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 در شیعیان امامی پس از شهادت امام عسکری
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 چکیده
کههه در ایهن پژوهههه بهه دنبههال خهوانش جدیههدی از فرقهه ابتههدای هههای ناهمسهان 

که فرقههباشد، دورهغیبت صغری ر  داد می کیهد ای  شناسهان شهیعه و سهنی تأ
گروهههی  وافههری داشههتند شههیعیان امههامی در ایههن زمههان بهها انشههقاق فههراوان درون 

گهروه از اندیشهمندان، تعهدد فرقهه ای منشهعب امامیهه را از ههمواجه بودند، ایهن 
ههم تنیهده امامیهه آن قهدر . با این توصیف وضعیت در فرقه برشمردند 58تا  40

که این احتمال داده می ههای شد ادامهه تکثرگرایهی فهرقبغرن  نشان داده شد 
کهه امامیه در آن دوره احتمال فروپاشی ایشهان را بسهیار افهزایش مهی داد، امهری 

گهروههیچ گمانهه اصهلی ایشهان نهه در فروعهات، بلکهه در گهاه ر  نهداد.  کهه  ههای 
کنکههاش در فرقهههاصهه  امامههت بههود. بهها ایههن حههال  هههای ذکههر شههده ایههن مهههم بهها 

که به رغم ذکر فرقهدانسته خواهد  های خهود خوانهده اطالعهات چنهدانی از شد 
شهههود و احتمهههاال  بسهههیاری از مهههذاهب در آن دوره ایشهههان در تهههاریخ یافهههت نمهههی
گاه وجود خهارجی نداشهتند و تردیهدهای فراوانهی در برساخته تاریخ بوده و هیچ

 وجودشان دارد.
کلیدی  واژگان 

 ها، امامیه.، فرق، امام مهدیامام عسکری
                                                        

 (.Ahmadi.m@isca.ac.ir)نویسنده مسلول( )استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی قم . 1

 (.y.hajizadeh@isca.ac.ir) استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی قم .2
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 مقدمه
چههون دیگههر مههذاهب بهها تعههدد فههرق مواجههه بودنههد امهها ایههن نویسههان، شههیعیان، هههمدر نگههاه تههاریخ

زدگههی بیشههتری ، بهها شههتابعشههرو غیبههت امههام ثههانی رخههداد پههس از شهههادت امههام عسههکری
سهامان امامیهه بهوده اسهت، نگارنهده بها اوضها  نابهه ها در ایهن دوره حهاکی ازهمراه بود، تعدد فرقه

کثرت فرقه گزارشپذیرش بحران هویت و افتراق امامیه در آن دوره،  هها های ذکر شده را مطابق 
که آیا این مقدار فرقه در امامیان در آغاز غیبت نمی داند، بر این اساس، ایده قاب  طر  آن است 

کثهرت فرقههقههههای فرصغری پذیرفتنی اسهت؟ آیها رقابهت ههای رقیهب و تکثهر ای در نشهان دادن 
گمانههه کههه برخههی از فرقههه ایههن دسههته از  ههها تههأثیر داشههته اسههت؟ اهمیههت پرسههش اخیههر در آن اسههت 

کهرده و نگاران برای نافهم بودن یک مذهب به تعهدد و تشهتت فرقهه هها در مهذهب رقیهب اسهتناد 
ههای شههرت در نقه  را سهبب طهر  فرقههانهد، برخهی دیگهر آن را دلی  بهر خرافهی بهودن آن دانسهته

گمانهههانههد، بههه نظههر مههیمتعههدد در تههاریخ دانسههته  هههای، بسههیاری از زنههیرسههد بههه رغههم ایههن دسههت از 
تهوان بهرای آن شهواهد قابه  های یاد شده در این منابع، از اساس وجود نداشته است و نمهیفرقه

کید استنادی از تاریخ یافت، ایده که نگارنده بر آن تأ کهه ای  دارد، بر این اساس سعی خواهد شهد 
ق مهورد خهوانش 3های یاد شده در ابتدای غیبت صغری با توجه به منهابع پیشهینی تها سهدهفرقه

گرفته و زآن پس با عیار مذاهب رای  سنجیده خواهد شد و فهمیده می کهه چهه مقهدار از قرار  شود 
تهاریخ اسهت. در ایهن بهاره تحقیهق ها در تاریخ وجود داشهته و چهه مقهدار برسهاخته این دست فرقه

 خاصی صورت نگرفته است. 

 علل تف ق در امامیه پس از شهادت امام عسک ی
 پیرامههون جانشهین امههام ماضهی در تههاریخ شههیعیان ائمههاخههتال  در میهان اصههحاب پیشهینه 

تفصی  این تفهرق را بایهد نبود،  به دوره امام عسکری و این امر منحصر سابقه طوالنی داشت
کیعی همچون نوبختی و اشعری پیشناسان شفرقهدر  کههد رجویی  کیهد دارنهد  اخهتال   ههر دو تأ

ه اشهعری، 5ق: 4080ی، )نهوبخت، گذشت هر امامی وجهود داشهته اسهتدر میان شیعیان پس از در
کهه نهه تنهها 5ش: 4538 گسهتردگی فراوانهی مواجهه شهد امهری  ( اما پس از شهادت امهام یهازدهم بها 
کنجکاوبلکههه ُسهه دان توجههه داشههتهنویسههان شههیعی بههفههرق بههدان توجههه نشههان  انهههنیان نیههز بسههیار 

گسههتردگی تفههدادنههد،  کههه   هههای زیههادی در د، علههتانههفرقههه برشههمرده 58رق ایشههان را تهها بههه طههوری 
های مختلف ذکر شده است، در پژوه حاضر به عل  تفرق امامیه پهس ها در دورهگیری فرقهشک 

هها در دوره آغهازین غیبهت صهغری پهس از آن بهه بررسهی فرقههاشهاره و  از شهادت امام عسکری
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 توجه خواهد شد.

 محدودیت دسترسی به امام عسک ی

که ایشان و پدرشهان در پادگهان شههری  مشکالت دوره امامت امام عسکری تا آن اندازه بود 
( بههر همههین اسههاس رفتهههار 488-88ش: 4538ی، ه اشهههعر85ق: 4080، محبههوس شههدند )نههوبختی

کنترل می ایشان به هها برابهر برخهی از نقه شد و دسترسی به ایشان به سهختی ممکهن شهد، شدت 
کههرد )طبههری، خالفههه رجههو  و حضههور خههود را ثبههت مههیبایسههت در هفتههه دو بههار بههه دارالامههام مههی
چنههدین بههار در  ریکامههام عسهه، ه بههر پایهه  برخههی شههواهدکههایههن در حههالی اسههت  .(058ق: 4045
بهرای نمونهه در دومهین سهال امامهت ، مهان بهه زنهدان رفهتکحا وتهاه امامهت خهویش توسهطکدوره 

گرفهت. صهالح، ق522یعنی ، حضرت و در دوره خالفت معتز  امام به زنهدان رفهت و مهورد آزار قهرار 
کههه مقتههدرترین امیههر خلیفههه عباسههی بهها امههام رفتههار بسههیار بههدی داشههت )ابههن خلههدون ، بههن وصههیف 

