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مقدمه
تأثیر تاریخی گذار زمان بر دو اصطالح «امامیه» و «شیعه» و پیوند حاصل از این
گذار تاریخی بر این دو مفهوم ،نمونهای از تطورات مفاهیم در بستر زمان است .انبساط و
دگرگونی مفهومی اصطالح «امامیه» که طیف وسیعی از مسلمانان را در بر میگیرد و
پیوند اصطالح «شیعه» بهعنوان یکی از نحلههای با صالبت و استوار در اندیشه اسالمی
با آن ،در زبان عام و بهویژه در دورههای متأخر ،اسباب یکیانگاری این دو را فراهم آورده
است .حال آنکه در جریانهای تاریخی -مذهبی سالهای نخستین هجری ،با تبدیل این
واژه به یک اصطالح ،تنها اشاره به گروهی از پیروان علی (ع) خاصه به صورت اضافه 1و
با تعبیر «شیعه علی (ع) »2دربر دارنده مفهوم اصطالحی شیعه و البته نه امامیه بوده
است.
نبود پیشینه علمی الزم دربارهی دانشهای گوناگون اسالمی ،سده  1ق را تنها
بهعنوان بستری برای تولد محافل و مکتبهای سازمانیافته در حوزههای علوم مختلف
در سدههای پسین تعریف میکند .این معنا در زمینه کشمکشهای فقهی-کالمی (و نه
سیاسی )3و تبیین مفاهیم امامی نیز صادق بوده ،بهویژه که مهمترین عوامل شکلگیری
و تدوین تعالیم امامیه به دورهی امامت امامان باقر و صادق (ع) ،در سدههای  2قمری به
بعد مربوط میشود؛ چه ،در این زمان بروز دو رویکرد متفاوت با آموزه مهم شیعه ،یعنی
امامت ،وضع و کاربرد اصطالح "امامیه" را ضروری ساخت .گروه قائلین به "نص
جلی("،شهرستانی 1375 ،ق )44 :در تقابل با گروه شیعه زیدیه ،بر آن بودند که هر یک از
امامان به امر الهی تعیین و مشخص شدهاند .در کنار عقیده به منصوص بودن امام،
همچنین برخی اعتقادهای اختصاصی دیگر از جمله "مفترض الطاعه و معصوم بودن امام
 -1اگرچه بر پایه برخی قرائن میتوان گفت شکل مطلق و مختصر شده "شیعه" در همین سده متداول بوده است.
برای نمونه نک( :احمد بن حنبل 1331 ،ق 148/1 :و )278
 -2گروهی از خواص اصحاب امام علی (ع) در گزارش جنگ صفین با عنوان "شیعه" یاد شدهاند؛ همچنین از جمله
شروط صلح امام حسن (ع) آزار نرساندن معاویه به احدی از "شیعه علی (ع)" بوده است :مثالً نک( :ابوالفرجاصفهانی،
 1385ق)67 :
 - 3در این دوره عنوان "شیعه" اصطالحی سیاسی و حاکی از گروهی بود که در مقابل جریان عمومی ،معتقد به
جانشینی علی (ع) بوده و او را افضل صحابه میدانستند.
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و نیز خالی نبودن زمین در هیچ زمانی از امام معصوم" از باورهای اساسی و ممتاز این
گروه شناخته میشود.
تدوین علوم اسالمی از جمله مکاتب فکری حدیثی و کالمی و نیز فقهی (مالکبنانس،
 137۰ق :سراسر کتاب) در میانه سده  2ق ،در کنار کشمکشهای سیاسی و انتقال قدرت از
بنیامیه به بنیعباس ،بستری مناسب برای فعالیتهایی فرهنگی همچون تبیین مبانی
اندیشه ،آموزهها و تعالیم گروههایی چون شیعه را فراهم آورد .در همین زمان است که
امام صادق (ع) به دقت و تفصیل مواضع و تعالیم پایه ریخته شده توسط امام باقر (ع)
پرداخت؛ و بر پایه روایتهای منقول از ایشان 1،نقش مهم خویش در تدوین فقه امامیه
را ایفا نمود .حاصل عملکرد امم (ع) ،تعالیم امامیه را چندان هویت و استقالل بخشید
که حتی برخی مخالفان ،در تعریض و نکوهش ،عنوان "رافضه" را جایگزین تعبیر امامیه
مینمودند (مثالً نک :ابن قتیبه 1393 ،ق.)71 :
در همین زمان حضور دانشآموختگان مکتب امامان اهل بیت (ع) در محافل و
مجالس علمی و پاسخگویی به پرسشها بر پایه آموزههای امام صادق (ع) ،همزمان با
اعالم حضور جریان علمی امامیه ،سببساز بروز اختالف نظر در زمینههای کالمی و
فقهی حتی گاه در اساسیترین مسائل مذهب  -تعیین امام -میشد .به هنگام وفات امام
صادق (ع) در  14۸ق ،فارغ از عواملی عامدانه و هدفمند در ایجاد تفرقه میان امامیه،
افزون بر انبساط چشمگیر تعالیم آن حضرت ،تعدد دانشآموختگانی که گاه مدتی کوتاه
محضر امام را درک کرده بودند و گاه متأثر از آموزههای سایر محافل و مکتبهای فکری
نیز بودند ،ضمن اثرگذاری بر مجموعه اعتقادها و باورهای امامیان( ،صفار 14۰4 ،ق :صص
332-331؛ کلینی 1391 ،ق 17۰ /1 :و  172و  .)17۸به طور طبیعی پیروان آن حضرت را به
گروههای مختلف -اسماعیلیه ،فطحیه و قائلین به امامت امام کاظم (ع)  -تقسیم کرد

