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  چکیده

ویـژه دربـارۀ    تـأثیر از منازعـات کالمـی ـ جـدلی بـه       می بینگاری اسال شک آثار فِرق بی
های منتسب به شیعیان نبوده اسـت. بنـابر یـک نظـر، اسـحاقیه یکـی از همـین         گروه
هـای مؤسّـس    های کالمی در گزارش اندیشه گیری های غالی شیعی است که جهت فرقه

از ایـن رو  آن ابویعقوب اسحاق بن محمد بن أبان نخعی احمر بصری مؤثر بـوده اسـت،   
واسـطۀ   اند. امـروزه بـه   هایی را برای تنزیه وی از این اتهامات مبذول داشتهبرخی تالش

های منسوب بـه وی در اختیـار اسـت کـه در      میراث نصیریان، برخی متون و نقل قول
هـای وی   توان به منابعی دست اول در شناخت اندیشه ها می صورت درستی انتساب آن

واسـطه دربـارۀ    هـا در آن اسـت کـه اطالعـاتی بـی      ل قـول دست یافت. اهمیت این نقـ 
کوشـد تـا    دهد. این نوشتار مـی  های اسحاق احمر و تعالیم اسحاقیه به دست می اندیشه

هـا، متـونی    گذاری آن مانده از آثار متعدد اسحاق و تاریخ ضمن بازیابی این قطعات باقی
  ها ارائه نماید. م آنها و تعالی دست اول از میراث اسحاقیه برای شناخت اندیشه
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  . مقدمه1
الی کتب فِرق، ملـل   هتصوّر عمومی بر آن است که از میراث فکری غالت جز آنچه در الب

هـا آمـده و    تلف آنهای مخ ها و باورهای گروه و نحل و برخی کتب تاریخی دربارۀ اندیشه
 1آنچه به دست محدثان بزرگ امامی مانند کلینی پاالیش شده چیزی باقی نمانده اسـت. 

کماکان، با وجود بقـای ایـن احادیـث و چنـدین مـتن اصـیل، پـژوهش دربـارۀ کـالم و          
مانـده بلکـه    خاطر کَمی متون برجای انگیز است، نه فقط به بینی غالت عملی هراس جهان

انـد.   یت که آنچه باقی مانده است غالباً دارای مؤلف و تاریخی غیرقطعیبه سبب این واقع
نگـاری و تـاریخی نیـز چنـدان قابـل       های موجود در منـابع فـرق   ها، گزارش افزون بر این

نگـاران شـیعی و سـنی،     هـای فِـرق   اطمینان نیستند؛ چه آنکه از یک سو اخبار و گزارش
هاینـد و از سـوی    اهیّت جدلی حـاکم بـر آن  های مذهبی و م گیری غالباً تحت تأثیر جهت
هـا را اکثـراً بـا     هـای آن  های تاریخی نیز تنها قطعات کمی از آمـوزه  دیگر منابع و گزارش

  شان در بردارند.  تمرکز بر فعالیت سیاسی
های غالی اسـت کـه اطالعـات موجـود دربـارۀ مؤسـس و        اسحاقیه از جملۀ این گروه

شناسی شیعی و سنی است. در یک ارزیـابی   منابع فِرقتعالیم وی بیش از همه محدود به 
ویـژه زمـانی کـه بـه معرفـی       نگاری به کلی دانسته است که مطالب این دست منابع فرق

پردازند متأثر از مجادالت و منازعات کالمی و عقایـدی   های مخالف و رقیب خود می گروه
سـازد   ی مواجـه مـی  هـا را بـا تردیـدهای    است که تا حدودی صحّت و اصـالت ایـن داوری  

یابی به منابعی دست اول از آثار پیروان  ). از این رو، دست345-344؛ وقفة، 27(الشعکة، 
هـا مفیـد بلکـه     های آن های اسالمی نه تنها در شناخت صحیح تعالیم و اندیشه خود فرقه

  الزم و ضروری است.
سـناد مـتقن و   به مدارک و اَ باید طورکلی در مورد فرق و مذاهب و اعتقادات خاص هب

هـا   آنتا بتوان بـا اسـتفاده از   دارد وجود  شان میانمنطقی  ۀرابطکرد که  استناد یاستوار
در مورد فرق و مذاهبی که بر این اساس،  .به استدالل و اثبات مطالب مورد نظر پرداخت

هـای مورّخـان و    گـزارش سـادگی از   تـوان بـه   ها وجود ندارد نمـی  سناد محکمی برای آناَ
تـوجهی بـه ایـن مبنـای      بهـره بـرد. بـی    بـرای اثبـات و بیـان عقائـد ایشـان     اران نگ فرق
  خواهد شد.غیر معتبر  معتبر و سناداَ میان گاه موجب تعارضشناختی،  روش

                                                                                                                             
ق احمر در منابع مشهور روایی امامی که در ادامه خواهیم دید، روایات بسیار محدودی از اسحا چنان .1

 نقل شده است.
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مـورد  هـای منـابع در    ها و داوری توان در گزارش را می ناسازگاریدر بادی امر چنین 
ـ اسحاق بن محمد احمر نخعی ـ مؤسس فرقۀ غالی ا شخص  و فرقه و اعتقـاداتی   سحاقیه 
در منابع رجالی شـیعه در شـمار   وی  سو، یک. از شده، مشاهده کردنسبت داده  اوکه به 

 اسـت و معرفی شده السالم)  ری (علیهکالسالم) و امام حسن عس (علیه اصحاب امام هادی
و سـالم)  ال (علیه عسکری مورد امامت و فضائل امام حسن درروایاتی از او در منابع امامی 

امـا از   .هیچ تضادی ندارد نقل شده اسـت تشیع مکتب های اصیل  آموزهکه با نیز روایاتی 
د غلوآمیز یعقا ی ویگو به کذب و دروغسنت  سوی دیگر، در عبارات رجالیان امامی و اهل

از  اتهامـات  او برخاسته و در زدودن این برخی بزرگان به دفاع از که ، در حالیمتهم است
  ).140-3/111 ،یابطحاند ( ردهاو تالش ک

ه عنوان چندین کتاب از آثار منسوب به اسحاق بن  واسطۀ برخی منابع کهن نصیری به
مانـده اسـت.    ها در همین منابع بـاقی  محمد احمر دانسته است که قطعاتی محدود از آن

ه بـه  چه انتساب این آثار و قطعات باقیمانده به اسحاق احمر مورد تأیید باشد، آنگـا  چنان
های وی و اسحاقیه اهمیـت خواهنـد    مثابۀ منابعی دست اول در شناخت تعالیم و اندیشه

کوشد تا اصالت انتساب این آثار به اسحاق احمر را مـورد   یافت. از این رو، این نوشتار می
مانده به آن تعلق دارند بررسـی   ای را که قطعات باقی کنکاش قرار داده و محدودۀ تاریخی

پیش از پرداختن به این مسأله، نگاهی گذرا به تعالیم و باورهـای اسـحاقیه بنـا    نماید. اما 
نگاری و اطالعاتی دربارۀ شخصـیت اسـحاق    های موجود در منابع تاریخی و فرق برگزارش

  احمر نخعی به عنوان مؤسس این فرقۀ غالی از منابع رجالی خواهیم داشت.
  

  . شخصیت اسحاق بن محمد احمر2
عات دربارۀ نام و نسب وی را نجاشی گزارش کرده است. بنـا بـر گـزارش    ترین اطال کامل

رّار بن عبدهللا بن حارث احمـر   بان بن مَ وی، نام کامل او اسحاق بن محمد بن احمد بن اَ
نخعی است. به گفتۀ همو، جدّ اعالی وی عبدهللا برادر مالک اشتر ـ صحابی جلیل القـدر   

شده اسـت   نیز شناخته می» عَقّاب«و » عُقبة«های  به نامالسالم) ـ   امیرالمؤمنین علی (علیه
). 95-94؛ حلـی، إیضـاح،   201؛ حلـی، خالصـة،   41غضائری،  : ابنـ . نیز نک73(نجاشی، 

ب وی تا برادر مالک اشتر را اشاره گونـه از سـوی نجاشـی تعبیـر      ای مدح ابطحی بیان نَسَ
گـزارش شـده اسـت    » یعقوبابو«). کنیۀ اسحاق، 2، توضیح ش3/96کرده است (ابطحی، 

؛ طوسی، رجال، 1084، 1043، 1014، 804، 364؛ طوسی، إختیار، ش41غضائری،  (ابن
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ـ  بیمـاری بـه  آنکـه وی  » احمـر «). سبب شهرت او به 6/375بغدادی،  ؛ خطیب397 ص رَبَ
 شـود  (احمـر)  لگـون مالید تا گُداروئی می خود و برای دفع آن به صورت ه استمبتال بود
  ).11/93کثیر،  ؛ ابن6/377 بغدادی، (خطیب

» کـوفی «وی بخشی از حیات خود را در کوفه سکونت داشت، از این رو در منابع با نسـبت  
). او عـالوه بـر کوفـه، در    3/132؛ ابطحـی،  1/52اثیر،  ؛ ابن1/136معرفی شده است (سمعانی، 

بـن مسـعود   بغداد نیز ساکن بوده است؛ چه به گفتۀ ابوعمرو کشّی، استادش ابوالنضر محمـد  
). از همین رو اسـت  1014عَیّاشی برای مالقات وی به این شهر سفر کرد (طوسی، إختیار، ش

 تـاریخ بغـداد  مشهور بـه   تاریخ مدینة السالمحال وی را در کتاب  که خطیب بغدادی نیز شرح
). بنا بر اظهار نظر وی، غالـب روایـات اسـحاق    377- 6/375بغدادی،  خود آورده است (خطیب

  ).6/375بغدادی،  ر اخبار و حکایات بوده است (خطیبمشتمل ب
برخی رجالیان متأخر ماننـد عالمـه حلـی، ابـن داود حلـی و محمـدعلی اردبیلـی از        

کنیه بـا اسـحاق احمـر بـوده و      اند که هم ابویعقوب اسحاق بن محمد بصری نیز یاد کرده
؛ 231ودحلـی،  دا ؛ ابـن 318همچون او تضعیف و غالی خوانده شده است (حلی، خالصـة،  

