
 

 

 
 وه غالیان شیعهتحول بنیادهای امامت نزد نخستین گر

  

 ١منش محمد احمدی
  )٢٤/١٠/٩٦ : نهاییپذیرش ـ ١٦/٠٦/٩٦:  مقالهدریافت(

 
 چکیده

ترین عناصر و همچنین های تعیین امام یکی از مهمترین و بنیادیسازوکار و سنجه
 ۀدر مقال. های شیعه به معنای عام آن بوده استهای موجود در نخستین گروهدشواره

های مربوط به امامت، نزد  تاریخی و گفتمانی، سازوکارها و سنجهپیشِ رو با رویکرد
.  دوم هجری بررسی شده استۀهای تندروی شیعی، از آغاز تا سدنخستین گروه

شناسانه در میان سبائیه، کیسانیه، های امامهمچنین تکامل و دگردیسی نگرش
های ای فراوانی با گروهههای آنها همسانیکه اندیشهنخستین غالیان و نیز خرمدینان ـ

این مقاله نشان خواهد داد که اصول . ـ مورد واکاوی قرار خواهد گرفتگفته داشتپیش
های یاد شده برای تبیین  علم، نور و انتقال ارواح چگونه و در چه فرآیندی از سوی گروه

همچنین خواهیم گفت که چگونه دو اصل نور و . امامت مورد استفاده قرار گرفتند
 ـای استوار بودند، به پایمردی نخستین غالیان های ویژهبینیدش ارواح که بر جهانگر

ـ برای توضیح نهاد و مفهوم امامت به کار  که از دل بحران درونی کیسانیه سر برآوردند
 .گرفته شد
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 مقدمه
های پسین از هایی که در دورهت هجری، پیدایش و گسترش گروه نخسۀ سدۀاز میان
یکی از . های گوناگون تشیع قلمداد شدند، فرایندی پیچیده را پشت سر نهادشاخه
 »امامت« مفهوم و نهاد ۀگیری و توسع، چگونگی شکلهای این فرایندگاه ترین گره مهم

های  میان گروه امامتهای ق این که چه فرایافت و برداشتی از مفهوم و مصدابود و
های فکری و  زمینه هایی با کدام پیش  چه اندیشههمچنین وجود داشت؟گوناگون 

 داشتند؟ای  عمده و برجستهنقشمفهوم امامت گیری  فرهنگی در شکل
  چیستیِ گوهر امامت یعنی آنۀ پیدایش تشیع و در فرایندی تدریجی، مسالزماناز 

به .  گردیدمطرحیابد، انتقال میاز فردی به فرد دیگر ردد و گچه امامت بدان استوار می
 معلوم و معین   کدام ویژگیۀسازوکاری و بر پایاین دشواره که امام با چه سخن دیگر 

توسط  بههای گوناگونی سنجه. ی نظری و عملی اهمیت یافتهاردد، از جنبهگ می
. یافتهای گوناگونی  صداق و به فراخور آن، امامت ممطرح گردیدهای مختلف  گروه

ظهور ای ها و باورهای تازه ، آموزهیهای تندروی شیع  در میان نخستین گروه،همزمان
. گنوسی بودعقاید ویژه های پیشااسالمی و به ، سنتآن که ریشه و خاستگاه یافت

 از اصل غالی شیعیان، با برداشت  نو پوشیدندۀکه جامها پس از آن بسیاری از این آموزه
ای از علم، انتقال  ویژهۀاهمیت بنیادین گون باور به  بود از آن جمله. پیوند یافتندمامتا

در ظاهراً . »نور«شناسانه از اصل ها از طریق حلول و تناسخ و برداشتی هستی انسانروان
  در آن،گنوسی کههای ها و کیشمکتبشناسی های اسالمی، نظام جهاننخستین سده

، در میان جوامع مسلمان و داشتقال ارواح جایگاه پراهمیتی دو اصل نور و انت
 تندرو شیعیان ۀاین طریق به اندیش فراگیری چشمگیری داشت و از ،غیرمسلمان عراق

 در کنار بررسی دو اصل علم و نور، جایگاه اصل انتقال ارواح ، پیش روۀدر مقال. راه یافت
های اعتقادی این آموزه، و مایهی بن، برخیشیعتندرو های در نظام فکری نخستین گروه

 ،های گوناگون از اصل امامتجایگاه هر یک از آنها در روند تاریخی پیدایش فرایافت
ند که هایی هست نوشتار، گروه تندرو شیعه در اینهایگروهمنظور از  .شده استبررسی 

 ۀ دربارهاشناسی و نگرش آن داشتند، و جهان خود امامانۀآمیز دربارعقایدی گزافه
 ۀ رابطۀدربار (های گنوسی پیشااسالمی بود از نگرشمتأثرسرنوشت و سرگذشت ارواح 

 ۀ؛ دربار٢٠ـ١١هالم، : ـ  آن نکۀای مختصر درباروسیسم و پیشینه با گنها  گروهاین
 )١٥١ـ١٤٠پور،  ابوالقاسم:ـ های گنوسی نکترین مکتب مهم
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 های اولیهفرایافت: امامت
  ابی بن عفان، هواداران عراقی و کوفی علیبناز کشته شدن عثمانهای پس در سال

باور ایشان . ناپذیر وی برای امامت مسلمانان باورمند بودند  خدشهبه شایستگیِ) ع(طالب
های پایانی  های سالها و شیوه نخست در مخالفت با روشۀدر وهل) ع (به شایستگی علی

) ع (امشروع دانستن بنیان خلیفگان پیش از علیکرد، و به معنای ن عثمان معنا پیدا می
 همچنان ، شیخین یعنی ابوبکر و عمر)ع (رو برای بیشتر هواداران کوفی علی از این. نبود

زمان شماری از هم .)١٢٥ـ٥/١٢٤مقدسی،  : ـ برای نمونه نک (جایگاهی پرارج داشتند
 بر جایگاه جانشینی  نخست به نارواۀباور داشتند که سه خلیفهم ) ع (هواداران علی

این موضوع، . اند سزاوار آن بودـ تکیه زده) ع (که از نظر ایشان تنها علیـ ) ص (پیامبر
در کوفه بود و پس از ) ع ( از دیگر یاران علیتندرو شکاف و جدایی نخستین گروه ۀنقط

نخستین . ترین وجوه تمایز سبائیه و خوارج تبدیل گردید اندک مدتی به یکی از مهم
نمایان گردید و در واکنش به ) ع (های پیدایش این اندیشه در زمان خالفت علیانهنش

کند  شیخین را بیان ۀ درباراز وی خواستند تا دیدگاه خود) ع (آن چند تن از یاران علی
یکی از این ) ٣٢٢ـ١/٣٠٢، یکوف یثقف؛ ١٧٩ـ١٧٤قتیبه،  ابن؛ ٢/٣٨٢بالذری، (

دانیم که می. بود که بعدها از رهبران خوارج شدوهب راسبی بنگران، عبدهللا پرسش
 ۀدرباروفادار بودند، ) ع (هایی که به خوارج پیوستند حتی هنگامی که هنوز به علیگروه

 نخست در میان ۀهایی در سرزنش دو خلیفمقام واالی شیخین یکدل بودند و زمزمه
مر بود که سبب شد تا همین ا. کرد، ایشان را برآشفته می)ع (گروهی از هواداران علی

که بعدها به خوارج ) ع ( این گروه از یاران علیۀوهب به عنوان نمایندبنعبدهللا
 ۀدر نقط.  شیخین را جویا گرددۀدربار) ع (پیوستند، همراه با چند تن دیگر دیدگاه علی

پیش ای  به اندازه) ع (علیمشروعیت خالفت  تاکید بر دیدگاهی قرار داشت که در ،مقابل
نماید که در چنین می. انگاشتنامشروع میرفت که حتی خالفت شیخین را هم  یم

