
  هیح امام
  *ىرضا عالم
**فروشانى

 

اطـالق  يعىش

بــه اصــرار  ب،

  واژه :مـه

ت بودنـد، امـا 

 عشـريان ىاثن

ــانـت در م  ي

 يعياناز ش ىخ

 يـنانـد، در ا

 يگيـریكـه پ

كه ) ىشناس ق

alemi.sar@gm  

nsafari8@gm 

 االهيات  و
  1395، زمستان 

N
The Quarterly Jo

Vol. 2

اصطالح ناسی
ريعل سيد

نعمت اّهللاٰ صفری ف

از مسلمانان ش ىمهم

يــبن اصــطالح رق

در دوران ائم. سـت

در امامـت صنـ به 

به ا يژهطور و به يهم

ــنو ا ىـات ــت ي برداش

برخ يىها  چه دوره

ا بوده یره چه افراد

هـدف ك يـنست با ا

و مصداق یگذار م

   .ن داده شود

 

 mail.com

 mail.com

  

پژوهشى فلسفه علمىفصلنامه 
شماره چهارم، ،بيست و يكم 

Naqd va Nazar 
ornal of Philosophy & The
1, No. 4, Winter, 2016 

شن مفهوم

به بخش م ی،صغر 

عنوان الح رافضــه بــه

ا يافتـه يشـتریبرد ب

بود كه قائل  يىها ه

از آن، اصطالح اما

ــنا ه ــ ي ــ يرس مطالع

در  ينكها ينت؛ بنابرا

آنها در هر دور يقد

آن پرداخته شده اس

وجه نا ى،ت واژگان

دارد، نشا يتاهم ع

  . یعشر ى، اثن:

 

سال

eology

 يبتاز غ يشپ »يهم

هرچنــد اصــطال. ت

كارب يه،مخالف امام

فرقه یعام برا ىالح

و پس ا یصغر بت

ــت، ــه ىحال در اف ك

مغفول مانده است 

د و مصادان نده شده

به آ یصورت استناد

قدمت يبترت به(هوم 

يعتش يخمند تار روش

 

:، ائمهیب صغريغ

                     
 لوم و فرهنگ اسالمى

 ميه

  دهيكچ

امام«اصطالح 

اســت شــده ىم

م يسندگاننو

اصطال يه،امام

يبهمزمان با غ

يااختصــاص 

پژوهان يختار

نام خوا ينبد

پژوهش به ص

مفه ينتطور ا

در شناخت ر

  ها واژه ديكل

ه، نص، غيامام

                        

ئت علمى پژوهشگاه عل

المصطفى العالم ةر جامع
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  مقدمه 

. اطـالق شـده اسـت ىعياز مسلمانان شـ ىخ بر بخش بزرگيدر طول تار »هيامام«اصطالح 

 يـىآن، همگرا یريگ شـكل ىشناخت چگونگ افزون برمصطلح،  ۀن واژيا شناسى مفهوم

ع و يخ تشـيتـر تـارت بـه شـناخت بهين امر در نهايا وخواهد داشت  ىرا در پ آندر فهم 

 ىكل طور  بهان يعيش باورهایخ و ينانه از تاريب گر، شناخت واقعيان ديبه ب. انجامد ىه ميامام

خ اسالم ين نام در تاريا یريگ ر شكليكه بتوان سوقتى است ژه، يو طور به ىان اماميعيو ش

  .داردت ين اصطالح اهميا یواكاو رو، از اين. دانست ىخوب را به

ن اصـطالح، يـوع ايشـ ۀقـيو طر هن اصـطالح، زمانـيـا ىخيخاسـتگاه تـاربه  ىابيدست

ن پـژوهش در يـاست كـه ا ىاز موضوعات ها برخى دانشق و موارد كاربرد آن در يمصاد

ب بـوده يـرق نيز »رافضه«خ با اصطالح يه در طول تارياصطالح امام ىوانگه. آن است ىپ

ايــن امــر ضــرورت بررســى . انــد كردهمطــرح آن را  ىمخالفــان مــذهب ويژه بــه اســت كــه

ب يـوجود اصـطالح رق از سوی ديگر،. سازد ىتر م ه را فزونياصطالح امام ۀشناسان مفهوم

 ۀسيه با توجه و مقاياصطالح امام ۀشناسان مفهوم ىتا بررس كند مىجاب ين ضرورت را ايا

  .رديب صورت گياصطالح رق

كسـانى ماننـد .اسـت شـدهه شناسى اصطالح اماميه كمتـر توجـ مفهومبه  به باور نگارنده

، گرچـه »عشـريه از اماميـه تـا اثنـى«و اتان كلبرگ در مقالـۀ » اماميه«احمد پاكتچى در مقالۀ 

هرچنـد ؛ )213: 1374كلبـرگ، (انـد  ولى بدان نپرداخته ،گيری كنند توانستند اين بحث را پى مى

 انـدكاز  .)158: 10، ج1368پاكتچى، (ى گذرا به مفهوم اماميه دارد ياه هكلبرگ در پاورقى اشار

 بـااو در كتـابش  .انـد عبـداّهللاٰ فيـاض اسـت محققانى كه در آثارشان به اين مهم توجه كرده

به اين نتيجه رسيده است كـه اصـطالح اماميـه در  تاریخ االمامیة واسالفهم من الشیعةعنوان 

 ،)79- 77: همـان( برد نداشته استرتر كا و پيش )95: 1986فياض، (ه دوران غيبت صغری رواج يافت

  . كند گيری را تأييد نمى كه شواهد تاريخى اين نتيجه حالى در

اصطالح  ىواژگان نخست به پيشينه ،است ىمتك یپژوهش كه بر روش استناددر اين 

آن را بررسـى  شناسـى ت مصداقيـدر نها و پـردازيم مى آن يۀوجه تسـماماميه و سپس به 

  .خواهيم كرد



 با آن ماننـد 

، از یسـتناد

 ۀدربردارنـد

. رفتـه اسـت

نان به متن يم

د كه تا چـه 

مون نكـرده 

ــالم و  ث، ك

ت بـه وجـود 

، ايـن وجـود

  . ت دارد

بـر  ىمبتنـ ــ

در ) 356م( 

  كـه در آن

مرا نـزد  ىعل

كـه  یه راو

مـه اول يدر ن

 یريـحم  ـيد

مرتبط  يىها  واژه

در روش اس ن واژه

د ىت و گزارشـيـ

ر ىم كار به یر راو

زان اطميم. گرداند

ن دارديبه ا ىبستگ

نقـل بـه مضـم یو

ــار ن ــديت ثيخ، ح

نسـبت سندگانينو

بـا و. خودار اسـت

بلكه ضرورت ،تي

ـ ىخيتـار هـای ش

 ىوالفرج اصـفهان

د گزارش كـردهي

ع بن ديز كند كه ى

با توجـه بـه .)141: 