کههه بهها امههام خصههومت برخهه، ( و حتههی پههس از حههبس امههام528، 5ق: ج4087 ی از رجههال عباسههی 
که سهخت، داشتند گیهری بهر امهام را فزونهی دههد و صهالح نیهز دو نزد وی رفته و خواستار آن بودند 

گماشههت. ق: 4523، )ابههن شهرآشههوب تهن از شههرورترین مههأموران خههود را بههه زنهدانبانی آن حضههرت 
امام به زندان رفهت و  ا  دمجد (ق523) ه در دوره مهتدیک( خبرهای دیگری در دست 258، 5ج

( بعهدها در اواخهر عمهر شهریف و 530ق: 4088، )مسهعودی، رفتار سختگیرانه بر امهام ادامهه یافهت
گویهههها ایههههن 537همهههان: ). امههههام بهههرای بههههار دیگههههر بهههه زنههههدان رفههههت (ق523) در دوره مهتهههدی  )

که عباسیان به دنبال فرزند امام یازدهم بودندسختگیری ، شهرآشوب)ابن  .ها بر آن اساس بود 
دار خالفت برای در فشار قرار دادن امام سبب شد تها ( به هر روی روند ادامه050، 0ج ق: 4523

الت کنهد و همهین امهر عهالوه بهر مشهکآن حضرت نتوانهد بهه راحتهی بها شهیعیان خهود ارتبهاط بهر قهرار 
امام بعهدی بر چگونگی معرفی ، فراوان پیروان برای دسترسی به امام خود و رفع نیازهای روزمره

گذاشههت و سههبب شههد تهها امههام نتوانههد بههه بیشههتر اصههحاب خههود تولههد و امامههت فرزنههد  تههأثیر بسههیاری 
گزارشهی یافهت ه نمیکطوری ، ندکار کخویش را آش در ههیچ مناسهبت  ریکه امهام عسهکهتهوان 

 عمهههومی بهههه تولهههد فرزنهههد خهههویش اشهههاره داشهههته باشهههد و تنهههها اخبهههار در ایهههن زمینهههه محهههدود بهههه 
خود خبر بر تولد و حجت پس از خهویش داده  که امام به برخی از یاران نزدیکاست های گزارش

کیههد داشههت خبههر تولههد فرزنههدش نبایههد از حههوزه دوسههتان فراتههر رفتههه و  اسههت. بههر ایههن اسههاس امههام تأ
گههاهی یابنههد گههاه  بههرای نمونههه در نقلههی امههام عسههکری، دیگههران از آن آ ی از کههرده یکههضههمن آ

کیههد  _ ی الفههتححمههز  بههن أبهه_ اصههحاب خههود  کههه نبایههد تولههد فرزنههدش آشههکار شههود. کههداده و تأ رد 
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 1(055، 5جق: 4582، )صدوق

 تولد ناآشکار امام مهدی

برابهر بسهیاری از ، کهردتولد فرزند را آشهکار نمهیبایست می عسکری امام در شرایط پدید آمده
گههاهی داشههتند دسههتور  ههها امههام عسههکریگههزارش کههه از تولههد امههام ثههانی عشههر آ  بههه برخههی از یههاران 

که والدت ایشهان را آشهکار نکننهد و ایهن مسهلله را از مهردم بپوشهانند. در خبهری از احمهدبن می داد 
کههه امههام عسههکری535اسههحاق اشههعری قمههی در تههوقیعی وی را از تولههد  ق چنههین آمههاده اسههت 

کههه  کههرد و دسههتور داد  گههاه  کسههی بههازگو نشههود. )فرزنههدش آ ( بنههابراین 050همههان: ایههن خبههر بههرای 
کنهد شهیعیان آن که امام نمیطبیعی بود در حالی توانست تولد فرزنهد خهویش را بهر همگهان آشهکار 

 کههاری برخههی از مخفههی، حضههرت پههس از ایشههان دچههار تحیههر و چنههد دسههتگی شههوند. عههالوه بههر آن
کهاری وجهود امهام بهن از جمله عثمهان ترین اصحاب امام عسکریمهم سهعید مبنهی بهر پنههان 

کهه وی حتهی بها آغهاز ایهن پنههان، بر شدت این مناقشات افهزود مهدی کهاری تها آن انهدازه بهود 
کهرد و از ورود بهه ایهن مباحه  اجتنهاب مهی های فراوان درباره وجود شریف امهام مههدیبح 

گههزارش  ،ردکههتنههها بهها اصههرار برخههی از بزرگههان امامیههه بههه اجمههال بههدان اشههاره  بههرای نمونههه بنههابر 
االتی را از عثمهان بهن ؤسه _ محدث امامی غیبت صهغری_  بن جعفر حمیریعبداهلل، ق558کلینی

که سعی زیهادی شهد تها عباسهیان بهه ایهن نتیجهه  2،سعید پرسید وی در ادامه با طر  این اندیشه 
که امام عسکری کنجکهاوی االت را ؤطر  این سه، بدون فرزند از دنیا رفته است برسند  سهبب 

بهاره بها جعفهر بهرادر امهام حتهی وی در ایهن (، بعدها528، 4ش: ج4523)کلینی،  عباسیان دانست
گمانهه عسهکری کههه جعفهر بهه دسهتنیهز بهه  انهدازی بهه میهراث بههرادرش زنهی نپرداخهت و زمهانی 

 وده با وی به مجادله نپرداخت.ب بن سعید وکی  امام عسکریکه عثمانپرداخت با آن

 در بیت امام عسک ی اختالف

و دعههوای خههانوادگی  سههردرگمی و اخههتال  در بیههت امههام عسههکریعههالوه بههر مههوارد یههاد شههده، 
گههزارش، تههأثیر زیههادی بههر تحیههر شههیعیان داشههت، ایشهان دعههوای فههامیلی بیههت ، هههابهر پایههه برخههی از 

کسی امامخراین سؤال را برای ب شریف امام عسکری که چه  حجهت و  ی از شیعیان پدید آورد 
کم ؟ باشدپس از امام یازدهم می گزارش از حبر همین اساس بعدها دست  _ عمه امام  مهکیچند 

                                                        
ِبههی اْلَفههْتِح َقههاَل: َجهه1

َ
َثَنا اْلَحَسههُن بههُن اْلمْنههِذِر عههْن َحْمههَزَ  ْبههِن أ ِبههی . َحههد َ

َ
اِر َمْوُلههود  أِل اَ ِنی یْومهها  فَقههاَل ِلههی اْلبَشههاَرُ  ُوِلههَد اْلباِرَحههَة فههی الههد َ

د   َمَر ِبِکْتَماِنِه  ُمَحم َ
َ
 .َو أ

که بعدها در میان فقهای امامیه مرسوم شد، درهمین دوره باشد.. به نظر می2  رسد منشأ حرام دانستن نام امام دوازدهم 
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کیهد داشهت،  نقه  شهد یازدهم _ تنهها بازمانهده پهدرش و حجهت پهس از  یامهام مههدکهه وی تأ
بههه هههر روی درگیههری در (، 284و  053، 5ق: ج4582ه صههدوق، 55، 4باشههد )همههان: جایشههان مههی

