ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺷﻴﻌﻪ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮي
مشکل است معين نمود که چه تعدادی از اين فرقه ھا بعنوان واقعيت تاريخی وجود داشته و چه تعدادی از ساخته ھای
نويسندگان بعدی است .آنچه مسلم است حتی اگر ھم اين فرقه ھا وجود ميداشته اند غالب آنھا در طول يک قرن از بين
رفته اند .تعداد کمی تا بامروز باقی مانده که شرح کوتاھی از تکامل بعدی آنھا ذيال می آيد .با توجه به شرح روايتی اين
فرقه ھا بررسی کوتاھی در اصطالحات عمومی که در مورد آنھا بکار رفته است مفيد خواھد بود.
الف :ﻏﻼت و ﻏﻠـّﻮ
ب :واﻗــﻔﻪ ﻳﺎ واﻗـﻔﻴﻪ
پ :ﻗﻄﻌﻴﻪ
در دوره ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻠﻲ )ع(
 -١ﺳﺒﺎﺋـﻴـّـﻪ عبد ﷲ بن سبا الحمياری
ﻋﻠﻴﺎﻧﻴﻪ
اﺳﺤﺎﻗﻴﻪ ﻳﺎ ﺣﻤﺮاوﻳﻪ
ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ ﻳﺎ ﻣـﻴﻤﻴﻪ
اﻫﻞ ﺣﻖ )ﻋﻠﻲ اﻟﻠﻬﻲ(

ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺣﺴﻴﻦ )ع(
 -٢ﻛﻴﺴــﺎﻧـﻴﻪ :مختار ابن ابو عبيد الثقفی
ﻛﺮﻳـﺒـﻴﻪ ﻳﺎ ﺧﺸﺎﺑﻴﻪ
ﻫﺎﺷﻤﻴﻪ
ﻋﺒﺎﺳﻴﻪ = عباسيان روﻧﺪﻳﻪ
رزاﻣـّـﻴﻪ ﻳﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻪ
اﻟﻜﻴﺴـﺎﻧﻴﻪ ﺧﻠّﺺ ﻳﺎ ﻣﺨﺘﺎرﻳﻪ
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ

ﺑﻌﺪ از اﻣﺎﻣﺖ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ
 -٣زﻳـﺪﻳــــّـﻪ :زيد پسر زين العابدين امام چھارم مدعی امامت شد
ﺟﺎرودﻳـّـﻪ
ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻴﻪ ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺮﻳﻪ
ﺑـﺘﺮﻳـّﻪ ﻳﺎ ﺻﺎﻟﺤﻴﻪ )بيشتر پيروز مسايل حنفی(

در دوران اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎﻗﺮ و ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺼﺎدق
 -۴ﺟﻨﺎﺣﻴﻪ :عبدﷲ ابن معاويه
 -۵ﻣﻐــﻴﺮﻳﻪ :
 -۶ﻣﻨﺼﻮرﻳﻪ ﻳﺎ ﻛﺴــﻔﻴﻪ :ابو منصور العجلی
 -٧ﺧﻄﺎﺑﻴـّـﻪ :ابوالخطاب محمد ابن ابوزينب االسدی االجداع -امام الصادق او را لعن کرده و از خود راند
اﻟﻒ :ﺑﺰﻳــﻐﻴﻪ  -پيروان بزيغ ابن موسی "بافنده"
ب :ﻣــﻌــﻤﺮﻳﻪ  -پيروان معمر ابن خيثــم "غله فروش"
پ :ﻋـُﻤﻴﺮﻳﻪ ﻳﺎ ﻋﺠﻠﻴﻪ  -پيروان عمر ابن بيان العجلی "کاه فروش"
ضل الصيرفی  -بخدائی الصادق قائل بوده و
ت :ﻣﻔﻀّﻠﻴﻪ  -پيروان مف ّ
رسالت
ث :ﻏـُﺮاﺑﻴﻪ
 -٨ﺑﺎﻗـــﺮﻳﻪ:

ﺑﻌﺪ از اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺼﺎدق
 -٩ﺟﻌﻔﺮﻳﻪ ﻳﺎ ﻧﺎووﺳﻴﻪ :اين فرقه معتقدند جعفر الصادق نمرده بلکه پنھان شده و بعنوان مھدی بر خواھد گشت.
 -١٠اﻓﻄﺤﻴﻪ ﻳﺎ ﻓﻄﺤﻴﻪ:

 -١١ﺷـُﻤﻴﺘــﻴﻪ ﻳﺎ ﺳــُﻤﻴﺘــﻴﻪ :پيروان يحيی ابن شـُميت )ســُميت( = خاندان الديباج
 -١٢اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﺳﺒﻌﻴﻪ:
اﻟﻒ :اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﻪ ﺧﺎﻟﺺ
ب :ﻣﺒﺎرﻛﻴﻪ  -پيروان مبارک )مستخدم محمد ابن اسماعيل(
پ :اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﻪ ﻓﺎﻃﻤﻲ ،ﻗﺮﻣﻄﻴﻪ )ﻗﺮﻣﻄﻴﺎن( ،باطن ّيه ،تعليم ّيه
ﻧﺰاري در الموت ايران به رھبری ﺣﺴﻦ اﻟﺼﺒﺎح
ﻣﺴﺘﻌﻠﻲ

ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ ﻣﻮﺳﻲ اﻟﻜﺎﻇﻢ
 -١٣ﺳﻮﻳﻪ ﻳﺎ ﻣﻤﻄﻮره :اين گروه مرگ موسی را قبول
 -١۴ﺑـَﺠﻠﻴﻪ :ابن ورسند ال َب َجلی
 -١۵ﺑـــُﺸﻴــﺮﻳﻪ :پيروان محمد ابن بشير کوفی

ﺑﻌﺪ از اﻣﺎﻣﺖ ﻋﻠﻲ اﻟﺮﺿﺎ
 -١۶اﺣﻤـــﺪﻳﻪ:
 -١٧ﻣـــُﻌــﻠﻔﻪ:
 -١٨ﻣـُــّﺤﺪﺛـــﻪ:

ﭘﺲ از اﻣﺎﻣﺖ ﻋﻠﻲ اﻟﻬﺎدي
 -١٩ﻧــُﻤﻴﺮﻳﻪ ،ﻧُﺼﻴﺮﻳﻪ ،ﻋﻠﻮﻳﻪ :در آغاز پيروی از محمد ابن نــُصير النـُميری ولی کسيکه بيش از ھمه مسئول تاسيس
اين فرقه بود حسين ابن حمدان الخشيبی می باشد = خاندان حمدانی  -آنھا ھمچنين بعلت جنگ ھای داخلی در ميان
قبايل مختلف خود از ھم جدا و پراکنده گرديدند .بعد از جنگ اول جھانی فرانسويان سعی نمودند کشوری علوی که
مرکز آن الذقيه باشد بوجود آورند ولی بعد ھا از اين فکر منصرف شدند .علويان در حال حاضر زير زعامت حافظ
االسد )بشار اسد( در سوريه تفوق سياسی دارند .جمعيت علويان اينک چندين ميليون است که در باريکه ای ميان
الذقيه و انطاکيه در ترکيه سکونت دارند.

 -٢٠ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ:
 -٢١ﺟﻌـﻔﺮﻳﻪ ﺧﺎﻟﺺ:

ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﺴﮕﺮي
پس از درگذشت حسن العسگری شعيعان دچار بھم ريختگی شده و به گروه ھای مختلف بسياری تقسيم شدند .در اين
دوره شيعيان بنا به گفته المسعودی به بيست ) (٢٠فرقه و بنا به گفته سعد القمی به پانزده ) (١۵فرقه و برابر گفته
النوبختی به چھارده ) (١۴فرقه تقسيم شدند .اين فرقه ھا را می توان عموما به گروه ھای زير تقسيم نمود:
الف :واﻗــﻔـﻴﻪ – )متوقف در حسن العسگری( اين گروه در امامت حسن
العسگری متوقف شدند و او را مھدی خواندند.
ب :ﭘﺎﻳﺎن اﻣﺎﻣﺖ -معتقدين به ختم امامت گفتند ھمانطوريکه نبوت با محمد )ص(
پايان يافت ختم امامت نيز با حسن العسگری
پ :ﻣﺤﻤﺪﻳﻪ – اين گروه بر اين باوربودند که الھادی امام دھم پسر خود علی را که
قبل از او مرده بود به امامت برگزيده است )چون نه حسن العسگری صاحب
فرزندی بود و نه جعفر به علت فساد اخالق شرايط و شايستگی امامت را داشت(
گروھی ديگری معتقد بودند که محمد نمرده است بلکه او مھدی است که پنھان شده
است.
ت :ﺟﻌــﻔﺮﻳﻪ – پيروان اين فرقه معتقدند که حسن العسگری بدون داشتن پسری
فوت شده و امامت به برادرش جعفر تعلق گرفت.
ث :ﻗﻄــﻌﻴﻪ  -اين گروه از مرگ العسگری امام قبلی مانند ساير امامان پيش از
او مطمئن بوده و به پسر العسگری بعنوان امام بعدی روی آوردند.

