
  
  

 سمعانیألنساب اتشیع و فِرق آن در 
  

  2، عباس احمدوند1سیدکمال کشیک نویس رضوی
  )04/02/99، پذیرش نهایی: 04/07/98(دریافت مقاله: 

  
  چکیده

توان از جمله منابع  کتاب های مشتمل بر موضوعات مربوط به انساب و رجال را می
های تاریخی به معنای عام و تاریخ فرق اسالمی در معنای خاص به  مهم در پژوهش

ترین آثار در این زمینه است.  ق) در شمار مهم 562سمعانی (د.» األنساب«ار آورد. شم
اوضاع و های سمعانی را درباره شیعیان با توجه به  ایم گزارش در این مقاله کوشیده

در این دوران، بررسی و تحلیل  یا فرقه یرخوردهااحوال پریشان سیاسی زمانه او و ب
ق در واقع  6)، سده ق 590-429(حک:  سلجوقیان شیعيد سیاست ض با وجود کنیم.

هاي سمعانی درباب عقاید فرق به ویژه  گزارشهای شیعه بود.  دوران گسترش آموزه
تسنن درباره نفوذ این عقاید در  ای از نگرانی عمومی اهل توان نشانه غالیان را می

شمار شیعه،  دستگاه حکومتی و عامه مردم تلقی کرد. وی از میان فرق گوناگون و پر
با آنکه سمعانی با شماری از شیعیان ارتباط  است. توجه کردهمامیه و زیدیه بیشتر به ا

دهد، متأثر از  ها و عقاید شیعیان به دست می مستقیم داشت، آنچه از شخصیت
ق و حتی  6است که در تصویرسازی کلی از تشیع در سده  3های پیشینی دیدگاه
  ه است.های بعد، نقشی بسزا داشت سده
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  طرح مساله
تواند از منابع مهم  می ، و رجال تألیف شده است  آثاری که در موضوعات مربوط به انساب

ر در این های تاریخی به ویژه در زمینه تاریخ فرق باشد. از جمله مشهورترین آثا پژوهش
ق) 562- 506عبدالکریم سمعانی مروزی (ابوسعد (سعید)  األنسابتوان به  زمینه، می

 یبرخوردهاها و  پریشانی اوضاع سیاسی عصر وی، آشوبکرد. شرایطی چون  اشاره
و گسترش گرایش به اعتدال در ایران  یمراکز شیع رونق و شکوفایي ،یا آمیز فرقه تعصب

. سمعانی با است دوران زندگی سمعانی و آثار وی افزوده در میان شیعیان، بر اهمیت 
ها و عقاید شیعی چه بوده  موضع او در برابر شخصیت مسأله تشیع چگونه روبه رو شده و

است؟ آیا او تحت تأثیر شیعیان بود یا مانند شماری از منتقدان دیگر، تنها تحت تأثیر 
با ایم  در این پژوهش کوشیده است؟ منابع پیش از خود درباره شیعیان اظهار نظر کرده 

های سمعانی درباره تشیع و شیعیان، مقدمات تحلیل  شناسانه گزارش بررسی زمینه
آنها را فرآهم آوریم. برای این مطلوب، موضوعاتی چون: عقیده سمعانی در  1گفتمانی

ار های شیعی با یکدیگر، معی عقاید شیعه و مقایسه عقاید فرقه باب امامان معصوم(ع)،
  بررسی شده است.» غلو«سمعانی در باب مفاهیمی چون 

  
  اوضاع دینی، فرهنگی و اجتماعی عصر سمعانی (سده ششم هجری). 1

ق) از خاندان اهل علم و 562 – 506ابوسعد (سعید) عبدالکریم سمعانی تمیمی مروزی (
ق از مذهب حنفی به مذهب شافعی 462جّد وی در سال  2فضل سمعانیان برخاست.