 -1شمار فراوان شاگردان آن حضرت افزون بر آنکه نشانگر جایگاه ارزشمند ایشان است ،بیانگر دامنه وسیع انتشار
بومی و جغرافیایی اندیشه و فقه مدون آن حضرت نیز میتواند بود.
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همچنین متعاقب درگذشت تردیدبرانگیز امام کام (ع) در حبس 1،در مساله جانشینی
آن حضرت اختالف دیگری در صفوف امامیه پدید آمد و شیعیان موسوی به دو گروه
قطعیه و واقفه تقسیم شدن 2به رغم اختالفات این فرقهها در برخی فروعات مباحث
اعتقادی مربوط به امامت و بهویژه در تعیین تعداد و اشخاص امامان محافل فقهی ایشان
از یکدیگر گسسته نبوده و حتی برخی از معتبرترین و شاخصترین فقیهان امامیه در
این دوره وابسته به فرقههای منشعبب بودهاند.
داشتههای تاریخی بیانگر آن است که این محافل متفاوت و حتی گاه متخاصم ،در
اصلیترین ممیزه مکتب -نظریه امامت به نص -بر یک سلسله اصول ثابت در نظام
اعتقادی خود اتفاق نظر داشتهاند که مهمترین محورهای آن به صورت خالصه از این
قرار است :تا مکلفی بر زمین است زمین از حجت خداوند خالی نمیتواند بود و این
حجت گاه امامی ظاهر و گاه امامی غای ب و پنهان از انظار است که به هر تقدیر اثر
وجودی خود را در جهان خواهد بخشید؛ این حجت قطعاً امامی معصوم است که گناه و
خطا در او راهی ندارد؛ طاعت و پیروی از این امامان بر همگان فرضی الهی است و
تخلف از آن موجب گمراهی خواهد بود (بهعنوان نمونه نک :کلینی 1391 ،ق9۶/1 :؛ شیخ مفید،
 1437ق 4۶ :به بعد).

منظور از گفتمان امامت
محور مرکزی گفتمان امامت« ،امام منصوص» است؛ به عبارت دیگر گفتمان امام ت،
دربارهی مجموع یک نظام سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعهی امامی ه بح ث
میکند و به همهی متون و گزارههایی جدّیی م ی نگ رد ک ه ح ول مح ور مرک زی ای ن
گفتمان ،صورت بندی میشوند و معنا مییابند؛ یعن ی مجموع هی مباح ث عقالن ی ک ه
شاخص گردش آنها ،مبادلهی استدالل دربارهی ادارهی جامعهی اسالمی به دست ام ام
 -1در  179ق هارون خلیفه عباسی ،امام کاظم (ع) را برای محدود کردن رهبری ایشان ،وادار به انتقال از مدینه به
بصره و سپس به بغداد کرد و تا  183ق آن حضرت را در حصر و حبس نگه داشت (نک :سعد بن عبداهلل 1361،ش:
93؛ ابوالفرج اصفهانی 1385 ،ق.)336-333 :
 -2واقفه با مطرح کردن روایاتی ،امام کاظم (ع) را به عنوان مهدی شناختند و امامت را بدو ختم کردند ،در حالی که
پیروان خط اصلی که با قاطعیت امام رضا (ع) را جانشین آن امام میشمردند ،با عنوان قطعیه شناخته شدند (مدرسی
طباطبایی 1374 ،ش 16-15 :و  75به بعد).
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منصوص بوده و در یک مقطع تاریخی ،به پیدایش یک نظام فکری در این باره انجامی ده
است .در نگاه گفتمانی ،این نظام فک ری ،چ ارچوبه ا و عناص ر و زمین هه ای گفت ه و
ناگفته ،و پیدا و ناپیدایی دارد که تنها با در نظر گرفتن مجموع هی آنه ا م یت وان ب ه
مفهوم «گفتمان امامت» اشاره کرد و قواعدی را کشف کرد ک ه در ی ک دورهی ت اریخی
مشخّص ،تعیین میکنند چه احکامی دربارهی ادارهی جامعهی اس المی و ص فات م دیر
آن ،بهعنوان احکام درست و معنادار پذیرفته میشوند .الیهی بیرونی گفتم ان ،مجموع ه
متمایزی از همین احکامِ پذیرفته شده است .کردار افرادی که در این فضای گفتمانی ب ه
سر میبرند نیز چون ناظر به احکام و گزارههای جدّی این گفتمان اس ت و در چ ارچوب
آن پدید میآید بخشی از این گفتمان است که سطح سوم و عینی آن به شمار میآید.
برای شناختن سیر تط وّر گفتم ان امام ت و بررس ی اجم الی عل ل و آث ار تط وّرات
گفتمان ،باید تحوّالتی را پی گرفت که در عناصر آن رخ میدهند و به دگرگونی قواع د و
احکام پذیرفته شدهی گفتمان میانجامن د و گ اه ،گفتم انه ای خ رد دیگ ری را پدی د
میآورند .پس گفتمان امامت ،بیانگر ویژگیها و خصوصیات تاریخی چیزهایی اس ت ک ه
یا دربارهی امام گفته شدهاند و یا تنها در یک نظام فکری با محوری ت ام ام (ب ه معن ای
خاصّی که خواهد آمد) ,معنای خود را مییابند ،و نیز بیانگر چیزهایی اس ت ک ه در ای ن
باره« ،ناگفته» ب اقی مان دهان د .گفتم ان امام ت ،س ازندهی مع انی و ذهنی ته ا و نی ز
شکلدهندهی ارتباطات اجتماعی سیاس ی ،در می ان جمع ی از مس لمانان اس ت ک ه از
نیمهی سدهی دوم هجری به بعد« ،امامیه» نامیده شدهاند؛ بنابراین ،محور ای ن تحلی ل،
گزارههایی خواهد بود که در این چارچوب و نظام فکری« ،ج دّی» تلقّ ی م یش وند .ب ه
بیانی که گذشت ،همهی گزارههای مطرح در میان امامیه را نمیت وان حک م ب ه معن ای
گفتمانیاش شمرد؛ حتی اگر در جایی جز گفتمان امام ت ،مط رح نش ده باش ند .ب رای
نمونه ،اعتقاد و یا بیاعتقادی به رجعت ائم ه (عل یهم الس الم) ,در مراح ل آغ ازین ای ن
گفتمان ،از آن جهت که پیامد اجتماعی جدّی نداشته است و ی ا دس ت ک م ،در دورهی
زمانی مورد بحث ما ،بروز چنین پیامدی برای آن گزارش نشده است ،از احک ام گفتم ان
امامت ،شمرده نمی شود؛ هرچند به هر حال ،پذیرش آن ،محصول گفتمان امامت دانسته
میشود .اصوالً یکی از معانی تطوّر گفتمان ،همین است که گزارههای ج دّی در مقطع ی
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از زمان ،در مقطعی دیگر ،غیر جدّی تلقّی میشوند و گزارهه ای دیگ ری ج ای آنه ا را
میگیرند.
طبق آنچه گفته شد ،رفتار و کردار امامیه نیز متأثّر از گفتمان امامت شمرده میشود
و تغییر رفتارشان ،تا جاییکه در این نظام گفتمانی ارزیابی ش ود ،ح اکی از تغیی ری در
این گفتمان خواهد بود.

