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  »شیعه«بازشناسی تاریخی مفاهیم 
  

    montazeri@qabas.netاستادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی/  حامد منتظري مقدم
 30/4/1393 ـ پذیرش: 26/12/1392 دریافت:

  دهيچک
کاربردهاي متعدد لغوي  ،در بستر تاریخ اسالم است، بیتشده براي پیروان مکتب اهل، که نامی شناخته»شیعه«واژة 
. در این نوشتار، بر اساس روش تاریخی، کاربردهاي شیعه توصیف و ه است، و سپس به یک اصطالح تبدیل شدهداشت

بر احادیث نبوي و  ، مبتنی»علیشیعۀ «هاي این نوشتار، ترکیب شود. بر پایۀ یافتهو مفاهیم آن بازشناسی می تحلیل،
ــتعمالش فزونی (غلبه) یافتهبود بیتمورد تأیید و تقدیس اهل ــاف، اس ــه با دیگر کاربردهاي مض ، ه، و چون در مقایس

. این اصطالح افزون بر مفهوم خاص اعتقادي، ه استدیل شدشیعه) آن متبادر و به یک اصطالح براي آن تب» (الشیعۀ«
شت ،در برخی مقاطع تاریخی شت زمان، به مفهوم اعتقادي  ه،مفهوم عام دا ستاما با گذ شته ا ، . در این مفهوممختص گ

 پس از پایۀ اعتقاد به امامت منصوص آنان شان بررا، که پیروياو و فرزندان  علیامام تمامی پیروان  »شیعه«اصطالح 
ند، اهبود بیتبراي کسانی که صرفاً دوستدار اهل »مُتَشَیّع«عنوان  ،ي دیگر. از سوه استداد، پوشش میهبود پیامبر

  .ه استکاربرد یافت

  .هاي شیعهپیدایش تشیع، فرقه شیعه، مفاهیم شیعه، عثمانیه، مذهب تشیع، ها:واژهدکلی
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۹۶     ،۱۳۹۳ار و تابستان اول، به شمارهيازدهم،  سال  

  مقدمه
شیعه ( شیعۀواژة  شناخته عنوانهب)، از دیرباز ال صیل و  کاربرد  بیتشده براي پیروان مکتب اهلنامی ا

که در منابع کهن و نیز در پژوهشـگران بوده اسـت؛ چنان تحقیقیافته و در همین حال، موضـوعی براي 
 ،ر ایرانتاریخ تشیع ددر کتاب  جملهازباره، ، و دراینشده به شناخت مفاهیم شیعه اهتمام ،تحقیقات اخیر

سول جعفریان تألیف شیع و پیدایش فرقه، و کتاب ر ستگاه ت صر امامانخا شیعی در ع علی ف تألی ،هاي 
  هایی شده است.بررسی )1382 (منتظري مقدم،از نگارنده  ،»تشیعشناسی شیعه و واژه«، و مقالۀ آقانوري

سالم، کاربردهاي متعدد و رویاروي ستر تاریخ ا ست؛ این واژه در ب شته ا و  »علی شیعۀ«مانند  دا
ــیعۀ« ــو، و از یک »محمدآل ش ــیعۀ عثمان«س ــیعۀ معاویه«، »ش ــیعۀ آل«، »ش ــفیانبیا ش ــیعۀ «و » س ش

که شــناخت دقیق چنین مواردي نیازمند بازشــناســی تاریخی مفاهیم شــیعه  ،از دیگر ســوي »عباسالبنی
نقد و  شـین و با هدفهاي تحقیقات پیاسـت. بر این اسـاس، در این نوشـتار، که با پرهیز از تکرار یافته

از نظر لغوي و اصطالحی و در کاربردهاي  »شیعه«اصلی این است: واژة  ۀتکمیل آنها تدوین شده، مسئل
  گوناگون تاریخی، چه مفاهیمی داشته است؟

سخ شتار، در پا سش گویی به در این نو شده، کاربردهاي واژة پر سئله یاد ستر ت »شیعه«م اریخ در ب
شده براي آن، نقد خواهد شد. بازشناسی و تعاریف ارائه» ــــ تاریخیمفهومی«اسالم، توصیف، و تحلیل 

شتار »شیعه«مفاهیم  ست: شامل این بخش ،در این نو ضاف«، »مفاهیم لغوي«ها  کاربرد«، »کاربردهاي م
صطالحمفرد؛ به صطالحیِ«و » مثابۀ یک ا صتی » مفاهیم ا ست در تداوم این پژوهش در فر شیعه. امید ا

  هاي شیعه نیز بازشناسی شود.هدیگر، گون

  »شيعه«مفاهيم لغوي 
اي عربی، و اسمی است که به یک شکل بر مذکر و مؤنث، و مفرد و تثنیه و جمع واژه ،در اصل »شیعه«

یَع و اَشــیاع نیز اســتعمال می گرچهشــود؛ ااطالق می ِ ور، منظشــود (ابنبر پایۀ مراتب گوناگون جمع، شــ
صد کنند همچنین  .)258، ص7، جق1416 گویند که جمع آن در می »شیعی«اگر بخواهند تنها مفرد را ق

  .)1532، ص2، ج1380؛ مصاحب، 258، ص7، جق1416منظور، است (ابن »شیعیان«فارسی 
داراي دو گونه کاربرد اســت: مضــاف و مفرد. در کاربرد  ،از نظر لغوي »شــیعه«در زبان عربی، واژة 

آن فرد است؛ اما » پیروان«و » یاران«معناي شود و بهص اضافه میبه اسم فردي خا »شیعه«مضاف، واژة 
 »شیعۀال«شدن به نام کسی، به شکل  همراه با الف و الم (ال) و بدون اضافه »شیعه«در کاربرد مفرد، واژة 



   ۹۷ »شيعه«بازشناسي تاريخي مفاهيم 

 

، ب -ق1414اي است که بر سر امري گرد هم آیند (مفید، و دسته» گروه« معنايبهشود که استعمال می
  .)258، ص7، جق1416منظور، ابن؛ 35ص

سه بار به شکل مضاف 69 :چهار بار، یک بار به شکل مفرد، (مریم »شیعه« ةدر قرآن کریم، واژ ) و 
یَع«واژه  جا) به کار رفته است. همچنین در قرآن، در پنج 83 :صافات ؛15 :(قصص (جمع) استعمال » شِ

  .)32 :؛ روم4 :، قصص159و 65 :؛ انعام10 :شده است (حجر
شیعه، مهم ضاف و مفرد  ضاف وترین نمونهدر ادامه بر پایۀ تفکیک میان کاربرد م  ها از کاربردهاي م

  سپس کاربرد مفرد آن بازشناسی و تحلیل خواهد شد.

  »شيعه«کاربردهاي مضاف 
  هاي ديگرو برخي نمونه »علي شیعۀ«الف. 

شکل مضاف به نام یک شخص است. در  اي از کاربرد لغوي شیعه به، خود نمونه»شیعۀ علی«ترکیب 
، در هایی جز علیهمراه با نام »شـــیعه«واژة  - که پس از این خواهد آمدچنان – همین نوع کاربرد
ــیعۀ عثمان«مواردي همچون  ــیعۀ معاویه«، »ش ــیعۀ ابی«، »ش ــت. این  »بکرش و مانند اینها به کار رفته اس

ر و یا نوشتاري کهن بوده و گاهی نیز از تعبیر گزارشگر کاربردها گاهی در دوران صدر اسالم و در گفتا
  اي متأخر برگرفته شده است.و یا نگارنده

ــیعۀ علی«در این میان، ترکیب  ــیل، بی»ش و برگرفته از احادیث  نمونهترین ترین و کهنتردید اص
ست. در ست که این نبوي ا شایان توجه ا ضی نعمانباره،  ن احادیث؛ مانند ق) با یادکرد از ای363(م  قا

 »شیعۀ علی«فقط  که پیامبر اکرمن رستگارانند)، تأکید کرده هما(پیروان علی  »شیعۀ علی هُم الفائِزون«
ی قاضدربارة یاران هیچ صحابی دیگري به کار نرفته است ( »شیعه«واژة  فرموده و از زبان رسول خدا