ن اصـطالح ديـا، 

 

سـيرا از  ىتيروا ی

 .مت قائل باشد

و » هيامام« ۀ از واژ

ايـن كاربست ۀابق

ياگـر مـتن روا: ها

طالح در روزگار

باز گ ی دوران راو

اند، ب را نقل كرده 

راو معناكـه بدين ؛

ــ ــون ىف علم همچ

  .اشند

ه در آثار نيح امام

برخ یشتري اتقان ب

ياهم شناسى مفهوم

گزارشصطالح در 

ابـو. از گردد دوم ب

يالحد ىاب بن سالم

نقل مى ديالحد ى

تا  ىاصفهانى، ب( كند

اسـت،رش كرده 

  .ربرد داشته است

الحمیری  بار السید

 شيعه كه به نص در امام

استفاده  ۀبه سابق 

سا به ىابيدست. ست

:  

ه گزارشات و يوا

اصط آنن است كه 

اصطالح را به  آن

 كه آن ىانيراو ى

؛شده باشـدنقل ت 

ــته ــف یها ش مختل

 را به كار گرفته با

اصطالح سه، وجود

ت و ياز اهم ها ت

، در مها گزارشو 

ن اصين كاربرد اري

مه اول قرن يبه ن ـ

 با سلسله سند از س

ىاب بن سالم .ه است

ك یاريامش ي در ق

گزا ىعل بن دين ز

كار 7مام صادق

اخب در كتاب )38
                     

سان و منسوب به فردی 

   ىواژگان 

ىابي، دستشناسى م

ت استياهم یدارا 

است پذير امكانق 

رو یوجه به محتوا

نشان آن ،باشد ى

پيشينه آتوان  ىم و،

ىوستگيپ افزون بر 

تيروا یمحتواين 

ــندگان در رشيو س

، اين اصطالح سى

سيدر مقام مقا مان

تيدر متن رواطالح 

ات ويروا ی محتوا

تر رسد كهن مى ظر

ـ ىخيتار های تي

را  ىتيروا طالبیین

استفاده شده ىمام

فرستاد تا او را  ىم

م از دورانيمستق ت

ام ، يعنى در عصر

4م( ىخراسان ىان

                        

شناس د استفادۀ فرقهمور

  

  

 

 پيشينه

در مفهوم

 1»ىامام«

قيدو طر

تو .1

ىحاصطال

رو از اين

ت، يروا

عياندازه 

  . باشد

نو. 2

شناس فرقه

گم بى

ن اصطيا

توجه به 

به نظ

يمتن روا

مقاتل الط
ام ۀاز واژ

امام ديزب

صورت به

قرن دوم

مرزبا

             

ای م واژه. 1
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 ىسـانيك[ ىخالد كـابل كه ابو كردهحميری گزارش   سيدآن نقل كرده است در ) 176م (

بـه  یريحم  سيدر مذهب را يين تغيا .شد »مذهب ىامام« ىكرامت ۀمشاهد ۀواسط به] مذهب

اسـتفاده  ىاز اصـطالح امـام یريـحم  سـيد ،ن گـزارشيـدر خالل ا. شعر در آورده است

ن يـن در ايهمچنـ .)168: 1413انى، المرزبـ( »ايـامام ىصار ابوالخالد الكـابل«: نويسد و مى كرده

» ب امامـتمـذه« از اصـطالح ىعباسـ ۀفـياهواز در زمان منصـور خل ىر واليكتاب ابو بج

  .)167: همان( »صحبت به ميان آورده است

گزارشى را بدون ذكر سند از مفضـل  الخرائج والجرائحدر ) 573م( الدين راوندی  قطب

مفضـل . از واژۀ اماميـه اسـتفاده شـده اسـت عمر نقل كرده است كه در محتوای گـزارش بن

 .)309: 1 ، ج1409راوندی، (است  اماميه خوانده ،بودند 7جعفر جماعتى را كه اطراف موسى بن

ت يروا) 218 م( ىسياث مريغ ، از بشر بنیهجر 205در حوادث سال  )310م( یطبر

 و آنهـا ميون بـودمأثم نزد مـيه بن ىالعباس و عل ىاب بن ثمامه و محمد، كه من است كرده

د يـثم مؤيـه ابـنه و يـالعباس، طرفـدار امام ىاب بن محمد ؛مناظره كردند یگر عهيش ۀدربار

  .)156: 7 ، جتا بى طبری، ( ه بوديديز

 ؛ه كاربرد داشته اسـتياصطالح امام ىمون عباسأن گزارش در زمان خالفت ميطبق ا

ن اصـطالح در آن يـا عنـىباشـد؛ ينقل به مضـمون كـرده  ینكه ادعا شود كه طبريمگر ا

. ن اصـطالح اسـتفاده كـرده اسـتيـمشـابه از ا یا واژه یبه جـا یج نبوده و طبريزمان را

در قـرن » هيـامام«، اصـطالح ىخيتـار های گزارشات و يروا یبا توجه به محتوا ،نيبنابرا

  . مه اول قرن سوم كاربرد داشته استيدوم و ن

 ىمنـابع سـندگانيوجـود دارد، نو ىخيتـار های تيكه در متن روا یشواهد افزون بر

از  ىمـذهب یهـا دگاهيـد و ديـكه اكنون در دسـترس اسـت، در هنگـام پـرداختن بـه عقا

ن يــا ۀموجــود كــه دربردارنــد یها ن نوشــتهيتــر كهن .انــد ه اســتفاده كردهيــاصــطالح امام