انواع تطوّر در گفتمان امامت
با توجه به مفهوم گفتمان امامت ،تطوّرات این گفتمان را در دو ن وع کلّ ی م یت وان
تقسیمبندی کرد که انواع فرضی دیگر ،قابل اندماج در این دو نوعاند (سید بح ر العل وم13۶3 ،
ش221 2۰5 /3 :؛ بهویژه :)215

 -1تطوّرِ واکنشی :که به نسبت سؤال ،نیازها و شرایط روزآمد و طبعاً متغی ر ،رفت اری
متناسب نشان میده د و تط وّری ب ه اقتض ای آن نیازه ا و س ؤال را تجرب ه م یکن د.
بدینسان ،گزارههای جدّی هر دوره ،نمایانندهی مهمترین س ؤال ،نیازه ا و چ الشه ای
جدّی همان دوره به شمار میآیند.
 -2تطوّر تکاملی :به معنای پیدایش ظرفیت برای مطرح شدن گزارههای جدّی ت ازه و
یا بسط گزارههای قبلی؛ به این معنا که گاهی گزارههای ی ک دوره ،منطق اً و ی ا اقناع ا،
زمینهی پذیرش گزارههای دیگری را پدید میآورند که این گزارههای جدی د ،در دورهی
قبل ،از آن حیث که امکان پذیرش نداشتهاند ،مطرح نمیشدند.
نخست ،این مطلب ،تشکیک بردار است؛ گاهی از نوع وضوح و خفا و گ اهی از جه ت
قابلیت طرح و عدم قابلیت زمینه .ثانیاً ،هیچ بعدی هم ندارد که تحوّلی ،از ه ر دو جنب ه
برخوردار باشد؛ یعنی از یک سو واکنشی باشد و از سوی دیگر ،تکاملی.

معناشناسی
محور اصلی گفتمان امامت ،تعریف خاصّی است که گروهی از شیعیان (امامیه) برای
امام دارند و اساساً بدون در نظر گرفتن این محور ،نظام فکری مستقلّی قابل ذکر نیست
که گفتمانی متفاوت به شمار آمده باشد .با دقّت اجمالی در موارد کاربرد امروزی واژة
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امام ،در مییابیم که همهی مسلمانان ،برداشت یگانهای از این اصطالح ندارند 1و هر
کدام ،آن را در معنایی به کار میبرند که گاهی گستردهتر و گاهی محدودتر از معنای
مورد نظر دیگران است و چه بسا برخی از این کاربردها ،همپوشانی چندانی نداشته
باشند و تنها برخی از مصادیق آنها مشترک باشد .2به عالوه ،فهم عرف از این واژه نیز
در دورههای گوناگون تاریخی ،یکسان به نظر نمیرسد .البته منظور ما امامت و امام به
معنای مورد نظر در ترکیباتی چون امام جمعه یا امام جماعت نیست؛ چراکه در این
مواد ،به معنای لغوی نظر شده است و اال به کار بردن آن برای کسانی چون رهبر انقالب
اسالی ،نیز بیتناسب با معنای لغوی نیست .دکتر عبدالحمید متوی ،ضمن اعتراض به
اینکه مطبوعات مر ،در دورة آخر ،لقب «اإلمام األکبر» را بر رییس دانشگاه األزهر اطالق
میکند ،میگوید:
عجیب است که علی بن ابی طالب را که خود دانی او کیست «امام علی» میخوانند،
شیخ محمد عبده را [که نهج البالغه را تصحیح و شرح کرده] «االستاذ االمام» و شیخ (رییس)
دانشگاه األزهر را به جای آنکه «االستاذ األکبر» بخوانند« ،االمام االکبر» میخوانند! …
امامت کبرا ،فقط همان جانشینی رسول خدا است (عبد الحمید 1417،ق.)497 :
بحث امامت ،نقشی کلیدی در اختالفات سیاسی و اعتقادی مسلمانان داشته اس ت و
منشأ پیدایش برخی از فِرق نیز شده است3؛ لذا ارایهی تحلی ل درس تی از ت اریخ فِ رقق و
تاریخ سیاسی اسالم و بسیاری دیگر از این گونه تحوّالت در س دهی اول و دوم ،نیازمن د
آشنایی با مفهوم تاریخی «امام» و تطوّرات مربوط به آن است .این مهم را نم یت وان ب ا
 .1برای نمونه ،یحیی بن حسین ،از امامان زیدیه در قرن سوم (م ,)298 .در کتاب فقهی خود ،پس از بیان شروطی
برای امام ،مانند لزوم قیام به شمشیر ،فاطمی بودن ،و… ,به امامان شیعیان اثناعشری طعنه میزند و آنان را به دلیل
«قائم نبودن» ,مورد اهانت و شتم قرار میدهد (یحیی بن حسین 1410,ق 43 /1 :ـ  )44نیز بنگرید به مالکهای
تشخیص امام از میان دو واجد شرایط (همان.)462/2 ،
 .2برای نمونه ،امامان علی ،حسن و حسین (ع) مصادیق مشترکی میان تعریف زیدیه و امامیهاند.
 .3زیدیه در مفهوم واژه امام با امامیه اختالف دارند .جدا شدن اسماعیلیه نیز بر اثر اختالفی بود که در تشخیص امام
رخ داد؛ به این صورت که گروهی پنداشته بودند که پس از امام صادق (ع) ,فرزندش اسماعیل امام خواهد شد .چون
او زودتر از پدر درگذشت ،پنداشتند که غایب شده و باز خواهد گشت .تردید در امامت موسی بن جعفر نیز ـ که به
جدا شدن فطحیان انجامیدـ بر اثر اشتباه در تشخیص مصداق امام بوده است (نک :برنجکار 1378 ،ش 45 :و .)32
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مراجعه به منابع لغت بر آورد؛ چراکه در مقاطع گون اگون ت اریخی ،مؤلّف هه ای معن ایی
مختلفی داشته و همواره دچار تغییر شده است (مسعودی 13۸4 ،ش )21۸ :و به نظر میرس د
که تحوّالت اعتقادی و سیاسی افراد و گروهها نیز ،در معنای استعمالی ای ن گ روه م وثّر
بوده است .نظر به حسّاسیت موضوع به لحاظ اعتقادی دقّت گ زارشه ا در ثب ت معن ای
دقیق کاربردی هنگام وقوع حادثهها با تردید جدّی رو به رو است (نک :جعفری 1374 ،ش5۰ :
 .)55با این حس اب ،درب ارهی معن ای دقی ق ای ن واژه در ای ن دورهی ت اریخی ،دقّ ت
بیشتری الزم است و باید دید که این لفظ ،چه تحوّالتی را پش ت س ر نه اده ت ا ب دین
مرحله از تطوّر معنایی رسیده و چه ارتباطی با امام در گفتمان امامت داش ته اس ت؟ آی ا
همزمان در معانی دیگری نیز به کار میرفته؟ تودهی مسلمانان صدر اسالم چ ه معن ایی
را از این لفظ در مییافتهاند؟ آیا میتوان استعمال ای ن لف ظ را در ده هه ای نخس تینِ
پیدایش اسالم و حتی در قرآن ،حمل بر معنایی کالمی کرد؟ آیا مردم نی ز در آن زم ان،
معنایی کالمی از آن در مییافتند؟ اگر پاسخ منفی است ،پس بر کدام معن ا بای د حم ل
کرد؟ و اگر مثبت است ،چه معنایی داشته است؟
درستی یا نادرستی کاربردهای واژهی امام ،و نیز جنبههای کالمی این موضوع ،مورد
بحث این تحقیق نیست؛ هرچند که به هر حال ،چنین موضوعاتی تعامالت غیر قابل
اغماضی با جریانهای کالمی دارند .در این جا ،با رویکردی تاریخی و توصیفی ،تالش
شده است که تحوّالت معنایی این واژه در دورهی تاریخی مورد بحث ،روشن شود؛
چراکه با آگاهی از سیر تحوّالت آن ،تحلیل گزارشهای تاریخی که حاوی این
استعماالت هستند نیز دقیقترخواهد بود.