سباء یعنی شخصیتی که بنوهب راسبی به عبدهللابنبرخی از منابع تاریخی، نام عبدهللا
سباء را به جای وی وهب را نمایندگی کند، تبدیل شد و ابن ابنبنا بود دیدگاه مقابلِ

وهب راسبی با بن گویا خلط شخصیت عبدهللا١.گران برشمردندیکی از پرسش

                                                                                                                                            
سـباء  همدانی نـام بـرده و او را همـان ابـن           راسبی  وهب  بنبه صراحت از عبدهللا   قمی  و اشعری بالذری  . ١

بـالذری،   :نک (.گران یاده کرده است    از این پرسش   عنوان یکی سباء به بنثقفی نیز از عبدهللا   . انددانسته
قمـی در   اگر چه اشتباه اشـعری    ) ٤٠پانوشت  (هالم  ). ١/٢٠قمی،  ؛ اشعری ٣٢٢-١/٣٠٢؛ ثقفی،   ٢/٣٨٢

 .سباء را یادآور شده، ولی متوجه منشاء این خطا نشده استبنوهب به جای عبدهللابنیادکرد عبدهللا
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اهمیت فراوان داشت و هر دو گروه خوارج و سبائیه سباء در موضوعی که برای  بن عبدهللا
 شخصیت دومیدر شاخ و برگ دادن به  آن داشتند، ۀهای متضادی دربارالبته دیدگاه

 . بوده استتاثیرگذار
اشاره شده که افزون بر مشروع ) ع (در منابع به وجود کسانی در زمان خالفت علی

ندانستن خلیفگان پیشین و حتی بدگویی از آنها، به صفات و جایگاهی فراطبیعی برای 
  کاتب:ـ ها نکگوییبه این یاوه) ع(علیبنبرای واکنش حسن(باورمند بودند ) ع (علی

  یاد شده استهسباء به عنوان رهبر این گروبنهللا در برخی منابع از عبد.)٣/٢٨، واقدی
شهرستانی، ؛ ٨٨ـ١/٨٦؛ اشعری، ٢٢ناشیءاکبر، ؛ ٢٠ـ١٩قمی، اشعری؛ ٤٢ـ٤٠نوبختی، (
تاریخ عمر در بنهای سیفرغم ساختگی بودن روایت به.)١٠٩ـ١٠٦ طوسی،؛ ١/١٧٧

ی که به این ترین سندکهن. ند، شکی نیست که گروه سبائیه در کوفه وجود داشتطبری
که چند سال پس از است حنفیه محمدبنبن حسن ارجاءۀرسال اشاره کردهگروه 

های  باید میان گزارشدر اینجا ١شد  هجری نگاشته ٧٣سرنگونی دولت زبیری در سال 
هالم، : ـ نک (های گروه سبائیه تمایز نهادسباء، و دیدگاهبنمربوط به شخصیت عبدهللا

های سبائیه، نامشروع آموزهترین   یکی از مهم.)Tucker, 9-11؛ ٨٣ـ٨١قاضی، ؛ ٤٨ـ٤٦
توان در روزگار های آن را میانگاشتن خالفت شیخین و بدگویی از ایشان بود که ریشه

 ۀترین وجه تمایز سبائیه در محیط کوفه در میان این، مهم. باز جُست) ع (خالفت علی
 .آمد رین اصل فکری آنان به شمار نمیت  مهمهرچند؛  نخست هجری بودۀسد

پاسخ را باید در  نفی شیخین از چنین اهمیتی برخوردار گردید؟  کوفه، دراما چرا
 فضای ایجادو پس از آن، ) ع (همزمان با خالفت علی. فضای سیاسی کوفه جستجو کرد

، اهمیت تعیین در عراق، و پیروان معاویه در شام) ع (دو قطبی میان پیروان علی
سو کردن   تبلیغی خویش و برای همدر چنین فضایی، معاویه در سیاست. ای یافت کننده
تنها عثمان، بلکه شیخین   را رواج دهد که نهاین تصور ید کوش،مسلمانان با خوداذهان 

 هاینامه و سخنان در رویکرد این. قرار داشتند) ع ( مقابل و مخالف علیۀنیز در جبه
 ۀ که به نام١٢٠ـ١١٩ ؛٨٧ـ٨٦مزاحم، بننصر :ـ نک نمونه برای (است یافته بازتاب معاویه

                                                                                                                                            
 نام با ایمقاله در اس فان بار نخستین را رساله این نام با ایمقاله در اسفان بار نخستین را رساله این. ١

Das Kitab Al-Irga' Des Hasan B. Muhammad B. Al-Hanafiyya نـشریة  در Arabica (1974) 
هایی از  چکیده. ٣٧ـ٣٢ جعفریان،:  ـ نک اس فان چاپ نسخة روی از رساله کامل متن برای. کرد منتشر

حجـر عـسقالنی،    ابـن : ـ  نیز نک ؛  ٤/٨٢الحدید،    ابی  ابن؛  ٣٣٤ـ٦/٣٣٢ذهبی،  :  زیر آمده است   آن در منابع  
 .١٨قاضی، .: ؛ نیز نکـ ٣٢١ـ٢/٣٢٠
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 مرکزحجاز و ).  معاویه به محمدبن ابی بکر اشاره کرده استۀ و نام)ع(معاویه به علی
طرفی  که سرسختانه به ابوبکر و عمر وفادار بود، در این کشمکش بی، مدینه آناصلی

) ع ( دستگاه تبلیغی معاویه که با انتظارهای سیاسی قدیمی علیاختیار کرد؛ اما فعالیت
. ونه داشتری واتابشد، در محیط کوفه باز یید میأـ ت حیط مدینه با آنها آشنا بودکه مـ

ای در واکنش به تبلیغات معاویه، شماری از تا اندازهشاید در فضای دو قطبیِ تازه و 
را ) ع ( پیش از علیۀگرایش بدان یافتند که خالفت هر سه خلیف) ع (پیروان علی

) ع ( جانشینی علیۀواسطارند و بر حق انحصاری و بیکم نامطلوب انگنامشروع یا دست
) ع(های حضور علیدر نهایت مسلم است که در سال. پافشاری کنند) ص (پس از پیامبر

 و گانهدر این شهر عامل ی) ع (در کوفه و مدتی پس از آن، در میان عموم هواداران علی
پس از و فرزندانش ) ع ( به علیامامتمعینی برای توجیه و تبیین انتقال مستقیم 

 .مورد شناسایی و پذیرش قرار نگرفت) ص(درگذشت پیامبر 
 پیش از خیزش ،های منسوب به سبائیه در کوفهها و اندیشهچارچوب کلی آموزه

اگر چه بسیار زود مطرح ) ع (علی» وصایت «ۀآموز) ٨٥-٨٠قاضی،  (مختار پدید آمد
؛ بهرامی، ٨٢، همان (.بندی نهایی یافت مختار بود که صورت خیزشِۀگردید، اما در دور

از  باور به بازگشت برخی ۀهای سبائیه در برگیرند اصلی آموزهۀهست) ١٤١ـ١٣٥
، و حق انحصاری او )ع (های فراطبیعی علی، ویژگی)ع (ویژه رجعت علیبرگزیدگان به

یش  پۀو نامشروع بودن خالفت هر سه خلیف) ص (برای پیشوایی مسلمانان پس از پیامبر
 ۀمایبن) ٨٨ـ١/٨٦؛ اشعری، ٢٠ـ١٩قمی، ص؛ اشعری٤٢-٤٠نوبختی،  (بود) ع (از علی