ر که در ادامه ذکطور به هر دلیلی سبب تحیر در میان اصحاب شد و همان ریکبیت امام عس
 از اطاعهت حجهت ثهانی، خواهد شد ایهن اخهتال  سهبب شهد تها برخهی از یهاران سهابق امهام یهازدهم

 1نند.کتمای  پیدا  ریکعشر سرباز زنند و به جعفر برادر امام عس

 اسالمندگی شیعیان در نقان مختلف جغرافیای کگستردگی و پرا

کنههدگی  گسههتردگی شههیعیان در ایههن دوره پههیش از هههر زمههانی بههوده اسههت و طبیعههی بههود بهها ایههن پرا
ر چنهد های تشهیع امهامی دکانونوند، شه شیعیان در مناطق دور دست بیشتر با این مشک  مواج

در منطقه کش و نیشابور پیش از آغهاز  برای نمونه امام عسکری، تنقطه تمرکز بیشتری داش
عنهوان وکیه  خهویش در میهان امهامی مهذهبان خراسهان  ردی را به نام ابهراهیم عبهده بههف، غیبت

کرد بهن به برخهی از شهیعیان از جملهه ابهراهیم ؟ع؟ای دیگری از امام عسکریکشی نامه 2،معرفی 
کهه نحهوه ارتبهاط ایشهان بها امهام و برخهی از نصهایح اخالقهی در آن تبیهین  اسحاق نیشهابوری آورده 

کهه از جملهه ایشهان شده است. نجا شی نام شماری از راویان امامی مهذهب را در آن منطقهه آورده 
کههش بهها تههالش  (،005ش: 4532)نجاشههی،  باشههندابومحمههد یحیههی آل زبههاره مههی در سههمرقند و 

در اواخهر سهده سهوم هجهری امامیهه قهوت یافهت بهه تفسیر عیاشیمحمدبن مسعود عیاشی صاحب 
که خانه وی را به کانتطوری  و ابهن  (525)همهان:  انهدمرتعا للشیعه و اه  العلم دانسهته عنوان 

که من فقها الشیعه االمامیهه اوحهد دههره و زمانهه فهی غهزاره العلهم و لکتبهه ، ندیم درباره وی آورده 
کهه ، انهد. از سمرقند چند نفر ذکر شهده(500تا: )ابن ندیم، بی بنواحی الخراسان شأن من الشأن

کهه از وی بههالحسینبن از جمله ایشان علی بهن عنهوان ثقهه وکیه  یهاد شهده و علهیبهن علهی بهوده 
 .(058ش: 4525)طوسی،  اندمحمد خلقی از جمله ایشان بوده

کهه تشهیع در آن بسهیار پرقهوت و شهیعیان آن پرشهمار بهوده قهم و حهوالی آن ، انهدیکی از مناطقی 
کاشان بوده است 3آوه گرایش، و  اواخهر سهده اول هجهری و بهه  ههای تشهیع قهم عمهدتا  بههپیشینه 

                                                        
لهم یهر لهه اثهر و لهم یعهر  لهه ولهد ظهاهر فقتسهم مها ظههر مهن میراثهه اخهوه جعفهر و امهه و ههی ام ولهد و  . و توفی امام عسکری1

 .(482ق: 4080)نوبختی، 

بهن عبهده لیهدفع النهواحی و اهه  ناحیتهک حقهوقی بن حمدویه بیهقی نوشت: فقد نصبت لک ابراهیم. آن حضرت به عبداهلل2
ی هناک فلیتقوا اهلل ج  جالله و لیراقبوا و لیؤدوا الحقوق، فلیس لهم عذر فی الواجبة علیکم و جعلته ثقتی و أمینی عند موال

کههریم کم اهلل بعصههیان أولیائههه و رحمهههم و ایههاک معهههم برحمتههی لهههم، ان اهلل واسههع   )کشههی، .تههرک ذلههک و ال تههأخیره، ال أشههقا
 (282 ش:4535

 مهد تشیع در ایران.ک: مروری بر جغرافیای تاریخی آوهه . . درباره پیشینه تشیع در آوه ر3
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این امر به تدری  شهتاب زیهادی یافهت و اصهحاب فراوانهی از ، گشتهجرت خاندان اشعری بازمی
از مهدائن افهرادی در آسهتانه ، انهدقم در زمره راویان امامان در دوره حضهور و حتهی پهس از آن بهوده

کمههی قبهه بههه، انههدمههراوده داشههته غیبههت صههغری بهها امههام عسههکری کههه  از شهههادت امههام  طههوری 
 .(022، 5ق: ج4582)صدوق،  به آن دیار برده شده است هایی از امام عسکرینامه

بن سهعید عثمان در سامرا و وکالی نامداری همانند با وجود دو امام هادی و امام عسکری
گرچههه بهها ، در ابتههدای غیبههت صههغری وجههود شههیعیان امههامی در ایههن شهههر امههری انکارناپههذیر بههوده

کههردن نهههاد وکالههت بههه سههمت بغههداد جریههان پررنههگطههوالنی تههر تههر شههدن غیبههت امههام و سههوق پیههدا 
گهرایش، امامیه در آن شهر مشهود است کهه  ههای امامیهه در مصهر در این میان اخباری وجود دارد 

کههه بههرای انتقههال وجوهههات بههه مکههه مههی گویهها در آنانههدرفتهههنیههز وجههود داشههته  جهها بهها وکههالی امههام ، 
خبهر دیگهر حهاکی از وجهود سهادات  .(005، 5ق: ج4582)صهدوق،  انهدبهوده در ارتباط مهدی

کههه برخههی از ایشههان در دوره غیبههت از  و امههام مهههدی باورمنههد بههه امههام عسههکری وجههود دارد 
. در بررسهی نههاد (247، 4ش: ج4523)کلینهی،  باور به وجود فرزند برای امام یازدهم سر باز زدنهد

گستردگی  که  کندگی شهیعیان بهه جغرافیهای اسهالم وکالت دانسته است  شبکه وکالت به میزان پرا
و  (548ق: 4043)طوسهی،  عنوان مح  استقرار امامان شرو که از مدینه بهطوریگشت به باز می
)جبهاری،  عهراق (،248، 4ش: ج4523)کلینهی،  بحرین (،424ش: 4572)جاسم حسین،  تا مکه
 (،554-542ق: 4088)مسهعودی،  بغهداد (،20ش: 4532)نجاشهی،  کوفه(، 28، 4ش: ج4575
)جاسههههم حسههههین،  بصههههره (،542ق: 4088)مسههههعودی،  واسههههط (،540ق: 4044)طوسههههی،  سههههامرا
( و دیگهر 544ش: 4545)قمهی،  قهم (،080، 4ش: ج4523)کلینی،  مصر (،452-453ش: 4572