بیان نبوي، خود خاســتگاه اســتواري براي ه کتوان گفت بر این اســاس، می .)469ص، 3جتا، بی ،نعمان
  .ه استکننده داشت، و در تبدیل شیعه به یک اصطالح، نقشی تعیینهبود شیعۀ علیکاربرد 

و  علی شیعۀ، از ، همسر پیامبرسلمهامّدر اشاره به برخی شواهد این امر، باید دانست که چون نزد 
گویید که آنان در ســـراي آخرت علی چه می ۀشـــیعدربارة «ســـخن به میان آمد، گفت:  شـــیعۀ عثمان

ستگارانند برگرفته از حدیث نبويِ  سلمهامّسخن  ،به احتمال زیاد .)405ص ،2ج ،ق1417 (بالذري،» ر
ــیعته« ــدوق» (هم الفائزون هذا و ش ــیوطی) بود. 12ص، ب -تا، بیص ــنّی از  ،س عبداهللا  جابربنعالم س

صاري ست:  ان شدنزد پیامبر بو«نقل کرده ا سی که جانم پیامبر .دیم که علی وارد  سوگند به ک به  فرمود: 

۹۸     ،۱۳۹۳ار و تابستان اول، به شمارهيازدهم،  سال  

افزون بر این، وي در تعیین مصداق آیۀ  .»این شخص و شیعۀ او در روز قیامت رستگارند ،دست اوست
الِحاتِ أُولئِکَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّۀ« َّ ص ست که با ن7 :(بینه» إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا ال  زول آن، پیامبر) آورده ا

نزول آیۀ یادشده  حسکانیهمچنین  .)379ص ،6جتا، (سیوطی، بی...»  أنت وشیعتک«فرمود:  به علی
سول اکرم سکانی،  ، دربارة علیرا با هفده طریق از ر ست (ح سته ا شیعۀ وي دان ، 2، جق1411و 

  ).371، ص42ق، ج1417؛ ابن عساکر، 346، ص1380مردویه، ؛ ابن473ـ459ص
ست که این» عثمانیه«پایه با واژة ، که مفهوم آن هم»شیعۀ عثمان«رة ترکیب دربا ست، باید دان  بوده ا

، 4ج، 1367 ،کلینی( جمله در روایتی از امام باقرترکیب در دوران صــدر اســالم به شــکل گفتاري، از
شتاري، از518ص سی (ثقفی کوفی، جمله در برخی از نامه) و نو سیا ؛ 594و 390ص ،2ج، 1353هاي 
 ؛ شـــریف214ص ،3ج ،ق1417 ) و نیز در دوران بعد (بالذري،44، ص11ق، ج1387الحدید، ابیابن

عمال است ،»عثمانیه«پس از شایع شدن کاربرد  ) به کار رفته است. در این حال،211ص، ق1414ی، مرتض
  به تدریج افول یافت. »شیعۀ عثمان«

، در زمان حیات او »شـــیعۀ عثمان«و  »عثمانیه«انی چون کاربرد واژگ ،تبع آنگرایش به عثمان و به
خواهی، آشــکار، و به رقابت و و در لباس خون عثمانی نداشــت. این گرایش درواقع، در پی قتل تجلّ

منجر شد. بر همین اساس، گرایش  عثمانکردن او در قتل  ، و متهمدشمنی با خالفت امیرمؤمنان علی
ن را خویشــت معاویهباید دانســت که  ،بارهاین بازتاب یافت. در »معاویهشــیعۀ «گاهی در قالب  عثمانبه 
ساس، گروهی که بعداً معرفی می عثمان» ولیّ دمِ« فۀ پس را خلی معاویهنام یافتند،  »عثمانیه«کرد. بر این ا

، 2ج، 1353امیه نمادي از غلبۀ اندیشۀ عثمانی شد (ثقفی کوفی، دانستند. همچنین حکومت بنی عثماناز 
  .)40و21، ص1385؛ جعفریان، 14ص ،7جتا، یبحجر، ؛ ابن378ص

ـــینۀ کاربرد  ـــیعۀ معاویه«پیش ـــفین بازمی» ش گردد. در ابتداي به ماجراي حکمیّت در جنگ ص
نام پیمان یان  ّت در تعیین طرفین پیمان، همراه با ب بن یۀمعاو«نام و  »طالببیابن علی«نامۀ حکمی

ـــفیانبیا ـــیعتهما«دو، با تعابیر  ، از پیروان این»س  ،1368ي، دینور؛ 504صق، 1382(منقري، » ش
شیعته«)، 194ص »  شیعۀ معاویۀ.. .شیعۀ علی و«) و یا 510ق، ص1382(منقري، » من کان معه من 

ست. این کاربرد نمونه204ص ،4، جق1411کوفی،  اعثمبن(ا شده ا شکار از کاربرد ) یاد شیعۀ «اي آ
  بود.» لیشیعۀ ع«رویارو با » معاویه

شیعی کوفیابناي دیگر، در نمونه ـــ250( عقده  صفهانی به نام 332ـ ، جعفروباق) خطاب به فردي ا
معاویه خواند. شــایان توجه اســت که در برابر،  شــیعۀگرایش مذهبی اصــفهانیان را تقبیح کرد و آنان را 



   ۹۹ »شيعه«بازشناسي تاريخي مفاهيم 

 

براي آنان از چشم و  علی ، واندشیعۀ علیبا انکار چنین گرایشی، تأکید کرد که اهل اصفهان  جعفروبا
  .)207ص ،26ج ،ق1413تر است (ذهبی، خاندانشان عزیز

رسد که این ترکیب در تاریخ صدر اسالم استعمال نشده، و ، به نظر می»بکرشیعۀ ابی«دربارة ترکیب 
شریف ض گاهی در متون پس از آن دوران ( شدبن؛ ا258صق، 1414ی، مرت ) در 142ص، ق1420 ،را

  که بیانگر پیروي از خلیفۀ نخست بوده، کاربرد یافته است.نقش عنوانی 

  هاي ديگرو برخي نمونه» محمدآل شیعۀ«ب. 

رین تنیز استعمال شده است. در مهم» خاندان«در کاربرد لغوي به شکل مضاف، همراه با نام یک  »شیعه«
ــول نمونه ــافۀ این واژه به خاندان رس ــیعۀ«مانند  با تعابیري خدااز این کاربرد، اض و  »محمدآل ش

ــیعۀ « ــول بیتاهلش ــیعۀ «و  »اهللارس ــابه همچون »البیتاهلش ــیعۀ علی و «، و نیز در تعابیر مش ش
  ثبت شده است. »طالبآل ابی شیعۀ«و  »وُلده

ـــیعۀ«ترکیب  ) و 637و  75، ص2ج، 1367(کلینی،  در روایات ائمّه اطهار» محمدآل ش
ـــدوق، ـــیعه (ص ) و نیز در متن حوادث تاریخی کاربرد یافته 46و 45ص ، 1363 آثار بزرگان ش

ست؛ چنان خطاب کرده » محمدآل شیعۀ«امیر توابّین، نیروهاي خود را  ،صرد بنسلیمانکه ا
، طبرياین تعبیر به کار رفته است ( مختاراي از ) و در نامه222ص ،6ج ،ق1411 اعثم کوفی،(ابن

  ).60ص ،6، جق1387
 شــیعۀق، اقدام آنان در تکفیرِ 323به حنابله در ســال  راضــی عباســیاي از خلیفه نامهطاردر اخ

سبب بدعت بیت رسول اهللاهل شد (نکوهش و به آنان به  شان هشدار داده  ، 1379، مسکویههای
ست » محمدآل شیعۀ«). در گزارشی دیگر از همین اخطارنامه، عبارت 415و 414ص ،5ج آمده ا

  ).308ص ،8ج ،ق1385ر، اثی(ابن
  ،ســیدبن طاووس؛ 3ص، الف -ق1414، مفیدفراوان در متون شــیعی ( »البیتشــیعۀ اهل«ترکیب 