های  آن گروهۀ، و پیروان عمدها خاستگاهی پیشااسالمی داشتهبخشی از این آموز
رواج  هایی از برای نمونه( های دینی بودند این سنتآشنا باغیرعرب و نیز عربان یمنیِ 

 .)١٤٥ـ٦/١٤٢ جوادعلی، :ـ  نکعصر جاهلیدر  رجعت نزد تازیان ۀآموز
البته این پیشگامی . توان پیشگامان کیسانیه و جریان غلو دانستسبائیان را می

های پیشااسالمی است، و نه  از سنتپذیریثیربستر فکری مشترک و تأبیشتر از نظر 
های های سبائیان تفاوتدر واقع اندیشه. هاهمانندی یا یکسانی تمام و کمال آموزه

 اصل نور و انتقال ارواح در ،رسد با غالیان داشت؛ از جمله این که به نظر مییمهم
 پیدا نکرده بود، و در دیدگاه سبائیه ۀ هنوز جایگاه مهمی در اندیش،کالبدهای گوناگون

شناسی رایج ای از ناباوری به رستاخیز و فرجامآنها بر خالف بسیاری از غالیان، نشانه
 آگاهی اندک و سبب ها به  این تفاوتبا این حال ممکن است. شود نمیمسلمانان دیده

 .، و نه وجود اختالفی واقعیباشدهای سبائیان سطحی منابع تاریخی از اندیشه
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 این که پیش از مختار، سبائیان حق ۀ دیدگاهی روشن و قطعی درباردستیابی به
در . ند چندان آسان نیستکرد ای استوار میرا بر چه پایه) ع (انحصاری خالفت علی

 ، وی در اسالمۀهای شخصیتی واال و سابق و پس از آن، ویژگی) ع ( علی زندگیۀدور
و ) ص (نقش مهمی در جلب وفاداری پیروان او داشت و در کنار خویشاوندی با پیامبر

ای برای پیدایش این باور در شرایط تاریخی و سیاسیِ به وجود آمده در عراق، دستمایه
گردید که وی بیشترین صالحیت را برای جانشینی ) ع (شماری از هواداران علیمیان 
تدریج به) ع (بسا در همان دوران آغازین، پیروان علیچه. داشته است) ص (پیامبر

که تا  (کننده شده از سوی وصیتمفهوم وصی را، به معنای فرد توصیه و سفارش 
 قواعد از پیش ۀ نه به معنای وصایت بر پایوـ) ای از قواعد خویشاوندی آزاد بود اندازه
برای ) ع (از این رهگذر جایگاه انحصاری علی. بردندـ به کار می ارث و خویشاوندیمعلومِ

مورد تبیین قرار ) ص ( به نسبت خویشاوندی او با پیامبرپیشوایی، بدون وابستگی
 ی جایگاه اصل،، مفهوم وصی همزمان با فعالیت مختار در کوفهرویبه هر . گرفت می

 .)١٤١-١٣٥ بهرامی،؛ ٨٢ قاضی، :ـ نک (بنیادین و کمابیش تثبیت شده را پیدا کرد
 

  علم امامۀنظری: کیسانیه
 پیرامون ،های تشیع شاخهۀترین مفهومی است که دستگاه اعتقادی هم بنیادی» امامت«

یعنی  یشوایان ای از پ  است که در میان زنجیرهایمایهبن ۀآن بسط یافته، و دربرگیرند
مایه بنهای حیات تشیع، ماهیت و چیستی این در نخستین مرحله. یابد  انتقال می امامان
با این .  آن وجود داشتۀهای گوناگونی دربار روشن و مورد وفاق نبود و نگرشچندان

 ، نخست هجریۀحال با نگاهی موشکافانه به روند تاریخی حیات تشیع در دو سد
ی روحانی و امایهبن«، وجود »علم«، » نصووصایت «چهار اصل ه دریافت کتوان  می

 .اندشدههای بنیادین امامت تلقی میاصل» )ص (خویشاوندی با پیامبر«، و »االهی
در گرماگرم آن، مفهوم وصایت برای توضیح حق همچنین پیش از خیزش مختار و 

هایی همچون ار آموزهاز سوی دیگر در کن. رفتبه کار می) ع ( علیۀواسطخالفت بی
های  وی که به سبائیه نسبت داده شده، میان جنبهۀو بازگشت دوبار) ع (نامیرایی علی

 مفهوم معنوی ،ترهای معنوی آن تمایز نهاده شد و به سخن دقیقسیاسی امامت و جنبه
گیری خاص مختار و پیروانش با بهره. بندی گردیدرفته صورترفته» امام«و غیرسیاسی 

 حنفیه،ف محمدبندر وص» الهدیامام«و » مهدی«هایی مانند  سابقه از عبارتبی نه اما
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جایگاه معنوی و غیرسیاسی ) ٨٢قاضی، ؛ ١٤٥ـ١٣٥؛ بهرامی، ٦/٣٥؛ ٥/٥٦١طبری، (
حنفیه را که  سیاسی داشت و محمدبنۀمختار خود داعی. امام را برجسته و پررنگ کردند

 نامزد راستین رهبری سیاسی، بلکه همچون عنوان به برد، در اصل نهدر حجاز به سر می
مختار به (نگریست های سیاسی خویش می داعیهابزاری برای مشروعیت بخشیدن به

 :ـ  و سپردن حکومت به وی نبود؛ نکحنفیه به عراق آمدن محمدبنۀطور واقعی در اندیش
) ١٥١ـ١٤١ بهرامی، :ـ برای رویکردی همدالنه با مختار نک؛ ٣٣ اسفراینی؛٦٩ـ٦٧قاضی، 

 ،داری سیاسیاز زماممتمایز حنفیه به معنایی بنمحمد دوگانه بود که ۀدر همین زمین
 پس از این و در شرایطی که امامان کیسانی و سپس علوی دارای .دانسته شد» امام«

 انتقال ۀمایبن سیاسی نبودند، این دشواره که سنجه و ۀقدرت سیاسی و گاه حتی داعی
 یکم هجری و در ۀویژه در اواخر سدبه. ای پیدا کردهای تازهامت چیست، جنبه امۀیابند

ای از حنفیه جانشین شایستهمحمدبنبنشرایطی که پس از مرگ ابوهاشم عبدهللا
 .تر گردیدحنفیه برای رهبری کیسانیه وجود نداشت، این مساله پردامنهخاندان محمدبن

و » علم«ه در کنار وصیت، دو ویژگیِ  کیسانی، نخست هجریۀ دوم سدۀدر نیم
در این . نشان امامت معرفی کردند  را به عنوان سرشت» ی روحانیامایهبن«برخورداری از 

حنفیه از سوی کیسانیان عراقی حتی در میان علم زودتر به کار گرفته شد و محمدبن
حتی خود شد؛ چیزی که  هایی ویژه پنداشته می برخوردار از دانش زمان حیات خویش

 میان علم در این دوره، باید. )٥/٧٨واقدی، کاتب (گردیدآن وی ناگزیر از انکار علنی 
 بخشنجات، و معرفتِ )ص ( قرآن و سنت پیامبرۀدینی به معنای دانش و آگاهی دربار

 آگاهی از رخدادهایی بود که گمان ،های اصلی آن در این زمانمایهکه گویا یکی از درون
 برخورداری سبب حنفیه بهمحمدبن. رالزمان روی خواهند داد، تمایز نهادرفت در آخمی

 آنچه لیو) ٦٤ـ٦٣قاضی،  :ـ  نک؛ نیز٥/٧٥مقدسی، (از علم به معنای نخست زبانزد بود، 
دادند و خود به انکار آن برخاست علم به سبائیان و کیسانیان عراقی به او نسبت می

