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 سؤال سه به پاسخی و تشیع تاریخ

 فروشانی صفری اهلل نعمت

 واژگان گستره در شیعه

 گاا   کاه  فرازهاایی  ; است گذاشته سر پشت را فراوانی های نشیب و فراز خود، بار پر تاریخ طول در تشیع

 ساوو   سراشاییب  در را آن گاا   کاه  نشیبهایی و داد  قرار اسالم جهان کل بر تسلط آستانه در را مکتب این

 ابعااد  در غناا  دیارین  پیشاینه  نناد  ماا  عناصاری  کرد ، متمایز را مکتب این آنچه میان، این در .است نمایاند 

 و چناد  موااطعی  در ادعاا  ایان  رساانیدن  اثباا   باه  و حکومت تشکیل توان ادعای اسالمی، معارف مختلف

 - کالمای  هاای  جریان با توابل در را آن گا  که هویتی ; است بود  تاریخ طول در آن مستول هویت باالخر 

 فیزیکای  برخوردهای از گا  ها تنش این .است آورد  فراهم را هایی تنش موجبا  و داد  قرار دیگر سیاسی

 .است گسترد  را مکتب این هویت و عملکرد مبانی در تشکیک و زایی ابهام بستر رفته فراتر

 باه  مکتاب  ایان  از حویوای  غیار  ای چهار   ارائاه  در نگر وارونه تحلیلگران و نگار وارونه مورخان از برخی

 بارهاا  تشایع  تااریخ  طول در که مطالبی از برخی متاسفانه که ای گونه به ;اند داشته مهم بس نوشی جهانیان

 این مسلم اصولی صور  به ها نوشته از بعضی در هنوز است شد  اثبا  شیعی متفکران توسط آن نادرستی

 .شود می آورد  مکتب

 پار  باه  پاساخگویی  نیز و مکتب این تاریخی های جرهان و خاستگا  از زدایی ابهام چون اهدافی رو، این از

 .آورد فراهم تشیع دربار  نگارش و پژوهش برای مناسبی انگیز  تواند می مغرضانه غیر تاریخی های سش

 شناسی واژه

 است؟ معنا چه به شیعه واژ  اصوال

 :دارد ضرور  واژ  این اصطالحاتی و لغوی معنای بررسی بحث، شدن تر روشن منظور به
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 لغت در شیعه

( 4) «اثیار  ابن النهایة» و( 3« ) العرب لسان( »2« ) العروس تاج» ،( 1« ) المحیط الواموس» چون هایی کتاب

 :اند دانسته زیر معانی دارای را شیعه

 و پیاروان  یعنای  فارد  شایعه ( 5) ;انصاار  و اتباعاه  ای الرجال  شیعة: »است آمد  کتب این در یاور و پیرو .1

 موسای  حضار   داساتان  در کاه  چنان ; است رفته کار به معنا این در واژ  این نیز کریم قرآن در«  یاورانش

 (6) ; عدو  من هذا و شیعته من هذا یوتتالن رجلین فیها فوجد در: خوانیم می( ع)

 و باود  پیاروانش  از ها آن از یکی بودند نزاع در هم با که کرد برخورد نفر دو با شهر در( ع) موسی حضر 

 .او دشمنان از دیگری

 :دارد ضرور  نکته و د به توجه معنا این دربار 

«  سافیان  ابای  آل - شایعه » سفیان ابو خاندان پیروان مثال برای ;باشد مثبت رهبر شخصی نیست الزم( الف

 .شوند می خواند 

 و کااربرد  در کاه  ای همبستگی ; است رهبر و پیرو میان همبستگی شد  دهند  نشان واژ  این برد کار( ب

 .شوند نمی دید ( پیروان« ) اتباع» چون هایی اژ 

 .اسات  مطلا   خصاو   و عموم«  تبع» و شیعه های واژ  میان نسبت گرفت نتیجه چنان توان می این، بنابر

 تعریاف  باا  توان می را سخن این .نیست شیعه پیروی و تبع هر ولی شود، می خواند  تبع ای شیعه هر یعنی

 ایان  پردازد، می قرآنی های واژ  یابی ریشه به معموال که او زیرا ;کرد تایید نیز شیعه واژ  از اصفهانی راغب