 شهرها امتداد یافته بود.
کههه  کههه در میههان امامیههه وجههود داشههت طبیعههی بههود  گسههتردگی  اخبههار سههامرا و رحلههت امههام بهها ایههن 

ههای ناشهی از ایهن های آن به زودی به دسهت شهیعیان امهام نرسهد و آسهیبو پیآمده عسکری
گوار، آثار زیانباری در پی داشت.  دست اخبار نا

که در ابتدا ذکر شد نگارنده با اذعان به آسیبهمان ههای ذکهر شهده و پدیهد آمهدن برخهی از طور 
کثههرت تفههرق ذکههر شههده را نمههیههها و مههذاهب درون گههرایش پههذیرد، در ادامههه بهها امههامی در آن دوره، 

کهه بررسی فرقه های ادعهای، بهه نقهد آنهها خهواهیم پرداخهت و سهرانجام بهه مهذاهب شهک  یافتهه 
اشهعری و نهوبختی بهه  شناسهانتردیدی در اصالت ایشان نیست، اشاره خواهد شد. در میان فرقه

کههردهتفصههی  بههه ایههن فرقههه کههه تفصههی  آن بههه ایههن صههورت مههیهههای اشههاره  باشههد )نههوبختی، انههد 
 .(82ق: 4080
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 شدند:تقسیم می بر چند قسم گروه واقفیه: اینالف( 
که امام عسهکری4 گروهی از ایشان بر این باور بودند  شهده و آن وفهات نکهرده بلکهه غائهب  . 

، ور بودنهدرا پذیرفته و بر ایهن بها آنان همه ائمهبوده است،  حضرت همان مهدی موعود
فرزنهد خهویش را آشهکارا معرفههی نکردنهد یها اصهال  نداشهته پهس خهود همههان  چهون امهام عسهکری

 1باشد.می مهدی موعود
گهروه دیگهری از ایشههان مهی5 کهه امههام عسهکری.  وفههات نمهوده در عههین حهال دوبههاره  ؟ع؟گفتنههد 

 زنده خواهد شد.
که امام عسکری5 گهروه از ، رحلت نمهوده اسهت ؟ع؟. واقفیه ال ادریه: ایشان معتقد بودند  ایهن 

کههه مههی کههه مهها نمههیگفتنههد از آنایههن جهههت بههه ایههن نههام شهههره بودنههد  از ایشههان  دانههیم امههام بعههدجهها 
کهه زمهین بایهد در عین حال مهی، کنیمسکوت می کیست؟ پسرش، برادرش، بر این اساس دانهیم 

 دارای حجت باشد. 
گروه خود بر چند دستهب(   شدند:تقسیم می جعفریه: این 
کذاب را پذیرفتند به همین دلی  به امامهت عبهداهلل افطهح نیهز باورمنهد 4 گروهی امامت جعفر   .

 شدند. بنابراین سیزده امامی نامیده شدند.
که جعفر را امام عسکری5 گروه دیگر بر این باور بودند  کرده است. ؟ع؟.   به امامت تعیین 
گهههروه معتقهههد بودنههه5 کهههه امهههام بعهههد از امهههام ههههادی. نفیسهههیه )غهههالم سهههیدمحمد(: ایهههن   د 

که وفات نمود بدا حص  شد و امامت به جعفر منتق  شد.سیدمحمد بوده است اما از آن  جا 
که امامت نه از آن امهام عسهکری گروه بر این باور بودند  باشهد و نهه از مهی ج( محمدیه: این 

 بلکه امام حقیقی همان سیدمحمد است.، آن جعفر
گروه از کهه  که امامت امهام عسهکری جاآن د( قطعیه: این  را پذیرفتهه بودنهد و معتقهد بودنهد 

در عین حال آنها نیز در اموری جزئهی بها ، اند به این نام شهره شدندحضرت دارای فرزند نیز بوده
گرو خوانی نداشته ویکدیگر هم  شدند:های چند تقسیم میهخود به 

 هتبعد از وفات پدر به دنیا آمده اس امام مهدی. 4
 هاندسال داشته 2یا  5در هنگام پدر  . امام5
گفتند امام دوازدهم مدتی پس از تولد وفات نمودند5  2ه. برخی 

                                                        
کاظم1 کردند، بنابراین ایهن دسهته از واقفهیمی . نوبختی واقفیه را در دوران امام  که در آن حضرت توقف  هها بها دوران داند 

کلی متفاوت می  (74 ق:4080نوبختی: باشند. )امام یازدهم به 

گرچهه وی وفهات را بهه وفهات نهام  . در این زمینه روایاتی از شیخ طوسی2 که امهام قبه  از ظههور وفهات خواهنهد نمهود،  نق  شده 
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که نام امام0  هباشدعلی می، . برخی از ایشان بر این باور شدند 
کههه امههام در زمهههان پههدر تولههد یافتههه و امههروزه غائههب مههی. عههده2  باشهههندای بههر ایههن بههاور بودنههد 

 .(83 ق:4080 ،)نوبختی
 مههوارد مههذکور بههوده اسههت، بهها  پههس از شهههادت امههام عسههکری هههای شههیعیانهفرقههتههرین مهههم
کهههه تفهههاوت چنهههدانیههههای دیگههری نیهههز در میهههان فرقههههحهههال اخهههتال  ایههن  بههها  نگهههاران وجههود دارد 

انهدکی بهیش از نهوبختی  المقااالت و الفار ، در ایهن میهان اشهعری در شودنمیه در آن دیدموارد باال 
کرده است  ،)مفیهد ر پذیرفتهه اسهتیاز نهوبختی تهأث، طبهق تصهریح خهویش (ق045)م مفیهد 1،ذکر 

  .(548 ق:4045
 یههکبههه بیسههت فرقههه اشههاره دارد امهها از هههیچ الااذهامااروجق( در 550چنههین مسههعودی )مهههم
کتهاب ها یاد نکرده اسهت، ویاز آن کهه شهر  بهه  ههای دیگهرش حوالهه داده و چنهین نقه  نمهوده: 
کتهههابدسهههته از فرقههههایهههن   اسهههت آورده المقااااالت فااای اهاااول الااادیاناتو  سااارل الحیااااتههههای هههها را در 

کتههاب(445، 0ج ق:4088 ،)مسههعودی تههوانیم باشههد و مهها نمههیمههذکور نیههز امههروزه مفقههود مههی یههها. 
هها هماننهد دیگهر احتمهاال وی در شهمارش فرقههرا به درستی در این زمینه بیهابیم،  های ویگمانه
کرده است.نوفرقه  یسان عم  
کتههاب خههویش  ای نههدارد و تنههها تفههاوت بسههیار بههیش از نههوبختی و اشههعری اشههاره، شهرسههتانی در 

از جملهههه  .(585، 4ج ش:4530 ،)شهرسههتانی نگارههها داشههته اسههتانههدکی بهها ایههن دسههته از فرقههه
کههه وی تعههداد فرقهههتفههاوت را  هههای منشههعب از امههام عسههکریهههایش بهها نههوبختی در ایههن اسههت 

