تاریخی تشیع با پیدا
ست که با اندیشه بسیاري از بزرگـان  ینظریه ا اینو  است تاریخ مفروض دانسته را درگذرتشیع 

اندیشـمندان سـنی مراجعـه     آراء بـه بسـیاري از  آنکـه   محتـرم بـا   مؤلـف  .شیعه در تعارض است
اندیشـمندانی   آراء د از طـرح نوارد سازنها آ نقدي برآنکه  بی اند را توضیح دادهآنها  نظر کرده،

 این بزرگـان حقیقـت   .اند ی و عالمه عسکري خودداري کردهیعالمه طباطبا ،چون عالمه امینی
 ،واقـع  در .عقیـدتی و اخالقـی اسـت    ،کـه داراي جوانـب سیاسـی    اند تشیع را امري الهی دانسته

ر ابعـاد مختلـف سـخنان    ماننـد نبـوت د  آن  شالوده مکتب تشیع اصل امامت است که ضرورت
محترم امامت را کـه محـور و شـالوده     مؤلف متاسفانه .ساري و جاري بوده است) ع(ائمه اطهار

ـ   ،امري سیاسی و برون دینی در نظر گرفتـه  اصلی مکتب تشیع است آن  د معنـوي و دینـی  بـه بع
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 کـه در  افکنـیم  مـی  به دیدگاه عالمه طباطبایی نظري در توصیف این موضوع اند توجهی نکرده
بـه پیـروي از بزرگـان شـیعی      ایشـان  .فلسفه این مکتب به روشنی توضـیح داده شـده اسـت   آن 

   .دنگونه توضیح می ده این شیعه در اسالمدر کتاب  فلسفه وجودي تشیع را سلف خود
شیعه معتقد بود آنچه براي جامعه در درجه اول اهمیت دارد روشن شدن تعالیم اسالم و «    

به عبارت .در میان جامعه می باشدآنها  جریان کاملآن  ودر درجه تالی فرهنگ دینی است
د و ف انسانی خود را بداننـ یبینی بنگرند وظا سان با چشم واقعدیگر افراد جامعه به جهان و ان
 .گاهشان باشدبه جا آورند اگرچه مخالف دید

 نماید به طوري افظ و اجریک حکومت دینی نظم واقعی اسالمی را در جامعه ح ثانیاً      
خـوردار  کامـل و عـدالت فـردي و اجتمـاعی بر     که مردم جز خدا را نپرستند و از آزادي

ی یباشند و این دو مقصود به دست کسی باید انجام یابـد کـه عصـمت و مصـونیت خـدا     
در زمینه  گرنه ممکن است کسانی مصدر حکم یا مرجع علم قرار گیرند کهداشته باشد و

و عـدالت   کامـل  انحراف فکر یا خیانت سالم نباشـند و از آزادي ف محوله خود از یوظا
بخـش اسـالمی بـه     والیـت عادلـه آزادي   خـوردار نباشـند و تـدریجاً   فردي و اجتمـاعی بر 

نـی ماننـد   یشـود و معـارف پـاك د    ی و قیصـري تبـدیل  یسلطنت استبدادي و ملک کسرا
خودخـواه گـردد و   دانشمندان بوالهوس و  معارف ادیان دیگر دستخوش تحریف و تغییر

تصدیق پیغمبر اکرم در اعمال و اقوال خود مصیب و روش او بـا کتـاب    تنها کسی که به
  . )9 :1348 ،طباطبایی(» بود) ع(خدا و سنت پیغمبر مطابقت کامل داشت همان علی 

  
  کیسانیه فرقه  فصل دوم
 زبسـیاري ا  اءآر طرح به نویسنده محترمآن  طی ،فرقه کیسانیه توضیح است دربارهاین فصل 

نقـش ابـن   و  هـا  اندیشـه  ،پرداختـه  فرقه با عباسـیان این رابطه  ، ویین در مورد نام، پیداامورخ
بـه طـور    دیـدگاهها را  بسـیاري از  .انـد  را تبیـین کـرده  انشـعابات و فـرق کیسـانیه     نیزحنفیه و 

 انـد  آورده گیـري مشـخص   تحلیل و نتیجـه  نظم و نسق و گونه بدون هیچ گزارشی و توصیفی
فحات ـشین او در صـ ــجان و هاشم فرزند محمد بن حنفیهشخصیت ابو توصیف آن که نمونه

 شـرط اصـلی   ؛ زیرادرخور کتاب درسی نیست وه چینش مطالبـسفانه نحـأمت .تـاس 60ـ59
شــعابهاي ندر بـاره ا  61ـــ55 صـفحات  در(اسـت  آن انســجام و وضـوح مطالــب   مـتن درسـی  
   :خوانیم چنین میهاشم است ابو فرقه که مربوط به جانشینیمختلف این 
  در پی مرگ ابوهاشم «

در بازگشت از شام در حمیمیه نزد محمدبن علی بن عبـداهللا   ابوهاشم گروهی گفتند .1
بن عباس رفته و اورا وصی خود قرار داده و او نیز پسر خویش ابـراهیم امـام را وصـی قـرار     
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نخسـتین خلیفـه    ،ارثیـه ملقـب بـه سـفاح    داده و ابراهیم امامت را به برادر خود عبداهللا بـن ح 
ایـن   .سپرده و سفاح نیز عبداهللا بن ابی جعفر ملقب به منصور را وصی ساخته اسـت  ،عباسی

همان رزامیه یعنی پیروان رزام بن رزم که شهرسـتانی از آنـان بـه عنـوان     با گروه قاعدتا باید 
هاي  همسلم خراسانی از دنبالبوا طرفدران .کند یکی باشد می کیسانیه یادهاي  هاز فرقاي  هفرق