نبود و ) س (حنفیه فرزند فاطمهیقت که محمدبن حق میان، ایناین در. معنای دوم بود
 به شمار  اوۀ و از ذرّی)ص ( پیامبرۀنواد) ع (و حسین) ع (خالف حسنرو بر از این
) ص( او به پیامبرتبار رساندن ۀتوانست بر پای ؛ زیرا امامت وی نمییافت، اهمیت رفت نمی

البته این . کردندفراهم میبایست دستاویز دیگری استوار گردد و بنابراین پیروان وی می
 ۀبا اجازرفت که گمان میبود و افزون بر آن ) ص ( محمد همانند پیامبرۀکه نام و کنی
وداد ). ١٢٤ـ١٢٢بهرامی، (اندازه داشت ه شده، ارزشی بیبر وی نهاد) ص (خود پیامبر
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به .  کیسانیان بودۀنامی یکسره برساخت این همبر این باور است که) ١٨٧ـ١٨٣ (قاضی
 نیز برای پیروان وی حنفیه در جنگسپرده شدن درفش جنگ به محمدبنعالوه، 

 .)٣١؛ اسفراینی، ٥/١٣١مقدسی، ؛ ٢٧بغدادی، ؛ ٤٣ـ٤٢نوبختی، (اهمیت داشت 
شد تفسیر می) ع (یید امامت از سوی علیای از تأسان نشانهن درفش گاه بهواگذاری ای

  .)١٣٩ ،١٢٧بهرامی، (
داری با واقعیت  حنفیه، پیوند معنی محمدبنۀبارروحانی در  ۀایمبنکاربرد علم و 

 و ه برجستهشناسی کیسانیه جایگا علم امام، برای نخستین بار در امام. گفته داشتپیش
  در»  صفراءةصحیف «ۀو افسان) ١٤٩ـ١/١٤٧ شهرستانی، :ـ نک(ای به دست آورد  ویژه

 آخرالزمانی و نقش آن در ۀگویان علم پیش اهمیت، به بهترین صورتالعباسیه اخبارالدوله
بندی نهایی آن به روزگار  که صورت  این افسانه ـۀبر پای. دهد انتقال امامت را نشان می

) ع(ـ علی تری دارد  کیسانیِ کهنۀگمان هستگردد، ولی بی آغازین خالفت عباسیان برمی
های سیاه  ه شدن پرچم برافراشتۀگویانه دربارهایی پیش  دانشۀای دربرگیرند صحیفه

که  حنفیه ـ به درخواست محمدبن، دوسپرد و آن) ع (و حسین) ع (خراسان را به حسن
ـ صحیفه را به وی سپردند و پس از آن نیز به   ها بود یابی به این دانش خواهان دست

اخبار (عباس، و ابراهیم امام رسید  بن عبدهللا بن علی ترتیب به دست ابوهاشم، محمدبن
به » سیدین« نیز به علمی که از)١/١٤٧ (شهرستانی). ١٨٥ـ١٨٤، وله العباسیهالد

 :ـ  تاریخی این صحیفه نکۀپیشین برای( دارد اای گذر حنفیه رسید، اشارهبن محمد
  .)٣١ـ٢٦طباطبایی، مدرسی

 
 انتقال ارواح، حلول و تناسخ
حانی و االهی در امام  وجود گوهری روه،کیسانی ۀ اندیش درعامل دیگر برای تبیین امامت

این .  و غالیان دانست١ پیوند میان کیسانیه، خرمدینانۀتوان نقطاین آموزه را می. بود
شد که در کالبَدی انسانی  از هستی یا روح االهی انگاشته میای گوهر روحانی، پاره

                                                                                                                                            
هـای دینـی و     ویژه خیزش بابک مربوط اسـت، ولـی دیـدگاه          دوم و به   ةی خرمدینیه به سد   کاربرد واژه . ١

ایرانـی،  های دینی  آن را در نگرشة ریشتوانتری دارد که می   ی قدیمی شناسی خرمدینان زمینه  جهان
هـای دینـی    رمدینیه برای اشاره به همین نگرش     خ ةدر این نوشتار، واژ   .  جستجو کرد  یو مزدک گنوسی  

هـای  ، اندیـشه  یاسـالم منـابع   هـای    آن در گـزارش    هاینخستین نمود یکی اتز   رود که   کهن به کار می   
 .خداش است
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تن این طرح کلی، با عمومی انگاش. یابد  کالبدهای دیگر انتقال میبهحلول یافته و سپس 
. در پی نداشت را آنضرورت پذیرش  ها یکسان نبود و به انسانۀتناسخ ارواحِ هم

خاستند و باورمندی به برداشت متعارف تناسخ  مشترکی برمیۀحال هر دو از زمین این با
 .خوردهای خرّمی،کیسانی و غالی به چشم مینزد گروه

ای از رودان، آمیزهان دینی میمحیطویژه در در دوران پیش از ظهور اسالم و به
 انتقال و ۀ نور از یک سو، و باورهای تناسخی دربارۀهای ایرانی و مانوی دربارنگرش

 تناسخ در ۀدانیم که اندیش می. ا از سوی دیگر شکل گرفته بودهسرنوشت روان
های فرقهمادلونگ،  (رودان و در میان پیروان مذاهب گوناگونی مانند مذهب کنثایی میان

. مورد پذیرش بوده است ، کینویه)٢٨٢ـ٢/٢٨١ ( شهرستانییا به نوشته) ٢٣ـ٢٠ اسالمی
 از .)٣٩ـ٣٧پور، اسماعیل(ارواح جایگاه مهمی داشت در نگرش مانوی نیز باور به تناسخ  

و بهشت و  رستاخیز به اعتقاد تحکیم برای را خود عزم کردیر که رو چه بسا هنگامی این
بود  کرده ـ جزمهاست انتقال روانۀای مخالف نظریا اندازهای که تیعنی آموزه دوزخ ـ

های  هدف وی رویارویی با انگاره،)١٦١ـ١٥٥؛ دریایی، ٥٠ـ٤٨؛ شاکد، ٥٢ـ٣٦ زنر، :ـ نک(
اح در کالبدهای  در مجموع عقیده به انتقال ارو.ویژه مانوی بوده استگنوسی و به

 اسالمی نیز از ۀدر دور. رش یافته بودای گست دولت ساسانی تا اندازهگوناگون در قلمرو
جریان  شمالی ایران از رهگذر ۀگسترش نسبی باور به تناسخ، در خراسان و فرارود و نیم

های برخی از رهبران خرّمی در اندیشه. خرّمدینان کمابیش آگاهی داریمسیاسی  ـ دینی
و بابک  خداش، مقنع از جملهدر شمال ایران، پیش و پس از برآمدن عباسیان 

 ,Said Agha؛ ٣٢ناشیءاکبر، (خورد هایی از باورمندی به انتقال ارواح به چشم می نشانه

 ,Sharon,  S. V. "KHIDASH"; Ibid, The Black Banners from the East؛ 16-20

؛ ٢/٩٧٥مقدسی،  ؛٢١٥؛ ٢٠٧؛ صدیقی، ١/١٤٥ شهرستانی،؛ ٧٧ـ٧٦؛ ابوتمام، 168-171
 دوم و سوم هجری، ۀهای ایرانی سدالبته جنبش). ٣١٥ـ٣١٤؛ صدیقی، ٨/٥٥٦طبری، 

آفرید به  حالی که به برای نمونه در.گرفتند و دینی یکسانی بهره نمیاز آبشخور فکری
 گری نزدیک بود به زرتشتیلحاظ،رستاخیز و بهشت و دوزخ باور داشت و از این 

، مقنع و بابک )١٥٨ـ١٥٧ ؛ صدیقی،٢٧١ـ٢٧٠، آثار الباقیه عن القرون الخالیهبیرونی، (
 ،ها که از نظر نگرش دینی دوم هجری، راوندیۀدر سد. به گردش ارواح باورمند بودند