، 4ج: همهان) که نوبختی این عهدد را چههارده فرقهه دانسهته اسهتدر صورتی، دانددوازده عدد می
که ذکر شد، در ادامه به نقد آنها توجه خواهد شد.فرقه .(  588  های یاد شده به این میزان بود 

که  گویا عیهار خاصهی بهرمواجه است بندی در تفرق شیعیان با اشکاالتیدستهگفتنی است  ای ، 
نویسههان فرقهههنگههاری، معیههار فرقههه کهههطههوریبههر شههمردن یههک فرقههه در آن دوران نبههوده اسههت، بههه 

که ؟ آشکار نیست ایهن امهر زمهانی بیشهتر فهمیهده  2انهد؟چه تعریفی از تفهرق داشهتهو معلوم نیست 
کهن آشکار میمی که با مراجعه به متون  که هیچ تعریهف مشخصهی از فرقهه و تمهایز آن شود  شود 

                                                                                                                                  
کلهی مهردود مهی کهه هرگونهه درگذشهت پهیش از ظههور را بهه  کهرده  کرده است و روایات دیگری نقه    دانهد. )طوسهی،امام تعبیر 

 (055 ق:4044

کتاب المقاالت و ا1 که بنابه نظر محمد جواد مشکور  کلی بر فرق الشیعه نهوبختی دارد . باید توجه داشت  لفرق اشعری اضافات 
کتاب اشعری دارد.  کتاب منسوب به نوبختی اضافاتی جزئی نسبت به   (53-58ش: 4538)اشعری قمی، و 

که سبب جهدا شهدن یهک شهی مهی2 گفته شده هر آنچه  کهه ایهن جهدایی اسهتمرار داشهته . در بیان عنوان فرقه  باشهد بهه صهورتی 
 (402، 2ج ق:4088 ،فراهیدیباشد. )
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گویا تنها به سبب شههرت در عنهوانی خهاق فرقههدیگر دستهبا  نویسهان از جات ذکر نشده است و 
کردهها با عنوان دستهآن گونهه وجهه که در برخی از مهوارد ههیچاند به طوریای جدا از دیگران یاد 

کامال  شبیه به هم ارائه نشده است، تمایز میان فرقه ز بهرای نمونهه اشهعری و نهوبختی خبهر اهای 
که تنها وجهه تمهایز آن بها امامیههای میفرقه کهه امامیهه نهام بههباشهد، ، نهام امهام مهیدهند  طهوری 

گروه علی می امام عصر باشهد، ایهن امهر نشهان دانند و در دیگر موارد یکسان مهیرا محمد و آن 
که فرق  اند.نویسان تعریف واحدی از فرقه نداشتهاز آن است 

و بهدون ایهن مهوارد عنهوان مهذهب  را دارا باشند د چند شاخصه اصلیبایها فرقهرسد به نظر می
کههرد. بههر ایههن اسههاس بههر آن تههوانیهها فرقههه را نمههی شاخصههه اصههلی هههر فرقههه آغههاز، سههرانجام،  اسههتوار 

چنهین عنصهر مههم در اسهت، ههمه آن اندیشهه آشهکار بهباورمنهدان  چنهینههمو  ی مشخاباورها
گهر فرقههها رهبری مشخا میفرقه گانهه _ بهاور، پیهرو، ای بهه خصهوق یکهی از مهوارد سههباشد، ا

ههای بسیاری از فرقه، با این وصفرهبر _ را نداشته باشد عنوان فرقه بر آن حقیقی نخواهد بود، 
بهرای  ای مسهتق  دانسهت.ن آنهها را فرقههتهواچند شاخصهه مهذکور را ندارنهد و نمهییاد شده یک یا 

: بهه سهرانجام ایهن دسهته از فرقهه آشهکار نیسهت.هها ایهن فرقهه نمونه زمهان تأسهیس بیشهتر هها ثانیها 
که چه زمانی در میان شیعیان زیست داشته ای نشده استاشاره اند، با این حال و معلوم نیست 

کتهاب در زمهان تهأ در حدود یک سده بعد مفیهد بیهان داشهته ق 525در سهال الفصاول المختاارهلیف 
 .(554 ق:4045)مفیهد،  باشهنداز امامیه موجود نمی غیردر شیعیان های مدعی کدام از فرقههیچ
 : که مشک  دیگر این دسته از فرقثالثا  تهاریخ بهه باورمنهدان ایهن دسهته از های برساخته آن است 
کههن ذکهر نشهدهای ندارد و ناها اشارهفرقه و تنهها بهه  اسهت م هیچ فهرد مشخصهی از ایشهان در آثهار 

 نههام رهبههران بسههیاری از کههه تههرین نکتههه آنمهههمبههر آن  عههالوهذکههر عنههوان فرقههه بسههنده شههده اسههت، 
و آشهکار اسهت نبهود رهبهر مشهخا در بسهیاری از  های یاد شده نیز در تهاریخ ذکهر نشهده اسهتگروه

های یاد شده وجود بنابراین احتماال  بسیاری از فرقه .ای مشخا داردموارد داللت بر عدم فرقه
هها شواهد تاریخی مجالی برای آنها یافت و ذکر این فرقههتوان بر اساس اند و نمیخارجی نداشته

گهروه دستهنویسان تنها به سبب شهرت آندر فرقه جات یها بهر اسهاس منازعهات مهذهبی میهان دو 
 است.شیعه و سنی بوده 
کهه باورمنهدان بهه امهام مههدیبا این حال نمهی گهروه مانهدگار پهس از  تهوان مهدعی شهد  تنهها 

گروهبوده شهادت امام عسکری های دیگر نیهز در ایهن اند و با تعریف یاد شده از فرقه برخی از 
گهروهجهوش داشهتهدوره جنهب گرچهه آنهها نیهز تهداوم چنهدانی نداشهتند، ایهن  هها بها چنهد عنصههر انهد 

ههای یهاد شهده تمهایز داشهتند در ادامهه اساسی رهبری، وجود باورمند و آرا  مشخا از دیگر فرقهه
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که ویژگیشاره میجاتی ابه ذکر دسته  اند. های فرقه را داشتهشود 

 ها و مذاهب ماندگار پس از شهادت امام عسک یفرقه
که بیان شد فرقههمان های پهس از شههادت امهام یهازدهم و در آغهاز غیبهت صهغری پدیهدار طور 

که با ایهده ایهن پهژوهش ههم تهوان آن را بهه عنهوان یهک فرقهه فعهال در آن خهوانی دارد و مهیگشت 
گرفت  گهروه امامیهه و جعفریهه پذیر میقالب یک فرقه تعریفدوره در نظر  باشند، بدون تردیهد دو 

 شود:شوند در ادامه به اجمال بدان اشاره میاز این دسته شمرده می
 امامیه

کثری شهههیعه در غیبهههت صهههغری را تشهههکی   باورمنهههدان بهههه فرزنهههد امهههام عسهههکری  گهههروه حهههدا
کنون نیز می که تا تهرین نویسان در ابتهداییاند این مذهب به اذعان همه فرقماندگار شدهدادند 
گههروه بههر اسههاس بههاور بههه فرزنههد امههام یههازدهم روزه هههای آغههازین غیبههت وجههود داشههته اسههت. ایههن 