 ىمـتكلم معتزلـ ىابـوجعفر اسـكاف. گـردد ىمه اول قرن سوم باز ميباشد، به ن ىاصطالح م

ه يــاز اصـطالح امام ،جـاحظ نوشـته العثمانیــةكـه در رد كتـاب  ى، در كتـاب)240ىمتـوف(

  .)340 :1955جاحظ، ( استفاده كرده است

اكبـر،  ناشـى( اسـتفاده شـده اسـت» اصحاب امامت«از اصطالح  مامةمسائل اإلدر كتاب 

معـروف  .وجـود داردنظـر  خـتالفا مامـةإلمسـائل اكتاب  نويسندۀدرباره البته . )73: 1386



 ،اسـت) ـوم

 نويسـنده .)1

وی  گــزارش

 ىدگاهيـد 

بـه  ی صـغر

در دوران ـه 

ن اصـطالح 

 .ت

ه يـديلـت ز

 االحکــامب 

يحيـى ( سـت

را  )444: همـان

عصـر  و هـم

ت دارد كـه 

از  ىمهمـ ی

د يهم ابوز. 

اش بـر  هيـرد

ـــناس   سرش

ه اسـتفاده يـ

وشـته شـده 

بـه  ىكتـاب) 

 یعرداّهللاٰ اشـ

همچنـين  .)8

اواخر قرن سـ ىوف

16: 1386اكبـر،  ناشـى(

گـ یاز محتــوا ،ت

بنابراين،. )204 ،73 

  . ست

بـت يش از غيپـ »

دهـد كـه ى نشان م

نيـا، زيرا ده است

استفاده شده است ى

گـذار دول انيـ و بن

در دو كتــاب، ســت

ه استفاده كـرده اس

هم( »ة الرافضـةيـمام

و )سـوم سـدهخر 

ه درباره امامـتيدي

یها بخش و است 

است ردهكزارش 

در ر )122-121 :مـان

ـــ یتم راز  ىداع

يامام ۀاز واژ نيـز) 3

نو يىهـا كتـاب یر

)300م حـدود( ى

عبـد سـعد بـنو  )6

89: تـا بى شهر آشوب، 

متو( اكبر ىمد ناش

( اند دانسـته )236 

ان آورده اســتيــ م

: همان( است گاشته

تر اس كي واقع نزد

هيـامام«ه اصطالح 

شواهد . شده است

گان و محققان بو

ىفراوان به )ى و سن

ه يـديز ۀبرجست ن

لحــق معــروف اس

هيديبل اصطالح ز

االم« ريـتعب الحکـام

اوا( یديز ۀرجست

يدگاه زير اثبات د

بر آن نوشته یا هي

گزالنعمة وتمام ین

همـ( یقبـه راز ابـن

ـــد كرده ـــا. ان ابوح

322 ـده در سـال

بت صـغري دوره غ

ىنوبخت.  بوده است

63: 1416نجاشى، (رد 

ش ابن(نگاشته است  

محم بن عبداّهللاٰ ب، 

 م( حرب بن جعفر

مامــت ســخن بــه 

نگل قرن سوم ي اوا

به  ،داند مىحرب 

آن است كه ننشا

ش ىاطالق م ىعيش

سندگيان نويع ميشا

عه يش( ىراماميو غ

عالماناز  ىالرس  م

ــ یالهــاد ـام ال ىال

ه در مقايطالح امام

االاو در  .)449 و 4
بر عالماناز  یعلو

رد شهاداإلم ان  به ى

ي، ردیعصر و هم 

الدی  کمالوق در 
او هـم  شـهاداإلر 

ـــم ـــتفاده كي ه اس

نوشـته شـ( ب الزینة

.  

اند، در  سان نوشته

ه يامام ۀواژ ۀدارند

دار مامیةا خال اإل

 مقاالت االمامیة 

نويسنده اين كتاب 

را ج آن نويسنده ى

از اصــحاب ام كــه

در كه كتاب را  د

ح بن ف جعفريلأرا ت

های ياد شده ن رش

از مسلمانان ش ىهم

ش ىه ناميامام یصغر

و ىسندگان اماميو

قاسم ن بنيحس بن ى

كــه بــه امــا) 298 

از اصطال العسـجدیة

445 ،354: 1 ، ج1410 

د عيابو ز. ده است

ىكتاب ىقاسم رس ن

 ىمتكلم امام یز

خ صديش راكتاب 

در )114 :تا  صدوق، بى

از اصـــطالح اما د

کتابمذهب در  ى
)41 :تا  رازی، بى( ت

سينو كه رجال گونه

 عنوان آنها دربرد

علی فرق الشیعة ما
به نام ىكتاب )301

  

  

 

است كه

ىاما برخ

ك هنگامى

آيد برمى

ر كه آن

گزار

بخش مه

بت صيغ

توسط نو

يىحي

م ( مــني

ا التحفةو
حسـين،  بن

برد كار به

بن يىحي

قبه را ابن

ن دو كيا

ص( یعلو

شـــهاداإل
ىلياسماع

ستكرده ا

گ آن

است كه

الرد عنام 
 م( ىقم
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 مذهب بـوده فطحیالخزاز  ديول نام كتاب محمد بن )145: تا  شهر آشوب، بى ابن( مامیةاحقاد اإل

 .)282: 1416 نجاشى،( سته استيز مى ن دويش از ايكه پ

در ) 300 م حـدود( ىنوبخت. اند دهكار بر بهه را يامام ۀواژن دوره يز در ايشناسان ن فرقه

 .استفاده كرده است )63: همان( و رافضه )112: تا بى نوبختى، ( هياز دو اصطالح امامفرق الشیعه 

عه ياز شـ مـورددر چنـد  ىهمانند نـوبخت المقاالت والفرق کتابدر  )301م( ىقم یاشعر

ز ين را ىاصطالح رافض كه گونه همان؛ )106 و103 -102 :تا بى اشعری قمى، ( ه نام برده استيامام

در دو االسالمیین  مقاالتدر  )324م( یابوالحسن اشعر نيز. )78-77: همان( برده است كار به