رود که این عالمان قائل به تعدد این  ). در نگاه نخست این احتمال می88-1/87اردبیلی، 
که آیة هللا خوئی بـه عالمـه حلـی نسـبت داده اسـت (خـوئی،        اند، چنان دو شخص بوده

انـد   تردیـد یکـی بـوده    )، حال آنکه این دو به تصریح شماری از رجالیان امامی بی3/229
ــی،  ــة،  198-1/197(تفرش ــدبهبهانی، تعلیق ــوئی، 2/284؛ وحی ؛ 233، 231-3/228؛ خ

بودن هر دو از جمله مؤیدات این نظر است.  ). کنیۀ یکسان و غالی779، 777/ 1تستری، 
توانـد اشـاره    می 1که در برخی منابع برای وی گزارش شده،» بصری«بدین ترتیب، نسبت 

  به زادگاه یا محل سکونت او داشته باشد. 
ق 286سـال  والدت او اطالعی در دسـت نیسـت، امـا دانسـته اسـت کـه در        از سال

 در شـمار  ). شیخ طوسی از اسحاق بـن محمـد بصـری   1/373حجر،  درگذشته است (ابن
علیـه السـالم؛   ( ریک) و امـام حسـن عسـ   ق254-212علیه السـالم؛  ( اصحاب امام هادی

عالمـه حلـی او را   )، هرچند کـه  397، 384نام برده است (طوسی، رجال، ) ق232-260
ق) نیـز معرفـی کـرده اسـت (حلـی،      220-195جزو شاگردان امام جواد (علیـه السـالم؛   

                                                                                                                             
، 44، 42شطوسی، إختیار، تقریباً در همۀ جای رجال کشی با همین نسبت معرفی شده است. نک:  .1

، 742، 597، 591، 584، ذیل583، 505، 414، 364، 363، 347، 344، 331، 330، 329، 125
  .397، 384طوسی، رجال، ؛ 1146 ،1087، 1084، 1043، 1018، 1015، 1014، 804، 748
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چه مطلـب اخیـر درسـت باشـد، زمـان تقریبـی والدت اسـحاق را         ). چنان318خالصة، 
توان اوایل سدۀ سوم هجری و احتماالً بعد از شهادت امام رضا (علیه السالم؛ شـهادت   می

  ق) بیان کرد.203
به عنوان شخصیتی دروغگو، فاسد العقیده، غالی یـا مـتهم بـه     امامیه یرجالمنابع ر او د

؛ طوسـی،  »)و هـو غـال مـن أرکـان الغـالة     (« 42(طوسی، إختیار، ش است غلو معرفی شده
). بنـا  119، 43الـدین،   زین بن ؛ حسن294داودحلی،  ؛ ابن42- 41غضائری،  ؛ ابن384رجال، 

اسـت  » تخلـیط «کردن مردود و مشکوک و معدن  ر روایتبر داوری صریح نجاشی، اسحاق د
ها، روشن اسـت کـه رجالیـان متقـدم اعتمـادی بـه        ). بنا بر این گزارش336، 73(نجاشی، 

اعتمادی به وی نزد رجالیان متأخر نیز قابل مشـاهده اسـت    اند. این بی اسحاق احمر نداشته
  ).538، 44- 43، 24الدین،  زین بن ؛ حسن299، 231داودحلی،  ؛ ابن318(حلی، خالصة، 

نیز اسحاق احمـر را بـه عنـوان شخصـی دروغگـو و غـالی معرفـی        اهل سنت عالمان 
جمله رافضـیانِ مشـهور بـه    از  رااسحاق ق) 463اند. برای نمونه، خطیب بغدادی (م  کرده

را منتسب به او دانسته است. بـه گفتـۀ او، اسـحاق در زمـرۀ      اسحاقیه ۀفرق غلو خوانده و
، 4/57بغـدادی،   السـالم) بـاور داشـتند (خطیـب     ده که به الوهیـت علـی (علیـه   کسانی بو

مطالبی کـه برخـی شـیعیان نیـز مشـابه آن را بـه خطیـب         1)،1/136؛ سمعانی، 6/377
ق) نیز اسـحاق  748(م  ذهبیالدین  ). شمس6/377بغدادی،  بودند (خطیب  بغدادی گفته

است (ذهبی،  و را خبیث معرفی کردهمذهب ا غگو و از غالت دانسته وودرفردی را  احمر
   ).197-1/196؛ ذهبی، میزان، 1/111المغنی، 

با وجود شهرت تضعیف اسحاق احمر از سوی رجالیان شیعه و اهل سنت، محمدعلی 
ابطحی ـ از عالمان معاصر ـ معتقد است که هیچ یک از تضـعیفات مبتنـی بـر روایـات و       

آن وجـود نـدارد. او معتقـد اسـت کـه      کتاب اسحاق درست نبوده بلکه مسـتندی بـرای   
نجاشی در داوری خود دربارۀ اسحاق احمر بر احمد بـن حسـین بـن عبیـدهللا غضـائری      

های ابن غضائری به هـیچ رو قابـل اعتمـاد نیسـتند.      تکیه کرده است که به باور او داوری
وی همچنین معتقد است که رجالیان اهل سنت نیز همگی بر اظهار نظر خطیب بغدادی 

)، 1/370حجـر،   : ابـن ـ ؛ نیـز نکـ  1/197کیه دارند که به اعتراف ذهبی (ذهبی، میـزان،  ت
انـد کـه بـه نوبـۀ خـود       بزرگان جرح و تعدیل از اسحاق در شمار راویان ضعیف یاد نکرده

  ).126-3/120دلیل قوی بر عدم ضعف اوست (ابطحی، 

                                                                                                                             
صاحب «در برخی منابع، ایجاد فرقۀ اسحاقیه به اسحاق بن زید بن حارث نسبت داده شده است:  .1

  .8/122الحدید،  ابی ابنبرای نمونه نک: ». المقالة المعروفة باالسحاقیة



  1401بهار و تابستان ، یکم، شماره پنجمپنجاه و ادیان و عرفان، سال   68

یات بسیار کمـی  بنا بر شهرت اسحاق احمر به جعل و ضعف روایی و فساد مذهب، روا
از او در کتب حدیثی متقدم شیعی نقل شده است. در این باره گفتنی است کـه از میـان   

یشـترین حجـم   بنقل شـده اسـت کـه     الکافیکتب اربعه، تنها روایات معدودی از وی در 
 السالم) است (برای نمونـه نـک:   روایات وی مشتمل بر سخنان امام حسن عسکری (علیه

). نکتۀ جالب توجـه آنکـه همـۀ    4/181، 512-508، 347، 328-1/327 ، الکافی،یکلین
پـاالیش   است که به نوبـۀ خـود از   سازگار ـ شیعی  اسالمیاصیل با اعتقادات این روایات 

محمدتقی شوشـتری نیـز    اش حکایت دارد. برساختهباطل یا احادیث  یاز آرا وی روایات
هـا   ا پـس از نقّـادی و پـاالیش آن   ر الکـافی بر همین امر تأکید کرده و نقل روایـات او در  

  ).1/780دانسته است (تستری، 
   

  . اطالعات ما دربارۀ اسحاقیه3
در ردّ  1نـوبختی  یمحمد حسن بن یحیـ واب کتاب تألیفی ازبنا بر گزارش خطیب بغدادی 

السالم) و ارسال رسول اکـرم   غالت، اعتقاد خاص اسحاق احمر در الوهیت امام علی (علیه
دهـد   ی توسط آن حضرت هویداست. بغدادی از کتاب نوبختی گزارش می(ص) به پیامبر

ی دچار شده، اسحاق بن احمـد معـروف بـه احمـر     یگو در عصر ما کسی که به گزافه«که 
یابـد، در   پنداشتند علی خداست و در هر زمـانی ظهـور مـی    . او از کسانی بود که میاست

او همانی است کـه محمـد    زمان حسن همان حسن بود و در زمان حسین همان حسین.
). ایـن گـزارش تعلّـق اسـحاق     6/377 بغـدادی،  خطیب» (را به رسالت مبعوث کرده است

لیائیه/علبائیه«احمر به اندیشه های فرقۀ غالیانۀ  دهـد. بنـا بـر     را به خـوبی نشـان مـی   » عُ
ند پرستید طالب را به عنوان خداوند می نگاران، پیروان فرقۀ اخیر علی بن ابی گزارش فِرق

و معتقد بودند که وی محمد را به عنوان رسول خود مبعوث کرده است. همچنین گفتـه  
-59پرستیدند (نک: اشعری قمی،  شده است که آنها، حسن و حسین و فاطمه را نیز می

 بغـدادی،  خطیـب ؛ 1/179؛ شهرستانی، 307؛ رازی، 1014، 591؛ طوسی، إختیار، ش60
  ).Halm2000؛ 66حزم،  ؛ ابن428، 411، به نقل از نوبختی؛ طوسی، رجال 6/377

حلول خداوند به شـکل امامـان نیـز اعتقـاد داشـت،      گذشته از این باورها، اسحاق به 
؛ 6/377بغـدادی،   خطیـب های غالت نیـز بـود (   باوری که تقریباً مشترک میان همۀ گروه

                                                                                                                             
مامی (زنده در قطعاً مقصود خطیب بغدادی، ابو محمد حسن بن موسی نوبختی از متکلمان بزرگ ا .1

  اوایل قرن چهارم هجری) بوده است.
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ود، های موجـ  بنا بر گزارش Halm1982، 278-282.(1؛ 1/372حجر،  ؛ ابن593جوزی،  ابن
ری  یـا   304(م وی در عصر غیبت صغری و در زمان نیابت ابو جعفر محمد بن عثمان عَمْ

ادّعای نیابت امام زمان (عـج) را داشـت. ابوالعبـاس احمـد بـن دینـوری سـراج         ق)305
گزارشی از مالقات خود با وی و باقطانی ـ شخص دیگری که مدّعی بابیّت بود ـ در بغداد   

  .)240طاووس،  ؛ ابن524-519ی، نک: طبرارائه کرده است (
ج اندیشه های غالیانه نیز بوده است. گـزارش ابـو عمـرو کشّـی از مالقـات       اسحاق مروّ