 ۀنواد (آیند نیز به تناسخ باور داشتندخویشاوند خرمدینان و غالیان به شمار می
های گوناگون تا چندین سده  عقیده به تناسخ در شکل.)٢٥٩شادی، بنمحمدبن مهلب
 .ز در مناطق گوناگون ایران پاییدبعد نی
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 نوشتار است و خارج از حوصله این ، گردش ارواحۀ اندیش و خاستگاه  واکاوی ریشه
هر چه . های گنوسی و مانوی جستجو نمود نخست باید آن را در آموزهۀالبته در وهل
 ۀ حلول و تناسخ در موضوع امامت و شیوۀی دوم اسالمی، اندیش سدهۀهست تا میان

های آغازین که هنوز سازوکار خاندانی مبتنی بر تبار خونی  ویژه در دوره به  نتقال آن ـا
چنین . ـ جایگاه مهمی به دست آورد  مناسبی برای مطرح شدن پیدا نکرده بودۀزمین

 کیسانیان یا غالیان به شمار آورد؛ هر چند در محیط ۀتوان ابتکار ویژکاربردی را نمی
ای  ها را به شیوهخرمدینان نیز اصل انتقال روان.  آغازگر بودندگمان آنها بی،اسالمی

 و الوهیت بخشیدن، و استمرار دادن ءدادند؛ یعنی برای ارتقا مشابه مورد استفاده قرار می
  نویسندگان مسلمان همواره تبار مشترک غالیان.رگزیدگان و رهبران خویش بۀبه زنجیر

؛ ٣٨؛ ناشیءاکبر، ٤٦ نوبختی، :ـ  نکی نمونهبرا(اند و خرمدینان را یادآوری کرده
 .)٢٢ملطی، ؛ ١٧٤ـ١/١٧٣شهرستانی، 

هایی مشترک با کیسانیان و غالیان داشتند؛ با این تفاوت که خرمدینان خاستگاه و آموزه
شناسی بارها تاکید شده که  در منابع تاریخی و فرقه. آنها بیرون از سنت اسالمی قرار گرفتند

کردند و  برداری و اطاعت از رهبر یا امام پافشاری می ن بر ضرورت فرمانخرمدینان و غالیا
در نظام فکری آنها پافشاری بر جایگاه و اهمیت . دانستند ترین اصل دینی می حتی آن را مهم

این . تناسخ داشت  و  ها و حلول انتقال روانۀداری با اندیش امام، ارتباط معنی ـ  نقش رهبر
-بنالمی خود، نخستین بار پیش از غالیان، توسط کیسانیه و عبدهللا اسباورها در صورت

های فرقهمادلونگ، ؛ ١١٠؛ ابوتمام، ٣٨ـ٣٧ناشیءاکبر، (حرب به کار گرفته شد عمروبن
 ۀپس از بر تخت نشستن خلیفگان عباسی که خود بر گُرد). ٧٦؛ هالم، ٢٦، اسالمی

ند، پیروان کیش خرمی، فعاالنه در ایدئولوژی و سازمان دعوت کیسانیه به قدرت رسید
هاشم یا در  و بنی) ص(اما به جای افراد خاندان پیامبر. های ضدعباسی شرکت کردند جنبش

شدند به رهبری کنار آنها، رهبران ایرانی و از جمله کسانی را که جانشین ابومسلم قلمداد می
ه تمایز خرمیان از ترین وجو همین تفاوت در شناسایی رهبران، یکی از مهم. گرفتند

 ارتباط ۀویژه در زمینهای آنها بهکیسانیان و غالیان است؛ در حالی که اصول بنیادین اندیشه
 . گردش ارواح با تبیین جایگاه رهبران، همسان بودندۀآموز

بنابر اصل . استگر  در دو اصل حلول و تناسخ جلوه، انتقال یا گردش ارواحۀاندیش
نوعی به پیکر  مرگ به کالبد انسانی دیگر، و در تناسخِ میانتناسخ، روان آدمی پس از

پس از هر بار مردن، اگر فرد نیکوکار باشد . شود انسان، حیوان یا گیاهی دیگر وارد می
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یابد تا آن که سرانجام به عالم برین بپیوندد؛  روان وی در کالبد موجودی برتر حلول می
، بنابراین. گیرد تر از سر می کالبد موجودی پست خود را در ۀو اگر بدکار باشد زندگی تاز

تواند چندان کمال یابد که به های حیات خویش، می از رهگذر فرارَوی در چرخهروان
آید؛ یا عالم برین و حیات جاودان بپیوندد و همین حیات مینوی پاداش او به شمار می

های تناسخی،  نگرشدر برخی. این که همواره در بند جهان فرودین مادی باقی بماند
یافت و این به معنای سستی در اعتقاد به داوری یا  این گونه معنا می،پاداش و پادافره

های دیگر مانند نگرش مانوی، در پایان جهان اما در برخی نگرش. بهشت و دوزخ بود
ای از  آن چه گفته شد طرح ساده.)٣٩ـ٣٧پور، اسماعیل(یابد   تناسخ پایان میۀچرخ

؛ ٦١ـ٦٠نوبختی، ( است  انتقال ارواح است که به غالیان نسبت داده شدهۀیچیدنظام پ
؛ ١٥١ـ١/١٥٠ شهرستانی،؛ ٣٩ـ٣٧ ناشیءاکبر، ؛١/١١٩؛ اشعری، ٤٦ـ٤٥قمی، اشعری

 :ـ نک (الکتابهای کهن غالیان مانند ام و در نوشته)٨٧رازی، حسنی؛ ٢٣٧ـ٢٣٥بغدادی، 
بیان شده ) ٢٢٤ـ٢٢٣؛ هالم، ٧٦ـ٧٤، الشریفهفتال :ـ نک (کتاب الهفتو ) ١٨١هالم، 
شامل سه گروه کیسانیه » غالیان کیسانیه« چنین باورهایی را به )٤١ـ٣٧ (نوبختی. است

 ادوار در این جهان و نفی ۀاینهایند که عقید«دهد و گوید  و عباسیه و حارثیه نسبت می
اشعری،  (معاویه بن عبدهللا پیروان جناحیه به .»...قیامت و بعث و حساب را مطرح کردند

نیز در ) ١/٧٨اشعری،  (های خطابیه  از شاخهمعمریهو ) ١/١٥١؛ شهرستانی، ٦٨ـ١/٦٧
های   آموزهۀدربار. کنار باور به تناسخ، ناباوری به بهشت و دوزخ نسبت داده شده است

 و کان من مذهب عبدهللا ان األرواح تتناسخ من«معاویه، شهرستانی گوید بن عبدهللا
آدم و اما   شخص و ان الثواب و العقاب في هذه األشخاص اما اشخاص بنيیشخص إل

 اإللهیة و یوحلت فیه و ادع وصلت الیه یاشخاص الحیوانات قال و روح هللا تناسخت حت
 و کفروا بالقیامة العتقادهم ان التناسخ ی معا و انه یعلم الغیب فعبده شیعته الحمقالنبوه

  .)١/١٥١شهرستانی،  (»واب و العقاب في هذه األشخاص الثیکون في الدنیا و
در . اند که باورهای تناسخی داشتند  هم یاد کردهی از کسان دیگرعقایدنگاریمنابع 

  ایوب خابط معتزلی و پیروانش، از جمله شاگردان وی احمدبن میان معتزله، احمدبن
؛ ٢٣٩ـ٢٣٧بغدادی، (ی به تناسخ عقیده داشتند  قحطب احمد بانوش و محمدبن بن