 وسایله  به انسان که دانسته کسانی را شیعه و است شمرد  توویت، و انتشار معنای به شیاع خانواد  از را واژ 

 (6) ;کند می پیدا انتشار و شود می توویت ها آن

 مای  وی وجاودی  گستر  افزایش باعث مکان و زمان جهت از که هستند کسانی فرد شیعیان دیگر عبار  به

 .گردند
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 بار  معناا  ایان «  شایعة  امارتهم  علای  اجتمعوا قوم کل» ;اند کرد  اجتماع خا  محوری حول که گروهی .2

 مساتول  گارو   هر به و است نشد  دید  رهبر و پیرو میان نسبت آن در ;است نسبی غیر قبلی، معنای خالف

: آیاد  مای  شامار  به معنا این قرآنی استعمال موارد از مریم سور  نهم و شصت آیه .شود می گفته مرام دارای

 خداوناد  بار  کاه  را آن گارو   هار  میاان  از ساسس ( 7) ;عتیا الرحمن علی اشد ایهم شیعة کل من لننزعن ثم»

 .کشیم می بیرون بود، تر نافرمان

 مبانی و اصول اهداف در هماهنگ .3

 ;شاوند  مای  خواناد   یکادیگر  شایعه  دارناد،  مشترک مبانی و اصول و اهداف که شخص دو کاربرد، این در

 اشاار   تر کم معنا این به شناسی واژ  کتب در .نامند می متودم شخص شیعه را متاخر شخص معموال گرچه

 آماد   صاافا   ساور   سوم و هشتاد آیه در .کرد مشاهد  کریم قرآن در را آن کاربرد توان می اما است، شد 

 ..«.بود( نوح) او شیعیان از ابراهیم ;.. .البراهیم شیعته من وان: »است

 اباراهیم  برخاورداری  به توجه با .کند می معرفی( ع) نوح حضر  شیعیان از را( ع) ابراهیم حضر  آیه این

 مشاترک  اهداف و مبانی و اصول در ها آن .دانست( ع) نوح حضر  پیرو را او توان نمی مستول شریعت از

 .بودند

 ایان  در .اناد  گرداناد   بار (  ) محماد  حضر  به را«  شیعته» ضمیر آیه این در بعضی که است آن جالب

 توجاه  با ....(8) بود(  ) محمد حضر  شیعیان از( ع) ابراهیم حضر : شود می چنین آیه معنای صور 

 باه  جا این در را شیعه زیست، می(  ) محمد حضر  از پیش زمانی نظر از( ع) ابراهیم حضر  که آن به

 محماد ] منهاجاه  علای ( اباراهیم ) هاو : »اناد  گفته چنین و کرد  تفسیر«  داشتن یکسان دین و منهاج» معنای

 ...دینه و([  )

 اصطالح در شیعه

 در کاه  ای وابساتگی  ; اسات  کارد   پیادا ( ع) علای  حضر  با ای ویژ  وابستگی مسلمانان میان در واژ  این

 ;است یافته نمود مختلف های شکل به مختلف ای نوشته

 .است( ع) علی حضر  محب و دوستدار معنای به شیعه .1
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 عثماان  شایعه ( ع) علی شیعه موابل در و داند می برتر عثمان از را( ع) علی حضر  که کسی یعنی شیعه .2

 .دارد قرار

 .داند می برتر صحابه همه و نخستین خلیفه دو و عثمان از را( ع) علی حضر  که است کسی شیعه .3

 .دارد اعتواد( ع) علی حضر  فصل بال جانشینی به که است کسی شیعه .4

 .نیست مانع و جامع تعاریف این از یک هیچ البته

 واژ  ایان  بارای  تعریف بهترین را زیر عبار  تاریخ طول در شیعه مختلف های فرقه به توجه با بتوان شاید

 را( ع) علای  حضار   و دانسته ثابت نص را  از را( ع) علی حضر  جانشینی که است کسی شیعه: دانست

 .داند می(  ) اکرم پیامبر حضر  جانشین برای شخص سزاوارترین

 هاای  گرو  زیرا ; است دیگر های گرو  و شیعه افتراق نوطه که است شد  تاکید نص واژ  بر تعریف این در