 .شوند می همین گروه قلمداد
اش حسـن بـن علـی بـن محمـد       زادهدربـه بـرا   ابوهاشـم  گروهی گفتند امامت پس از .2
 رسیده است  حنفیه
بن علی نرسیده بلکـه   واسطه به حسن بی ابوهاشم امامت پس از: فتندگگروهی دیگر  .3

به فرزندش حسن رسـیده   د و از علی بن محمدهاشم به برادر وي علی بن محمنخست از ابو
 .است
  عبــداهللا بــن عمــروبن حــرب کنــدي را وصــی خــود  ،ابوهاشــم :گروهــی هــم گفتنــد .4
  بـه روایـت شهرسـتانی همـین گـروه پـس      . داده و روح ابوهاشم به او نقـل یافتـه اسـت    قرار

ـ هللا بـن معـاو  از او رویگردان شدند و به امامت عبـدا و از آگاهی از خیانت عبداهللا بن عمر   ۀی
  از ایــن گــروه بــا نــام حربیــه یــاد شــده   ،بــن عبــداهللا بــن جعفــر بــن ابــی طالــب گرویدنــد  ا

 ».است
در صـفحه  ( دو موضوع حلول و تناسخ و دعوي نبوت ،کیسانیههاي  هدر بخش اندیش

که بـا حقیقـت ایـن فرقـه     است  شده منتسبآن  نه به برخی از شعب کیسانیه به کل فرقه )50
آمیز بـا ادعـاي    جاري ساختن سخنان سجع و دعوي نبوت براي مثال آیا اتهام.سازگار نیست

الزم اسـت   ؟اده شده جاي تردید و بررسی نداردوحی که از طرف بغدادي به مختار نسبت د
تحقیـق و   موضـوع آن  یا درباره، دنخوداري ورز نویسنده محترم یا از طرح این اتهام عجیب

   .براي خواننده روشن شودد تا حقیقت نکافی انجام ده بررسی
  

   فرقه زیدیه فصل سوم
 اي درباره قیامهاي زیدیان بیان شـده اسـت؛   پراکندهو  در این فصل نیز اطالعات غیر منسجم

مطـا لـب ایـن     .ها براي تفهیم کافی نیسـت  اطاله کالم شده است و گاه دادهورت بیش از ضر
نقـدر زیـاد   آصورت گرفته گاهی  متعددي که در این فرقههاي قیام .شفته استآفصل بسیار 

 مؤلـف  بـود  بهتـر  مطالـب  دهـی  شـاید بـراي سـامان    .کنـد  می را گم است که خواننده سر نخ
  :کردند می تهیه مانند نمودار زیر نموداري از قیام زیدیان
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  هیدیزي امهایق
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 
  )عبدالملک بن هشام /ق122( کوفه در دیز امیق )1 امیق
  )دییز بن دیول/ ق125( جوزجان و شابورین در دیز پسریی یح امیق) 2 امیق
  )منصور /ق145( نهیمد در عبداهللا پسر محمد امیق) 3 امیق
  )یمنصورعباس( بصره در) عبداهللا پسر(میابراه و) دیز پسر(یسیع امیق) 4 امیق
  )یعباسي هاد /ق169( فخ امیق هب مشهور حسن بن حسن بنی عل بن نیحس امیق) 5 امیق
  )هارون( طبرستان وي ر در عبداهللا پسریی یح امیق) 6 امیق
  ) ق 375 تا 172 ازی حکومت( مغرب در سیادر امیق )7 امیق

 :انـد از  در ضمن قیامهاي دیگري نیز مربوط به این فرقه صورت گرفـت کـه عبـارت   
  :گاهیپا 2 دجایا به منجر) مونأم /ق199( کوفه در ایابوالسرا امیق
   یمن در قاسم بن نیحس بنیی یح امیق
  طبرستان در اطروش ناصر و دیز بن حسن امیق

 )ع(طالبیاب بنی عل منانؤرمیام

 حسن

 )ع(امام حسن  )ع(امام حسین 

 )ع(امام سجاد 

 )120ـ ه  80( 1زید  عبداهللا

 محمد 3

 یحیی 6 محمد 3 ابراهیم
 موسی

 2عیسی     محمد    یحیی  ادریس 7

  عبداهللا
  

 )خراسان(

  حسین
  

 )یمن(

  بن حسن بن حسن  یحسین بن عل(فخ  5
 )هادي عباسی/ ق  169(
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مهمی که در این قیامهـا رکـن   هاي شخصیت است که از دیگر اشکاالت این فصل این
رهبـر   ــ  بن حسن مجتبـی  ن علیبن بن حسن یحسدرباره  مثالً اند؛ نشده هاند توضیح داد دهبو

توصیفی کوتاه بسـنده  به صرفاً  73در صفحه ، این واقعه مهم ازو  یامدهنتوضیح  ـ  شهداي فخ
   :شده است
و در پیش گرفتن سیاست سـرکوب از سـوي او    به خالفت رسیدن هادي عباسی: شهید فخ«

زیـدیان  ،به سبب تحریکهاي کارگزار حکومت در مدینه یعنی عمر بن عبد العزیز به ویژهو 
 169این جنبش محدود به سـال   .و قیامی را سامان دادند ین بن علی گرد آمدندسپیرامون ح

به دست محمد بن سلمان سرکوب شد و حسین همراه با گروهی از یاران خود در جایی بـه  
بـه شـهادت رسـید و پیکـر او و یـارانش را برهنـه در بیابـان        ـ   در شـش میلـی مکـه    ـ نام فخ 
 .»گذاشتند