استادش ابو النضر محمد بن مسعود عَیّاشی با اسحاق احمر و ماجرایی که میـان ایـن دو   
) شاهد خوبی در ایـن  777-1/776: تستری، ـ ؛ نیز نک1014گذشت (طوسی، إختیار، ش

السالم) در  ره است. افزون بر این، اسحاق احمر به سند خود حدیثی از امام صادق (علیهبا
ب عَبْدیّ  مدح سُفْیان بن عَ صْ ای شیعیان! به فرزندان خود اشعار عبـدی  «مبنی بر اینکه  مُ

روایت کرده است. ابوعمرو کشّی پـس از نقـل   » را بیاموزید؛ چه او بر دین خدا بوده است
بـوده   2هایی وجود دارد کـه وی از طیّـاره   در اشعار وی داللت«نویسد که  این حدیث، می

  ).748(طوسی، إختیار، ش» است
نگاران متقدم اسالمی، اسحاق احمر توانست طرفدارانی را بـه خـود    بنا بر گزارش فِرق

کـه بنـا بـر     3تعبیر شده اسـت » اسحاقیّه«جلب نماید و گروهی را شکل دهد که از آن به 

                                                                                                                             
؛ اشعری قمی، 176، 136، 130عمر،  بن دربارۀ حلول پی در پی خداوند در اندیشۀ غالت نک: مفضل .1

  .Tucker, 42, 107؛ Modarressi, 21؛ 40؛ نوبختی، 56
شده  های غالی اطالق می ظاهراً در کاربردهای عالمان رجالی امامیه، اصطالح طیّاره بر عموم جریان .2

و امثال  و اهل ارتفاع ارهطیاگر گفته شد کسی از اهل «نویسد:  بهبهانی در این باره می است. وحید
. شاید با توجه به این سخنِ 38، الفوائدوحید بهبهانی، ». هاست، مراد آن است که وی غالی است این

او  ۀکرد، دربار از مذهب حق عدول می سیاگر ک«که ) 2/1411مامقانی، ( تنقیح المقالمامقانی در 
بتوان وجه تسمیۀ طیاره را معلوم کرد. در مقابل، بنا بر نظری دیگر » یعنی پرید "طار"می گفتند: 

دوم با دو  ۀسدشده است. بنا بر این نظر،  های غالی اطالق می تنها بر طیف خاصی از گروه» طیّاره«
پنداشت و جریانی که به تفویض خلق و رزق و  ا خدا میجریان غالی مواجه بود: جریانی که امام ر

در متون شیعی به طور معمول بر جریان نخست نام . حساب و کتاب بندگان به امامان اعتقاد داشت
: ـ نک .مشهور شده است» مفوضه«غالت طیاره یا به طور خالصه طیاره نهاده شده و جریان دوم به نام 

Modarressi, 20-28.  
های صوفیه نیز گروهی تحت نام اسحاقیه معرفی شده است  در میان گروهمنابع متأخرتر، در برخی  .3

-352اسحاق ابراهیم کازرونی (پیروان شیخ ابوبردار بوده است. این گروه  که به نام کازرونیه نیز نام
  .2/705سر جان ملکم، ق) بودند. دربارۀ این فرقه نک: 426
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 عیسـی حضـرت   خصـوص  در انصـار  مشـابه باورهـای   شـان اعتقاداتظر کلی، یک اظهار ن
پیـروان فرقـۀ    ).8/274؛ صـفدی،  1/189(شهرسـتانی،   اسـت عنوان شـده   السالم) (علیه

کردند  اسحاقیه باورهای مؤسس خود دربارۀ الوهیت علی و ارتباطش با محمد را بازگو می
از  را داشـته باشـد پیـامبر اسـت.     فرزندان محمـد و بر این اعتقاد بودند که هر کس علم 

هـا   آندارد اینکه نیز نصیریه  ۀد غلوآمیز این گروه که شباهت زیادی به اعتقادات فرقیعقا
. برخـی  سـتند دان ی مییالسالم) و فرزندانش را خدا (علیه از وجود علیدهنده  شکلی یجز

نبـوت شـراکت    السـالم) بـا رسـول هللا (ص) در    (علیـه  که علی نیز معتقد بودند از ایشان
اســت  د ایــن فرقــه معرفــی شــدهیــتناســخ ارواح نیــز یکــی دیگــر از عقاشــته اســت. دا

ریه از غـالت معرفـی   یاین فرقـه را هماننـد نصـ    ق)816(م  رجانیجُ جاها). شریف (همان
 السـالم)  (علیـه  منین علـی ؤکرده و عمده اعتقاد باطل ایشـان را حلـول خـدا در امیرالمـ    

  ).27(جرجانی،  داند می
ای نزدیک با نصـیریه داشـته اسـت کـه برخـی از تعـالیم        اق احمر احتماالً رابطهاسح

ها به اشتراک گذارده بود، این ارتباط تـا بـدان حـدّ سـبب شـباهت      اساسی خود را با آن
های این فرقه شـده بـود کـه ذهبـی باورهـای او را همـان اعتقـادات         باورهای او به آموزه

). شاید این 1/52اثیر،  ؛ ابن1/371حجر،  ؛ ابن1/197نصیریه دانسته است (ذهبی، میزان، 
هـای متعـددی از آثـار وی در میـراث      ارتباط و تعالیم مشترک سبب شده تـا نقـل قـول   

سـناد راویـان در متـون آن    هـا   مکتوب نصیریه تا به امروز باقی مانده و نامش در سلسله اَ
صیری م  1آمده است. رّانی ـ یکی از مؤلفان نُ ذهب ـ پیروان وی را اهـل   حسن بن شعبة حَ

از این رو، اسحاقیه نیز دارای روابـط   ).58توحید و موحّد برشمرده است (حرانی، حقائق، 
)، 153؛ طبرانـی، الـدالئل،   74، 63، 59طبرانـی، الحـاوی،   نزدیکی بـا نصـیریان بودنـد (   

هرچند که در برخی موضوعات همچون کیفیت اطالق اسم الهی بر ائمه (عل) با یکـدیگر  
خـاطر   با این همه، نهایتِ امر اسحاق ـ شـاید بـه    2).1/188شهرستانی، ختالف داشتند (ا

رقابتی که با رهبر نصیریان یعنی محمد بن نصیر نمیری داشت ـ از این گـروه جـدا شـد     
، 130؛ طبرانـی، مجمـوع،   35-34؛ حرانـی، حقـائق،   65-62، 58، 34نمیـری، األکـوار،   (

  ).Friedman،9-10؛ 205، 195
قیه بیش از همه در شهر مدائن فعالیت داشتند و احتماالً در سدۀ سـوم هجـری   اسحا

                                                                                                                             
  الی میراث نصیریه در ادامه به تفصیل سخن خواهیم گفت. هبآثار منسوب به وی در ال . دربارۀ1
  .38-37مقدمه تحقیق، خصیبی، : ـ های میان اعتقادات این دو فرقه نک برای تفاوت .2
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؛ 190-1/188؛ شهرسـتانی،  6/377، 4/380بغـدادی،   خطیـب بـه شـام هجـرت کردنـد (    
). دربارۀ محـیط جغرافیـایی ایـن فرقـه گفتنـی      1/327حجر،  ؛ ابن593، 191جوزی،  ابن

 فرقـه  ایـن  جغرافیائی حوزه نهایت جبله از حلب تا کوهستان الزقیه به مرکزیتاست که 
  ).5(حقیقة،  است گزارش شده

هـای اسـحاق احمـر پـس از وی مـورد توجـه        که گفته شد ـ اندیشـه   هرچند ـ چنان 
گروهی از شیعیان غالی قرار گرفت و فرقۀ اسحاقیه در میان فرق اسالمی پدیـدار گشـت   

)، 201حلی، خالصـة،  ؛ 1/136؛ سمعانی، 191جوزی،  ؛ ابن6/377، 4/57بغدادی، (خطیب
بـا مـرگ اسـحاق،    اما به جز وی تنها افراد معدودی از ایـن فرقـه شـناخته شـده اسـت.      

عسر رجوع کردند و بعد از وی شخصی به نام لقینـی  اپیروانش به جانشین او یعنی همام 
رهبـری   1ذهبیه اسماعیل بن خالد بعلبکی ابوآنکه تا  گرفتریاست این فرقه را به عهده 

ها، اسحاقیه به دسـت امیـر    بنا بر برخی گزارش 2).5(حقیقة،  را به دست گرفتاین فرقه 
ق) ـ یکی از پیروان نصیریه ـ در سدۀ هفـتم هجـری     638-583حسن مکزون سنجاری (

؛ Halm 1978، 252-253؛ 38مقدمـه تحقیـق، ص   خصـیبی، طـور کامـل نـابود شـد (     بـه 
Friedman، 53.( 

  
  . آثار منسوب به اسحاق احمر4

ان عالمان متقدم امامی، تنها نجاشی به دو اثر از آثار و تألیفات اسحاق احمر اشاره کـرده  از می
. ظاهر تعبیر نجاشـی حـاکی از آن اسـت کـه     کتاب مجالس هشامو  کتاب أخبار السیداست: 

تألیفات اسحاق به همین دو اثر محدود نبوده اسـت. بـه گفتـۀ وی، اسـحاق تألیفـاتی داشـته       
، هرچند به عنـاوین ایـن   »)له کتب فی التخلیط(«بودند » تخلیط«ۀ اندیشۀ است که بازگو کنند

سازد که آیا این اندیشـه در دو اثـر مـذکور وی نیـز      ای نداشته و نیز روشن نمی ها اشاره کتاب
). این دو کتاب را محمد بن سالم جِعـابی از علـی بـن    73وجود داشته است یا خیر (نجاشی، 

                                                                                                                             
غالب الطویل، های اسحاقیه، به وی منسوب است. دربارۀ وی نک:  ذهبیه از جمله شاخه . گروه1

  .265ـ257
 بوسعید میمون سرور بن قاسم طبرانیا العلویة)(ة النُصیریة الباطنیة حقیقة الطائفدر همین اثر یعنی  .2

مشهور، ابو سعید طبرانی از شاگردان  جانشین ابو ذهیبیه بعلبکی معرفی شده است. اما بنا بر نظر
که آثار وی در میان  حسین بن حمدان خصیبی و بعدها از رهبران فرقۀ نصیریه بوده است، چنان

در  حقیقة الطائفة النصیریةاصی برخوردار است. با این حال منبع مؤلف کتاب نصیریه از جایگاه خ
  معرفی ابوسعید طبرانی به عنوان یکی از رهبران اسحاقیه دانسته نیست.