کمهک وکهیالن امهام مههدی جهویی و پهی بیشترین فعالیت را در آن دوره داشتند و توانستند بها 
بهه بقهای خهود ادامهه دهنهد، ایشهان در همهان زمهان بهر ایهن  یامامت در تنها فرزند امام عسکر

که امام مههدی کهه در فرزنهد امهام یهازدهم مهی باور بودند  سهالگی و بها شههادت پهدر بهه  2باشهد 
کههه یکهی از دیگههری طههوالنی تههر خواهههد بههود. بههرای امامهت رسههیده اسههت و دو غیبههت خواهههد داشههت 

کهه امامیهه بهه ایهن 1نمونه مفید ایشان را چنین دانسته اسهت، عنهوان اسهتدالل حهاکی از آن اسهت 
ای نیهز در گروهی قدرتمند در ابتدای غیبت صغری وجود داشته است و طرفهداران قابه  مالحظهه

گهزارشعالوه بر نشانه 2میان ایشان قرار داشتند. کهه در مهتن برخهی از  ههای ذکهر شهد نقه هها های 
که گواه آن است  که  مفهوم امامیه پیش از آغاز غیبهت صهغری بهه  دیگری در این زمینه وارد شده 

بخش مهمی از شهیعیان اطهالق شهده اسهت. در دوره غیبهت صهغری ایهن مفههوم اصهطالحی بهرای 
                                                        

و  و أثبتوا والدتهه و صهححوا الهنا علیهه و قهالوا ههو سهمی رسهول اهلل . فقال الجمهور منهم بنمامة ابنه القائم المنتظر1
مهدی األنام و اعتقدوا أن له غیبتین إحداهما أطهول مهن األخهری و األولهی منهمها ههی الصهغری و لهه فیهها األبهواب و السهفرا  و 

أظهره لهم و أراهم شخصه و اختلفوا فی سنه عند وفا  أبیهه  شیوخهم و ثقاتهم أن أبا محمد الحسنرووا عن جماعة من 
کهان مولهد القهائم کهان سهنه إذ ذاک خمهس سهنین ألن أبهاه تهوفی سهنة سهتین و مهائتین و  کثیر منهم  سهنة خمهس و  فقال 

کان مولده سهنة اثنتهین و خمسهین و مهائتین کهان سهنه عنهد وفها  أبیهه ثمهانی سهنین و  خمسین و مائتین و قال بعضهم ب   و 
کمه  اهلل عقلهه و علمهه کههان   اْلِحْکَمههَة َو َفْصهَ  اْلِخطهاِب   قهالوا إن أبهاه لهم یمهت حتههی أ و أبانهه مهن سههائر الخلهق بههذه الصهفة إذ 

 الحج  و وصی األوصیا  و قائم الزمانهمان. خاتم

که رحلت امام عسکری. برای مثال فرقه2 باشهد و ایهن فرزنهد بود در عین حال قائ  به فرزند برای ایشان میرا پذیرفته  ای 
کرد و تنها با امامیه در نام آن تفاوت دارد، را چگونه در دایره یک فرقه می کهرد، اساسها  توان اندازه روزی ظهور خواهد  گیهری 

   دارد.باشدکه تنها در نام امام با ایشان اختالای بر فرض وجود همان امامیه میچنین فرقه
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کههه در ادبیههات علمههی شههیعه و سههنی آن دوره مرسههوم بههوده اسههت. در میههان  گروهههی از شههیعیان بههود 
کتاب کههشیعیان امامی  گشهت  بها  ق(548)م نهوبختی تهوان بههمهی های بها عنهوان امامیهه تهدوین 

 سهعدبن عبهداهلل اشهعری قمهی، (35 ش:4532، )نجاشی الرد علی فر  الشیع  ما اال االمامی عنوان 
 چنهینههم( 455، 4ج، ق4582، )صهدوقکهرد. اشهاره مقاالت االمامی  و ابان بباه را ی کتابی به نام  با

  ( و از002، 008، 520، 4جق: 4505، )یحیهههی بهههن حسهههین التحفاااه العساااجدیه، در میهههان زیدیهههه
، )اشههعری .از ایههن عنههوان بهههره بههرده اسههتق( 550)مدر آن دوره ابوالحسههن اشههعری سههنتاههه 
، شناسهان نیهز مرسهوم بهوده اسهتدر این دوره مفهوم امامیه در میان فرقه چنینهم( 42ق: 4088

کهههرده اسهههت  ( 445ق: 4080، )نهههوبختی، بهههرای نمونهههه نهههوبختی از امامیهههه بههها همهههان ویژگهههی ذکهههر 
کتاب خویش از امامیه نام آورده اسهت چنینمه ق: 4538قمهی،  )اشهعری اشعری در چند بخش 

در دو جهای از اصهطالح امامیهه سهود  مقااالت االساالمی نابوالحسهن اشهعری در  چنینهم( 485-483
کمههی بعههد از پایههان غیبههت صههغری ابههی54-42ق: 4088، بههرده است)اشههعری ساارل در  نصههر بخههاری( 

، )مسههههعودی التنبیااااه و االشاااارا ( و مسههههعودی در 08: ق4045، ابونصههههر بخههههاری) السلساااال  العلویااااه
 (588-587 ،5جه 487 ،5ج: 4088ان: )هم مروج الذها( و 527: ش4532

کهههه تهههوده مهههردممهههی اسهههالمیاز مهههذاهبییکهههدر نتیجهههه امامیهههه   و، عهیآن را بههها عنهههوان شهههباشهههد 
امهام از اتیاندیشهمندان امهامی بهه برخهی خصوصه چنینهمخوانند. می هیاندیشمندان آن را امام

 بههاز امهامزمهانیچیدر ههنیزمهنبهودنز خهالییهو ن، امهامبهودنو معصهومبهودنالطاعههمفتهرضجمله
کیهداساسهییباورههاعنوان گهذار ایهام مهی ( بهه نظهر57 «:الهف»4045 ،کردنهد. )مفیهدمهی تأ رسهد بها 

کهه بهاور بهه مفهوم امامیه به عنوان بخش مهمی از شیعه  گهروه خاصهی  در دوره غیبت صغری به 
کنون بههه انههد گانههه داشههتهامامههان دوازده اطههالق شههد و در شههیعیان امههامی از دوره غیبههت صههغری تهها

 .اندهمین نام شهره بوده
 جعفریه

گروه پیروان جعفر برادر امام عسکری که پس از شهادت امهام یهازدهم توانسهتند  این  بودند 
کنند. جعفریه همه مشخصات یک فرقه همانند رهبهر، افراد قاب  مالحظه ای را به دور هم جمع 

 :ده استبرای مثال چنین آم آرا ، پیروان و... داشته است و
 إمامها که ی ، قهالوا و وفاتهه عند إمامته ع  احلس  بنمامة تق،  کان  م  فرقة  جع 