 اکارم  پیاامبر  حضار   بیاان  و نص به را آن شیعه ولی دانند، می انتخابی را(  ) اکرم پیامبر جانشینی دیگر

 .است دانسته منو (  )

 :شود می شامل را[ وصفی نص و اسمی نص] خفی و جلی نص نوع دو هر و است جاعام این در نص واژ 

 را( علای  حضار  ) خاود  جانشاین (  ) اکارم  پیامبر: بگوییم که است آن اسمی نص یا جلی نص از مراد

 (9) .دارند می اعتوادی چنین زیدیه فرقه از جارودیه گرو  که چنان ; است کرد  معرفی نام ذکر با مشخصا

 ایان  و کارد   ذکار  را خاود  جانشاین  اوصاف تنها(  ) اکرم پیامبر بگوییم که است آن وصفی نص از مراد

 .دادند تطبی  دیگر افراد بر را آن امت اما ; است منطب ( ع) علی حضر  بر تنها اوصاف

 دایار   از اناد،  وصافی  نص به قائل که را زیدیه های گرو  از برخی تا کند می ماکمک به نص واژ  عمومیت

 گرو  این زیرا ; است شد  آورد  جهت همین به نیز شخص سزاوارترین توضیحی قید .نسازیم خارج تشیع

 .دانند نمی مشروع نا نیز را اول خلیفه دو خالفت شیعه های گرو  از دیگر بعضی خالف بر ها

 شایعه  واژ  شامول  دایر  از دارند، جای( ع) علی حضر  دوستداران شمار در تنها که افرادی تعریف این با

 .شوند می خارج
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 سیاسی و اعتقادی تشیع

 دارد؟ وجود دو آن میان تفاوتی چه و چه؟ یعنی سیاسی و اعتوادی تشیع

 تبیاین  باه  و اناد  کارد   توسایم  سیاسای  و یاروحی اعتوادی بخش دو به را تشیع مفهوم نویسندگان از برخی

 باال  خالفات  باه  کالمای  بعاد  در اوال که است کسی اعتوادی شیعه اینان نظر در .اند پرداخته ها آن جداگانه

 علمای  مرجعیات  انحصااری  مشاروعیت  فوهای  بعاد  در ثانیاا  و باشاد  داشته اعتواد( ع) علی حضر  فصل

 حا   دارای دیگار،  تاابعین  و صحابه ماننند را آنها که آن نه بسذیرد را عصمت بیت اهل و( ع) علی حضر 

 ائماه  و( ع) علی حضر  به تنها فوهی احکام بیان در نهایی اظهارنظر ح  اعتوادی، شیعه نگا  در .بدانند افتا

 (11) .دارد تعل  السالم علیهم

 از سیاسای  هاای  درگیاری  جهات  در شایعه،  فکری مبانی به اعتواد بدون شخص، که است آن سیاسی تشیع

 در کاه  زیدیاه  از بسیاری تعریف، این طب  .کند حمایت خلفا بیداد و ظلم با مبارز  در( ع) بیت اهل رهبری

 کردناد  جانباداری  آن از یاا  جسته شرکت اموی حکومت علیه یحیی فرزندش و زید قیام همچون هایی قیام

 (11) .آیند می شمار به سیاسی شیعه

 در ; انجاماد  مای ( تشایع  حویوای  مفهوم) اعتوادی تشیع دایر  از زیدی شیعیان از بسیاری خروج به نظر این

 تشیع اصلی جوهر  به زیدیان این، بر افزون .اند شمرد  شیعیان از ها آن کالمی و نحل و ملل کتب که حالی

 .دانند می نیز صفی و نص شامل را آن کرد  تر وسیع را نص دایر  ها آن از بعضی گرچه دارند، اعتواد

 متداول های واژه و شیعه

 دارد؟ شیعه مفهوم با تفاوتی چه شود، می استعمال شیعه معنای به گا  که رافضی مانند هایی واژ 

 و زیدیاه  مانناد  شایعی،  گروههای و ها فرقه همه شد  پذیرفته تعریف طب  که است عام مفهومی شیعه واژ 