بـه   ،جریـان  ایـن  اي بایسـته و شایسـتۀ   گونـه  به محترم نویسنده داشت جا که صورتی در
 از و ـ  السـالم  هیـ علـ   یمجتبـ  حسـن  امـام  رهیـ نب امیـ ق نیـ ا رهبـر  .پرداختند بررسی آن می

 امبریـ پ تیـ ب اهـل ـ    ییعنـ  تیـ ب نیتـر  فیشـر  از و عبادت و علم و جهاد و فضل خاندان
 دری اتیـ روا حادثـه  نیـ ا وقـوع  از قبل که است نیا امیق نیاهاي یژگیو از. استـ  اسالم
 در ،اسـت  توجـه  جالـب  کـه  شـده  وارد فخ صاحبی عل بن نیحس منزلت و مقام مورد

  :میکنی م اشاره تیروا یک به نجایا
 از ـ  وآلـه  هیـ عل اهللای صـل ـ امبرـ یپي روز کـه  دنـ کن یمـ  تیروا ـ  السالم هیعلـ باقر محمد امام 

   در و شـد  ادهیـ پ مرکـب  از د،یرسـ  فـخ  موضـع  بـه  کـه ی هنگـام  کـرد؛  یم عبور فخ نیسرزم
 هیـ گر از هـم  اصـحاب  و افتاد هیگر به اریاخت یب دوم رکعت در خواند، نماز رکعت دو آنجا
 اول رکعـت  در:داد شـرح  نیچنـ  را شیخـو  هیـ گر لیـ دل امبریپ افتادند، هیگر به حضرتآن 
 نیهمـ  در تـو  فرزنـدان  ازي مـرد  محمـد، ي ا«: داد خبـر  و شد نازل من بر لیجبرئ بودم نماز
 رسـد، ی مـ  شـهادت  بـه  او رکـاب  در کـه ی کسـ  هر اجر و پاداش و شد اهدخو کشته مکان
 قعـده  ذى زدهمیسـ  در نـان آ) 170: 48ج ،1983 ،مجلسـی .(»اسـت  دیشه دو پاداش و ثواب

   روهـــاىین بـــا و کردنـــد آغــاز  »)ص( محمـــد آل مـــن المرتضــى « شـــعار بـــا را امشــان یق
   و کردنـد  وادار نىیشـ ن عقـب  و شکسـت  بـه را  آنـان  شـده  ریـ درگ عمرى زیعبدالعز بن عمر

 در نـه یمد شـهر  جـه، ینت در و خـت یگر آنـان  چنـگ  از عمـرى،  زیعبـدالعز  بن عمر سرانجام
 و المـال  تیـ ب صـندوقخانه  گـرفتن  اریـ اخت در بـا  على بن نیحس و گرفت قرار انیعلو اریاخت
 بـه  هجـوم  بـراى  را خـود  و پرداخت امور فتق و رتق به مستمندان، و مبارزان انیمآن  میتقس
 عـازم  قعده، ذى 24 در نه،یمد در درنگ روز یازده از پس ان،یعلو. نمود آماده معظمه همک
 بودنـد، آمده  حج ضهیفر اداى براى که عباسى سران) 74: 21ج ،همان(. )شدند معظمه مکه
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 ــ  مکّه کینزد ـ فخّ منطقه در جنگ. شدند کارزار دانیم راهى شسته دست ضهیفر اداى از
 169 سال حجه ذى هشتم در) فخ دیشه(على بن نیحس یاران تمام و درگرفت گروه دو نیب

 انیـ علو از ارىیبسـ  و گشـت  جـدا  بدن از سرها و رهاآنها  ابدان. دندیرس شهادت به هجرى
 از کـه آن  بـدون  سالگى26 سن در فخ دیشه على بن نیحس. دندیرس شهادت به امیق نیا در
 و ندشد متوارى اطراف به او یاران برخى ولى دیرس شهادت به باشد، مانده باقى فرزندى او
 بـه  عبـداهللا  بـن  ىیـ یح و داد لیتشـک  را ادارسه حکومت و رفت مغرب به عبداهللا بن سیادر
  .)170ـ127 صص ،رضوي( کرد امیق جاآن  در و کرد فرار لمید
 قیـام  ایـن  دربـاره  )ع( اطهـار  ائمه سخنان حداقل بود الزم قیام این اهمیت به توجه با 
  .شد می ذکر کتاب در خونین

   :اشاره کرد 98در صفحه  بتریه آراءابهام  توان به از موارد دیگر می
اسماعیل کثیر بـن نـافع نـواء و االبتـر و     ابو نام بتریه را بر پیروان دو تن از رهبران زیدي یعنی

از اصـحاب حـدیث و معاصـر امـام      النـواء  کثیر .اند هز حسن بن صالح بن حی همدانی نهادنی
بکر و عمـر بـا زیـد اخـتالف     نسبت به ابـو  تبري و تولی مسئله در زید است که عمدتاً باقر و

   داشت و همین امر سرچشمه نامگذاري او و پیروانش به بتریه شد
خـورد امـا    مـی  در سلسـله اسـناد حـدیث شـیعی نیـز بـه چشـم        النواء کثیر هرچند گاه نام      

م و تمار را گمراه کننده خوانده و امـام  امقدابو او و) ع(که روایت کرده اند امام باقر  چونان
بـاور   بـی  جـارود دروغگـو و  ابو نیز از او بیزاري جسـته و او را همـراه بـا سـالم و    ) ع(صادق 

سبب شـده اسـت برخـی او را درشـمار      النواء کثیر يهاهدانسته و لعنتشان کرده است دیدگا
مقـدام ثابـت بـن    ابو ،ه بن کهیـل در ردیف کسانی چون سلم النواء کثیر از .اهل سنت بدانند