 خرتر از جمله محمد نخشبیهای متأ در میان افراد و گروه.)١٣٩ـ١٣٧اسفراینی، 
ای از کم در دورهوی دست (و ابویعقوب سجستانی) ١٣٠، االخوانخوانناصرخسرو، (

، به  از نخستین اندیشمندان اسماعیلی،)نوعی باور داشتحیات خود به تناسخ درون
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؛ ١٣٢ ،االخوانخوان، ؛ ناصرخسرو٤٨، تحقیق ماللهندبیرونی،  :ـ نک( تناسخ باور داشتند
ابویعقوب سجستانی و  مادلونگ، :ویژه نک؛ در این باره به٤٢٣ـ٤٢٠، زادالمسافرین ،همو

و حتی ابونصر ) ١٨٠ـ١٧٩، رازی؛ حسنی٢٠ملطی،  ( قرمطیاندر میان. )٦٨ـ٤٩، تناسخ
ها و گاه انکار رستاخیر و بهشت و دوزخ خ روانهایی از باور به تناس نیز نشانه١فارابی

 ، ناصرخسرو:ـ نک (ابوبکر رازی به تناسخ باور داشتمحمدبن. شودمادی دیده می
 ۀ از آنجا که او بنابر گفت.)١٨٧کربن، ؛ ٣٨ـ١/٣٧حزم، ابن؛ ١١٦ ،زادالمسافرین

، یستهنگر قبول میۀ به باورهای دینی عامه به دید)١٠٨ـ١٠٧همان،  (ناصرخسرو
از یک . ها در میان عامه نیز نفوذی داشته استتوان حدس زد که باور به گردش روان می

ها و توان گواهی دانست بر تنوع نگرشنگرانه، می این شواهد را با نگاهی پسۀمنظر، مجموع
های دیگری ها همراه با انگارهاین آموزه. های دینی در جهان ایرانی پیشااسالمیسنت

مانویِ آن، تا چندین  گنوسیۀشناسی ایرانی و جلویگاه مهم اصل نور در جهانهمچون جا
شناسی و   آنها را بر جهانۀ اسالمی نیز دوام آوردند و آثار روشن و برجستۀسده در دور

های مذهبی و فکری گوناگون از خرمدینان، کیسانیه، و غالیان گرفته تا های گروهدیدگاه
 اندیشمندان اسماعیلی، اندیشمند مستقلی همچون رازی و قرمطیان و برخی از نخستین

 .توان دید، می)٢٧٥ـ٢٥٧رضازاده لنگرودی، : ـ نک(حتی گروه متأخر نقطویه 
 

 اصل نور
 جزیی از ذات نورانی الوهی  تصویر شده کهنیز» نور «اغلب در هیأتگوهر روحانی امامت 

اهمیت . شود ـ وارد می  ان و جز آنهایعنی پیامبران، و امام   در وجود برگزیدگان ـ واست
گری های کهن ایرانی به میانجی ثیرِ نگرش تأۀاصل نور بیش از هر چیز نمایند

غالیان و خرمدینان همچون مانویان، . استو حتی یهودی های گنوسی و مانوی  اندیشه
ر به آنان تمایز چندانی میان باوۀند، و در اندیشانگاشت میاز جنس نور هستی االهی را 

های مبتنی بر اصل نور،  نگرش. یابنده وجود نداشت  انتقالۀنور یا روح االهی به عنوان پار
شناسانه و نه فقط از روی نمادپردازی، از جنس نور  هستیۀعالم االهی را از جنب

پنداشتند؛ یعنی ساحتی لطیف از هستی یا ماده که عالم فرودین و همچنین روان  می
 العوامتبصره ۀنویسند. یابدشدن آن هستی می» کثیف«ن و در واقع آدمیان از تعین یافت

                                                                                                                                            
تواننـد از    نمـی   از ایـن رو     جاهله به ماده وابسته است،     ةدم مدین  بقای نفوس مر   )١٣٨ ( فارابی نوشتة  به. ١

 .مانندکالبدهای جسمانی رهایی یابند و پس از مرگ در کالبدهای دیگر باقی می
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 در حقیقی و نمادین شمردن مسلمانان راو » ثنویان«میان عقاید به روشنی اختالف 
این در حالی است که  .)١٧٣رازی،  یحسن( کرده است  گوشزد،ماهیت نوری خداوند

م مادی و عالم روحانی، این شناسانه میان عالبا تمایزگذاری قاطع هستیرفته رفته 
 .شناسانه به نور، به امری نمادپردازانه و تمثیلی فروکاسته شدنگرش هستی

های های کیسانیان، خرمدینان و غالیان اشارهشناسی به اندیشهمنابع تاریخی و فرقه
د، انهنوشتها این آثار را مخالفان و منتقدان این گروه ۀ اگر چه بیشتر یا هم.زیادی دارند
چارچوب توان به  میهای اصیل غالیان، با نوشتههای این منابع روایت ۀمقایساما پس از 
البته هدف این نوشتار، آگاهی از . اعتماد کرد منابع تاریخی،های موجود در کلی آگاهی

ثیر آن بر  سرنوشت روان و تأۀچارچوب فکری مشترک میان غالیان و خرمدینان دربار
های غالیان و رهبران  دیدگاه هر یک از گروهۀه بررسی موشکافانشناسی است و نامام

االهی هم  همان هستی االهی است که از آن به روحنور  خرمدینان و غالیان، نزد. ایشان
ویژه برگزیدگان،  آفرینش، در کالبد آدمیان و بهۀتوان تعبیر کرد و در فرآیند پیچیدمی

ای که بدین ترتیب برساخته از خلقت مبتنی دهعقی. یابدحلول یافته و سپس انتقال می
بر اصل نور و پذیرش حلول و تناسخ بود، برای توضیح و تبیین امامت توسط غالیان به 

 .کار گرفته شد
های گوناگونی از باور به انتقال ارواح و ماهیت نورانی عالم االهی و روحانی به گروه

عبدهللا اشعری  که در کنار سعدبن)٥٩ ( نوبختیۀبه نوشت. غالیان نسبت داده شده است
های نخستین غالیان و کیسانیه به ترین منابع آگاهی غیرمستقیم ما از اندیشهاز مفصل
 مدائنی پیشوای حارثیه در کنار باور به تناسخ و اظله و  حارث بن ، عبدهللارودشمار می

نیز (ویه حلول یافته است معا بن دهللادوار، بر این باور بود که خداوند نور است و در عب
 خدا نوری ،غالیان معمریهبه باور  )٧٣ـ٧٢(به نوشته نوبختی  .)٤٨، ٤٣قمی،  اشعری

، )ص(یابد؛ چنان که از عبدالمطلب به ابوطالب، محمد  حلول میءاست که به کالبد اوصیا
 حلول یافت و پس از وی به کالبد ابوالخطاب و) ع (محمد و امامان تا جعفربن) ع (علی

 به افراد و . پس از مرگ، به فرشته تبدیل شدنداین برگزیدگان. سپس معمر درآمد
 ابوالخطاب اسدی، )٢٠٨؛ بغدادی، ١/١٥٢شهرستانی،  (سمعان بن هایی مانند بیانگروه

نیز ) ١٥٤ـ١/١٥٣، همان (و رزامیه) ١٧٥ـ١/١٧٤، همان ( کاملیه،)١٨٠ـ١/١٧٩، همان(
 هم در )٢٠ (ملطی. صل نور نسبت داده شده استباور همزمان به تناسخ ارواح و ا

ـ گوشزد   که خرمیه را هم از آنان برشمرده  اصحاب تناسخ ـۀگزارش کلی خود دربار
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کند که به باور ایشان، خداوند نوری است که در همه جا از جمله کالبدهای آدمیان  می
صورت بدکرداری، از  نورانی بهره دارد در ۀاست؛ و روح هر انسان که گویا از همین پار