  1401بهار و تابستان ، یکم، شماره پنجمپنجاه و ادیان و عرفان، سال   72

    1ز مؤلف روایت کرده است (همانجا).حسن جرمی مشهور به طاطری ا
هـایی بـوده اسـت     به گفتۀ خطیب بغدادی، اسحاق احمر صاحب مصنفاتی در دیدگاه

رسـد کـه    ). چنین بـه نظـر مـی   6/377بغدادی،  خطیبها باور داشتند ( که اسحاقیه بدان
ها یاد کرده همـین آثـاری اسـت کـه خطیـب       از آن» فی التخلیط«آنچه نجاشی با تعبیر 

ها اشاره دارد و ظاهراً با دو اثری که نجاشی خود نام برده متفاوت است. بنـا   دی بدانبغدا
ارزش ساختن این گزارش نجاشـی دربـارۀ    ) در بی3/117بر این، تالش ابطحی (ابطحی، 

بـر   کتاب أخبار هشامو  أخبار السیدآثار اسحاق احمر با تکیه بر آنچه از عناوین دو کتاب 
  .آید قابل نقد است می

کتـاب  ، کتـاب الصـراط  هایی از پنج اثر منسوب به اسحاق احمر بـا عنـاوین    نقل قول
در آثار مؤلفان متقدم نصیریه  کتاب التنبیهو  کتاب الشواهد، کتاب الصالة، باطن التکلیف

)، محمد بن علی جلّی (زنده 211ق؛ المثال، 254یعنی محمد بن نصیر نمیری (م بعد از 
رّانی ـ معاصر شیخ صـدوق (م    )، حسن بن164ق؛ ص399در  ق) ـ و علـی   381شعبة حَ

رّانی (زنده در  ) باقی مانده است، آثاری که محتوای قطعـات  258ق؛ ص408بن حمزة حَ
های نجاشی و خطیب بغدادی از آثار اسحاق احمر سـازگار   ها کامالً با وصف ماندۀ آن باقی

ن شعبة حرانی بیشترین سـهم  اب حقائق أسرار الدیندر میان منابع نصیری، کتاب  2است.
  را در حفظ و نقل قطعات آثار اسحاق احمر دارد.

هـا   ها، سخنی قطعی دربـارۀ محتـوای ایـن کتـاب     هرچند به سبب قلت این نقل قول
نگـاران پیشـتر بـه     توان ارائه کرد، اما با این حال به خوبی برخی باورهایی را که فِرق نمی

                                                                                                                             
را علی بن حسن طاطری دانسته است. گفتنی است » الجرمی«که صراحتاً  ،1/404بروجردی، : ـ نیز نک .1

گزارش کرده و مقصود از وی را » الحرمی«وی کتب اسحاق را ) نام را3/127ابطحی، که ابطحی (
 ابوالخیر سالمة بن ذکاء حرانی معرفی کرده است.

کتاب ها اشاره کرده ـ  در منابع موجود هیچ نقل قول صریحی از دو کتابی که نجاشی به عناوین آن .2
د که برخی نقل رو ـ در دست نیست، هرچند این احتمال می کتاب مجالس هشامو  أخبار السید

از این دو کتاب باشد. برای نمونه، گزارش  إختیار معرفة الرجالو  الکافیها از اسحاق احمر در  قول
کتاب مجالس ) ظاهراً از 477شطوسی، إختیار، مالقات یحیی بن خالد برمکی با هشام بن حکم (

است. البته عالمه نقل شده است. درستی یا نادرستی این احتمال نیازمند پژوهشی مستقل  هشام
که دربارۀ سید حمیری کتاب  ) از اسحاق احمر در زمرۀ مؤلفانی یاد کرده است2/237امینی، امینی (
دربارۀ  أخبار السیدوجود آثاری با عنوان مشابه  است. کتاب أخبار السیداند، مقصود وی همین  نوشته

؛ 244، 199، 96، 87، 85: نجاشی، ـ سید حمیری مؤید این نظر عالمه امینی است. برای این آثار نک
  .2/237؛ امینی، 2/19؛ خوئی، 92؛ افندی، 20، 18شهرآشوب،  ؛ ابن78، 72طوسی، فهرست، 
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هـای   دهد. از ایـن رو ایـن نقـل قـول     ند بازتاب میا پیروان غالت و اسحاقیه منتسب کرده
هـا و تعـالیم    مانده از این پنج اثر به مثابۀ منابعی دسـت اول در شـناخت اندیشـه    برجای

توان در سه شـکل   ها را از وجهۀ نظر محتوایی می یابند. این نقل قول اسحاقیه اهمیت می
مانده از آثار اسحاق احمـر   برجایکلّی در ارتباط با تعالیم غالیانه جای داد. برخی مطالب 

دارند که پیامبر (ص) عبد خداوند بوده است که عالَم را به نیابت از او (خداونـد)   بیان می
نماید (دربـارۀ مفوضـه نـک:     آفرید. این سخن، اندیشۀ غالت مُفوّضه را به ذهن متبادر می

ها نیز چنـین   قولدر برخی از این نقل  ).33؛ اشعری، 61نوبختی، ؛ 61-60اشعری قمی، 
اند و عبـادت حقیقـی معرفـت و     شرح داده شده که وظایف دینی در واقع اسامی اشخاص

روشنی بیان شده و از  ای کامالً تأویلی که در آثار غالت به شناخت این افراد است، اندیشه
ها نسبت داده شده است. در نهایـت، برخـی مطالـب آثـار وی از      شان بدان سوی مخالفان

اند. این مطالب به نوبـۀ خـود، آن دسـته     مثبت و منفیِ غنا و لواط سخن گفته های جنبه
دارنـد غـالت رابطـۀ جنسـی میـان       دهند که بیان مـی  های متعددی را بازتاب می گزارش

). در ادامه بـه عنـاوین   39؛ نوبختی، 168-167حرانی، حقائق، دانستند ( مردان را روا می
 ه از آنها در میراث غالت نصیریه اشاره خواهد شد.آثار اسحاق احمر و قطعات باقی ماند

  
 صراطالکتاب . 1. 4

است. شواهدی بر وجود این کتـاب   کتاب الصراطیکی از آثار اسحاق احمر اثری با عنوان 
کتاب الرد علی در منابع کهن گزارش شده است. بنا بر گزارش خطیب بغدادی به نقل از 

مر کتابی مملو از جنون و تخلـیط در موضـوع   حسن بن موسی نوبختی، اسحاق اح الغالة
؛ 1/198؛ نیـز نـک: ذهبـی، میـزان،     6/377بغـدادی،   توحید تـألیف کـرده بـود (خطیـب    

بـردار بـوده    نـام  الصراط)، که به گفتۀ ابن حجر عسقالنی کتاب با عنوان 1/372حجر،  ابن
دارد کـه   ). تعابیر خطیب بغدادی از نوبختی بـر ایـن امـر داللـت    1/372حجر،  است (ابن

  1نوبختی متن کتاب اسحاق احمر را در اختیار داشته است.
اسحاق احمر نوشته شده بود که نام  کتاب الصراطهایی بر  به گفتۀ برخی منابع، ردیه

نویسان دانسته است: بهنکی/نهیکی و فیاض بن علی بن محمد بـن فیـاض    دو تن از ردیه

                                                                                                                             
قد أورد النوبختي عن إسحاق في قلت: «این عبارت خطیب بغدادی داللتی صریح بر این امر دارد:  .1

الخروج عن الملة ونعوذ بالله من أقل منها یوجب  لمقالته أشیاء کتابه مما کان یرویه احتجاجاً
  .6/377 بغدادی،  خطیب». هدانا إلیه ، ووفقنا له ما ینسأله التثبیت عل الخذالن و
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حجـر،   ؛ ابـن 5/47حـزم،   ؛ ابن266-3/265نک: مسعودی،  کتاب الصراطهای  (دربارۀ ردیه
جـا).   حجر، همان نام داشته است (ابن القسطاس). به گفتۀ برخی، اثر فیاض کتاب 1/372

شـناخته  » محمّدیّـه «ای دیگر از غـالت بودنـد کـه بـا عنـوان       این دو خود از پیروان فرقه
  ).61: اشعری قمی، ـ نک» محمدیه«. دربارۀ فرقۀ 48-5/47حزم،  شدند (ابن می

دارد کـه بـا    حقائق أسرار الـدین بیشترین قطعات از این کتاب را ابن شعبة حرانی در 
به اسحاق بن محمد احمر مطالبی را از آن نقـل کـرده اسـت. ایـن      کتاب الصراطانتساب 
حقیقـت  «، »اإلسمین األعلیـین «، »إنما عرف هللا بالله«ها شامل توضیحاتی دربارۀ  نقل قول
، »ظهـور خداونـد در قالـب بـاب    «السالم) مشتمل بـر   م سجاد (علیه، حدیثی از اما»توحید

السالم) مبنی بر عدم التزام به آداب شرعی در صورت داشـتن   حدیثی از امام صادق (علیه
حْق«و تأویل عبادات، تقسیم » معرفت« به پسـندیده (محمـود) و ناپسـند (مـذموم) و     » سُ

السالم) دربـارۀ ابـوهریره،    د از امام باقر (علیهآلو ارائۀ تصویری تأویلی از آن دو، حدیثی ذَمّ
به پسندیده و ناپسند و ارائۀ تصـویری تـأویلی از آن دو، حـدیثی از پیـامبر     » غنا«تقسیم 