  .)31 و17: 1400اشعری، ( ه استفاده كرده استياز اصطالح امام مورد

 العلویـة  لسلسـلةسـر ادر ) 341م( ینصـر بخـار ىابـ ،یبت صغريان غياز پا اندكى پس

 مــروجو  )258: تــا  مســعودی، بــى( االشــرافو التنبیــهدر  )345 م( یو مســعود )40: 1314بخــاری، (
بـاره از  نيدر ا یدگاه مسعوديد .اند برده كار بهه را يواژه امام ،)108: 2 ، ج1409 ،همـو( الذهب 

 الـدیانات  اصـول فـی المقـاالتبـه نـام  ها دربـاره فرقـه ىكتاب ویآن جهت مهم است كه 

 .)372: 3 ج :همان( اد كرده استيگرش يفات ديلأكه بارها از آن در تداشته 

مـذاهب  عالمـان یمختلـف علـوم از سـو یها ه در رشـتهيـاصـطالح امام ن،يپس از ا

  .است كار رفته بهگوناگون 

نيز بـرای شـيعيان امـامى اسـتفاده  اصطالح رافضه 7حضور ائمه گفتنى است در دوران

 سـعد لفـان ماننـد ابـنؤبسـياری از م. داشته استنيز فراوانى بيشتری  ظاهر كه به شده است مى

، )279و 277 - 276 :تـا  جاحظ، بـى( )255 م( جاحظ ،)483: 1361بغدادی، (، )245 م( حبيب ، ابن)230م(

از ايـن اصـطالح در توصـيف شـيعيان امـامى اسـتفاده  )512: 7 تـا، ج  طبـری، بـى( )310 م( طبری

برقى سه روايت از . از واژۀ رافضه استفاده شده است 7حتى در متون روايات ائمه .اند كرده

: 1 ، ج1377برقـى، (در آن استفاده شده است  »رافضه«كه از واژۀ است نقل كرده  7امام صادق

 .شده است فراوانى استفاده مى به 7كه اين اصطالح در زمان ائمهدهد  مىاين امر نشان  .)157

  یگذار وجه نام

نـان يا ، اماشناسان و متكلمان است شر مورد توجه فرقهيها و مذاهب ب فرقه یگذار جه نامو



ان، يعيان شـ

را  ،ر دارنـد

 ىعيشـۀ فرقـ

 ىمامـت علـ

14 :17(. 

ـه را بـازگو 

نى معتقدنـد 

38(. 

مامـت پـس 

ه نص ظاهر 

 1 :162(.  

بـه  كـهدند 

انتظـار امـام 

 ىمعرفـ ىـان

امامت  زيرا 

اثيـر،  ابن( ـتند

گفتـه  ىسـان

 دهنـد ىار م

ايـ، از مئل االمامـة

بـاور آنهـا ىو تـوال

-73(.  

ن فيا يۀ وجه تسم

ئـل بـه نـص در ام

400اشعری، ( »طالب

گـذاری اماميـ  نـام

ب امام در هر زمـان

8: 1414مفيد، (دانند  ى

در ام 7ىحق عل 

ته است كه قائل به

 تا، ج  بى  شهرستانى،( 

ده شـديـنام ى امـام

داننـد و در ا ىب م

ه را كسـايــم، امام

  .)498: 1414مان، 

 ،ه خوانده شدندي

الزمـان هسـ   آخـر

ه بـه كسيـكـه امام

قـرا 3ان فاطمـه

مسـائ ىمعتزلـ سنده
امامـان و ۀ سلسـل

-71: 1386، اكبر ناشى(

درباره االسالمیین

را قائـيـه شـدند، ز

طياب ى بنعل  امامة ى

دليـل ل المقـاالت

زيرا به وجوب ،دند

كمال را واجب مى

 داند كه بر ىم ىن

  .)207: تا  هانى، بى

دانست ىه را كساني

 هستند 6امبريپ

ه از آن رو يـ امام

جود امـام را واجـب

 207(. 

مـن در قـرن ششـ

سليم احمد بن( دانند ى

يست كه آنها امام

تظر ظهور امام در 

ه معتقـد اسـت كيـ

مـت را در فرزنـد

نويسن. اند  پرداخته

بـه كهرا  ىكسان ى

( كرده است ىعرف

مقاالت ادر ) 324
دهيـه ناميـنـان امام

ىلقولهم بالنص عل 

اوائلشيخ مفيد در 
اماميه ناميده شدان 

 جلى، عصمت و ك

ه را كسانيامام) 43

ابى نعيم اصفه( دارند 

يامام ملل والنحـل 

پس از پ 7طالب

د است كـه فرقـه

آنها وج . معتقدند

: 1 تا، ج  بى سمعانى،( 

ميان يديـامام ز) 5

ىح نميه نص صح

، معتقد اىد سمعان

دهند و منتظ ىرار م

يه امامير وجه تسم

نـد و اماما مت قائل

هيامام يۀ وجه تسم

ىعني ،دان به نسق

مع] هيامام[ مت اما

4 م( یحسن اشعر

نيشـده اسـت كـه ا

  :هستند 7ب

» ةياالمام« دعوني 

شيعى، ش عالمانان 

آنابه نظر وی،  .ت

هر امام وجود نص 

30م( ىم اصفهانيع

 تأكيد 6ل خدا

در )548م( ىستان

طيبا ى بندرباره عل 

معتقد) 562م ( ىان

و اوالد او  7ىل

 برند ىمان به سر م

66م( مانيسل بن د

كه امامت را جز به

همانند) 630م( ري

رو اوالد او ق 7ى

1 :84-85(. 