شـود و   مـی  سالم بن ابی حفصه و حکم بن عتیبه و نیز حسن بـن صـالح بـن حـی یـاد      ،حداد
  .در سده دوم هجرت در گذشته است النواء کثیر .شوند می پیروان این گروه بتریه دانسته

 ،دهنام برده شـ  به عنوان رهبران زیدي صالح و حسن بن النواء کثیر در این گزارش از
ایـن   حتی روشن نیست کـه  است؛آمده  به میانبا زید سخن آنها  اما در سطر بعد از اختالف

در  ؟داننـد  مـی  را از زیدیهآنها  چگونه بوده و با وجود این اختالف چگونه هنوز هم اختالف
آمـده   سـدیر  نهـم روایتـی اسـت کـه از    آو دلیـل   را زیدي ندانستهآنها نیز  کشی رجالکتاب 

ایـن   ؛هم نزد او بـود ،زید بن علی ،رفتیم و برادرآن حضرت )ع(نزد امام باقر . ..... است که با
 داریـم و از دشـمنان   مـی  ترا دوسـ )ع(حضرت گفتند ما علی و حسن و حسـین  اشخاص به 

شما کار  ید؟یجو می یا از فاطمه بیزاريآزید بن ثابت رو به ایشان کرد و گفت  .ریمبیزاآنها 
  )143ـ142 ،140 شهرستانی ص( !را ببراد مارا بریدید خداوند شما

بـه میـان نیامـده در     کالمی بتري آراء درباره سخنیمسئله دیگر اینکه در کتاب هیچ 
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   :گوید می یکه شهرستان رتیصو
ی از خـود ندارنـد و در اصـول دیـن پیـرو      یـ أتریه در زمان او مقلد هستند و ربیشتر ب« 

شـمارند و در احکـام پیـرو ابوحنیفـه      مـی  بیت بزرگتـر معتزله اند و ائمه معتزله را از ائمه اهل 
 بتریـه ابهـام  دربـاره   ءراآایـن   »کننـد  مـی  هستند و در مسائل کمی از شافعی و شیعیان پیـروي 

. تـا  ، بـی شهرسـتانی ( .کنـد  می د بیشتردانن می هم زیديآن  ا از فرق شیعیرآنها  اینکه چگونه
  )96 ص ،1ج 

 محتـرم بـه   مؤلـف  جارودیه الزم بـود وضوع در م مبهم استنیز جارود شخصیت ابو 
بـه   همچنـین و  پرداخـت  مـی  الجارود از امامیه به زیدیهابو تغییر عقیدهدرباره  اعتقاد جارودیه

قائـل   نیزو  جدا نخواهد شد) علیهالسالم (اینکه امامت از فرزندان فاطمه اعتقاد آنها در مورد 
   .ام بودندرسیدن الهام به قلب ام به

  
  فرقه اسماعیلیه :فصل چهارم

 اتتوضـیح  تغییر امامت اسـماعیل و قائـل نبـودن تشـیع بـه آن      اء بادربارة مصداق نداشتن بد
  .شده استنداده کافی 

  :دنمی نویس107در ص  محترم مؤلف
تعیـین جانشـینی در دوره   دربـاره   بر پایـه سـنتی کـه در میـان امامـان     ) ع(امام صادق «

ود اسماعیل را به جانشینی معرفی کرده و بـدین  حیات خود وجود داشت پیشتر پسر ارشد خ
امـا ایـن    .سان او باب اهللا و سـبب میـان خـدا و خلـق و نایـب پروردگـار در زمـین شـده بـود         

تـالیف هالیسـتر بـه نقـل از      تشیع در هنداز کتاب  مؤلف این گفته را« .جانشینی فعلیت نیافت
بر اساس روایتهـاي شـیعه    قیدر پاورصورتی که  است در آورده 81ص اسرار النطقاءکتاب 
   .هرگز اسماعیل را به جانشینی منصوب نفرموده بود)ع(کند که امام صادق  می اعالم

 بـه چشـم  هـایی   در روایـات شـیعه نسـبت بـه اسـماعیل طعنـه       دانـیم  حالی که مـی در  
فرمود او گناهکار است و به من و هـیچ یـک از    )ع( ر برخی روایات امام صادقد :خورد می

اینکه بـه اسـتناد و اجمـاع امامیـه      به عالوه)  70 :معجم رجال الحدیث(شباهت ندارد پدرانم 
گونه نصی را از ناحیـه   شیخ مفید و اساسا فقهاي شیعه هیچ( بداء در نبوت و امامت راه ندارد 

روایـت شـده    )ع( نسبت به امامت وي قبول ندارند و این کـه از امـام صـادق    )ع( امام صادق
هـاي   هحاصل شده است مربوط بـه امامـت ندانسـته و بـه گونـ      ءسماعیل بدااست که در امر ا

البتـه در پـاورقی کتـاب     )112: 1جلـد  ، 1389 ،سـید حسـن خمینـی    .»دیگر معنی کـرده انـد  
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  .سازد می را از قوت کالم خارجآن  است کهآمده  مضمون این مطالب
و در صـفحه   درباره جنایات قرامطه نیز بسـیار کوتـاه اسـت   محترم  مؤلف توضیحات

   :اند به این مختصر بسنده کرده 113
عید جنـابی بـه   سـ ابو .تري داشـتند  قرامطه بحرین قدرت افزون ،از میان سه گروه قرامطه«
او توانسـت   .قیام کرد و حکومت منـاطق هجـر را در دسـت گرفـت     ءدر احسا. ق 286سال 