به باور ) همانجا(ملطی ). ١/١١٩ اشعری، :ـ نیز نک. (آید ها درمی پیکر آدمی به حیوان
در . امامت نیز اشاره کرده استۀقرمطیان به تناسخ و اهمیت نور االهی در نگرش آنان دربار

اهمیت نور  باورمندی خرمیان و غالیان به انتقال ارواح و ۀمنابع گوناگون عقایدنگاری دربار
کیسانیان، غالیان و ،  خرمیان گنوسیِخاصفرایافت  روی هم رفته. شواهد فراوانی وجود دارد

با  روح و هستی االهی و همچنین ۀبا نگرش آنها درباراصل نور، از های شیعی دیگر گروه
 .استبوده پیوند  همهای فردیفرایافت ایشان از ماهیت و سرنوشت روح

 
 انیه به غالیانگذار از کیس: امامت

 آید می نظر به اند؛ ولی منابع تاریخی، ادعاها و باورهای گوناگونی را به مختار نسبت داده
های اسالمی، در میان فرقه. است نداشته آنها میان در جایی ،االهی روح حلول ادعای

دیدار  نخست هجری پۀ حلول و تناسخ با کیسانیه در پایان سدۀنخستین کاربرد اندیش
 هایایمردی نخستین غالیان وارد آموزهخیر و به پاصل نور با اندکی تأ. دگردی
 حلول در میان کیسانیه، در پی مرگ ۀاندیشرواج  ۀاطالعاتی دربار.  گردیدانهشناس امام

ای  ابوهاشم جانشین شایسته.، در دست استمحمدحنفیه معروف به ابوهاشم بن عبدهللا
رو نامزدهای  از این. حنفیه تداوم بخشدمحمدبندان نداشت که رهبری کیسانیه را در خان

هاشم یعنی خاندان  بعدی امامت از این خاندان برنخاستند و برخی حتی از بنی
مدعیان و نامزدهای بالقوه  دوم هجری، ۀ نخست سدۀدر سه ده. نبودندهم ) ص(پیامبر

عبارت ) ص (های سیاسی هواداران خاندان پیامبرو بالفعل اصلی برای رهبری گرایش
 حسن  بن حسن بن عباس، عبدهللا بن  عبدهللا  بن  علی معاویه، محمدبن  بن بودند از عبدهللا

هاشم؛ و  از بنی) ع (حسین بن علی محمدبن و فرزندش محمد، و جعفربن) ع (علی  بن 
 که  در بحران رهبری .سمعان نهدی یا تمیمی بن کندی و بیان حرب عمروبن بن عبدهللا

 نه از ،ابت میان نامزدهایی که بسیاریرگذشت ابوهاشم پیش آمد، و در رقپس از د
های انتقال ارواح بردند، مطرح شدن آموزه نسب می حنفیهو نه از محمدبن) ص (پیامبر

 ۀنهادند، بیش از هر زمان دیگر بستر و زمینکه برای تعیین امام راهکاری پیش می
سمعان  بن حرب، بیانعمروبن بن مچون عبدهللادر حقیقت نیز کسانی ه. مناسب پیدا کرد

توان پیشگامان   بحرانیِ کیسانیه سر برآوردند، میۀسعید را که در این دوربنو مغیره
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ای غیرکیسانی و به سخن دیگر غالیانه   انتقال ارواح در زمینهۀگیری از اندیش بهره
الوهیت، برای خود یا در میان اینها، افراد غیرهاشمی در دعوی امامت و حتی . دانست

حرب به ترویج امامت عمروبن بن عبدهللا. هاشم در نوسان بودند یکی از اعضای بنی
سمعان پیرو پیشین ابوهاشم و  بن ؛ بیان)١/٦٨اشعری،  (معاویه پرداخت بن عبدهللا

قمی، اشعری (روی آوردند) ع (باقر علی  به امامت محمدبن،ابومنصور عجلیهمچنین 
سعید و  بن مغیره ؛)٨٩ـ٨٥؛ هالم، ٢٠٨؛ بغدادی، ١٥٣ـ١/١٥١انی، ؛ شهرست٣٤ـ٣٣

 باورمند شدند) ع (محمد زکیه، و جعفربن، محمدنفس)ع (پیروانش به امامت محمدباقر
؛ و )١٢٥؛ اسفراینی، ٢٩؛ بغدادی، ١٧٧ـ١/١٧٦؛ شهرستانی، ٧٤ـ١/٧٣اشعری، (

روی آوردند ) ع (محمدربنو جعف) ع (علیبنابوالخطاب اسدی به امامت فرزندان حسین
 ـ  های حلولی  آموزهۀ از آنجا که ادعاهای امامت خود ایشان بر پای.)٧٨ـ١/٧٦اشعری، (
گردید، ناچار به رو نمیتناسخی، در محیط عراق و جاهای دیگر با پذیرش چندانی روبه 

 سانتوان بهاین امر را می. شدندمی) ص (دست آویختن به بزرگان خاندان پیامبر
خورد؛ یعنی تر نگریست که در موارد پرشماری به چشم میای کلیای از پدیده نمونه

های نظری و اعتقادی، و گاه گرفت و جنبهفردی که در کنار رهبران هاشمی قرار می
کم منابع موجود باورمندی دست. بخشیدنظامی جنبش وی را سامان میـ سیاسی 

پیروان ایشان به ۀهایی از بدن و بخششماری از این مدعیان غیرهاشمیِ امامت
با توجه به وجود این باور نزد خرمیان و خویشاوندی . کنندتناسخ را تایید می حلول

وب کلی این ادعاها باقی فکری نزدیک غالیان و خرمیان، تردیدی در درست بودن چارچ
؛ ٢٨ـ٢٢ ،های اسالمیفرقه،  مادلونگ:ـ  باور خرمیان به تناسخ نکۀدربار(ماند نمی

 )٦٩ـ٦٠ نوبختی، : ـ ؛ نیز نک٢٥١ـ٢٤٩صدیقی، 
 دوم، از ۀ نخست سدۀ اموی، یعنی سه دهۀ میان مرگ ابوهاشم تا پایان دورۀفاصل

تر پیدایش غالیان دارای اهمیت   تمایز یافتن غالیان از کیسانیه و به سخن دقیقۀجنب
یز شدن از یکدیگر  حساس در حال متماۀاین دو گروه که در این دور. فراوانی است

امامت دیدگاه نظری همسانی داشتند؛ یعنی این  ۀ محوری خود دربارۀبودند، در آموز
 نه به ضرورتاً  است که ـ) روح یا نور االهی ( گوهری روحانیۀدیدگاه که امامت دربرگیرند

شود و در میان ایشان  ـ در کالبد برگزیدگان وارد می  تبار خاندانیۀپیروی از زنجیر
 بناشتراک در این دیدگاه، با در نظر داشتن باورهای افرادی مانند بیان. یابد انتقال می

در . شودی پیوند این دو گروه بودند، تایید میحرب که حلقهعمروبنبنسمعان و عبدهللا
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 برگزیدگان یا امامان بود ۀهای این زنجیر مصداقۀ نخست علت تمایز آنها، تفاوت دربارۀدرج
-توان بن در این میان اگر چه می. نیه، غالیان و خرمدینان را از یکدیگر جدا نمودکه کیسا

های دینی  انتقال ارواح را در انگارهۀهای خرمدینان، غالیان و کیسانیان دربارهای آموزهمایه
. پیشااسالمی جُست، اما چگونگی رواج این باورها در خراسان و فرارود چندان دانسته نیست

ی هاهای خاوری گسترش یافته بودند یا در سدهها پیش از اسالم در سرزمینموزهآیا این آ
آغازین اسالمی و به پایمردی کسانی مانند خداش که از عراق و نواحی غربی به شرق آمدند، 