در) 808م ( خلدون

كه به نص در امام

.)197: 1 ، ج1408ن، 

  

  

 

كمتر به 

معتقدتنها 

اصحاب 

ابوالح

ش ىمدع

طالبياب بن

هم «

از ميا

كرده است

و برای ه

ابو نع

از رسول

شهرس

 ىنييو تع

سمعا

امامت عل

آخر الزم

احمد

ك كند مى

ياث ابن

ىدر عل را

1 ج  ،1410

خ ابن

شود ك ىم

خلدون ابن(
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را معتقدنـد يـز ،شـوند ىده ميـه ناميد آنها اماميگو ىم يكى از محققان معاصر ابوزهره

د يـكه ز گونه آن ؛ يعنىگردد ىمشخص م 6رسول خدا یاز سو طور خاص بهكه امام 

 .)45-44: تا  ابوزهره، بى( شوند ىمعتقد بود با وصف شناخته نم ىعل بن

از  ىكـه در مقـاطع »هيـقطع«و  »رافضه«شدِن  مصطلح يىپژوهشگران درخصوص چرا

 هـای گزارش. انـد شـتر اظهـارنظر كردهيشده، ب مى اطالق هااز آن ىا بخشيه يخ به اماميتار

د آنهـا يـگو ىم یاشعر. ان وجود دارديعياز ش ىبخششدن  خوانده ىدرباره رافض یمتعدد

 ىبرخ .)16: 1400اشعری، ( چون امامت ابوبكر و عمر را ترك كردند ،خوانده شدند ىرافض

عبـداّهللاٰ  بـن ت محمـديبـه امامـت و مهـدو 7د پس از امام بـاقريسع رة بنياند كه مغ گفته

ره آنهـا را يـمغ و نكردنـد ىاو را همراهـ 7محمـد ان جعفـر بـنيعيشـ .معتقد شـد ىحسن

را در  ىعلـ د بـنيـانـد چـون ز گفته ىبرخـ .)77 :تـا  رازی، بـى -77: تـا  ، بىهمو( خواند »رافضه«

د در يــدگاه زيــرا ديــز اســت،خوانــده  »رافضــه«آنهــا را  زيــد ،نكردنــد ىامش همراهــيــق

 بـارهه دريـقطع ۀواژالبتـه . )78: تـا  رازی، بى ؛63: تا  نوبختى، بى( خصوص امامت را قبول نداشتند

 ىدا كردند و امامت عليپ) نيقي( قطع 7كاظم ىمصطلح شد كه به رحلت موس ىانيعيش

نها آمدنـد بـه ياز ا پسكه  ىتمام كسان .)73: 1386اكبر،  ناشى( رفتنديرا پذ 7الرضا ىموس بن

نـد و ا ه معروفيـهمه بـه قطع ىول ،شدند ىمختلف های با آنكه شاخه. ه معروف شدنديقطع

 .)18-17: 1400اشعری،  ؛69: همان( ندارند یگرينام مشهور د

  شناسى مصداق

ان يبه ب .است سىشنا گردد، مصداق ىم ىبررس شناسى كه در مفهوم ىمهم های از موضوع

ن واژه يـا ىك دال، منـوط بـه شـناخت مصـداقي عنوان بهه يگر، شناخت اصطالح اماميد

ان يعيبـر شـ یبت صغرياز دوران غ پسه يگرچه اصطالح امام. ك مدلول استي عنوان به

ه يـخ اماميتـار ین دوران كه بـرايش از ايپ ۀن امر درباريا، انطباق داشته است یعشر اثنى

بـا  ويژه  بـهن واژه، يـا شناسـى  ن اساس، مصداقيبر ا .كند مىدارد، صدق ن ىت فراوانياهم

 یريگ و شـكل شناسـى بـه مفهوم ىانيشناسان و متكلمان،كمـك شـا فرقه آرایمراجعه به 

 . ن اصطالح خواهد كرديا يىگفتمان معنا



خته ضوع پردا

» حاب امامت

خيـر بعـد از 

و امـام  7ن

ان يـنان تا پا

ق به وجـود 

 )هيـس الزك

او  .)71: 1386

اورده يـن مار

 را صـطالح

 ىسم« :)71: 

ا يه يالح امام

  . ست

شـت امـام، 

 ايجـاد د آن

 را تـا زمـان 

ة، يموسـائ  ه،

بـردن از  نـام

 هيـو قطع )72

ه نـام يـامام ۀ

فرزنـدش را 

 انرويپبرای 

. گفتـه اسـت

معتزلى به اين موض

اصح«به گفتۀ وی  

نباته و عبد خ صبغ بن

  .)43- 42: 1386كبر، 

از امـام حسـن س

آن .بودند 7سجاد

انشقاق  گروه آنان

نفس( ىعبداّهللاٰ حسن

6اكبـر،  ناشـى( رفتنـد

شـم ه بهيـجزو امام 

ن ايـر است كـه ا

:همان( استت داده 

قدمت اصطال ی و

اس ىكيه يامضه و ام

ره پـس از درگذ

امـديكـه پ شـد مى

اصـحاب امامـت 

هيه، سـمطيـ، خطاب

پـس از ن الشـیعة  ق

2: همـان( قرامطـه ،)

ۀاز فرقـ] عسـكری

ف 7ىعلـ بـن سـن

باصطالح رافضه  

نگ یزيآنها چدن 

 .)80-79 :ن

م  كه از منظر يك

. گرداند باز مى 7

اص  حارث اعور، .د

ناشى اك(كردند  ی مى

، پـسخوانـد مـىز يـ

با امامت امام س قد

ايشان درپس از  ى

ع محمد بن تيهدو

ريرا پذ 7محمـد

 ،اند ت داشتهيفعال 

رباو  دينب ح رافضه

روان امامتيبه پ ى

از نظر  احتمال بهن 

مصداق رافض ىول

امامـت همـوا ۀـئل

ممواجه  یمام بعد

ا مسـائل االمامـة ه

ه،يـه، فطحيناووسـ

73(.  