) کاربرد داشته است. در یک 269ص ،1ج ،ق1408خلدون، سنت (ابن) و نیز آثار اهل193ق، ص1399
سی، عموي بن علیعبداهللانمونۀ تاریخی،  صور عبا سخ به نمایندگانمن صور ، در پا فع ، که از او در دمن

خواند و  »البیتشـــیعۀ اهل«خواســـته بودند، اهل کوفه را راهنمایی  بن حســـنمحمدبن عبداهللاقیام 
رهبر  ،علیبن محمدتر ). پیش235صتا، ســفارش کرد که به کوفه حمله کنند (ابوالفرج اصــفهانی، بی

ر مناطق اهالی دیگ ســان، به تبیین گرایشبا تمرکز بخشــیدن به دعوت خود در منطقۀ خرا ان، نیزعباســی
یان را و پرداخته  لده«کوف عۀ علی و وُ نده بود »شـــی ناخته، مؤلف ( .خوا   ابن ؛206ص ،ق1391ناشـــ

۱۰۰     ،۱۳۹۳ار و تابستان اول، به شمارهيازدهم،  سال  

  »بطالآل ابی شــیعۀ«). در کاربردي دیگر، از گرایش شــیعیِ یک شــاعر با تعبیر 604ص ،ق1416 ،فقیه
  .)52ص ،4ج ،ق1409(مسعودي،  یادشده است

و  ربه شکل مضاف به نام خاندان پیامب »شیعه«نجا باید بر این نکته پاي فشرد که کاربرد واژة در ای
صل، تداوم کاربرد نمونه شابه در ا شان می هپایه با آن بودو هم »شیعۀ علی«هاي م که پس از  هدادو ن

که ند؛ چناناهپیرو خاندان رســـالت بود دیگر، ، شـــیعیان پیرو فرزندان وي، و به تعبیرعلیحضـــرت 
طالب و بیابن لعلیّ البیتاهلشــیعۀ «در ابتداي گزارش اجمالی از انشــعابات شــیعه، با تعبیر  خلدونابن

شیعۀدرواقع، »نیهبَ شیعۀ علی خاندان پیامبر ،  ست (ابنو فرزندان وي به را  خلدون، شمار آورده ا
، در ه تعابیر، فرع بر کاربرد شــیعۀ علیگونبر این اســاس، کاربرد شــیعه در این .)5ص ،4ج ،ق1408

  .بوده استروند گذار از کاربرد لغوي به کاربرد اصطالحی 
ضاف به نام خاندان »شیعه«واژة  شکل م شیعۀ علی دربارة گرایش به  نیز کاربرد یافت؛  رویارو با 

جایگاه تعابیر دیگري در  »سفیانبیاشیعۀ آل «) و 139ص ،6، جق1387، طبري» (امیۀبنی شیعۀ«که چنان
از زبان  »نسفیاشیعۀ آل أبی«از شیعۀ عثمان و یا شیعۀ معاویه قابل شناسایی است. در این میان، کاربرد 

اي پیروان : «نددر روز عاشورا بسیار آشناست؛ آنجاکه حضرت در نهیب به دشمن فرمود امام حسین
ستاخیز نمی !سفیانآل ابی سیداگر دین ندارید و از ر ستهرا شید...، د  »کم در این دنیاي خود آزاده با

  .)117ص ،5ج ،ق1411 ،کوفی اعثم؛ ابن71ص، ق1417(سیدبن طاووس، 
ــیعۀ آل«جز این،  ــعودي، بی »الزبیرش )، که 327ص ،6ج ،ق1411 ،اعثم کوفیابن؛ 271ص ،تا(مس

سامح  شده (ابن »شیعۀ الزبیر«گاهی با ت ست که نمونه )،26ص ،3ج ،ق1408خلدون، خوانده  اي دیگر ا
سیاسی و محدود به دوران حاکمیت خاندان زبیري (می ـــ64تواند عنوانی براي حامیان  شمار ق) به73ـ
با  ،، در اصـــل با امویان، و فقط در یک مقطع کوتاهبن زبیرعبداهللالبته ایشـــان با پذیرش خالفت  .آید

  رویارو بودند. ،)218ص ،6ج ،ق1411 ،اعثم کوفیابنبود ( محمدکه خود از شیعیان آل ،مختار
ــیعه«همچنین واژة  ــافه به نام خاندان  »ش ــیعۀ وُ«، عموي پیامبر، با تعابیري همچون عباسبا اض لْد ش

) یا ترکیب نســبتاً پرکاربرد 403ص ،ق1391، ناشــناختهمؤلف ؛ 194ص ،8، جق1387، طبري( »العباس
شناخته، ؤلف م؛ 109ص ،7ج ،همان، طبري( »العباسشیعۀ بنی« ستعمال شد191ص ،هماننا ست) ا . ه ا

باسی بود عپس از تثبیت خالفت عباسی، ناظر به حمایت سیاسی از دولت » شیعۀ خاندان عباس«کاربرد 
سی« معنايبه» شیعی«ارچوب، گاهی واژة و در همین چ سمعانی، رفتمیبه کار » عبا   ،8ج ،ق1382 (

ستري، 241ص سعودينمونه، براي  .)22، ص1ج ،ق1425؛ ت سدة چهارم هجري، م صربن  در اوایل  ن
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ــیمتوکّل را، که کارگزار  ازهر ــیعۀ فرزندان  عباس ــیعی و ش ــلمان و رومی بود، ش ــراي مس در مبادلۀ اس
  .)162ص ،تاخواند (مسعودي، بیعباس 

ــی، ترکیب  ــیعۀ خاندان عباس«در این حال، در مرحلۀ دعوت به قیام و در ابتداي خالفت عباس  »ش
بودند. بر این  علی شیعۀجزئی از  ،و در اصل »کیسانیه«گوي گرایش مذهبی بود و ایشان جزئی از باز

ان را عباسیگشت و بازمی اساس، در آغاز، مشروعیت خالفت عباسی به اندیشۀ امامت بالفصل علی
شیعیان بهره سیکه در آغاز خالفت ساخت؛ چنانمند میاز همراهی عموم  طاب به خ داودبن علی، عبا

، در جایگاه خالفت، کسی پس از رسول خدا :، گفتعباسیهمگان و در فراخوان به پذیرش خالفت 
نیز به برتر  احسفّ .)350، ص2تا، جنایستاده است (یعقوبی، بی سفّاحو  طالببن ابیتر از علیشایسته
  .)258، ص1370، سیوطیاذعان داشت ( تر بودن علیو عادل

سیگاه که چندان دراز، آنبا گذشت زمانی نه  ان درصدد تثبیت خالفت خود برآمدند، به روشنی عبا
تواند برایشان بسیار پرمخاطره است و می دریافتند که پیوستگی مشروعیت خالفت آنان به امامت علی

 هورمش ،محمددر مکاتبه با  عباسیمنصور  ،رواینسازد. ازسادات علوي را در قیام بر ضد آنان توانمند 
صل علی ،»نفس زکیه«به  شد که نیاي او  به انکار خالفت بالف ، چون عموي عباسپرداخت و مدعی 

ست ( سیده ا سکویه، 571ــــ568 ص ،7 ، ج1387، طبريپیامبر بوده، خالفت پیامبر به وي ارث ر ؛ م
ــــ396ص ،3، ج1379 و تشــیع علوي  عباسآل شــیعۀ، آشــکارا پیوند میان منصــوراین ادعاي  .)400ـ

  گسست.را 
 ،امیه متحد بودند و بر پایۀ گزارشــیان در دشــمنی با بنیعباســیدر دوران حکومت اموي، علویان و 

سیاز آنکه  پسشدند؛ اما نامیده می» محمدآلشیعۀ «آنان همگی  سیدند، بر علویان عبا ان به قدرت ر
ام یافتند (حســینی، ن» شــیعه«معتقد بودند  علیســخت گرفتند و پس از آن، کســانی که به امامت بنی