وا و مبطال ایمدع کان و  هیهعل هیهأب بهن  عهىل ب جعفر اإلمام قالوا و حممد هیأخ إمامة أنکر
 أمهها و هیههأب ا یههح یف و یهه ال اإلمههام و هیههأب ا یههح یف مهها  حممههدا ألن بهه ل  قلنهها إمنهها قههالوا
 .عق  له ک،ن یحیت ایالدن م  ر خی ال اإلمام و عق  له ک ی فلم احلس 
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 چنین درباره این فرقه چنین آمده است:هم
عهىل به جعفهر هیأخ عىل ن  الوفا  حضرته ملا إنه و هیأب بعد م  اإلمام کان أباحممد إن
 دعهاهمی اله  أن زعمهوا و لهه ال، اثهة و هیهعل بهالن  بعده م  اإلمام کان و عىل ب حممد ب 
ی دعه، بطهالن و احلس  لولد فقدهم م  اإلمامة وجو  م  العق  یف  َي ما ذل  إىل
 1.ةیاإلمام م  زعموا مایف وجودهی ادع م 

بهه نظهر ، باشهدمهی ق برادر مهتهر امهام عسهکری524 مرتبط به پیروان جعفرهای اخیر گمانه
 فعالیهههت ، ههههای دوراز زمهههان، طرفهههداران جعفهههر بهههرای رسهههاندن وی بهههه جایگهههاه امامهههت، رسهههدمهههی

این دسته از شیعیان عهالوه ، دانستندهای مختلف وی را شایسته امامت میاند و به بهانهداشته
که بارها بها امامیهه در ابتهدای غیبهت صهغری انی در تاریخ بودهبر رهبری مشخا دارای پیراو اند 

 از شههادت امهامپهسامامهتجهت ادعهایجعفر در منابع امامی بهاند. های فراوانی داشتهیدرگیر
ابکهبههایشانبرایار وجود فرزندیکو ان، ریکعس ش: 4578، مشههور شهد. )العلهوی العمهریذ 
جعفهر  ؟ع؟،در دوره امامهت امهام عسهکری (488ق: 4578، عنبهابن ه4088:27، ه فخررازی454-

کوچکی کهرده بهود. عمدتا   گروه  ق: 4040)خصهیبی،  از طرفداران فارس بن حاتم را دور خود جمع 
گشتند  (577 که عالوه بر موارد باال برخی از اندیشمندان شیعه نیز بدو ملحق  این در حالی است 

توانا  متکلم، و علی بن طاحی )یا طاحن( خزاز ا امامیه تن در دادندزنی بو در دفا  از وی به چانه
کهوفی نیهز در زمهره همهین جماعهت بهود. بها ایهن همههف و گفهت جعفهربن علهی ، طحی مسهلک  بایهد 

صههدوق، ). جایگههاه نسههبتا مقبههولی در میههان شههیعه داشههته اسههت ؟ع؟مقههارن وفههات امههام عسههکری
ه بها قصهد کهجعفهر ، رىکرحلهت حضهرت عسهبا  (4488، 5ق: ج4088، ه راوندی535ق: 4582
عزا بر در خانهه   عنوان صاحب  داد. او به خود را وصی آن حضرت جلوه، یابی موقعیت برادردست

گفتهه شهده زمهانی آمدند بهه او تسهلیت مهی ه به منزل امام میکایستاد و شیعیان  امام می   گفتنهد. و 
جعفهر ، (523ق: 4044طوسهی، )، گرفهتفن امام توسط عثمان بن سعید صهورت کار غس  و که ک

گزارشکر امام کخود را آماده خواندن نماز بر پی ها امام دوازدهم بر بدن پهدر نمهاز رد برابر برخی از 
گزارش تولد امهام مههدی چنینهم (022، 5جق: 4582صدوق، ) گزاردند. و  نق  شده جعفر 

خلیفههه دسههتور داد بیههت امههام  ،بههر همههین اسههاس، بههه اطههال  خلیفههه رسههاند، ان حضههور امههام راکههم
                                                        

. قال الشیخ أیده اهلل و لیس من هؤال  الِفَرِق التی ذکرناها فرقة موجود  فی زماننا هذا و هو من سنة ثالث و سبعین و ثالثمائة  1
إال اإلمامیة االثنا عشریة القائلة بنمامة ابهن الحسهن المسهمی باسهم رسهول اهلل صهالقاطعة علهی حیاتهه و بقائهه إلهی وقهت قیامهه 

ههادا  و بالسههیف حسههب ههارا  و صههالحین و ُعب َ کثههر فههرق الشههیعة عههددا و علمهها  و متکلمههین و ُنظ َ ما شههرحناه فیمهها تقههدم عههنهم و هههم أ
-548 ان:هم)متفقهة و أصحاب حدی  و أدبا  و شعرا  و هم وجه اإلمامیة و رطسا  جماعتهم و المعتمد علیهم فی الدیانة. 

554) 
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گیههرد. ریکعسه ات سههبب شههد عباسههیان کهه( همههین تحری025، 5جهمهان: ) مههورد هجههوم قههرار 
 .شهدندمعرو  جعفریهبهپیروان جعفر در تاریخ (020، 5 جان: امامیه را مورد آزار قرار دهند. )هم

ه مدرسههههههی435ش: 4522، آشههههههتیانیه اقبههههههال484، ه اشههههههعری487ش: 4583، قبههههههه رازی)ابههههههن
گویها طرفهدارانش دربهاره جانشهینی442ش: 4577، طباطبائی اینظهر داشهتند. عهدهاخهتال وی( 

حیهاتدر زمهانهکهسهیدمحمد برادرشاو را جانشینبرخی، هادیامامبالفص جعفر را جانشین
قاضهههی :ک .)ر .انهههددانسهههتهریکعسهههامهههامرا جانشهههیندیگهههر ویایرد و عهههدهکهههرحلهههتپهههدرش

و در ق درگذشههت524جعفههر در سههال (433، بههالحقه نههاطق475، 5قسههم، ج، احمههددالجباربنعبهه
ش: 4577، طباطبهائیه مدرسهی452-450ش: 4578، العلوی العمهری) .شدسپردهکخاسامرا به

. ردنهدکرجهو ، بغهدادارشد ساداتنقیب، علیابوالحسن، فرزندشبهویپیروانبرخی ( 447-448
دیگههر معتقههد بودنههد ( برخههی448-447ش: 4577، طباطبههائیه مدرسههی78-28: 4088، فخههررازی)
جعفههر دیگهر بازمانهدگاندو بهههاز آنو پهسشهدهتقسههیمفاطمههو خهواهرشابوالحسههنمیهانامامهتهکه

 1(455-448ش: 4577، طباطبائی مدرسی) .استرسیده
 امهها از جعفههر _ پسههر ، انههداشههاره داشههته نههابع زیههادی بههه درگیههری ایههن طرفههداران جعفههر بهها امامیهههم

گهروه امام هادی ای مانهدگار در فرقهه، ههای یهاد شهده_ و باورمندان به وی در مقایسه بها دیگهر 
که تا مدت کردنهد و حتهی نقه  شهده ها مشکالت زیادی را برای امامیه فهراهم مهیتاریخ باقی ماند 

گهروه که بعد از جعفر باورمندان به وی به پسرش علی توجه کهرده و پهس از او بهه  ههای غهالی پیدا 
 متمای  شدند.