فـرق، در ىعيس شـ
)67: همـان( هيليسماع

الع[ 7ىعلـ سن بن

ند كه پس از حس

كاربرد از  ىوبخت

شد ه خواندهيز امام

همان( خوانده است

از متكلمانى است  

7ه دوران امام على

دارند  امامان اعتقاد

ن ديدگاه طرفداری

يـن »اهل نسـق«ا را 

امام، معتق بودن ىم

، ولى همراه بودند

امت و مهره به امي

م مامـت جعفـر بـن

 ىن مقطع زماني ا

اصطالح باره درو 

ىعل د بنيا زيره يمغ

نيبنابرا .)203: همـان

و ،فضه بوده است

ت مسـيـاهم ليـدل

گاه ايت جاين تثب

نويسنده. وده است

ه، نايـجعفر ه، يـريغ

3: همان( انسته است

شناس فرقه) 310تا 

اس ،)23: تا  وبختى، بى

 بعد از وفات حس

ا ىه كسانيكه امام 

نو. دانند ىم )111: ن

از ، ولى)63: همان( ه

ه خيرا قطع 7رضا

 مسائل االمامةنده 

 وجود اماميان را به

هستند كه به سلسلۀ 

از اين 7مام على

آنها یكه و گروه

بر فاطم تأكيدبا  7

با هم  7مام باقر

يمغ یبه رهبر ىسان

گـران، اميدند و د

ه را كه در يساني ك

رسد كه ا ى نظر م

م 7ن امام صادق

ه( »االمامة رافضة  

ش از راي امامت پ

ن دوران، به دي از ا

بحرا ىه با نوعيمام

بو ىمختلف امام 

مغ ۀفرقكتابش، ده 

ة داية و شكاكياقف

 300م حدود( ىخت

نو( هيسانيچون ك ى

كتاب پايان، در )7

است ح داده يوض

همان( و قائم )108: ن

سخن گفته 7دق

الن به امامت امام ر

  

  

 

نويسن

او . است

كسانى ه

شهادت ا

ن گيا

7نيحس

امامت، ا

كس .آمد

معتقد شد

ه و يديز

به . است

در دوران

 اصحاب

اصحاب 

پس 

اما ۀجامع

یها فرقه

نوشتن ك

ة، ويقطع

نوبخت

يىها فرقه

79: همـان(

برده و تو

همان( امام

امام صاد

قائال یو
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 المقــاالت، در ىعصــر نــوبخت و هــم ىعيشــناس شــ ديگــر فرقــه )301م( ىقمــ یاشــعر
، پـس از رحلـت حسـن نگاشـته ىختنـوب الشـیعة  فـرقاق يرا به سبك و سـ كه آنوالفـرق 

كه  یا او از پانزده فرقه ۀگفت به. ان آورده استيه سخن به مياز امام] یالعسكر[ 7ىعل بن

ى علـ بـن ه بـود كـه بـه امامـت فرزنـد حسـنيـامام ۀهم فرقـ ىكي ،ل شدياز آن تشك پس

ه، در يـامامد ياو در بخش عقا .)102: تا  اشعری قمى، بى(بودند قائل  7الرضا ىعل بن محمد بن

 پـسه، يـاز منظر امام یو ۀبه گفت .ارائه كرده است یشتريحات بي، توضىسه با نوبختيمقا

ن بـه اجمـاع يهمچنـ .)103: همـان( رسـد ىگاه امامت به برادر نم چيه 8نيو حس از حسن

ن كتـاب كـه در يـا .)106: همـان( تواند امام شود ىا فرزنِد فرزند نميه، عمو، پسر عمو يامام

ظهـور و  ىچگـونگ بت امـام ويغ يىچرا مانند ىنوشته شده به مباحث یبت صغريدروان غ

از  ىقمـ یاشـعر .)106 تـا 103: همـان( ز پرداختـه اسـتيـن ىزمـان ۀن دوريان در ايعيش ۀفيوظ

و اصـطالح كنـد  مىهـم گـزارش  7اصطالح رافضه و كاربرد آن در زمان امام صـادق

   .)89: همان( برد مى كار بهشدند  7رضا كه معتقد به امامت امام ىه را به كسانيقطع

ش ينام برده و پ یبت صغريه در دوران غيكه از امام ىقم یو اشعر ىبر خالف نوبخت

عصـران  از هـم )324 م( یالحسن اشـعر ىاب .اند ن نام نخواندهيرا به ا یا فرقه ،ن دورهياز ا

 .آورده اسـت شـمار بهقـه ن فريه را نام چندي، اصطالح اماماالسالمیین  مقاالتدر  دو، نيا

ان را همان اصحاب امامـت يو رافض )17-16: 1400اشـعری، ( ه را همان رافضه دانستهيامام یو

ه محـض، يسانيك یها ه، فرقهيقطع( فرقه وچهار بيست هيامام یو برا )31: همان(قلمداد كرده 

  ه،يـة، فطحيطية، سمية، قرامطه، مباركيه، ناووسينيحس ،، رزامية، حربيه، بيانية، مغيريةهيكرب

   .)17: همان( ه استشمرد بر.) ..ه ويموسائ  ة، ممطورة،يزرار

ان را همـان يعشـر ىعشريه نام برده و اثنـ ىه اثنياز فرقه امام همچنين ابوالحسن اشعری

امـام بـا ذكـر نـام  نـام بـرده و ىه را بـا اسـاميـگانه قطع كرده، امامان دوازده ىه معرفيقطع

عه يه را جمهـور شـيـقطع یاشـعر ، در نهايـت،)18-17: همان( ئب منتظرعنوان غا بادوازدهم 

ه كـه يـقطع ىولـ ،انـد ىكي ىه از نظر مصـداقيرافضه و امام یاز نظر و .)همان( ه استدانست

عه را يدر مجموع ش یاشعر. روند ىم شمار بهاز آن  ىبخش ،هستند یعشر ىه اثنيهمان امام

 .)همان( استبندی كرده  دستهة يديان، رافضه و زيبزرگ غال ۀبه سه دست



المقــاالت ن 
 ـ خن گفتـه

پراكنـده  ور

 یه را دارايـ

 خـورد ى نم

 ۀبـه گفتـ. د

چنـين هم .)1

 یود محتـوا

 هيعشـر ىثنـ

ن يـا .)198: تا

ترس بـوده، 

ان در عـدد 

م يكتـاب سـل

: لـب فرمـود

ت امامـان بـر 

شان كـه در 

 ىعلــ ســن بن

 ىعلــ ن بنيـ

اعتمـاد  یود

موجود از ب 

ود در ادامـه 

 احتمال بـهه 

 اشتباه ثبـت 

عنــوان بــاكتــاب او 

سـخ ىعيش های هرق

طـو بـهاش  ىخيـار

يـامام الـذهب  روج

بـه چشـم  ت غـال

ت هسـتنديـر اكثر

112: 4 ، جهمـان( ند

و در گـزارش خـو

اثه از يـت كـه قطع

ت  مسعودی، بى( دارند

س در دسـتيقـ  بـن

ت و انحصـار امامـا

كتاز  یت مسـعود

طال ىاب بن ى بـه علـ

ده تن از فرزنـدانت

اورده است و امامشي

حس محمــد بن ،ــند

حســ بن ىعلــ د بن

گر بـه نقـل مسـعو

در كتاب يادشدهت 

خـو یكـه مسـعود

است كـه یا نهيقر 

به  اهرظ وده كه به

كت هرچنــدت كــه 

ل از فريتفص ش به

در آثـار تـ ، امـا)2

مـردر . ـرده اسـت
ه و يسانيه، كيديز

ه ديـ، قطعىامـام 

م شديت فرقه تقس

و گفتـهسـخن  ی

است آورده و گفته

اعتماد د ىهاللس 

م ين زمـان از سـل

ه درج بـوده اسـت

تيـروا. گـردد ىنم

امبر يـ كرده كـه پ

تو و دوازد: » الحق

ين ىس كسيق م بن

كشــ ىتظــار او را م

محمــد جعفــر بن ن

199(. 