ـــ133، صق1382   ،ق1391ناشناخته،  مؤلف» (محمدآلالرضا من «). استفادة عباسیان از شعار 134ـ
ی بود منصور نخستین کس«نویسد: می سیوطی. استایشان  بودن پیشینۀ)، خود گواه یکی287و  200ص

سیمیان  ۀکه فتن در  .)261، ص1370، سیوطی» (دتر، آنان یکی بودنان و علویان را برانگیخت، و پیشعبا
صورپژوهش، مکاتبه میان  این سوي  نفس زکیهو  من صوراقدامی از  سی«براي  من شیع عبا ست ت س از  گ

 ،مهديدر این حال، در برخی منابع، این گسـسـت به خلیفۀ بعدي،  ه اسـت.آمد شـماربه» تشـیع علوي
  .)191ص ،1389، ؛ ناشی اکبر165ص ،ق1391ناشناخته،  مؤلفنسبت داده شده است (

  دو گزارش زیر شایان توجه است: بارهدر این

۱۰۲     ،۱۳۹۳ار و تابستان اول، به شمارهيازدهم،  سال  

سم .یکم شعقا ساي دعوت ، که یکی از نقیبان دوازدهبن مجا سیگانه و از رؤ  ،ق1417 (بالذري، عبا
سمعانی،397ص ،12ج شیعیان 8ص ،13ج ،ق1382 ؛  سی) و میان  ق، 1387، طبريامام جماعت ( عبا
 عباسیمهدي ، در همان حال که ) بود381ص ،همانر منصب قضا (دا) و عهده367و363،366ص ،7ج

صیت صی خود قرار داد، در و شت:  دنامۀ خورا و سم«نگا شعقا شهادت میبن مجا بن دهد که... علی... 
نامه بر به این گزارش، این وصــیت بنا». و وارث امامت پس از اوســت طالب وصــی رســول خداابی

  ،8ج، همانکرد (نقسمت رسید، آن را انداخت و دیگر به آن نگاه  ه اینکه بعرضه شد و هنگامی مهدي
  ).483و482ص ،3، جق1379؛ مسکویه، 176ص

ـــامدوم.  به  بن حکمهش مام کاظمیونسخطاب  به وي مبنی بر بحث و  ، در تبیین فرمان ا
گیري ســـختها و مذاهب که بر فرقه دبو مهديمناظره نکردن، گفت که آن فرمان، در ایام خالفت 

» اشتهنگ«را براي مهدي نگاشت و آن » هااصناف فرقه) «مقعَدابن(یا  مفضّلابنشد و کسی به نام می
شد. در این گفت سخن  یونسوگو، بر مردم خوانده  ، به وي گفت که در دو جا (دو هشامدر تأیید 

شته بر مردم خوانده می ست که آن نگا شنیده ا شاره به متن بار)  شته، از فرقهشد، و با ا هایی آن نگا
سامی ادعا یاد کرد که در آن متن، وجود فرقه» یعفوریه«و » عماریه«، »زُراریه«همچون  هایی به این ا

  ).542ص، 2جتا، ، بیطوسیشده بود (
شیع علوي از زمان می ،بنديدر جمع سی از ت شیع عبا ستنِ ت س صتوان گفت که فرایند گ آغاز  ورمن

صیتکه در گزشد، اما چنان ست در و سمنامۀ ارش نخ ست، گرایش به  قا شیعپیدا  علوي حتی میان ت
هاي مذهبی و شــکل بخشــیدن به در رویکرد به مرزبندي گرایش مهديیافت، و  رواج عباســیبزرگان 

سیمذهب رسمی  شاره به چنین رویکردي دارد -عبا شکارا  - که گزارش دوم ا شیعبه احتمال زیاد، آ   ت
  گسست. علوي تشیعرا از  عباسی

ست که ادعاي  صورهمچنین باید دان  ، زمینه را براي به وجود آمدنعباسمبنی بر خالفت وراثتی  من
صل و بی ساخت؛ چنانگرایش مذهبی جدیدي مبنی بر امامت بالف سیان فراهم  سطۀ عبا رفی که در معوا

ق، 1355ی، ؛ نوبخت236ص ،3، جق1409به همین گرایش تصریح شده است (مسعودي، » راوندیه«فرقۀ 
شی اکبر، 36ص شی به  .)191ص ،1389؛ نا م سنت دواۀ اهلتعارض با عقاید عامّ سببالبته چنین گرای

  انباسیعبه حمایت سیاسی از  ،در مراحل بعدي »عباسشیعۀ خاندان «و اشاعه نیافت و در نتیجه، کاربرد 
  محدود ماند. -از این بیان شد که پیش -

گر اي دیشود که نمونههاي کاربرد مضاف شیعه، یادآوري مینمونه تریندر پایانِ شناسایی مهم
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شکل  شیعیانِ من) و » شیعتی«از این کاربرد به  شیعیانِ ما) از زبان اهل» شیعتنا«( گزارش  بیت(
بدان » شیعه«گیري اصطالح در فرایند شکل بیتشده است که پس از این، در شناختِ نقش اهل

  شود.اشاره می

  مثابة يک اصطالحبه »شيعه«رد کاربرد مف
هایی از کاربردهاي شیعه به شکل مضاف شناسایی شد. حال باید دانست که ترکیب نمونه ،پیش از این

ین تدریج به اهاي مضــاف، بهاســتعمال نســبت به دیگر نمونه» غلبۀ«و  به دنبال فراوانی »شــیعۀ علی«
سید که هر شیعۀ«گاه ویژگی ر شکل مفر »ال شیعه به   عۀ علیشیشد، به همین مورد، یعنی د) گفته می(

»  اصـطالح«به یک  »الشـیعۀ« یافت و بدین سـان، واژة) تبادر می(شـیعه به شـکل مضـاف به نام علی
)Term( شیعۀ علی شد. براي  شک -تر گذشتکه پیشچنان - به دیگر بیان تبدیل  شیعه به  ل در آغاز، 

شد اي وجود داشت، روشن میبر این اساس، چنانچه نشانه و قرینه بود.» گروه« معنايبه) الشیعۀمفرد (
ــت؛ اما هنگامی که » گروه«که منظور از آن، کدام  ــانی) اس ــیعۀ(پیروان چه کس یا کس  تبدیل به یک الش

است و کاربرد شیعه در متون عربی  اصطالح شد، بدون نیاز به قرینه روشن بود که منظور، شیعۀ علی
  .)19، ص1385شد (جعفریان،  طور مشخص اصطالحی براي پیروان علیم بههمراه با الف و ال

  :فشرد، بر دو نکته باید پايدر شیعۀ علی »الشیعۀ«در اصطالح شدنِ 
، که جایگزین »ســنتاهل«و ســپس » عثمانیه«نخســت اینکه با پیدایش اصــطالحاتی همچون 

شیعۀ معاویه،  شد که واژة ابنی شیعۀامیّۀ و بنی شیعۀشیعۀ عثمان،  شد، این زمینه فراهم  لعباس 
شود و در  ها، که رویارو با علیشیعه دربارة این گروه ستفاده  شان بودند، کمتر ا و فرزندان ای

شیعۀ علی پیروان علی و فرزندان او برابر، دربارة  شیعۀهاي تابع آن مانند و نمونه (با تعبیر 
به  لشیعۀااي شد که گونهتدریج، وضعیت بهنتیجه، به ) به فراوانی استفاده شود. درعلی و وُلده

  شد.متبادر  پیروان علی و فرزندان او
شه ،تردوم و مهم شت که این ترکیب از احادیث بود. پیش »شیعۀ علی«دار بودن ترکیب ری تر گذ

باره نیز ین. درااستفرموده  را فقط دربارة یاران علی »شیعه«واژة  نبوي برگرفته شده و رسول خدا
 »شــیعۀ علی« ،مقدادو  عمّار، ابوذر، ســلمانباید افزود که در همان عصــر نبوي، صــحابیانی همچون 