را دسـت گرفـت   طاهر رهبري پس از او فرزندش ابو .سپاه حکومت عباسی را شکست دهد
 هايکـه در سـال   چنـان  ؛ی خود به مناطق حوزه نفوذ عباسیان حمله بـرد یو در دوران فرمانروا

   .»االسود را از مکه به هجر آورد به مکه حمله کرد و حجر ق 317و  316و . ق 315
  :حمله بسیار خشونت بار قرامطه در منابع معتبر چنین ضبط شده است حالی کهدر 
دور و نزدیــک و کشــتارهاي هــاي امطــه بحــرین بــه شــهرها و آبادیامــان قر بــی هجــوم«
بـود و در ایـن    آورده وجـود  الوصفی در مسـلمین بـه   رعب و وحشت زاید ،رحمانه مردم بی

کاروانهـاي حجـاج بخصـوص     .میان کاروانهاي حجاج بیش از همه در معرض خطر بودنـد 
حـوزه نفـوذ قرامطـه عبـور      رفتند و مجبـور بودنـد از   می حاجیانی که از طرف عراق به مکه

آنچنان شدید بـود   314و  313بودند این حمالت در سالهاي آنها  همواره مورد حمله ،کنند
موفـق بـه انجـام     ،بودنـد  یک از کسانی که از راه عراق بـه مکـه عـازم    که در این سالها هیچ
 و فاجعـه عظـیم رخ   خشونت به اوج خـود رسـید   317تا اینکه در سال  .مناسک حج نشدند

کاروانهـایی کـه از طریـق     به ،قرامطه طبق یک نقشه و توطئه حساب شده ،در این سال .داد
جملـه کـاروان عـراق بـه      حملـه نکردنـد و کاروانهـاي حجـاج از     ،عراق رهسپار مکه بودند

ترویـه رسـید    اما چـون روز  رسیدند سرپرستی منصور دیلمی سالم و بدون مزاحمت به مکه
هـم   ،وحشیانه ر جنابی حجاج را غافلگیر کردند و با یک یورشقرامطه به فرماندهی ابوطاه

 و اهانـت  و هم به ساکنین شهر مکه حمله کردنـد و دسـت بـه کشـتار عجیبـی زدنـد      آنها  به
 گفته شده است که در این واقعه ابوطاهر با یک .سابقه در مورد مسجدالحرام اتفاق افتاد بی

 ر حالی بود که او مست بود و بر روي اسبیسپاه نهصد نفري وارد مسجدالحرام شد و این د

طبـق   .حتی اسـب او نزدیـک بیـت ادرار کـرد     ؛قرار داشت و ششمیر عریانی در دستش بود
حجاج و اهل مکـه کشـتند و از مقدسـات اسـالمی      قرامطه هر چه توانستند از ،نقل مورخان

 ،گرفتـه بودنـد  را در حالی که از اسـتار کعبـه    هزار و هفتصد نفرآنها  .هتک حرمت کردند
 هـا  هو کـو ها  هنمازگزاران و کسانی را که به در ،کنندگان شمشیرهاي قرامطه طواف .کشتند

 کشـی و  مـی  زدند که آیا همسایگان خدا را می فریاد کرد و مردم می درو ،فرار کرده بودند
تعداد کشته شدگان  .الهی مخالفت کند همسایه خدا نیست کسی که با اوامر: گفتند میآنها 

ها را در چاه زمـزم ریختنـد و بعضـی   آنها  رسید که بسیاري از مجموعاً به حدود سی هزار نفر
  در همان حال که قرامطه مردم را .و کفن و نماز در جاهاي دیگر دفن کردند را بدون غسل
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ابوطـاهر کنـار در کعبـه ایـن شـعر را       ،ساختند می پشتهها  هگذرانیدند و از کشت می از دم تیغ
رحمانـه   بـی  خلق الخلق وافنیهم انا قرامطه عالوه بر کشتارهايا أنا باهللا و باهللا أنا:کرد می ترنّم

را آن  زیورها و از جمله پرده کعبه را غارت کردند و در ،اموال حجاج و اهل مکه و غارت
و خواستند ناودان بیت را از جاي خود بکنند ولی متصدي ایـن کـار سـقوط کـرد و      کندند
 .حجراألسـود را از جـاي خـود برداشـتند و بـا خـود بـه بحـرین بردنـد          ،همـه از  تر مهم ؛مرد

  ربودن حجراألسود در همـه کتابهـاي تـاریخی کـه جریـان حملـه قرامطـه بـه مکـه          موضوع
است و در بعضی از کتب این مطلب هم اضافه شده کـه ابوطـاهر بـا    آمده  ،اند را نقل کرده

  : گفـت  مـی  ال خطـاب بـه مـردم   حجراألسـود زد و حجـر شکسـت و در همـین حـ      گـرز بـه  
گیرد در حـالی کـه    می گفتید هرکس وارد این خانه شود در امنیت قرار می شما! ها ناداناي  

  یک نفر از مردم که خـود را بـراي کشـته شـدن آمـاده کـرده       .من کردم دیدید آنچه را که
  )سـت از قـرآن ا اي  هکـه مضـمون آیـ   (معناي این سخن : گرفته و گفت بود لجام اسب او را

  گویی بلکه معنـاي آیـه ایـن اسـت کـه هـرکس وارد ایـن خانـه شـد او          می نیست که توآن 
  قرمطـی اسـب خـود را حرکـت داد و رفـت و بـه او        ،در ایـن حـال   .را در امـان قـرار دهیـد   

  .توجهی نکرد
الـدین ایـوبی    بـه اقـدامات صـالح    130در صـفحه   فاطمیان مبحثدر  اینکهنکته دیگر 

