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 پیشگفتار
 

مکتب تشیع مکتبى است پر عظمت و پرآوازه و به همان اندازه داراى تاریخ پر فـراز  
و فرود و همپاى و همزاد با تاریخ اسالم، آن سان که جدا کردن تاریخ این مکتب از 

 تاریخ تحوالتى که بر آیین محمدى گذشته کارى است ناشدنى.
ن مکتـب گذشـته و، از دیگـر    عظمت، دیرینه و تحوالت گوناگونى که بر ایـ 

درگـذر تـاریخ،   » شـیعه «سوى، گسـتردگى ایـن مکتـب و نیـز ایـن حقیقـت کـه نـام         
را در خـود جـاى داده سـبب شـده      σمندان به خاندان پیامبر هایى چند از عالقهطایفه

است گزارشهایى که از تاریخ این مکتب، به مفهوم تاریخ کالمى آن، به دسـت داده  
ام و گاه درتنیده با پیچیدگیهاى ویژه خویش باشد. از آن سـوى،  شده گاه گرفتار ابه

نامهربانیهایى که بر این مکتب رفته گاه حقـایقى را از آنچـه بـر ایـن مکتـب گذشـته       
واژگونه نمایانده و گاه آن انـدازه از واقعیـت فاصـله یافتـه کـه هـیچ نتوانسـته اسـت         

 گرى راستین از تاریخ باشد.روایت
اصالت و معنویت تشیع اجازه نداده است همه حقیقت در  با این همه، عظمت،

این باره پنهان بماند و بدین سان در گزارشهایى که منـابع تـاریخى در ایـن زمینـه بـه      
اى از جمال این مکتـب رخ نمـوده اسـت، از    اى جلوهگونهدست داده، در هر یک به

یدآورنـدگان آنهـا   شـناختى کـه پد  منابع عمومى تاریخى گرفته تا منابع عمومى فرقـه 
اى درباره شیعه برخوردار کم از اطالع همه جانبهمیانه خوبى با شیعه نداشته و یا دست

هـاى شـیعه کـه عمـدتاً از فهرسـت      شمار تاریخ فرقهاند و از آنها تا منابع انگشتنبوده
 اند.کردن انشعابها فراتر نرفته

دسـت دادن گزارشـى   کتابى که اکنون فراروى دارید تالشـى فروتنانـه در بـه    
آغازین از مکتب تشیع و فراز و فرودهاى کالمى و مشاهیر اندیشه این مکتب است و 

1 



 )2تاریخ فرق اسالمی (      2

داند پیش از ورود به مباحـث اصـلى چنـد نکتـه را بـه خواننـدگان       نگارنده بایسته مى
 گرامى یادآورد شود:

ــ1 ــن واژه اســت کــه همــه     ـ ــن نوشــته مقصــود از شــیعه مفهــوم عــام ای در ای
و یا حتى برخى از مـدعیان ایـن محبـت را     محور محبت به على  گردآمدگان بر

مقصود از تاریخ این مکتب نیز نه تاریخ اسـالم و   دهد، چنان کهنیز در خود جاى مى
ها و نه تاریخ تحوالت سیاسى اسالم، بلکه بیشتر تاریخ تحوالت کالمى و سیر اندیشه

ر هـم بررسـى تـاریخ    اندیشوران است. طبیعى اسـت کـه بـدین ترتیـب کتـاب حاضـ      
گیرد که زمانى کوتـاه زیسـته و غـروب    بر مى هایى چون کیسانیه را درتحوالت فرقه

هـاى سیاسـى و   هـایى چـون زیدیـه را کـه بیشـتر بـه عرصـه       اند، هم تاریخ فرقـه کرده
هـایى چـون باطنیـان و اسـماعیلیان را کـه      انـد، هـم تـاریخ فرقـه    اجتماعى نظـر داشـته  

اى اند، هم تاریخ فرقـه جستهتاریخ خود از سپر اختفا بهره مىاى از کم در برههدست
هاى متعدد شیعه بوده و هست و عشریه را که نماد اعتدال در میان فرقهچون شیعه اثنى

هم تاریخ مدعیانى چون غالیان را که در مقاطعى از تاریخ، خـود را بـه جامعـه شـیعه     
 اند.ن ساختهنسبت داده و یا القائات خویش را دامنگیر شیعیا

ـ هدف از این نوشتار نه پرداختن به متن مباحث کالمى است و نـه ورود بـه   2
سـان در نوشـتارى کـه    نمایـد. بـدین  نزاعى که میان طرفهاى این گونه مباحث رخ مى

گذارانـه و گـاه   پیش رو دارید هدف نگارنده آن است که رهاى از مالحظات ارزش
هاى شیعه به دسـت دهـد. بـه دیگـر سـخن،      فرقهدارانه، ترسیمى کلى از تاریخ جانب

هـاى  نگارنده نه در پى آن است و نه دعوى آن دارد که بخواهد در باب تاریخ فرقـه 
هایى نـو بـر   ها و فرضیههاى کالمى نظریهشیعه و یا در عرصه هماورد صاحبان اندیشه

بلکه بیشتر اهتمام او متوجـه آن  هایى را ابطال کند، ها و فرضیهکرسى بنشاند یا نظریه
اى که اکنون درباره هر یـک از  طرفانه از باور عمومىاست که گزارش و تحلیلى بی

اى کـه خواننـدگان   گونهها و اندیشوران وجود دارد به دست دهد، بهها و اندیشهفرقه
 بتوانند از رهگذر مطالعه این اثر به برداشتى کلى در این عرصه دست یابند.