). سمعانی پدرش را در کودکی از دست داد و در 1/46؛ سبکی، 298/ 3ید (سمعانی، گرو
های  ). وی با سفر به سرزمین1/10نیشابور نزد عموهایش پرورش یافت (سمعانی، 

اسالمی برای کسب علم و استماع حدیث، از محضر دانشمندان برجسته عصر خویش  
است  هزار تن نوشته  70ابن نجّار تا  ) و شمار شیوخ وی را3/299مند شد (همو،  بهره

). از میان شیوخ وی، ابوشجاع عمر بن ابی الحسن بسطامی، سمعانی را 60/ 1(سبکی، 
). پدر سمعانی که خود از 1/19در کار تحقیق و نگارش األنساب تشویق کرد (سمعانی، 

ی به ا دانشمندان بسیاری استماع حدیث کرده بود، پیش از مرگ برای فرزندش اجازه
  )3/300میراث گذاشت (همو، 

                                                                                                                                        
1. Discourse Analysis. 

  .3/298؛ 2/437؛ 91/ 2؛ 1/95: سمعانی،ـ یاد کرده است، نک» امام«وی از علماء خاندانش با لقب  .2
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دوران حیات سمعانی مقارن خالفت پنج تن از عباسیان در بغداد بود: المستظهر 
-530( یالمقتف ،ق)530- 529الراشد ( ،ق)529- 512المسترشد (ق)، 512ـ 487(

در این برهه، خالفت عباسی در نهایت ضعف بود؛  ).ق566 - 555المستنجد ( ،ق)555
های داخلی، نتوانست واکنش  های صلیبی به واسطه درگیری چندان که در جنگ

های مذهبی  مناسبی نشان دهد. همچنین پریشانی اوضاع سیاسی این  سده، به آشفتگی
و مذاهب  یکالم ،یا آمیز فرقه تعصب یبرخوردهاهایی که در  زد؛ آشوب امن می نیز د
ابن ( دکر  می ، بروزشدید مجادله و منازعات ،چون مناظره یگوناگون یها به صورت ،یفقه

حاکمان سلجوقی عالوه بر  ).7/296؛ سبکی، 9/448؛ ابن اثیر، 10/110و9/224جوزی، 
؛ 99-98حلمی، احیاء دوباره دستگاه خالفت عباسی که رو به اضمحالل نهاده بود (

، مساجد و مدارس، نقش بسزا داشتند هاي آموزشي نهاددر تأسیس و رونق  )،10کلوزنر، 
   ).74 ،یرآبادیم روحی(

  
  ق6تشیع در سده . 1- 1

از برخي تواند زمینه  می سمعاني (سده ششم ق)بررسي اوضاع و احوال تشیع در عصر 
در ایران شیعي  گروهدر این دوره چهار  تر کند. های وی را درباره شیعیان روشن گزارش

  ن دوازده، امامیه (شیعیاه، اسماعیلیهزیدی :نده بودمیت خود را همچنان حفظ کرداه
  گیالن،  دیلم، چون دوره در مناطقياین زیدیان در  ).2/553صابری، ( نصیریه ي) وامام

به نام امامان خود خطبه در برخي از این مناطق، داشتند و  حضوران جرجطبرستان و 
نیرومندترین گروه شیعي در دوره  ن،زدند. اسماعیلیا دند و به نام آنان سکه ميخوان مي

کردند  می د که اهداف و باورهای خود را گاه با خشونت و مبارزه همراهبودن سلجوقي
ای،  های فرقه عشري) با پرهیز از ورود به درگیر اثني(شیعه امامیه  ).116غنیمه، (

 دخشبکوشید با حفظ هویت مذهبی، اهداف اصولی و دراز مدت خود را تحقق  می
شیعي سلجوقیان د م سیاست ضرغ به ).166حمیري،  ؛163؛ حلمی،159-158کلورنز، (

برگزاری مراسم مذهبی یا جلسات  )12/86؛ ابن کثیر، 8/98اثیر،  ابنبتدای حکومت (در ا
شیعیان  ).85شد (دلیر،  می ایران تشیع در شهرهایرونق و شکوفایي مناظره، سبب 

 بودندیافته ه ادربار نیز ر بهداشتند و حتي ي خاص ها مساجد و کتابخانه  مدارس،
بسیاری از وزیران سالطین سلجوقی و خلفای عباسی )؛ چندان که 172-164ینی، قزو(

در ایران در عصر سلجوقي  یمراکز شیع). از 39شیعی مذهب بودند (منظوراالجداد، 



 1399بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ پنجاه و سوم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   242