السـالم) در سـودمندی و ضـرر عمـل، تقسـیم       دال بر تأثیر حبّ و بغض امام علی (علیـه 
م حـدیثی از امـام صـادق    به پسندیده و ناپسند و تبیـین آن دو و سـرانجا  » لواط«دوگانۀ 
ـا    «سورۀ مبارک فصلّت  7و  6السالم) در تفسیر آیات  (علیه ـذِینَ لَ ـرِکِینَ * الَّ لٌ لِلْمُشْ یْ وَ وَ

ونَ خِرَةِ هُمْ کَافِرُ ونَ الزَّکَاةَ وَ هُمْ بِالْآَ تُ ؤْ ، 53، 42، 40، 23(به ترتیب نک: حرانی، حقائق، » یُ
). ایــن عبــارات بــه روشــنی 169-170 ،167-168، 165، 141، 138، 135، 108-109

  حکایت از پیوند عمیق و نزدیک اندیشه های اسحاق احمر با تعالیم غالیانه دارد.
عالوه بر ابن شعبة حرانی، محمد بن علی جِلّی ـ معاصر جوانتر ابن شعبة ـ و علی بن   

ب در بـه ترتیـ   کتاب الصراطرا از » حقیقت توحید«حمزة حرانی نیز تنها قطعۀ مربوط به 
). علـی بـن   258؛ حرانـی، حجـة،   200اند (جلی،  نقل کرده حُجّة العارفو حاوی األسرار 

ذکر  کتاب الصراطحمزة حرانی برخالف جِلّی صراحتاً نام اسحاق احمر را به عنوان مؤلف 
ـ افزون بر منـابع    حقیقة الطائفة النُصیریة الباطنیةکرده است. بنا بر گزارش مؤلف کتاب 

اسـحاق نقـل کـرده     صراطالکتاب از  مطالبی را ق) نیز463بغدادی (م  یبخطنصیریه ـ  
    :)9و  7 گانۀ زیر است (به نقل از حقیقة،  . این مطالب شامل قطعات پنجاست
و خداوند و حجب و مقامات و یابد من کامل شود و به نهایت معرفت دست ؤاگر م )1

رسـد و  به منزل آزادگان می شود واز عبودیت خارج می را بشناسد، ... نقباء و مخلصین و
  شود.شود و هر حرامی بر او مباح میقید و بندها از او رفع می
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خداونـد را در تمـام ظهـورات     ،هر کس خداونـد را در ظهـور آخـرینش بشناسـد     )2
  باز شناخته است. اش گذشته

 .خدا اسمی سه حرفی است و علی معنی آن سه حرف است )3
که در سزای ظلمی کـه   اند های گذشته زورگویان و طاغوت ها و کوهسار همان کوه )4

دیگـر بـه    ۀدر دورنیـز  از ایـن   پـس انـد و  سخ شدهاند به این صورت مَبه اهل حق نموده
  سخ خواهند شد.صورت حیوانات مَ

عذاب مسخ و نسخ برای کافر تا روز ظهور قائم غائب ادامه دارد و بعد از ظهور بـه   )5
سـپس ایشـان را   او آمد و به سزای اعمالشـان خواهنـد رسـید.    صورت انسان در خواهند 

  سازد. جاری می شان و جویباری از خون دکش می
منسوب به مُفضّل  کتاب الصراطهای اخیر اثری با عنوان  شایان ذکر است که در سال

عفـی بـه کوشـش المنصـف بـن عبـدالجلیل (بنغـازی: دار المـدار اإلسـالمی،           بن عُمر جُ
 کتاب الصراطهای موجود از  ه است که محتوای آن متفاوت از نقل قولم) نشر یافت2005

  اسحاق احمر است.
  

  . کتاب الصالة2. 4
مانده است. بنـا بـر عبـارت ابـن      واسطۀ ابن شعبة حرانی باقی تنها یک قطعه از این کتاب به

 نیـز وجـود   بـاطن التکلیـف  عینـاً در کتـاب    کتاب الصالةشعبه حرانی، این مطلب عالوه بر 
آید که مؤلفِ هر دو کتاب، اسحاق بـن محمـد احمـر     داشته است. از ظاهر عبارت وی برمی

...». قال إسحاق بن محمد األحمر فـی کتـاب بـاطن التکلیـف و فـی کتـاب الصـالة        «است: 
محتوای عبارت نقل شده از این دو کتاب، در زمینۀ تأویل نمازهـای یومیـه و نافلـۀ شـب و     

های مورد احترام و افراد مقدّس شیعه و نصیریه همچـون   تهاست که بر شخصی رکعات آن
السالم) که جایگزین ایشـان محسـن ذکـر شـده ـ و       عبا ـ به جز امام علی (علیه  پنج تن آل

  ).114- 113فرزندان عام هر کدام از ایشان تصویرسازی شده است (حرانی، حقائق، 
ای بـه نـام    که هـیچ اشـاره  نکتۀ حائز اهمیت دربارۀ تطبیق رکعات نمازهای روزانه این

 یعلـ  مـام ا واقـع  درالسالم) نشـده اسـت. سـبب ایـن امـر آن اسـت کـه         امام علی (علیه
 گـاه یجا ن درامعصـوم  ریسـا  از بـاالتر  یا مرتبـه در  نزد نصیریه و اسـحاقیه  السالم) (علیه
جای دارد. گذشته از این امر، نکتأ جالب توجه دیگر آنکه تعداد رکعات  تیالوه و »یمعن«

رکعت ـ شـامل نمازهـای واجـب و نافلـه ـ بـوده         49نمازهای روزانه نزد غالت اسحاقیه 
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شدۀ امام علـی   مانده از این کتاب، از جایگاه خاص محسن ـ فرزند سقط   است. قطعۀ باقی
ها، این دو فرقۀ  السالم)ـ نزد نصیریه و اسحاقیه حکایت دارد. بنا بر شواهد و گزارش (علیه

  ور داشتند.شیعی به عصمت وی با
  

  . کتاب باطن التکلیف3. 4
 1کتـاب بـاطن التکلیـف   کتاب دیگر منسوب به اسحاق بن محمد احمر اثری تحـت نـام   

های ابن شعبة حرانی است. او در کتـاب   است. آشنایی ما با این کتاب به واسطۀ نقل قول
بت سـایر  بیشترین مطالب را از این اثر منسوب به اسحاق احمر به نس حقائق أسرار الدین

آثار منتسب به او نقل کرده است. ابن شعبة خـود صـراحتاً بـه نـام مؤلـفِ کتـاب یعنـی        
اسحاق بن محمد احمر اشاره کرده و در شش مورد مطالبی را از آن نقل نموده است کـه  

شـود.   در بیشتر این قطعات، تفسیر باطنی و تأویل آیات بر افـرادی خـاص مشـاهده مـی    
س یکـی از       دانسته است که تفاسیر و  تأویالت باطنی آیـات و تطبیـق آن بـر افـراد مقـدّ

کتـاب بـاطن   مانـده از   های غالیانـه اسـت. قطعـات برجـای     های جریان ترین شاخصه مهم
  روشنی بر وجود این مؤلفه در میان غالیان اسحاقیه داللت دارد. به التکلیف

توحیـد و إثبـات   معرفة ال«ها که در باب اول کتاب تحت عنوان  نخستینِ این نقل قول
جای گرفته مشتمل بر عباراتی در خصوص وجود صورت و مثال برای خداوند » الظهورات

تعالی در قالب آن ظهور یافته است. اسحاق احمر برای اثبات وجـود مثـال    است که باری
لِهِ شَيْءٌ«برای خداوند به آیۀ  سَ کَمِثْ لَ «) و 11(الشوری/» لَیْ ـأَعْ لُ الْ هِ الْمَثَ ) 60(النحـل/ » یلِلَّ

الهی و تبیین وجـوه اشـتراک و تمـایز    » مثال«استناد جسته است. او سپس به وصف این 
آن با خداوند پرداخته، او را بسان خداوند دانسته اسـت کـه هـیچ تفـاوتی بـا ذات الهـی       

و لیس بینه و بین هللا فرق و هو الصامت الذی یری مع الناطق من جوهرة محمد «ندارد: 
نزد غالیـان و تطبیـق   » صورت«و » مثال«دامۀ عبارات وی کامالً بیانگر اندیشۀ ا...». و نوره 

دهد که امیرالمـؤمنین ـ    آن با امیرالمؤمنین و حسنین (علیهما السالم) است. او ادامه می
انسـانی کـه مـوی    » صـورت «که به الوهیت او باور دارد ـ در این دنیا به  » معنی«یا همان 

ظـاهر شـده اسـت. آن حضـرت     ») أصلع بطـین («اق است پیشِ سرش ریخته و اندکی چ
را با حسن و حسین و سطر آغاز کرد و چون خواست تـا مـردم   » مثال«و » صورت«سپس 

را بیازماید صورت حسن را از دیدگان مردم پنهان ساخت و خود در مثل صورت او ظهور 

                                                                                                                             
  .Friedman, 249, note37: ـ یاد کرده است. نک کتاب التکلیفاز این اثر با عنوان  فریدمن .1
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 یافت، و چون در مثل صورت حسن ظاهر شـد در چشـم مـردم صـورتی در ایـن موضـع      
  ).37-36است (حرانی، حقائق، » مثال«و » اسم«حادث شد که همان 

السـالم)   نقل قول بعدی از این کتاب، مشتمل بر سه روایت مُسند از امام صادق (علیه
طالب است. در دو روایتی که یکـی از یـونس    دربارۀ حمزة بن عبدالمطلب و جعفر بن أبی

عفی نقل » گـوش «شده، حمزه و جعفر به ترتیب  بن ظبیان و دیگری از مُفّضل بن عمر جُ
رود کـه ایـن    انـد. احتمـال مـی    اند که دو شاهد الهی در روز قیامت معرفی شده» چشم«و 

هُمْ وَ  یحَتَّ«عباراتِ امام، تفسیری تأویلی از آیۀ  صَارُ بْ هُمْ وَ أَ عُ هِمْ سَمْ لَیْ هِدَ عَ وهَا شَ ا مَا جَاءُ إِذَ
لُ عْمَ وا یَ هُمْ بِمَا کَانُ ودُ لُ ) باشد. در روایت دیگر، امام اشاره دارد که خداوند 20(فصلت/» ونَجُ