اى ثر حاضر در هفت فصل سامان یافته و افزون بر آن مشـتمل بـر کتابنامـه   ـ ا3
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آثارى است که در این جستار مورد استناد نگارنده قرار گرفته اسـت. در   ةدربردارند
ها افزون بر مقدماتى چند، به سیر تحول آن فرقه پرداخته شده بررسى هر یک از فرقه

یـک فرقـه بـدون آگـاهى اجمـالى از       و سپس، از آن روى که بررسـى فـراز و فـرود   
هـاى  ناممکن یا همراه با کاستى است، گزارشى کلى از اندیشـه  هاى آن تقریباًاندیشه

آن فرقــه نیــز فــراروى نهــاده و ســرانجام بــه تــاریخ اندیشــوران و مشــاهیر آن فرقــه و 
 انشعابهاى درونى آن هم نگریسته شده است.

مـورد اسـتفاده دانشـجویان قـرار      ـ از آن رو که بناست کتاب حاضـر عمـدتاً  4
گیرد و از آن جا کـه یکـى از کاسـتیهایى کـه معمـوالً دانشـجویان بـا آن رویـاروى         

شوند منابع براى تحقیق و مطالعه بیشتر است، نگارنده در پایان شـمارى از منـابعى   مى
 از آنها استفاده شده و براى مطالعه بیشتر سودمند خواهد بود که در آن مبحث اجماالً

یاد کرده است، بدان امید که این یادآورى، گامى نخستین در راه توجه هر چه بیشتر 
 به تحقیق و پژوهش در کنار فراگیرى و آموزش باشد.

هاى مورد بحـث در ایـن کتـاب و فزونـى تحـوالت      ـ گستردگى تاریخ فرقه 5
ت آن در ها، نگارنده را به مراجعه به منابع فراوانـى نـاگزیر سـاخته کـه فهرسـ     اندیشه

کتابنامه فراروى نهاده شده است. البته، این گستردگى به طور منطقى احتمال خطـا را  
آنکه مدعى برکنـارى حاصـل تـالش    دهد و از همین روى نگارنده بىنیز افزایش مى

طلبد و بـر انتقادهـا و   خود از خطاهاى ناخواسته باشد پیشاپیش از این بابت پوزش مى
 د.گشایراهنماییها آغوش مى

*     *    * 
دانم از همه کسانى که به پیش از آنکه این یادداشت را به پایان ببرم بایسته مى

ویـژه سـپاس   ه هر ترتیب به انجام یافتن این اثر کمک کردنـد سپاسـگزارى کـنم و بـ    
خود را از همکاران محترم سازمان سمت که صبورانه با نشر این اثر همراهى کردنـد،  

مرقاتى که هماهنگیهاى الزم با سازمان یاد شـده را بـه انجـام     از جناب آقاى سید طه
ت علمـى سـمت   ئـ آبادى عضو هیرساندند، از سرکار خانم دکتر ملیحه صابرى نجف

هاى خود به صیقل یافتن کتاب کمک کردند، از آقاى رجبعلـى یحیـایى   که با مداقه
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سرکار خـانم مـریم    خوانى اولیه اثر را برعهده گرفتند، ازکه زحمت ویرایش و نمونه
موسوى خامنه که ویرایش نهایى اثر را انجام دادند، از همکـاران محتـرم کتابـدار در    
کتابخانه بنیاد پژوهشهاى اسالمى و دانشـکده الهیـات دانشـگاه فردوسـى و همچنـین      

نیـا کـه در   نصرآبادى، حمیدرضـا عبـداللهى و حسـنعلى صـالحى    آقایان محسن ناجى
ا کسب آگاهیهایى در این باره او را یارى دادند، و از آقاى دسترسى مؤلف به منابع ی

آرایى کردند و سـرانجام  محمود رسولى که با حوصله این اثر را حروفچینى و صفحه
از همه دستهاى پرتالشى که در بخشهاى مختلف فنى، تولید و توزیع رنجـى در ایـن   

 د خواهانم.اند اعالم بدارم. توفیق همگان را از خداونباره متحمل شده
 

 حسین صابرى
 دانشگاه فردوسى مشهد