 مشكل است و اگ

تيروا ىلو، ديرس

نكيبا توجه به ا  اما

 ، همين امر است

بو» الحق  دك ائمة

اســت ىشناســان رقــه

خود ۀر آن به گفت

208: 3 ، ج1409 ودی،

اظهار نظـر كـ ىع

ان آنها زيكه در م 

یها ان فرقهيدر م 

ستيازدهم، به بيم 

یعشر ىاثن يۀز قطع

را آامامان  شماره 

سيق م بنيت سليروا

كـه در آن ىر كتاب

گانـه دوازده مامـان

بـاز ن یبت صغريغ

تيم روايش از سل

ر من ولدك أئمة 

مين خبر را بجز سلي

ن كتــاب انتيــدن اـ

بن ىموســ بن ىعلــ

9-198: همان(است  

دچار  یظر محتو

زده خواهد ريد س

، اضر وجود ندارد

فر با نام بر شمرده

عشر من ولد یحد

از فر )346( یعود

كه در ـ الدیانات  

مسعو( ستيوجود ن

عيش یها فرقه ىرخ

است   فرقه دانسته

 ینظر و به .)2-209

ماماز ا پسه يقطع ی

ا واالشـراف  لتنبیه

س دربارهيق بن ميل

 شمار امامان بر ر

آن است كه در ر

دربـاره شـمار اما ى

ه پس از دوران غ

 :گونه است ني

اشيع ىاب ابان بن

عشر اثنىأنت و«

يو اهستند  حق

شــ وقــت نوشته

ع محمــد بن بن

7طالب ىاب بن

ت از نظيروااين چه 

به عدد 7ائمه مار

س در حال حاضيق

نف 12ائمه را  شمار

انت و اح« ه شكل

  

  

 

مســع

اصول فی
اكنون مو

درباره بر

وسه  ىس

208: همان(

یمسعود

ادر  وی
كتاب سل

نييدر تع

بيانگرامر 

ىگزارش

دوازده به

ا سيق بن

گرچ

شمشود، 

ق بن ميسل

شت يروا

به تيروا
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 .كرد ىن تناقض اشاره ميخود به ا یمسعود ،ن صورتير ايدر غ. شده است

 تكيسـانية و غـال  را در كنار زيديـه،  اماميه الفرق  الفرق بیندر ) 429(بغدادی همچنين 

اسـالمى  های همجموعۀ رافضه دانسته، از ميان رافضيان، فرقۀ زيديه و اماميه را جـزو فرقـ زير 

كـه  اسـت وی اماميه را به پـانزده فرقـه تقسـيم كـرده .)29: 1429بغدادی، (ر آورده است شما به

قطعيـه و اثنـى  او از ميـان اماميـه، .)31: همـان(انـد  عشـريه از آن جمله قطعيـه و اثنى  اسماعيليه،

 7جعفـر به نظر وی قطعيه كه درگذشـت موسـى بن. كند ای واحد تلقى مى عشريه را فرقه

 ،شـود عشريه هم گفتـه مى را پذيرفتند، اثنى 7امام رضا د و امامت فرزندشقطع پيدا كردن

  .)71: همان( دانند را امام خود مى 7ابيطالب را امام دوازدهم از فرزندان على بنزي

 ۀهنگـام بحـث از مسـئل بـه الفصل فی الملل واالهـواء والنحـلدر ) 456 م(حزم  ابننيز 

 ۀگفت به. دهد ىه به دست ميق اماميخصوص مصاد را در ىاطالعات ،ىاز منظر كالم امامت

 ىگروهـ: نـدا اسـت، دو گروه7ىدر فرزنـدان علـ تنهـاند امامـت ا كه قائل ى، كسانیو

و نـص وجـود داشـت  7ىدربـاره خالفـت علـ 6رسول خـدا یند كه از سويگو ىم

نهـا مسـلمانان يا .كننـد 6امبريـصحابه اتفاق كردند كه به او ظلم كنند و كتمان نـص پ

وجـود  7ىعلـ امامـت بـر 6امبرياز پ ىگر معتقدند كه نصيد ىگروه ؛هستند ىضراف

آنهـا  ؛بـر خالفـت اسـت ترين شايسـته 6از رسول خـدا پسافضل مردم  ، ولىنداشت

 .)10: 3 ج  ،1420حزم،  ابن( ه هستنديديز

و سـپس  7ىموسـ ى بنو فرزندش عل 7جعفر بن ىروان موسياو جمهور رافضه را پ

فرزنـد در پـى او و  7ىعلـ و حسـن بـن 7محمـد بن ىس از او علو پ 7ىعل بن محمد

دآمدن يبا وجود پد ىعل پس از درگذشت حسن بن یو ۀگفت به .داند مى 7ىعل حسن بن

 یو بـودن ىو مخف 7ىعلـ به امامت فرزنـد حسـن بـن ها ىجمهور رافض ،اريبس یها فرقه

از  یرا جـزو كرده، آن ىمعرف) هيقطع(ه يعيقط ن فرقه رايحزم ا ابن .)12: همان( يافتنداعتقاد 

ه را شـكل يـگـر اماميد یها فرقـه ىه، در كنـار برخـيـقطع یاز نظـر و. است دانستهه يامام

ــرا. )114: همــان( دهنــد ىم ى موســ بودن یو مهــد بودن ممطــوره را كــه بــه زنــده ،مثــال یب