گههزارش کههه در برخههی  چههون ههها محههدثان بزرگههی هههمطرفههداران جعفههر آن مقههدار قدرتمنههد بودنههد 
که برای تحوی  وجوهات ، اندکلینی به ایشان اشاره داشته که شخا از مصر  از جمله نق  شده 

کهه پیهروان ایشهان بهه سهه را در تحیر مهی به مکه رفته بود شیعیان امام عسکری بینهد و آورده 
که امام جانشین نداردعده، اندگروه تقسیم شده گوینهد جعفهر بهرادر ای مهیعده، ای بر این باورند 

 2دانند.می ؟ع؟را امام پس از امام یازدهم ای نیز امام مهدیامام جانشین وی است و عده
گروه گزارش تعدد  دانهد و تنهها بهر وجهود را مردود مهی س از امام عسکریهای یاد شده پاین 

گروه سوم)متحیران( کید دارد. ، طرفداران جعفر و امامی مذهبان و  در نقلهی دیگهری  چنینهمتأ
که حضرت از تفرق پیروانش خبهر داده و بهه  از امام عسکری (ق538)م ابوغانم قزوینی آورده 

                                                        
کچهاییالههادی جعفهربن علهیکاوشی در بازشناسی شخصهیت  ک: مقاله.  . در این زمینه ر 1 نامهه ، فصه شهافعو  ، احمهدی 

 .54های مهدوی، شپژوهش

 ،کلینهیمضی من غیهر خلهف و الخلهف جعفهر و قهال بعضههم مضهی ابومحمهد عهن خلهف. ) . فقال بع  الناس ان ابامحمد2
 (255، 4ج ش:4523
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گزارش 1ره دارد.اشا، پس از شهادت خویش، دو جریان درون شیعی کهه این  ها حاکی از آن اسهت 
گهروه ازکه میهای یاد شده در آن دوره وجود خارجی نداشته یا آنفرقه را در یهک آنهها  تهوان چنهد 

کهه حهوالی نیمهه سهده طبقه دسته کرد. به خصوق شهیخ مفیهد بهه ایهن نکتهه تصهریح دارد  بندی 
 ههههای یهههاد شهههده در آن زمهههان وجهههود خهههارجی کهههدام از فرقههههق( غیهههر از امامیهههه ههههیچ525چههههارم)
گروه دبه نظر می 2.(554ق: 4045)مفید،  اندنداشته که با وجود یز پدیگری نیرسد  د آمده بودند 

شههمردند و بههه ز مههییان جهههان جههایههش از پایر  امامههت را پههیههاساسهها  انقطهها  زنج، دیههن همههه تردیهها
کتب فرق  گرچه  اد یهتنهها دو فرقهه د آمهدن یاز پد، عهیشاصطالح قائ  به فترت در امامت بودند. ا

 اند. خ داشتهین در تاریراست یگانه آغاز و سر انجام مشخا و باورمندانسه یهاشده مالک
کهه ذکهر شهد از اخهتال  امام فراتهر از نهام عهده  یزیهنگارهها چه در بهاور فرقههیهدر ههر صهورت آنچهه 

گروه، استخ نبوده یدر تار یهان دسته از فرقهیاز ا یاقاب  توجه و  ذکر شهده بهه رغهم سهر یهاو 
ن یتوان چنهیم یست و حتین یشان و افراد باورمند به آن خبریا یخ از باورهایاد در تاریز یصدا
که چه بسا دسته یمدع  اند.نداشته یخ وجود خارجیشان در تاریقاب  توجه ا یاشد 

 گی ینتیجه
که نمی های ذکر شهده ود خارجی بسیاری از فرقهتوان بر وجبا بررسی منابع پیشینی آشکار شد 

کیههد داشهت ایهن در حهالی اسههت فهرق نویسهان شهیعه و سههنی بها ذکهر تعههداد در آغهاز غیبهت صهغری تأ
کیههد داشههتهقابهه  توجههه گسههتردگی شههیعیان در ایههن دوره تأ انههد امهها شههواهد چنههدان ای از ایشههان بههر 

که منازعات فرقهاند، بر این اساس این احتمال داده میاستواری ارائه نکرده سهنت ای اه شود 
نگهاران بهه ایهن مقهدار بهر با شیعیان و عدم ضابطه مشخا در میان شیعیان سهبب شهده تها فرقهه

گرچههه نگارنههده  تعههدد و تشههتت شههیعیان پههس از شهههادت امههام عسههکری اشههاره داشههته باشههند، 
که برخی از فرقه کید دارد  ههای آن بهه نهد و نشهانهاها از جمله جعفریه در این زمان وجود داشهتهتأ
 شود. فراوانی در تاریخ یافت می

                                                        
ههد  اْلَحَسههَن 1 َباُمَحم َ

َ
ههد    َیُقههوُل  بههن َعِلههی   . َسههِمْعُت أ ُبوُمَحم َ

َ
یَن َتْفَتههِرُق ِشههیَعِتی َفِفیَههها ُقههِبَ  أ َقههِت  ِفههی َسههَنِة ِمههاَئَتْیِن َو ِسههت ِ َو َتَفر َ

ْنَصاُرُه َفِمْنُهْم َمِن اْنَتَمی ِإَلی َجْعَفر  َو ِمْنُهْم َمْن َتاَه َو ِمْنُهْم َمْن َشک َ َو ِمْنُهْم َم 
َ
یَعُة َو أ ِرِه َو ِمهْنُهْم َمهْن َثَبهَت ْن َوَقَف َعَلی الش ِ َتَحی ُ

( . َوَج  َ  (087، 5ج ق:4582 ،صدوقَعَلی ِدیِنِه ِبَتْوِفیِق اهلِل َعز َ

کهه پهس از 2 . الزم به ذکر است مدرسی در این بخش چنهین افهزوده و مهدعی شهده اسهت پیهروان جعفهر در تهاریخ مانهدگار شهدند، 
کهه ابوحهاتم رازی ان جعفهر رسهید. بههابوالحسن علی و فاطمه، امامت به سایر بازماندگ طهور خالصهه در پایهان ایهن قهرن سهوم 

 که به فرزنهد حضهرت عسهکرینوشت شیعیان عراق به دو جامعه مخالف تقسیم شده بودند. آنانکتاب الزینة خود را می
کهههاعتقههاد داشههتند و آنههان گههرد آمدنههد بودنههد. درسههت روشههن نیسههت  گههرد فرزنههدان و فرزنههدزادگان جعفههر  طرفههداران جعفههر و  کههه 

کهه شهیخ مفیهد فصه  525بازماندگان او تا چه وقت به عنوان یک مذهب مستق  در جامعه شیعه دوام آوردنهد. در سهال  ق 
کتاب مجالس خود را می کسی از اتبا  او سراغ نداشت.ِفَرق شیعه مندرج در   (488 ش:4577مدرسی طباطبائی، ) نوشت 
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