خشکی را به حمزه و دریا را به جعفر عطا کرد، و چون سختی و هراسـی در خشـکی بـه    
و چنانچه در دریا چنین اتفاقی برایشان رخ دهـد  » یا حمزة«آورند  مردم برسد فریاد برمی

  .)49(حرانی، حقائق، » یا جعفر«دهند  ندا می
قطعات منقول بعدی مشتمل بر چندین حدیث از صادقَین (علیهما السالم) و روایتـی  
عفـی در معنـای بـاطنی برخـی واجبـات دینـی و تطبیـق نمـادین و          موقوف از مُفضّل جُ

س نزد غالیان و نصیریان است که در باب ششم کتـاب   سمبلیک آن ها بر بعضی افراد مقدّ
ة األشخاص المحمودة و أنّها باطن التکلیف المأمور معرف«تحت عنوان  حقائق أسرار الدین

کتـاب  روشـنی بـا عنـوان     ). عنوان باب نیز به114-112آورده است (حرانی، حقائق، » به
مشابه است. اولین روایت را ابن شعبة حرانـی بـا سـند از جـابر بـن یزیـد        باطن التکلیف

عفی از امام صادق (علیه هَإِنَّ ال«السالم) در تفسیر آیۀ  جُ الةَ تَنْ ـرِ   یصَّ الْمُنْکَ ـاءِ وَ حْشَ نِ الْفَ » عَ
) نقل کرده است که در باطن قرآن، مقصود از نماز همانا شناخت و معرفـت  45(عنکبوت/

). در حدیث دیگری کـه  112السالم) است (حرانی، حقائق،  نسبت به امیرالمؤمنین (علیه
السـالم) در تفسـیر آیـۀ     با همان سند حدیث پیشین از جابر جعفـی از امـام بـاقر (علیـه    

وا الزَّکَاةَ« تُ الةَ وَ آَ وا الصَّ ) روایـت  20؛ مزمـل/ 56؛ نـور/ 77؛ نسـاء/ 110، 83، 43(بقره/» أَقِیمُ
و مراد » محمد«شده، امام بر این نکته اشاره کرده است که در باطن قرآن، مقصود از نماز 

  ).112هستند (حرانی، حقائق، » حسن و حسین«از زکات، 
رَ «، مشتمل بر روایتی موقوف از مفضّل جعفی در تفسیر باطنی آیۀ مطلب بعدی وَ ذَکَ
لَّ صَ هِ فَ بِّ هر کس محمـد را حقیقتـاً یـاد کنـد نمـاز گـزارده       «) است که 15(أعلی/» یاسْمَ رَ

سـیر  ). در ایـن تف 112(حرانـی، حقـائق،   » است؛ چه آنکه محمد اسم اعظـم الهـی اسـت   
نماد و سمبلی برای نمـاز معرفـی شـده اسـت کـه      (ص) تأویلی و سمبلیک، پیامبر اکرم 
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روشـنی یـادآور    کند. ایـن سـخن بـه    صرف شناخت آن از گزاردن نماز ظاهری کفایت می
کـه  » إذا عرفتَ الحقّ/اإلمام فافعل مـا شـئت  «روایت مشهور دیگر یعنی سخن منتسب به 

الشیء، ؛ 52-51نزد غالت است که مبنای اباحیگری میان آنها شده است (اشعری قمی، 
  ).181؛ صدوق، 2/464: کلینی، ـ . برای متن درست این حدیث نک2/301

عفی از امام باقر (علیـه  ـهَ وَ  «السـالم) در تفسـیر آیـۀ     حدیث دیگر را نیز جابر جُ إِنَّ اللَّ
لَ ونَ عَ لُّ صَ هُ یُ لَائِکَتَ ) روایت کرده است. بنـا بـر ایـن حـدیث، معنـای      56(احزاب/» النَّبِيِّ یمَ

شناخت واقعی و شایستۀ آن حضرت و تسلیم در برابـر ایشـان تعبیـر    » بر پیامبرصلواتِ «
است به نحـوی کـه هـر    قلمداد شده » معنا«معرفت » نماز«شده ست. در ادامه، مقصود از 

است » اسمی«همان » نماز«است، » نماز«در قالب آن ظهور یابد همان » معنا«که » صورتی«
و » مثـال «و گاه در قالـب  » صورت«در آن ظهور یافته است، گاه در قالب » معنا«که قدرتِ 

ظاهر شده است که به نوبۀ خود بر ایـن امـر داللـت دارد کـه     » بعید«و گاه » نزدیک«گاه 
ـیْکُمْ    «چنانکه در قرآن گفته شده ») الکتاب الموقوت» («نماز واجب« لَ ـلِّي عَ صَ ي یُ ـذِ ـوَ الَّ » هُ

را که » معنا«و » اسم«) همان محمد (ص) است. این عبارات به روشنی اندیشۀ 43(احزاب/
  1دهد. های غالی شیعی است بازتاب می جزو تعالیم مشترک جریان

ـابَ بِـالْحَقِّ  «ر آیۀ در ادامۀ همین حدیث، امام در تفسی ) بیـان  2(زمـر/ » أَنْزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَ
داشته است که مقصود نمازهای پنجگانه است که همان محمـد، فـاطر، حسـن، حسـین و     
محسن هستند. در ادامه، مطالبی در تطبیق هر یک از نمازهای پنجگانـه بـر ایشـان گفتـه     

بـر محسـن و   » نماز استقصـاء «طالب،  أبی بر طالب بن» نماز خوف«شده است، عالوه بر آنکه 
  ).113- 112السالم) تطبیق داده شده است (حرانی، حقائق،  بر امام علی (علیه» نماز آیات«

در قطعۀ بعدی نیز همین تطبیق و تأویل باطنی نمازهای پنجگانه بـر محمـد، فـاطر،    
اینجا آنکه  حسن، حسین و محسن نیز مورد تأکید قرار گرفته است. نکتۀ جالب توجه در

ابن شعبة حرانی از دو کتاب به عنوان منبع خود در بیان ایـن مطلـب یـاد کـرده اسـت:      
کتـاب  ) کـه در ذیـل   114-113(حرانـی، حقـائق،    کتاب الصـالة و  کتاب باطن التکلیف

  به تفصیل به این مطالب اشاره شد. الصالة
مشتمل بر تفسیری نیز  حقائق أسرار الدیندر  کتاب باطن التکلیفنقل قول بعدی از 

است. در اینجا، مقصـود از  » الخمس و الزکاة و الغنائم«باطنی از برخی آیات قرآن در باب 

                                                                                                                             
- 195حرانی، األصیفر، ؛ 194-191ن، هارو ابننزد غالت و نصیریه نک: » معنا«و » اسم«دربارۀ اندیشۀ  .1
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ـ  «غنائم در آیۀ  بَ رْ ي الْقُ ولِ وَ لِـذِ سُ هُ وَ لِلرَّ هِ خُمُسَ نَّ لِلَّ أَ نَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَ ـامَ  یأَ وَ  یوَ الْیَتَ
نِ السَّبِیلِ هـا   ) علومی دانسته شده است که مؤمنِ کامـل از آن 41(انفال/ 1»الْمَسَاکِینِ وَ ابْ

مؤمنـان  » مسـاکین «زننـد،   اند که از پذیرش علما سرباز مـی  کسانی» یتامی«برد،  بهره می
انـد و در   نزدیـک » بـاب «اند کـه بـه    کسانی» القربی ذی«اند،  توان و ضعیف دانسته شده کم

را کـه همـان سـبیل خداونـد     » باب«ت که بر کسانی تفسیر شده اس» ابن السبیل«نهایت 
ـ    «شناسند. در ادامه، زکات بر مقـداد تأویـل شـده و آیـۀ      میاست  زَکَّ ـنْ تَ ـحَ مَ لَ ـدْ أَفْ  »یقَ

) بر کسی تفسیر شده که نسبت به مقداد معرفت دارد و به طاعت وی متدیّن 14(األعلی/
سـورۀ   38-36آیـات   ای دیگر از تفسیر باطنی آیات قـرآن کـریم، فقراتـی از    باشد. نمونه

الَکُمْ «محمد (ص) است:  وَ مْ أَلْکُمْ أَ جْ أَضْغَانَکُمْ وَلَا یَسْ رِ خْ یُ وا وَ لُ خَ حْفِکُمْ تَبْ وهَا فَیُ أَلْکُمُ ٭ إِنْ یَسْ
ـ  لْ َفإِنَّمَ خَ نْ یَبْ مَ لُ وَ خَ نْ یَبْ هِ فَمِنْکُمْ مَ وا فِي سَبِیلِ اللَّ نَ لِتُنْفِقُ وْ ؤُلَاءِ تُدْعَ نْتُمْ هَ ـلُ  ٭ هَا أَ خَ ا یَبْ

اءُ رَ نْتُمُ الْفُقَ أَ هُ الْغَنِيُّ وَ اللَّ نْ نَفْسِهِ وَ أن «، معرفتی دانسته شده است که »اموال«که مراد از » عَ
  ).172 (حرانی، حقائق،» تظهروا علیها الجبارین

آمـده  » معرفـة الحـج  «در بابی مختص به  کتاب باطن التکلیفمطلب بعدیِ منقول از 
نیز وجود داشته که ابـن شـعبة    کتاب األشخاصبر این کتاب، در  است. این مطلب عالوه

آید عناصر مرتبط با حـج بـر    حرانی به آن اشاره کرده است. آنگونه که از عنوان باب برمی
شماری از اشخاص مقدس و مورد احترام غـالت تطبیـق داده شـده کـه جزئیـات آن در      

، ارکـان چهارگانـۀ کعبـه بـر     آمده اسـت. در اینجـا   کتاب األشخاصتوضحیات مربوط به 
بر محسن تطبیق شـده اسـت کـه آشـکارا هـیچ      » غامضة«محمد، فاطر، حسن، حسین و 

کنم که علت  ای به نام امیرالمؤمنین در زمرۀ اهل بیت نشده است. باز هم تکرار می اشاره
السالم) نـزد غـالت بـه ویـژه نصـیریه و اسـحاقیه در        این امر آن است که امام علی (علیه