  .)112: همان( است دهشمر ربه يز جزو امامياعتقاد دارند ن 7جعفر بن

، )22-21: همـان(ن فرقـه اسـت يچنـد یه كـه خـود دارايـحـزم، امام ابن یبنـد ميدر تقس

ر يـه را در كنـار قرامطـه و غـالت زيـاو امام .)111: همان( رديگ ىرافضه قرار م ۀرمجموعيز



امـا  ،دانسـته

اسـت  ىسـان

ه خـارج يـم

ان و يـه، غال

ه، يـافطح  ه،ي

 ىشهرسـتان 

ل و ي اسـماع

از  ى گروهـ

ه يـج از امام

ان يعيــزو شــ

ه بـه امامـت 

 یها ـه فرقـه

م كـرده يسـ

ه و يـديز ن، 

دگاه يت با د

ـاب امـام را 

ه يلياسـماع ى

ه را يليسـماع

ك يـ ی بـرا

پـس از  ىلـ

ه را مسـلمان ديـمام

حزم از معدود كس

اما ۀريـاز دا، ـرده

هيـه، اماميديه، زيان

هيه، ناووسـيـواقف ۀ

 .)167 - 162: همـان( 

را كـه بـه امامـت ا

ه آورده و يـر امام

خـارج ،ـاور دارنـد

ه را جــيليو اســماع

شـود كـه ىطالق م

ه را بـيـامام ششـم،

ة تقسيـمطـوره، قطع

انيـبزرگ غال ۀست

امامت بارهعيليه در

انتصـ هـر دو هيليع

ىجـيا ىول ،)579: 

ز اسيـن ح المواقـف

 و رافضه دو اسم 

ول ،ندا هم مشترك

ن تفـاوت كـه امـ

ح ابن.  ساخته است

ر كـيـان تعبيـ باطن

سايك ۀدست  را پنج

يـۀه، جعفريباقر ۀرق

 م كـرده اسـتيسـ

ر ىگروهـ :سـت

در شـمار معتقدنـد

ل بـياسماع بن حمد

و 7جعفــر ى بــنــ

اط ىه به كسانيمام

 .)207: 1 تا، ج   بى

مـن در قـرن شين 

، مم)ةيـة و خطابـ

ان را به سه ديعيش

رچه ديدگاه اسماع

ه و اسماعيامام زيرا

همان(  حفظ گردد

شرحدر  ىجرجان .
.)345: 8 ، ج1907، 

ه يكه امام آيد مى

ه تا شش امام با هي

يـبا ا. )59: همان( ت

خارج  ىه مسلمان

گر از آنها بـه يد ى

 .)369 و1

عه ي، شملل و نحل

ه را به فريو امام )1

ه تقسـيعشـر ىو اثن

م كـرده ايوه تقسـ

م یت و بـه رجعـ

امامت در نسل مح

1(. 

ىروان موســيــچــه پ

ام ی در روزگار و

سمعانى، ( قاد دارند

انيديـامـام ز) 566

يـمبارك( هيلياسماع

499-500(. 

ش المواقفدر ) 75

ۀ ايجى گرديبه عق

، ز)574: 3 ، ج1417 

عت يله شرين وس

.)690 - 680: همان(ت 

جرجانى( داده است

برم) 808 م( خلدون

يماما ؛)28-29-30: 4 

 رافضه دانسته است

رهيغالت را از دا و

يىطه را كه در جا

147: 1 ج  ،همان( ست

مدر ) 548( ىستان
147: همان(دانسته ه 

واقفه و يۀلي اسماع

دو گرورا نيز به ه 

ند و ا  محمد قائل

ان را كه به ادامه ا

168-167: همان( ست

گرچ )562 م( ىعان

معتقد است  ىول 

اعتق) عج(الحسن ن

6م( مانيسـل بـن د

ة، ايه، شمطي فطح

9: تا  سليمان، بى حمد بن

56م( ىجيادالدين 

ب. م كرده استيس

ايجى،( طابقت دارد

نيدانند تا بد ىم ىه

است دانستهان يغال

ه قرار نديامام ۀموع

خ ابن ۀگفت یحتوا

 ، ج1408خلدون،  ابن

  

  

 

مجموعه

قرامطه و

كه قرامط

ساخته اس

شهرس

هيلياسماع

ه،يطيشم

هيلياسماع

فرزندش

ايلياسماع

دانسته اس

ســمع

 ،داند ىم

بن محمد

احمد

ه،يناووس

احم( است

عضد

ه تقسيامام

ه مطيامام

ىاله یامر

را جزو غ

ر مجميز

از مح

(اند  فرقه
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ه بـه يـ، امـروزه نـام امامیان ويـبـه ب. م شـدنديه تقسـيعشر اثنىه و يلياسماع ۀآن به دو فرق

 .)37: همان( ته استافيه اختصاص يعشر اثنى

زيديه، فرقۀ اماميـه را متشـكل از بيسـت فرقـه  اماماناز ) 840 م( امام احمد المرتضى

بـه آنهـا رافضـه هـم گفتـه  .شود كه به گفتۀ وی به همه آنها اماميه اطالق مى است دانسته

زمـانى اسـت كـه در  عشری به جای اماميـه شود، اما از نظر وی، كاربرد اصطالح اثنى مى

در غيـر ايـن . باشـيم های مختلـف امـامى و تمايزشـان از همـديگر م بازگوكردن فرقهمقا

، 7منظور از اصطالح اماميه همان اثنى عشريان هستند، زيرا به امامت امام على ،صورت

در  .)8: 1 ج  تـا، ىالمرتضى، بـ(اعتقاد دارند  شنه تن از فرزندان و7امام حسين ،7امام حسن

ای وجـود  مگـر اينكـه قرينـه ،عشريه اسـت رد اماميه برای اثنىكالم احمد المرتضى كارب

عشـريه  ىاماميـۀ اثنـ ،كه در ايـن صـورت ،داشته باشد كه اماميه به معنای عام منظور باشد

 .)371: 4 ج  ،همان( استفاده شده است

 یبـرا ىفراوانـ ، بـهیبت صـغريپس از دوران غ  ىامام عالمانه در كالم ياصطالح امام
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