 هایی در خراسان نیز گروه  را نام برد.کاشان، تفرش، آوه، قم، ري و بالد مازندران  توان مي
گرچه باید توجه داشت که شیعه در این  کردند. زندگي ميشیعه در نیشابور و سبزوار از 

است. در این سده با گسترش گرایش به اعتدال، اسماعیلي و باطني معنای گاه به   دوره،
های مناسبی برای رفع برخی  زمینه )568قزوینی، به ویژه در میان شیعیان امامیه (
   ).239-225؛ حسنی، 151حلمی، فشارها از جامعه شیعی پدید آمد (

  
  األنسابنگاهی به . 2

شناسی، جایگاهی ویژه دارد و  سمعانی درمیان آثار نگاشته شده درباره نسب األنسابکتاب 
مرجع آثار بسیار دیگری در این باب بوده است. سمعانی در آغاز کتاب روش خویش را به 

شهر، قریه، تفصیل توضیح داده است: وی اساس نگارش را در نسبت افراد به قبیله، بطن، 
های  است. سمعانی در زیر نسبت جدّ، حرفه یا لقب اجداد آنان به ترتیب الفبایی قرار داده

مربوط به هر شهر، قریه یا قبیله، مختصری از شرح حال و سیره رجال و علمای آنها را به 
 دست داده است: تاریخ و محل تولد و وفات، شیوخ و تالمیذ واحیانا آثار. وی پیش از آغاز

(ص)، بنی هاشم و ا به نسب پیامبر خدامطالب کتاب براساس ترتیب الفبایی، فصولی ر
 آثار رجالی، به ویژه مربوط به دوره غزنویان، میان است. در انساب عرب اختصاص داده

 از برخی نسب و حال شرح خاص دارد، زیرا مولف، ضمن اهمیت سمعانی األنساب کتاب
  .است توجه ویژه داشته غزنوی ه عهدب گذشته، روزگاران فرمانروایان

  
 های سمعانی درباره شیعه گونه شناسی گزارش. 3
 های سمعانی درباره امامان معصوم(ع) گزارش  .1- 3

(همو، » عشري االثنی«عشریه (ع) اندک است. او ذیل  های سمعانی از ائمه اثنی گزارش
است. در ادامه کتاب،  ده عشریه) به دست دا ) شرحی از عقاید شیعیان امامیه (اثنی1/84

نخست از امام حسین(ع) یاد کرده و به ذکر احادیثی از پیامبرخدا (ص) » الشهید«ذیل 
های یزید پرداخته و با تمثل به شعری، از  در فضائل ایشان و بیان ماجرای کربال و هتاکی

ناسپاسی امت و حق ناشناسی آنان نسبت به عترت پیامبرخدا (ص) یاد کرده است 
وی از اهل «الرضا (ع) نوشته است  یموس بن ). سمعانی درباره اما علي476- 3/475و، (هم

در روایات منقول از او هست، به روایان » خللی«و اگر » علم و فضل بود با نسبی شریف
الرضا، عبارت دعایی  یموس بن ). سمعانی هنگام ذکر نام علي3/74مربوط است (همو، 

 گزارش ترین مفصل) 4/39و  568- 3/425ه است (همو، را به کار برد» علیه السالم«
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ایشان با عنوان است که از  عسکری(ع) حسن امام دربارهدرباره یکی از ائمه (ع)،  سمعانی
محل والدت و شهادت  ) و ضمن اشاره به تاریخ و1/423بیت یادکرده (همو،  امام اهل

یان آورده است (همو، امام، از شهرت عسکری و ماجرای متوکل عباسی نیز سخنی به م
4/194-196(  

  
  های شیعی سمعانی و شخصیت  .2- 3

گرچه سمعانی در باب برخی از بزرگان شیعه به شخصیت و مراتب علمی آنها توجه 
ویژه در باب معاصران شیعی، تحت تأثیر عقاید وی قرار دارد.  کرده است، داوری او به
به ابن اشناس به لحاظ مراتب  معروف محمد بن حسن علي مثال با آنکه روایات ابو

بود و در مجالسی که » المذهب خبیث« استماع حدیث صحیح بود، ولی خود او رافضي
کرد، به ذکر مثالب صحابه و طعن بر سلف  در خانه خود در محله کرخ بغداد برپا می