را داراي  علی شــیعۀ ،به صــراحت ) و پیامبر اکرم15، ص1360شــدند (اشــعري قمی، خوانده می
ساس، کار .)428ص ،2، جق1409جایگاهی ممتاز معرفی کرده بود (مسعودي،   »شیعه«برد واژة بر این ا

۱۰۴     ،۱۳۹۳ار و تابستان اول، به شمارهيازدهم،  سال  

تا آنجا که در روایتی از امام  ،مبتنی بر یک نگرش اصـــیل و حتی قدســـی بود بیتمیان پیروان اهل
را خداوند متعال نام شیعیان قرار داده، و نامی ستودنی دانسته شده  »شیعه«، تصریح شده که واژة باقر

این در حالی  .)469ص، 3تا، جبینعمان، (قاضــی ...» اهاالســم الذي نحلکم اهللا تعالی إیّ لیهنکم«اســت: 
) اســتعمال لغوي اســت که اســتعمال این واژه دربارة دیگران (پیروان کســانی جز علی و فرزندان او

  .ه استو هرگز مبتنی بر نگرش یادشده نبود همحض بود
ح ک اصطالبه ی »الشیعۀ«ساز تبدیل گیري نگرش قدسی به کاربرد شیعه، که خود زمینهدربارة شکل
به  پاي فشرد. خطاب امیرمؤمنان علی بیتشد، باید بر نقش بسیار مهم اهل بیتبراي پیروان اهل

ق، 1382؛ منقري، 223ق، ص 1393ندیم، (ابن» پیروان من« معنايبه »شـــیعتی«یاران خویش با عبارت 
؛ 389ص ،1، ج1367 ،کلینی» (پیروان ما« معنايبه »شیعتنا«با عبارت  )، و یا خطاب برخی امامان5ص

حال که بیانی بسیار  )، در همان51و 50، 32، 29، 28، 18، 17، 14، 11، 8، 4ـــ2، صالف تابی صدوق،
بود که  جاد. این تأکید تا بدانهدرا نشـان می »شـیعه«آمیز بود، تأکید بر اسـتفاده از واژة تعاطفی و مود

نان علی یان ویژگی ل مفرد)،(به شـــک »الشـــیعۀ«با به کار بردن واژة  امیرمؤم هاي الزم در فرد به ب
) الشیعۀشیعه ( ) و امام صادق11، صالف تا؛ صدوق، بی241، صق1402(اسکافی،  ندپرداختشیعی 

  .)9، صب تا(صدوق، بی ندرا مایۀ شرافت دین خواند
شگران به ستییکی از پژوه سین نامۀ ،در شیعیان کوفه به امام ح سالی  شهادت ام ار سلیت  ام در ت

به کار  بیتبراي پیروان اهل »الشیعۀ«اصطالح  ،ترین سند مکتوب دانسته که در آنیرا قدیم حسن
  ...«آمده، و این عبارت در برابر ...» هذه الشــیعۀ «...رفته اســت. گفتنی اســت که در متن آن نامه، عبارت 

ست (جعفریان، ...» هذه االُمّۀ عامۀ سنبا توجه  .)19، ص1385قرار گرفته ا شهادت امام ح ، به زمان 
ست هجري  سدة نخ سند ناظر به نیمۀ  ستاین  ست در آغاز این نامه، عبارت ا . در این حال، باید دان

تواند ) خود می228، ص2تا، ج(یعقوبی، بی» أبیه امیرالمؤمنین... شیعۀمن شیعته و  بن علیللحسین «...
  آید. شماربهیک قرینه 
 تري از سخن امیرمؤمنان علیتوان به سند شفاهی کهنسند مکتوب، مینظر از ، صرفبارهدر این

ق) و نیز به فراوانی در متون شیعی 240 (م ابوجعفر اسکافی معتزلیدست یافت. این سند، که از سوي 
تر از سـند مکتوب یادشـده ، و کهنگزارش شـده اسـت، به احتمال زیاد، ناظر به دوران خالفت علی

بودن  ) را بیان، و شــیعهالشــیعۀهاي ســیماي شــیعه (ویژگی ارش، امیرمؤمنان علیاســت. بنابه این گز
ست: گروهی را که چنان ویژگی شتند، انکار کرده ا شیعۀ...ال«هایی ندا سیماء ال سکاف» أري علیکم  ی، (ا
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صدوق، بی241، صق1402 شفاهی براي کاربرد  .)11، صالف تا؛  سندي  این گزارش افزون بر اینکه 
شیع« شیعۀ علی »ۀال صطالح براي  ست (منتظري مقدم،  در جایگاه یک ا )، نقش امیرمؤمنان در 1382ا

  سازد.آشکار میرا بخشی مفهومی به آن تثبیت این اصطالح و هویت
شدن  باره،در این صطالح  شت که ا شیعۀ«باید توجه دا ، در هر زمانی که رخ »شیعۀ علی«براي  »ال

شد، ناظر به کاربرد مط ستعمال واژة داده با شیعۀ«لق و بدون قرینه بوده، و ا گر همراه با قرینه دربارة دی »ال
ست؛ چنانها را نفی نمیگروه شی از فعالیت کهکرده ا سیداعیان  در گزار شیعۀ«، واژة عبا رده به کار ب »ال

ن شد بوده است. همچنین اصطالح عباسیشیعۀ خاندان  ،) و منظور367ص ،7ق، ج1387، طبريشده (
  مانع کاربرد لغوي مضاف در دیگر موارد نبوده است. »شیعۀ علی«براي  »الشیعۀ«

  »شيعه«ي مفاهيم اصطالح
تبیین شد. حال در بازشناسی  »شیعۀ علی«به یک اصطالح براي  »الشیعۀ«روند تبدیل شدن  ،تا بدینجا

شیعۀ«مفاهیم اصطالحی  شیعه»ال شکه پیش -، نخست باید دانست که در کاربردهاي مضاف  سایی تر  نا
 همفاهیم اساسی شیعه وجود داشت عنوانبهرساندن به او، » یاري«از یک شخص و » پیروي«مفاهیم  -شد

ست. ساندن ا ست بر مبناي گرایش اعتقادي و یا دیگر گرایشمی البته این پیروي کردن و یاري ر ها توان
ه از ها برآمدد کرد که هریک از این گرایشاي و جز اینها باشـد. همچنین باید تأکیمانند سـیاسـی، منطقه

، و از نظر ماهوي و تقدم و تأخر زمانی، به فرایند تبدیل شـــدن واژة هها و عوامل خاص خود بودزمینه
، که براي نمونه؛ چنانه اســت، بســتگی نداشــتهبه یک اصــطالح، که فرایندي واژگانی بود »الشــیعۀ«

 »شیعۀ علی«بستگی به این نداشت که پیروان او  علی گیري گرایش اعتقادي به امامت بالفصلشکل
  .»الشیعۀ«خطاب شوند یا 

ـــاس، ترکیب  ـــیعۀ«بر این اس ـــتین به مفهوم لغوي پیروان علی» علی ش ، حتی در نخس
 شان از حضرت علیکه پیرويتوانست به کسانی، هم میکاربردهاي آن در دوران پیامبر اکرم

 توانست بر پایۀ گرایشی جز این وفصل او بود، اطالق شود و هم میبر مبناي اعتقاد به امامت بال
گیري و یا گرایش سیاسی باشد. همچنین پس از شکل بیتبراي نمونه برآمده از محبت به اهل

گونه بود و مفهوم این ، خود این اصــطالح نیز همین»شــیعۀ علی«براي » الشــیعۀ«اصــطالح 
تقادي و یا گرایشی دیگر باشد. بر پایۀ این سخن، باید به توانست بازگوي گرایش اعاصطالح می

  دو نکته زیر توجه داشت:

۱۰۶     ،۱۳۹۳ار و تابستان اول، به شمارهيازدهم،  سال  

شیعۀ«گیري اصطالح نکتۀ نخست اینکه شکل  توان مساوي با آغاز پیدایش گرایش اعتقاديرا نمی» ال
باره نگاشته است: درستی در اینبه شهید سیدمحمدباقر صدردانست.  به امامت بالفصل حضرت علی