معناشناسی امام
دگرگونیهای عمیقی که در سدهی دوم هجری میان مسلمانان رخ داد و به پی دایش
فرقههای مذهبی گوناگون انجامید ،معنای واژههایی چون ام ام را نی ز ب ه ش دّت ،دچ ار
تحوّل کرد و تنوّع چشمگیری به کاربرده ای ای ن واژه داد .ای نک ه ای ن واژهه ا در ه ر
دورهی زمانی ،برای چه کسانی و به چه معنایی به کار رفتهاند؟ و برای مث ال ،واژهه ایی
چون خلیفه ،امیر المؤمنین ،ولی امر و ...چه ارتباط معنایی با واژة «امام» داش تهان د؟ در
گفتمانهای مجاور گفتمان امامت ،چه جایگاهی برای چن ین واژگ انی م یت وان یاف ت؟
پاسخ هر یک از این پرسشها و نیز بررسی سیر تحوّل معنای این واژگان ،مج الی بس یار
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فراخ میطلبد؛ ولی آنچه در این جا باید بدان پرداخ ت ،بحث ی اجم الی درب ارهی واژهی
امام است که محور گفتمان امامت به شمار میآید.
ابن منظور ،معنای این لفظ را در کاربردهای گوناگون توضیح داده است:
إِمامُ کلِّ شیء :قَیمُهُ و المُصْلِح له ،و القرآنُ إِمامُ المُسلمین ،و سـیدُنا محمـد رسـول اهلل،
صلی اهلل علیه و سلم ،إِمام األَئِمَّة ،و الخلیفة إمام الرَّعِیةِ ،و إِمـامُ الجُندـد قائـدهم… .یقـال:
فُالنٌ إِمامُ القوم؛ معناه هو المتقدّم لهم ،و یکون اإلِمامُ رئِسیاً کقولک إمامُ المسلمین الحـادی:
إمامُ اإلِبل ،و إِن کان وراءها ألَنه الهادی لها

(ابن منظور 14۰5،ق25/12 :؛ جوهری 14۰7 ،ق :ذیل مادّة

«أمم»)

یکی از همخانوادههای آن ،واژة «اُمّت» است که ابن منظور آن را چنین توض یح داده
است:
األُمَّةُ :الطریقة و الدین قوله تعالی﴿ :کُندتُمْ خیر أُمَّةٍ﴾(آل عمران ()11۰ / )3؛ قال األقخفش :یرید
أَهْل أُمّةٍ أَی خیر أَهْلِ دینٍ.
پس میتوان گفت که لفظ «امام» ,در لغت به معنای رییس گروه است و آن کس که
دیگران به او اقتدا کنند .با توجّه به موارد استعمال ،نوعی رابطهی برتریجویی را نیز از
سوی امام نسبت به مأموم ،باید در نظر گرفت؛ امام جماعت ،کسی است که دیگران
بخشی از اجزای نماز خود را بدو وا میگذارند ،پیش از او به رکوع و سجده نمیروند،
دست کم در حدّ استحباب ،باید از جهاتی ،برتر از مأمومین باشد و… .رهبر سیاسی
جامعه نیز که گاهی امام خوانده میشود ،چنین جایگاهی دارد .به بزرگان دینی هم از
جهت همین برتری و استیال است که گاه امام گفته میشود؛ مثالً در این ترکیبات :امام
خمینی ،امام محمد غزالی ،امام شافعی و… .اگر به معنای قدرت در رویکرد گفتمانی
توجّه داشته باشیم ،به نظر میرسد که همان معنای قدرت ،در واژة امام نهفته است؛
یعنی قدرتی همانند آنچه از سوی پزشک بر بیمار اِعمال میگردد که در آن ،سلطهگر و
سلطهشونده ،با یکدیگر همکاری میکنند (تاجیک 1379 ،ش.)29۸ :
در مجموع ،هستهی مرکزی در معنای این واژه و مشتقّات آن را م یت وان ه دایت و
راهنمایی از موضع برتر دانست .چنانکه شتربانی که با آواز خوشِ خود ،شتر را به حرکت
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وا میدارد نیز «امام آبل» نامیده میشده است؛ گرچه پشت سر شتر و بر گردهی او جای
میگیرد .این ،نشان میدهد که کاربرد واژهی امام در شخصی که به حسب ظاهر ،ق درت
سیاسی ندارد و در رأس جامعه نیست ،امری بیگانه نزد عرب نبوده است.