علت شرح نسبتا مبسوطی که از گروه ھای متعدد شيعه داده شد )که بيشترشان بسرعت از بين رفتند( اين است که
شيعه اثنی عشری در اوايل قرن چھارم ) ١٠ميالدی( از يک چنين محيطی سر در آورده است .اکثر آراء و عقايدی که
بار اول بوسيله اين گروه ھا استفاده گرديد در شيعه دوازده امامی جذب شد مانند :مھدويت ،غيبت ،رجعت ،معانی باطنی
قرآن و غيره.
نکته ای که در اينجا قابل يادآوری ميدانم اينکه قرآن در سوره انعام که در انگليسی به سوره "گله
حيوانات" ترجمه شده و ششمين سوره قرآن می باشد صراحتا می گويد:
ـرقـُوا دي َن ُھـم َوکانوا شِ ـَيعا ً لَستَ مِنـ ُھم فی َ
شـ ٌی◌ً اِن ّمـا اَمـ ُرھُـم
سـوره االنعـام -آيه  -١۵٩اِنَّ الّـذينَ َف َّ
ِالَی ﷲِ ّثـ َم ُي َن ِّب ُئ ُھـم ِبمـا کانوا َيف َعـلونَ

[6.159] Surely they who divided their religion into parts and became
sects, you have no concern with them; their affair is only with Allah, then
He will inform them of what they did.
سوره انعام - ١۵٩مسلما ،کسانی که دين خود را به پاره ھا و جزء ھای مختلف تقسيم می کنند و
از آن فرقه و مسلک و دسته بدست می آيد ،شما با آنھا بستگی نداريد ،امر آنھا با خدا است،
سپس ،او آنھا را از ھمه اعمالشان آگاه خواھد ساخت.
مفھوم روشن اين آيه اين است که دين اسالم قابل تفکيک نيست و کسانی که دين را به اجزائ
کوچکتری تقسيم کنند و فرقه ھائی از آن بوجود آورند مسلمان نيستند خدا با آنھا مقابله خواھد
کرد .ولی در مطالعه اين نگارش در خواھيم يافت تا چه اندازه اسالم به بيراھه رفته و چقدر از نا
آگاھی مردم در مورد آيه ھای قرآن سوء استفاده شده است.
ھمچنين در سوره المومنون آيه ھای  ۵٣ ،۵٢و  ۵۴آمده است:
سوره المؤمنون )َ (٢٣و اِنَّ ھ ِذ ِه ا ُ ّم ُتکُم ا ُ ً
مة واحِدَ ًة و اَنا َ َر ُّبکُم َفا َّتقون )(۵٢
اين مردم ھمه يکدين و متفق الکلمه امت شما پيامبران خدايند ومن يگانه خدای شما ھستم پس از من
بترسيد.
مرھُم َبي َن ُھم ُز ُبراً ُکل ُّ حِز ٍ
ب بما لَدَي ِھم َف ِرحون )(۵٣
َف َت َق َّطعوا اَ َ
آنگاه مردم امر دين خود را پاره پاره کرده و در آيين فرقه فرقه شدندو ھرگروھی به آنچه خود
پسنديدند دل خوش کردند.
مر تِ ِھم ح ّتی حين )(۵۴
َف َذرھُم فی َغ َ
پس بگذار که اين بی خبران در جھل و غفلت خود بسر برند تا زمانی معين.
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