صطالح نبا« شیعی... را همراه و مقرون با والدت ا شۀ  شیعۀ«ید والدت اندی شیّع«یا » ال س، به»الت م عنوان ا
ها و اصطالحات امري است و پیدایش محتوا و اصل اي مشخص از مسلمانان بدانیم؛ زیرا والدت نامفرقه

  ).4ق، مقدمۀ شهید صدر، ص1406(فیّاض، ...» گرایش و اندیشه امري دیگر است 
سخن  شی با وجود نقل همین  صدردر پژوه ست (الویري، شهید  شده ا ، 1391، از آن عبور 

صر پیامبر«) همچنین دیدگاهی با عنوان 21ص شیعه در ع ستدالل به کاربرد  پیدایش  بر پایۀ ا
سوي پیامبر» شیعه«واژة  ستعمال » از  شده که ا در آن دوران » شیعه«معرفی و در نقد آن، گفته 

ــ ــخن میت، در حالیلغوي بوده اس ــیعه س ــطالحی که وقتی از پیدایش ش گوییم، مراد مفهوم اص
  ).1391است (الویري، » شیعه«

ــر در ــیعه در عص ــخن از پیدایش ش ــده، اوالً باید اذعان کرد که در س بارة دیدگاه و نقد یادش
کاربرد  شود، و ایناستدالل نمی از سوي پیامبر» شیعه«گاه به صرف کاربرد واژة ، هیچپیامبر

ستناد است. ثانیاً، به نظر میفقط به رسد که در نقد یادشده، تصور شده است عنوان شاهد مورد ا
شیعه تبیین می صطالح  شدن واژة شود، نمیکه مفهومی که براي ا به » شیعه«تواند پیش از تبدیل 

ــکار میان  ــد؛ اما این خود خلطی آش ــته باش ــطالح، در کاربرد لغوي آن وجود داش فرایند یک اص
ـــطالح« ـــیعی (اعتقادي و جز آن) هايپیدایش گرایش«و فرایند » تبدیل یک واژه به یک اص  »ش

و  بر پایۀ گرایش اعتقادي به امامت علی» الشـــیعه«که به کار بردن اصـــطالح اســـت، درحالی
ست که کاربرد  شد و علی شیعۀفرزندان او، براي مثال، مانع آن نی   -نیز بر پایۀ همین گرایش با

صطالح شکل -گونه که گذشتهمان ست که از آن پس » شیعه«گیري ا ش«فقط بیانگر آن ا »  یعهال
  یافت.تبادر می» شیعۀ علی«بدون قرینه بر 

نکتۀ دوم آنکه در شــناخت مفاهیم اصــطالحی شــیعه، ناگزیر باید اســتعماالت تاریخی آن را 
ـــناخت. با همین رویکرد، پیش ـــی از نگارنده، بازش دو مفهوم خاص و عام براي تر در پژوهش

در مفهوم خاص، شامل معتقدان به امامت » شیعه«اصطالح شیعه، شناسایی و گفته شده است که 
ــل علی ــوص و بالفص ــیعمفهوم عام، دامنه و فرزندان او بود؛ اما در منص ــت و اي وس تر داش

ـــش غیر گرایش قادي (محبتی) را نیز پوش قدم، میاعت ن1382داد (منتظري م یاران ان)؛ چ به  که 
که فقط برخی از آنان حالیشد؛ دراطالق می» علی شیعۀ«هاي دوران خالفتش، در جنگ علی
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معتقد به امامت بالفصل او بودند و بسیاري از ایشان شیعۀ محبتی یا عراقی و سیاسی بودند. البته 
سی نیز تظاهر به محبت اهلازآن سیا صرفاً عراقی و یا  شیعیان  توان کردند، میمی بیترو که 

  هاي غیراعتقادي دانست.را جامع گونه» شیعۀ محبتی«عنوان 
  ةتدریج و با گذشــت زمان، واژهمچنین در آن پژوهش، اذعان شــده اســت که از نظر تاریخی، به

شد،  شیعتبیشتر به مفهوم اصطالحی خاص اعتقادي تطبیق یافت، و اسمی براي پیروان مذهب  »شیعه«
شامل ف سماعیلیه و امامیه اثنیرقهکه خود  ، 7، جق1416منظور، عشریه بود (ابنهاي متعدد مانند زیدیه، ا

ــیع«، ذیل258ص ــطالح »پیامدها«و » هازمینه«برخی از  ،حال در ادامه .»)ش ي فرایند تطبیق تدریجی اص
  شود:بر شیعۀ اعتقادي بررسی می »شیعه«

ـــو، باید به نقش مهم اهها، از یکدربارة زمینه ـــت که در بیانات خود، با  بیتلس توجه داش
ــیعیان را تبیین و بر پیروي از خویش تأکید میهویت ــاف ش ــیعی، اوص ــی به جامعۀ ش کردند؛ بخش
صادقچنان شیعتنا و«فرمود:  که امام  سک  کذب من زعم أنه من  صدوق، » غیرنا بعروةهو متم )

که به روش دیگران ن ماست، درحالیگوید از شیعیامی)؛ دروغگوست کسی که 3الف، صــــ  تابی
سک می ضاتم سلّ«فرمود:  جوید. همچنین امام ر صدوق، » مون المرنا اآلخذون بقولناشیعتنا الم )

ر کنند. حتی د)؛ شیعیان ما آنانند که تسلیم فرمان ما هستند و سخن ما را اخذ می3الف، ص ـ  تابی
ست آنان شده ا ستدار ماروایتی تأکید  صرفاً دو ستند، اما از ما پیروي نمی بیتاهل که  کنند و ه

 شوند (مجلسی،خوانده می» محبّان ما«شوند، بلکه نامیده نمی» شیعۀ ما«شوند، مرتکب معاصی می
ــیعه«تردید، در این بیانات، کاربرد ). بی352، ص8ق، ج1403 ــیعیان اعتقادي بوده،» ش و  ناظر به ش

  ساخته است.ها دور میاین خود، کاربرد آن را از دیگر گرایش
باره باید دانســت که در عصــر اموي و عباســی، در مقایســه با دوران از دیگر ســوي، در این

سرکوب »شیعه«، هزینۀ خالفت امیرمؤمنان علی سنگین و برابر با  سیار  شدن، ب ج و رن خوانده 
ـــت توجیهاعتقادي نمیهاي غیررو، در عمل، گرایشاینفراوان بود. از ي اکنندة چنان هزینهتوانس

اعتقاد داشت، و این اصطالح نیز دربارة  بیتبود که به امامت اهل» شیعه«باشد و بیشتر کسی 
  رفت.همین شیعیان به کار می

معتقد نبودند و با  بیتشـــده، یکی این بود که کســـانی که به امامت اهلاما پیامدهاي فرایند یاد
 »مُتَشَیِّع«به شیعیان شباهت داشتند،  بیتدر اظهار دوستی اهل چونوجود این، دوستدار ایشان بودند، 

ــ321( حاکم نیشابوريکه از خوانده شدند؛ چنان ، ق1412 ي،جوزابن» (عا ظاهر التشیعمتشیّ«به  )ق405ـ

۱۰۸     ،۱۳۹۳ار و تابستان اول، به شمارهيازدهم،  سال  

سنیّ« سنت به) و نیز از برخی دیگر از رجال اهل134ص ،16ج شیّعا  سول اهللامت »  ا و کان موالیا آلل ر
  است. یادشده) 512ص ،4، جق1408ون، خلد(ابن

فهوم به م تشـــیعاســـمی براي پیروان مذهب  ،تدریجپس از آنکه به »شـــیعه«پیامد دیگر اینکه واژة 
صاص  شریه (دوازده امامی) اخت شیعۀ امامیه اثناع شتر، به نامی براي  شت زمانی بی شد، با گذ اعتقادي 

شتر متأثر از کثرت و غلبۀ جمعیت سه با دیگر گروه یافت. این امر بی شیعیان در مقای ها بود. این گروه از 
صرفدر این ست که باره،  شیعه، گفتنی ا سعودينظر از ترکیب جمعیتی کنونی  فرهاي س ،، که خودم
ق است، دربارة 332 ، که تاریخ نگارش آن سالمروج الذهببه بالد گوناگون اسالمی داشته، در  يمتعدد