 مفهوم این با که دارد وجود نیز دیگری های واژ  میان این در اما ; شود می راشامل.. .و اسماعیلیه و کیسانیه

 :از است عبار  ها واژ  این از برخی دارد هایی تفاو  عام
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 رافضی .1

 و ماذمت  برای معموال را واژ  این شیعه مخالفان .است کاری اگذاشتن و و ترک و کردن رد معنای به رفض

 (12) .برند می کار به گویی بد

 مای  خواند  رافضی کردند رد را اول خلیفه دو خالفت شیعیان که جا آن از: است شد  گفته واژ  این دربار 

 (13) .شوند

 خلیفاه  دو درباار   زیاد  مالیم نسبتا موضع جهت به که شود می گفته شیعیانی به رافضی .اند گفته نیز برخی

 (14. )کردند ترک را وی اردوی خود، قیام هنگام در اول

 گارو   کلمه این زیرا ; نیست مترادف عامش مفهوم در شیعه با رافضی واژ  بسذیریم که را معنا دو از یک هر

 .گیرد نمی بر در را زیدیه از هایی

 جعفری .2

 و فوهای  هویات ( ع) معصاوم  اماماان  رهباری  به معتود شیعیان به خود بسیار تالش با( ع) صادق جعفر امام

 .بخشید ای ویژ  کالمی

 .یافتند شهر  جعفری بزرگوار آن های آموز  از مند بهر  شیعیان رو، این از

 زیار  ; شاود  مای  شامل نیز را اسماعیلیان ذاتا اما ;نماید می مترادف عشری اثنی شیعه با جعفری واژ  امروز 

 .دارند اعتواد( ع) صادق جعفر امام امامت به ها آن

 امامی .3

( س) فاطماه  حضار   فرزنادان  از( ع) معصاوم  اماماان  امامت به که شیعیانی به امامان از یک هر دوران در

 سایر  در اماامی  .شادند  می خواند  امامی دادند، می ادامه دوازدهم امام تا را سیر خط این و اند داشته اعتواد

 نیاز ( ع) علی حضر  زمان در شیعه با ترادف چون دیگر، معانی مختلف های زمان تناسب به اش، تاریخی

 .دارد عشریه اثنا معادل معنایی امروز  ولی( 15) داشته
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 خاصه .4

 شایعه  معناای  باه  و رود می کار به( مسلمانان اکثریت) عامه لفظ موابل در و فوهی درمتون تر بیش واژ  این

 دوازد  معصاوم  اماماان  از را خود فوه که است عشریه اثنا امامیه فوهی درمتون واژ  این تر ویژ  معنای .است

 .گیرند می گانه

 علوی .5

 کارد   مای  داللات (( ع) علای  حضر  برتری به اعتواد) شیعه کالمی برگرایش هایی زمان در واژ  این شاید

 رفتاه  کاار  باه ( ع) علای  حضر  به افراد نسبی وابستگی بیان اش نسبی معنای در تر بیش بعدها اما ; است

 .است

 فاطمی .6

 علیهماا  حساین  اماام  و حسن امام فرزندان تمایز تبیین برای و دارد برد کار نسبی درمعنای تر بیش واژ  این

 محماد  زیارا  ;رود می کار به ساختند، می منسوب بدو را خود کیسانیه که حنفیه محمد فرزندان از - السالم

 .داشت جای( ع) علی حضر  فرزندان شمار در چند هر ; نبود( س) فاطمه حضر  فرزندان از حنفیه

 طالبی .7

 معناای  باه  طاالبی  .اسات  تار  بایش  پیشاین  واژ  دو از شمولش دایر  ولی ; دارد نسبی مفهومی نیز واژ  این

 .شود می شامل نیز را( ع) علی حضر  از غیر طری  از بزرگوار آن فرزندان که است طالب ابو فرزندان

 قیاام  از آن در کاه  آیاد  مای  دست به اصفهانی الفرج ابو«  الطالبین مواتل» کتاب مطالعه با واژ  این دقی  فهم

 .است برد  نام نیز طالب ابی بن جعفر ان فرزند های قیام جمله از و های طالبی همه های
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