المرزباني  المرزبان بن محمد بن العزیز عبد بن ). یا احمد170-1/169پرداخت (همو،  می
است (همو،   ا به تشیع و اعتزال متهم کرده و این دو صفت را برای او خوش نداشتهر
) در اشعار خود به صحابه 3/1155). آنچه که شاعر شیعی العونی (ابن العدیم، 5/257

). با این همه، سمعانی در 4/260نسبت داده، شایسته و الیق خود اوست (سمعانی، 
تمیمی را  1را رعایت کرده، مثال گرچه ابوالعالءبرخی موارد، در داوری جانب انصاف 

). وی جماعتی 1/479دانسته، از ستایش شعار او باز نایستاده است (همو، » شیعه غالی«
دانسته، ولی از سوی دیگر، آنها را به سبب  را از بزرگان و راستگویان و معتمدان عصر 

الحصکفي  سالمة بن یحیی ) سمعانی از ابوالفضل2/48است (همو،  تشیع، تقبیح کرده
روایت داشته و گرچه وی را بسیار فاضل و در نظم و نثر ماهر یافته، با این حال به   اجازه

 الخارفي ) و به نقل از دیگران، الهمداني2/227داده (همو، » شیعی غالی«وی نسبت 
 الشبامي العباس بن الجبار ) عبد3/197الکاتب (همو،  الساربان ) ابن2/305(همو، 

) را کذاب شمرده و آنان را به نقل روایات مقلوب (تحریف شده) 3/395(همو،  لهمدانيا
). سمعانی برای تاکید بر نسبت تشیع، عبارت 4/51از موثقان متهم کرده است (همو، 

) و برخی را آنقدر غالی در 4/188را به کار برده (همو، » کان شیعیاً غالیاً فی التشیع«
 ؛5/86(همو، است   را جایز نشمرده چگونه روایتی از آناندانسته که نقل هی تشیع 

  )3/95 ؛2/78 ؛5/336

                                                                                                                                        
  .التمیمي الخصیب بن العباس بن سلم بن علي بن مسل بن محمد بن المؤمل بن الخصیب .1
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  گذاری فرق شیعی های نام دسته بندی روش. 4
های سمعانی ذیل عنوان هریک از فرق شیعه، گویای شیوه وی در نامیدن  بررسی گزارش

  یک از آنهاست. سمعانی برای کار دو راه درپیش گرفته است: هر
  
  اری بر اساس عقیدهنامگذ .4-1

هایی  را از این رو با این عنوان یاد کرده که آنان برای ظواهر قرآن بطن» باطنیه«سمعانی 
(همو، سازی و رهایی از رنج گرایش داشتند  قایل بودند و در احکام شرعی به آسان

). قول به ظاهر و باطن قرآن در بیشتر فرق اسالمی رایج بوده، ولی سمعانی 1/261
است. سمعانی از  را به سبب إعمال آن در احکام شرعی از دیگر فرق متمایز کرده باطنیه
) سخن به میان 42- 40صدوق،  آنان به اصل بداء (شیخبه دلیل اعتقاد » بدائیه«فرقه 

میه«) و 1/295آورده (سمعانی،   را کسانی دانسته است که پیامبرخدا(ص) را ذم» ذَ
ه مبنی بر دعوت به علی (ع) بود، مردم را به خویش کردند، زیرا بر خالف امر الهی ک می

را به سبب اعتقاد به تفویض (شیخ » مفوضه). «152 ؛ بغدادی،3/12کرد (همو،  می دعوت
ای از غالة شیعه هستند  فرقه« ) چنین خوانده و در شرح آن آورده است:30-29 ،صدوق

را به وی واگذار کرد  کنند خداوند پیامبر(ص) را آفرید و سپس خلق جهان که گمان می
و گروهی گویند که به علی(ع) واگذارکرد. این جماعت برای شریک قائل شدن در خلقت 