الوهیـت. در ادامـه،    ةتبو مر» معنی«گاهی باالتر از معصومان (عل) قرار دارد؛ در مقام جای
هللا الحرام از جمله خود بیت، سقف، باب، میزاب  مسجدالحرام، مقام ابراهیم و اجزای بیت

و ... در کنار مواقیت جغرافیایی حج چون منی، مشعر الحرام به اشخاص معینی همچـون  
طالب، سلمان، أمّ هانی، عبدالمطلب و دیگران تأویل شده اسـت کـه   فاطمه بنت اسد، ابو

کند که تمامی اشخاصی کـه   در جدول زیر به تفصیل آمده است. وی در پایان، تأکید می
نوارند، خداوند فرمان داده است کـه   بدان حقّـش  «ها اشاره کرده جملگی شعائر الهی و از اَ

و مردمان او را به واسطۀ ترس از آنها ») ه فیهمأن یقام بحق» («در میان ایشان اقامه گردد
  ).175-174عبادت نمایند (حرانی، حقائق، 

                                                                                                                             
  آمده است.» و ما غنمتم«به صورت  حقائق أسرار الدینگفتنی است که آغاز آیه در متن کتاب  .1
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خطیب بغدادی به نقل از حسن بن موسی نوبختی، یکی از باورهای اسـحاق احمـر را   
تفسیری باطنی از نماز ظهر و تطبیق آن بر پیامبر (ص) دانسته است. اسـحاق احمـر در   

ـ «ۀ بیان این دیدگاهِ خود به آی هَ الةَ تَنْ ـرِ    یإِنَّ الصَّ ـاءِ وَ الْمُنْکَ حْشَ ـنِ الْفَ ) 45 (عنکبـوت/ » عَ
استناد کرده است؛ چه آنکه به اعتقاد وی، امکان نهی از فحشـا و منکـر تنهـا از موجـود     

). این سخن، 6/377بغدادی،   زندۀ قادر ممکن است و نه از رکوع و سجود صرف (خطیب
در  کتـاب الصـالة  یـا   کتـاب بـاطن التکلیـف   حمـر در  های تأویلی اسـحاق ا  مشابه نگرش

  خصوص نماز است.
  

  . کتاب التنبیه4. 4
واسـطۀ نقـل قـول     ای کوچـک از آن بـه   اثر دیگر منسوب به اسحاق بن محمد احمر که قطعه

است. در اینجا نیـز ابـن    کتاب التنبیهمحمد بن علی جِلّی و حسن بن شعبة حَرّانی باقیمانده 
سایر آثار منسوب به اسحاق احمر، با تصریح بـه نـام مؤلـفِ آن ـ یعنـی      شعبة حرانی همچون 

اسحاق بن محمد أحمر ـ مطلبی را از این اثر نقل کرده است. مطلب نقـل شـده بـه موضـوع      
» کتـاب مبـین  «قدرت الهی و سهم آن در خلقت مرتبط است. در این قطعه، اسحاق مقصود از 

ـابٍ مُبِـینٍ    لَا رَطْبٍ وَ لْأَرْضِ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ ا وَ«در آیۀ  ) را 59(األنعـام/ » لَا یَابِسٍ إِلَّا فِـي کِتَ
علم دانسته و معتقد است که همه چیز به واسطۀ علم و قـدرت الهـی آفریـده شـده اسـت. او      
همچنین بر این باور است که قدرت نیز ریشه در علـم دارد، علـمْ خـالق همـۀ اشـیاء و بنـدۀ       

طیع خداوند است که آن را با خلقتی متفاوت از آفرینش آدمیـان و از نـور   گوش به فرمان و م
اگر علـم  خلق کرد. علم در پیکرۀ آدمی ظاهر شد تا حجت خداوند بر بندگان باشد. به باور او، 

خـدا آن   یو بجـا شدند  یبود، خلق افسون آن م یم ینسمان در زمآ یدر آن خلقت خود بجا
    1).46- 45، پرستیدند (حرانی، حقائق یرا م

جِلّی نیز نقل شـده اسـت امـا بـدون هـیچ گونـه        حاوی األسرارمشابه این مطلب در 
). پیش از این دو نیز ابوشعیب محمد بن نصیر نمیـری  203ای به نام مؤلف (جلی،  اشاره

با انتساب آشکارتری به اسحاق احمر نقل کرده اسـت:   کتاب المثال و الصورةهمان را در 
کتاب المثال ). احتماالً 211(نمیری، المثال، ...» لتنبیه إلسحاق األحمر و قال فی کتاب ا«

                                                                                                                             
و «، اما در نقل نمیری »و لعبد من دون هللا«عبارت پایانی در نقل قول ابن شعبة حرانی چنین است:  .1

آمده است که به لحاظ محتوایی تحریر » و ال یعبدونه دون هللا«و در نقل جلی » لعبدوه من دون هللا
 نماید. نمیری درست تر می
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  محمد بن نصیر منبع مشترک جِلّی و حرّانی در نقل مطلب فوق بوده است. و الصورة
  
  . کتاب الشواهد5. 4

حـدیث از امـام صـادق     1حـدیث از پیـامبر و    8نقل قول حرانی از این کتاب مشـتمل بـر   
). نخستین آنهـا، ایـن   35- 34ود دو صفحه و نیم است (حرانی، حقائق، السالم) در حد (علیه

خداوند را دیدم به شکل جوانی اَمْرد که نعلینی از طال بـه پـا   «حدیث پیامبر (ص) است که 
این حدیث نبوی کامالً تصـویری جسـمانی از خداونـد ارائـه     ». داشت و موهایش مُجَعّد بود

دیث حاکی از آن است که وی همۀ ایـن کتـاب را در   نماید. تعبیر حرانی در سند این ح می
اختیار داشته و آن را مشتمل بر احادیثی شیعی که با احادیث عامّـه موافقـت دارد معرفـی    

حدّثنی المبارک بن محمد عن محمد بن الحسن عن أبی عبدهللا الحسین بـن  «کرده است: 
شـواهد و هـو مـا وافـق     کتاب المترجم بکتاب ال لجمیعغیاث عن إسحاق بن محمد األحمر 

  ).34(حرانی، حقائق، ...» روایة العامة فیه روایة الخاصة، فالغنا منه موضع الحاجة 
احادیث بعدی پیامبر نیز به نوعی بر امکان رؤیت الهی داللـت دارد. آخـرین حـدیث    

پروردگارم به بهترین شکل نزد من آمد، دسـتش را میـان   «منقول از پیامبر چنین است: 
(حرانـی،  » ام احساس کـردم  ای که سردی دستش را بر روی سینه هاد، به گونهدو کتفم ن

روایـت   کتـاب الشـواهد  ). حرانی در ادامۀ این حدیث، حدیثی دیگر از همـان  35حقائق، 
کرده که در آن شخصی به نام عمر بن زهیر متن حدیث فوق را به عنـوان نقـلِ اصـحاب    

ه است. امام متن روایـت را بـه ایـن شـکل     السالم) عرضه کرد حدیث بر امام صادق (علیه
ام نهاد، چندانکه سـردی آن   پروردگارم] دستش را بر روی سینه«[تصحیح کرده است که 

را میان دو کتفم احساس کردم، به این شکل خداوند از روبرو نـزد پیـامبر آمـده و نـه از     
ا نفـی نکـرده   (همانجا). در این حدیث اخیر، امام تصویر جسمانی از خداونـد ر » پشت سر

  است، بلکه به جهت نزدیک شدن خداوند که از روبرو بوده اشاره کرده است.
السالم) دربارۀ توحید روایت کرده کـه بنـا    در ادامه حرانی مطلبی را از امام رضا (علیه

بر آن، هرگونه تمثیل، تشبیه و تصویرگری در خصوص ذات الهـی بـا شـرک برابـر شـده      
روشـنی مرجـع ضـمیر در     شود. به آغاز می» الرضا عن التوحیدقال: سئل «است. عبارت با 

اشاره به منبعـی جـز اسـحاق    » قال«رود که  دانسته نیست، اما این احتمال می» قال«فعل 
توان مؤید این احتمال ارائـه کـرد. نخسـت آنکـه از      بن محمد احمر دارد. شواهدی را می

باإلسـناد عـن   «همگـی بـا تعبیـر    السـالم)   حدیث دوم به بعد تا حدیث امام صادق (علیـه 
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شـود.   در آغاز حدیث امام رضا دیده نمـی » باإلسناد«شود، حال آنکه واژۀ  آغاز می» إسحاق
برای ترک تکرار بخشی از سند و تعلیـق  » باإلسناد«دانیم که در دانش حدیث، عبارت  می

 9همـۀ  ). شاهد دیگر آنکه 167-166نژاد،  رود (جدیدی به سند حدیث پیشین به کار می
به نوعی بر امکان رؤیت الهی داللـت دارنـد، حـال آنکـه      کتاب الشواهدحدیث منقول از 

رود کـه   گیری این احادیث متعـارض اسـت. احتمـال مـی     حدیث امام رضا کامالً با جهت
کـم بـرای پیـامبر (ص)     خود از معتقدین به امکان رؤیت الهی دست کتاب الشواهدمؤلف 

نیـز احتمـال    کتاب الشواهدی برای آن بوده است. عنوان بوده و درصدد گردآوری شواهد
  نماید. اخیر را تأیید می

شایان ذکر است که محمد بن علی جلّی ـ معاصر جوانتر ابن شـعبة حرانـی ـ نیـز از      
نقل قول کرده است. این نقل قول مشـتمل بـر دو    کتاب المترجماین کتاب تحت عنوان 

مرد است که ابن شعبه نیز آنها را روایت نبوی از رؤیت خداوند به صورت ج ق و اَ وانی مؤنّ
  ).170روایت کرده است با این تفاوت که نقل جلّی فاقد سند احادیث است (جلی، 

توان مؤلف احتمـالی آن را حـدس    می کتاب الشواهدها از  ای در نقل قول بنا بر قرینه
د احمـر در همـۀ ایـن    ، نام اسحاق بـن محمـ  »باإلسناد عن إسحاق«زد. بنا بر تکرار تعبیر 