در همچنین  .)112، ص4ج، ق1409(مسعودي، » اندیشان جمهور شیعها«اثناعشریه تصریح کرده است: 
کاربرد عنوانی اختصــاصــی مانند  ،ها براي خودشــایان توجه اســت که برخی از دیگر گروه باره،این

  .)192، ص1ق، ج1381دادند (شهرستانی، میرا ترجیح  »اسماعیلیه«
ن اعتقادي به شیعیا» الشیعه«اصطالح در سخنی که بازگوي تطبیق اوائل المقاالت، در شیخ مفید 

إذا أدخل فیه عالمۀ التعریف فهو علی التخصـیص المحالۀ «در دوران خود اوسـت، نگاشـته اسـت: 
ن نفی اإلمامۀ عمّ فصل وبال االعتقاد إلمامته بعد الرسول علی سبیل الوالء و تباع أمیرالمؤمنینأل
...»  ذلک عرف الکافۀ ومعهودهم منه فی اإلطالق الذي یدل علی صـــحۀ و ...دمه فی مقام الخالفۀتقّ

ـــیعه«تردید، واژة )؛ بی35ب، ص -ق1414(مفید،  ـــانۀ تعریف (» ش ـــیعۀهمراه با نش طور ) بهالش
شان بر مبناي والء و اعتقاد به امامت بالفصلِ او )، که پیرويبه پیروان امیرمؤمنان (علی مشخص،

ست که بر وي تقدم جستند، اختصاص دارد... و عرف و نفی امامتِ خلفایی ا پس از رسول خدا
شیعه«و معهود همگان از کاربرد  ست. بر به» ال سخن ا ستی این  شاهد در طور مطلق [بدون قرینه]، 

جارودیه درســت  را فقط دربارة امامیه و زیدیۀ» شــیعه«در ادامه، کاربرد  شــیخ مفیدهمین اســاس، 
  ).37ق، ص1414دانسته است (مفید، 

 رواقع،دشیعه دانسته، و جزء را  يدر اینجا گویا متأثر از رویکرد کالمی، فقط زیدیۀ جارود یدشیخ مف
دانند و و نیز منصوص نمی »بالفصل«را  جارودي، که امامت علیرا بر زیدیۀ غیر »شیعه«اطالق عنوان 

شهرستانی، ؛ 57، 21و20ق، ص1355مشترکند (نوبختی،  سنتدر پذیرش خالفت ابوبکر و عمر با اهل
ـــ159، ص1ق، ج1381 ، با این بیان االرشاد) روا ندانسته است. این در حالی است که او در کتاب 161ـ

شیعۀ رجالن: امامی و زیدي ...«که  شیعه را به23و22، ص2ق، ج1413، (مفید» أن ال به دو  ،طور کلی)، 
 ، احتماالً بر این پایه بوده استاالرشادنکردن زیدیان در  معرفی کرده است. تفکیکگونۀ امامی و زیدي 
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ی، اند (نوبختآمده شماربهشناسی، زیدیه در بیانی اعم از جارودي و غیرجارودي، شیعه که در متون فرقه
شعري قمی، 57، 21و20ق، ص1355 ست که در متنی متأخّ ،بارهدراین .)73و71، ص1360؛ ا ر، گفتنی ا

شیّع« عنوانبهزیدیان غیرجارودي  شد که پیش -»مت شده -از این معرفی  شناخت مؤلفاند (خوانده  ه، نا
  .)17، ص1388

ــد که به نظر می ــیخ مفیدرس ــل«با همان رویکرد کالمی، با قید  اوائل المقاالتدر  ش بارة در» بالفص
م جستند، در اصل، به منصوص و الهی تقدّ و نیز نفی امامت کسانی که بر علی علیحضرت امامت 

اختصــاص داده و از کاربرد آن  البته او شــیعه را به پیروان امیرمؤمنان .ه اســتبودن امامت نظر داشــت
 ،سخن در این ويبسا بر پایۀ تداوم اندیشۀ امامت سخن نگفته است. چه دربارة پیروان فرزندان علی
 را گزارش کرده و نظر به این »شــیعۀ علی«به یک اصــطالح براي  »هالشــیع«اصــلِ تبدیل شــدن واژة 

  نیز بوده است. شته که این اصطالح در ادامه، شامل پیروان فرزندان علیندا
ــتبارهدر اینهمچنین  ، والیت فرزندان وي را نکه پیروان علیآیکی  :، باید به دو نکته توجه داش

شیعۀ«نیز پذیرفته بودند:  صالح ولدها من ... تولّعلی إلّ هل یکون  ضل ی  شاذان، (ف ؛ )476، ص1363بن 
دیگر اینکه میان  ؟جز کسـی اسـت که ... والیت فرزندان صـالح وي را پذیرفته اسـت یعه علیآیا شـ

با تصـریح به این  بن تغلبابان. ه اسـتجایگاه محوري داشـت تمامی شـیعیان همواره امیرمؤمنان علی
 اند کهشیعیان کسانی« ، شیعه را چنین شناسانده است:جایگاه و نیز اذعان به شاخص بودن امام صادق

سخن جعفربن  را، و هنگام اختالف مردم از علی سخن علی هنگام اختالف مردم از رسول خدا
  .)12تا، ص(نجاشی، بی» کنندرا اخذ می محمد

شیعۀ اعتقادي (آقانوري،  ـــ95، ص1385در اینجا، با پرهیز از تکرار بازخوانی همۀ تعاریف   ،)101ـ
ل به امامت و خالفت وي بر پایۀ نص ی، که قاپیروان علیوان عنبهشیعه را  شهرستانیباید دانست که 

بودند، شــناســانده اســت  و وصــیت آشــکار و یا پنهان و معتقد به تداوم امامت در فرزندان علی
ــتانی،  ــهرس ــۀ تداوم امامت در فرزندان  ،این تعریف از این نظر .)146، ص1ق، ج1381(ش که به اندیش

دهد. این در را پوشــش می ههمچنان فقط امامیه و زیدیه جارودی تصــریح دارد، جامع اســت؛ اما علی
ست که  ستانیحالی ا سم رایج فرقهتوجه به این امر، زیدیان غیربی شهر سان در نویجارودي را نیز به ر

  ).162ـ159ص همان،ذیل شیعه معرفی کرده است (
ست که  سیابنهمچنین گفتنی ا ست:  حزم اندل شته ا شیعه نگا سایی  شنا ش«در  یعه هر کس با 

شد در اینکه علی سول خدا موافق با ست و او و پس از او، فرزندانش  پس از ر ضل مردم ا اف

۱۱۰     ،۱۳۹۳ار و تابستان اول، به شمارهيازدهم،  سال  

سته شای ست...براي امامت  شیعی ا ستند،  سی، (ابن» ترین مردم ه ). 324، ص1ق، ج1426حزم اندل
ن، ؛ ملک مکان و دیگرا34و33ق، ص1406دقیق و جامع اســت (فیّاض، » به ظاهر«این شــناســایی 

ترین مردم شایسته«و فرزندان او را  که در آن گفته شده است که شیعه، علی)؛ چنان13، ص1389
ـــش میداند، و این بیان، زیدیه غیرمی» براي امامت دهد. در این حال، باید اذعان جارودیه را پوش

تی مهمی در انعکاس اعتقاد شــیعیان امامی و زیدیه جارودیه دچار کاســ حزمابنداشــت که تعریف 
ــان، علی ــت؛ زیرا از نظر ایش ــول خدا اس ــتند و نه فقط » امام« و فرزندان او، پس از رس هس

  ».ترین مردم براي امامتشایسته«
اعتقاد «آمده است: » تشیع«که در تعریف کاستی یادشده در برخی تعاریف اخیر نیز وجود دارد؛ چنان