  )5/357(سمعانی، » عالم مشرک هستند و اهل آتش
  
  مذهب پیشوای براساس نامگذاری. 4-2

همچنین سمعانی فرق شیعه را گاه بر اساس انتساب به شخصی که مروج یا مبدع آن 
آمده، بر شمرده است.  وده و به عبارتی پیشوای آن مذهب به شمار میعقیده خاص ب
قداحیه، اسحاقیه، بیانیه، زراریه، شیطانیه، های وی درباره  توان به گزارش برای نمونه می

به عبدهللا بن میمون قداح بوده » قداحیه«نصیریه اشاره کرد.  فطحیه یونسیه، هشامیه و
» اسحاقیه). «459-4/458الة الروافض) متهم بود (همو، گری (غ اند، که به ثنویت و غالی

. انتساب 1ای از شیعیان غالی بودند، پیرو اسحاق بن محمد نخعی احمر کوفی فرقه
را » زُراریه«) و 5/54  ،آمدی ؛1/427سمعانی، به بیان بن سمعان تمیمی بود (» بیانیه«

                                                                                                                                        
 ینخعـ  ابـان  بن محمد بن اسحاق یعقوبابو پیروان، غالة از) علیاویه( علیانیه فرق از ؛1/136 سمعانی، .1

  .درگذشت یهجر 186 در که احمراند به ملقب یکوف
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به شیطان الطاق » نیهشیطا« ).3/144(همو، منسوب به زرارة بن اعین دانسته است 
به افطح  ملقب جعفر بن نیز به رجعت و خروج عبدهللا» فطحیه«و  1اند منسوب بوده

صیریه). «4/392اعتقاد داشتند (همو،  صیر (همو، » نُ ؛ 500- 5/498به شخصی به نام نُ
 بن به یونس» یونسیه) «5/643(همو،  الحکم بن به هشام» هشامیه«و  )8/406 ، سبحانی

  2القمي منسوب بودند. عبدالرحمن
  
  روش توصیفی سمعانی درگزارش عقاید فرق شیعه. 5

های سمعانی درباره فرق شیعه، فقط به برجسته ترین عقیده آن فرق اشاره  در گزارش
حاقیه به الوهیت شده و گویا از تفصیل در این باب پرهیز داشته است: اس

)؛ نصیریه 1/136کردند (سمعانی،  (ع) عقیده داشتند و صحابه را لعن میطالب ابی بن علی
بیانیه نیز نیز چنین  )، چنانکه500- 5/498قائل به الوهیت علی(ع) بودند (همو، 

بودند » رصادققائل به الوهیت امام جعف«)، یا خطابیه که 1/427ای داشتند (همو،  عقیده
ای در باب تفاوت احتمالی این فرق با  )، ولی سمعانی هیچ نکته یا اشاره2/381(همو، 

  یکدیگر نیاورده است.
نقل کرده است،  همچنین، عقاید برخی فرق را درباره علم و قدرت و کیفیت خداوند 

اما همچنان تمایزی میان آنها دیده نمی شود: زُراریه درباره علم و قدرت خداوند عقایدی 
)؛ به 5/355کنند (همو،  مغیریه خداوند را به اعضا وصف می)؛ 3/144همو، (داشتند 

مفوضه، خداوند پیامبر(ص) را آفرید و سپس خلق جهان را به وی واگذار کرد و گمان 
اند  )؛ هشامیه به تجسیم قائل5/357(همو، گروهی گویند که به علی(ع) واگذارکرد 

داوند بر کرسی است و مالئکه آن را حمل کنند که خ ) و یونسیه گمان می5/643(همو،  
  ).5/711کنند (همو،  می

ها به عقیده خاصی از ایشان اشاره کرده است: غرابیه از غالة شیعه،  درباره برخی فرقه
آمد، ولی به سبب شباهت  طالب فرود می ابی بن بر این اعتقادند که جبرئیل باید بر علی

                                                                                                                                        
 ملقـب بـه   ]بجلیـة [یمـول  البجلـي  طریفة أبي النعمان بن]  بن علي[ بن محمد؛ 502-3/501سمعانی، .1

و به او چیزهایی نسبت داده اند که نـزد علمـاء   »الطاق شیطان« گفتند می که به او عامه» الطاق مؤمن«
  .327داود، ابن .هنوز اثبات نشده است