های دینی در مرز  از نظر نگرش  به معنای عام این واژه،خرمدینانرواج پیدا کردند؟ 
-گروههای اسالمی قرار داشتند؛ و با این حال ورهای برخی گروههای پیشااسالمی و با سنت

وبیش  کمسیاسی ، جریان  و اندکی پس از آنجامگان  تا پیش از پیروزی سیاههاهایی از آن
یا ) ص( که خواهان سروری فردی از خاندان پیامبر دادند همسویی را با کیسانیه تشکیل می

بر ضد جریان خداش و امام  ابراهیم ۀگیران ختسگیری  موضع. محمد بود آل همان الرضامن
های  پیشگیری از نفوذ گرایشمحدود کردن و  تالش برای ۀنمونبه احتمال بسیار پیروان وی، 

 .جامگان بود خرمی در جنبش و سازمان سیاه
حنفیه و فرزندنش ابوهاشم وفادار بودند، و پس از مرگ ابوهاشم دچار کیسانیه به محمدبن

در این میان کسانی از ایشان که اندکی بعد به امامان علوی روی . بحران شدندچنددستگی و 
ترین و نخستین افرادی که این  یکی از مهم. آیند به شمار می» غالیان«آوردند، پیشگامان 

سمعان است که نخست پیرو ابوهاشم بود، اما سپس   بن چرخش با نام وی گره خورده، بیان
پذیرفتن آرای خود  را هم به) ع(علی باقران کوشید تا محمدبنمدعی امامت خود شد و همزم

). ١٢٤؛ اسفراینی، ١٥٢ـ١/١٥١؛ شهرستانی، ٣٥ـ٣٣قمی، ؛ اشعری١/٦٧اشعری، . (وادار نماید
اندکی بعد هم فرد . سعید و ابومنصور عجلی هم در این روند چشمگیر بودبننقش مغیره

به پا ) ع(محمد ی غالیانه، برای امامت جعفربنها  دیگر ابوالخطاب اسدی با اندیشهۀبرجست
مهمترین پیامد این چرخش این بود که از این پس تبار امامان به ) ٣٠٨ـ٢٩٠طوسی، (خاست 

پس از . انتقال یافت) س(از فاطمه ) ع( فرزندان علی ۀجای محمدحنفیه و ابوهاشم، به زنجیر
های عنی شکست نهایی داعیهزکیه و برادرش ابراهیم که به مسرکوب خیزش محمد نفس

سیاسی آشکار و علنی علویان بود، شاخظ حسینی علویان بودند که در عمل،  به عنوان 
 :ـ برای روند حیات تشیع در این دوره و پیش از آن نک(نامزدهای اصلی امامت پذیرفته شدند 

Hodgson, 1-13. .(ین خالفت های آغاز زمانی مرگ ابوهاشم تا سالۀبه این ترتیب در باز
از دل ) ع(علی  بن ویژه از تبار حسین امامان علوی بهۀ غلو دربارۀهای اندیش مایه عباسی، بن
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های فرعی دیگری مانند راوندیه و  در همان حال شاخه. جریان رو به فروپاشی کیسانیه زاده شد
 .پنجی داشتنددوام و سدانستند و البته حیاتی کمرزامیه، افرادی از خاندان عباسی را امام می

 
 نتیجه
 این واژه، وجه اشتراک مهمی با ۀهای نخست هجری، تشیع به معنای گسترد در سده

کیسانیه و گروهی که بعدها غالیان خوانده شدند، داشت و آن عبارت بود از نقش و 
. خوانده شد» امام«جایگاه بنیادین رهبر و پیشوای دینی یا معنوی که در ادبیات شیعی 

دهد و هم تداوم و   امامت را تشکیل ۀمایبنیابنده را که هم  جود عاملی انتقالاین نهاد، و
های کیسانی در حالی که نخستین گروه. ساخت استمرار آن را تبیین کند، بایسته می

 را در چنین جایگاهی نشاندند، غالیان که اندکی دیرتر و  روحانییگوهر و سپس علم
د، از همان آغاز به گوهر روحانی که نور االهی یا روح  دوم پا به صحنه نهادنۀدر آغاز سد

در محیط اسالمی، غالیان از دل کیسانیه بیرون آمدند و . االهی بود دست آویختند
 خاندانی امامت ۀبحران امامت پس از مرگ ابوهاشم، که موجب گسسته شدن زنجیر

با این حال . ردیدساز جدایی نخستین رهبران غالی از کیسانیه گ کیسانی گردید، زمینه
های امامت  ترین چیزی که موجب انشعاب غالیان از کیسانیه گردید، یافتن مصداق مهم

تحولی که در شناسایی گوهر روحانی .  سرشت این نهادۀربود و نه اختالف بنیادین دربا
اصلی امامت در کنار عامل علم به وجود آمد، در روندی  ۀمایبن ۀمثاباز سوی غالیان به

این هر دو گروه بر .  علّی مهمی با پیدایش غالیان نداشتۀ شکل گرفت و رابطلمستق
های گنوسی و مکاتب و نگرشویژه های اعتقادی پیشااسالمی بهها و نظامبستر سنت

 . شکل گرفتند و از این نظر با خرمیان تبار مشترکی داشتندایرانی
ماره، ابومنصور عجلی، عبنبه هر روی غالیان به پیشگامی کسانی همچون حمزه

حنفیه که  سعید و ابوالخطاب، به جای فرزندان و بازماندگان محمدبنبنسمعان، مغیره بن بیان
را که خاندان پیامبر ) س(از نسل فاطمه ) ع(نام کیسانیه با آنها گره خورده بود، فرزندان علی 

 و این چرخش بیش از هر  امامان خود برگزیدند؛ۀآمدند، به عنوان زنجیر هم به شمار می) ص(
تأکید . حنفیه پس از مرگ ابوهاشم بودچیز پیامد بحران درونی یاد شده در خاندان محمدبن

بیشتر بر گوهر روحانی به جای علم، تحولی بود که پیش از غالیان در کیسانیه آغاز شده بود و 
 .ند امام تبدیل کردۀهای خود دربار غالیان تنها آن را به محور اصلی آموزه

ای است که روح االهی به عنوان  در این میان باور به حلول و تناسخ مربوطه به مرحله
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شد؛ و از طریق حلول و تناسخ در کالبد  بخش امامت پذیرفته  گوهر روحانی قوام
یکی از پیامدهای باور به تناسخ ارواح در . یافت گردید و انتقال می برگزیدگان وارد می

یا برداشتی متفاوت از ار رستاخیز و کیفر و پاداش پس از مرگ کالبدهای گوناگون، انک
هنگامی که مفهوم نور به جای روح االهی در چنین جایگاهی .  اسالمی از آن بودۀآموز

بندی فرجامین، در در این صورت. تناسخ برطرف شد داشت اصل حلول نشست، نیاز به نگه
آن گوهر روحانی که در میان امامان انتقال شد،  حالی که عالم االهی از جنس نور انگاشته می

پذیرش مفهوم نور . یافت، همان نور االهی بود که متمایز از روح االهی و ارواح انسانی بود می
به عنوان اصل انتقال یابنده و کنار زدن روح االهی، اگر چه بنابر نگرش کهن غالیان به امر 

ای چون   شیعیان پیامدهای اعتقادیکرد، ولی نزد عموم مسلمانان ویکسانی داللت می
های  ویژه آنکه در دورهتناسخ ارواح و انکار داوری و پاداش و پادافره را در پی نداشت؛ به

گیری گسترده از مفهوم نور در ادبیات مذهبی تشیع امامی بیش از آن که  پسین بهره
 .ای تمثیلی پیدا کردشناختی باشد، جنبهمفهومی هستی
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