معناشناسی موال
واژهی دیگری که ارتباط بسیاری با گفتمان امامت دارد« ،م وال» اس ت ک ه ب هوی ژه
دربارهی امام علی (ع) از زبان رسول خدا به کار رفته و چون در حدیث غدیر نی ز آم ده،
معنای آن همواره مورد اختالف و کشمکش میان شیعه و س نّی ب وده اس ت .1اب ن اثی ر
معنای این لفظ را چنین توضیح داده است:
ولی الشیء و ولی علیه وِالیةً و والیةً ،و قیل :الوِالیة الخُطة کاإلِمارة ،و الوالیةُ المصدر؛
و یقال :فالن أَولی بهذا األَمر من فالن أَی أَحق به؛ و فالن أَولی بکذا أَی أَحْری به و أَجْـدرُ
(ابن اثیر 13۶4,ش.)225 /5 :

و ابن منظور با چند نقل قول گفته است:
الولی :الصَّدِیق و النَّصِیر… .؛ التابع المُحبّ ،و قال أَبو العباس فی قوله ،صلی اللَّه علیه و
سلم :مند کنتُ موْاله فعلی مواله أَی من أَحبَّنی و تَولَّـانی فَلدیتَولَّـه .تـوالَی الشـیء :تَتـابع؛ و
المُواالةُ :المُتابعةُ .والیٰ فالن فالناً إِذا أَحبَّه ،کأَنَّ الوِالیةَ تُشعر بالتَّدْبیر و القُـدرة و الفِعـل ،و
ما لم یجتمع ذلک فیها لم ینطلق علیه اسم الوالی.
ابن منظور از یونس نقل کرده است که حدیث «مند کنتُ مواله فعلی مواله» را چن ین
معنا کرده است« :أی من کنتُ ولِیه؛ یعنی هر کس که من ولی او هستم» .سپس ح دیث
دیگر یا ادامهی همان حدیث را نقل میکند که پیامبر خدا (ص) فرم وده اس ت« :اللهـم
والِ من وااله» و معنای آن را این میداند که« :خداوندا! دوست بدار کسی را ک ه عل ی را
دوست بدارد و یاری کن کسی را که یاریاش کند» .ولی ابن اثی ر« ،م ولیٰ» را در ای ن
حدیث ،بر بیشتر معانی این واژه قابل حمل میداند .به مواردی که ابن اثیر ب ر ش مرده،
توجّه شود:
 .1تقریباً همة کتب کالمی شیعه ،در این باره بحث کردهاند .از آن جمله ،عالمه امینی در الغدیر.
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الرَّبُّ و المالِک و السَّیدُ و الدمُندعِم و الدمُعْتِقُ و النَّاصِر و المُحِبُّ و التَّابع و الجارُ و ابن العـم
و الحلِیفُ و العقِیدُ و الصِّهْرُ و العبْدُ و المُعْتَقُ و المُندعمُ علیه ،قال :و أَکثرهـا قـد جـاءت فـی
الحدیث فیضاف کل واحد إِلی ما یقتضیه الحدیث الوارد فیه ،و کلُّ من ولی أَمـراً أَو قـام بـه
فهو موْاله و ولِیه

(ابن اثیر 13۶4,ش.)22۶ /5 :

در نقلهایی که این حدیث را در قالب گزارش غدیر آوردهاند ،دو قرینهی مقامی ه م
هست :یکی استناد حضرت به آیهی﴿ النَّبِی أَوْلی بِالدمُؤدمِنینَ مِند أَندفُسِـهِم﴾ (اح زاب ( )۶ / )33و
دیگری اقرار گرفتن از مسلمانان با بی ان جمل هی «ألَسـتُ أولـیٰ بکـم مـن أنفسـکم؟!
(کراجکی 141۰ ،ق .)233 :فرضیهی قابل مطالعه این است که هستهی اینها یک مجموع ه از
مفاهیم مرتبط با هم هستند که البته در ترجمه نمیتوان این بار مفهومی را منتقل کرد.
از آن جا که چنین سیستمهایی گرد یک محور پدید میآیند ،با توجّه به موارد گون اگون
کاربرد ،می توان حدس زد که محور مرکزی این سامانه ،معنای پیوستن ،در پ ی ب ودن و
علقه داشتن ،است که در مادّهی «ولی» نهفته است .بر پایهی این تحلیل ،میت وان ای ن
تودهی معنایی را با هم در نظر گرفت و به نوعی ،س امانهی ت اریخی معناس از را در ای ن
مجموعهی واژگانی بازسازی کرد .در این سامانه ،گویا مرتبهای از تمایل و پیون د درون ی،
در همهی معانی موال به چشم میخورد و صرف اِعم ال ق درت و تص رّف از س وی م وال
کافی به نظر نمیرسد .در این باره بیش از این باید تأمّل کرد؛ ولی به هم ین ان دازه نی ز
کافی است تا بتوانیم جنبهی واژهشناسی احادیثی را حاوی اطوار این کلمه هستند ،بهت ر
در نظر بگیریم .در احادیث بسیاری ،ائمه شیعیان خود را «موالی» خواندهاند و البته خود
را نیز1.

چند واژهی همحوزه
اشتراک چند مفهوم در یکی از شرایط الزم و کافی یا آنچه مؤلّفهه ای معن ایی ی ک
واژه نامیده میشود ،سبب طبقهبندی واژهها در یک ح وزهی معن ایی م یگ ردد (ک ورش

 .1برای نمونه ،در زیارت جامعه ،میخوانیم« :موالی ال اُحصی ثنائَکم؛ ای موالی من! مدح شما را شمار نتوانم»( .ابن
المشهدی  1419ق)104 :
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صفوی 13۸2 ،ش .)19۰ :واژههایی چون «امر»« ،خلیفه» و «حاکم» را باید با ام ام ه مح وزه
دانست .بررسی معنا و تحوّالت معنایی هریک از این واژهها مجالی مستقل م یطلب د .در
این جا تنها بر اساس آیهای از قرآن کریم به برخی کاربردهای «ام ر» و مش تقّات آن در
این حوزهی معنایی اشاره میشود .در آیهی مورد بحث به مؤمنان سفارش شده است که
از صاحبان «امر» اطاعت کنند:
﴿یا أَیها الَّذینَ آمنُوا أَطیعُوا اللَّه و أَطیعُوا الرَّسُولَ و أُولِی الدأَمْرِ مِـندکُمْ فَـِِند تَنـازعْتُمْ فـی
شَیءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَّهِ و الرَّسُولِ إِند کُندتُمْ تُؤدمِنُونَ بِاللَّهِ و الدیـوْمِ الدـخخِرِ ذلِـک خَیـرٌ و أَحْسـنُ
تَأدویالً (أ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذینَ یزدعُمُونَ أَنَّهُمْ آمنُوا بِما أُندزِلَ إِلَیک و ما أُندزِلَ مِند قَبْلِک یریدُونَ أَند
یتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ و قَدْأُمِرُوا أَند یکدفُرُوا بِهِ و یریدُ الشَّیطانُ أَند یضِلَّهُمْ ضَالالً