ایوبی پس از غلبه بر فاطمیان و تسـلط   در صورتی که صالح الدین .تنشده اساي  ههیچ اشار
کـه در تـاریخ، مظهـر    را بر قـاهره کتابخانـه بـزرگ اسـماعیلیان را آتـش زد و روز عاشـورا       

، فاطمیـان  ..ناصـري طـااهري، عبـدا   . مظلومیت شیعه بود به روز سرور و شادمانی تبدیل کرد
 .98در مصر، همان، ص 

دو فرقـه ناصـریه وجـود    ؛ زیـرا  ناصریه توضیح داده نشده اسـت فرقه  ،103صفحهدر 
 بـراي تمـایز   ؛ همچنـین ضـروري اسـت   دربـاره اخـتالف ایـن دو فرقـه    که ارائۀ توضیح دارد 

   .شود آوردهباید توضیح کافی  ز دیگر فرقناصریه ا
 در بخش اسماعیلیه این است که درباره عملکـرد  یکی دیگر از اشکاالت مهم کتاب

اي افراد هگزارش ترور ،قالع اسماعیلیه ،فدائیان فعالیت و نحوه عملکرد ،در ایراناسماعیلیه 
  :دانیم حالی که میدر  ؛ضیحی نیامده استهیچ تو

و  سـال در قـالع   170در ایران با رهبري حسـن صـباح و فـدائیانش حـدود      اسماعیلیه
جنـوب   در نیـز  ي البـرز تـا قهسـتان در جنـوب خراسـان و     هـا  هخود که از مغرب کـو هاي دژ

ي خـود بـه کمـک    پایگاههـا پـس از ایجـاد قـالع و    آنها  .کردند می پراکنده بودند حکومت
ی یو بینوایـان شـهري و روسـتا    نورا ین جامعـه ماننـد پیشـه   یاز اقشار پا پیروان خود که عمدتاً
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بـه مبـارزه بـا نماینـدگان دولـت برخاسـتند و        ،نفوذ خود را تـا سـوریه گسـترش داده    ،بودند
بــه قتــل را  قضــات و روحانیــان ســنی ،امیــران ،وزیــران ،از خلفــا مخالفــان خــود بســیاري از
 وزیـر نظـام الملـک    ،اسـی و پسـرش راشـد   برادي ماننـد مسترشـد بـاهللا خلیفـه ع    افـ  ؛رساندند

ــک  ــدین فضــل   .ســلجوقیان و دو پســرش احمــد و فخرالمل  ،اهللا براســاس گــزارش رشــید ال
پـنج   ،پـنج والـی   ،شش وزیر ،و پادشاهسال دست کم هشت خلیفه  72لیان طی مدت یاسماع
سه مرتد که از مـذهب   ،دو شیعه میانه رو اسماعیلی ،پنج مفتی سنی ،هفده امیر لشکر ،رئیس

 ،عالوه بر این .ترور کردندرا دو مخالف سیاسی سلطان سنجر نیز گشته بودند و اسماعیلی بر
 بـه  بـا توجـه   لـذا  .کردنـد  یز مـی افراد معمولی کوچه و بازار نور ترفدائیان اسماعیلی اقدام به 

 مهمـی کـه کشـتند    ادو دامنه وسـیع قدرتشـان و افـر    اسماعیلیه طوالنی بودن مدت حکمرانی
  .ضرورت داشت توضیح بیشتري درباره آنها داده شود

ــین  ــا درهمچن ــا  ب ب ــماعیلیه در ب ــدگاه اس ــروي در ص  دی ــور اخ ــین 153ره ام   چن
   :ه استمدآ

تناسخ مردود و حقایقی چون رستاخیز و حساب و بهشت گاه اسماعیلیه اموري چون از دید
نان از کیفر دوزخ و نعیم بهشت تفسیري مجازي بـه دسـت   آهرچند  ،و دوزخ پذیرفته است

  . نان ریشه داردآگراي  می دهند که خود در اندیشه باطنی
رو و سجسـتانی کـه از متفکـران    برخی از محققان معتقدنـد ناصرخسـ   که در صورتی

حکمـت   422و  420نـک زادالمسـافرین ص  ( ته اند به تناسخ اعتقاد داش اند یهاسماعیل بزرگ
  .)31شیعی و اسماعیلیه ص

بـود  نیامده اسـت در صـورتی کـه الزم     کافی قاخان مطلبآدرباره اینکه نکته دیگر 
در  آراء ويدرباره این شخصیت که تعداد زیادي از اسمعیلیه سراسر جهان پیرو او هسـتند و  

  .شد اطالعات جدیدتري ذکر می داردنفوذ زیادي  نیزقا اروپا و افری
  
  ه عشری اثنی :فصل پنجم
ایـن مکتـب بـه تـاریخ تشـیع متوسـل شـده و بـه طـور اختصـار بـه شـرح              در توضـیح  مؤلف

عشـري را بـا    اثنـی وقایع تاریخی و فرهنگی شیعه  سپس ، وپرداخته )ع( زندگینامه ائمه اطهار
از خواجه نصیر تا ظهـور   ؛غیبت کبري تا سقوط بغداد :شرح کرده استبه سه دوره  تفکیک
 عشـري  اثنـی  شـیعه هاي  هاز ظهور صفویان تا انقالب اسالمی در ادامه به ذکر اندیش ؛صفویان
سـید   ،شـیخ مفیـد  ،شـیخ صدوق  ،مشـاهیر بزرگـی ماننـد کلینـی     ی نیز ازشرح حال ، وتهخپردا
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در مـورد ایـن فصـل     .ه اسـت به دسـت داد عالمه حلی و  ،خواجه نصیر،شیخ طوسی ،مرتضی
  :توان به نکاتی اشاره کرد می