 فـرق  از کـه  دیگر یونسیه با نباید را فرقه این شیعه مشبهه از که است به تذکر الزم؛ 5/711سمعانی،  .2
  .دکر اشتباه اند مرجئه
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). جمعی از غالة شیعه، 4/285ه کرد (همو، پیامبر خدا (ص) به علی(ع) جبرئیل اشتبا
) و 5/23دانند (همو،  کاملیه بوده اند که صحابه را برای ترک بیعت با علی(ع) کافر می

  ).5/450ناووسیه به رجعت امام محمدباقر(ع) اعتقاد داشتند (همو، 
های خود کوششی برای تعیین مرزهای اشتراک و افتراق فرق به  سمعانی در گزارش

برده، مثال عقیده باطنیه را مأخوذ از فرقه جناحیه و المنصوریه دانسته است که هر کار ن
). 1/261(همو، کردند  دو از جمله غالة روافض بودند و بهشت، جهنم و... را انکار می

 (همو،بدائیه و ریشه آن را از زمان کیسان در جریان قیام مختار ثقفی گسترش یافت 
). 459- 4/458با فرزندان امام جعفرصادق(ع) بودند (همو،  و قداحیه در ارتباط )1/295

  این سبک گزارش درباره فرق نشان از رویکردهای کالمی سمعانی دارد.
  
  های سمعانی برای غالی پنداشتن یک فرقه مالک. 1- 5

» غالة الشیعه«، »غالة الروافض«، »غالة«سمعانی از برخی فرق شیعی با اصطالحاتی چون 
های وی درباره این فرق، مالک های غلوّ را از منظر سمعانی روشن  زارشیادکرده است. گ

)، انتساب الوهیت به شخص یا 459- 4/458پرستی (همو،  کند. اعتقاد به دوگانه می
) 500- 5/498؛ 2/381اشخاصی چون علی بن ابی طالب(ع) امام جعفرصادق(ع) (همو، 

؛ 5/23در مساله خالفت (همو، لعن و قول به کفر صحابه برای ترک بیعت با علی(ع) 
طالب  بن ابی )، تفضیل علی2/90)، انکار قیامت و بهشت و جهنم (همو، 1/427؛ 1/136

) اعتقاد به علم و اراده خداوند پس از خلق 3/12نسبت به پیامبرخدا(ص) (همو، 
، قول 1)، در انتظار خروج شخصی با توجه مرگش502-3/501؛ 3/144موجودات (همو، 

) و قول به تجسیم و وصف 5/450)، عقیده به رجعت (همو، 5/357(همو، به تفویض 
های سمعانی در  ) از مالک5/711؛ 5/643؛ 5/355خداوند به اعضای انسانی (همو، 

هاست. سمعانی برخی از فرق را به سبب یکی از این عقاید، غالی  انتساب غلو به فرقه
دارند، به  او شخصیتی نیک و وجه علمی شمرده است و با آنکه افرادی از این فرق از نظر 

  ). 1/479؛ 2/227است (همو،  دالیل کالمی آنان را جرح و تعدیل کرده
در ماجرایی سمعانی به تعصب و افراط اعضای فرقه نصیریه اشاره کرده است: آنان با 

کنند، ولی چون آن شخص علوی و  نام داشت سخت برخورد می» عمر«شخصی که 

                                                                                                                                        
 علي بن الحسن بن الحسن بن هللا عبد بن محمد جمعی از غالة الشیعه محمدیه هستند که به خروج .1

  .5/218؛ 4/392طالب اعتقاد دارند و تا این زمان (عصر سمعانی) همچنان هستند. سمعانی،  أبي بن



  247  تشیع و فِرق آن در األنساب سمعانی

). همچنین، دیباجی بر دیوار 4/119برد (همو،  م جان سالم به درمیزیدی بود، سرانجا
  ).2/523طالب(ع) (همو،  ابی بن خانه خویش طعنی بر عشره مبشره نوشته بود، بجز علی

  
  گزارش سمعانی از شیعه امامیه (اثنی عشریه) و مقایسه آن با شیعه زیدیه. 1- 5

زمان خود توضیحات بیشتری آورده از میان فرق شیعی، سمعانی درباره دو فرقه بزرگ 
است. این توضیحات حاکی از ارتباط مستقیم سمعانی با این فرق و آگاهی از رویکردهای 
کالمی آنهاست: بنابر عقیده امامیه که به نظر سمعانی گروهی از غالة شیعه هستند، حق 