بعیـداً (نس اء

(.)۶۰ 59 / )4
ای کسانیکه ایمان آوردهاید ،خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را [نی ز]
اطاعت کنید؛ پس هر گاه در ام ری [دین ی] اخ تالف نظ ر یافتی د ،اگ ر ب ه خ دا و روز
بازپسین ایمان دارید ،آن را به [کتاب] خدا و [سنت] پیامبر [او] عرضه بدارید ،این بهت ر
و نیکفرجامتر است﴾.
گذشته از کاربرد رمزآلود واژهی «امر» یا «هذا األمر» به معنای والی ت امام ان اه ل
بیت (علیهمالسالم) که بیشتر در احادیث سدهی دوم و سوم به چشم میخورد 1،ام ر در
سدهی نخست ،در میان مسلمانان به معنای حکومت به کار رفت ه اس ت .ای ن ک اربرد را
باید متأثّر از این آیه دانست .به واژهی ﴿یتحاکموا﴾ در آیهی دوم نی ز بای د توجّ ه داش ت؛
بهویژه که هر دو را باید در یک واحد نزول ارزیابی کرد

(طباطبایی ،بیتا3۸7 /4 :

 )3۸9یکی از

 .1برای نمونه ،این حدیث که مردی به امام صادق (ع) گفت« :جعلت فداک! رجل عرف هذا األمر ،لزم بیته و لم
یتعرّف إلی أحد من إخوانه؟» .امام فرمود« :کیف یتفقّه هذا فی دینه؟!» (کلینی 1391 ،ق ،31 / 1 :ح )9؛ و این روایت
که فضیل بن یسار میگوید :قلت البی عبد اهلل علیه السالم :ندعو الناس إلی هذا االمر؟ فقال :ال یا فضیل! إن اهلل إذا
أراد بعبد خیرا ،أمر ملکا فأخذ بعنقه فأدخله فی هذا االمر طائعاً أو کارهاً» (کلینی 1391 ،ق ،۶7/ 1 :ح

.)4
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مشتقّات این اصطالح ،واژهی «امیر» است .امر و امیر ،هر دو ،از اصطالحاتی هس تند ک ه
در سقیفه نیز به کار رفتند1.
بررسی تحوّالت معنایی
در اینجا به جنبههای کالمی بحث ،پرداخت ه نم یش ود و فق ط ب رای توض یح دادن
تحوّالت معنایی ،بهطور خالصه به مؤلّفههایی اشاره میش ود ک ه در ای ن بح ث ب ه ک ار
میآیند و به لحاظ تاریخی مطرح بودهاند .نباید فراموش ک رد ک ه اساس یت رین تح وّل
معنایی در اغلب واژههای این حوزه ،تحوّلی است که به پیدایش یک حقیقت شرعیه و یا
اصطالح انجامیده است .مثالً ترکیب «خلیفة رسول خدا» و سپس «خلیفة خلیفة رس ول
خدا» که در آغاز خالفت عمر بر او اطالق م یش د (اب ن اثی ر 14۰9 ،ق )۶۶7 /3 :ه ردو ب ه
«خلیفه» تغییر یافتند؛ چراکه واژههای همنشین با خلیفه ،مفهوم خ ود را ب ه تقریب اً ب ه
طور کامل ،به آن منتقل کردهاند و خود با کاهش مطلق معنایی مواجه ش دهان د .از ای ن
رو ،خلیفه در میان مسلمانان معنایی خاص دارد.
دربارهی واژهی «امام» نیز میتوان گفت ک ه از ترکیب اتی ش بیه «ام ام الم ؤمنین»,
فراهم شده و لذا نیاز نیست توضیح داده شود که منظور« ،امام جماعت» یا «ائمة الکفر»
نیست .با این مقدّمه ،به اجمال میتوان مفهوم امام را آن گونه که مورد نظر امامیه است،
دارای این مؤلّفهها دانست:
انسانی که عیناً منصوب از طرف خدا است ( )1و با نصّ پیامبر یا امام پیشین ،شخص
او معرّفی شده است ( )2تا در امور دینی ( )3و دنیایی ( ,)4پیش وای م ردم باش د ( )5و
اطاعت از او واجب است ( )۶و در هر زمان ،فقط یک نفر است ( )7و مق ام او ب ا اقب ال و
ادبار مردم هیچ تغییری نمیکند ( )۸و هیچ کس چون او ،شایستگی تس لّط ب ر م ردم را
ندارد ( )9و اگر تسلّط یابد ،غاصب است (.)1۰
گویا در سقیفه ،گذشته از تعبیر «االئمة من قریش» ,هیچ یادی از این واژه نشد.1
حتی در جست و جویی که هنوز کافی به نظر نمیرسد موردی هم یافت نشد که
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خلیفهی اوّل یا دوم پس از آن لقب «امام» را برای خود به کار برده باشند .اهل سنّت
نیز هیچ یک از خلفای راشدین را با این لقب یاد نمیکنند و از تعابیری چون «امام
ابوبکر» اثری در گزارشهای تاریخی دیده نشد .این در حالی است که آنها خالفت و
امامت را هممعنا میدانند (برای نمونه ،نووی میگوید« :واالمامة والخالفة وإمارة
المؤمنین مترادفة»( .نووی ،بیتا ))191/1 :در سقیفه ،تعابیر «امیر» و «هذا األمر» به کار رفت
(نهج البالغة ،خطبة ۶7؛ ابن عساکر 1415 ،ق .)291 /1۰ :حدیث منسوب به پیامبر «األئمّة من
قریش» نیز که طبق آن ،یکی از شروط امام ،قریشی بودن دانسته شده»(نووی،
بیتا .)192/19 :در سقیفه مطرح نبوده و تنها این استدالل مطرح شده که چون پیامبر از
قریش بوده ،باید این امر در میان قریش باشد .مردم مدینه پیش از اسالم هم با یکدیگر
(اوس در برابر خزرج) اختالف داشتند و هم با یهودیانی که برتری مشهود مالی و
صنعتی داشتن (رسول جعفریان 13۸۰،ش )371 37۰ :از این رو ،خسته از جنگهای خونین،
به فکر ایجاد تمرکز در نهاد قدرت افتاده بودند .از این رو ،نقش انصار را در برپایی سقیفه
و نیز نقشی را که در تقلیل معنای خالفت رسول خدا میدانستند ،باید با نوعی سابقه
ارزیابی کرد که در حافظهی جمعی آنان وجود داشته است :یکی سابقهی تن دادنِ
ناخوشایند به قدرتی برتر در شهر خود (که پیش از اسالم ،یهودیان بودند و پس از
اسالم ،حدس میزدند که قریش باشد) و نیز سابقهی تالش برای ایجاد قدرتی مستقل
که پیش از اسالم به اهمّیت آن پی برده بودند و حتی عبداهلل بن اُبَی بن سلّول را هم
برای قرار گرفتن در رأس آن برگزیده بودند (ابن سعد 14۰5 ،ق .)4۰۸ /3 :انصار ،آغازگر
سقیفه بودند (بخاری 141۰ ،ق )194/4 :و مهمترین تعبیری که از آنان نقل شده ،همانا تعبیر
«منّا امیر و منکم