نقـش   مانـده اسـت و  مغفـول  ) س( شخصیت حضرت زهـرا  ،در شرح تاریخ تشیع. 1
  .حضرت به طور کلی نادیده گرفته شده استآن  فرهنگیـ فکري 

 حضرت و اثر گرانقـدر آن  از مقام علمی، )ع(در توضیح شخصیت حضرت علی . 2
تسـاب اهـل بیـت بـه     نو ا )س( حضرت با حضرت فاطمـه آن  و تزویجـ » غهالبال نهج«ـ  ایشان

 )179ـ177ص( .شده است غفلتاین ازدواج 
، گیري روحانیـت شـیعه نیـز مطلـب چنـدانی نیامـده اسـت        چگونگی شکلدرباره  .3

 ؛تــرین مرجــع قــرار دارد عــالیآن  اســتقرار مراتــب روحانیــت کــه در راس  :مطــالبی چــون
امامت جمعات و ایراد خطبه در زمـان   ؛زیع خمس در زمان غیبتو توآوري  جمع چگونگی
شایسته بود با توجه به اهمیت جایگاه روحانیت این جریـان بـه    .و رهبري دینی اجتهاد ؛غیبت

 .شد می تفصیل تبیین
فـرق   شیعه، بهتر بود به جاي ذکر وجوه اشتراك با برخیاندیشه تشریح در بخش . 4
تفـاوت  بـا فـرق دیگـر    عشـري   شـیعه اثنـی   شد که دیدگاههاي پرداخته میبه مواردي  ،دیگر

  .پذیرد می امامیهاما کنند  می ردآن را زیدیه و اسماعیلیه  کهمتعه  دارد، مثل
کـه اکثـر    معرفـی شـده اسـت، در حـالی     شـیعه هـاي   هغالیان جزو فرقـ 261در صفحه 

شـیخ  و  ،شـیخ مفیـد   ،در کتابهـاي اسـفراینی  و انـد   را خارج از دیـن دانسـته  آنها  علماي شیعه
: االعتقـادات  ،109: 1371، تصـحیح االعتقـاد   :ك.ر( استشده  تصریح مسئله این رب صدوق

  .123: 1955 ،الدین التبصیر فی ؛71
است، بـه  توضیحات مربوط به شیخیه بسیار اندك و ناقص  212صفحه همچنین، در 
آورد و  به دسـت نمـی   و عقاید شیخیه اطالعات چندانی از آراءخواننده  طوري که در نهایت

در فرقـه  این  با توجه به حضور ؛دارد عشري اثنی چه تمایزي با شیعه یابد که این فرقه در نمی
   .نان ارائه شودآدرباره  تري الزم است توضیحات مبسوط حال حاضر در کشور

شـیعی محسـوب    اًفرقـه اساسـ  ایـن   چنـد ، هرتوضیحات مربوط به بهائیت 212صفحه 
 با توجه به رشـد روزافـزون ایـن فرقـه بسـیار خالصـه و      منشأ شیعی دارد و شود اما چون  نمی

سـیس نقـش   أفرقـه نـو ت   اصـوالً .مطلب مفیدي به خواننده ارائه نمی شودتقریباً  و است اندك
دانشجو با مبانی فرق جدیـد  است زیادي در فرهنگ اختالف فرق جهان اسالم دارند و الزم 

  .شنا گرددآکامال 
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   :فصل ششم
 بـا ایـن توصـیح کـه    شـد   می یرات معنایی مبحث غلو توجهیالزم بود به تغ »غالیان« ثدر مبح

به سخن بزرگانی چـون   اند؛ شده دچار بلیهاین  به و اهل سنت نیز نیستشیعه  مختصاین امر 
ایند یـا   می یا غالیان از فرق شیعه به شمارآ اینکه شد و می توجهنیز  شیخ صدوقو  ،شیخ مفید

   ؟خیر
  

  یگرموارد د
 محترم بـه وضـعیت فعلـی هـر فرقـه نیـز       مؤلف الزم بود: درباره فرق مختلف یفتوضیح ناکا

همچنـین،   .کرد می شاخص معاصر یا قرون متاخر هر فرقه را معرفیهاي  هپرداخت و چهر می
تـر مباحـث    تجزیـه و تحلیـل دقیـق   . ضـروري اسـت  هـا   افول فرقـه  ظهور وو علل ذکر دالیل 

اي باشـد بـراي درك    توانـد زمینـه   آنها، میمبانی نظري  ، و تبیینفرقکالمی  اعتقادي و آراء
  . تر مطالب عمیق

 کمتـر توجـه شـده اسـت زیـرا معمـوالً      منابع دسـت اول   به :ضعف منابع استفاده شده
، ولـی در  فرقـه اسـت  آن  ثار و کتب منتسـب بـه  آ ،فرقه معرفی آراء یکین منبع براي تر مهم

 منـابعی  ؛ همچنین بهبع اصلی این فرقه کمتر استفاده شده استزیدیه از منا تبیین دیدگاههاي
مـثال تحقیقـات    ،انـد تـوجهی نشـده اسـت     هزیدیـه تحقیقـات مهمـی انجـام داد     دربارهکه  نیز

 .و بنیــامین آبراهــاموف،ویلفــرد مادلونــگ ،ردولــف اشــتروتمان، کورنیلــوس وان آنــدوك
درباره تاریخ قیامهـاي زیدیـه نوشـته     ابوالفرج اصفهانی که نییبمقاتل الطالهمچنین از کتاب 
کتـاب احمـدبن    اخبـارفخ بـه   موضـوع شـهداي فـخ    درباره .نشده استاي  هاست هیچ استفاد