 نظر سمعانی،امامت بر مردم از آن علی و اوالد اوست و عقیده به ظهور منجی و رجعت. به 
بوده است و کیسانیه، فطحیه، » امام منتظَر«اختالف فرق شیعی در تعیین مصداق 

دانند. او امامیه عصر خویش را  عشریه، هر کدام فردی را امام منتظر می اسماعیلیه و اثنی
گانه نامیده و به آنان اعتقاد به حلول و تشبیه نسبت  منتظران آخرین امام از ائمه دوازده

طالب،  ابی بن است. سمعانی امامیه را به سبب تکفیر صحابه برای ترک بیعت با علیداده 
  ابی بن علی کلثوم، دختر  امتکفیر کرده و با تمسک به روایت مشکوک حاکی از ازدواج 

(ع) با خلیفه دوم، کفر شیخین را رّد کرده است، زیرا ازدواج زن مسلمان با کافر طالب
همچنین سمعانی در چند نمونه به رفتارهایی از ) 208-1/206همو، ( درست نیست!

 شیعیان اشاره کرده است، مانند گردهمایی در محله براثا نزدیک کرخ بغداد و لعن صحابه
  ). 1/303که سبب شده آنان را نیز از غالت بشمارد (همو، 

(ع)،  طالب ابی بن در نظر سمعانی، زیدیه بهتر از امامیه است، زیرا زیدیه با وجود علی
کرده و از  دانند. وی از زیدیه تعریف و تمجید  امامت (خالفت) شیخین را درست می

 ؛190- 3/188 (همو،دانسته است  خود را درست » استماع«شیوخ آنان روایت شنیده و 
المرعشی  إبراهیم بن إسماعیل بن المهدي ابوجعفر از ارتباط صمیمانه پدرش با ).5/616

) و اینکه خود 258-5/257(همو، د وی در ساری یاد کرده العلوی و نوشتن حدیث نز
ق اجازه روایت دریافت داشته 551حصکفي درسال سالمة بن ییحی وی از ابوالفضل

الزیدي  الحسیني إبراهیم بن عمر البرکات بودر کوفه از ا ). سمعانی2/227همو، (است  
ب بود، طبق مذهب البرکات زیدی مذه شنید؛ با اینکه ابو ق) بسیار حدیث 539(د.

است  داده و سمعانی از فرزندان وی نیز سماع حدیث کرده سلطان یعنی حنفی فتوی می
در گزارشی از دو روز اقامتش در کاشان و رفتن به نزد علمای آن ). 190- 3/188(همو، 

 را در، رفتم ابوالرضا منزل به و شدم کاشان وارد«شهر برای کسب علم اشاره کرده: 
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گردد و دیدم بر فراز در  باز در تا بودم انتظار و در نشستم یسکوی یرو و کوبیدم
نَّما: «اند نوشته یدُ إِ رِ هُ یُ بَ اللَّ هِ مُ لِیُذْ نْکُ جْسَ عَ لَ الرِّ هْ تِ أَ کُمْ وَ الْبَیْ رَ هِّ هِیراً یُطَ  منزل در »تَطْ

 شدم زلمن وارد اتفاق به، گشود من یرو را در و آمد ابوالرضا خود کردم مشاهده شد باز
 یادداشت یقدر او اشعار از و شنیدم یروایات و اخبار یو از، پرداختم گفتگو به او با و

  ).4/426(همو، » شدم بیرون او منزل از و برداشتم
) و او کسانی را که از این 4/409، یعنی زیدی (همو، »علوی مذهب«مراد سمعانی از 

(همو،   نیکی دارند پسندیده اند ولی دستی در خیر و گری شهره شده مذهب به غالی
) و به نقل از دیگران، پیشوایان این مذهب را دارای مذهبی نیکو و درست دانسته 5/587

 بن ییحی بن الحسن بن الحسین هللا عبد أبو )؛ پیشوایانی مانند سید5/544است (همو، 
 نب علي بن الحسین بن علي بن زید بن الحسین بن ییحی بن عمر بن أحمد بن الحسین