امیر»(نهج البالغة ،خطبة ۶7؛ ابن عساکر 1415 ،ق)291 /1۰ :

است .معنای

«جانشینی» میتوانست بلکه میبایست در همهی شئون پیامبر جز وی تحقّق یابد؛
ولی نیافت و فقط به جانشینی در امور سیاسی (به معنای در دست گرفتن قدرت و زمام
امور اجتماعی) محدود شد و دیگر مؤلّفهها نادیده گرفته شدند .دکتر پاکتچی مینویسد:
 .1دکتر جعفری ،در تتبّعی عالمانه و نقّادانه ،کوشیده از همهی نقلهای این حادثه استفاده کند .در هیچ کدام ،واژهی
امام به کار نرفته است( .نک :جعفری 1374 ،ش :همة فصل  .)2آنچه هست ،به کارگیری این لفظ یا لفظ «امامت» از
سوی مورّخینی است که «دربارة» این ماجرا مطلبی نوشتهاند.
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باید دانست که امامت در اسالم سنّی ،مفهومی عامتر از خالفت است و در مق ام نظ ر
میتواند خارج از چارچوب مفهومی  -تاریخی خالفت تحقق پی دا کن د؛ گرچ ه خالف ت
همیشه از سوی اهل سنت به عنوان نهاد مشروع امامت معرفی شده است (پ اکتچی1372 ،
ش« /1۰ :امامت نزد اهل سنّت»).

اگر بیعت مردم ،اتّفاق اهل بدر ،خویشاوندی با پی امبر و م واردی نظی ر ای نه ا را از
مؤلّفههای امام نشمریم ،استنادهای امام علی (ع) و احیاناً امام حس ن (ع)(اب والفرج اص فهانی،
 1415ق75 /1 :