چه به واسطۀ شایستگی شخصی و  ،ت و خالفتآن حضرت براي امام و برتري به افضلیت امام علی
در این تعریف، اعتقاد به افضلیت  .)102، ص1385(آقانوري، » چه به واسطۀ تصریح و یا اشارة پیامبر

انعکاس  علی» امامت بالفصــلِ«جارودي به  هو برتري براي امامت بیان شــده، و اعتقاد امامیان و زیدی
ست این تعریف:  ست. همچنین ا ست که امام علی«نیافته ا سی ا ، برترین را پس از پیامبر شیعه ک

اعم از جلی و خفی یا غیر نص، براي امامت و  ،داند و معتقد اســـت که او و فرزندانش با نصّمردم می
ند ـــایســـتگی دار بارت  .)14، ص1389(ملک مکان و دیگران، » خالفت ش   «...در این تعریف نیز ع

  دقیق نیست.» شایستگی دارند
سی گونهدر پای شنا شیعه، که گاه بران، با پرهیز از ورود به باز ضی به اعتق هاي  سیم عر ادي، پایۀ تق

شیعه  ست، و گاه بر پایۀ تقسیم طولی و با توجه به مراتب مفهومی  سی، عراقی و مانند اینها سیا محبتی، 
ـــ22، ص1385است (جعفریان،  ـــ22، ص1389؛ ملک مکان و دیگران، 77ـ نکه در ای) و با امید به 41ـ

ت که بر پایۀ به اشاره باید گف ،هاي شیعه نیز بازشناسی شودتکمیل نوشتار حاضر، در فرصتی دیگر گونه
. گفتنی است »رفتاري«و  »اعتقادي«، »محبتی«بر سه گونۀ  ،، شیعه در یک تقسیم طولیبیتبیانات اهل

ست که در تعریف  شدها ستی ، بهاوائل المقاالتدر  شیخ مفیداز  یاد شده، و در سم توجه  سه ق به این 
 (پیروانِ علی فصلبال علی سبیل الوالء واالعتقاد إلمامته بعد الرسول تباع أمیرالمؤمنینأ« رشیعه ب

[ناظر به رتبۀ رفتاري]، بر مبناي والء [ناظر به رتبۀ محبت] و اعتقاد به امامت بالفصـــل او [ناظر به رتبۀ 
  .)35، صب -ق1414تطبیق یافته است (مفید، » اعتقاد])

اند که پیرو ایشانند و در همان حال، اذعان صراحت، شیعیان را کسانی دانستهبه ائمّه اطهار
ــتند که از اوامر الهی اطاعت میکرده ــانی هس ــان کس  که امام باقرکنند؛ چناناند که پیروان ایش
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یعه ما نیست مگر کسی که )؛ ش73ص، 2، ج1367(کلینی،  شیعتنا إال من أطاع اهللاما «فرمایند: می
ست که همسو با بیانات اهل شایان توجه ا ساس،  ست. بر این ا ، در نقطۀ ثقل و بیتمطیع خدا

گاه در جای» پیروي کردن«(پیروان) تأکیدي بر  »تباعأ«، واژة شــیخ مفیدآغاز تعریف یادشــده از 
  است.» شیعه«جوهرة اصلی مفهوم 

  گيرينتيجه
 ،است، در عربی، از نظر لغوي بیتنام و اصطالحی براي پیروان مکتب اهل ، که از دیرباز»شیعه«واژة 

ــم فرد یا خاندان به دو گونه به کار می ــاف به اس ــیع»پیروان« معنايبهرود: مض   نايمعبه) ه، و مفرد (الش
  . این دو گونه کاربرد در قرآن کریم نیز وجود دارد.»گروه«

ضاف،  و برگرفته از احادیث نبوي بود و در امتداد  نهمونترین کهن »شیعۀ علی«میان کاربردهاي م
 »سـفیانشـیعۀ آل أبی«و مواردي مانند  »شـیعۀ عثمان«اسـتعمال شـد. در برابر،  »محمدآل شـیعۀ«آن، 
مذهبی  در مراحل آغازین، بازگوي پیوند »العباسشیعۀ بنی«پایه با عنوان عثمانیه کاربرد یافت. ترکیب هم

، از حمایت سـیاسـی از این خاندان حکایت عباسـینیه بود؛ اما پس از تثبیت خالفت ان و کیسـاعباسـی
  داشت.

ستعمال  ،سواز یک شهعلی شیعۀغلبۀ ا سوي، که ری   ،دار و متأثر از نگرش قدسی بود، و از دیگر 
  ه) بهعثمان این زمینه را فراهم کرد که شــیعه (الشــیع شــیعۀجاي رواج اصــطالحاتی همچون عثمانیه به

نیز در تثبیت این  ۀ اطهارمتبادر و به یک اصـــطالح براي آن تبدیل شـــود؛ البته ائم »شـــیعۀ علی«
  بخشی مفهومی به آن نقش داشتند.اصطالح و هویت

صطالح براي  شیعه به یک ا هاي فرایند واژگانی و جُدا از پیدایش گرایش علی شیعۀتبدیل واژة 
ساس، وجود گرایش گیري این بستگی به شکل اعتقادي به امامت بالفصل علی شیعی بود و بر این ا

  اصطالح نداشت.
در برخی مقاطع تاریخی، بیانگر دو مفهوم خاص و عام بود. شـیعه در  هکاربردهاي اصـطالح الشـیع

صل علی صوص و بالف شامل معتقدان به امامت من صطالحی خاص،  و فرزندان او بود، و در  مفهوم ا
با  داد. در این حال،میاعتقادي (محبتی) را نیز پوشش غیر تر داشت و گرایشسیعاي ومفهوم عام، دامنه

ــت زمان، واژ ــمی براي پیروان  ةگذش ــطالحی خاص (اعتقادي) تطبیق یافت، و اس ــیعه به مفهوم اص ش
  فتند.گرنام  »مُتَشَیِّع«بودند،  بیتب اهلسو، کسانی که فقط محّشد. از آن تشیعمذهب 

۱۱۲     ،۱۳۹۳ار و تابستان اول، به شمارهيازدهم،  سال  

بر مبناي والء و  پیروان امیرمؤمنان«به  »هالشیع«، با اختصاص اصطالح وائل المقاالتادر  شیخ مفید
ــین ــل او و نفی امامتِ از خلفاي پیش ــیعه»اعتقاد به امامت بالفص  ، فقط امامیان و زیدیان جارودي را ش

صریح نشده نیز بوده، ت دانسته است. در این سخن، به اینکه شیعه در ادامه شامل پیروان فرزندان علی
 انعنوبه» پیروي«در اندیشۀ شیعه انعکاس یافته و بر  بودن امامت علی» بِالفصل« ،درستی. البته بهاست

  جوهرة اصلی مفهوم شیعه، تأکید شده است.
ف اما در تعری ،به ظاهر جامع است حزم اندلسیابن، تعریف »شیعه«شده براي از دیگر تعاریف ارائه

و فرزندانش براي امامت معرفی  علی» تر بودنِشایسته«رد که شیعه را معتقد به او این کاستی وجود دا
  .آنان پس از رسول خدا» امامتِ«نه معتقد به  ،کرده است
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  قات ادیان و مذاهب.و تحقی

ــکافی، محمدبن عبداهللا ...، تحقیق طالببن ابیالمعیار و الموازنۀ فی فضــائل االمام امیرالمؤمنین علیق، 1402، اس
  نا.محمدباقر المحمودي، بیروت، بی

 دوم، تهران، مؤسسه ، تصحیح محمدجواد مشکور، چالمقاالت و الفرق، 1360، بن عبداهللاشعري قمی، ابوخلف سعد
  ی.مطبوعاتی عطای

۱۱۴     ،۱۳۹۳ار و تابستان اول، به شمارهيازدهم،  سال  

 تاریخ فرهنگ و ،»ره تاریخ و چگونگی پیدایش تشــیعها درباشــناســی انتقادي دیدگاهگونه« ،1391 الویري، محســن،
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  .، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی، بیروت، دارالفکرانساب األشرافق، 1417، یحمدبن یحیا ،بالذري
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