بـه منـابع التـین مهـم ماننـد توجـه        در توضیح فرقه اسماعیلیه .مراجعه نشده است سهل رازي
یلیان را که فهرست ارزشمندي از میراث ادبـی اسـماع   کتاب مجدوع همچنین از .نشده است

  شده است  غفلتطبقه بندي و توصیف کرده است 
؛ مشخص نشده اسـت هدف کلی هر فصل  پایان براي دانشجو در :هداف کل کتابا
   .نیامده استمطالب بندي  معجدر پایان هر درس  همچنین

براي فهـم بهتـر دانشـجویان     تر بود که مناسب: و جدول از نمودار کافی عدم استفاده
بـر   بـراي  نیـز  چینش مطالـب  در حتی ،شد می کمک گرفتهکارآمدتري اول جدو از نمودار 

شـاید درج چنـین   . صـورت نگرفتـه اسـت    چنـدانی  انگیختن حس کنجکـاوي دانشـجو کـار   
  :نموداري در آغاز کتاب براي تبیین کلی فرق شیعه مناسب باشد
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 161/   2کتاب فرق اسالمی جلد اي بر  تکملهنقد و 

  نمودار فرق. 5
  

  )ع(امام علی 
  

  )ع(امام حسن 
  

      کیسانیه              ) ع(امام حسین 
  
  

  زیدیه   )ع(امام سجاد 
  
  
  

  )ع(امام باقر 
  
  

  )ع(امام صادق 
  
  
  

  )ع(امام کاظم 
  

  )ع(امام رضا 
  

  )ع(امام جواد 
  

  
  )ع(امام هادي 

  
  )ع(امام حسن عسکري 

  
  *اثنا عشریه= امامیه )              ع(امام مهدي 

  

  مختاریه
 هاشمیه

  کیسانیه خالص
  عباسیه
 حادثیه

  جارودیه
  صالحیه
  بتریه
  قامسیه
  ناصریه
 *هادویه

  اسماعیلیه 
  قطحیه
  سمطیه
 ناووسیه

  خاصله
 بارکیهم

  مستعلیه 
  نزاریه
  قرامطه
 *دروزیه

  حافظیه
 »بهره«طیبیه   

  *داودیه

 *سلیمانیه

  مؤمن شاهی
 *قاسم شاهی             آقاخانیه

  واقفه
 )شاه چراغ(احمدیه، احمد بن کاظم 

 بعداً امام امام هادي را پذیرفتند= موسی بن محمد مبرقع 
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 پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی/  162

واحد درسی است، و قاعدتاً با توجـه بـه    2این کتاب بیش از نیاز  حجم: جم کتابح
بـین  ) صـفحه بـراي هـر واحـد     100(شود  تناسبی که براي هر واحد درسی در نظر گرفته می

غیر مطلب یک  تبییننویسنده محترم گاه براي صفحه براي این درس کافی بود  250تا  200
مانند نقل قولهاي متعدد و کم فایـده   ،یم و غیر ضروريمطالب حجبه ذکر مهم و کم ارزش 

افزایش  380اند که این امر حجم صفحات را تا  پرداخته و عبارات طوالنی و پاورقیهاي زائد
شـود هنگـام تجدیـد چـاپ کتـاب،       در صورت پذیرش موارد فـوق پیشـنهاد مـی   . داده است

  .موارد غیر ضروري نیز حذف شوند
  

  منابع 
 .التبصیر فی الدین و تمییز الفرقه الناجـه عـن الفـرق الهـالکین    . )1955( لمظفر شاهفور بن طاهراسفراینی، ابوا

 .مکتبه الخانجی: قاهره .تحقیق محمد زاهد کوثري
  .بنیاد صدرا: تهران. طنیه و اسماعیلیهباحکمت شیعی،  ).1390( پورحسن، قاسم

  .5، میقات حج، پاییز، ش و اصولنشریه فقه . »فتنه قرامطه در مکه«). 1373(جعفري، یعقوب 
اهللا سید مهـدي   یتآهاي مرحوم  یه دست نوشتهابر پ: فرهنگ جامع فرق اسالمی ).1389( خمینی، سید حسن

 .انتشارات اطالعات: تهران .روحانی
  .دفتر تبلیغات اسالمی: قم. ماهیت قیام شهید فخ ).1375( سید ابوفاضل، رضوي اردکانی
 .حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسالمی: قم .ماهیت قیام شهید فخ ).1370( اضلسید ابوف ،رضوي اردکانی

گیالنـی، بیـروت    محمـد  بـه تحقیـق سـید    .الملـل و النحـل   .)تا بی( شهرستانی، ابوالفتح محمد بن عبد الکریم
 .لمعرفهادار

  .سمت: تهران .2 تاریخ فرق اسالمی .)1384(ري، حسین بصا
   .مرکز مطبوعاتی اسالمی: قم. شیعه در اسالم .)1348(محمد حسین  ،طباطبایی

   .2، چ اءفمؤسسه الو :بیروت .بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار )..ق 1403( مجلسی، محمد باقر
: تهـران  .تحقیـق حسـین در گـاهی    .تصـحیح االعتقـادات االمامیـه    ).1371( مفید، محمد بن محمد بن نعمان

  .یه الشیخ المفیدالموتمر العالمی اللف
 .خانه اندیشه جوان: تهران .»اي بر اندیشه سیاسی اسماعیلیه مقدمه«). 1379( ناصري طاهري

  .دانشگاهو پژوهشکده حوزه : قم .فاطمیان مصر ).1379( ناصري طاهري، عبداهللا
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