 )7۶را به این موارد باید از باب «الزموهم بما الزمـوا لیـه انفسـهم» ب دانیم؛

یعنی استناد به همان چیزی بوده است که پیشینیان به آن اس تناد ک رده بودن د و ن زد
مردم حجّیت داشت (روح انی 13۸5 ،ش )۸4 :بهویژه دربارهی بیع ت م ردم ب ا ام ام ،او خ ود
تصریح فرمود که:
شما مردم بر اساس آنچه پیس از من جاری بود ،با من بیع ت کردی د .تنه ا پ یش از
بیعبت ،اختیاری وجود دارد؛ اما پس از آنک ه بیع ت ص ورت گرف ت ،اختی اری در ک ار
نیست (جعفریان 13۸۰ ،ش.)233 :
در این باره نباید از قراردادهای اجتماعی نیز غافل بود .عهد و پیمان ب ه ط ور ع ام ،و
بیعت بهعنوان پیمانی سیاسی ،به طور خ اص ،از قرارداده ای اجتم اعی هس تند ک ه در
جامعهی مورد بحث اهمّیت بسیاری داشتهاند .بیعت ،از مف اهیم سیاس ی بس یار مهمّ ی
بوده که افراد جامعه را به رهبر آن ،متّصل میکرده است؛ (جعفریان 13۸۰ ،ش )3۸۸ :ول ی در
گفتمان امامت ،هرگز از مؤلّفههای معنایی امام دانسته نشده است .پیامبر خدا نی ز تنه ا
پس از بیعت یثربیان بود که به مدینه هجرت کرد و زمام امور سیاسی شهر را ب ه دس ت
گرفت (ابن هشام 1411 ،ق 434 /2 :و 44۶؛ طبری 14۰7 ،ق.)357 /2 :
دربارهی احادیثی شبیه آنچه از زبان ابوبکر نقل شد ،تحقی ق ب یشت ری الزم اس ت؛
ولی اگر بپذیریم که استدالل اساسی امام علی (علی ه الس الم) و دیگ ر ائم ه در مواض ع
مشابه ،بر محور شایستگیهایی بوده که داش تهان د 1،ای ن احادی ث را نی ز بای د گوی ای
«نشانه» برای تشخیص امام بدانیم و نه «مالک».
 .1و البته طبق همان استدالالت و نیز برخی آیات قرآن ،تشخیص اینکه چه کسی حائز آن ویژگیها است ،تنها از
خداوند ساخته است؛ مانند آیة ﴿ اهللُ أعلمُ حیثُ یجعلُ رِسالَتَهُ﴾ [انعام (]124 / )6
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خوارج در قرن دوم ،با پذیرش دو امام همزمان ،مؤلّف ة  ۶را تغیی ر دادن د .زیدی ه در
مؤلّفهی اوّل تصرّف کردند و این مؤلّفه را اختصاص به سه ام ام نخس ت کردن د .داعی ان
بنی عبّاس ،با استفاده از روایاتی که مؤلّفة  9را دربارهی اهل بیت پیامبر خدا (به معن ای
عامّ آن که همهی بستگان نسبی ایشان را شامل شود) اثبات میکرد ،به تبلیغ پرداختند؛
ولی بهویژه بر مؤلّفة  2و  3هیچ تکیهای نداشتند و م یکوش یدند نادی ده گرفت ه ش ود؛
چراکه آنان را از حوزهی مصادیق ،بیرون میکرد.
بر مبنای نظریهی سببی( ،ص فوی 13۸2 ،ش )73 :میت وان گف ت ک ه پای هگ ذاران ی ک
اعتقاد ،اوصاف معرّفی را برای اصطالح «امام» وضع میکردهاند ،ولی مردم پیرو آن ان ب ه
مرور ،این اوصاف را فراموش میکردند و لذا راه برای مدّعیان باز م یش د .ب رای نمون ه،
امامانی در میان زیدیان ظهور کردهاند که حتی طبق تعریف خود نظری هپ ردازان زی دی
نیز امام نیستند .تفاوت این مورد با چیزی مانند طال ،در این است که طال تعریف علم ی
مشخّصی دارد و در گذر زمان نیز انگیزهای برای دست بردن در تعریف آن وجود نداش ته
است و اگر کسی در جایی ،فلز دیگری را به عنوان طال به دیگران بدهد ،یک مورد تقلّ ب
محسوب میشود و به سبب آگاهی مردمی که با طال سر و کار دارن د و اس تثنایی ب ودن
چنین تقلّبی ،هرگز این کار وی ،باعث تغییر یافتن مفهوم ط ال نش ده و نم یش ود؛ ام ا
اصطالحات دینی؛ بهویژه اصطالحات مرتبط با حوزهی سیاست ،ب ه دلی ل داش تن چن د
ویژگی ،بیش از دیگر مفاهیم در معرض تغییرند :یکی وجود انگی زهی ک افی در کس انی
است که مایل به سو استفاده از چنین تغییراتی هستند .خواص میتوانند ب ا اس تناد ب ه
تأویل و تفسیر متون دینی ،مفهوم یک لفظ را تغییر دهند و عوام را متقاع د س ازند ک ه
معنای آن همین است .بهترین دلیل بر امک ان چن ین رفت اری ،پی دایش اخ تالفه ای
فراوان میان دانشمندان علوم دینی ،دربارهی معنای برخی احادیث نبوی و آیههای ق رآن
است .نمونهی آن ،اختالفهای فراوان بر سر معن ای کلم هی «م وال» اس ت .آی ا چن ین
اختالفاتی ،در روز هجدهم ذیحجّة سال دهم هجری نیز وجود داشته اس ت؟ آی ا معن ا
همانی بوده که حاضران آن را فهمیدهاند؟ و آیا اساساً همه یک معنا را در یافتند؟ ص رف
نظر از این که در این اختالفها ،حق با چه کسی اس ت و ک دام معن ا را بای د پ ذیرفت،
صرف وجود چنین اختالفی عمیق در میان گروه قابل توجّهی از مسلمانان ک ه اغل ب
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آنان نیز یا عربْ زباناند و یا با زبان عربی به اندازة کافی آشنایی دارند  ،حاکی از امک ان
بروز چنین تغییرات و اختالفاتی در معنای واژهها است.
اینک واژهی «امام» نیز دچار چنین تحوّالت معنایی عمیق ی ش ده اس ت و در بس تر
تاریخ ،کاربردهای فراوانی پیدا کرده است که باید به تفاوت آنها و زمین هه ای پی دایش
هر یک ،توجّه داشت .آیا انگیزههای سیاسی و رابطهی این لفظ با قدرت ،انگیزهی ک افی
برای چنین تغییرات عامدانهای را فراهم نمیکند؟
نظریهی سببی
بر پایهی مطالبی که دربارهی چگونگی فرآیند داللت مفهومی گذشت ،مسلمانان
واژهی «امام» را بر اساس مجموعهای از شروط الزم و کافی ( necessary & sufficient
 )conditionsدرک میکردهاند و بر پایهی رهیافت سببی )causal tneary( ،متخصّصان
اوصاف معرّف را در اختیار عموم قرار میدهند و عموم مردم نیز ،همین اوصاف را خواه
درست و خواه غلط به کار میگیرند و آن دقت اوّلیهی وصف معرّف ،اهمّیت خود را در
میان اهل زبان از دست میدهد (صفوی 13۸2 ،ش .)73 :اگر این مبنا را بپذیرم ،میتوانیم بر
اساس اصطالح «حقیقت شرعیه» که در اصول فقه مطرح است چگونگی استعمال لفظ
امام را این گونه توضیح دهیم که شارع بهعنوان متخصص اوصاف معرّف را بهعنوان
تعریف یک اصطالح دینی عرضه میکند و هرچند به لحاظ لغوی آن معنا مجازی بوده
در متون دینی بهصورت حقیقی بهکار میرود و در عرف متشرّعان نیز همین وضعیت را
پیدا میکند؛ ولی چه بسا عرف در استعمال دقّت نکند و آن را غلط بهکار ببرد .با توجّه
به پیدایی فقه ،میتوان پایهگذاران یک اعتقاد را متخصّصانی دانست که در اینباره به
نظرشان توجّه میشده است؛ آنان اوصاف معرّفی را برای اصطالح «امام» وضع
میکردهاند؛ ولی مردم پیرو آنان به مرور این اوصاف را فراموش میکردند.
به هر حال ،همین بیتوجّهی به اوصاف معرّف ،راه را برای مدّعیان باز میکرده اس ت.
برای نمونه ،افرادی که به تقلید از داعیان بنی عبّاس ،ابراهیم را امام میخواندند ،به کدام
شرط الزم و کافی توجّه داشتند؟ شاید تنها شرطی که از تعاریف پیشین در ذه ن آن ان
بازنمود داشته ،خویشاوندی با پیامبر خدا (ص) بوده باشد؛ یعنی از آل محمد بودن .حال
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اگر بگوییم که آل محمد نیز مختصّ فرزندان پیامبر بوده ،هم ین مفه وم نی ز ب ر آنه ا
صدق نمیکرد.

نتیجهگیری
گفتمان امامت ،سازنده معانی و ذهنیتها و نیز شکلدهن ده ارتباط ات اجتم اعی –
سیاسی در میان جمعی از مسلمانان است که از نیمه سده دوم هجری به بع د «امامی ه»
نامیده شدهاند .واژه امام در بستر زمان دچار تحوالت معنایی بس یاری گردی ده اس ت ت ا
جایی که دگرگونی عمیقی که در سده دوم هجری می ان مس لمانان رخ داد ب ه پی دایش
فرقههای مذهبی گوناگونی انجامید .مسلمانان واژه امام را بر اساس مجموعهای از ش روط
الزم و کافی درک کردند و بر پایه رهیافت سببی ،متخصصان اوصاف معرف را در اختی ار
عموم مردم قرار دادند .عدم توجه به این اوصاف توسط عامه ،باع ث پی دایش و اخ تالف
فرقه ها گردید .این بی توجهی راه را برای مدعیانی چون ابراهیم باز کردن تا خود را ام ام
بنامند .پیروان امام ،ثبوت امامت را به «نص جلی» و با تعیین ف ردْ ف رد امام ان ب ه ام ر
االهی دانستهاند .در کنار این ویژگی ،باید به برخی خصوصیات دیگر از جمله :مفت رض
الطاعه بودن و معصوم بودن امام ،و نی ز خ الی نب ودن زم ین در ه یچ زم انی از ام ام
بهعنوان باورهای اساسی امامیه یاد کرد .باید توجه داشت که منظور ما از امامی ه معن ای
عام آن است .سیر تاریخی این تحوالت معنایی را در متن مقاله دنبال کنید.
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