) و 2/9) و جارودیه (1/280علوي معروف به نهرسابسي. لحن او درباره بتریه ( طالب، أبي
)، از فرق شیعه زیدیه، بسیار مالیم است و فقط بر نقد ایشان بر عثمان 3/287سلیمانیه (
  یاد کرد است.» جماعة من الشیعة الزیدیة«است. وی از آنان با عنوان خرده گرفته

  
  ی درباره شهرهای شیعه نشینهای سمعان گزارش - 6

های اسالمی برای کسب علم، از نزدیک با فرق و پیروان آنها  سمعانی با سفر به سرزمین
نشین یا  های وی درباره شهرهای شیعه ). لحن گزارش3/299مالقات کرده بود (همو، 

مناطقی با جمعیت غالب شعیه، بسیار مالیم است؛ وی از همنشینی با آنان یاد کرده و 
به کار برده است. لحن سمعانی فقط در » اهلها من الشیعة«، »طائفة من الشیعة«عباراتی مانند 

است که  آورده 1طبرانی درباره شهر شبام«یابد:  هنگام نقل از دیگران، رویکرد کالمی می
به حضور » العبدکی«ذیل شرح نسبت  ).3/396همو، » (ساکنان آن از غالة شیعه بودند

(همو، ن و از اینکه برای خود پیشوایی دارند، با بزرگی یاد کرده است شیعیان در جرجا
سمعانی در کاشان دو روز توقف داشته و گرچه مردم آنجا را شیعه خوانده، از اهل  ).4/132

او به حضور برخی فرق در عصر خویش اشاره کرده  ).4/426(همو، برده است  علم آنجا بهره 
و «کنند  می ) که در نواحی بخارا زندگی14(نرشخی، » مگانمبیضه یا سپیدجا«است، مانند: 

ای که شیعه  در حدیثة و عانة نزدیک فرات دو منطقه«) یا 5/189(همو، » از شیعیان هستند

                                                                                                                                        
 المشـرق  مـن  العـالم  حدودکوهی در نزدیکی صنعاء که محمد بن الفضل القرمطی برآن تسلط یافت،  .1

  .33، المغرب یال
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 همو،(» بیشتر اهالی قم از شیعیان هستند«) و 5/499(همو، » نصیره درآن ساکن هستند
تا حد قابل توجهی به پراکندگی توان  می های سمعانی ). حتی بر اساس گزارش4/542

  شیعیان در قرن ششم ق در شرق جهان اسالم پی برد.
  

  نتیجه 
توان به دو دسته تقسیم کرد:  های سمعانی را درباره عقاید شیعه و فرق آن می ش گزار

است و دسته دیگر،   هایی با جنبه تاریخی که از منابع دیگر به دست آمده گزارش
های شیعی هم عصر خود به  ارتباط مستقیم با فرق و شخصیتاطالعاتی که سمعانی از 

تأثیر  های وی نیز بی گمان موضع کالمی منابع سمعانی، در داوری بود. بی  دست آورده
رغم ارتباط مستقیم با برخی از فرق شیعه و شناخت بیشتر  به نبوده است، زیرا سمعانی

های پیشینیان تقدم دهد. احترام  گاههای خویش را بر دید از عقاید آنها، نتوانسته تجربه
البیت (علیهم السالم) جزئی از اکرام و احترام عمومی در جهان اسالم  سمعانی برای اهل

توان آن را به موضع مالیم یا منصفانه  نسبت به خاندان اهل علم و فضل بوده است و نمی
تند سمعانی  های سمعانی در این گونه موارد نسبت داد، زیرا از سوی دیگر، گزارش

تسنن از گسترش و نفوذ  درباره عقاید فرق به ویژه غالیان، حاکی از هراس عمومی اهل
ترین عقیده هر  این عقاید در دستگاه حکومتی و مردم است. سمعانی بیشتر بر برجسته

کرده و مجالی برای شناخت و تحلیل بیشتر از مجموعه عقاید فرق باقی  فرقه تأکید 
  آشکار شود.  ه  است تا رویکرد کالمی وی بیشتر از رویکرد تاریخینگذاشته و سبب شد
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