از او  کتـاب الشـواهد  شود. این تکرار به نوبۀ خود معنادار است که تألیف  اسانید تکرار می
عن إسـحاق بـن محمـد األحمـر لجمیـع کتـاب       «بوده است. این نکته به نوعی از عبارت 

نیز قابل فهم اسـت. فریـدمن نیـز ایـن کتـاب را از آنِ اسـحاق       » المترجم بکتاب الشواهد
  ).Friedman، 279(انسته است احمر د

عالوه بر آثاری که گفته شد، اثری دیگر نیز به اسحاق بن محمد احمـر نسـبت داده شـده    
است. از جمله آنکه آرون فریدمن، در پژوهش خود دربـارۀ نصـیریه کتـاب آداب الـدین را بـه      

 ). خوشـبختانه مـتن کامـل ایـن    Friedman، 249اسحاق بن محمد احمر نسبت داده اسـت ( 
کـه بـه میـراث مفضـل بـن عمـر        سلسلة التراث العلویکتاب برجای مانده و در مجلد ششم 

اختصاص دارد نشر یافته است اما با انتساب به فـردی   المجموعة المفضلیةجعفی تحت عنوان 
جز اسحاق احمر. در این مجموعه، نام ابو المطلب جعفر بن محمد بن مفضل به عنوان مؤلـف  

گفتنی است که این اثر نیـز از جملـه منـابع ابـن شـعبة حرانـی در        کتاب معرفی شده است.
بوده است. ابن شعبة اطالعـات در خـور تـوجهی دربـارۀ ایـن اثـر و        حقائق أسرار الدینکتاب 

  مؤلف آن ارائه کرده است که در تعیین دقیقتر آن راهگشاست.
لـب جعفـر بـن    ابن شعبة در چهار مورد صراحتاً از این کتاب با انتسـاب بـه ابـو المط   
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محمد بن مفضل نام برده و در نخستین نقل قول از این کتـاب، معرفـی مختصـری از مؤلـف     
هـای غـالی بـوده     ارائه کرده است. بنا بر این وصف، مؤلفْ عالِمی با جایگاهی رفیـع نـزد گـروه   

نَسَب وی حـاکی از آن اسـت کـه وی نـوۀ مُفضّـل بـن عمـر        ». کان عالِماً رفیعَ المنزلة«است: 
 آداب عبـدالمطلب  فی بوده است. در میان آثار کهن برجای مانده در میراث نصیریان کتابجُع

نشر یافته ـ بـه همـین مؤلـف      سلسلة التراث العلویدر  المجموعة المفضلیةنیز ـ که در مجلد  
بـا   کتاب آداب الدینهای ابن شعبة حرانی از  ای میان نقل قول نسبت داده شده است. مقایسه

    حکایت از یکسانی این دو اثر دارد. آداب عبدالمطلب مطالب کتاب
به جعفر بن محمد بـن   کتاب آداب الدینبر این اساس، تصریح ابن شعبه در انتساب 

بـه هموسـت. بدینسـان، نظـر      آداب عبدالمطلبمفضل مؤیدی در درستی انتساب کتاب 
و اسـحاق   فریدمن که در انتساب کتاب اخیر به جعفر بن محمد بن مفضل تردیـد کـرده  

نماید.  می) نادرست Friedman،  249: ـ بن محمد احمر را مؤلف واقعی کتاب دانسته (نک
شاید دلیل سخن فریدمن در انتساب کتاب به اسحاق احمر آن باشد که از یکسو نـام وی  

ذکـر شـده و از    کتـاب آداب عبـدالمطلب  به عنوان یکی از راویان رسالۀ مختصری به نام 
السـالم) و خداونـد شـبیه     دربارۀ امـام علـی (علیـه   های موجود در آن  سوی دیگر اندیشه

السالم) به عنوان خداوند و  باورهای اسحاق و اسحاقیه است. در این رساله امام علی (علیه
محمد به عنوان فرستادۀ او معرفی شده است. اندیشۀ دیگری که در این متن بیان شـده  

  1به مرتبۀ پیامبران دست یابد. تواند آنکه مؤمن از طریق علم خداوند می
  

  . نتیجه6
  توان نتیجه گرفت: های روشن زیر را می ل گذشت گزارهبنا بر آنچه در متن مقاله به تفصی

گذشته از دو اثری که نجاشی با عناوین کتاب مجالس هشام و کتاب أخبار السید  -1
اندیشۀ تخلیط بـوده   به اسحاق احمر نسبت داده و از وجود تألیفات دیگر وی که نمایانگر

در منابع کهن نصیریه، نقل قولهایی از پنج اثر منسـوب بـه   ، »)له کتب فی التخلیط(«اند 
اسحاق احمر باقی مانده است که مؤلفان نصیری با یادکرد اسامی این کتاب ها و انتساب 

ر صریح آنها به اسحاق مطالبی را از آنها نقل کرده اند که به مثابـۀ منـابعی دسـت اول د   
، کتـاب الصـراط  ها و تعالیم اسحاقیه اهمیت دارند. ایـن آثـار عبارتنـد از:     شناخت اندیشه

ایـن نقـل قـول هـا      کتـاب التنبیـه.  و  کتاب الشـواهد ، کتاب الصالة، کتاب باطن التکلیف

                                                                                                                             
  .191جوزی،  ابن؛ 287-261مفضل،  محمدبن جعفربن .1
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آشکارا وجود اندیشۀ تخلیط در این آثار اسحاق را ـ که نجاشی به آن اشاره کرد ـ بازتاب   
یب، می توان با کمک نقل قولهای برجای مانده از این آثار در میـراث  می دهد. بدین ترت

  نصیریه، سخن فوق نجاشی را تأیید و شواهد آن را نشان داد.
بنا بر شواهدی که در متن گذشت، نظر فریدمن که کتاب آداب الـدین را بـه اسـحاق     - 2

در میـراث نصـیریه،    های موجود از این کتـاب  احمر نسبت داده نادرست است. بنا بر نقل قول
  ظاهراً مؤلف این کتاب جعفر بن محمد بن مُفضّل بن عُمر جُعفی بوده است.

توان در سه شکل کلّی در ارتبـاط بـا    ها را از وجهۀ نظر محتوایی می این نقل قول -3
تعالیم غالیانه جای داد. برخی مطالب برجای مانده از آثار اسحاق احمر، دیدگاهی مشـابه  

دارند که پیامبر (ص) عبد خداوند بوده است که عالَم را به نیابـت از او   ن میمفوضه را بیا
ها نیز بر این امر تصریح شـده اسـت کـه     (خداوند) آفرید. در برخی دیگر از این نقل قول

اند و عبادت حقیقی معرفـت و شـناخت ایـن افـراد      وظایف دینی در واقع اسامی اشخاص
اطنی و تأویلی از آیات و مفـاهیم قرآنـی ارائـه و بـر     است. در غالب این موارد، تفسیری ب

س غالت ـ یعنی ائمه و افرادی جز آنها ـ تأویل شده اسـت. در نهایـت، برخـی       افراد مقدّ
اند. این مطالب به نوبۀ  های مثبت و منفیِ غنا و لواط سخن گفته مطالب آثار وی از جنبه
دارنـد غـالت رابطـۀ     که بیان میدهند  های متعددی را بازتاب می خود، آن دسته گزارش

  دانستند. جنسی میان مردان را روا می
محتوای قطعات باقی مانده از آثار منسوب بـه اسـحاق احمـر در البـالی میـراث       -4

نصیریه، گزارشها و اطالعات موجود در منابع فرق نگاران دربارۀ وی را تأیید می نماید. از 
این گزاره های فرقه شناسانه را ادعا کرد و از این رو می توان از یک سو درستی و اصالت 

ـ دسـت   ای سوی دیگر واقع نمایی این آثار و عدم اثرپذیری این گزارشها از مجادالت فرقه
  کم دربارۀ فرقۀ اسحاقیه ـ را نتیجه گرفت.

لیائیه اشاره شده است که پیروان این فرقـه،   در کتب فرق به پیروی اسحاق احمر از عُ
پرستیدند و معتقد بودند کـه وی محمـد را بـه     ب را به عنوان خداوند میطال علی بن ابی

عنوان رسول خود مبعوث کرده است. همچنین گفته شده است که آنها، حسن و حسین 
پرستیدند. گفتنی است که در عبارات برجای مانده از آثار منسـوب بـه    و فاطمه را نیز می

یشان، عبارت یا عباراتی که بر اموری چون اسحاق احمر، با وجود جایگاه خاص و تأویلی ا
  الوهیت ایشان داللت نماید یافت نشد. 

باور به حلول خداوند در قالب امامان، اعتقاد دیگـری اسـت کـه در منـابع کهـن بـه       
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اسحاق احمر نسبت داده شده است که چنین دیدگاهی صراحتاً در عبارات برجای مانـده  
بازتاب یافته است. اعتقـاد بـه ابـاحیگری و    » الب بابظهور خداوند در ق«از آثار وی مانند 

عدم التزام به تکالیف شرعی نیز به روشنی در این فقرات آمده است. افزون بر این موارد، 
اوصاف و خصوصیات جسمانی برای خداوند، امکان رؤیت خداونـد، تفاسـیر   باور به وجود 

ات اسحاق احمر و پیروان اوسـت  از دیگر اعتقاد الوهیت ائمه و باطنی غیر صحیح از آیات
  که در این نقل قولها تصریح شده است.

حاق احمـر و  بـه اسـ  در منـابع متقـدم   کـه   در مقابل، برخی از باورها و ادعاهـایی  -5
در فقرات برجای مانده از آثار منتسب به اسـحاق احمـر دیـده     اسحاقیه نسبت داده شده

وی در خصوص نیابت امام زمـان (عـج)   از جملۀ این موارد می توان به ادعای نمی شود. 
البتـه ایـن   اشاره کرد که شاهدی بر آن در عبارات برجای مانده از آثار وی یافت نگردید. 

نه به معنای نادرستی آن انتساب هاست؛ چه روشن است که همۀ محتویات آثار اسـحاق  
مـی   احمر امروزه در دسترس نیست. از جملۀ این عقاید منسوب بـه اسـحاق و اسـحاقیه   

  توان به اشاره کرد.
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